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หมวด 7 

รักษาความน่าเชื่อถอืทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล 

Ensure Disclosure and Financial Integrity 
 

7.1 คณะกรรมการมีความรบัผิดชอบในการดแูลใหร้ะบบการจดัทาํรายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มลูสาํคญัต่างๆ 

ถกูตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐานและแนวปฏิบตัิท่ีเก่ียวขอ้ง 

คณะกรรมการบริษัท ใหค้วามสาํคญัต่อการเปิดเผยขอ้มลูสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษัททัง้ขอ้มลูทางการเงิน และขอ้มลูท่ีมิใช่

ขอ้มลูทางการเงินอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปรง่ใส ผา่นช่องทางท่ีเขา้ถงึขอ้มลูไดง้า่ย มคีวามเทา่เทียมกนัและนา่เช่ือถือ 

การจัดทาํรายงานทางการเงนิ 

7.1.1 คณะกรรมการบริษัท เป็นผูร้บัผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทและสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในแบบแสดง

รายการขอ้มูลประจาํปี/รายงานประจาํปี (แบบ 56-1 One Report) งบการเงินดงักลา่วจดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการ

บญัชีท่ีรบัรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบตัิอยา่งสมํ่าเสมอ รวมทัง้มีการ

เปิดเผยขอ้มลูอย่างครบถว้นเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนีค้ณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูส้อบทานคณุภาพ

ของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลสาํคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน และรายงานใหค้ณะกรรมการบรษัิททราบ 

7.1.2 คณะกรรมการบริษัท มีการรายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน โดยไดแ้สดง

ควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชีในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี/รายงานประจาํปี (แบบ 56-1 One Report) 

ของบรษัิท 

7.1.3 คณะกรรมการดูแลใหบุ้คลากรท่ีเก่ียวขอ้งกับการจัดทาํและเปิดเผยขอ้มูล มีความรู ้ทักษะและประสบการณ์ท่ี

เหมาะสมกับหนา้ท่ีความรบัผิดชอบและมีจาํนวนเพียงพอ รวมถึงผูบ้รหิารสงูสดุสายงานบญัชีและการเงิน ผูจ้ดัทาํ

บญัชี ผูต้รวจสอบภายใน เลขานกุารบรษัิทและนกัลงทนุสมัพนัธ ์

การเปิดเผยขอ้มูล  

7.1.4 บริษัทเผยแพร่ขอ้มลูสารสนเทศของบริษัทต่อผูถื้อหุน้นกัลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่

ขอ้มลูต่างๆ ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และบนเว็บไซตข์องบริษัท รวมถึงมีการจดัทาํแบบแสดงรายการ

ขอ้มูลประจาํปี/รายงานประจาํปี (แบบ 56-1 One Report) 

7.1.5 บรษัิทดแูลใหก้ารเปิดเผยขอ้มลูท่ีมีผลต่อการตดัสนิใจของผูล้งทนุและผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีกบับรษัิท ใหม้ีความถกูตอ้ง 

ครบถว้น ทนัเวลา น่าเช่ือถือ โปรง่ใส ไม่ทาํใหส้าํคญัผิด และเพียงพอต่อการตดัสินใจของ ผูล้งทุน ทัง้การรายงาน

ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสาํนักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ตลอดจนขอ้มลูอ่ืนๆ ท่ีสาํคญัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์อง

บรษัิท ซึง่ลว้นมีผลตอ่กระบวนการตดัสนิใจของผูล้งทนุ และผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีของบรษัิท   

7.1.6 การเปิดเผยขอ้มลูรายงานขอ้มลูทางการเงิน จะพิจารณาความครบถว้นของปัจจยัอยา่งนอ้ย ดงันี ้

(1) ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน 

(2) ความเห็นของผูส้อบบญัชีในรายงานทางการเงิน ขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชีเก่ียวกบัระบบควบคมุภายใน และ

ขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชีผา่นการสือ่สารในช่องทางอ่ืนๆ (ถา้มี) 

(3) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(4) ความสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์เปา้หมายหลกั กลยทุธแ์ละนโยบายของบรษัิท 
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7.1.7 บรษัิทจดัใหม้ีการรายงานนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายดา้นการบรหิารความเสี่ยง และ

นโยบายเก่ียวกบัการดูแลสิง่แวดลอ้มและสงัคมโดยสรุป และผลการปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่ว รวมทัง้กรณีท่ีไม่

สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวได ้พรอ้มดว้ยเหตุผล (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี/รายงาน

