FAQ แบบ 56-1 One Report
ห ัวข้อ

คำถำม

แนวคำตอบ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
ข ้อ 1.1.2
การเปลีย
่ นแปลงและ
พัฒนาทีส
่ าคัญ

ตามทีค
่ ม
ู่ อ
ื ในแบบระบุว่า บริษัทจดทะเบียนมีการ
เปลีย
่ นแปลงทีส
่ าคัญ เช่น มีการเปลีย
่ นแปลงธุรกิจ
ใหม่ ขอทราบว่าการพิจารณาการเปลีย
่ นแปลงที่
สาคัญเป็ นความเห็น (Judgement) ของ SEC
หรือของบริษัทจดทะเบียน แล ้ว หาก Judgement
ดังกล่าวไม่เหมือนกัน ทาง SEC มีแนวทางอย่างไร
เพราะเข ้าใจว่าเมือ
่ มีการเปลีย
่ นแปลงทีม
่ น
ี ัยสาคัญ
บริษัทจะต ้องแจ ้งเรือ
่ งดังกล่าวผ่านระบบ SETLink
อยูแ
่ ล ้ว

สานักงานได ้จัดทาคูม
่ อ
ื เพือ
่ อธิบายและให ้ตัวอย่างของ
การเปิ ดเผยข ้อมูลเกีย
่ วกับการเปลีย
่ นแปลงทีส
่ าคัญ
ซึง่ จะมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจและการตัดสินใจ
ของผู ้ลงทุน เช่น การเปลีย
่ นแปลงผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่
การเปลีย
่ นแปลงโครงสร ้างการจัดการหรือผู ้บริหาร
การเปลีย
่ นแปลงโครงสร ้างการถือหุ ้นบริษัทภายในกลุม
่
หรือโครงสร ้างการดาเนินงาน การควบรวมกิจการ
การเปลีย
่ นแปลงการประกอบธุรกิจ การขยายหรือการหยุด
การประกอบธุรกิจ การเพิม
่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็ นต ้น
ทัง้ นี้ เพือ
่ ให ้บริษัทจดทะเบียนได ้เข ้าใจโดยชัดเจนและ
นาไปใช ้เป็ นแนวทางในการพิจารณาเปิ ดเผยข ้อมูลใน
เรือ
่ งดังกล่าวต่อไป โดยในกรณีทบ
ี่ ริษัทจดทะเบียน
มีข ้อสงสัยว่าข ้อมูลในเรือ
่ งดังกล่าวควรเปิ ดเผยอย่างไร
บริษัทจดทะเบียนสามารถสอบถามเจ ้าหน ้าทีข
่ อง
สานักงานทีด
่ แ
ู ลบริษัทจดทะเบียนได ้ นอกจากนี้
แม ้ว่าบริษัทจดทะเบียนได ้มีการแจ ้งข ้อมูลต่อผู ้ลงทุน
ั ช ้าเมือ
โดยไม่ชก
่ มีการเปลีย
่ นแปลงทีม
่ น
ี ัยสาคัญ
ผ่านระบบ SETLink ไปแล ้ว บริษัทจดทะเบียนยังคงต ้อง
รวบรวมการเปลีย
่ นแปลงทีม
่ น
ี ัยสาคัญในแต่ละปี มา
เปิ ดเผยไว ้ในแบบ 56-1 One Report ด ้วย ทัง้ นี้ เพือ
่ ให ้
ผู ้ลงทุนทั่วไปและผู ้ถือหุ ้นสามารถศึกษาข ้อมูลสาคัญ
ของบริษัทจดทะเบียนได ้โดยสะดวกมากขึน
้

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
ข ้อ 1.1.3
วัตถุประสงค์การใช ้เงิน

ในการเปิ ดเผยข ้อมูลเกีย
่ วกับการใช ้เงินระดมทุน
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ทแ
ี่ จ ้งในแบบแสดงรายการ
ข ้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ บริษัทเปิ ดเผย
เฉพาะรายการระดมทุนทีเ่ กิดขึน
้ ในปี ทผ
ี่ ่านมาใช่
หรือไม่

แบบ 56-1 One Report กาหนดให ้บริษัทต ้องเปิ ดเผย
รายละเอียดความคืบหน ้าของการใช ้เงินทีไ่ ด ้จาก
การเสนอขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้ในแต่ละครัง้
ว่ามีการใช ้เงินครบและเป็ นไปตามวัตถุประสงค์การใช ้เงิน
ทีแ
่ จ ้งในแบบแสดงรายการข ้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
แต่ละครัง้ แล ้วหรือไม่ ดังนัน
้ บริษัทจึงต ้องเปิ ดเผย
ความคืบหน ้าของการใช ้เงินของรายการระดมทุน
ทีม
่ ก
ี ารใช ้เงินครบตามวัตถุประสงค์แล ้วในปี ทผ
ี่ ่านมา
และยังใช ้เงินไม่ครบตามวัตถุประสงค์ในปี ทผ
ี่ ่านมาด ้วย

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
ข ้อ 1.1.3
วัตถุประสงค์การใช ้เงิน

