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สว่นที ่1 การประกอบธรุกจิ  ธรุกจิโรงแรมจะเปิดเผยขอ้มลูอยา่งไร เนื่องจากในปี 
2564 ไดร้ับผลกระทบจากการ lock down 

บรษัิทจดทะเบยีนทีไ่ดร้ับผลกระทบจากสถานการณ์ 
COVID ขอใหเ้ปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกับผลกระทบตาม
แนวทางของหนังสอืเวยีนที ่ก.ล.ต. จท-1.(ว) 3/2564 
เรือ่ง การเปิดเผยผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ลงวันที ่16 กมุภาพันธ ์2564 ตาม link 
https://publish.sec.or.th/nrs/8944s.pdf แนวทางการ
เปิดเผยขอ้มลูผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ COVID-19 ตาม link 
https://publish.sec.or.th/nrs/8944a1.pdf แนวค าถาม
ค าตอบเกีย่วกับแนวทางการเปิดเผยขอ้มลูผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ตาม link 
https://publish.sec.or.th/nrs/8944a0.pdf (003)  
สว่นในดา้น ESG เชน่ การจัดการดา้นสังคม หรอืการดแูล
พนักงานภายในบรษัิท เป็นตน้ 
  

สว่นที ่1 การประกอบธรุกจิ 
ขอ้ 1.1  

นโยบายและภาพรวมการ
ประกอบธรุกจิ 

หัวขอ้ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกจิ 
บรษัิทตอ้งเปิดเผยวัตถปุระสงคก์ารใชเ้งนิจนถงึเมือ่ใด 
กรณี IPO นานแลว้ยังตอ้งเปิดเผยหรอืไม ่

กรณีใชเ้งนิทีร่ะดมทนุครบตามวัตถปุระสงคแ์ลว้ ใหร้ะบวุา่
ใชเ้งนิครบตามวัตถุประสงคแ์ลว้พรอ้มรายละเอยีดการใช ้

เงนิไวใ้นแบบ 56-1 One Report ปีแรกทีม่กีารใชเ้งนิครบ
ตามวัตถปุระสงค ์ส าหรับแบบ 56-1 One Report ปีตอ่ไป
ระบเุพยีงวา่ใชเ้งนิครบตามวัตถปุระสงคแ์ลว้ในปี.... 
โดยไมต่อ้งแสดงรายละเอยีดการใชเ้งนิอกี (ศกึษาขอ้มลู
เพิม่เตมิไดต้ามแบบ 56-1 One Report หัวขอ้ 1.1.3) 
 

สว่นที ่1 การประกอบธรุกจิ 
ขอ้ 1.1.3  

วัตถปุระสงคก์ารใชเ้งนิ 

ถา้บรษัิทไมม่กีารระดมทนุจะตอ้งระบวัุตถปุระสงค ์
การใชเ้งนิ ในขอ้ 1.1.3 และวัตถปุระสงคก์ารใชเ้งนิ 
ในขอ้อืน่ ๆ ในแบบ 56-1 One Report  อย่างไร   
 

ในกรณีทีบ่รษัิทไมม่หัีวขอ้ดังกลา่ว ขอใหร้ะบใุนหัวขอ้นัน้
วา่ “ไมม่”ี 

สว่นที ่1 การประกอบธรุกจิ 
ขอ้ 1.1.3  

วัตถปุระสงคก์ารใชเ้งนิ 
 

 

การระดมทนุทีไ่ดใ้ชเ้งนิครบไปแลว้ แต่ยังไมห่มดอาย ุ
ยังตอ้งเปิดเผยขอ้มลูหรอืไม่ 

กรณีใชเ้งนิทีร่ะดมทนุครบตามวัตถปุระสงคแ์ลว้ใหร้ะบุวา่
ใชเ้งนิครบตามวัตถุประสงคแ์ลว้พรอ้มรายละเอยีดการใช ้

เงนิไวใ้นแบบ 56-1 One Report ปีแรกทีม่กีารใชเ้งนิครบ
ตามวัตถปุระสงค ์ ส าหรับแบบ 56-1 One Report  
ปีตอ่ไประบเุพยีงว่าใชเ้งนิครบตามวัตถปุระสงคแ์ลว้ 
ในปี .... โดยไมต่อ้งแสดงรายละเอยีดการใชเ้งนิอกี 
(ศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิไดต้ามแบบ 56-1 One Report 
หัวขอ้ 1.1.3) 
 

สว่นที ่1 การประกอบธรุกจิ 

ขอ้ 1.2.2 (4)  
ทรัพยส์นิทีใ่ชใ้นการ

ประกอบธรุกจิ 
 

หัวขอ้สนิทรัพยท์ีใ่ชใ้นการประกอบธรุกจิทีเ่ปิดเผย 

ในแบบ 56-1 เดมิ ในแบบ 56-1 One Report ยังตอ้ง
เปิดเผยอยูห่รอืไม ่
  

ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูโดยสังเขปโดยรายละเอยีดใหเ้ปิดเผยใน

เอกสารแนบ 

สว่นที ่1 การประกอบธรุกจิ  
ขอ้ 1.5  

การออกหลักทรัพยอ์ืน่ 

กรณีบรษัิทมกีารออกหุน้กูต้อ้งเปิดเผยขอ้มลูผูค้ ้า
ประกัน เชน่ Bank Guarantee ดว้ยหรอืไม่ 

กรณีเป็นหุน้กูม้ปีระกัน ใหร้ะบขุอ้มลูของผูค้ ้าประกันดว้ย 
(ศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิไดต้ามแบบ 56-1 One Report 
หัวขอ้ 1.5) 
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ESG กรณีที ่ก.ล.ต. สนับสนุนคา่ใชจ้่ายในการทวนสอบ 
ปี 2564 บรษัิทจดทะเบยีนจะตอ้งขอรับการสนับสนุน
อยา่งไร มเีงือ่นไข-หลักเกณฑอ์ยา่งไรบา้ง จะศกึษา 
แนวทางการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกไดจ้ากแหลง่ 

บรษัิทสามารถขอสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการทวนสอบ  
โดยศกึษารายละเอยีดมาตรการลดหยอ่นคา่ธรรมเนียม
การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มลู การเสนอขายหลักทรัพย ์
และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปีส าหรับบรษัิทที่
เปิดเผยขอ้มลูการปลอ่ยกา๊ซเรยีนกระจก ดังนี้  
1. ประกาศที ่สม. 18/2564 --> 
https://publish.sec.or.th/nrs/8878p_r.pdf     
2. แบบฟอรม์ --> 
https://publish.sec.or.th/nrs/8885p_r.pdf    
 
