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สรปุรายละเอยีด แบบ 56-1 One Report

เนือ้หาขอ้มลู ระยะเวลา / 
รปูแบบการน าสง่

การบงัคบัใช้
การอ านวย
ความสะดวก

แบบแสดงรายการขอ้มลู

ประจ าปี (แบบ 56-1)

รายงานประจ าปี 

(แบบ 56-2)

แบบแสดงรายการขอ้มลู

ประจ าปี / รายงานประจ าปี 

(แบบ 56-1 One Report)

การปรับปรงุแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี (“แบบ 56-1 One report”) 
และแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลักทรัพย ์(แบบ 69-1)

รา่งกฎเกณฑท์ีรั่บฟังความคดิเห็นบน website ก.ล.ต.

https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=565


เนือ้หาขอ้มลูในแบบ 56-1 One Report



รายละเอยีดการปรบัปรงุแบบทีส่ าคญั

การยกระดบัการรายงานขอ้มลูทางดา้น ESG 

การปรบัการรายงานขอ้มลูใหเ้ป็นไปตามเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต.

การปรบัการรายงานขอ้มลูใหส้อดคลอ้งกบัแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอ
ขายหลกัทรพัย์69-1

การเพิม่ทางเลอืกการรายงานขอ้มลูผา่น website ของบรษิทั

การจดัหมวดหมูก่ารรายงานขอ้มลู

เนือ้หาขอ้มลู



เปรยีบเทยีบแบบ 56-1 / 56-2 กบั แบบ 56-1 One Reportเนือ้หาขอ้มลู

56-1 / 56-2 ปจัจบุนั 56-1 One report

สว่นที ่1: การประกอบธรุกจิ

1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกจิ

2 ลักษณะการประกอบธรุกจิ

3 ปัจจัยความเสีย่ง

4 ทรัพยส์นิทีใ่ชใ้นการประกอบธรุกจิ

5 ขอ้พพิาททางกฎหมาย

6 ขอ้มลูท่ัวไปและขอ้มลูส าคัญอืน่

สว่นที ่2: การจดัการและการก ากบัดแูลกจิการ

7 ขอ้มลูหลักทรัพยแ์ละผูถ้อืหุน้

8 โครงสรา้งการจัดการ

9 การก ากบัดแูลกจิการ

10 ความรับผดิชอบตอ่สงัคม (CSR)

11 การควบคมุภายในและการบรหิารจัดการความเสีย่ง

12 รายการระหวา่งกนั

สว่นที ่3: ฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงาน

13 ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคัญ

14 การวเิคราะหแ์ละค าอธบิายของฝ่ายจัดการ (MD&A)

สว่นที ่4:การรบัรองความถกูตอ้ง

สว่นที ่1: การประกอบธรุกจิและผลการด าเนนิงาน

1 โครงสรา้งและการด าเนนิงานของกลุม่บรษัิท

2 การบรหิารจัดการความเสีย่ง

3 การขับเคลือ่นธรุกจิเพือ่ความยั่งยนื

4 การวเิคราะหแ์ละค าอธบิายของฝ่ายจัดการ (MD&A)

5 ขอ้มลูท่ัวไปและขอ้มลูส าคัญอืน่

สว่นที ่2: การก ากบัดแูลกจิการ

6 การก ากบัดแูลกจิการ

7

โครงสรา้งการก ากบัดแูลกจิการ และขอ้มลูส าคัญเกีย่วกบั

คณะกรรมการ คณะกรรมการชดุยอ่ย ผูบ้รหิาร พนักงานและ

อืน่ ๆ

8 รายงานผลการด าเนนิงานส าคัญดา้นการก ากับดแูลกจิการ

9 การควบคมุภายในและรายการระหวา่งกัน

สว่นที ่3: งบการเงนิ

สว่นที ่4: การรบัรองความถกูตอ้ง

แสดงในเอกสารแนบแทน



เนือ้หาขอ้มลูในแบบ 56-1 One Report
สว่นที ่1 : การประกอบธรุกจิและผลการด าเนนิงาน



การปรบัปรงุสาระส าคญัในสว่นที ่1 :

การประกอบธรุกจิและผลการด าเนนิงาน
เนือ้หาขอ้มลู

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกจิ 

1.2 ลกัษณะการประกอบธรุกจิ 

1.3 โครงสรา้งการถอืหุน้ของกลุม่บรษัิท 

1.4 จ านวนทนุจดทะเบยีนและทนุช าระแลว้ 

1.5 การออกหลกัทรัพยอ์ืน่ 

1.6 นโยบายการจา่ยเงนิปันผล  

(1) สรปุความคบืหนา้การด าเนนิการตาม

วัตถปุระสงคก์ารใชเ้งนิ

(2) ขอ้ผกูพันทีเ่คยใหค้ ามั่นไวใ้นแบบ filing 

/เงือ่นไข (ถา้ม)ี และการปฏบิตัใิหเ้ป็นไป

ตามขอ้ผกูพัน / เงือ่นไข

(3) การพัฒนานวัตกรรม 

(1) ความเสีย่งจากการลงทนุในหลกัทรัพย์

ตา่งประเทศ

(2) ความเสีย่งดา้น ESG 

โครงสรา้งและการด าเนนิงานของกลุม่บรษิทั1

การบรหิารจดัการความเสีย่ง 2

2.1 นโยบายและแผนการบรหิารความเสีย่ง 

2.2 ปัจจัยความเสีย่งตอ่การด าเนนิธรุกจิของบรษัิท   

การเปิดเผยขอ้มลูเพิม่เตมิ
โดยสงัเขป



การปรบัปรงุสาระส าคญัในสว่นที ่1 :