“ให ้ระบุวา่ บริษัทได ้ใช ้เงินระดมทุนเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ทแ
ี่ จ ้งในแบบแสดง รายการข ้อมูลการ
เสนอขายหลักทรัพย์แล ้วหรือไม่”
เพือ
่ ลดความซ้าซ ้อนของการเปิ ดเผยข ้อมูลกรณี
รายละเอียดการระดมทุนดังกล่าวเคยเผยแพร่ใน
เว็ปไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ แล ้ว บริษัทสามารถ refer
รายละเอียดการระดมทุนดังกล่าวไปยังสารสนเทศที่
เคยเปิ ดเผยใน SET และเปิ ดเผยเฉพาะความคืบหน ้า
ของการใช ้เงิน/ เหตุผลและมาตรการดาเนินการกรณี
ใช ้เงิน ไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ได ้หรือไม่

แบบ 56-1 One Report กาหนดให ้บริษัทต ้องเปิ ดเผย
รายละเอียดความคืบหน ้าของการใช ้เงินทีไ่ ด ้จากการ
เสนอขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้ในแต่ละครัง้ ว่า
มีการใช ้เงินครบและเป็ นไปตามวัตถุประสงค์การใช ้เงิน
ทีแ
่ จ ้งในแบบแสดงรายการข ้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
แต่ละครัง้ แล ้วหรือไม่ ดังนัน
้ บริษัทจึงต ้องเปิ ดเผย
ความคืบหน ้าของการใช ้เงินของรายการระดมทุนทีม
่ ี
การใช ้เงินครบตามวัตถุประสงค์แล ้วในปี ทผ
ี่ ่านมา และ
ยังใช ้เงินไม่ครบตามวัตถุประสงค์ในปี ทผ
ี่ ่านมาด ้วย
ทัง้ นี้ บริษัทจะอ ้างอิงรายละเอียดการระดมทุนโดยวิธ ี
่ มโยงไปยังเว็บไซต์ของบริษัทหรือ SET
ใส่ link เชือ
ทีแ
่ สดงข ้อมูลดังกล่าวด ้วยก็ได ้

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
ข ้อ 1.1.3
วัตถุประสงค์การใช ้เงิน

“ให ้ระบุวา่ บริษัทได ้ใช ้เงินระดมทุนเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ทแ
ี่ จ ้งในแบบแสดง รายการข ้อมูลการ
เสนอขายหลักทรัพย์แล ้วหรือไม่”
บริษัทต ้องเปิ ดเผยรายการระดมทุนทุกรายการ
ทีเ่ กิดขึน
้ หรือไม่ หรือไม่ต ้องเปิ ดเผยกรณีรายละเอียด
การระดมทุนมีนัยสาคัญไม่มาก เช่น การเสนอขาย
ESOP ในจานวนทีน
่ ้อยกว่าร ้อยละ 5 ของ
ทุนจดทะเบียน

แบบ 56-1 One Report กาหนดให ้บริษัทต ้องเปิ ดเผย
รายละเอียดความคืบหน ้าของการใช ้เงินทีไ่ ด ้จากการ
เสนอขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้ในแต่ละครัง้ ว่า
มีการใช ้เงินครบและเป็ นไปตามวัตถุประสงค์การใช ้เงิน
ทีบ
่ ริษัทเคยแจ ้งในแบบแสดงรายข ้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์แต่ละครัง้ แล ้วหรือไม่ รวมทัง้ เหตุผลและ
มาตรการดาเนินการในกรณีทบ
ี่ ริษัทมีการใช ้เงิน
ไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ทเี่ คยแจ ้ง ดังนัน
้ บริษัทจึง
เปิ ดเผยเฉพาะการระดมทุนทีบ
่ ริษัทเคยแจ ้งวัตถุประสงค์
การใช ้เงินไว ้ในแบบแสดงรายการข ้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ เท่านัน
้
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
ข ้อ 1.1.3
วัตถุประสงค์การใช ้เงิน

ความคืบหน ้าวัตถุประสงค์การใช ้เงิน สาหรับตราสาร
หนี้ต ้องเปิ ดเผยสาหรับการออกตราสารหนี้ทก
ุ ครัง้
หรือไม่ กรณีบริษัทย่อยออกหุ ้นกู ้บริษัทแม่จะต ้อง
เปิ ดเผยข ้อมูลหุ ้นกู ้ของบริษัทย่อยด ้วยหรือไม่

บริษัททีอ
่ อกหุ ้นกู ้ PO (ยกเว ้นหุ ้นกู ้อนุพันธ์) ต ้องเปิ ดเผย
ความคืบหน ้าตาม 1.1.3 ทุกปี จนกว่าจะใช ้เงินหมด หรือ
จนกว่าหุ ้นกู ้จะหมดอายุ และเกณฑ์การเปิ ดเผยข ้อมูล
ตราสารหนี้ไม่ได ้กาหนดให ้ต ้องเปิ ดไปถึงบริษัทย่อย

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
ข ้อ 1.2.2 (2)
การตลาดและการแข่งขัน

