หมวด 7

รักษาความน่าเชือ� ถือทางการเงิน
และการเปิ ดเผยข้อมูล

ได้รบั การอนุ มัติ โดยมติคณะกรรมการบริษัท ในการประชุม ครัง� ที� 2/2565 เมื�อวันที� 23 มีนาคม 2565
โดยให้มีผลใช้บังคับ ตัง� แต่วน
ั ที� 28 มีนาคม 2565 เป็ นต้นไป

หมวด 7
รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล
Ensure Disclosure and Financial Integrity
7.1 คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทํารายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญต่างๆ
ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐานและแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการบริษัท ให้ความสําคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัททัง้ ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มิใช่
ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้งา่ ย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ
การจัดทํารายงานทางการเงิน
7.1.1

คณะกรรมการบริษัท เป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในแบบแสดง
รายการข้อมูลประจาํ ปี /รายงานประจาํ ปี (แบบ 56-1 One Report) งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึน้ ตามมาตรฐานการ
บัญชีที่รบั รองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสมํ่าเสมอ รวมทัง้ มีการ
เปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนีค้ ณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูส้ อบทานคุณภาพ
ของรายงานทางการเงิ นและระบบควบคุม ภายใน รวมถึ งการเปิ ด เผยข้อ มูล สําคัญ อย่างเพี ยงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

7.1.2

คณะกรรมการบริษัท มีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน โดยได้แสดง
ควบคู่กบั รายงานของผูส้ อบบัญชีในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํ ปี /รายงานประจาํ ปี (แบบ 56-1 One Report)
ของบริษัท

7.1.3

คณะกรรมการดูแลให้บุคลากรที่เกี่ ยวข้องกับการจัดทําและเปิ ดเผยข้อมูล มีค วามรู ้ ทักษะและประสบการณ์ที่
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและมีจาํ นวนเพียงพอ รวมถึงผูบ้ ริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ผูจ้ ดั ทํา
บัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์

การเปิ ดเผยข้อมูล
7.1.4

บริษัทเผยแพร่ขอ้ มูลสารสนเทศของบริษัทต่อผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่
ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงมีการจัดทําแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจาํ ปี /รายงานประจาํ ปี (แบบ 56-1 One Report)

7.1.5

บริษัทดูแลให้การเปิ ดเผยข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจของผูล้ งทุนและผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียกับบริษัท ให้มีความถูกต้อง
ครบถ้วน ทันเวลา น่าเชื่อถือ โปร่งใส ไม่ทาํ ให้สาํ คัญผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของ ผูล้ งทุน ทัง้ การรายงาน
ข้อ มูล ทางการเงิ น และข้อ มูล ทั่ว ไป ตามหลัก เกณฑ์ข องสํา นัก งานคณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่สาํ คัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของ
บริษัท ซึง่ ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผูล้ งทุน และผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียของบริษัท

7.1.6

การเปิ ดเผยข้อมูลรายงานข้อมูลทางการเงิน จะพิจารณาความครบถ้วนของปั จจัยอย่างน้อย ดังนี ้
(1) ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
(2) ความเห็นของผูส้ อบบัญชีในรายงานทางการเงิน ข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน และ
ข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชีผา่ นการสือ่ สารในช่องทางอื่นๆ (ถ้ามี)
(3) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
(4) ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์และนโยบายของบริษัท
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7.1.7

บริษัทจัดให้มีการรายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง และ
นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิง่ แวดล้อมและสังคมโดยสรุ ป และผลการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าว รวมทัง้ กรณีที่ไม่
สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวได้ พร้อมด้วยเหตุผล (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมู ลประจําปี /รายงาน
ประจาํ ปี (แบบ 56-1 One Report) และบนเว็บไซต์ของบริษัท

7.1.8

บริษัทจัดทําคําอธิ บายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A)
เพื่อประกอบการเปิ ดเผยงบการเงินรายไตรมาส เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายได้หรือกําไรสุทธิเกิน 20% จากไตรมาส
เดียวกันของปี ก่อน เพื่อให้นกั ลงทุนได้รบั ทราบข้อมูล และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ กับฐานะการเงิน และผล
การดําเนินงานของบริษัทได้ดียิ่งขึน้ นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงิน

7.1.9

บริษัทเปิ ดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผสู้ อบบัญชีให้บริการไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํ ปี /รายงาน
ประจาํ ปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท

