หมวด 7
รักษาความนาเชื่อถือทางการเงินและการเปดเผยขอมูล
Ensure Disclosure and Financial Integrity
7.1 คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลใหระบบการจัดทํารายงานทางการเงินและการเปดเผยขอมูลสําคัญ
ตางๆ ถูกตอง เพียงพอ ทันเวลา เปนไปตามกฎเกณฑ มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ
คณะกรรมการบริษัท ใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ ทั้งขอมูลทางการเงิน และขอมูลที่
มิใชขอมูลทางการเงินอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โปรงใส ผานชองทางที่เขาถึงขอมูลไดงาย มีความเทาเทียมกันและ
นาเชื่อถือ
การจัดทํารายงานทางการเงิน
7.1.1

คณะกรรมการบริษัท เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎในรายงาน
ประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รบั รองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบาย
บัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลอยางครบถวนเพียงพอในงบการเงิน
ซึ่งในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูสอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน
รวมถึงการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานใหคณะกรรมการ
บริษัททราบ

7.1.2

คณะกรรมการบริษัท มีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน โดยได
แสดงควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชีในรายงานประจําปของบริษัทฯ

7.1.3

คณะกรรมการดูแลใหบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดทําและเปดเผยขอมูล มีความรู ทักษะและประสบการณที่
เหมาะสมกั บหนาที่ค วามรับ ผิดชอบและมี จํานวนเพี ยงพอ รวมถึ งผูบ ริห ารสูงสุดสายงานบั ญ ชีและการเงิน
ผูจัดทําบัญชี ผูตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ

การเปดเผยขอมูล
7.1.4

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

7.1.5

บริษัทฯ ดูแลใหการเปดเผยขอมูลที่มีผลตอการตัดสินใจของผูลงทุนและผูมีสวนไดสวนเสียกับบริษัทฯ ใหมีความ
ถูกตอง ครบถวน ทันเวลา นาเชื่อถือ โปรงใส ไมทําใหสําคัญผิด และเพียงพอตอการตัดสินใจของ ผูลงทุน ทั้งการ
รายงานขอมูลทางการเงินและขอมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลอดจนขอมูลอื่นๆ ที่สําคัญ ที่มีผลกระทบตอราคา
หลักทรัพยของบริษัทฯ ซึ่งลวนมีผลตอกระบวนการตัดสินใจของผูลงทุน และผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัทฯ

7.1.6

การเปดเผยขอมูลรายงานขอมูลทางการเงิน จะพิจารณาความครบถวนของปจจัยอยางนอย ดังนี้
(1) ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
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(2) ความเห็นของผูสอบบัญชีในรายงานทางการเงิน ขอสังเกตของผูสอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
และขอสังเกตของผูสอบบัญชีผานการสื่อสารในชองทางอื่น ๆ (ถามี)
(3) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
(4) ความสอดคลองกับวัตถุประสงค เปาหมายหลัก กลยุทธและนโยบายของบริษัท
7.1.7

บริษัทฯ จัดใหมีการรายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายดานการบริหารความเสี่ยง
และนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดลอมและสังคมโดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว รวมทั้ง
กรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวได พรอมดวยเหตุผล (ถามี) ในรายงานประจําป และบนเว็บไซต
ของบริษัทฯ

7.1.8

บริษั ท ฯ จั ด ทํ า คํ า อธิ บ ายและการวิเคราะห ข องฝ า ยจั ด การ (Management Discussion and Analysis หรื อ
MD&A) เพื่อประกอบการเปดเผยงบการเงินรายไตรมาส เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายไดหรือกําไรสุทธิเกิน 20%
จากไตรมาสเดียวกันของปกอ น เพื่อใหนักลงทุนไดรับทราบขอมูล และเขาใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะ
การเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ไดดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากขอมูลตัวเลขในงบการเงิน

7.1.9

บริษัทฯ เปดเผยคาสอบบัญชีและคาบริการอื่นที่ผูสอบบัญชีใหบริการไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ

7.1.10 บริษัทฯ เปดเผยบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย จํานวนครั้งของการ
ประชุมและจํานวนครั้งที่กรรมการแตละทานเขารวมประชุมในปที่ผานมา และความเห็นจากการทําหนาที่ รวมถึง
การฝกอบรม และพัฒนาความรูดานวิชาชีพอยางตอเนื่องของคณะกรรมการบริษัทในรายงานประจําปของบริษัทฯ
7.1.11 บริษั ท ฯ เป ด เผยนโยบายการจ า ยค า ตอบแทนแก ก รรมการและผู บ ริห ารระดั บ สู งของบริษั ท ฯ ที่ ส ะท อ นถึ ง
ภาระหนาที่ และความรับผิดชอบของแตละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของคาตอบแทน ซึ่งรวมถึงจํานวนเงิน
คาตอบแทนที่กรรมการแตละทานไดรับจากการเปนกรรมการของบริษัทยอยดวย (ถามี) ในรายงานประจําปของ
บริษัทฯ
7.1.12 ในกรณีที่มีการเปดเผยขอมูลรายการใดเกีย่ วของกับกรรมการรายใดรายหนึ่งเปนการเฉพาะ กรรมการรายนั้นควร
ดูแลใหการเปดเผยในสวนของตนมีความครบถวน ถูกตองดวย
7.2 คณะกรรมการจะติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคลองทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี้
แนวปฏิบตั ิเพือ่ ใหเปนไปตามหลักปฏิบัติ
7.2.1