ทัง้นี้ ทา่นสามารถศกึษาขอ้มลูเกีย่วกับเรือ่งการปลอ่ย
กา๊ซเรอืนกระจกผ่าน video ทีเ่คยจัดอบรมไดท้ี ่
www.sec.or.th/onereport 
 

ESG การท าแบบ Carbon footprint สามารถลดหยอ่นภาษี
ไดด้ว้ยหรอืไม่ 

ในปัจจุบันยังไมม่มีาตรการลดหยอ่นภาษี* อยา่งไรก็ด ี
ก.ล.ต. อยูร่ะหวา่งศกึษาและสนับสนุนมาตรการทางภาษี
ดังกลา่ว เพือ่บรรเทาภาระและสง่เสรมิการระดมทนุส าหรับ
การลงทนุเพือ่ความย่ังยนืของสิง่แวดลอ้ม โดยอยู่ระหวา่ง
ประสานงานกับหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่พจิารณาเรือ่ง
มาตรการภาษีร่วมกัน ซึง่ขอใหต้ดิตามความคบืหนา้ตอ่ไป 
 
*หมายเหตุ :  เดมิการลดหยอ่นการท า carbon footprint 
จะสามารถน ามาลดจากก าไรสทุธจิาก "การขายคารบ์อน
เครดติ" ส าหรับองคก์รทีข่ ึน้ทะเบยีนโครงการ T-VER 
ภายในปี 2563 แตถ่า้เป็นโครงการใหมใ่นปัจจุบัน 
ยังไมค่รอบคลมุ 
 

ESG CGR Checklist ก็จะตอ้งปรับดว้ยถกูตอ้งหรอืไม ่และ 
IOD จะจัดอบรมใหก้ับบรษัิทจดทะเบยีนในชว่งใด 

IOD อยูร่ะหวา่งปรับปรุงเกณฑ ์CGR ซึง่คาดวา่จะแลว้
เสร็จภายในปี 2564 จากนัน้จะมกีารเผยแพร่เกณฑ ์CGR 
ใหม ่และจัดอบรมใหบ้รษัิทจดทะเบยีนตอ่ไป ทัง้นี้ เกณฑ ์
CGR ใหมจ่ะเริม่ใชใ้นปี 2566 (ประเมนิจากขอ้มลูปี 2565 
ทีบ่รษัิทจดทะเบยีนน าสง่ในปี 2566) 
 

ESG เนื่องจากในการทวนสอบขอ้มลูตัวชีวั้ดดา้น
สิง่แวดลอ้ม มหีลายตัวชีวั้ดนอกเหนือจาก GHG     
ซึง่ไมส่ามารถแยกคา่ใชจ้่ายเฉพาะการทวนสอบ  
GHG ออกมาได ้จะสามารถยืน่ขอการสนับสนุน

คา่ใชจ้่ายจาก ก.ล.ต. ไดห้รอืไม่ 

ในประกาศระบไุวช้ดัเจนวา่เป็นเรือ่งการเปิดเผยขอ้มลู 
GHG  ดังนัน้ หากขอ้มลูในรายงานประจ าปีของบรษัิท  
มกีารให ้third party มาทวนสอบขอ้มลู ESG ในแตล่ะมติ ิ
ซึง่มติสิ ิง่แวดลอ้ม (E) ไดร้วมถงึ GHG ก็ขอใหแ้สดง

คา่ใชจ้่ายนัน้ออกมา โดยหากเป็นคา่ใชจ้่ายรวม ขอให ้
บรษัิทแยกรายการวา่เป็นคา่ใชจ้่ายเฉพาะเรือ่ง GHG 
อยา่งชดัเจน ทัง้นี้ บรษัิทควรขอใหผู้ท้วนสอบระบุ
คา่ใชจ้่ายเฉพาะเรือ่ง GHG หรอืบรษัิทอาจแสดงการ
ประเมนิคา่ใชจ้่ายเรือ่ง GHG อย่างสมเหตสุมผล และ
รับรองมาในแบบฟอรม์ขอลดหยอ่นคา่ธรรมเนียม  
เพือ่ด าเนนิการยืน่เอกสารตามทีป่ระกาศก าหนด  
โดยสามารถสอบถามเพิม่เตมิผ่านชอ่งทาง 
annualfee@sec.or.th ตอ่ไป 
 

https://publish.sec.or.th/nrs/8878p_r.pdf
https://publish.sec.or.th/nrs/8885p_r.pdf
http://www.sec.or.th/onereport
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ESG ถา้บรษัิทจดทะเบยีนยังไมม่กีารจัดท าเกีย่วกับเรือ่ง 
ESG จะตอ้งเปิดเผยรายงานในแบบ 56-1 One 
Report อยา่งไร และตอ้งมกีารจา้งผูท้วนสอบ 
จ าเป็นตอ้งด าเนนิการทันทเีพือ่สง่ใน 31 มนีาคม 
2565 หรอืไม่ 

ในกรณีทีบ่รษัิทยังไมม่ขีอ้มลู บรษัิทควรพจิารณาจัดใหม้ี
นโยบายในดา้น ESG เพือ่แสดงถงึความมุง่มั่นของบรษัิท
ทีจ่ะด าเนนิการในเรือ่งดังกลา่ว 
ตัวอยา่ง ในชว่งเริม่ตน้หรอือยูร่ะหวา่งด าเนนิการจัดท า
เรือ่ง ESG บรษัิทอาจระบวุา่ยังไม่มขีอ้มลูการด าเนนิการ 
พรอ้มเปิดเผยนโยบายของคณะกรรมการและเป้าหมาย 
ทีจ่ะเริม่ด าเนนิการทีส่อดคลอ้งกับบรบิทของบรษัิท เชน่ 
การก าหนดเป้าหมายการลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก 
ในปีใด การเตรยีมการเพือ่เริม่เก็บขอ้มลู และปีทีค่าดว่า 
จะมขีอ้มลู เป็นตน้  สว่นการจา้งผูท้วนสอบ จะเริม่
ด าเนนิการไดเ้มือ่บรษัิทมขีอ้มลูปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจก
ของบรษัิทแลว้  และสามารถน าผลมาเปิดเผยใน 
แบบ 56-1 One Report ตอ่ไป 
 

