สรุ ปคำถำม-คำตอบ จำกกำรอบรม “เตรี ยมควำมพร้อมปรับเปลี่ยนเพื่อควำมยัง่ ยืนกับ One Report” (15 ส.ค. – 9 ก.ย. 2564)
ห ัวข้อ

คำถำม

แนวคำตอบ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

ธุรกิจโรงแรมจะเปิ ดเผยข ้อมูลอย่างไร เนื่องจากในปี
2564 ได ้รับผลกระทบจากการ lock down

บริษัทจดทะเบียนทีไ่ ด ้รับผลกระทบจากสถานการณ์
COVID ขอให ้เปิ ดเผยข ้อมูลเกีย
่ วกับผลกระทบตาม
แนวทางของหนังสือเวียนที่ ก.ล.ต. จท-1.(ว) 3/2564
เรือ
่ ง การเปิ ดเผยผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ระบาดของโรคติดเชือ
ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ตาม link
https://publish.sec.or.th/nrs/8944s.pdf แนวทางการ
เปิ ดเผยข ้อมูลผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ COVID-19 ตาม link
https://publish.sec.or.th/nrs/8944a1.pdf แนวคาถาม
คาตอบเกีย
่ วกับแนวทางการเปิ ดเผยข ้อมูลผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ตาม link
https://publish.sec.or.th/nrs/8944a0.pdf (003)
ส่วนในด ้าน ESG เช่น การจัดการด ้านสังคม หรือการดูแล
พนักงานภายในบริษัท เป็ นต ้น

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
ข ้อ 1.1
นโยบายและภาพรวมการ
ประกอบธุรกิจ

หัวข ้อ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัทต ้องเปิ ดเผยวัตถุประสงค์การใช ้เงินจนถึงเมือ
่ ใด
กรณี IPO นานแล ้วยังต ้องเปิ ดเผยหรือไม่

กรณีใช ้เงินทีร่ ะดมทุนครบตามวัตถุประสงค์แล ้ว ให ้ระบุวา่
ใช ้เงินครบตามวัตถุประสงค์แล ้วพร ้อมรายละเอียดการใช ้
เงินไว ้ในแบบ 56-1 One Report ปี แรกทีม
่ ก
ี ารใช ้เงินครบ
ตามวัตถุประสงค์ สาหรับแบบ 56-1 One Report ปี ตอ
่ ไป
ระบุเพียงว่าใช ้เงินครบตามวัตถุประสงค์แล ้วในปี ....
โดยไม่ต ้องแสดงรายละเอียดการใช ้เงินอีก (ศึกษาข ้อมูล
เพิม
่ เติมได ้ตามแบบ 56-1 One Report หัวข ้อ 1.1.3)

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
ข ้อ 1.1.3
วัตถุประสงค์การใช ้เงิน

ถ ้าบริษัทไม่มก
ี ารระดมทุนจะต ้องระบุวัตถุประสงค์
การใช ้เงิน ในข ้อ 1.1.3 และวัตถุประสงค์การใช ้เงิน
ในข ้ออืน
่ ๆ ในแบบ 56-1 One Report อย่างไร

ในกรณีทบ
ี่ ริษัทไม่มห
ี ัวข ้อดังกล่าว ขอให ้ระบุในหัวข ้อนัน
้
ว่า “ไม่ม”ี

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
ข ้อ 1.1.3
วัตถุประสงค์การใช ้เงิน

การระดมทุนทีไ่ ด ้ใช ้เงินครบไปแล ้ว แต่ยังไม่หมดอายุ
ยังต ้องเปิ ดเผยข ้อมูลหรือไม่

กรณีใช ้เงินทีร่ ะดมทุนครบตามวัตถุประสงค์แล ้วให ้ระบุวา่
ใช ้เงินครบตามวัตถุประสงค์แล ้วพร ้อมรายละเอียดการใช ้
เงินไว ้ในแบบ 56-1 One Report ปี แรกทีม
่ ก
ี ารใช ้เงินครบ
ตามวัตถุประสงค์ สาหรับแบบ 56-1 One Report
ปี ตอ
่ ไประบุเพียงว่าใช ้เงินครบตามวัตถุประสงค์แล ้ว
ในปี .... โดยไม่ต ้องแสดงรายละเอียดการใช ้เงินอีก
(ศึกษาข ้อมูลเพิม
่ เติมได ้ตามแบบ 56-1 One Report
หัวข ้อ 1.1.3)

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
ข ้อ 1.2.2 (4)
ิ ทีใ่ ช ้ในการ
ทรัพย์สน
ประกอบธุรกิจ

หัวข ้อสินทรัพย์ทใี่ ช ้ในการประกอบธุรกิจทีเ่ ปิ ดเผย
ในแบบ 56-1 เดิม ในแบบ 56-1 One Report ยังต ้อง
เปิ ดเผยอยูห
่ รือไม่

ให ้เปิ ดเผยข ้อมูลโดยสังเขปโดยรายละเอียดให ้เปิ ดเผยใน
เอกสารแนบ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
ข ้อ 1.5
การออกหลักทรัพย์อน
ื่

กรณีบริษัทมีการออกหุ ้นกู ้ต ้องเปิ ดเผยข ้อมูลผู ้ค้า
ประกัน เช่น Bank Guarantee ด ้วยหรือไม่

กรณีเป็ นหุ ้นกู ้มีประกัน ให ้ระบุข ้อมูลของผู ้ค้าประกันด ้วย
(ศึกษาข ้อมูลเพิม
่ เติมได ้ตามแบบ 56-1 One Report
หัวข ้อ 1.5)
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ห ัวข้อ
ESG

คำถำม
กรณีท ี่ ก.ล.ต. สนับสนุนค่าใช ้จ่ายในการทวนสอบ
ปี 2564 บริษัทจดทะเบียนจะต ้องขอรับการสนับสนุน
อย่างไร มีเงือ
่ นไข-หลักเกณฑ์อย่างไรบ ้าง จะศึกษา
แนวทางการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได ้จากแหล่ง