คณะกรรมการจะกํากับใหฝายจัดการเปนผูติดตามความเพียงพอของสภาพคลองทางการเงิน และความสามารถ
ในการชําระหนี้ ตลอดจนการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับฐานะการเงินและแนวโนมปญหาทางการเงินของบริษัท
ฯ โดยมีการรายงานตอคณะกรรมการอยางสม่ําเสมอ คณะกรรมการและฝายจัดการจะรวมกันหาทางแกไข
โดยเร็ว หากเริ่มมีสัญญาณบงชี้ถึงปญหาสภาพคลองทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี้

7.2.2

ในการอนุมัติการทํารายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ คณะกรรมการจะพิจารณา
จนมีความมั่นใจไดวา การทํารายการดังกลาวจะไมกระทบตอความตอเนื่องในการดําเนินกิจการ สภาพคลอง
ทางการเงิน หรือความสามารถในการชําระหนี้
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7.3 หากกิจการประสบปญหาทางการเงินหรือมีแนวโนมจะประสบปญหา คณะกรรมการจะดําเนินการจนมั่นใจไดวา
กิจการมีแผนในการแกไขปญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแกไขปญหาทางการเงินได ทั้งนี้ ภายใตการคํานึงถึงสิทธิ
ของผูมีสวนไดเสีย
แนวปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามหลักปฏิบัติ
7.3.1

หากกิจการมีแนวโนมที่จะไมสามารถชําระหนี้หรือมีปญหาทางการเงิน คณะกรรมการจะติดตามอยางใกลชิด
ดูแลใหกิจการประกอบธุรกิจดวยความระมัดระวังและปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูล

7.3.2

คณะกรรมการบริษัทฯ จะกําหนดสัญญาณบงชี้ปญหาทางการเงิน อาทิ ภาวะขาดทุนตอเนื่อง กระแสเงินสดต่ํา
ฯลฯ ใหฝายจัดการ ติดตามขอมูล และรายงานขอมูลอยางสม่ําเสมอ

7.3.3

หากกิจการมีปญหาทางการเงิน คณะกรรมการจะดูแลใหมีการกําหนดแผนการแกไขปญหา โดยคํานึงถึงความ
เปนธรรมตอผูมีสวนไดเสีย ซึ่งรวมถึงเจาหนี้ ทั้งจะติดตามการแกไขปญหาอยางสมเหตุสมผล โดยใหฝายจัดการ
รายงานสถานะอยางสม่ําเสมอ

7.4 คณะกรรมการจะพิจารณาจัดทํารายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม
แนวปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามหลักปฏิบัติ
7.4.1

คณะกรรมการบริษัท จะดูแลการเปดเผยขอมูลอยางเหมาะสมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชัน การปฏิบัติตอพนักงานและผูมีสวนไดเสีย ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติ
อยางเปนธรรมและการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้งความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม โดยพิจารณาตาม
ความสําคัญที่มีผลตอธุรกิจหลัก โดยคํานึงถึงกรอบการรายงานที่ไดรับการยอมรับ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปดเผยขอมูล
ดังกลาวไวในรายงานประจําป

7.4.2

ดูแลใหขอมูลที่เปดเผยเปนเรื่องที่สําคัญและเปนผลการปฏิบัติจากโครงการหรือแผนงาน ซึ่งสอดคลองกับกลยุทธ
หลักของบริษัทฯ เพื่อนําไปสูการสรางคุณคาแกกิจการอยางยั่งยืน

7.5 คณะกรรมการจะกํากับดูแลใหฝายจัดการ จัดใหมีผูรับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ ที่ทําหนาที่ในการสื่อสารกับผู
ถือหุนและผูมีสวนไดเสียอื่น เชน นักลงทุน นักวิเคราะห ใหเปนไปอยางเหมาะสม เทาเทียมกัน และทันเวลา
คณะกรรมการบริษัทฯ ใหความสําคัญตอการมีสวนรวมในการพบปะ ใหขอมูล และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูถือหุน นัก
ลงทุน นั กวิเคราะห และนั กข าว อย างสม่ํ าเสมอ เพื่ อให กลุ มคนดังกลาวสามารถเขาถึงขอมู ลบริษั ทฯ ที่มี ความถูกต อง
ครบถวน โปรงใส และทันตอเหตุการณไดอยางเทาเทียมกัน โดยเฉพาะขอมูลสําคัญที่จะมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของ
บริษัทฯ สามารถนําขอมูลเหลานั้นไปตัดสินใจในการลงทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ
7.5.1