7.1.10 บริษัทเปิ ดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จํานวนครัง้ ของการประชุม
และจํานวนครัง้ ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี ที่ผ่านมา และความเห็นจากการทําหน้าที่ รวมถึงการ
ฝึ กอบรม และพัฒนาความรู ด้ า้ นวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการบริษัทในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํ ปี /
รายงานประจาํ ปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท
7.1.11 บริษัทเปิ ดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษัท ที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่
และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทัง้ รู ปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทน ซึ่งรวมถึงจํานวนเงินค่าตอบแทนที่
กรรมการแต่ละท่านได้รบั จากการเป็ นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมู ลประจําปี /
รายงานประจาํ ปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท
7.1.12 ในกรณีที่มีการเปิ ดเผยข้อมูลรายการใดเกี่ยวข้องกับกรรมการรายใดรายหนึ่งเป็ นการเฉพาะ กรรมการรายนัน้ ควร
ดูแลให้การเปิ ดเผยในส่วนของตนมีความครบถ้วน ถูกต้องด้วย
7.2 คณะกรรมการจะติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี ้
แนวปฏิบัติเพื่อให้เป็ นไปตามหลักปฏิบัติ
7.2.1

คณะกรรมการจะกํากับให้ฝ่ายจัดการเป็ นผูต้ ิดตามความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถใน
การชําระหนี ้ ตลอดจนการประเมินความเสีย่ งเกี่ยวกับฐานะการเงินและแนวโน้มปั ญหาทางการเงินของบริษัท โดยมี
การรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสมํ่าเสมอ คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการจะร่วมกันหาทางแก้ไขโดยเร็ว หากเริ่ม
มีสญ
ั ญาณบ่งชีถ้ ึงปั ญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี ้

7.2.2

ในการอนุมตั ิการทํารายการใดๆ หรือการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ คณะกรรมการจะพิจารณาจนมี
ความมั่นใจได้วา่ การทํารายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการดําเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน
หรือความสามารถในการชําระหนี ้
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7.3 หากกิจการประสบปั ญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปั ญหา คณะกรรมการจะดําเนินการจนมั่นใจได้วา่ กิจการมีแผน
ในการแก้ไขปั ญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปั ญหาทางการเงินได้ ทัง้ นี ้ ภายใต้การคํานึงถึงสิทธิของผูม้ ีสว่ นได้เสีย
แนวปฏิบัติเพื่อให้เป็ นไปตามหลักปฏิบัติ
7.3.1 หากกิจการมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถชําระหนีห้ รือมีปัญหาทางการเงิน คณะกรรมการจะติดตามอย่างใกล้ชิดดูแลให้
กิจการประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวังและปฏิบตั ิตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูล
7.3.2 คณะกรรมการบริษัทจะกําหนดสัญญาณบ่งชีป้ ั ญหาทางการเงิน อาทิ ภาวะขาดทุนต่อเนื่อง กระแสเงินสดตํ่า ฯลฯ
ให้ฝ่ายจัดการ ติดตามข้อมูล และรายงานข้อมูลอย่างสมํ่าเสมอ
7.3.3 หากกิจการมีปัญหาทางการเงิน คณะกรรมการจะดูแลให้มีการกําหนดแผนการแก้ไขปั ญหา โดยคํานึงถึงความเป็ น
ธรรมต่อผูม้ ีสว่ นได้เสีย ซึง่ รวมถึงเจ้าหนี ้ ทัง้ จะติดตามการแก้ไขปั ญหาอย่างสมเหตุสมผล โดยให้ฝ่ายจัดการรายงาน
สถานะอย่างสมํ่าเสมอ
7.4 คณะกรรมการจะพิจารณาจัดทํารายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม
แนวปฏิบัติเพื่อให้เป็ นไปตามหลักปฏิบัติ
7.4.1 คณะกรรมการบริษั ท จะดูแลการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมเกี่ ยวกับการปฏิ บัติ ตามกฎหมาย การปฏิ บัติ ตาม
จรรยาบรรณ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน การปฏิบตั ิต่อพนักงานและผูม้ ีสว่ นได้เสีย ซึ่งรวมถึงการปฏิบตั ิอย่าง
เป็ นธรรมและการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทัง้ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาตามความสําคัญ
ที่มีผลต่อธุรกิจหลัก โดยคํานึงถึงกรอบการรายงานที่ได้รบั การยอมรับ ทัง้ นี ้ บริษัทจะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจาํ ปี /รายงานประจาํ ปี (แบบ 56-1 One Report)
7.4.2 ดูแลให้ขอ้ มูลที่เปิ ดเผยเป็ นเรื่องที่สาํ คัญและเป็ นผลการปฏิบตั ิจากโครงการหรือแผนงาน ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์
หลักของบริษัท เพื่อนําไปสูก่ ารสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน
7.5 คณะกรรมการจะกํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการ จัดให้มีผรู้ บั ผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ทาํ หน้าที่ในการสือ่ สารกับผูถ้ ือหุน้
และผูม้ ีสว่ นได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็ นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา
คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญต่อการมีสว่ นร่วมในการพบปะ ให้ขอ้ มูล และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน
นักวิเคราะห์ และนักข่าว อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้กลุม่ คนดังกล่าวสามารถเข้าถึงข้อมูลบริษัท ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส
และทันต่อเหตุการณ์ได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะข้อมูลสําคัญที่จะมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท สามารถนํา
ข้อมูลเหล่านัน้ ไปตัดสินใจในการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.5.1 คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายการเปิ ดเผยข้อมูล (disclosure policy) เพื่อให้ม่นั ใจได้วา่ การสือ่ สารและการเปิ ดเผย
ข้อมูลต่อบุคคลภายนอกเป็ นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน ทันเวลา ใช้ช่องทางที่เหมาะสม ปกป้องข้อมูลลับและ
ข้อมูลที่มีตอ่ ผลต่อราคาหลักทรัพย์ รวมทัง้ มีการสือ่ สารให้เข้าใจตรงกันทัง้ องค์กรในการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าว
7.5.2 คณะกรรมการจัดให้มีการกําหนดผูท้ ี่รบั ผิดชอบการให้ขอ้ มูลกับบุคคลภายนอก ซึ่งเป็ นผูท้ ี่มีความเหมาะสมกับการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ เข้าใจธุรกิจของบริษัท รวมทัง้ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักค่านิยมและสามารถสื่อสารกับตลาดทุนได้
เป็ นอย่างดี
7.5.3 คณะกรรมการจะดูแลให้ฝ่ายจัดการกําหนดทิศทางและสนับสนุนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น การจัดให้มีหลัก
ปฏิบตั ิในการให้ขอ้ มูล นโยบายการจัดการข้อมูลที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ รวมทัง้ กําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของนักลงทุนสัมพันธ์ให้ชดั เจน เพื่อให้การสือ่ สารและการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
7.5.4 กําหนดช่องทางการสื่อสารกับผูถ้ ื อหุน้ และเปิ ดเผยให้ทราบบนเวปไซต์ของบริษัท เกี่ยวกับการให้ขอ้ มูลและตอบข้อ
ซักถามของผูล้ งทุน และสือ่ มวลชน ทางจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ที่ wirat.s@harn.co.th และทางโทรศัพท์ 02 318 9744
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7.6 คณะกรรมการส่งเสริมให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ขอ้ มูล
แนวปฏิบตั ิเพือ่ ให้เป็ นไปตามหลักปฏิบัติ
7.6.1