แนวคำตอบ
บริษัทสามารถขอสนับสนุนค่าใช ้จ่ายในการทวนสอบ
โดยศึกษารายละเอียดมาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียม
การยืน
่ แบบแสดงรายการข ้อมูล การเสนอขายหลักทรัพย์
และแบบแสดงรายการข ้อมูลประจาปี สาหรับบริษัทที่
เปิ ดเผยข ้อมูลการปล่อยก๊าซเรียนกระจก ดังนี้
1. ประกาศที่ สม. 18/2564 -->
https://publish.sec.or.th/nrs/8878p_r.pdf
2. แบบฟอร์ม -->
https://publish.sec.or.th/nrs/8885p_r.pdf
ทัง้ นี้ ท่านสามารถศึกษาข ้อมูลเกีย
่ วกับเรือ
่ งการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกผ่าน video ทีเ่ คยจัดอบรมได ้ที่
www.sec.or.th/onereport

ESG

การทาแบบ Carbon footprint สามารถลดหย่อนภาษี
ได ้ด ้วยหรือไม่

ในปั จจุบันยังไม่มม
ี าตรการลดหย่อนภาษี * อย่างไรก็ดี
ก.ล.ต. อยูร่ ะหว่างศึกษาและสนับสนุนมาตรการทางภาษี
ดังกล่าว เพือ
่ บรรเทาภาระและส่งเสริมการระดมทุนสาหรับ
การลงทุนเพือ
่ ความยั่งยืนของสิง่ แวดล ้อม โดยอยู่ระหว่าง
ประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้องเพือ
่ พิจารณาเรือ
่ ง
มาตรการภาษีร่วมกัน ซึง่ ขอให ้ติดตามความคืบหน ้าต่อไป
*หมายเหตุ : เดิมการลดหย่อนการทา carbon footprint
จะสามารถนามาลดจากกาไรสุทธิจาก "การขายคาร์บอน
เครดิต" สาหรับองค์กรทีข
่ น
ึ้ ทะเบียนโครงการ T-VER
ภายในปี 2563 แต่ถ ้าเป็ นโครงการใหม่ในปั จจุบัน
ยังไม่ครอบคลุม

ESG

CGR Checklist ก็จะต ้องปรับด ้วยถูกต ้องหรือไม่ และ
IOD จะจัดอบรมให ้กับบริษัทจดทะเบียนในช่วงใด

IOD อยูร่ ะหว่างปรับปรุงเกณฑ์ CGR ซึง่ คาดว่าจะแล ้ว
เสร็จภายในปี 2564 จากนัน
้ จะมีการเผยแพร่เกณฑ์ CGR
ใหม่ และจัดอบรมให ้บริษัทจดทะเบียนต่อไป ทัง้ นี้ เกณฑ์
CGR ใหม่จะเริม
่ ใช ้ในปี 2566 (ประเมินจากข ้อมูลปี 2565
ทีบ
่ ริษัทจดทะเบียนนาส่งในปี 2566)

ESG

เนื่องจากในการทวนสอบข ้อมูลตัวชีว้ ัดด ้าน
สิง่ แวดล ้อม มีหลายตัวชีว้ ัดนอกเหนือจาก GHG
ซึง่ ไม่สามารถแยกค่าใช ้จ่ายเฉพาะการทวนสอบ
GHG ออกมาได ้ จะสามารถยืน
่ ขอการสนับสนุน
ค่าใช ้จ่ายจาก ก.ล.ต. ได ้หรือไม่

ในประกาศระบุไว ้ชัดเจนว่าเป็ นเรือ
่ งการเปิ ดเผยข ้อมูล
GHG ดังนัน
้ หากข ้อมูลในรายงานประจาปี ของบริษัท
มีการให ้ third party มาทวนสอบข ้อมูล ESG ในแต่ละมิต ิ
ซึง่ มิตส
ิ งิ่ แวดล ้อม (E) ได ้รวมถึง GHG ก็ขอให ้แสดง
ค่าใช ้จ่ายนัน
้ ออกมา โดยหากเป็ นค่าใช ้จ่ายรวม ขอให ้
บริษัทแยกรายการว่าเป็ นค่าใช ้จ่ายเฉพาะเรือ
่ ง GHG
อย่างชัดเจน ทัง้ นี้ บริษัทควรขอให ้ผู ้ทวนสอบระบุ
ค่าใช ้จ่ายเฉพาะเรือ
่ ง GHG หรือบริษัทอาจแสดงการ
ประเมินค่าใช ้จ่ายเรือ
่ ง GHG อย่างสมเหตุสมผล และ
รับรองมาในแบบฟอร์มขอลดหย่อนค่าธรรมเนียม
เพือ
่ ดาเนินการยืน
่ เอกสารตามทีป
่ ระกาศกาหนด
โดยสามารถสอบถามเพิม
่ เติมผ่านช่องทาง
annualfee@sec.or.th ต่อไป
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ห ัวข้อ

คำถำม

แนวคำตอบ

ESG

ถ ้าบริษัทจดทะเบียนยังไม่มก
ี ารจัดทาเกีย
่ วกับเรือ
่ ง
ESG จะต ้องเปิ ดเผยรายงานในแบบ 56-1 One
Report อย่างไร และต ้องมีการจ ้างผู ้ทวนสอบ
จาเป็ นต ้องดาเนินการทันทีเพือ
่ ส่งใน 31 มีนาคม
2565 หรือไม่

ในกรณีทบ
ี่ ริษัทยังไม่มข
ี ้อมูล บริษัทควรพิจารณาจัดให ้มี
นโยบายในด ้าน ESG เพือ
่ แสดงถึงความมุง่ มั่นของบริษัท
ทีจ
่ ะดาเนินการในเรือ
่ งดังกล่าว
ตัวอย่าง ในช่วงเริม
่ ต ้นหรืออยูร่ ะหว่างดาเนินการจัดทา
เรือ
่ ง ESG บริษัทอาจระบุวา่ ยังไม่มข
ี ้อมูลการดาเนินการ
พร ้อมเปิ ดเผยนโยบายของคณะกรรมการและเป้ าหมาย
ทีจ
่ ะเริม
่ ดาเนินการทีส
่ อดคล ้องกับบริบทของบริษัท เช่น
การกาหนดเป้ าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในปี ใด การเตรียมการเพือ
่ เริม
่ เก็บข ้อมูล และปี ทค
ี่ าดว่า
จะมีข ้อมูล เป็ นต ้น ส่วนการจ ้างผู ้ทวนสอบ จะเริม
่
ดาเนินการได ้เมือ
่ บริษัทมีข ้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ของบริษัทแล ้ว และสามารถนาผลมาเปิ ดเผยใน
แบบ 56-1 One Report ต่อไป

