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หวัขอ้ ค ำถำม แนวค ำตอบ 

สว่นที ่1 การประกอบธรุกจิ 
ขอ้ 1.1.2  

การเปลีย่นแปลงและ
พัฒนาทีส่ าคัญ 

ตามทีคู่ม่อืในแบบระบวุ่า บรษัิทจดทะเบยีนมกีาร
เปลีย่นแปลงทีส่ าคัญ เชน่ มกีารเปลีย่นแปลงธรุกจิ
ใหม ่ ขอทราบวา่การพจิารณาการเปลีย่นแปลงที่
ส าคัญเป็นความเห็น (Judgement) ของ SEC   
หรอืของบรษัิทจดทะเบยีน แลว้ หาก Judgement 
ดังกลา่วไมเ่หมอืนกัน  ทาง SEC มแีนวทางอยา่งไร 
เพราะเขา้ใจวา่เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงทีม่นัียส าคัญ
บรษัิทจะตอ้งแจง้เรือ่งดังกลา่วผ่านระบบ SETLink  
อยูแ่ลว้ 

ส านักงานไดจ้ัดท าคูม่อืเพือ่อธบิายและใหตั้วอยา่งของ
การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกับการเปลีย่นแปลงทีส่ าคัญ 
ซึง่จะมผีลกระทบตอ่การด าเนนิธรุกจิและการตัดสนิใจ 
ของผูล้งทนุ เชน่ การเปลีย่นแปลงผูถ้อืหุน้รายใหญ่  
การเปลีย่นแปลงโครงสรา้งการจัดการหรอืผูบ้รหิาร  
การเปลีย่นแปลงโครงสรา้งการถอืหุน้บรษัิทภายในกลุม่
หรอืโครงสรา้งการด าเนนิงาน การควบรวมกจิการ  
การเปลีย่นแปลงการประกอบธรุกจิ การขยายหรอืการหยดุ
การประกอบธรุกจิ การเพิม่ผลติภัณฑใ์หม่ เป็นตน้  
ทัง้นี้ เพือ่ใหบ้รษัิทจดทะเบยีนไดเ้ขา้ใจโดยชดัเจนและ
น าไปใชเ้ป็นแนวทางในการพจิารณาเปิดเผยขอ้มลูใน
เรือ่งดังกลา่วตอ่ไป โดยในกรณีทีบ่รษัิทจดทะเบยีน 
มขีอ้สงสัยวา่ขอ้มลูในเรือ่งดังกลา่วควรเปิดเผยอย่างไร 
บรษัิทจดทะเบยีนสามารถสอบถามเจา้หนา้ทีข่อง
ส านักงานทีด่แูลบรษัิทจดทะเบยีนได ้ นอกจากนี้  
แมว้า่บรษัิทจดทะเบยีนไดม้กีารแจง้ขอ้มลูตอ่ผูล้งทนุ 
โดยไมช่กัชา้เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงทีม่นัียส าคัญ  
ผ่านระบบ SETLink ไปแลว้  บรษัิทจดทะเบยีนยังคงตอ้ง
รวบรวมการเปลีย่นแปลงทีม่นัียส าคัญในแตล่ะปีมา
เปิดเผยไวใ้นแบบ 56-1 One Report ดว้ย ทัง้นี้ เพือ่ให ้
ผูล้งทนุทั่วไปและผูถ้อืหุน้สามารถศกึษาขอ้มลูส าคัญ 
ของบรษัิทจดทะเบยีนไดโ้ดยสะดวกมากขึน้ 

สว่นที ่1 การประกอบธรุกจิ 
ขอ้ 1.1.3  

วัตถปุระสงคก์ารใชเ้งนิ 

ในการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกับการใชเ้งนิระดมทนุ
เป็นไปตามวัตถปุระสงคท์ีแ่จง้ในแบบแสดงรายการ

ขอ้มลูการเสนอขายหลักทรัพย ์บรษัิทเปิดเผย 
เฉพาะรายการระดมทนุทีเ่กดิขึน้ในปีทีผ่่านมาใช่

หรอืไม ่

แบบ 56-1 One Report ก าหนดใหบ้รษัิทตอ้งเปิดเผย
รายละเอยีดความคบืหนา้ของการใชเ้งนิทีไ่ดจ้าก 

การเสนอขายตราสารทนุหรอืตราสารหนี้ในแตล่ะครัง้  
วา่มกีารใชเ้งนิครบและเป็นไปตามวัตถปุระสงคก์ารใชเ้งนิ
ทีแ่จง้ในแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลักทรัพย์
แตล่ะครัง้แลว้หรอืไม ่ ดังนัน้ บรษัิทจงึตอ้งเปิดเผย 
ความคบืหนา้ของการใชเ้งนิของรายการระดมทนุ 
ทีม่กีารใชเ้งนิครบตามวัตถปุระสงคแ์ลว้ในปีทีผ่่านมา  
และยังใชเ้งนิไมค่รบตามวัตถปุระสงคใ์นปีทีผ่่านมาดว้ย 