ข ้อมูลเกีย
่ วกับผลิตภัณฑ์ “หมายเหตุ หากบริษัทมีการ
พึง่ พิงลูกค ้าหรือผู ้จัดจาหน่ายรายใดทีม
่ บ
ี ทบาทสาคัญ
ต่อการอยูร่ อดของบริษัท ให ้เปิ ดเผยเป็ นปั จจัย
่ ง และหากการพึง่ พิงมีสัดส่วนเกินร ้อยละ 30
ความเสีย
้ รวม ตามแต่กรณีตาม
ของ รายได ้รวมหรือยอดซือ
งบการเงินรวม ให ้ระบุจานวนรายลักษณะความสัมพันธ์
ื้ ขาย อย่างไรก็ดห
และประเภทของสินค ้าทีซ
่ อ
ี าก
่ ลูกค ้าหรือผู ้จัด
บริษัทมีการเปิ ดเผยข ้อมูลเกีย
่ วกับชือ
จาหน่ายให ้แก่บค
ุ คลอืน
่ เช่น ผู ้ลงทุนหรือนักวิเคราะห์
ื่ ดังกล่าว
ด ้านหลักทรัพย์หรือการลงทุน ก็ให ้ระบุชอ
ด ้วย เพือ
่ ให ้ผู ้ลงทุนมีข ้อมูลเท่าเทียมกัน”
การพึง่ พิงลูกค ้าหรือผู ้จัดจาหน่ายทีม
่ บ
ี ทบาท
สาคัญ ควรเป็ นสัดส่วนเท่าใดของรายได ้รวม หรือ
้ รวม จึงจะเข ้าข่ายมีบทบาทสาคัญ
ยอดซือ
“ให ้แสดงข ้อมูลแผนภาพโครงสร ้างการถือหุ ้นของ
กลุม
่ บริษัท โดยให ้ระบุสัดส่วนการถือหุ ้น และสัดส่วน
ของสิทธิออกเสียง (ในกรณีทแ
ี่ ตกต่างจากสัดส่วน
การถือหุ ้น) ไว ้ด ้วย และ ในกรณีทก
ี่ ารถือหุ ้นใน
บริษัทย่อยเป็ นการตกลงร่วมทุนกับกลุม
่ ธุรกิจอืน
่
ื่ และสัดส่วน การถือหุ ้นของผู ้ร่วมทุนนัน
ให ้ระบุชอ
้ ด ้วย
(หากมีบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมจานวนมาก อาจจัด
รวมกันเป็ นกลุม
่ ธุรกิจก็ได ้)”
บริษัทสามารถแสดงแค่แผนภาพโครงสร ้าง
การถือหุ ้นของกลุม
่ บริษัท ได ้หรือไม่ เนื่องจาก
รายละเอียดการถือหุ ้น และสัดส่วนของสิทธิออกเสียง
(ในกรณีทแ
ี่ ตกต่างจากสัดส่วนการถือหุ ้น) และ
ในกรณีทก
ี่ ารถือหุ ้นในบริษัทย่อยเป็ นการตกลงร่วมทุน
ื่ และสัดส่วน
กับกลุม
่ ธุรกิจอืน
่ ทีก
่ าหนดให ้ระบุชอ
การถือหุ ้นของผู ้ร่วมทุนอาจมีข ้อมูลจานวนมาก
บริษัทสามารถแสดงข ้อมูลดังกล่าวอยูใ่ นเอกสารแนบ
หรืออยูใ่ นเว็ปไซต์ของบริษัทได ้หรือไม่

หากบริษัทมีการพึง่ พิงลูกค ้าหรือผู ้จัดจาหน่ายรายใด
ทีม
่ บ
ี ทบาทสาคัญต่อการอยูร่ อดของบริษัท ให ้เปิ ดเผย
่ ง และหากการพึง่ พิงมีสัดส่วนเกิน
เป็ นปั จจัยความเสีย
้ รวม ตามแต่กรณี
ร ้อยละ 30 ของรายได ้รวมหรือยอดซือ
ตามงบการเงินรวม ให ้ระบุจานวนราย ลักษณะ
ื้ ขาย อย่างไรก็ดี
ความสัมพันธ์และประเภทของสินค ้าทีซ
่ อ
่ ลูกค ้าหรือ
หากบริษัทมีการเปิ ดเผยข ้อมูลเกีย
่ วกับชือ
ผู ้จัดจาหน่ายให ้แก่บค
ุ คลอืน
่ เช่น ผู ้ลงทุนหรือ
ื่
นักวิเคราะห์ด ้านหลักทรัพย์หรือการลงทุน ก็ให ้ระบุชอ
ดังกล่าวด ้วย เพือ
่ ให ้ผู ้ลงทุนมีข ้อมูลเท่าเทียมกัน

ข ้อตกลงระหว่างผู ้ถือหุ ้นใหญ่ เป็ นข ้อตกลงระหว่าง
ผู ้ถือหุ ้น หรือการระบุผู ้ถือหุ ้นทีแ
่ ท ้จริงของ nominee
หากบริษัทไม่ทราบข ้อมูลดังกล่าว และไม่ได ้เปิ ดเผย
จะถือว่าเปิ ดเผยไม่ครบหรือไม่