ESG

การทวนสอบกับ third party ในช่วงแรก ก.ล.ต.
ขอให ้ดาเนินการเฉพาะกรณีการวัดก๊าซเรือนกระจก
ไม่ใช่กับหัวข ้ออืน
่ ใช่หรือไม่

ดาเนินการเฉพาะในหัวข ้อข ้อมูลการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก

ESG

การทวนสอบกับ third party ในส่วนของด ้าน
สิง่ แวดล ้อม ถือว่าเป็ นภาคบังคับหรือไม่

่ ถือของข ้อมูลต่อผู ้ลงทุน ผู ้ถือหุ ้น
เพือ
่ ให ้เกิดความน่าเชือ
และผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้อง รวมทัง้ เพือ
่ ให ้มีมาตรฐานทีส
่ ามารถ
เปรียบเทียบการดาเนินการของบริษัทในแต่ละปี
จึงให ้มีการทวนสอบข ้อมูลจากผู ้ทวนสอบทีไ่ ด ้รับการขึน
้
ทะเบียนจาก อบก. หรือผู ้ทวนสอบทีบ
่ ริษัทเห็นว่ามี
ผลงานเป็ นทีย
่ อมรับอย่างแพร่หลายในระดับสากล

ESG

ช่วยยกตัวอย่างแบบ 56-1 One Report ของ
Property Developer for Sale เช่น SIRI AP SC
หากบริษัทมี contractor จะควบคุมอย่างไร
แบบ 56-1 One Report ต ้องเน ้นเรือ
่ งใด

กรณีธรุ กิจการก่อสร ้างสามารถเปิ ดเผยข ้อมูลโดยพิจารณา
จากห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของธุรกิจ (value chain) ของบริษัท
เป็ นหลัก เช่น การใช ้วัสดุกอ
่ สร ้างทีเ่ ป็ นมิตรกับ
สิง่ แวดล ้อม การก่อสร ้างทีร่ ะมัดระวังไม่ให ้เกิดมลภาวะ
การใช ้แรงงานโดยเคารพสิทธิมนุษยชน เป็ นต ้น และ
ในส่วนของ contractor อาจพิจารณานารูปแบบการทา
สัญญาทีก
่ าหนดเงือ
่ นไข หรือทาเป็ นคูม
่ อ
ื เพือ
่ สร ้างความรู ้
ความเข ้าใจให ้แก่คส
ู่ ัญญาของบริษัท เป็ นต ้น

ESG

เรือ
่ งการลดก๊าซเรือนกระจกจะต ้องมีผู ้ทวนสอบ
ใช่หรือไม่ ถ ้าใช่ต ้องเป็ นผู ้ทวนสอบที่ อบก.
ออก certificate ให ้เท่านัน
้ หรือสามารถใช ้ผู ้ทวนสอบ
อืน
่ ได ้

การเปิ ดเผยข ้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต ้องเป็ นไป
ื่ ผู ้ทวนสอบ
ตามมาตรฐานสากลหรือเทียบเท่า โดยระบุชอ
การจัดทา carbon footprint ขององค์กรทีข
่ น
ึ้ ทะเบียน
กับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) หรือ
ผู ้ทวนสอบทีบ
่ ริษัทเห็นว่ามีผลงานเป็ นทีย
่ อมรับ
อย่างแพร่หลายในระดับสากล

ESG

การทวนสอบในปี 2564 บริษัทก็จะได ้การรับรองว่า
เป็ นบริษัททีไ่ ด ้ขึน
้ ทะเบียนกับ อบก. ด ้วยหรือไม่

แบบ 56-1 One Report ไม่ได ้กาหนดให ้บริษัทจด
ทะเบียนหรือบริษัททีอ
่ อกหลักทรัพย์ขน
ึ้ ทะเบียนกับ อบก.
โดยเป็ นการกาหนดในส่วนการเปิ ดเผยข ้อมูลผลการ
ดาเนินงานด ้านสิง่ แวดล ้อม ว่าให ้บริษัทเปิ ดเผยข ้อมูล
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐานสากลหรือ
ื่ ผู ้ทวนสอบการจัดทาคาร์บอน
เทียบเท่า โดยระบุชอ
ฟุตพริน
้ ท์ขององค์กรทีข
่ น
ึ้ ทะเบียนกับ อบก. (ศึกษาได ้
ตาม link นี้
http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/index.php?lang=T
H&mod=ZG1WeWFXWnBaWEk9&action=Y0hKdlpI
VmpkSE09)
หรือผู ้ทวนสอบทีบ
่ ริษัทเห็นว่ามีผลงานเป็ นทีย
่ อมรับ
อย่างแพร่หลายในระดับสากล อย่างไรก็ดี บริษัทผู ้
ทาหน ้าทีท
่ วนสอบสามารถศึกษาข ้อมูลเกีย
่ วกับการขึน
้
ทะเบียนเป็ นผู ้ทวนสอบจาก อบก. ได ้ตาม website ของ
อบก. ( http://thaicarbonlabel.tgo.or.th )
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คำถำม

แนวคำตอบ

ESG

การแจ ้งเบาะแส (Whistleblowing) ต ้องเปิ ดเผย
จานวนกรณีทเี่ กิดการทุจริตและรายละเอียดของ
การละเมิดอย่างละเอียด หรือสรุปแบบย่อ