สว่นที ่1 การประกอบธรุกจิ 
ขอ้ 1.1.3  

วัตถปุระสงคก์ารใชเ้งนิ 

“ใหร้ะบวุา่บรษัิทไดใ้ชเ้งนิระดมทนุเป็นไปตาม
วัตถปุระสงคท์ีแ่จง้ในแบบแสดง รายการขอ้มลูการ
เสนอขายหลักทรัพยแ์ลว้หรอืไม”่ 
    เพือ่ลดความซ ้าซอ้นของการเปิดเผยขอ้มลูกรณี
รายละเอยีดการระดมทนุดังกลา่วเคยเผยแพร่ใน 
เว็ปไซตต์ลาดหลักทรัพยฯ์ แลว้ บรษัิทสามารถ refer 
รายละเอยีดการระดมทนุดังกลา่วไปยังสารสนเทศที่
เคยเปิดเผยใน SET และเปิดเผยเฉพาะความคบืหนา้
ของการใชเ้งนิ/ เหตผุลและมาตรการด าเนนิการกรณี
ใชเ้งนิ ไมเ่ป็นไปตามวัตถปุระสงคไ์ดห้รอืไม่ 

แบบ 56-1 One Report ก าหนดใหบ้รษัิทตอ้งเปิดเผย
รายละเอยีดความคบืหนา้ของการใชเ้งนิทีไ่ดจ้ากการ
เสนอขายตราสารทนุหรอืตราสารหนี้ในแตล่ะครัง้วา่ 
มกีารใชเ้งนิครบและเป็นไปตามวัตถปุระสงคก์ารใชเ้งนิ 
ทีแ่จง้ในแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลักทรัพย์
แตล่ะครัง้แลว้หรอืไม ่ ดังนัน้ บรษัิทจงึตอ้งเปิดเผย 
ความคบืหนา้ของการใชเ้งนิของรายการระดมทนุทีม่ ี
การใชเ้งนิครบตามวัตถปุระสงคแ์ลว้ในปีทีผ่่านมา และ 
ยังใชเ้งนิไมค่รบตามวัตถปุระสงคใ์นปีทีผ่่านมาดว้ย   
ทัง้นี้ บรษัิทจะอา้งองิรายละเอยีดการระดมทนุโดยวธิ ี
ใส ่link เชือ่มโยงไปยังเว็บไซตข์องบรษัิทหรอื SET  
ทีแ่สดงขอ้มลูดังกลา่วดว้ยก็ได ้ 

สว่นที ่1 การประกอบธรุกจิ 
ขอ้ 1.1.3  

วัตถปุระสงคก์ารใชเ้งนิ 

“ใหร้ะบวุา่บรษัิทไดใ้ชเ้งนิระดมทนุเป็นไปตาม
วัตถปุระสงคท์ีแ่จง้ในแบบแสดง รายการขอ้มลูการ
เสนอขายหลักทรัพยแ์ลว้หรอืไม”่ 
      บรษัิทตอ้งเปิดเผยรายการระดมทนุทกุรายการ 
ทีเ่กดิขึน้หรอืไม ่หรอืไมต่อ้งเปิดเผยกรณีรายละเอยีด
การระดมทนุมนัียส าคัญไมม่าก เชน่ การเสนอขาย 
ESOP ในจ านวนทีน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของ 
ทนุจดทะเบยีน 

แบบ 56-1 One Report ก าหนดใหบ้รษัิทตอ้งเปิดเผย
รายละเอยีดความคบืหนา้ของการใชเ้งนิทีไ่ดจ้ากการ
เสนอขายตราสารทนุหรอืตราสารหนี้ในแตล่ะครัง้วา่ 
มกีารใชเ้งนิครบและเป็นไปตามวัตถปุระสงคก์ารใชเ้งนิ 
ทีบ่รษัิทเคยแจง้ในแบบแสดงรายขอ้มลูการเสนอขาย
หลักทรัพยแ์ตล่ะครัง้แลว้หรอืไม ่รวมทัง้เหตผุลและ
มาตรการด าเนนิการในกรณีทีบ่รษัิทมกีารใชเ้งนิ 
ไมเ่ป็นไปตามวัตถปุระสงคท์ีเ่คยแจง้  ดังนัน้ บรษัิทจงึ
เปิดเผยเฉพาะการระดมทนุทีบ่รษัิทเคยแจง้วัตถปุระสงค ์
การใชเ้งนิไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขาย
หลักทรัพย ์เทา่นัน้   
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หวัขอ้ ค ำถำม แนวค ำตอบ 

สว่นที ่1 การประกอบธรุกจิ 
ขอ้ 1.1.3  

วัตถปุระสงคก์ารใชเ้งนิ 

ความคบืหนา้วัตถปุระสงคก์ารใชเ้งนิ ส าหรับตราสาร
หนี้ตอ้งเปิดเผยส าหรับการออกตราสารหนี้ทกุครัง้
หรอืไม ่กรณีบรษัิทยอ่ยออกหุน้กูบ้รษัิทแมจ่ะตอ้ง
เปิดเผยขอ้มลูหุน้กูข้องบรษัิทยอ่ยดว้ยหรอืไม่ 

บรษัิททีอ่อกหุน้กู ้PO (ยกเวน้หุน้กูอ้นุพันธ)์  ตอ้งเปิดเผย
ความคบืหนา้ตาม 1.1.3 ทกุปี จนกวา่จะใชเ้งนิหมด หรอื
จนกวา่หุน้กูจ้ะหมดอายุ  และเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มลู 
ตราสารหนี้ไม่ไดก้ าหนดใหต้อ้งเปิดไปถงึบรษัิทยอ่ย 