ESG การทวนสอบกับ third party ในชว่งแรก ก.ล.ต. 
ขอใหด้ าเนนิการเฉพาะกรณีการวัดกา๊ซเรอืนกระจก 
ไมใ่ชก่ับหัวขอ้อืน่ใชห่รอืไม่ 
 

ด าเนนิการเฉพาะในหัวขอ้ขอ้มลูการปลอ่ยกา๊ซ 
เรอืนกระจก 

ESG การทวนสอบกับ third party ในสว่นของดา้น
สิง่แวดลอ้ม ถอืวา่เป็นภาคบังคับหรอืไม ่

เพือ่ใหเ้กดิความน่าเชือ่ถอืของขอ้มลูตอ่ผูล้งทนุ ผูถ้อืหุน้ 
และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้เพือ่ใหม้มีาตรฐานทีส่ามารถ
เปรยีบเทยีบการด าเนนิการของบรษัิทในแตล่ะปี  
จงึใหม้กีารทวนสอบขอ้มลูจากผูท้วนสอบทีไ่ดร้ับการขึน้
ทะเบยีนจาก อบก. หรอืผูท้วนสอบทีบ่รษัิทเห็นวา่มี
ผลงานเป็นทีย่อมรับอยา่งแพร่หลายในระดับสากล 
 

ESG ชว่ยยกตัวอยา่งแบบ 56-1 One Report ของ 
Property Developer for Sale เชน่ SIRI AP SC 
หากบรษัิทม ีcontractor จะควบคมุอยา่งไร  
แบบ 56-1 One Report ตอ้งเนน้เรือ่งใด 

กรณีธรุกจิการกอ่สรา้งสามารถเปิดเผยขอ้มลูโดยพจิารณา
จากหว่งโซค่ณุคา่ของธรุกจิ (value chain) ของบรษัิท
เป็นหลัก เชน่ การใชวั้สดกุอ่สรา้งทีเ่ป็นมติรกับ
สิง่แวดลอ้ม การกอ่สรา้งทีร่ะมัดระวังไมใ่หเ้กดิมลภาวะ 
การใชแ้รงงานโดยเคารพสทิธมินุษยชน เป็นตน้ และ 
ในสว่นของ contractor อาจพจิารณาน ารูปแบบการท า
สัญญาทีก่ าหนดเงือ่นไข หรอืท าเป็นคูม่อืเพือ่สรา้งความรู ้
ความเขา้ใจใหแ้กคู่ส่ัญญาของบรษัิท เป็นตน้ 
 

ESG เรือ่งการลดกา๊ซเรอืนกระจกจะตอ้งมผูีท้วนสอบ 

ใชห่รอืไม ่ ถา้ใชต่อ้งเป็นผูท้วนสอบที ่อบก.  

ออก certificate ใหเ้ทา่นัน้ หรอืสามารถใชผู้ท้วนสอบ

อืน่ได ้

การเปิดเผยขอ้มลูการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกตอ้งเป็นไป
ตามมาตรฐานสากลหรอืเทยีบเทา่ โดยระบชุือ่ผูท้วนสอบ
การจัดท า carbon footprint ขององคก์รทีข่ ึน้ทะเบยีน 
กับองคก์ารบรหิารจัดการกา๊ซเรอืนกระจก (อบก.) หรอื 

ผูท้วนสอบทีบ่รษัิทเห็นวา่มผีลงานเป็นทีย่อมรับ 
อยา่งแพร่หลายในระดับสากล 
 

ESG การทวนสอบในปี 2564 บรษัิทก็จะไดก้ารรับรองวา่
เป็นบรษัิททีไ่ดข้ึน้ทะเบยีนกับ อบก. ดว้ยหรอืไม่ 

แบบ 56-1 One Report ไมไ่ดก้ าหนดใหบ้รษัิทจด
ทะเบยีนหรอืบรษัิททีอ่อกหลักทรพัยข์ึน้ทะเบยีนกับ อบก. 
โดยเป็นการก าหนดในสว่นการเปิดเผยขอ้มลูผลการ
ด าเนนิงานดา้นสิง่แวดลอ้ม วา่ใหบ้รษัิทเปิดเผยขอ้มลู 
การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกตามมาตรฐานสากลหรอื
เทยีบเทา่ โดยระบชุือ่ผูท้วนสอบการจัดท าคารบ์อน 
ฟตุพริน้ทข์ององคก์รทีข่ ึน้ทะเบยีนกับ อบก. (ศกึษาได ้
ตาม link นี้ 
http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/index.php?lang=T
H&mod=ZG1WeWFXWnBaWEk9&action=Y0hKdlpI

VmpkSE09)   
หรอืผูท้วนสอบทีบ่รษัิทเห็นวา่มผีลงานเป็นทีย่อมรับ 
อยา่งแพร่หลายในระดับสากล อย่างไรก็ด ีบรษัิทผู ้
ท าหนา้ทีท่วนสอบสามารถศกึษาขอ้มลูเกีย่วกับการขึน้
ทะเบยีนเป็นผูท้วนสอบจาก อบก. ไดต้าม website ของ 
อบก. ( http://thaicarbonlabel.tgo.or.th ) 
 

http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/index.php?lang=TH&mod=ZG1WeWFXWnBaWEk9&action=Y0hKdlpIVmpkSE09
http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/index.php?lang=TH&mod=ZG1WeWFXWnBaWEk9&action=Y0hKdlpIVmpkSE09
http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/index.php?lang=TH&mod=ZG1WeWFXWnBaWEk9&action=Y0hKdlpIVmpkSE09
http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/
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ESG การแจง้เบาะแส (Whistleblowing) ตอ้งเปิดเผย
จ านวนกรณีทีเ่กดิการทจุรติและรายละเอยีดของ 
การละเมดิอยา่งละเอยีด หรอืสรุปแบบยอ่ 

แบบ 56-1 One Report ก าหนดใหเ้ปิดเผย  

1. สรุปผลการแจง้เบาะแสและการจัดการขอ้รอ้งเรยีน  

ในกรณีทีเ่กดิการทจุรติหรอืการละเมดินโยบายและ 

แนวปฏบัิตกิารก ากับดูแลกจิการ 

2. ใหอ้ธบิายจ านวนกรณี รายละเอยีดของการละเมดิ 

พรอ้มทัง้ความคบืหนา้ในการด าเนนิการเพือ่แกไ้ข เชน่ 

      ประเด็น  :  ลกูคา้รอ้งเรยีนวา่บรษัิทน าขอ้มลูและ

รูปภาพของโรงงานลกูคา้ไปใชอ้ย่างบดิเบอืน ท าให ้

บคุคลอืน่เขา้ใจผดิในผลติภัณฑแ์ละบรกิารของลกูคา้ 

     ผลการตรวจสอบ :  เป็นการละเมดิจรรยาบรรณ 

ขอ้บังคับ หรอืนโยบายบรษัิท (แลว้แตก่รณี) 