แบบ 56-1 One Report กาหนดให ้เปิ ดเผย
1. สรุปผลการแจ ้งเบาะแสและการจัดการข ้อร ้องเรียน
ในกรณีทเี่ กิดการทุจริตหรือการละเมิดนโยบายและ
แนวปฏิบัตก
ิ ารกากับดูแลกิจการ
2. ให ้อธิบายจานวนกรณี รายละเอียดของการละเมิด
พร ้อมทัง้ ความคืบหน ้าในการดาเนินการเพือ
่ แก ้ไข เช่น
ประเด็น : ลูกค ้าร ้องเรียนว่าบริษัทนาข ้อมูลและ
รูปภาพของโรงงานลูกค ้าไปใช ้อย่างบิดเบือน ทาให ้
บุคคลอืน
่ เข ้าใจผิดในผลิตภัณฑ์และบริการของลูกค ้า
ผลการตรวจสอบ : เป็ นการละเมิดจรรยาบรรณ
ข ้อบังคับ หรือนโยบายบริษัท (แล ้วแต่กรณี)
การดาเนินการและแนวทางแก ้ไข :
• ได ้ลงโทษพนักงานทีเ่ กีย
่ วข ้องกับข ้อร ้องเรียน
ดังกล่าว 3 คน ตามระเบียบของบริษัทแล ้ว (เช่น ตักเตือน
ทาทัณฑ์บน)
• ได ้เข ้าพบลูกค ้ารายดังกล่าวเพือ
่ ทาความเข ้าใจ
และให ้คามั่นในการปรับปรุงแก ้ไข
• ได ้ปรับปรุงจรรยาบรรณธุรกิจในส่วนทีเ่ กีย
่ วข ้อง
กับการดูแลลูกค ้าให ้มีความรัดกุมขึน
้
3. ในกรณีทไี่ ม่มก
ี ารละเมิด ให ้ระบุวา่ “ไม่ม”ี

ESG

ถ ้าบริษัทไม่มก
ี ระบวนการผลิต ไม่มผ
ี ลจาก
ก๊าซเรือนกระจก จะเปิ ดเผยอย่างไร

สาหรับธุรกิจทีไ่ ม่มก
ี ระบวนการผลิต บริษัทยังคง
มีผลกระทบจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได ้ เช่น การใช ้
พลังงานไฟฟ้ า การใช ้ยานพาหนะ เป็ นต ้น (ท่านสามารถ
ศึกษาข ้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได ้ตามคูม
่ อ
ื การ
จัดทาแบบแสดงรายการข ้อมูลประจาปี /รายงานประจาปี
แบบ 56-1 One Report แบบ 69-1 หน ้า 31 ในหัวข ้อ 4
การจัดการเพือ
่ ลดปั ญหาก๊าซเรือนกระจก)

ESG

ในมิตข
ิ องสังคม (Social) จาเป็ นต ้องมีการอ ้างอิง
ถึงผู ้ทวนสอบหรือไม่ เช่น การได ้รับการรับรองจาก
หน่วยงานใด เป็ นต ้น

ในมิตส
ิ ังคม ไม่ได ้มีการกาหนดผู ้ทวนสอบ โดยขึน
้ อยูก
่ ับ
บริบทของแต่ละบริษัท นอกจากนี้ ในการกาหนด
นโยบายและการดาเนินการ ก.ล.ต. ได ้มีคาแนะนาให ้
บริษัทจัดทาให ้สอดคล ้องกับกฎระเบียบทีเ่ กีย
่ วข ้อง
เพือ
่ ประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจของบริษัทด ้วย เช่น
ประเด็น human rights สามารถดูตามมาตรฐาน
แรงงานไทย หรือแนวทางของสากล เช่น UNGPs, ILO
เป็ นต ้น

ESG

นโยบาย ESG จาเป็ นต ้องได ้รับอนุมัตโิ ดย
คณะกรรมการบริษัท (Board ใหญ่) หรือไม่

ขึน
้ อยูก
่ ับนโยบายของแต่ละบริษัท เช่น บางบริษัท
อาจแบ่งนโยบายระดับการบริหาร และระดับปฏิบัตก
ิ าร
โดยนโยบายระดับการบริหาร เช่น นโยบายด ้านการกากับ
ดูแลกิจการ SD หรือ ESG คณะกรรมการบริษัทจะเป็ น
ผู ้อนุมัต ิ ส่วนนโยบายระดับปฏิบัตก
ิ าร เช่น การอนุรักษ์
พลังงาน กรรมการผู ้จัดการเป็ นผู ้อนุมัต ิ เป็ นต ้น
Ref: ผู ้แทนจากบริษัทจดทะเบียนผู ้ร่วมบรรยาย ครัง้ ที่ 6
: บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)

ESG

บริษัทมีนโยบาย SD อยูแ
่ ล ้ว จะต ้องกาหนดนโยบาย
ย่อยด ้านสิง่ แวดล ้อม (เช่น พลังงาน น้ า ของเสีย
ก๊าซเรือนกระจก) และด ้านสังคม (เช่น ลูกค ้า ชุมชน
และสังคม) หรือไม่

การมีนโยบายย่อยในแต่ละด ้านจะช่วยให ้บริษัทกาหนด
เป้ าหมายแต่ละเรือ
่ งได ้ชัดเจนมากขึน
้ ดังนัน
้ บริษัท
สามารถเปิ ดเผยนโยบายการจัดการด ้านความยั่งยืน
ในข ้อ 3.1 นโยบายและแนวปฏิบัตด
ิ ้านสิง่ แวดล ้อม
ในข ้อ 3.3 และนโยบายและแนวปฏิบัตด
ิ ้านสังคม
ในข ้อ 3.4 ตามทีบ
่ ริษัทประเมินถึงประเด็นทีส
่ าคัญและ
สอดคล ้องกับบริบทของธุรกิจ
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ห ัวข้อ

คำถำม

แนวคำตอบ

ESG

ข ้อมูลเชิงปริมาณทีร่ ายงานด ้านสิง่ เเวดล ้อมและ
ความปลอดภัยด ้านอืน
่ ๆ นอกจากการเปิ ดเผยเรือ
่ ง
ก๊าซเรือนกระจก ต ้องจัดให ้มีการประเมินหรือทวนสอบ
จากหน่วยงานภายนอกหรือไม่ หากมี มีการเตรียม
ความพร ้อมอย่างไร

ก.ล.ต. กาหนดเกณฑ์ผู ้ทวนสอบเฉพาะเรือ
่ งข ้อมูลก๊าซ
เรือนกระจก โดยต ้องเป็ นผู ้ทวนสอบทีข
่ น
ึ้ ทะเบียนกับ
อบก. หรือผู ้ทวนสอบทีบ
่ ริษัทเห็นว่ามีผลงานเป็ นที่
ยอมรับอย่างแพร่หลายในระดับสากล อย่างไรก็ดี ข ้อมูล
ส่วนอืน
่ ในแบบ 56-1 One Report บริษัทสามารถใช ้
ดุลพินจ
ิ ในการพิจารณาการจัดให ้มีผู ้ทวนสอบในประเด็น
ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทได ้ตามที่
เห็นสมควร เพือ
่ ประโยชน์ตอ
่ ผู ้ถือหุ ้น ผู ้ลงทุน และ
stakeholders ทีเ่ กีย
่ วข ้อง โดยการจัดให ้มีผู ้ทวนสอบ
ทีเ่ ป็ นหน่วยงานภายนอกทีม
่ ม
ี าตรฐานจะทาให ้ข ้อมูล
่ ถือและเป็ นทีย
ทีบ
่ ริษัทเปิ ดเผยมีความน่าเชือ
่ อมรับจาก
ผู ้ลงทุนและ stakeholders ซึง่ เป็ นประโยชน์ตอ
่ บริษัท