ในกรณีทก
ี่ ลุม
่ ผู ้ถือหุ ้นใหญ่มข
ี ้อตกลงระหว่างกัน ในเรือ
่ ง
ทีม
่ ผ
ี ลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ
การบริหารงานของบริษัท โดยข้อตกลงด ังกล่ำว
มีบริษ ัทร่วมลงนำมด้วย ให ้บริษัทระบุข ้อตกลงดังกล่าว
พร ้อมทัง้ อธิบายสาระสาคัญทีม
่ ผ
ี ลต่อการดาเนินงานของ
่ กลุม
บริษัท และในกรณีทรี่ ายชือ
่ ผู ้ถือหุ ้นของบริษัท
่
ยังไม่แสดงถึงบุคคลทีเ่ ป็ นผู ้ถือหุ ้นทีแ
่ ท ้จริง เช่น รายชือ
ผู ้ถือหุ ้นทีแ
่ สดงไว ้เป็ น holding company หรือ nominee
ื่ บุคคลหรือกลุม
account ให ้ระบุชอ
่ บุคคลหลักทีเ่ ป็ น
ผู ้ถือหุ ้นทีแ
่ ท ้จริง รวมทัง้ ธุรกิจหลักของบุคคลดังกล่าว
ด ้วย เว ้นแต่จะมีเหตุอันสมควรทีท
่ าให ้ไม่อาจทราบ
ผู ้ถือหุ ้นทีแ
่ ท ้จริงได ้ ทัง้ นี้ สานักงานมีข ้อสังเกตว่า
กรรมการของบริษัทแต่ละรายน่าจะให ้ข ้อมูลต่อบริษัท
ได ้ว่า ตนได ้รับมอบหมายให ้เป็ นตัวแทนของผู ้ถือหุ ้นใหญ่
กลุม
่ ใด และใครเป็ นผู ้ถือหุ ้นทีแ
่ ท ้จริงของกลุม
่ ดังกล่าว
เพือ
่ ให ้บริษัทนาข ้อมูลดังกล่าวมาเปิ ดเผยต่อผู ้ลงทุนใน
แบบ 56-1 One report

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
ข ้อ 1.3
โครงสร ้างการถือหุ ้นของ
กลุม
่ บริษัท

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
ข ้อ 1.3.4
ข ้อตกลงระหว่างผู ้ถือหุ ้น
ใหญ่ใหญ่

ในกรณีทบ
ี่ ริษัทมีการถือหุ ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
เป็ นจานวนมาก บริษัทสามารถแสดงแผนภาพโครงสร ้าง
การถือหุ ้นโดยจัดรวมเป็ นกลุม
่ ธุรกิจ และเปิ ดเผยสัดส่วน
การถือหุ ้นหรือสัดส่วนของสิทธิออกเสียงของบริษัทใน
แต่ละบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม และบริษัทสามารถ
่ ผู ้ร่วมทุน และสัดส่วนการถือหุ ้นของผู ้ร่วมทุน
แสดงรายชือ
ในแต่ละบริษัทย่อยเป็ นตารางหรือเอกสารแนบท ้าย
แบบ 56-1 One Report ได ้ และในกรณีทบ
ี่ ค
ุ คลทีอ
่ าจมี
ความขัดแย ้งมีการถือหุ ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
ิ ธิออกเสียง
เกินกว่าร ้อยละ 10 ของจานวนหุ ้นทีม
่ ส
ี ท
ของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว ให ้อธิบายเหตุผล
ประกอบทีใ่ ห ้บุคคลทีอ
่ าจมีความขัดแย ้งถือหุ ้นในบริษัท
ย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวแทนการถือหุ ้น
ของบริษัทโดยตรงด ้วย
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ห ัวข้อ

คำถำม

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
ข ้อ 4
การวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการดาเนินงาน
(MD&A)

เนื่องจากแบบ 56-2 ปั จจุบัน แสดงข ้อมูลทางการเงิน
- ตารางงบการเงินเปรียบเทียบ 2 ปี และมีหมายเหตุ
ประกอบงบฯ ส่วนแบบ 56-1 แสดงตารางงบการเงิน
เปรียบเทียบ 3 ปี มี % common size และอัตราส่วน
ทางการเงินทีส
่ าคัญ จึงขอสอบถามว่า แบบ 56-1
One Report จะแสดงข ้อมูลอย่างไร

แบบ 56-1 One Report กาหนดให ้บริษัทแสดงข ้อมูล
งบการเงินและอัตราส่วนทางการเงินทีส
่ าคัญ
โดยอย่างน ้อยต ้องมีข ้อมูลเปรียบเทียบ 3 ปี ทผ
ี่ ่านมา

ส่วนที่ 2 การกากับดูแล
กิจการ
7.2 ข ้อมูลเกีย
่ วกับ
คณะกรรมการ และ
7.4 ข ้อมูลเกีย
่ วกับผู ้บริหาร