นอกจากการเผยแพร่ขอ้ มูลตามเกณฑ์ที่กาํ หนด และผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบแสดง
รายการข้อมู ลประจําปี /รายงานประจําปี (แบบ 56-1 One Report) แล้ว บริษั ทจัดให้มี การเปิ ดเผยข้อมูลที่ เป็ น
ปั จ จุ บัน ทั้ง ภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอัง กฤษผ่ า นช่ อ งทางอื่ น อย่ า งสมํ่า เสมอด้ว ย เช่ น เว็ บ ไซต์ข องบริษั ท
(www.harn.co.th) ซึง่ ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี ้
• วิสยั ทัศน์และพันธกิจของบริษัท
• ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
• รายชื่อคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร
• งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานทัง้ ฉบับปั จจุบนั และของปี ก่อนหน้า
• แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํ ปี /รายงานประจาํ ปี (แบบ 56-1 One Report) ที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้
• ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทนําเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผูจ้ ดั การกองทุน หรือสือ่ ต่างๆ
• โครงสร้างการถือหุน้ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
• โครงสร้างกลุ่มบริษัท รวมถึงบริษัทย่อย บริษั ทร่วม บริษัทร่วมค้า และ Special Purpose Enterprises/
Vehicles (SPEs/SPVs) (ถ้ามี)
• กลุ่มผูถ้ ื อหุน้ รายใหญ่ ทงั้ ทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุน้ ตัง้ แต่รอ้ ยละ 5 ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้แล้ว
ทัง้ หมดและมีสทิ ธิออกเสียง
• การถือหุน้ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ผบู้ ริหารระดับสูง
• หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผูถ้ ือหุน้
• ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อตกลงของกลุม่ ผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี)
• นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
• นโยบายการบริหารความเสีย่ ง รวมถึงวิธีการจัดการความเสีย่ งด้านต่างๆ
• นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน รวมถึงช่องทางการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส
• นโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
• กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการ รวมถึงเรื่องที่
ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
• กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ
• จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัท
• ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน หรือบุคคลที่รบั ผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น ชื่อบุคคลที่สามารถให้ขอ้ มูลได้
หมายเลขโทรศัพท์

7.6.2

บริษัทจัดให้มีการเผยแพร่ขอ้ มูลสินค้า ความรู ก้ ารใช้งาน ที่เป็ นประโยชน์แก่ผูส้ นใจทั่วไป ทาง Facebook: Harn
Engineering Solutions PCL.
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