ESG

อยากทราบความต่างระหว่างหัวข ้อ 6 กับ 8 และ
การอธิบาย

ข ้อ 6 คือ การเปิ ดนโยบาย CG / Code of conduct
- นโยบายและแนวปฏิบัตก
ิ ารกากับดูแลกิจการ
- จรรยาบรรณธุรกิจ (ถ ้ามี)
- การเปลีย
่ นแปลงและพัฒนาการทีส
่ าคัญ
ข ้อ 8 คือ การเปิ ดผลการปฏิบัตต
ิ ามนโยบาย ทัง้ นี้
เพือ
่ ประโยชน์สาหรับบริษัทในการทบทวน ปรับปรุง
และต่อยอดในการพัฒนาองค์กรต่อไป
- สรุปผลการปฏิบัตห
ิ น ้าทีข
่ องคณะกรรมการในรอบปี
ทีผ
่ ่านมา
- รายงานผลการปฏิบัตห
ิ น ้าทีข
่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
ในรอบปี ทผ
ี่ ่านมา
- สรุผลการปฏิบัตห
ิ น ้าทีข
่ อคณะกรรมการชุดย่อย
(บริษัทสามารถศึกษารายละเอียดเพิม
่ เติมได ้ตามคูม
่ อ
ื
แบบ 56-1 One Report )

ESG

จากตัวอย่างของบริษัททีไ่ ด ้ใช ้กรอบการเปิ ดเผย
ข ้อมูล IIRC framework นัน
้ input ใน value
creation model ของ framework เป็ น fixed assets
แต่ outcome แสดงเป็ น market share จะสามารถ
อธิบายเรือ
่ งนี้ให ้สอดคล ้องกันได ้อย่างไร

หากบริษัทพิจารณานาแนวทางในส่วน IIRC หรือว่าตัว
Value Creation Model มาใช ้ โดยตัวอย่างการ
ดาเนินการ จะเห็นว่า input ประกอบด ้วย 6 ด ้าน เมือ
่ ผ่าน
กระบวนการขัน
้ ตอนต่าง ๆ ออกมาเป็ น outcomes 6 ด ้าน
แต่ diagram นี้ไม่ได ้มีลักษณะเป็ น 1:1 ก็คอ
ื ไม่ได ้
หมายความว่าทุน financial จะต ้องออกมาเป็ น
outcomes financial หรือว่าทุน manufactured ออกมา
เป็ น outcomes manufactured เท่านัน
้ เพราะว่า
ในความเป็ นจริงธุรกิจจะต ้องมีเงินทุน มีโรงงาน
มี ingredient ต่าง ๆ แล ้วมาผ่านกระบวนการถึงจะออกมา
เป็ น product ส่วนในเรือ
่ ง financial ทีเ่ กีย
่ วกับ income
หรือว่า dividend ก็ไม่ได ้จากัดอยูเ่ พียง Deposit หรือว่า
equity แต่จะต ้องประกอบไปด ้วย human capital
ิ ทางปั ญญา ตลอดจน fixed assets ต่าง ๆ
ทรัพย์สน
Ref: ผู ้แทนบริษัทจดทะเบียนผู ้ร่วมเป็ นวิทยากร ครัง้ ที่ 7
: ธนาคารกสิกรไทย

รูปแบบการจัดทารายงาน

ถ ้าจะขอสรุปความเข ้าใจว่า One Report เป็ นการทา
แบบ 56-2 โดยให ้เรียง structure ใหม่ตามแบบ 56-1
เดิมและสอดแทรกเรือ
่ ง ESG เข ้าไปในเนื้อหาที่
เกีย
่ วข ้องถูกต ้องหรือไม่

One Report เป็ นการนาแบบ 56-1 เดิม ปรับปรุงแนวการ
เปิ ดเผยข ้อมูลด ้าน ESG เข ้าไป และสามารถนาข ้อมูลทีม
่ ี
ิ ในการประกอบ
รายละเอียดค่อนข ้างมาก เช่น ทรัพย์สน
ธุรกิจไปไว ้ในเอกสารแนบ เพือ
่ เผยแพร่บน website ของ
บริษัทได ้ นอกจากนี้บริษัทสามารถจัดทาในรูปแบบการ
บรรยาย หรือแทรกตาราง รูปภาพ หรือ graphic
ประกอบการบรรยายได ้ตามความเหมาะสม (เช่นเดียวกับ
แบบ 56-2) ทัง้ นี้ข ้อมูลทีเ่ ปิ ดเผยไม่วา่ จะอยูใ่ นรูปแบบใด
จะต ้องไม่มล
ี ักษณะเป็ นการแสดงข ้อความอันเป็ นเท็จ
ปกปิ ดข ้อความจริงหรือทาให ้บุคลอืน
่ สาคัญผิด
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รูปแบบการจัดทารายงาน

แบบ 56-1 ของ REIT จะต ้องทาข ้อมูลแบบ 56-1
One Report หรือไม่

หากเป็ นแบบ 56 ของ REIT ถ ้าต ้องการจะนาแบบ 56-1
One Report มาใช ้ประกอบในการเปิ ดเผยเพิม
่ เติมก็ทาได ้
ก.ล.ต.อยูร่ ะหว่างดาเนินการศึกษาและปรับปรุง
แบบ 56-REIT ให ้มีข ้อมูลด ้าน ESG ซึง่ จะมีการหารือ
หรือ focus group กับภาคเอกชนต่อไป โดยจะมี
ระยะเวลาให ้เอกชนปรับตัวเช่นเดียวกับบริษัทจดทะเบียน

รูปแบบการจัดทารายงาน

ข ้อมูลทีต
่ ้องจัดทาแบบ 56-1 One Report นาไปใส่
ในรูปเล่มของ annual report ได ้หรือไม่ เปิ ดดู
ปี ทผ
ี่ ่านมา บริษัททีจ
่ ัดทาก่อน จะเห็นเพียง annual
report ไม่มส
ี ง่ แบบ 56-1 แล ้ว

