


 

 

หมวด 7 
รักษาความนาเชื่อถือทางการเงินและการเปดเผยขอมูล 

Ensure Disclosure and Financial Integrity 
 

7.1 คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลใหระบบการจัดทํารายงานทางการเงินและการเปดเผยขอมูลสําคัญ
ตางๆ ถูกตอง เพียงพอ ทันเวลา เปนไปตามกฎเกณฑ มาตรฐานและแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ 

คณะกรรมการบริษัท ใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลสําคัญท่ีเกี่ยวของกับบริษัทฯ ท้ังขอมูลทางการเงิน และขอมูลท่ี
มิใชขอมูลทางการเงินอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โปรงใส ผานชองทางท่ีเขาถึงขอมูลไดงาย มีความเทาเทียมกันและ
นาเชื่อถือ 

การจัดทํารายงานทางการเงิน 

7.1.1 คณะกรรมการบริษัท เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฎในรายงาน
ประจําป งบการเงินดงักลาวจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบาย
บัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ  รวมท้ังมีการเปดเผยขอมูลอยางครบถวนเพียงพอในงบการเงิน ซึ่ง
ในการน้ีคณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูสอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน 
รวมถึงการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานใหคณะกรรมการ
บริษัททราบ 

7.1.2 คณะกรรมการบริษัท มีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน โดยไดแสดง
ควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชีในรายงานประจําปของบริษัทฯ 

7.1.3 คณะกรรมการดูแลใหบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับการจัดทําและเปดเผยขอมูล มีความรู ทักษะและประสบการณท่ี
เหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและมีจํานวนเพียงพอ  รวมถึงผูบริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน 
ผูจัดทําบัญชี ผูตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ 

การเปดเผยขอมูล  

7.1.4 บริษัทฯ เผยแพรขอมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ตอผูถือหุนนักลงทุน และสาธารณชนผานชองทางและส่ือการ
เผยแพรขอมูลตางๆ ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  และบนเว็บไซตของบริษัทฯ รวมถึงมีการจัดทําแบบ
แสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2) 

7.1.5 บริษัทฯ ดูแลใหการเปดเผยขอมูลท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูลงทุนและผูมีสวนไดสวนเสียกับบริษัทฯ ใหมีความ
ถูกตอง ครบถวน ทันเวลา นาเชื่อถือ โปรงใส ไมทําใหสําคัญผิด และเพียงพอตอการตัดสินใจของ ผูลงทุน ท้ังการ
รายงานขอมูลทางการเงินและขอมูลท่ัวไป ตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลอดจนขอมูลอ่ืนๆ  ท่ีสําคัญท่ีมีผลกระทบตอราคา
หลักทรัพยของบริษัทฯ ซึ่งลวนมีผลตอกระบวนการตัดสินใจของผูลงทุน และผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัทฯ   

7.1.6 การเปดเผยขอมูลรายงานขอมูลทางการเงิน จะพิจารณาความครบถวนของปจจัยอยางนอย ดังน้ี 
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(1) ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 

(2) ความเห็นของผูสอบบัญชีในรายงานทางการเงิน ขอสังเกตของผูสอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน และ
ขอสังเกตของผูสอบบัญชีผานการส่ือสารในชองทางอ่ืน ๆ (ถามี) 

(3) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(4) ความสอดคลองกับวัตถุประสงค เปาหมายหลัก กลยุทธและนโยบายของบริษัท 

7.1.7 บริษัทฯ จัดใหมีการรายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายดานการบริหารความเส่ียง 
และนโยบายเกี่ยวกับการดูแลส่ิงแวดลอมและสังคมโดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว รวมท้ังกรณี
ท่ีไมสามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวได พรอมดวยเหตุผล (ถามี) ในรายงานประจําป และบนเว็บไซตของ
บริษัทฯ 

7.1.8 บริษัทฯ จัดทําคําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ 
MD&A) เพ่ือประกอบการเปดเผยงบการเงินรายไตรมาส เมื่อมีการเปล่ียนแปลงรายไดหรือกําไรสุทธิเกิน 20% 