คณะกรรมการจัดใหมีนโยบายการเปดเผยขอมูล (disclosure policy) เพื่อใหมั่นใจไดวา การสื่อสารและการ
เปดเผยขอมูลตอบุคคลภายนอกเปนไปอยางเหมาะสม เทาเทียมกัน ทันเวลา ใชชองทางที่เหมาะสม ปกปอง
ขอมูลลับและขอมูลที่มีตอผลตอราคาหลักทรัพย รวมทั้งมีการสื่อสารใหเขาใจตรงกันทั้งองคกรในการปฏิบัติตาม
นโยบายดังกลาว
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7.5.2

คณะกรรมการจัดใหมีการกําหนดผูที่รับผิดชอบการใหขอมูลกับบุคคลภายนอก ซึ่งเปนผูที่มีความเหมาะสมกับ
การปฏิบัติหนาที่ เขาใจธุรกิจของบริษัท รวมทั้งวัตถุประสงค เปาหมายหลักคานิยมและสามารถสื่อสารกับตลาด
ทุนไดเปนอยางดี

7.5.3

คณะกรรมการจะดูแลใหฝา ยจัดการกําหนดทิศทางและสนับสนุนงานดานนักลงทุนสัมพันธ เชน การจัดใหมีหลัก
ปฏิบั ติในการใหขอมูล นโยบายการจัดการขอมูลที่มีผ ลตอราคาหลักทรัพ ย รวมทั้งกําหนดหน าที่และความ
รับผิดชอบของนักลงทุนสัมพันธใหชัดเจน เพื่อใหการสื่อสารและการเปดเผยขอมูลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

7.5.4

กําหนดชองทางการสื่อสารกับผูถือหุน และเปดเผยใหทราบบนเวปไซคของบริษัทฯ เกี่ยวกับการใหขอมูลและ
ตอบขอซักถามของผูลงทุน และสื่อมวลชน ทางจดหมายอิเล็คทรอนิคสที่ wirat.s@harn.co.th และทางโทรศัพท
02 203 0868

7.6 คณะกรรมการสงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเผยแพรขอมูล
แนวปฏิบตั ิเพือ่ ใหเปนไปตามหลักปฏิบัติ
7.6.1

นอกจากการเผยแพรขอมูลตามเกณฑที่กําหนด และผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย แบบ
แสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําปแลว บริษัทฯ จัดใหมีการเปดเผยขอมูลที่เปน
ปจจุบั นทั้งภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษผานชองทางอื่นอยางสม่ําเสมอดวย เชน เว็บไซต ของบริษัท ฯ
(www.harn.co.th) ซึ่งประกอบดวยขอมูลตอไปนี้
• วิสัยทัศนและพันธกิจของบริษัทฯ
• ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
• รายชื่อคณะกรรมการและผูบริหาร
• งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานทั้งฉบับปจจุบันและของปกอนหนา
• แบบ 56-1 และรายงานประจําป ที่สามารถใหดาวนโหลดได
• ขอมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทฯ นําเสนอตอนักวิเคราะห ผูจัดการกองทุน หรือสื่อตางๆ
• โครงสรางการถือหุนทั้งทางตรงและทางออม
• โครงสร า งกลุ ม บริ ษั ท ฯ รวมถึ ง บริ ษั ท ย อ ย บริ ษั ท ร ว ม บริ ษั ท ร ว มค า และ Special Purpose
Enterprises/ Vehicles (SPEs/SPVs) (ถามี)
• กลุมผูถือหุนรายใหญทั้งทางตรงและทางออมที่ถือหุนตั้งแตรอยละ 5 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง
• การถือหุนทั้งทางตรงและทางออมของกรรมการ ผูถือหุนรายใหญผูบริหารระดับสูง
• หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผูถือหุน
• ขอบังคับบริษัทฯ หนังสือบริคณหสนธิ และขอตกลงของกลุมผูถือหุน (ถามี)
• นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
• นโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงวิธีการจัดการความเสี่ยงดานตางๆ
• นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น รวมถึงชองทางการรองเรียน หรือแจงเบาะแส
หนา 4/5

•
•
•
•
7.6.2

กฎบัตร หรือหนาที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการ รวมถึงเรื่องที่
ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กฎบัตร หรือหนาที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการตรวจสอบ
จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
ขอมูลติดตอหนวยงาน หรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ เชน ชื่อบุคคลที่สามารถใหขอมูล
ได หมายเลขโทรศัพท

บริษัทฯ จัดใหมีการเผยแพรขอมูลสินคา ความรูการใชงาน ที่เปนประโยชนแกผูสนใจทั่วไป ทาง Facebook:
Harn Engineering Solutions Pcl.
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