      การด าเนนิการและแนวทางแกไ้ข :  

      • ไดล้งโทษพนักงานทีเ่กีย่วขอ้งกับขอ้รอ้งเรยีน

ดังกลา่ว 3 คน ตามระเบยีบของบรษัิทแลว้ (เชน่ ตักเตอืน 

ท าทัณฑบ์น) 

      • ไดเ้ขา้พบลกูคา้รายดังกลา่วเพือ่ท าความเขา้ใจ

และใหค้ ามั่นในการปรับปรุงแกไ้ข 

      • ไดป้รับปรุงจรรยาบรรณธรุกจิในสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

กับการดแูลลกูคา้ใหม้คีวามรัดกมุขึน้ 

3. ในกรณีทีไ่มม่กีารละเมดิ ใหร้ะบุวา่ “ไมม่”ี 

 

ESG ถา้บรษัิทไมม่กีระบวนการผลติ ไม่มผีลจาก 
กา๊ซเรอืนกระจก จะเปิดเผยอยา่งไร 

ส าหรับธรุกจิทีไ่มม่กีระบวนการผลติ บรษัิทยังคง 
มผีลกระทบจากการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกได ้เชน่ การใช ้

พลังงานไฟฟ้า การใชย้านพาหนะ เป็นตน้ (ทา่นสามารถ
ศกึษาขอ้มลูการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกไดต้ามคูม่อืการ
จัดท าแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี /รายงานประจ าปี 
แบบ 56-1 One Report แบบ 69-1 หนา้ 31 ในหัวขอ้ 4 
การจัดการเพือ่ลดปัญหากา๊ซเรอืนกระจก) 
 

ESG ในมติขิองสังคม (Social) จ าเป็นตอ้งมกีารอา้งองิ 
ถงึผูท้วนสอบหรอืไม ่เชน่ การไดรั้บการรับรองจาก
หน่วยงานใด เป็นตน้ 

ในมติสิังคม ไมไ่ดม้กีารก าหนดผูท้วนสอบ โดยขึน้อยูก่ับ
บรบิทของแตล่ะบรษัิท  นอกจากนี้ ในการก าหนด
นโยบายและการด าเนนิการ ก.ล.ต. ไดม้คี าแนะน าให ้
บรษัิทจัดท าใหส้อดคลอ้งกับกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 
เพือ่ประโยชน์ในการด าเนนิธรุกจิของบรษัิทดว้ย เชน่ 
ประเด็น human rights สามารถดูตามมาตรฐาน 
แรงงานไทย หรอืแนวทางของสากล เชน่ UNGPs, ILO 
เป็นตน้ 
 

ESG นโยบาย ESG จ าเป็นตอ้งไดร้ับอนุมัตโิดย
คณะกรรมการบรษัิท (Board ใหญ่) หรอืไม่ 

ขึน้อยูก่ับนโยบายของแตล่ะบรษัิท เชน่ บางบรษัิท 
อาจแบง่นโยบายระดับการบรหิาร และระดับปฏบัิตกิาร 
โดยนโยบายระดับการบรหิาร เชน่ นโยบายดา้นการก ากับ
ดแูลกจิการ SD หรอื ESG  คณะกรรมการบรษัิทจะเป็น
ผูอ้นุมัต ิ สว่นนโยบายระดับปฏบัิตกิาร เชน่ การอนุรักษ์
พลังงาน กรรมการผูจ้ัดการเป็นผูอ้นุมัต ิเป็นตน้ 
Ref: ผูแ้ทนจากบรษัิทจดทะเบยีนผูร้่วมบรรยาย ครัง้ที ่6  
: บรษัิท โฮม โปรดักส ์เซ็นเตอร ์จ ากัด (มหาชน) 
 

ESG บรษัิทมนีโยบาย SD อยูแ่ลว้ จะตอ้งก าหนดนโยบาย
ยอ่ยดา้นสิง่แวดลอ้ม (เชน่ พลังงาน น ้า ของเสยี  
กา๊ซเรอืนกระจก) และดา้นสังคม (เชน่ ลกูคา้ ชมุชน
และสังคม) หรอืไม ่

การมนีโยบายยอ่ยในแตล่ะดา้นจะชว่ยใหบ้รษัิทก าหนด
เป้าหมายแตล่ะเรือ่งไดช้ดัเจนมากขึน้  ดังนัน้ บรษัิท
สามารถเปิดเผยนโยบายการจัดการดา้นความย่ังยนื 
ในขอ้ 3.1 นโยบายและแนวปฏบัิตดิา้นสิง่แวดลอ้ม 
ในขอ้ 3.3  และนโยบายและแนวปฏบัิตดิา้นสังคม 
ในขอ้ 3.4 ตามทีบ่รษัิทประเมนิถงึประเด็นทีส่ าคัญและ
สอดคลอ้งกับบรบิทของธรุกจิ 
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ESG ขอ้มลูเชงิปรมิาณทีร่ายงานดา้นสิง่เเวดลอ้มและ 
ความปลอดภัยดา้นอืน่ ๆ นอกจากการเปิดเผยเรือ่ง
กา๊ซเรอืนกระจก ตอ้งจัดใหม้กีารประเมนิหรอืทวนสอบ
จากหน่วยงานภายนอกหรอืไม ่หากม ีมกีารเตรยีม
ความพรอ้มอยา่งไร 

ก.ล.ต. ก าหนดเกณฑผู์ท้วนสอบเฉพาะเรือ่งขอ้มลูกา๊ซ
เรอืนกระจก โดยตอ้งเป็นผูท้วนสอบทีข่ ึน้ทะเบยีนกับ 
อบก. หรอืผูท้วนสอบทีบ่รษัิทเห็นวา่มผีลงานเป็นที่
ยอมรับอยา่งแพร่หลายในระดับสากล  อยา่งไรก็ด ีขอ้มลู
สว่นอืน่ในแบบ 56-1 One Report  บรษัิทสามารถใช ้