สว่นที ่1 การประกอบธรุกจิ 
ขอ้ 1.2.2 (2)  

การตลาดและการแขง่ขัน 

ขอ้มลูเกีย่วกับผลติภัณฑ ์“หมายเหต ุหากบรษัิทมกีาร
พึง่พงิลกูคา้หรอืผูจ้ัดจ าหน่ายรายใดทีม่บีทบาทส าคัญ
ตอ่การอยูร่อดของบรษัิท ใหเ้ปิดเผยเป็นปัจจัย 
ความเสีย่ง และหากการพึง่พงิมสีัดสว่นเกนิรอ้ยละ 30 
ของ รายไดร้วมหรอืยอดซือ้รวม ตามแตก่รณีตาม 
งบการเงนิรวม ใหร้ะบจุ านวนรายลักษณะความสัมพันธ์
และประเภทของสนิคา้ทีซ่ือ้ขาย อยา่งไรก็ดหีาก
บรษัิทมกีารเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกับชือ่ลกูคา้หรอืผูจ้ัด
จ าหน่ายใหแ้กบ่คุคลอืน่ เชน่ ผูล้งทนุหรอืนักวเิคราะห์
ดา้นหลักทรัพยห์รอืการลงทนุ ก็ใหร้ะบชุือ่ดังกลา่ว
ดว้ย เพือ่ใหผู้ล้งทนุมขีอ้มลูเทา่เทยีมกัน”  
    การพึง่พงิลกูคา้หรอืผูจ้ัดจ าหน่ายทีม่บีทบาท
ส าคัญ ควรเป็นสัดสว่นเทา่ใดของรายไดร้วม หรอื 
ยอดซือ้รวม จงึจะเขา้ขา่ยมบีทบาทส าคัญ 

หากบรษัิทมกีารพึง่พงิลกูคา้หรอืผูจ้ัดจ าหน่ายรายใด 
ทีม่บีทบาทส าคัญตอ่การอยูร่อดของบรษัิท ใหเ้ปิดเผย
เป็นปัจจัยความเสีย่ง และหากการพึง่พงิมสีัดสว่นเกนิ 
รอ้ยละ 30 ของรายไดร้วมหรอืยอดซือ้รวม ตามแตก่รณี 
ตามงบการเงนิรวม ใหร้ะบจุ านวนราย ลักษณะ
ความสัมพันธแ์ละประเภทของสนิคา้ทีซ่ือ้ขาย อยา่งไรก็ด ี
หากบรษัิทมกีารเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกับชือ่ลกูคา้หรอื 
ผูจ้ัดจ าหน่ายใหแ้กบ่คุคลอืน่ เชน่ ผูล้งทนุหรอื
นักวเิคราะหด์า้นหลักทรัพยห์รอืการลงทนุ ก็ใหร้ะบชุือ่
ดังกลา่วดว้ย เพือ่ใหผู้ล้งทนุมขีอ้มลูเทา่เทยีมกัน 

สว่นที ่1 การประกอบธรุกจิ 
ขอ้ 1.3  

โครงสรา้งการถอืหุน้ของ
กลุม่บรษัิท 

“ใหแ้สดงขอ้มลูแผนภาพโครงสรา้งการถอืหุน้ของ
กลุม่บรษัิท โดยใหร้ะบสุัดสว่นการถอืหุน้ และสัดสว่น
ของสทิธอิอกเสยีง (ในกรณีทีแ่ตกตา่งจากสัดสว่น 
การถอืหุน้) ไวด้ว้ย และ ในกรณีทีก่ารถอืหุน้ใน 
บรษัิทยอ่ยเป็นการตกลงร่วมทนุกับกลุม่ธรุกจิอืน่  
ใหร้ะบชุือ่และสัดสว่น การถอืหุน้ของผูร่้วมทนุนัน้ดว้ย 
(หากมบีรษัิทยอ่ย หรอืบรษัิทร่วมจ านวนมาก อาจจัด
รวมกันเป็นกลุม่ธรุกจิก็ได)้”  
        บรษัิทสามารถแสดงแค่แผนภาพโครงสรา้ง 
การถอืหุน้ของกลุม่บรษัิท ไดห้รอืไม่ เนื่องจาก
รายละเอยีดการถอืหุน้ และสัดสว่นของสทิธอิอกเสยีง  
(ในกรณีทีแ่ตกตา่งจากสัดสว่นการถอืหุน้) และ  
ในกรณีทีก่ารถอืหุน้ในบรษัิทยอ่ยเป็นการตกลงร่วมทนุ
กับกลุม่ธรุกจิอืน่ ทีก่ าหนดใหร้ะบชุือ่และสัดสว่น  
การถอืหุน้ของผูร้่วมทนุอาจมขีอ้มลูจ านวนมาก  
บรษัิทสามารถแสดงขอ้มลูดังกลา่วอยูใ่นเอกสารแนบ 
หรอือยูใ่นเว็ปไซตข์องบรษัิทไดห้รอืไม่ 