ประจาํปี (แบบ 56-1 One Report) และบนเว็บไซตข์องบรษัิท 

7.1.8 บริษัทจัดทาํคาํอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) 

เพ่ือประกอบการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายไดห้รือกาํไรสทุธิเกิน 20% จากไตรมาส

เดียวกนัของปีก่อน เพ่ือใหน้กัลงทนุไดร้บัทราบขอ้มลู และเขา้ใจการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้กบัฐานะการเงิน และผล

การดาํเนินงานของบรษัิทไดด้ียิ่งขึน้ นอกเหนือจากขอ้มลูตวัเลขในงบการเงิน 

7.1.9 บริษัทเปิดเผยคา่สอบบญัชีและค่าบริการอ่ืนท่ีผูส้อบบญัชีใหบ้ริการไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี/รายงาน

ประจาํปี (แบบ 56-1 One Report) ของบรษัิท 

7.1.10 บริษัทเปิดเผยบทบาทและหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จาํนวนครัง้ของการประชุม

และจาํนวนครัง้ท่ีกรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมในปีท่ีผ่านมา และความเห็นจากการทาํหนา้ท่ี รวมถึงการ

ฝึกอบรม และพฒันาความรูด้า้นวิชาชีพอยา่งตอ่เน่ืองของคณะกรรมการบรษัิทในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี/

รายงานประจาํปี (แบบ 56-1 One Report) ของบรษัิท 

7.1.11 บริษัทเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงูของบริษัท ท่ีสะทอ้นถึงภาระหนา้ท่ี 

และความรบัผิดชอบของแต่ละคน รวมทัง้รูปแบบหรอืลกัษณะของค่าตอบแทน ซึ่งรวมถึงจาํนวนเงินค่าตอบแทนท่ี

กรรมการแต่ละท่านไดร้บัจากการเป็นกรรมการของบริษัทย่อยดว้ย (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี/

รายงานประจาํปี (แบบ 56-1 One Report) ของบรษัิท 

7.1.12 ในกรณีท่ีมีการเปิดเผยขอ้มูลรายการใดเก่ียวขอ้งกบักรรมการรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ กรรมการรายนัน้ควร

ดแูลใหก้ารเปิดเผยในสว่นของตนมคีวามครบถว้น ถกูตอ้งดว้ย 

7.2 คณะกรรมการจะติดตามดแูลความเพียงพอของสภาพคลอ่งทางการเงินและความสามารถในการชาํระหนี ้

แนวปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติ 

7.2.1 คณะกรรมการจะกาํกบัใหฝ่้ายจดัการเป็นผูต้ิดตามความเพียงพอของสภาพคลอ่งทางการเงิน และความสามารถใน

การชาํระหนี ้ตลอดจนการประเมินความเสีย่งเก่ียวกบัฐานะการเงินและแนวโนม้ปัญหาทางการเงินของบริษัท โดยมี

การรายงานตอ่คณะกรรมการอย่างสมํ่าเสมอ คณะกรรมการและฝ่ายจดัการจะรว่มกนัหาทางแกไ้ขโดยเรว็ หากเริ่ม

มีสญัญาณบง่ชีถ้ึงปัญหาสภาพคลอ่งทางการเงินและความสามารถในการชาํระหนี ้

7.2.2 ในการอนมุตัิการทาํรายการใดๆ หรือการเสนอความเห็นใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนมุตัิ คณะกรรมการจะพิจารณาจนมี

ความมั่นใจไดว้า่ การทาํรายการดงักลา่วจะไมก่ระทบตอ่ความตอ่เน่ืองในการดาํเนินกิจการ สภาพคลอ่งทางการเงิน 

หรอืความสามารถในการชาํระหนี ้
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7.3   หากกิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโนม้จะประสบปัญหา คณะกรรมการจะดาํเนินการจนมั่นใจไดว้า่ กิจการมีแผน

ในการแกไ้ขปัญหา หรอืมีกลไกอ่ืนท่ีจะสามารถแกไ้ขปัญหาทางการเงินได ้ทัง้นี ้ภายใตก้ารคาํนงึถึงสทิธิของผูม้ีสว่นไดเ้สยี 

แนวปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติ 

7.3.1 หากกิจการมีแนวโนม้ท่ีจะไมส่ามารถชาํระหนีห้รอืมีปัญหาทางการเงิน คณะกรรมการจะติดตามอยา่งใกลชิ้ดดแูลให้

กิจการประกอบธุรกิจดว้ยความระมดัระวงัและปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มลู 