ดลุพนิจิในการพจิารณาการจัดใหม้ผูีท้วนสอบในประเด็น 
ทีเ่กีย่วขอ้งกับการด าเนนิธุรกจิของบรษัิทไดต้ามที่
เห็นสมควร เพือ่ประโยชน์ตอ่ผูถ้อืหุน้ ผูล้งทนุ และ 
stakeholders ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยการจัดใหม้ผูีท้วนสอบ 
ทีเ่ป็นหน่วยงานภายนอกทีม่มีาตรฐานจะท าใหข้อ้มลู 
ทีบ่รษัิทเปิดเผยมคีวามน่าเชือ่ถอืและเป็นทีย่อมรับจาก 
ผูล้งทนุและ stakeholders ซึง่เป็นประโยชน์ตอ่บรษัิท 
 

ESG อยากทราบความตา่งระหว่างหัวขอ้ 6 กับ 8 และ 
การอธบิาย 

ขอ้ 6 คอื การเปิดนโยบาย CG / Code of conduct  
- นโยบายและแนวปฏบัิตกิารก ากับดแูลกจิการ  
- จรรยาบรรณธรุกจิ (ถา้ม)ี  
- การเปลีย่นแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ  
ขอ้ 8 คอื การเปิดผลการปฏบัิตติามนโยบาย ทัง้นี้  
เพือ่ประโยชน์ส าหรับบรษัิทในการทบทวน ปรับปรุง  
และตอ่ยอดในการพัฒนาองคก์รต่อไป  
- สรุปผลการปฏบัิตหินา้ทีข่องคณะกรรมการในรอบปี 
ทีผ่่านมา  
- รายงานผลการปฏบัิตหินา้ทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ
ในรอบปีทีผ่่านมา  
- สรุผลการปฏบัิตหินา้ทีข่อคณะกรรมการชดุยอ่ย  
(บรษัิทสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดต้ามคูม่อื
แบบ 56-1 One Report ) 
 

ESG จากตัวอยา่งของบรษัิททีไ่ดใ้ชก้รอบการเปิดเผย
ขอ้มลู IIRC framework นัน้  input ใน value 
creation model ของ framework เป็น fixed assets 
แต ่outcome แสดงเป็น market share จะสามารถ
อธบิายเรือ่งนี้ใหส้อดคลอ้งกันไดอ้ยา่งไร 

หากบรษัิทพจิารณาน าแนวทางในสว่น IIRC หรอืวา่ตัว 
Value Creation Model มาใช ้โดยตัวอยา่งการ
ด าเนนิการ จะเห็นวา่ input ประกอบดว้ย 6 ดา้น เมือ่ผ่าน
กระบวนการขัน้ตอนตา่ง ๆ ออกมาเป็น outcomes 6 ดา้น 
แต ่diagram นี้ไม่ไดม้ลีักษณะเป็น 1:1 ก็คอืไมไ่ด ้
หมายความว่าทนุ financial จะตอ้งออกมาเป็น 
outcomes financial  หรอืวา่ทนุ manufactured ออกมา
เป็น outcomes manufactured  เทา่นัน้ เพราะวา่ 
ในความเป็นจรงิธรุกจิจะตอ้งมเีงนิทนุ มโีรงงาน  
ม ีingredient ตา่ง ๆ แลว้มาผ่านกระบวนการถงึจะออกมา

เป็น  product  สว่นในเรือ่ง financial ทีเ่กีย่วกับ income 
หรอืวา่ dividend ก็ไมไ่ดจ้ ากัดอยูเ่พยีง Deposit หรอืวา่ 
equity แตจ่ะตอ้งประกอบไปดว้ย human capital  
ทรัพยส์นิทางปัญญา ตลอดจน fixed assets ตา่ง ๆ    
 
Ref: ผูแ้ทนบรษัิทจดทะเบยีนผูร้่วมเป็นวทิยากร ครัง้ที ่7 
: ธนาคารกสกิรไทย 
 

รูปแบบการจัดท ารายงาน ถา้จะขอสรุปความเขา้ใจวา่ One Report เป็นการท า
แบบ 56-2 โดยใหเ้รยีง structure ใหมต่ามแบบ 56-1 
เดมิและสอดแทรกเรือ่ง ESG เขา้ไปในเนื้อหาที่
เกีย่วขอ้งถกูตอ้งหรอืไม ่

One Report เป็นการน าแบบ 56-1 เดมิ ปรับปรุงแนวการ
เปิดเผยขอ้มลูดา้น ESG เขา้ไป และสามารถน าขอ้มลูทีม่ี
รายละเอยีดคอ่นขา้งมาก เชน่ ทรัพยส์นิในการประกอบ
ธรุกจิไปไวใ้นเอกสารแนบ เพือ่เผยแพร่บน website ของ
บรษัิทได ้นอกจากนี้บรษัิทสามารถจัดท าในรูปแบบการ

บรรยาย หรอืแทรกตาราง รูปภาพ หรอื graphic 
ประกอบการบรรยายไดต้ามความเหมาะสม (เชน่เดยีวกับ 
แบบ 56-2) ทัง้นี้ขอ้มลูทีเ่ปิดเผยไมว่า่จะอยูใ่นรูปแบบใด
จะตอ้งไมม่ลีักษณะเป็นการแสดงขอ้ความอันเป็นเท็จ 
ปกปิดขอ้ความจรงิหรอืท าใหบ้คุลอืน่ส าคัญผดิ 
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รูปแบบการจัดท ารายงาน แบบ 56-1 ของ REIT จะตอ้งท าขอ้มลูแบบ 56-1 
One Report หรอืไม ่

หากเป็นแบบ 56 ของ REIT ถา้ตอ้งการจะน าแบบ 56-1  
One Report มาใชป้ระกอบในการเปิดเผยเพิม่เตมิก็ท าได ้
ก.ล.ต.อยูร่ะหวา่งด าเนนิการศกึษาและปรับปรุง 
แบบ 56-REIT ใหม้ขีอ้มลูดา้น ESG  ซึง่จะมกีารหารอื
หรอื focus group กับภาคเอกชนตอ่ไป โดยจะมี
ระยะเวลาใหเ้อกชนปรับตัวเชน่เดยีวกับบรษัิทจดทะเบยีน 
 

รูปแบบการจัดท ารายงาน ขอ้มลูทีต่อ้งจัดท าแบบ 56-1 One Report น าไปใส่

ในรูปเลม่ของ annual report ไดห้รอืไม ่เปิดดู 
ปีทีผ่่านมา บรษัิททีจ่ัดท ากอ่น จะเห็นเพยีง annual 
report ไมม่สีง่แบบ 56-1 แลว้ 
 