ในกรณีทีบ่รษัิทมกีารถอืหุน้ในบรษัิทยอ่ยและบรษัิทร่วม
เป็นจ านวนมาก บรษัิทสามารถแสดงแผนภาพโครงสรา้ง
การถอืหุน้โดยจัดรวมเป็นกลุม่ธรุกจิ และเปิดเผยสัดสว่น
การถอืหุน้หรอืสัดสว่นของสทิธอิอกเสยีงของบรษัิทใน 
แตล่ะบรษัิทยอ่ยหรอืบรษัิทร่วม  และบรษัิทสามารถ 
แสดงรายชือ่ผูร่้วมทนุ และสัดสว่นการถอืหุน้ของผูร่้วมทนุ
ในแตล่ะบรษัิทยอ่ยเป็นตารางหรอืเอกสารแนบทา้ย 
แบบ 56-1 One Report ได ้และในกรณีทีบ่คุคลทีอ่าจมี
ความขัดแยง้มกีารถอืหุน้ในบรษัิทยอ่ยหรอืบรษัิทร่วม 
เกนิกวา่รอ้ยละ 10 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีง 
ของบรษัิทยอ่ยหรอืบรษัิทร่วมดังกลา่ว ใหอ้ธบิายเหตุผล
ประกอบทีใ่หบ้คุคลทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ถอืหุน้ในบรษัิท
ยอ่ยหรอืบรษัิทร่วมดังกลา่วแทนการถอืหุน้ 
ของบรษัิทโดยตรงดว้ย    

สว่นที ่1 การประกอบธรุกจิ 
ขอ้ 1.3.4  

ขอ้ตกลงระหวา่งผูถ้อืหุน้
ใหญ่ใหญ่  

ขอ้ตกลงระหวา่งผูถ้อืหุน้ใหญ่ เป็นขอ้ตกลงระหวา่ง 
ผูถ้อืหุน้ หรอืการระบผูุถ้อืหุน้ทีแ่ทจ้รงิของ nominee 

หากบรษัิทไมท่ราบขอ้มลูดังกลา่ว และไมไ่ดเ้ปิดเผย  
จะถอืวา่เปิดเผยไมค่รบหรอืไม่   

ในกรณีทีก่ลุม่ผูถ้อืหุน้ใหญ่มขีอ้ตกลงระหวา่งกัน ในเรือ่ง
ทีม่ผีลกระทบตอ่การออกและเสนอขายหลักทรัพย ์หรอื

การบรหิารงานของบรษัิท โดยขอ้ตกลงดงักลำ่ว 
มบีรษิทัรว่มลงนำมดว้ย  ใหบ้รษัิทระบขุอ้ตกลงดังกลา่ว 
พรอ้มทัง้อธบิายสาระส าคัญทีม่ผีลตอ่การด าเนนิงานของ
บรษัิท และในกรณีทีร่ายชือ่กลุม่ผูถ้อืหุน้ของบรษัิท  
ยังไมแ่สดงถงึบคุคลทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้ทีแ่ทจ้รงิ เชน่ รายชือ่ 
ผูถ้อืหุน้ทีแ่สดงไวเ้ป็น holding company หรอื nominee 
account ใหร้ะบชุือ่บคุคลหรอืกลุม่บคุคลหลักทีเ่ป็น 
ผูถ้อืหุน้ทีแ่ทจ้รงิ รวมทัง้ธรุกจิหลักของบคุคลดังกลา่ว
ดว้ย เวน้แตจ่ะมเีหตอุันสมควรทีท่ าใหไ้มอ่าจทราบ 
ผูถ้อืหุน้ทีแ่ทจ้รงิได ้ ทัง้นี้ ส านักงานมขีอ้สังเกตวา่ 
กรรมการของบรษัิทแตล่ะรายน่าจะใหข้อ้มลูตอ่บรษัิท 
ไดว้า่ ตนไดร้ับมอบหมายใหเ้ป็นตัวแทนของผูถ้อืหุน้ใหญ่
กลุม่ใด และใครเป็นผูถ้อืหุน้ทีแ่ทจ้รงิของกลุม่ดังกลา่ว 

เพือ่ใหบ้รษัิทน าขอ้มลูดังกลา่วมาเปิดเผยตอ่ผูล้งทนุใน
แบบ 56-1 One report 
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สว่นที ่1 การประกอบธรุกจิ 
ขอ้ 4  

การวเิคราะหฐ์านะการเงนิ
และผลการด าเนนิงาน 

(MD&A) 

เนื่องจากแบบ 56-2 ปัจจุบัน แสดงขอ้มลูทางการเงนิ 
- ตารางงบการเงนิเปรยีบเทยีบ 2 ปี และมหีมายเหตุ
ประกอบงบฯ สว่นแบบ 56-1 แสดงตารางงบการเงนิ
เปรยีบเทยีบ 3 ปี ม ี% common size และอัตราสว่น
ทางการเงนิทีส่ าคัญ จงึขอสอบถามวา่ แบบ 56-1 
One Report จะแสดงขอ้มลูอยา่งไร  

แบบ 56-1 One Report ก าหนดใหบ้รษัิทแสดงขอ้มลู 
งบการเงนิและอัตราสว่นทางการเงนิทีส่ าคัญ  
โดยอยา่งนอ้ยตอ้งมขีอ้มลูเปรยีบเทยีบ 3 ปีทีผ่่านมา 

สว่นที ่2 การก ากับดแูล
กจิการ 

7.2 ขอ้มลูเกีย่วกับ
คณะกรรมการ และ  

7.4 ขอ้มลูเกีย่วกับผูบ้รหิาร 

เนื่องจากขอ้มลูของ Holding จะมขีอ้มลูมาก  ดังนัน้ 
เดมิในแบบ 56-1 จัดท าขอ้มลูเต็มตามแบบ 56-1  
ทีก่ าหนด แตใ่น annual report ขอ้มลูบางอยา่งจะ
เป็นรูปแบบสรุป เชน่ ประวัตกิรรมการใน 56-1 จะใส่