เนื่องจากข ้อมูลของ Holding จะมีข ้อมูลมาก ดังนัน
้
เดิมในแบบ 56-1 จัดทาข ้อมูลเต็มตามแบบ 56-1
ทีก
่ าหนด แต่ใน annual report ข ้อมูลบางอย่างจะ
เป็ นรูปแบบสรุป เช่น ประวัตก
ิ รรมการใน 56-1 จะใส่
่ บริษัททีเ่ ป็ นกรรมการทัง้ หมด (เอกสารแนบ
รายชือ
กรรมการมี 297 หน ้า) แต่ใน annual report จะเป็ น
รูปแบบสรุปว่าเป็ นกรรมการในบริษัทอืน
่ กีบ
่ ริษัท
ื่ เฉพาะบริษัททีส
ระบุชอ
่ าคัญ (เหลือ 13 หน ้า) เป็ นต ้น

แบบ 56-1 One Report กาหนดให ้เปิ ดเผยรายละเอียด
เกีย
่ วกับกรรมการ ผู ้บริหาร ผู ้มีอานาจควบคุม ผู ้ทีไ่ ด ้รับ
มอบหมายให ้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและ
การเงิน ผู ้ทีไ่ ด ้รับมอบหมายให ้รับผิดชอบโดยตรงในการ
ควบคุมดูแลการทาบัญชี เลขานุการบริษัท และตัวแทน
ติดต่อประสานงานกรณีเป็ นบริษัทต่างประเทศ ไว ้ใน
เอกสารแนบ และบริษัทสามารถเลือกเปิ ดเผยเอกสารแนบ
ไว ้ในเว็บไซต์ของบริษัท โดยในแบบ 56-1 One Report
จะต ้องระบุเว็บไซต์หรือลิงก์ เพือ
่ ให ้ผู ้ลงทุนสามารถ
เรียกดูข ้อมูลได ้สะดวก และจะต ้องเก็บข ้อมูลดังกล่าวไว ้
ไม่น ้อยกว่า 5 ปี โดยไม่มก
ี ารเปลีย
่ นแปลงในภายหลัง
ทัง้ นี้ ขอให ้นาส่งข ้อมูลเอกสารแนบดังกล่าวให ้แก่
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ด ้วย

ส่วนที่ 2 การกากับดูแล
กิจการ
ข ้อ 8.1.2
การเข ้าร่วมประชุมและการ
จ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการรายบุคคล

“ให ้แสดงจานวนค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละราย
ในรอบปี ทีผ
่ ่านมาทีไ่ ด ้รับจากบริษัทและบริษัทย่อย
รวมถึงลักษณะของค่าตอบแทน (ไม่นับรวม
ค่าตอบแทนในฐานะผู ้บริหาร) และ ค่าตอบแทนที่
ไม่เป็ นตัวเงิน (ถ ้ามี) เช่น ประกันสุขภาพ ค่าสมาชิก
สนามกอล์ฟ สโมสรการกีฬา (sport club) สโมสร
เพือ
่ การพักผ่อนหรือสันทนาการ (Member Club)
ค่าตอบแทนทีไ่ ม่เป็ นตัวเงินบางรายการ เช่น
ประกันสุขภาพ ค่าประกัน D&O อาจเป็ นการประกัน
กลุม
่ ของทัง้ กรรมการและผู ้บริหารของบริษัท และ
บริษัทย่อย โดยบริษัทจะเสียค่าเบีย
้ ประกันกลุม
่
ค่าตอบแทนของกรรมการดังกล่าวจะแยกเป็ นรายได ้
ของกรรมการแต่ละรายได ้อย่างไร

ในกรณีคา่ ตอบแทนทีไ่ ม่เป็ นตัวเงินบางรายการ เช่น
ประกันสุขภาพ ค่าประกัน D&O เป็ นต ้น บริษัทมีการ
จ่ายค่าเบีย
้ ประกันเป้ นกลุม
่ ของทัง้ กรรมการและผู ้บริหาร
ของบริษัทและบริษัทย่อย ซึง่ ไม่สามารถแบ่งแยกเป็ น
ของแต่ละรายได ้ ให ้บริษัทอธิบายจานวนค่าเบีย
้ ที่
บริษัทจ่าย และจานวนกรรมการและผู ้บริหารของบริษัท
และบริษัทย่อยทีไ่ ด ้รับความคุ ้มครองตามประกันดังกล่าว

ส่วนที่ 2 การกากับดูแล
กิจการ
ข ้อ 8.1.4 (3)
่ ง
ปั จจัยความเสีย

่ งของธุรกิจ
ข ้อ 8.1.4 (3) การให ้การระบุความเสีย
ทีอ
่ าจมีสว่ นเกีย
่ วข ้องกับการคอร์รป
ั ชัน การดาเนินการ
่ งดังกล่าว สามารถเขียนในข ้อ 2
ป้ องกันจากความเสีย
่ ง และในหัวข ้อนี้สามารถ refer
การบริหารความเสีย
ไปยังข ้อ 2 ได ้หรือไม่