ปัจจุบันใหส้ง่แบบ 56-1 One Report ฉบับเดยีว  
ซึง่บรษัิทสามารถใชแ้บบ 56-1 One Report เป็น  
annual report  ได ้

รูปแบบการจัดท ารายงาน การจัดท ารายงานแบบ 56-1 One Report ตอ้ง
จัดพมิพร์ูปเลม่ดว้ย เหมอืนรายงานประจ าปีหรอืไม่ 

บรษัิทไมต่อ้งจัดสง่ hard copy ต่อ ก.ล.ต. โดยถอืวา่ 
การสง่ผ่านระบบอเิล็กทรอนกิสข์องตลาดหลักทรัพยฯ์ 
เป็นการสง่ตอ่ ก.ล.ต. แลว้สว่นการจัดพมิพรู์ปเลม่หรอืไม่
ขึน้อยูก่ับแตล่ะบรษัิท 
 

รูปแบบการจัดท ารายงาน เมือ่ท าแบบ 56-1 One Report เป็น soft file แลว้ 
ขัน้ตอนท า QR code ทีต่อ้งสง่ตลาดหลักทรัพยฯ์ 
ยังคงเหมอืนเดมิหรอืไม ่
 

ขัน้ตอนการท า QR Code เพือ่น าสง่เอกสารใหผู้ถ้อืหุน้ 
ยังคงเป็นกระบวนการแบบเดมิ 
 

รูปแบบการจัดท ารายงาน ปกตกิารยืน่แบบ 56-1 เดมิจะ upload ตามหัวขอ้ 
ตามสารบัญ ถา้เป็นแบบ 56-1 One Report จะ 
upload แบบแยกตามสารบัญ แบบเดมิหรอืไม่ 

 

การน าสง่แบบ 56-1 One Report ฉบับรูปเลม่ จะเป็น 
การน าสง่ 1 file (เหมอืนการน าสง่ Annual Report)  
โดยไมไ่ดก้ าหนดใหต้อ้งจัดท าขอ้มลูตามหัวขอ้ 

รูปแบบการจัดท ารายงาน ในแบบ 56-1 One Report ตอ้งท าสารจากประธาน 
และรายงานคณะกรรมการชดุยอ่ยแตล่ะคณะ  
พรอ้มลายเซ็นตหั์วหนา้คณะหรอืไม ่
 

แบบ 56-1 One Report ไมไ่ดม้ขีอ้ก าหนดเกีย่วกับการ
จัดท าสารจากประธาน สว่นรายงานคณะกรรมการชดุยอ่ย
ใดบา้ง สามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดใ้น 
แบบ 56-1 One Report 
 

รูปแบบการจัดท ารายงาน แบบ 56-1 เดมิมเีอกสารแนบ 4 เรือ่ง สามารถน าไว ้
ทา้ยแบบ 56-1 One Report ไดห้รอืไม ่

เอกสารแนบแบบ 56-1 เดมิ ยังอยู่ในเอกสารแนบทา้ย
แบบ 56-1 One Report 
 

รูปแบบการจัดท ารายงาน แบบ 56-1 One Report ทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ จะตอ้งเสร็จสง่ภายใน 31 มนีาคม 
หรอืไม ่

เนื่องจากตามประกาศฯ ไมไ่ดก้ าหนดใหจ้ัดท า
ภาษาอังกฤษ อยา่งไรก็ด ีหากบรษัิทไดจ้ัดท าฉบับ
ภาษาอังกฤษใหส้ง่ตอ่ ก.ล.ต. ดว้ย (รายละเอยีดขอ้ 38 

ของประกาศที ่ทจ. 44/25556) 
 

รูปแบบการจัดท ารายงาน แบบ 56-1 One Report จ าเป็นตอ้งผ่าน board 
หรอืไม ่เนื่องจากเนื้อหาแตล่ะ section ผ่าน head of 
section ซึง่แตล่ะ section ไดร้ับความเห็นชอบจาก 
board มาแลว้ 

การด าเนนิการในเรือ่งดังกลา่วขึน้อยูก่ับแนวปฏบัิตขิอง 
แตล่ะบรษัิท เนื่องจากบรษัิทและกรรมการบรษัิทมหีนา้ที่
ความรับผดิชอบในการเปิดเผยขอ้มลูใหค้รบถว้น ถกูตอ้ง
ตามมาตรา 89/20 
 

รูปแบบการจัดท ารายงาน กรณีทีท่ าเอกสารแนบขึน้เว็บไซตแ์ลว้ จ าเป็นจะตอ้ง
คงหัวขอ้นัน้ไวใ้นรายงานอกีหรอืไม ่หากตอ้งคงไวม้ี
แนวทางการเขยีนอยา่งไร เชน่ สรุปยอ่ แลว้โยงไป
เว็บไซต ์ใชห่รอืไม่ 
 

ขอใหเ้ปิดเผยขอ้มลูสรุปสาระส าคัญไวใ้นแบบรายงาน 
และอา้งถงึรายละเอยีดดังกลา่วในเอกสารแนบ 
  

การสง่รายงาน แบบ 56-1 One Report และคูม่อื มฉีบับ

ภาษาอังกฤษหรอืไม ่

แบบ 56-1 One Report ภาษาอังกฤษ สามารถ 

download ไดจ้าก www.sec.or.th/oneroport 
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structured data วัตถปุระสงคก์ารท า Structured Data คอือะไร การพัฒนาขอ้มลู One Report ในรูปแบบ Structured 
Data มวัีตถปุระสงคเ์พือ่ใหเ้กดิการใชป้ระโยชน์ของขอ้มลู
ทีบ่รษัิทจดทะเบยีนจัดท าใน One Report โดยจะชว่ยให ้
ผูใ้ชข้อ้มลู ซึง่ประกอบดว้ย ผูล้งทนุ บรษัิทหลักทรัพย ์
หน่วยงานต่าง ๆ สามารถน าขอ้มลูไปใชว้เิคราะหไ์ดอ้ย่าง
มปีระสทิธภิาพ 
 