รายชือ่บรษัิททีเ่ป็นกรรมการทัง้หมด  (เอกสารแนบ
กรรมการม ี297 หนา้) แตใ่น annual report จะเป็น

รูปแบบสรุปวา่เป็นกรรมการในบรษัิทอืน่กีบ่รษัิท 
ระบชุือ่เฉพาะบรษัิททีส่ าคัญ (เหลอื 13 หนา้) เป็นตน้  

แบบ 56-1 One Report ก าหนดใหเ้ปิดเผยรายละเอยีด
เกีย่วกับกรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคมุ ผูท้ีไ่ดร้ับ
มอบหมายใหรั้บผดิชอบสงูสดุในสายงานบัญชแีละ
การเงนิ ผูท้ีไ่ดร้ับมอบหมายใหร้ับผดิชอบโดยตรงในการ
ควบคมุดแูลการท าบัญช ีเลขานุการบรษัิท และตัวแทน
ตดิตอ่ประสานงานกรณีเป็นบรษัิทตา่งประเทศ ไวใ้น

เอกสารแนบ และบรษัิทสามารถเลอืกเปิดเผยเอกสารแนบ
ไวใ้นเว็บไซตข์องบรษัิท โดยในแบบ 56-1 One Report 
จะตอ้งระบเุว็บไซตห์รอืลงิก ์เพือ่ใหผู้ล้งทนุสามารถ
เรยีกดขูอ้มลูไดส้ะดวก และจะตอ้งเก็บขอ้มลูดังกลา่วไว ้
ไมน่อ้ยกวา่ 5 ปี โดยไมม่กีารเปลีย่นแปลงในภายหลัง 
ทัง้นี้ ขอใหน้ าสง่ขอ้มลูเอกสารแนบดังกลา่วใหแ้ก ่
ตลาดหลักทรัพยฯ์ ดว้ย  

สว่นที ่2 การก ากับดแูล
กจิการ 
ขอ้ 8.1.2  

การเขา้ร่วมประชมุและการ
จ่ายคา่ตอบแทน

คณะกรรมการรายบคุคล 

 “ใหแ้สดงจ านวนค่าตอบแทนของกรรมการแตล่ะราย
ในรอบปี ทีผ่่านมาทีไ่ดร้ับจากบรษัิทและบรษัิทยอ่ย 
รวมถงึลักษณะของคา่ตอบแทน (ไมนั่บรวม
คา่ตอบแทนในฐานะผูบ้รหิาร) และ คา่ตอบแทนที ่
ไมเ่ป็นตัวเงนิ (ถา้ม)ี เชน่ ประกันสขุภาพ คา่สมาชกิ

สนามกอลฟ์ สโมสรการกฬีา (sport club) สโมสร 
เพือ่การพักผ่อนหรอืสันทนาการ (Member Club) 
คา่ตอบแทนทีไ่มเ่ป็นตัวเงนิบางรายการ เชน่  
ประกันสขุภาพ  คา่ประกัน D&O อาจเป็นการประกัน
กลุม่ของทัง้กรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิท และ
บรษัิทยอ่ย  โดยบรษัิทจะเสยีคา่เบีย้ประกันกลุม่ 
คา่ตอบแทนของกรรมการดังกลา่วจะแยกเป็นรายได ้
ของกรรมการแตล่ะรายไดอ้ยา่งไร   

ในกรณีคา่ตอบแทนทีไ่มเ่ป็นตัวเงนิบางรายการ เชน่ 
ประกันสขุภาพ  คา่ประกัน D&O เป็นตน้ บรษัิทมกีาร 
จ่ายคา่เบีย้ประกันเป้นกลุม่ของทัง้กรรมการและผูบ้รหิาร 
ของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย ซึง่ไมส่ามารถแบง่แยกเป็น 
ของแตล่ะรายได ้ใหบ้รษัิทอธบิายจ านวนคา่เบีย้ที่ 

บรษัิทจ่าย และจ านวนกรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิท 
และบรษัิทยอ่ยทีไ่ดร้ับความคุม้ครองตามประกันดังกลา่ว    

สว่นที ่2 การก ากับดแูล
กจิการ 

ขอ้ 8.1.4 (3) 
ปัจจัยความเสีย่ง 

ขอ้ 8.1.4 (3) การใหก้ารระบคุวามเสีย่งของธรุกจิ 
ทีอ่าจมสีว่นเกีย่วขอ้งกับการคอรรั์ปชนั การด าเนนิการ
ป้องกันจากความเสีย่งดังกลา่ว สามารถเขยีนในขอ้ 2 
การบรหิารความเสีย่ง และในหัวขอ้นี้สามารถ refer  
ไปยังขอ้ 2 ไดห้รอืไม่ 