ปั จจุบันให ้ส่งแบบ 56-1 One Report ฉบับเดียว
ซึง่ บริษัทสามารถใช ้แบบ 56-1 One Report เป็ น
annual report ได ้

รูปแบบการจัดทารายงาน

การจัดทารายงานแบบ 56-1 One Report ต ้อง
จัดพิมพ์รูปเล่มด ้วย เหมือนรายงานประจาปี หรือไม่

บริษัทไม่ต ้องจัดส่ง hard copy ต่อ ก.ล.ต. โดยถือว่า
การส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
เป็ นการส่งต่อ ก.ล.ต. แล ้วส่วนการจัดพิมพ์รูปเล่มหรือไม่
ขึน
้ อยูก
่ ับแต่ละบริษัท

รูปแบบการจัดทารายงาน

เมือ
่ ทาแบบ 56-1 One Report เป็ น soft file แล ้ว
ขัน
้ ตอนทา QR code ทีต
่ ้องส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ
ยังคงเหมือนเดิมหรือไม่

ขัน
้ ตอนการทา QR Code เพือ
่ นาส่งเอกสารให ้ผู ้ถือหุ ้น
ยังคงเป็ นกระบวนการแบบเดิม

รูปแบบการจัดทารายงาน

ปกติการยืน
่ แบบ 56-1 เดิมจะ upload ตามหัวข ้อ
ตามสารบัญ ถ ้าเป็ นแบบ 56-1 One Report จะ
upload แบบแยกตามสารบัญ แบบเดิมหรือไม่

การนาส่งแบบ 56-1 One Report ฉบับรูปเล่ม จะเป็ น
การนาส่ง 1 file (เหมือนการนาส่ง Annual Report)
โดยไม่ได ้กาหนดให ้ต ้องจัดทาข ้อมูลตามหัวข ้อ

รูปแบบการจัดทารายงาน

ในแบบ 56-1 One Report ต ้องทาสารจากประธาน
และรายงานคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ
พร ้อมลายเซ็นต์หัวหน ้าคณะหรือไม่

แบบ 56-1 One Report ไม่ได ้มีข ้อกาหนดเกีย
่ วกับการ
จัดทาสารจากประธาน ส่วนรายงานคณะกรรมการชุดย่อย
ใดบ ้าง สามารถศึกษารายละเอียดเพิม
่ เติมได ้ใน
แบบ 56-1 One Report

รูปแบบการจัดทารายงาน

แบบ 56-1 เดิมมีเอกสารแนบ 4 เรือ
่ ง สามารถนาไว ้
ท ้ายแบบ 56-1 One Report ได ้หรือไม่

เอกสารแนบแบบ 56-1 เดิม ยังอยู่ในเอกสารแนบท ้าย
แบบ 56-1 One Report

รูปแบบการจัดทารายงาน

แบบ 56-1 One Report ทัง้ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ จะต ้องเสร็จส่งภายใน 31 มีนาคม
หรือไม่

เนื่องจากตามประกาศฯ ไม่ได ้กาหนดให ้จัดทา
ภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ดี หากบริษัทได ้จัดทาฉบับ
ภาษาอังกฤษให ้ส่งต่อ ก.ล.ต. ด ้วย (รายละเอียดข ้อ 38
ของประกาศที่ ทจ. 44/25556)

รูปแบบการจัดทารายงาน

แบบ 56-1 One Report จาเป็ นต ้องผ่าน board
หรือไม่ เนื่องจากเนื้อหาแต่ละ section ผ่าน head of
section ซึง่ แต่ละ section ได ้รับความเห็นชอบจาก
board มาแล ้ว

การดาเนินการในเรือ
่ งดังกล่าวขึน
้ อยูก
่ ับแนวปฏิบัตข
ิ อง
แต่ละบริษัท เนื่องจากบริษัทและกรรมการบริษัทมีหน ้าที่
ความรับผิดชอบในการเปิ ดเผยข ้อมูลให ้ครบถ ้วน ถูกต ้อง
ตามมาตรา 89/20

รูปแบบการจัดทารายงาน

กรณีทท
ี่ าเอกสารแนบขึน
้ เว็บไซต์แล ้ว จาเป็ นจะต ้อง
คงหัวข ้อนัน
้ ไว ้ในรายงานอีกหรือไม่ หากต ้องคงไว ้มี
แนวทางการเขียนอย่างไร เช่น สรุปย่อ แล ้วโยงไป
เว็บไซต์ ใช่หรือไม่

ขอให ้เปิ ดเผยข ้อมูลสรุปสาระสาคัญไว ้ในแบบรายงาน
และอ ้างถึงรายละเอียดดังกล่าวในเอกสารแนบ

แบบ 56-1 One Report และคูม
่ อ
ื มีฉบับ
ภาษาอังกฤษหรือไม่

แบบ 56-1 One Report ภาษาอังกฤษ สามารถ
download ได ้จาก www.sec.or.th/oneroport

การส่งรายงาน
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ห ัวข้อ
structured data

คำถำม
วัตถุประสงค์การทา Structured Data คืออะไร

แนวคำตอบ
การพัฒนาข ้อมูล One Report ในรูปแบบ Structured
Data มีวัตถุประสงค์เพือ
่ ให ้เกิดการใช ้ประโยชน์ของข ้อมูล
ทีบ
่ ริษัทจดทะเบียนจัดทาใน One Report โดยจะช่วยให ้
ผู ้ใช ้ข ้อมูล ซึง่ ประกอบด ้วย ผู ้ลงทุน บริษัทหลักทรัพย์
หน่วยงานต่าง ๆ สามารถนาข ้อมูลไปใช ้วิเคราะห์ได ้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
เป้ าหมายการพัฒนาระบบการจัดทา Structured Data
มีเป้ าหมายให ้บริษัทจดทะเบียนสามารถจัดทา e-One
Report โดยไม่จาเป็ นต ้องจัดทารายงานในรูปแบบรูปเล่ม
อีกต่อไป โดยจะพัฒนาระบบเป็ น Phase ต่าง ๆ
Phase 1: จัดทาข ้อมูลประเภท Quantitative และ
่ มต่อกับฐานข ้อมูลทีม
Qualitative โดยเชือ
่ เี พือ
่ ช่วย
อานวยความสะดวกให ้กับบริษัทจดทะเบียนในการบันทึก
ข ้อมูล
Phase 2: จัดทาข ้อมูลประเภท Descriptive เพิม
่ เติม
Phase 3: พัฒนาระบบสาหรับ e-One Report โดย
ครอบคลุมข ้อมูลอืน
่ ๆ ทีไ่ ม่ได ้กาหนดไว ้ในคูม
่ อ
ื การทา
One Report