ส่วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ ข ้อ 8.1.4 (3) กาหนด
ให ้อธิบายผลการติดตามให ้มีการปฏิบัตต
ิ ามนโยบาย
่ ในขณะที่
ของบริษัทในการต่อต ้านทุจริตคอร์รัปชัน
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดาเนินงาน ข ้อ 2
่ ง กาหนดให ้อธิบายนโยบาย
การบริหารจัดการความเสีย
่ งระดับองค์กร และ
และแผนการบริหารความเสีย
่ งต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท ทัง้ นี้
ปั จจัยความเสีย
่ งจากทุจริตคอร์รัปชัน
่ ในการ
หากบริษัทมีปัจจัยความเสีย
ดาเนินธุรกิจของบริษัท และได ้อธิบายมาตรการป้ องกัน
่ งจากการทุจริตคอรัปชัน
่ ไว ้ในหัวข ้อ 2 แล ้ว
ความเสีย
ในหัวข ้อ 8.1.4 (3) บริษัทสามารถอ ้างอิงไปยัง
หัวข ้อ 2 ได ้

นโยบายความยั่งยืนต ้องรายงานลงในเล่มทุกปี
หรือสามารถอ ้างอิงใน website ในกรณีทไี่ ม่มก
ี าร
เปลีย
่ นแปลง ได ้หรือไม่

บริษัทสามารถอธิบายเฉพาะภาพรวมและสาระสาคัญ
ของนโยบายและแนวปฏิบัตเิ กีย
่ วกับการจัดการด ้าน
ความยั่งยืน และสามารถนานโยบายและแนวปฏิบัต ิ
ฉบ ับเต็มไปเปิ ดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท และในกรณี
ทีบ
่ ริษัทมีการทบทวนนโยบายและ/หรือเป้ าหมาย
การจัดการด ้านความยั่งยืนในรอบปี ทผ
ี่ ่านมา ให ้ระบุ
สาระสาคัญของการเปลีย
่ นแปลงดังกล่าวโดยสังเขป
เพือ
่ ให ้ผู ้ลงทุนทราบถึงพัฒนาการในการจัดการ
ความยั่งยืนของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

ESG

แนวคำตอบ
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ห ัวข้อ

คำถำม

แนวคำตอบ

ESG

ถ ้าทา SD Report แทน การเปิ ดเผย ในหมวด ESG
ของ One Report แทนเลยได ้หรือไม่

กรณีบริษัทจัดทารายงานความยั่งยืน (Sustainability
Report) แล ้ว ให ้สรุปเฉพาะสาระสาคัญของเนื้อหาตาม
4 หัวข ้อในเรือ
่ งการขับเคลือ
่ นธุรกิจเพือ
่ ความยั่งยืนตาม
แบบ 56-1 One Report และอ ้างอิงรายละเอียด
่ มโยงไปยังเว็บไซต์ของบริษัททีแ
โดยเชือ
่ สดงข ้อมูล
รายงานความยั่งยืนฉบับเต็มได ้

ESG

หากบริษัทมี SD Report อยูแ
่ ล ้ว จะต ้องสรุปข ้อมูล
ให ้ in-line กับ One Report โดยนามาสรุปในรูปแบบ
One Report อีกครัง้ ใช่หรือไม่

กรณีบริษัทจัดทารายงานความยั่งยืน (Sustainability
Report) แล ้ว ให ้สรุปเฉพาะสาระสาคัญของเนื้อหาตาม
4 หัวข ้อในเรือ
่ งการขับเคลือ
่ นธุรกิจเพือ
่ ความยั่งยืนตาม
แบบ 56-1 One Report และอ ้างอิงรายละเอียด
่ มโยงไปยังเว็บไซต์ของบริษัททีแ
โดยเชือ
่ สดงข ้อมูล
รายงานความยั่งยืนฉบับเต็มได ้

ESG

การเปิ ดเผยข ้อมูลก๊าซเรือนกระจกจะต ้องมีการ
ทวนสอบจากผู ้ทวนสอบภายนอกด ้วยถูกต ้องหรือไม่

การเปิ ดเผยข ้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต ้องเป็ นไป
ื่ ผู ้ทวนสอบ
ตามมาตรฐานสากลหรือเทียบเท่า โดยระบุชอ
การจัดทาคาร์บอนฟุตพริน
้ ท์ขององค์กรทีข
่ น
ึ้ ทะเบียนกับ
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) หรือ
ผู ้ทวนสอบทีบ
่ ริษัทเห็นว่ามีผลงานเป็ นทีย
่ อมรับอย่าง
แพร่หลายในระดับสากล รวมทัง้ เปิ ดเผยแนวนโยบาย
ในเรือ
่ งนี้ของคณะกรรมการบริษัททีส
่ ะท ้อนให ้เห็นถึง
ความมุง่ มั่นในการลดผลกระทบทางลบต่อสิง่ แวดล ้อม
หรือการจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และหากเป็ น
ช่วงเริม
่ ต ้นหรืออยูร่ ะหว่างดาเนินการ ให ้เปิ ดเผยระยะเวลา
การดาเนินการให ้ผู ้ลงทุนทราบด ้วย ทัง้ นี้ ในกรณีท ี่
บริษ ัทไม่ได้จ ัดทำข้อมูลกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก
ให้ระบุวำ
่ “ไม่มข
ี อ
้ มูล” พร้อมแสดงเหตุผลประกอบ