สว่นที ่2 การก ากับดแูลกจิการ ขอ้ 8.1.4 (3) ก าหนด 
ใหอ้ธบิายผลการตดิตามใหม้กีารปฏบัิตติามนโยบาย 
ของบรษัิทในการตอ่ตา้นทจุรติคอรรั์ปชัน่ ในขณะที ่
สว่นที ่1 การประกอบธรุกจิและผลการด าเนนิงาน ขอ้ 2 
การบรหิารจัดการความเสีย่ง ก าหนดใหอ้ธบิายนโยบาย
และแผนการบรหิารความเสีย่งระดับองคก์ร และ 
ปัจจัยความเสีย่งตอ่การด าเนนิธรุกจิของบรษัิท  ทัง้นี้ 
หากบรษัิทมปัีจจัยความเสีย่งจากทจุรติคอรรั์ปชัน่ในการ
ด าเนนิธรุกจิของบรษัิท และไดอ้ธบิายมาตรการป้องกัน
ความเสีย่งจากการทจุรติคอรัปชัน่ไวใ้นหัวขอ้ 2 แลว้  
ในหัวขอ้ 8.1.4 (3) บรษัิทสามารถอา้งองิไปยัง 
หัวขอ้ 2 ได ้ 

ESG นโยบายความย่ังยนืตอ้งรายงานลงในเลม่ทกุปี  
หรอืสามารถอา้งองิใน website ในกรณีทีไ่มม่กีาร
เปลีย่นแปลง ไดห้รอืไม่ 

บรษัิทสามารถอธบิายเฉพาะภาพรวมและสาระส าคัญ 
ของนโยบายและแนวปฏบัิตเิกีย่วกับการจัดการดา้น 
ความย่ังยนื และสามารถน านโยบายและแนวปฏบัิต ิ
ฉบบัเต็มไปเปิดเผยบนเว็บไซตข์องบรษัิท และในกรณ ี
ทีบ่รษัิทมกีารทบทวนนโยบายและ/หรอืเป้าหมาย 
การจัดการดา้นความย่ังยนืในรอบปีทีผ่่านมา ใหร้ะบุ
สาระส าคัญของการเปลีย่นแปลงดังกลา่วโดยสังเขป 
เพือ่ใหผู้ล้งทนุทราบถงึพัฒนาการในการจัดการ 
ความย่ังยนืของบรษัิทอยา่งตอ่เนื่อง 
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ESG ถา้ท า SD Report แทน การเปิดเผย ในหมวด ESG 
ของ One Report แทนเลยไดห้รอืไม ่

กรณีบรษัิทจัดท ารายงานความย่ังยนื (Sustainability 
Report) แลว้ ใหส้รุปเฉพาะสาระส าคัญของเนื้อหาตาม  
4 หัวขอ้ในเรือ่งการขับเคลือ่นธรุกจิเพือ่ความย่ังยนืตาม
แบบ 56-1 One Report และอา้งองิรายละเอยีด 
โดยเชือ่มโยงไปยังเว็บไซตข์องบรษัิททีแ่สดงขอ้มลู
รายงานความย่ังยนืฉบับเต็มได ้

ESG หากบรษัิทม ีSD Report อยูแ่ลว้ จะตอ้งสรุปขอ้มลู 
ให ้in-line กับ One Report โดยน ามาสรุปในรูปแบบ 
One Report อกีครัง้ ใชห่รอืไม ่ 

กรณีบรษัิทจัดท ารายงานความย่ังยนื (Sustainability 
Report) แลว้ ใหส้รุปเฉพาะสาระส าคัญของเนื้อหาตาม  
4 หัวขอ้ในเรือ่งการขับเคลือ่นธรุกจิเพือ่ความย่ังยนืตาม
แบบ 56-1 One Report และอา้งองิรายละเอยีด 
โดยเชือ่มโยงไปยังเว็บไซตข์องบรษัิททีแ่สดงขอ้มลู

รายงานความย่ังยนืฉบับเต็มได ้

ESG การเปิดเผยขอ้มลูกา๊ซเรอืนกระจกจะตอ้งมกีาร 
ทวนสอบจากผูท้วนสอบภายนอกดว้ยถกูตอ้งหรอืไม่ 

การเปิดเผยขอ้มลูการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกตอ้งเป็นไป
ตามมาตรฐานสากลหรอืเทยีบเทา่ โดยระบชุือ่ผูท้วนสอบ
การจัดท าคารบ์อนฟตุพริน้ทข์ององคก์รทีข่ ึน้ทะเบยีนกับ
องคก์ารบรหิารจัดการกา๊ซเรอืนกระจก (อบก.) หรอื 
ผูท้วนสอบทีบ่รษัิทเห็นวา่มผีลงานเป็นทีย่อมรับอยา่ง
แพร่หลายในระดับสากล รวมทัง้เปิดเผยแนวนโยบาย 
ในเรือ่งนี้ของคณะกรรมการบรษัิททีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึ
ความมุง่มั่นในการลดผลกระทบทางลบตอ่สิง่แวดลอ้ม
หรอืการจัดการการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก และหากเป็น
ชว่งเริม่ตน้หรอือยูร่ะหวา่งด าเนนิการ ใหเ้ปิดเผยระยะเวลา
การด าเนนิการใหผู้ล้งทนุทราบดว้ย  ทัง้นี้ ในกรณีที่

บรษิทัไมไ่ดจ้ดัท ำขอ้มูลกำรปลอ่ยกำ๊ซเรอืนกระจก 
ใหร้ะบุวำ่ “ไมม่ขีอ้มูล” พรอ้มแสดงเหตผุลประกอบ 