จากไตรมาสเดียวกันของปกอน  เพ่ือใหนักลงทุนไดรับทราบขอมูล และเขาใจการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับฐานะ
การเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ไดดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากขอมูลตัวเลขในงบการเงิน 

7.1.9 บริษัทฯ เปดเผยคาสอบบัญชีและคาบริการอ่ืนท่ีผูสอบบัญชีใหบริการไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ 

7.1.10 บริษัทฯ เปดเผยบทบาทและหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย จํานวนคร้ังของการประชุม
และจํานวนคร้ังท่ีกรรมการแตละทานเขารวมประชุมในปท่ีผานมา และความเห็นจากการทําหนาท่ี รวมถึงการ
ฝกอบรม และพัฒนาความรูดานวิชาชีพอยางตอเน่ืองของคณะกรรมการบริษัทในรายงานประจําปของบริษัทฯ 

7.1.11 บริษัทฯ เปดเผยนโยบายการจายคาตอบแทนแกกรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ ท่ีสะทอนถึง
ภาระหนาท่ี และความรับผิดชอบของแตละคน รวมท้ังรูปแบบหรือลักษณะของคาตอบแทน ซึ่งรวมถึงจํานวนเงิน
คาตอบแทนท่ีกรรมการแตละทานไดรับจากการเปนกรรมการของบริษัทยอยดวย (ถามี) ในรายงานประจําปของ
บริษัทฯ 

7.1.12 ในกรณีท่ีมีการเปดเผยขอมูลรายการใดเกี่ยวของกับกรรมการรายใดรายหน่ึงเปนการเฉพาะ กรรมการรายน้ันควร
ดูแลใหการเปดเผยในสวนของตนมีความครบถวน ถูกตองดวย 

 

7.2 คณะกรรมการจะติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคลองทางการเงินและความสามารถในการชาํระหน้ี 

แนวปฏิบัติเพ่ือใหเปนไปตามหลักปฏิบัติ 

7.2.1 คณะกรรมการจะกํากับใหฝายจัดการเปนผูติดตามความเพียงพอของสภาพคลองทางการเงิน และความสามารถใน
การชําระหน้ี ตลอดจนการประเมินความเส่ียงเกี่ยวกับฐานะการเงินและแนวโนมปญหาทางการเงินของบริษัทฯ   โดย
มีการรายงานตอคณะกรรมการอยางสม่ําเสมอ คณะกรรมการและฝายจัดการจะรวมกันหาทางแกไขโดยเร็ว หาก
เร่ิมมีสัญญาณบงชี้ถึงปญหาสภาพคลองทางการเงินและความสามารถในการชําระหน้ี 
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7.2.2 ในการอนุมัติการทํารายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติ คณะกรรมการจะพิจารณาจน
มีความมั่นใจไดวา การทํารายการดังกลาวจะไมกระทบตอความตอเน่ืองในการดําเนินกิจการ สภาพคลองทาง
การเงิน หรือความสามารถในการชําระหน้ี 

 

7.3    หากกิจการประสบปญหาทางการเงินหรือมีแนวโนมจะประสบปญหา คณะกรรมการจะดําเนินการจนมั่นใจไดวา 
กิจการมีแผนในการแกไขปญหา หรือมีกลไกอ่ืนท่ีจะสามารถแกไขปญหาทางการเงินได ท้ังน้ี ภายใตการคํานึงถึง
สิทธิของผูมีสวนไดเสีย 

แนวปฏิบัติเพ่ือใหเปนไปตามหลักปฏิบัติ 

7.3.1 หากกิจการมีแนวโนมท่ีจะไมสามารถชาํระหน้ีหรือมีปญหาทางการเงิน คณะกรรมการจะติดตามอยางใกลชิดดูแล
ใหกิจการประกอบธุรกิจดวยความระมัดระวังและปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูล 