เป้าหมายการพัฒนาระบบการจัดท า Structured Data  
มเีป้าหมายใหบ้รษัิทจดทะเบยีนสามารถจัดท า e-One 
Report โดยไมจ่ าเป็นตอ้งจัดท ารายงานในรูปแบบรูปเลม่
อกีตอ่ไป โดยจะพัฒนาระบบเป็น Phase ตา่ง ๆ  
   Phase 1: จัดท าขอ้มลูประเภท Quantitative และ 
Qualitative โดยเชือ่มตอ่กับฐานขอ้มลูทีม่เีพือ่ชว่ย
อ านวยความสะดวกใหก้ับบรษัิทจดทะเบยีนในการบันทกึ
ขอ้มลู 
   Phase 2: จัดท าขอ้มลูประเภท Descriptive เพิม่เตมิ 
   Phase 3: พัฒนาระบบส าหรับ e-One Report โดย
ครอบคลมุขอ้มลูอืน่ ๆ ทีไ่มไ่ดก้ าหนดไวใ้นคูม่อืการท า 
One Report 

structured data การจัดท าแบบ 56-1 One Report ผ่าน SETLink 
ปัจจุบันจะเริม่ใหใ้ชร้ะบบเมือ่ใด 

ระบบจะเปิดใหใ้ชง้านในเดอืนธันวาคม 2564 โดยจะม ี
การจัดอบรมการใชง้านประมาณเดอืนตลุาคม 2564  
เป็นตน้ไป 
 

structured data บรษัิทก าลังเตรยีมตัวเขา้ตลาดหลักทรัพยฯ์ จะ
สามารถขอเขา้ใชร้ะบบ One Report ระบบ FSCOMP 
ไวก้อ่นไดห้รอืไม ่เพือ่ไมใ่หต้อ้งมาเรยีนรูภ้ายหลัง 

ตลาดหลักทรัพยฯ์ อยูร่ะหวา่งปรับปรุงระบบ SETLink 
เพือ่รองรับบรษัิททีก่ าลังเตรยีมเขา้จดทะเบยีนใน 
ตลาดหลักทรัพยฯ์ โดยคาดวา่จะปรับปรุงระบบแลว้เสร็จ
ในปี 2565 
 

structured data FSCOMP จะเปิดอบรม หรอืมวีดิโิอสอนออนไลน์
หรอืไม ่

ตลาดหลักทรัพยฯ์ มกีารจัดอบรมการใชง้านระบบ 
FSCOMP อยา่งตอ่เนื่อง กรณีตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ 
สามารถสอบถามเจา้หนา้ทีท่ีด่แูลบรษัิท (Relationship 
Manager) เพือ่ขอขอ้มลูเพิม่เตมิได ้
 

structured data ระบบสามารถลิง้คต์อ่เขา้กับการสง่รายงานประจ าปีตอ่
กระทรวงพาณชิยห์รอืไม่ 

ตลาดหลักทรัพยฯ์ อยูร่ะหวา่งประสานงานกับ 
กระทรวงพาณชิย ์หากมคีวามคบืหนา้จะแจง้ใหท้ราบ
ตอ่ไป 

 

structured data ขอ้มลูทีต่อ้ง upload ขึน้ไปใน SETLink สามารถเห็น
ชอ่งทีต่อ้งเตมิของทกุสว่นไดห้รอืไม ่และสามารถ 
download form ลว่งหนา้ไดห้รอืไม ่

การจัดท าแบบ 56-1 One Report บนระบบ SETLink 
ส าหรับ Phase 1 จะประกอบดว้ย 2 ขัน้ตอน 
1. การบันทกึ Structured Data ส าหรับขอ้มลูประเภท 
Quantitative และ Qualitative 
2. การ upload แบบ 56-1 One Report ฉบับเต็ม 
 

structured data ในปี 2565 นอกจากจัดท ารูปเลม่แลว้ หากบรษัิท 
ไมม่กีารจัดท าขอ้มลูในสว่น Structured Data  
จะไมส่ามารถ Upload หรอืเผยแพร่แบบ 56-1  
One Report ได ้ถกูตอ้งหรอืไม ่

การแบบ 56-1 One Report บนระบบ SETLink ส าหรับ 
Phase 1 จะประกอบดว้ย 2 ขัน้ตอน 
1. การบันทกึ Structured Data ส าหรับขอ้มลูประเภท 
Quantitative และ Qualitative 
2. การ upload แบบ 56-1 One Report ฉบับเต็ม 
 
บรษัิทจดทะเบยีนตอ้งจัดท าขอ้มลู One Report ใหค้รบ
ทัง้ 2 ขัน้ตอน กอ่นทีจ่ะเผยแพร่ One Report ได ้
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structured data หากบรษัิทไมเ่คยท า version ภาษาอังกฤษใน 
แบบ 56-1 One Report หรอื ขอ้มลูทีต่อ้งกรอกใน 
SETLink จ าเป็นตอ้งท า version อังกฤษดว้ยหรอืไม ่

ระบบจัดท าแบบ 56-1 One Report จะรองรับการท า 
แบบ 56-1 One Report ภาษาอังกฤษใหด้ว้ย  
โดยบรษัิทจดทะเบยีนสามารถเลอืกไดว้า่จะจัดท า 
แบบ 56-1 One Report ฉบับภาษาอังกฤษหรอืไม ่
 

structured data SETLink มทีกุหัวขอ้ให ้fill in ขอ้มลูทกุหัวขอ้ใน 
แบบ 56-1 One Report หรอืไม ่และถา้บรษัิท  
สง่ 1 ไฟล ์โดยไม ่fill in ในแตล่ะ template  
ไดห้รอืไม่ 

การบันทกึ Structured Data ส าหรับระบบจัดท า 
แบบ 56-1 One Report ใน Phase แรก จะยังไม่
ครอบคลมุทกุหัวขอ้ตามคูม่อืการจัดท าแบบ 56-1 
 One Report  ดังนัน้ กระบวนการแบบ 56-1 One 
Report จะประกอบดว้ยการบันทกึ Structured Data  
และการ upload แบบ 56-1 One Report ฉบับเต็ม 
 

structured data ขอ้มลู diagram จะใสใ่น template ของแบบ 56-1 
One Report ในระบบ SETLink  ไดห้รอืไม่ 

การพัฒนาระบบจัดท า Structured Data ใน Phase 1  
จะยังไมร่องรับการน าเขา้ขอ้มลูทีเ่ป็น Diagram หรอื
รูปภาพตา่ง ๆ 
 

structured data ขนาดความจุของ file แบบ 56-1 One Report 
ก าหนดไวท้ีเ่ทา่ไร 
 

25 MB (เมกะไบต)์ 

structured data บรษัิทจดทะเบยีนสง่ขอ้มลูงบการเงนิตามเกณฑ ์
ผ่าน SETLink เป็นปกตอิยูแ่ลว้จะดงึขอ้มลูอัตโนมัต ิ
มาทีส่ว่นของงบการเงนิหรอืไม ่
 