ESG ผูท้วนสอบ  เป็น requirement หรอื optional  การเปิดเผยขอ้มลูการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกตอ้งเป็นไป
ตามมาตรฐานสากลหรอืเทยีบเทา่ โดยระบชุือ่ผูท้วนสอบ
การจัดท าคารบ์อนฟตุพริน้ทข์ององคก์รทีข่ ึน้ทะเบยีนกับ
องคก์ารบรหิารจัดการกา๊ซเรอืนกระจก (อบก.) หรอื 
ผูท้วนสอบทีบ่รษัิทเห็นวา่มผีลงานเป็นทีย่อมรับอยา่ง
แพร่หลายในระดับสากล รวมทัง้เปิดเผยแนวนโยบาย 
ในเรือ่งนี้ของคณะกรรมการบรษัิททีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึ
ความมุง่มั่นในการลดผลกระทบทางลบตอ่สิง่แวดลอ้ม
หรอืการจัดการการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก และหากเป็น
ชว่งเริม่ตน้หรอือยูร่ะหวา่งด าเนนิการ ใหเ้ปิดเผยระยะเวลา

การด าเนนิการใหผู้ล้งทนุทราบดว้ย  ทัง้นี้ ในกรณีที่
บรษิทัไมไ่ดจ้ดัท ำขอ้มูลกำรปลอ่ยกำ๊ซเรอืนกระจก 
ใหร้ะบุวำ่ “ไมม่ขีอ้มูล” พรอ้มแสดงเหตผุลประกอบ 

สว่นที ่4 การรับรองความ
ถกูตอ้ง 

บรษัิทจดทะเบยีนยังตอ้งรับรองความถกูตอ้งในแบบ  
56-1 One Report หรอืไม ่

ตามสว่นที ่4 ของแบบ 56-1 One Report การรับรอง
ความถกูตอ้งของขอ้มลูใชบั้งคับเฉพาะกับบรษัิททีไ่มใ่ช่

บรษัิทจดทะเบยีน ดังนัน้ แบบ 56-1 One Report  
ในกรณีของบรษัิทจดทะเบยีนจงึไมม่หีนา้ทีต่อ้งลงนาม 
ในสว่นนี้ อยา่งไรก็ตาม กรรมการและผูบ้รหิารของ 
บรษัิทจดทะเบยีนมคีวามรับผดิในความเสยีหายอัน 
เกดิจากการเปิดเผยขอ้มลูตามมาตรา 89/20 แหง่
พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยฯ์ 

รูปแบบการจัดท ารายงาน ในการจัดท าแบบ  56-1 One Report สามารถ
เรยีงล าดับหัวขอ้แตกตา่งจากทีก่ าหนด ไดห้รอืไม ่
เชน่ ประวัตกิรรมการและผูบ้รหิารซึง่แบบก าหนดให ้
เป็นเอกสารแนบสามารถจัดอยูห่นา้แรก เป็นตน้   

บรษัิทสามารถเรยีงล าดับหัวขอ้แตกตา่งจากทีก่ าหนด 
ในแบบ 56-1 One report ได ้โดยขอใหม้หัีวขอ้และ
ขอ้มลูขัน้ต ่าในแตล่ะหัวขอ้ครบถว้นตามทีแ่บบก าหนด 
รวมทัง้สามารถเพิม่รูปภาพหรอืจัดรูปแบบเนื้อหา
ค าอธบิายเพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้และผูล้งทนุทั่วไปเกดิความ
เขา้ใจไดโ้ดยง่าย  
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หวัขอ้ ค ำถำม แนวค ำตอบ 

รูปแบบการจัดท ารายงาน แบบ 56-1 One Report ทีส่ง่ใหผู้ถ้อืหุน้ซึง่แปลภาษา
อังกฤษจะตอ้งสง่พรอ้มกันใชห่รอืไม ่  

ขอ้ 38 ของประกาศที ่ทจ. 44/2556 ก าหนดเพยีงว่า
บรษัิททีอ่อกหลักทรัพยอ์าจจัดท าและสง่แบบ 56-1  
One Report เป็นภาษาอังกฤษตอ่ส านักงานดว้ยก็ได ้  
นอกจากนี้ จากการหารอืผูจ้ัดท าหลักการไดค้วามวา่
เจตนารมณ์เมือ่ครัง้ยกร่างประกาศในขอ้นี้ มไิดจ้ะบังคับ
ใหบ้รษัิทจัดท า/ สง่ แบบ 56-1 ฉบับแปลเป็น
ภาษาอังกฤษตอ่ส านักงาน 

รูปแบบการจัดท ารายงาน หากจัดท าแบบ 56-1 One Report ประจ าปี 2563 
เพือ่สง่ภายในเดอืนมนีาคม 2564 แลว้ ไมต่อ้งสง่
รายงานประจ าปีตอ่ส านักงานใชห่รอืไม ่ 

บรษัิททีจ่ัดท าและน าสง่แบบ 56-1 One Report ตอ่
ส านักงานแลว้ ไม่ตอ้งสง่แบบ 56-2 อกี 