7.3.2 คณะกรรมการบริษัทฯ จะกําหนดสัญญาณบงชี้ปญหาทางการเงิน อาทิ ภาวะขาดทุนตอเน่ือง กระแสเงินสดต่ํา ฯลฯ 

ใหฝายจัดการ ติดตามขอมูล  และรายงานขอมูลอยางสม่ําเสมอ 

7.3.3 หากกิจการมีปญหาทางการเงิน คณะกรรมการจะดูแลใหมีการกําหนดแผนการแกไขปญหา โดยคํานึงถึงความ
เปนธรรมตอผูมีสวนไดเสีย  ซึ่งรวมถึงเจาหน้ี ท้ังจะติดตามการแกไขปญหาอยางสมเหตุสมผล  โดยใหฝายจัดการ
รายงานสถานะอยางสม่ําเสมอ 

 

7.4 คณะกรรมการจะพิจารณาจัดทํารายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม 

แนวปฏิบัติเพ่ือใหเปนไปตามหลักปฏิบัติ 

7.4.1 คณะกรรมการบริษัท จะดูแลการเปดเผยขอมูลอยางเหมาะสมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชัน การปฏิบัติตอพนักงานและผูมีสวนไดเสีย ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติ
อยางเปนธรรมและการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมท้ังความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม โดยพิจารณาตาม
ความสําคัญท่ีมีผลตอธุรกิจหลัก โดยคํานึงถึงกรอบการรายงานท่ีไดรับการยอมรับ ท้ังน้ี บริษัทฯ จะเปดเผยขอมูล
ดังกลาวไวในรายงานประจําป 

7.4.2 ดูแลใหขอมูลท่ีเปดเผยเปนเร่ืองท่ีสําคัญและเปนผลการปฏิบัติจากโครงการหรือแผนงาน  ซึ่งสอดคลองกับกลยุทธ
หลักของบริษัทฯ เพ่ือนําไปสูการสรางคุณคาแกกิจการอยางยั่งยืน 

 

7.5 คณะกรรมการจะกํากับดูแลใหฝายจัดการ จัดใหมีผูรับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ ท่ีทําหนาท่ีในการส่ือสารกับผู
ถือหุนและผูมีสวนไดเสียอ่ืน เชน นักลงทุน นักวิเคราะห ใหเปนไปอยางเหมาะสม เทาเทียมกัน และทันเวลา 

คณะกรรมการบริษัทฯ ใหความสําคัญตอการมีสวนรวมในการพบปะ ใหขอมูล และแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผูถือหุน นัก
ลงทุน นักวิเคราะห และนักขาว อยางสม่ําเสมอ  เพ่ือใหกลุมคนดังกลาวสามารถเขาถึงขอมูลบริษัทฯ ท่ีมีความถูกตอง 
ครบถวน โปรงใส และทันตอเหตุการณไดอยางเทาเทียมกัน  โดยเฉพาะขอมูลสําคัญท่ีจะมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของ
บริษัทฯ สามารถนําขอมูลเหลาน้ันไปตัดสินใจในการลงทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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7.5.1 คณะกรรมการจัดใหมีนโยบายการเปดเผยขอมูล (disclosure policy) เพ่ือใหมั่นใจไดวา การส่ือสารและการ
เปดเผยขอมูลตอบุคคลภายนอกเปนไปอยางเหมาะสม เทาเทียมกัน ทันเวลา ใชชองทางท่ีเหมาะสม ปกปอง
ขอมูลลับและขอมูลท่ีมีตอผลตอราคาหลักทรัพย รวมท้ังมีการส่ือสารใหเขาใจตรงกันท้ังองคกรในการปฏิบัติตาม
นโยบายดังกลาว 

7.5.2 คณะกรรมการจัดใหมีการกําหนดผูท่ีรับผิดชอบการใหขอมูลกับบุคคลภายนอก ซึ่งเปนผูท่ีมีความเหมาะสมกับ
การปฏิบัติหนาท่ี เขาใจธุรกิจของบริษัท รวมท้ังวัตถุประสงค เปาหมายหลักคานิยมและสามารถส่ือสารกับตลาด
ทุนไดเปนอยางดี 