structured data

การจัดทาแบบ 56-1 One Report ผ่าน SETLink
ปั จจุบันจะเริม
่ ให ้ใช ้ระบบเมือ
่ ใด

ระบบจะเปิ ดให ้ใช ้งานในเดือนธันวาคม 2564 โดยจะมี
การจัดอบรมการใช ้งานประมาณเดือนตุลาคม 2564
เป็ นต ้นไป

structured data

บริษัทกาลังเตรียมตัวเข ้าตลาดหลักทรัพย์ฯ จะ
สามารถขอเข ้าใช ้ระบบ One Report ระบบ FSCOMP
ไว ้ก่อนได ้หรือไม่ เพือ
่ ไม่ให ้ต ้องมาเรียนรู ้ภายหลัง

ตลาดหลักทรัพย์ฯ อยูร่ ะหว่างปรับปรุงระบบ SETLink
เพือ
่ รองรับบริษัททีก
่ าลังเตรียมเข ้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคาดว่าจะปรับปรุงระบบแล ้วเสร็จ
ในปี 2565

structured data

FSCOMP จะเปิ ดอบรม หรือมีวด
ิ โิ อสอนออนไลน์
หรือไม่

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการจัดอบรมการใช ้งานระบบ
FSCOMP อย่างต่อเนื่อง กรณีต ้องการข ้อมูลเพิม
่ เติม
สามารถสอบถามเจ ้าหน ้าทีท
่ ด
ี่ แ
ู ลบริษัท (Relationship
Manager) เพือ
่ ขอข ้อมูลเพิม
่ เติมได ้

structured data

ระบบสามารถลิง้ ค์ตอ
่ เข ้ากับการส่งรายงานประจาปี ตอ
่
กระทรวงพาณิชย์หรือไม่

ตลาดหลักทรัพย์ฯ อยูร่ ะหว่างประสานงานกับ
กระทรวงพาณิชย์ หากมีความคืบหน ้าจะแจ ้งให ้ทราบ
ต่อไป

structured data

ข ้อมูลทีต
่ ้อง upload ขึน
้ ไปใน SETLink สามารถเห็น
ช่องทีต
่ ้องเติมของทุกส่วนได ้หรือไม่ และสามารถ
download form ล่วงหน ้าได ้หรือไม่

การจัดทาแบบ 56-1 One Report บนระบบ SETLink
สาหรับ Phase 1 จะประกอบด ้วย 2 ขัน
้ ตอน
1. การบันทึก Structured Data สาหรับข ้อมูลประเภท
Quantitative และ Qualitative
2. การ upload แบบ 56-1 One Report ฉบับเต็ม

structured data

ในปี 2565 นอกจากจัดทารูปเล่มแล ้ว หากบริษัท
ไม่มก
ี ารจัดทาข ้อมูลในส่วน Structured Data
จะไม่สามารถ Upload หรือเผยแพร่แบบ 56-1
One Report ได ้ ถูกต ้องหรือไม่

การแบบ 56-1 One Report บนระบบ SETLink สาหรับ
Phase 1 จะประกอบด ้วย 2 ขัน
้ ตอน
1. การบันทึก Structured Data สาหรับข ้อมูลประเภท
Quantitative และ Qualitative
2. การ upload แบบ 56-1 One Report ฉบับเต็ม
บริษัทจดทะเบียนต ้องจัดทาข ้อมูล One Report ให ้ครบ
ทัง้ 2 ขัน
้ ตอน ก่อนทีจ
่ ะเผยแพร่ One Report ได ้
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ห ัวข้อ

คำถำม

แนวคำตอบ

structured data

หากบริษัทไม่เคยทา version ภาษาอังกฤษใน
แบบ 56-1 One Report หรือ ข ้อมูลทีต
่ ้องกรอกใน
SETLink จาเป็ นต ้องทา version อังกฤษด ้วยหรือไม่

ระบบจัดทาแบบ 56-1 One Report จะรองรับการทา
แบบ 56-1 One Report ภาษาอังกฤษให ้ด ้วย
โดยบริษัทจดทะเบียนสามารถเลือกได ้ว่าจะจัดทา
แบบ 56-1 One Report ฉบับภาษาอังกฤษหรือไม่

structured data

SETLink มีทก
ุ หัวข ้อให ้ fill in ข ้อมูลทุกหัวข ้อใน
แบบ 56-1 One Report หรือไม่ และถ ้าบริษัท
ส่ง 1 ไฟล์ โดยไม่ fill in ในแต่ละ template
ได ้หรือไม่

การบันทึก Structured Data สาหรับระบบจัดทา
แบบ 56-1 One Report ใน Phase แรก จะยังไม่
ครอบคลุมทุกหัวข ้อตามคูม
่ อ
ื การจัดทาแบบ 56-1
One Report ดังนัน
้ กระบวนการแบบ 56-1 One
Report จะประกอบด ้วยการบันทึก Structured Data
และการ upload แบบ 56-1 One Report ฉบับเต็ม

structured data

ข ้อมูล diagram จะใส่ใน template ของแบบ 56-1
One Report ในระบบ SETLink ได ้หรือไม่

การพัฒนาระบบจัดทา Structured Data ใน Phase 1
จะยังไม่รองรับการนาเข ้าข ้อมูลทีเ่ ป็ น Diagram หรือ
รูปภาพต่าง ๆ

structured data

ขนาดความจุของ file แบบ 56-1 One Report
กาหนดไว ้ทีเ่ ท่าไร

25 MB (เมกะไบต์)

structured data

บริษัทจดทะเบียนส่งข ้อมูลงบการเงินตามเกณฑ์
ผ่าน SETLink เป็ นปกติอยูแ
่ ล ้วจะดึงข ้อมูลอัตโนมัต ิ
มาทีส
่ ว่ นของงบการเงินหรือไม่