รูปแบบการจัดท ารายงาน กรณี One Report ตอ้งจัดท าเป็นรูปแบบเลม่อกี
หรอืไม ่

บรษัิทจดทะเบยีนตอ้งสง่แบบดังกลา่วในรูปแบบ 
ขอ้มลูอเิล็กทรอนกิสผ่์านระบบการรับสง่ขอ้มลูของ 
ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยตามแนวทางที่ 
ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยก าหนด และถอืวา่ 
การสง่ขอ้มลูผ่านระบบขา้งตน้เป็นการสง่แบบดังกลา่ว 
ตอ่ส านักงานแลว้ โดยบรษัิทไมต่อ้งน าสง่แบบดังกลา่ว 
ในรูปแบบกระดาษใหส้ านักงานอกี 

รูปแบบการจัดท ารายงาน หากผูถ้อืหุน้บางสว่นตอ้งการรับเป็นเลม่  มแีนวทาง 
ในการสือ่สารผูถ้อืหุน้อยา่งไร 

 -   ขอ้ก าหนดเกีย่วกับการจัดสง่รายงานประจ าปีใหแ้ก่ 
ผูถ้อืหุน้ปรากฎอยูใ่นพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด 
 -   หากเป็นประเด็นเกีย่วกับการอ านวยความสะดวก 
ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ น่าจะเป็นเรือ่งการประสานกับทมี 
นักลงทนุสัมพันธข์องแตล่ะบรษัิทจดทะเบยีน 

รูปแบบการจัดท ารายงาน จากแบบใหเ้ปิดเผยรายการระหวา่งกันในชว่ง 3 ปี 
ทีผ่่านมา หรอืบรษัิทอาจเลอืกเปิดเผยเฉพาะปีลา่สดุ 
โดยระบขุอ้ความใหผู้ถ้อืหุน้และ/หรอืผูล้งทนุสามารถ
ดขูอ้มลูยอ้นหลังเพือ่เปรยีบเทยีบขอ้มลู 3 ปีไดจ้าก
เว็บไซตข์องบรษัิท ขอสอบถามเพิม่เตมิวา่  
   1) หากบรษัิทเลอืกเปิดเผยหนา้เว็บไซตข์องบรษัิท 
บรษัิทสามารถลิง้คไ์ปทีแ่บบ 56-1 ปีเกา่ไดห้รอืไม ่
หรอื 
   2) ตอ้งเปิดเป็นหัวขอ้ใหช้ดัเจนเรือ่งรายการระหว่าง
กันหนา้เว็บไซต ์และตอ้งเปิดเผยครบ 3 ปีใหค้รบ  
(ปีลา่สดุและ 2 ปีเกา่) หรอืไม่ 

ในกรณีทีบ่รษัิทเลอืกเปิดเผยรายการระหวา่งกันใน 
แบบ 56-1 One Report เฉพาะปีลา่สดุ โดยระบขุอ้ความ
ใหผู้ถ้อืหุน้และ/หรอืผูล้งทนุดขูอ้มลูรายการระหว่างกัน
ของปีกอ่นและปีกอ่นหนา้จากเว็บไซตข์องบรษัิทนัน้  
โดยสามารถเปิดเผยเป็น link เชือ่มโยงไปยังหัวขอ้
รายการระหวา่งกันของแบบ 56-1 ของปีกอ่นและ 
ปีกอ่นหนา้ซึง่ไดม้กีารเผยแพร่บนเว็บไซตข์องบรษัิทได ้ 
โดย link ดังกลา่วตอ้งใหผู้ล้งทนุกดเขา้ไปเรยีกดไูด ้
โดยสะดวก 

คูม่อืหรอืตัวอยา่ง ปัจจุบันมตีัวอยา่งของบรษัิทจดทะเบยีนทีจ่ัดท าขอ้มลู
เป็นไปตามหลักเกณฑท์ีก่ าหนดในแบบ One Report 

หรอืไม ่เพือ่ใหบ้รษัิทไดศ้กึษาตัวอยา่ง  

แบบ 56-1 One Report มผีลใชบั้งคับเมือ่วันที ่ 
1  กันยายน 2563  ปัจจุบัน (เดอืนพฤศจกิายน 2563)  

ยังไมม่ตีัวอย่างของบรษัิททีเ่ปิดเผยตามแบบดังกลา่ว 
ทัง้นี้ ส านักงานและตลาดหลักทรัพยฯ์ ไดก้ าหนดแผน 
ในการจัดอบรมการจัดท าแบบ 56-1 One Report  
ใหแ้กบ่รษัิทจดทะเบยีน โดยอาจจัดท าเป็นสือ่อบรม 
ทางออนไลน์ หรอืจัดฝึกอบรมอยา่งนอ้ยปีละ 2 ครัง้  

คูม่อืหรอืตัวอยา่ง SEC จะมฟีอรม์ One Report ใหด้เูป็น guideline 
หรอืไม ่ 

บรษัิทสามารถ download แบบ 56-1 One Report  
และคูม่อืจัดท าไดท้ี ่ https://www.sec.or.th/onereport  

ประชาสัมพันธ ์ โครงการบรษัิทตน้แบบทีจ่ะรายงาน 56-1  
One Report ในปี 2564 (early adoption)  
สามารถสมัครเขา้ร่วมโครงการหรอืมชีอ่งทาง 
การตดิตามขา่วสารไดท้ีช่อ่งทางไหนบา้งครับ 

บรษัิทสามารถตดิตามขา่วสาร การอบรม และขอ้มลู
เกีย่วกับแบบ 56-1 One Report ไดท้ี ่ 
https://www.sec.or.th/onereport 
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