7.3.2 คณะกรรมการบริษัทจะกาํหนดสญัญาณบ่งชีปั้ญหาทางการเงิน อาทิ ภาวะขาดทนุตอ่เน่ือง กระแสเงินสดตํ่า ฯลฯ 

ใหฝ่้ายจดัการ ติดตามขอ้มลู และรายงานขอ้มลูอยา่งสมํ่าเสมอ 

7.3.3 หากกิจการมีปัญหาทางการเงิน คณะกรรมการจะดแูลใหม้ีการกาํหนดแผนการแกไ้ขปัญหา โดยคาํนงึถึงความเป็น

ธรรมตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยี ซึง่รวมถึงเจา้หนี ้ทัง้จะติดตามการแกไ้ขปัญหาอยา่งสมเหตสุมผล โดยใหฝ่้ายจดัการรายงาน

สถานะอยา่งสมํ่าเสมอ 

7.4 คณะกรรมการจะพิจารณาจดัทาํรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม 

แนวปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติ 

7.4.1 คณะกรรมการบริษัท จะดูแลการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณ นโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั การปฏิบตัิต่อพนกังานและผูม้ีสว่นไดเ้สีย ซึ่งรวมถึงการปฏิบตัิอย่าง

เป็นธรรมและการเคารพสทิธิมนษุยชน รวมทัง้ความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม โดยพิจารณาตามความสาํคญั

ท่ีมีผลต่อธุรกิจหลกั โดยคาํนึงถึงกรอบการรายงานท่ีไดร้บัการยอมรบั ทัง้นี ้บริษัทจะเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไวใ้นแบบ

แสดงรายการขอ้มูลประจาํปี/รายงานประจาํปี (แบบ 56-1 One Report) 

7.4.2 ดแูลใหข้อ้มูลท่ีเปิดเผยเป็นเรื่องท่ีสาํคญัและเป็นผลการปฏิบตัิจากโครงการหรือแผนงาน ซึ่งสอดคลอ้งกับกลยุทธ์

หลกัของบรษัิท เพ่ือนาํไปสูก่ารสรา้งคณุคา่แก่กิจการอยา่งยั่งยืน 

7.5    คณะกรรมการจะกาํกบัดแูลใหฝ่้ายจดัการ จดัใหม้ีผูร้บัผิดชอบงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์ท่ีทาํหนา้ท่ีในการสือ่สารกบัผูถื้อหุน้

และผูม้ีสว่นไดเ้สยีอ่ืน เช่น นกัลงทนุ นกัวิเคราะห ์ใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสม เทา่เทียมกนั และทนัเวลา 

คณะกรรมการบริษัทใหค้วามสาํคญัต่อการมีสว่นรว่มในการพบปะ ใหข้อ้มลู และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูถื้อหุน้ นกัลงทุน 

นกัวิเคราะห ์และนกัข่าว อย่างสมํ่าเสมอ  เพ่ือใหก้ลุม่คนดงักลา่วสามารถเขา้ถึงขอ้มูลบริษัท ท่ีมีความถกูตอ้ง ครบถว้น โปรง่ใส 

และทนัต่อเหตุการณ์ไดอ้ย่างเท่าเทียมกัน  โดยเฉพาะขอ้มูลสาํคญัท่ีจะมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องบริษัท สามารถนาํ

ขอ้มลูเหลา่นัน้ไปตดัสนิใจในการลงทนุไดอ้ยา่งมปีระสทิธิภาพ 

7.5.1 คณะกรรมการจดัใหม้ีนโยบายการเปิดเผยขอ้มลู (disclosure policy) เพ่ือใหม้ั่นใจไดว้า่ การสือ่สารและการเปิดเผย

ขอ้มลูต่อบคุคลภายนอกเป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกนั ทนัเวลา ใชช้่องทางท่ีเหมาะสม ปกป้องขอ้มลูลบัและ

ขอ้มลูท่ีมีตอ่ผลตอ่ราคาหลกัทรพัย ์รวมทัง้มีการสือ่สารใหเ้ขา้ใจตรงกนัทัง้องคก์รในการปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่ว 

7.5.2 คณะกรรมการจดัใหม้ีการกาํหนดผูท่ี้รบัผิดชอบการใหข้อ้มลูกบับคุคลภายนอก ซึ่งเป็นผูท่ี้มีความเหมาะสมกบัการ

ปฏิบตัิหนา้ท่ี เขา้ใจธุรกิจของบริษัท รวมทัง้วตัถปุระสงค ์เป้าหมายหลกัค่านิยมและสามารถสื่อสารกบัตลาดทนุได้