ข ้อมูล Structured Data ทางการเงิน บนระบบจัดทา
่ มต่อกับฐานข ้อมูลในระบบ
แบบ 56-1 One Report จะเชือ
FSCOMP ดังนัน
้ กรณีบริษัทจดทะเบียนมีการจัดทา
FSCOMP แล ้วเสร็จ ข ้อมูลจะแสดงทีร่ ะบบ One Report
ให ้โดยอัตโนมัต ิ

structured data

การจัดทาแบบ 56-1 One Report ยังสามารถทาได ้
ตามปกติแล ้วค่อย upload เข ้าระบบ หรือว่าบังคับให ้
ทาผ่าน SETLink เท่านัน
้

บริษัทสามารถจัดทารายงานแบบ 56-1 One Report
ฉบับรูปเล่มได ้ตามปกติ แต่ในกระบวนการเผยแพร่
แบบ 56-1 One Report ผ่านระบบ SETLink จะ
กาหนดให ้บริษัทต ้องจัดทาข ้อมูล Structured Data
เพิม
่ เติม ก่อนทีจ
่ ะ upload รายงานฉบับรูปเล่มเข ้าสูร่ ะบบ

structured data

หากในอนาคตให ้ใส่ข ้อมูลแบบ 56-1 One Report
ใน SETLink ได ้ทัง้ หมด ก็ไม่ต ้องทาเป็ นรูปเล่มแล ้ว
ใช่หรือไม่

เป้ าหมายการพัฒนาระบบการแบบ 56-1 One Report
คือการพัฒนาระบบ e-One Report ซึง่ จะทดแทน
แบบ 56-1 One Report ฉบับรูปเล่ม

structured data

วัตถุประสงค์ในการกรอกข ้อมูล structured Data
่ ง หรือด ้านอืน
ไม่วา่ จะเป็ นเรือ
่ งความเสีย
่
เพือ
่ ประโยชน์ในการช่วยการกลั่นกรองของนักลงทุน
่ มโยง
อย่างไร และจะนาไปใช ้ประโยชน์หรือเชือ
ในด ้านไหน

ข ้อมูลทีไ่ ด ้มา จะอยูใ่ นรูปแบบ machine readable
ทีก
่ ลุม
่ ผู ้ใช ้ข ้อมูล เช่น ผู ้ลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์ หรือ
ผู ้ประเมินต่าง ๆ เช่น IOD จะสามารถนาข ้อมูลไปวิเคราะห์
ต่อได ้ทันที เช่น กรณี กลุม
่ ผู ้ใช ้ข ้อมูลอยากวิเคราะห์
่ งในเรือ
บริษัททีม
่ ค
ี วามเสีย
่ งใดเรือ
่ งหนึง่ สามารถกรองดู
ข ้อมูลจากฐานข ้อมูลทีบ
่ ริษัทจดทะเบียน ระบุวา่ มี
่ งได ้ เป็ นต ้น
ความเสีย

structured data

การเข ้ามาจัดทาแบบ 56-1 One Report ในระบบ
SETLink จากัดจานวน user ของบริษัทจดทะเบียน
และต ้องเป็ น user ทีเ่ ป็ น contact person ของระบบ
SETLink หรือไม่

ระบบไม่ได ้กาหนดจานวนเจ ้าหน ้าทีข
่ องบริษัทจดทะเบียน
ซึง่ บริษัทสามารถเพิม
่ Profile ให ้สอดคล ้องกับวิธก
ี าร
ทางานของบริษัทได ้

อืน
่ ๆ

ปี 2564 ทีม
่ ก
ี ารเลือ
่ นประชุมผู ้ถือหุ ้นจากเหตุ
COVID-19 และเลือ
่ นนาส่งงบการเงินให ้กรมพัฒนา
ธุรกิจการค ้าเป็ นเดือนมิถน
ุ ายน 2564 ถือว่า
เข ้าเงือ
่ นไขส่งงบการเงินล่าช ้าหรือไม่
(บริษัทส่งงบการเงินให ้ตลาดหลักทรัพย์ทางระบบ
SETLink ได ้ตามกาหนดเดิม)

หากส่งงบการเงินให ้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได ้ภายใน
กาหนดส่ง ถือว่าส่งงบการเงินต่อ ก.ล.ต. ได ้ภายใน
กาหนดส่ง
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สรุ ปคำถำม-คำตอบ จำกกำรอบรม “เตรี ยมควำมพร้อมปรับเปลี่ยนเพื่อควำมยัง่ ยืนกับ One Report” (15 ส.ค. – 9 ก.ย. 2564)
ห ัวข้อ
อืน
่ ๆ

คำถำม
บริษัทจะทราบได ้อย่างไรว่ารายงานประจาปี 2563
ทีเ่ ริม
่ ทาตามแบบ 56-1 One Report และนาส่ง
ในปี 2564 ทาได ้ถูกต ้องแล ้วหรือไม่ หรือต ้องแก ้ไข
ส่วนใด อย่างไร

แนวคำตอบ
ในการเปิ ดเผยข ้อมูลดังกล่าวขอให ้บริษัทเปิ ดเผยข ้อมูล
ตามทีก
่ าหนดไว ้ในแบบ 56-1 One Report* และ
เปิ ดเผยข ้อมูลเท่าทีบ
่ ริษัทดาเนินการในปี ทผ
ี่ ่านมา
โดยในส่วนไหนทีย
่ ังไม่ได ้ดาเนินการขอให ้ระบุให ้ชัด
และเปิ ดเผยเป็ นนโยบายหรือแผนงานเป็ นข ้อมูลสาหรับ
ผู ้ลงทุน อย่างไรก็ดี หากบริษัทมีข ้อสงสัยเกีย
่ วกับ
การเปิ ดเผยข ้อมูล สามารถสอบถามเพิม
่ เติมได ้จาก
เจ ้าหน ้าทีท
่ ด
ี่ แ
ู ลบริษัท
* หมายเหตุ : ทัง้ นี้ บริษัทสามารถเปิ ดเผยตามรูปแบบ
ตามการนาเสนอของบริษัทก็ได ้ แต่ขอให ้มีการตรวจสอบ
และระบุใน checklist ว่า มีการเปิ ดเผยหัวข ้อตามทีแ
่ บบ
กาหนดไว ้ในส่วนใด และหน ้าใด
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