7.5.3 คณะกรรมการจะดูแลใหฝายจัดการกําหนดทิศทางและสนับสนุนงานดานนักลงทุนสัมพันธ เชน การจัดใหมีหลัก
ปฏิบัติในการใหขอมูล นโยบายการจัดการขอมูลท่ีมีผลตอราคาหลักทรัพย รวมท้ังกําหนดหนาท่ีและความ
รับผิดชอบของนักลงทุนสัมพันธใหชัดเจน เพ่ือใหการส่ือสารและการเปดเผยขอมูลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

7.5.4 กําหนดชองทางการส่ือสารกับผูถือหุน และเปดเผยใหทราบบนเวปไซคของบริษัทฯ เกี่ยวกับการใหขอมูลและตอบ
ขอซักถามของผูลงทุน และส่ือมวลชน  ทางจดหมายอิเล็คทรอนิคสท่ี wirat.s@harn.co.th และทางโทรศัพท 02 

203 0868 

 

7.6  คณะกรรมการสงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเผยแพรขอมูล 

แนวปฏิบัติเพ่ือใหเปนไปตามหลักปฏิบัติ 

7.6.1 นอกจากการเผยแพรขอมูลตามเกณฑท่ีกําหนด และผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   แบบ
แสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําปแลว  บริษัทฯ จัดใหมีการเปดเผยขอมูลท่ีเปน
ปจจุบันท้ังภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษผานชองทางอ่ืนอยางสม่ําเสมอดวย เชน เว็บไซตของบริษัทฯ 
(www.harn.co.th) ซึ่งประกอบดวยขอมูลตอไปน้ี 

• วิสัยทัศนและพันธกิจของบริษัทฯ 

• ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

• รายชื่อคณะกรรมการและผูบริหาร 

• งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานท้ังฉบับปจจุบันและของปกอนหนา 

• แบบ 56-1 และรายงานประจําป ท่ีสามารถใหดาวนโหลดได 

• ขอมูลหรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัทฯ นําเสนอตอนักวิเคราะห ผูจัดการกองทุน หรือส่ือตางๆ 

• โครงสรางการถือหุนท้ังทางตรงและทางออม 

• โครงสรางกลุมบริษัทฯ รวมถึงบริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทรวมคา และ Special Purpose Enterprises/ 

Vehicles (SPEs/SPVs) (ถามี) 
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• กลุมผูถือหุนรายใหญท้ังทางตรงและทางออมท่ีถอืหุนตั้งแตรอยละ 5 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด
และมีสิทธิออกเสียง 

• การถือหุนท้ังทางตรงและทางออมของกรรมการ ผูถือหุนรายใหญผูบริหารระดับสูง 

• หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผูถือหุน 

• ขอบังคับบริษัทฯ หนังสือบริคณหสนธิ และขอตกลงของกลุมผูถือหุน (ถามี) 

• นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 

• นโยบายการบริหารความเส่ียง รวมถึงวิธีการจัดการความเส่ียงดานตางๆ 

• นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น รวมถึงชองทางการรองเรียน หรือแจงเบาะแส 

• กฎบัตร หรือหนาท่ีความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการ รวมถึงเร่ืองท่ีตอง
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

• กฎบัตร หรือหนาท่ีความรับผิดชอบ คุณสมบัต ิวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการตรวจสอบ 

• จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ  

• ขอมูลติดตอหนวยงาน  หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ เชน ชื่อบุคคลท่ีสามารถใหขอมูลได 
หมายเลขโทรศัพท 

7.6.2 บริษัทฯ จัดใหมีการเผยแพรขอมูลสินคา ความรูการใชงาน ท่ีเปนประโยชนแกผูสนใจท่ัวไป ทาง Facebook : 

Harn Engineering Solutions Pcl. 
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