เป็นอยา่งดี 

7.5.3 คณะกรรมการจะดูแลใหฝ่้ายจดัการกาํหนดทิศทางและสนบัสนุนงานดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ์ เช่น การจดัใหม้ีหลกั

ปฏิบตัิในการใหข้อ้มลู นโยบายการจดัการขอ้มลูท่ีมีผลตอ่ราคาหลกัทรพัย ์รวมทัง้กาํหนดหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบ

ของนกัลงทนุสมัพนัธใ์หช้ดัเจน เพ่ือใหก้ารสือ่สารและการเปิดเผยขอ้มลูเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 

7.5.4 กาํหนดช่องทางการสื่อสารกับผูถื้อหุน้ และเปิดเผยใหท้ราบบนเวปไซตข์องบริษัท เก่ียวกับการใหข้อ้มูลและตอบขอ้

ซกัถามของผูล้งทนุ และสือ่มวลชน ทางจดหมายอิเลค็ทรอนิคสท่ี์ wirat.s@harn.co.th และทางโทรศพัท ์02 318 9744 
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7.6 คณะกรรมการสง่เสรมิใหม้ีการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการเผยแพรข่อ้มลู 

แนวปฏิบตัิเพือ่ให้เป็นไปตามหลักปฏิบัต ิ

7.6.1 นอกจากการเผยแพรข่อ้มลูตามเกณฑท่ี์กาํหนด และผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย แบบแสดง

รายการขอ้มูลประจําปี/รายงานประจําปี (แบบ 56-1 One Report) แลว้ บริษัทจัดใหม้ีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็น

ปัจจุบันทั้งภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอ่ืนอย่างสมํ่าเสมอด้วย เช่น เว็บไซต์ของบริษัท 

(www.harn.co.th) ซึง่ประกอบดว้ยขอ้มลูตอ่ไปนี ้

• วิสยัทศันแ์ละพนัธกิจของบรษัิท 

• ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบรษัิท 

• รายช่ือคณะกรรมการและผูบ้รหิาร 

• งบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานทัง้ฉบบัปัจจบุนัและของปีก่อนหนา้ 

• แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี/รายงานประจาํปี (แบบ 56-1 One Report) ท่ีสามารถใหด้าวนโ์หลดได ้

• ขอ้มลูหรอืเอกสารอ่ืนใดท่ีบรษัิทนาํเสนอตอ่นกัวิเคราะห ์ผูจ้ดัการกองทนุ หรอืสือ่ตา่งๆ 

• โครงสรา้งการถือหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

• โครงสรา้งกลุ่มบริษัท รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมคา้ และ Special Purpose Enterprises/ 

Vehicles (SPEs/SPVs) (ถา้มี) 

• กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ทัง้ทางตรงและทางออ้มท่ีถือหุน้ตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้

ทัง้หมดและมีสทิธิออกเสยีง 

• การถือหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มของกรรมการ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ผูบ้รหิารระดบัสงู 

• หนงัสอืเชิญประชมุสามญัและวิสามญัผูถื้อหุน้ 

• ขอ้บงัคบับรษัิท หนงัสอืบรคิณหส์นธิ และขอ้ตกลงของกลุม่ผูถื้อหุน้ (ถา้มี) 

• นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษัิท 

• นโยบายการบรหิารความเสีย่ง รวมถึงวิธีการจดัการความเสีย่งดา้นตา่งๆ 

• นโยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั รวมถึงช่องทางการรอ้งเรยีน หรอืแจง้เบาะแส 

• นโยบายการคุม้ครองขอ้มูลสว่นบคุคล 

• กฎบตัร หรือหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ คุณสมบตัิ วาระการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการ รวมถึงเรื่องท่ี

ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

• กฎบตัร หรอืหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ คณุสมบตัิ วาระการดาํรงตาํแหนง่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

• จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษัิท  

• ขอ้มลูติดต่อหน่วยงาน  หรือบุคคลท่ีรบัผิดชอบงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์เช่น ช่ือบคุคลท่ีสามารถใหข้อ้มูลได ้

หมายเลขโทรศพัท ์

7.6.2 บริษัทจัดใหม้ีการเผยแพรข่อ้มูลสินคา้ ความรูก้ารใชง้าน ท่ีเป็นประโยชนแ์ก่ผูส้นใจทั่วไป ทาง Facebook: Harn 

Engineering Solutions PCL. 
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