ESG

ผู ้ทวนสอบ เป็ น requirement หรือ optional

การเปิ ดเผยข ้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต ้องเป็ นไป
ื่ ผู ้ทวนสอบ
ตามมาตรฐานสากลหรือเทียบเท่า โดยระบุชอ
การจัดทาคาร์บอนฟุตพริน
้ ท์ขององค์กรทีข
่ น
ึ้ ทะเบียนกับ
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) หรือ
ผู ้ทวนสอบทีบ
่ ริษัทเห็นว่ามีผลงานเป็ นทีย
่ อมรับอย่าง
แพร่หลายในระดับสากล รวมทัง้ เปิ ดเผยแนวนโยบาย
ในเรือ
่ งนี้ของคณะกรรมการบริษัททีส
่ ะท ้อนให ้เห็นถึง
ความมุง่ มั่นในการลดผลกระทบทางลบต่อสิง่ แวดล ้อม
หรือการจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และหากเป็ น
ช่วงเริม
่ ต ้นหรืออยูร่ ะหว่างดาเนินการ ให ้เปิ ดเผยระยะเวลา
การดาเนินการให ้ผู ้ลงทุนทราบด ้วย ทัง้ นี้ ในกรณีท ี่
บริษ ัทไม่ได้จ ัดทำข้อมูลกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก
ให้ระบุวำ
่ “ไม่มข
ี อ
้ มูล” พร้อมแสดงเหตุผลประกอบ

ส่วนที่ 4 การรับรองความ
ถูกต ้อง

บริษัทจดทะเบียนยังต ้องรับรองความถูกต ้องในแบบ
56-1 One Report หรือไม่

ตามส่วนที่ 4 ของแบบ 56-1 One Report การรับรอง
ความถูกต ้องของข ้อมูลใช ้บังคับเฉพาะกับบริษัททีไ่ ม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน ดังนัน
้ แบบ 56-1 One Report
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนจึงไม่มห
ี น ้าทีต
่ ้องลงนาม
ในส่วนนี้ อย่างไรก็ตาม กรรมการและผู ้บริหารของ
บริษัทจดทะเบียนมีความรับผิดในความเสียหายอัน
เกิดจากการเปิ ดเผยข ้อมูลตามมาตรา 89/20 แห่ง
พระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ

รูปแบบการจัดทารายงาน

ในการจัดทาแบบ 56-1 One Report สามารถ
เรียงลาดับหัวข ้อแตกต่างจากทีก
่ าหนด ได ้หรือไม่
เช่น ประวัตก
ิ รรมการและผู ้บริหารซึง่ แบบกาหนดให ้
เป็ นเอกสารแนบสามารถจัดอยูห
่ น ้าแรก เป็ นต ้น

บริษัทสามารถเรียงลาดับหัวข ้อแตกต่างจากทีก
่ าหนด
ในแบบ 56-1 One report ได ้ โดยขอให ้มีหัวข ้อและ
ข ้อมูลขัน
้ ต่าในแต่ละหัวข ้อครบถ ้วนตามทีแ
่ บบกาหนด
รวมทัง้ สามารถเพิม
่ รูปภาพหรือจัดรูปแบบเนื้อหา
คาอธิบายเพือ
่ ให ้ผู ้ถือหุ ้นและผู ้ลงทุนทั่วไปเกิดความ
เข ้าใจได ้โดยง่าย
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FAQ แบบ 56-1 One Report
ห ัวข้อ

คำถำม

รูปแบบการจัดทารายงาน

แบบ 56-1 One Report ทีส
่ ง่ ให ้ผู ้ถือหุ ้นซึง่ แปลภาษา
อังกฤษจะต ้องส่งพร ้อมกันใช่หรือไม่

ข ้อ 38 ของประกาศที่ ทจ. 44/2556 กาหนดเพียงว่า
บริษัททีอ
่ อกหลักทรัพย์อาจจัดทาและส่งแบบ 56-1
One Report เป็ นภาษาอังกฤษต่อสานักงานด ้วยก็ได ้
นอกจากนี้ จากการหารือผู ้จัดทาหลักการได ้ความว่า
เจตนารมณ์เมือ
่ ครัง้ ยกร่างประกาศในข ้อนี้ มิได ้จะบังคับ
ให ้บริษัทจัดทา/ ส่ง แบบ 56-1 ฉบับแปลเป็ น
ภาษาอังกฤษต่อสานักงาน

รูปแบบการจัดทารายงาน

หากจัดทาแบบ 56-1 One Report ประจาปี 2563
เพือ
่ ส่งภายในเดือนมีนาคม 2564 แล ้ว ไม่ต ้องส่ง
รายงานประจาปี ตอ
่ สานักงานใช่หรือไม่

บริษัททีจ
่ ัดทาและนาส่งแบบ 56-1 One Report ต่อ
สานักงานแล ้ว ไม่ต ้องส่งแบบ 56-2 อีก

รูปแบบการจัดทารายงาน

กรณี One Report ต ้องจัดทาเป็ นรูปแบบเล่มอีก
หรือไม่

บริษัทจดทะเบียนต ้องส่งแบบดังกล่าวในรูปแบบ
ข ้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบการรับส่งข ้อมูลของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามแนวทางที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด และถือว่า
การส่งข ้อมูลผ่านระบบข ้างต ้นเป็ นการส่งแบบดังกล่าว
ต่อสานักงานแล ้ว โดยบริษัทไม่ต ้องนาส่งแบบดังกล่าว
ในรูปแบบกระดาษให ้สานักงานอีก