ขอ้มลู Structured Data ทางการเงนิ บนระบบจัดท า 
แบบ 56-1 One Report จะเชือ่มตอ่กับฐานขอ้มลูในระบบ 
FSCOMP  ดังนัน้ กรณีบรษัิทจดทะเบยีนมกีารจัดท า 
FSCOMP แลว้เสร็จ ขอ้มลูจะแสดงทีร่ะบบ One Report 
ใหโ้ดยอัตโนมัต ิ
 

structured data การจัดท าแบบ 56-1 One Report ยังสามารถท าได ้
ตามปกตแิลว้คอ่ย upload เขา้ระบบ  หรอืวา่บังคับให ้
ท าผ่าน SETLink เทา่นัน้ 

บรษัิทสามารถจัดท ารายงานแบบ 56-1 One Report 
ฉบับรูปเลม่ไดต้ามปกต ิแต่ในกระบวนการเผยแพร่ 
แบบ 56-1 One Report ผ่านระบบ SETLink จะ
ก าหนดใหบ้รษัิทตอ้งจัดท าขอ้มลู Structured Data 
เพิม่เตมิ กอ่นทีจ่ะ upload รายงานฉบับรูปเลม่เขา้สูร่ะบบ 
 

structured data หากในอนาคตใหใ้สข่อ้มลูแบบ 56-1 One Report  
ใน SETLink ไดท้ัง้หมด ก็ไมต่อ้งท าเป็นรูปเลม่แลว้ 
ใชห่รอืไม่ 

เป้าหมายการพัฒนาระบบการแบบ 56-1 One Report  
คอืการพัฒนาระบบ e-One Report ซึง่จะทดแทน 
แบบ 56-1 One Report ฉบับรูปเลม่ 
 

structured data วัตถปุระสงคใ์นการกรอกขอ้มลู structured Data  

ไมว่า่จะเป็นเรือ่งความเสีย่ง หรอืดา้นอืน่  
เพือ่ประโยชน์ในการชว่ยการกล่ันกรองของนักลงทนุ
อยา่งไร และจะน าไปใชป้ระโยชน์หรอืเชือ่มโยง 
ในดา้นไหน 

ขอ้มลูทีไ่ดม้า จะอยูใ่นรูปแบบ machine readable  

ทีก่ลุม่ผูใ้ชข้อ้มลู เชน่ ผูล้งทนุสถาบัน นักวเิคราะห ์หรอื 
ผูป้ระเมนิตา่ง ๆ เชน่ IOD จะสามารถน าขอ้มลูไปวเิคราะห์
ตอ่ไดท้ันท ีเชน่ กรณี กลุม่ผูใ้ชข้อ้มลูอยากวเิคราะห ์
บรษัิททีม่คีวามเสีย่งในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ สามารถกรองดู
ขอ้มลูจากฐานขอ้มลูทีบ่รษัิทจดทะเบยีน ระบวุา่มี 
ความเสีย่งได ้เป็นตน้ 
 

structured data การเขา้มาจัดท าแบบ 56-1 One Report ในระบบ 
SETLink จ ากัดจ านวน user ของบรษัิทจดทะเบยีน 
และตอ้งเป็น user ทีเ่ป็น contact person ของระบบ 
SETLink หรอืไม่ 
 

ระบบไมไ่ดก้ าหนดจ านวนเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทจดทะเบยีน 
ซึง่บรษัิทสามารถเพิม่ Profile ใหส้อดคลอ้งกับวธิกีาร
ท างานของบรษัิทได ้

อืน่ ๆ ปี 2564 ทีม่กีารเลือ่นประชมุผูถ้อืหุน้จากเหต ุ 

COVID-19 และเลือ่นน าสง่งบการเงนิใหก้รมพัฒนา
ธรุกจิการคา้เป็นเดอืนมถินุายน 2564 ถอืวา่ 
เขา้เงือ่นไขสง่งบการเงนิลา่ชา้หรอืไม ่ 
(บรษัิทสง่งบการเงนิใหต้ลาดหลักทรัพยท์างระบบ 
SETLink ไดต้ามก าหนดเดมิ) 
 

หากสง่งบการเงนิใหต้ลาดหลักทรัพยฯ์ ไดภ้ายใน 

ก าหนดสง่ ถอืวา่สง่งบการเงนิตอ่ ก.ล.ต. ไดภ้ายใน
ก าหนดสง่ 
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หวัขอ้ ค ำถำม แนวค ำตอบ 

อืน่ ๆ บรษัิทจะทราบไดอ้ยา่งไรวา่รายงานประจ าปี 2563  
ทีเ่ริม่ท าตามแบบ 56-1 One Report และน าสง่ 
ในปี 2564  ท าไดถ้กูตอ้งแลว้หรอืไม ่หรอืตอ้งแกไ้ข
สว่นใด อยา่งไร 

ในการเปิดเผยขอ้มลูดังกลา่วขอใหบ้รษัิทเปิดเผยขอ้มลู
ตามทีก่ าหนดไวใ้นแบบ 56-1 One Report* และ 
เปิดเผยขอ้มลูเทา่ทีบ่รษัิทด าเนนิการในปีทีผ่่านมา  
โดยในสว่นไหนทียั่งไม่ไดด้ าเนนิการขอใหร้ะบใุหช้ดั 
และเปิดเผยเป็นนโยบายหรอืแผนงานเป็นขอ้มลูส าหรับ 
ผูล้งทนุ อยา่งไรก็ด ีหากบรษัิทมขีอ้สงสัยเกีย่วกับ 
การเปิดเผยขอ้มลู สามารถสอบถามเพิม่เตมิไดจ้าก
เจา้หนา้ทีท่ีด่แูลบรษัิท  
 
* หมายเหต ุ: ทัง้นี้ บรษัิทสามารถเปิดเผยตามรูปแบบ
ตามการน าเสนอของบรษัิทก็ได ้แตข่อใหม้กีารตรวจสอบ
และระบใุน checklist วา่ มกีารเปิดเผยหัวขอ้ตามทีแ่บบ
ก าหนดไวใ้นสว่นใด และหนา้ใด 
 

 