รูปแบบการจัดทารายงาน

หากผู ้ถือหุ ้นบางส่วนต ้องการรับเป็ นเล่ม มีแนวทาง
่ สารผู ้ถือหุ ้นอย่างไร
ในการสือ

รูปแบบการจัดทารายงาน

จากแบบให ้เปิ ดเผยรายการระหว่างกันในช่วง 3 ปี
ทีผ
่ ่านมา หรือบริษัทอาจเลือกเปิ ดเผยเฉพาะปี ลา่ สุด
โดยระบุข ้อความให ้ผู ้ถือหุ ้นและ/หรือผู ้ลงทุนสามารถ
ดูข ้อมูลย ้อนหลังเพือ
่ เปรียบเทียบข ้อมูล 3 ปี ได ้จาก
เว็บไซต์ของบริษัท ขอสอบถามเพิม
่ เติมว่า
1) หากบริษัทเลือกเปิ ดเผยหน ้าเว็บไซต์ของบริษัท
บริษัทสามารถลิง้ ค์ไปทีแ
่ บบ 56-1 ปี เก่าได ้หรือไม่
หรือ
2) ต ้องเปิ ดเป็ นหัวข ้อให ้ชัดเจนเรือ
่ งรายการระหว่าง
กันหน ้าเว็บไซต์ และต ้องเปิ ดเผยครบ 3 ปี ให ้ครบ
(ปี ลา่ สุดและ 2 ปี เก่า) หรือไม่

- ข ้อกาหนดเกีย
่ วกับการจัดส่งรายงานประจาปี ให ้แก่
ผู ้ถือหุ ้นปรากฎอยูใ่ นพระราชบัญญัตบ
ิ ริษัทมหาชนจากัด
- หากเป็ นประเด็นเกีย
่ วกับการอานวยความสะดวก
ให ้แก่ผู ้ถือหุ ้น น่าจะเป็ นเรือ
่ งการประสานกับทีม
นักลงทุนสัมพันธ์ของแต่ละบริษัทจดทะเบียน
ในกรณีทบ
ี่ ริษัทเลือกเปิ ดเผยรายการระหว่างกันใน
แบบ 56-1 One Report เฉพาะปี ลา่ สุด โดยระบุข ้อความ
ให ้ผู ้ถือหุ ้นและ/หรือผู ้ลงทุนดูข ้อมูลรายการระหว่างกัน
ของปี กอ
่ นและปี กอ
่ นหน ้าจากเว็บไซต์ของบริษัทนัน
้
่ มโยงไปยังหัวข ้อ
โดยสามารถเปิ ดเผยเป็ น link เชือ
รายการระหว่างกันของแบบ 56-1 ของปี กอ
่ นและ
ปี กอ
่ นหน ้าซึง่ ได ้มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทได ้
โดย link ดังกล่าวต ้องให ้ผู ้ลงทุนกดเข ้าไปเรียกดูได ้
โดยสะดวก

คูม
่ อ
ื หรือตัวอย่าง

ปั จจุบันมีตัวอย่างของบริษัทจดทะเบียนทีจ
่ ัดทาข ้อมูล
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทก
ี่ าหนดในแบบ One Report
หรือไม่ เพือ
่ ให ้บริษัทได ้ศึกษาตัวอย่าง

แบบ 56-1 One Report มีผลใช ้บังคับเมือ
่ วันที่
1 กันยายน 2563 ปั จจุบัน (เดือนพฤศจิกายน 2563)
ยังไม่มต
ี ัวอย่างของบริษัททีเ่ ปิ ดเผยตามแบบดังกล่าว
ทัง้ นี้ สานักงานและตลาดหลักทรัพย์ฯ ได ้กาหนดแผน
ในการจัดอบรมการจัดทาแบบ 56-1 One Report
่ อบรม
ให ้แก่บริษัทจดทะเบียน โดยอาจจัดทาเป็ นสือ
ทางออนไลน์ หรือจัดฝึ กอบรมอย่างน ้อยปี ละ 2 ครัง้

คูม
่ อ
ื หรือตัวอย่าง

SEC จะมีฟอร์ม One Report ให ้ดูเป็ น guideline
หรือไม่

บริษัทสามารถ download แบบ 56-1 One Report
และคูม
่ อ
ื จัดทาได ้ที่ https://www.sec.or.th/onereport

โครงการบริษัทต ้นแบบทีจ
่ ะรายงาน 56-1
One Report ในปี 2564 (early adoption)
่ งทาง
สามารถสมัครเข ้าร่วมโครงการหรือมีชอ
่ งทางไหนบ ้างครับ
การติดตามข่าวสารได ้ทีช
่ อ

บริษัทสามารถติดตามข่าวสาร การอบรม และข ้อมูล
เกีย
่ วกับแบบ 56-1 One Report ได ้ที่
https://www.sec.or.th/onereport

ประชาสัมพันธ์

แนวคำตอบ
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