การประกอบธรุกจิและผลการด าเนนิงาน
เนือ้หาขอ้มลู

การขบัเคลือ่นธรุกจิเพือ่ความย ัง่ยนื 3
การเปิดเผยขอ้มลูเพิม่เตมิ

โดยสงัเขป

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการดา้นความยั่งยนื 

3.2  การจัดการผลกระทบตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีในหว่งโซค่ณุคา่

ของธรุกจิ (Value Chain)

3.3  การจัดการดา้นความยั่งยนืดา้นสิง่แวดลอ้ม  

3.4  การจัดการความยั่งยนืในมติสิงัคม 

(1) การระบผุูม้สีว่นไดเ้สยีทีส่ าคญัในหว่งโซ่

คณุคา่

(2) การอธบิายผลการด าเนนิการ



การปรบัปรงุสาระส าคญัในสว่นที ่1 :

การประกอบธรุกจิและผลการด าเนนิงาน
เนือ้หาขอ้มลู

Listed 
companies 

Interme-
diaries 

Investors Capital 
Market

ESG 
risk/opportunity

ESG investing 

SDGs

Higher quality ESG data 
& transparency 

ESG products

Sustainable Stock 
Exchange

ESG disclosure 

Sustainable business

Riding on ESG Momentum



การปรบัปรงุสาระส าคญัในสว่นที ่1 :

การประกอบธรุกจิและผลการด าเนนิงาน
เนือ้หาขอ้มลู

Body 1

Body 2

CG Development System

ESG Integration in Business

1. การพฒันากลไก โครงสรา้ง และระบบการก ากบัดแูลกจิการ

2. การขบัเคลือ่นการก ากบัดแูลกจิการขององคก์ร

3. การเปิดเผยขอ้มลูดา้นการก ากบัดแูลกจิการขององคก์ร

4. บทบาทกรรมการ ฝ่ายจดัการ และพนกังานในการพฒันา

และขบัเคลือ่นระบบการก ากบัดแูลกจิการ

1. ความรบัผดิชอบตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยี

2. ความรบัผดิชอบของธุรกจิในมติสิ ิง่แวดลอ้ม

3. ความรบัผดิชอบของธุรกจิในมติสิงัคม

4. นวตักรรมและการพฒันาธุรกจิอยา่งย ัง่ยนื

5. ระบบและกระบวนการพฒันาองคก์รอยา่งย ัง่ยนื

6. การเปิดเผยขอ้มลูดา้นความย ัง่ยนืของธุรกจิ

SET’s ESG 
Standard 
Setting

Corporate ESG 
in Practices

Corporate ESG 
Performance 

Disclosure

Corporate ESG 
Assessment

ESG Development Plan 
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ออกแบบและจัดท าแผนการ

พัฒนา ESG โดยค านงึถงึความเหมาะสมตาม

ศกัยภาพและบรบิทดา้นความยั่งยนืของบรษัิทจด

ทะเบยีน



การปรบัปรงุสาระส าคญัในสว่นที ่1 :

การประกอบธรุกจิและผลการด าเนนิงาน
เนือ้หาขอ้มลู

1. นโยบายและเป้าหมายการจดัการดา้นความย ัง่ยนื
2. การจดัการผลกระทบตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีในหว่งโซ่

คณุคา่ของธรุกจิ
3. การจดัการดา้นความย ัง่ยนืในมติสิ ิง่แวดลอ้ม
4. การจดัการดา้นความย ัง่ยนืในมติสิงัคม

การขบัเคลือ่นธุรกจิเพือ่ความย ัง่ยนื 3



การปรบัปรงุสาระส าคญัในสว่นที ่1 :

การประกอบธรุกจิและผลการด าเนนิงาน
เนือ้หาขอ้มลู

แนวปฏบิตั ิ
1. เปิดเผยเฉพาะสาระส าคญัของนโยบายและแนวปฏบิตั ิส าหรบันโยบายและแนวปฏบิตัฉิบบัเต็มใหน้ าไปเปิดเผย

เว็บไซต์
2. บรษิทัสามารถเปิดเผยหรอืเพิม่เตมิผลการด าเนนิงาน ผลลพัธ ์หรอืแผนงาน (ถา้ม)ี เกีย่วกบัการจดัการดา้นสงัคมและ

สิง่แวดลอ้มในประเด็นอืน่ๆ ตามทีบ่รษิทัพจิารณาแลว้วา่สอดคลอ้งกบันโยบายและแนวปฏบิตัขิองบรษิทั 

1. นโยบายและเป้าหมายการจดัการดา้นความย ัง่ยนื
บรษัิทมุง่มั่นทีจ่ะด าเนนิงานและสรา้งการเตบิโตทีย่ั่งยนืแกธ่รุกจิ ภายใตห้ลักการก ากบัดแูลกจิการทีด่ตีลอดหว่งโซค่ณุคา่ 
โดยค านงึถงึผลกระทบตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยี สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ทัง้นี ้บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏบิัตดิา้นความ
ยั่งยนื (ดนูโยบายและแนวปฏบิัตฉิบับเต็มที ่www.ABC.co.th/SD ) โดยมสีาระส าคัญดังนี้

1. ยดึมั่นในการด าเนนิธรุกจิตามหลักการก ากบัดแูลกจิการทีด่สี าหรับบรษัิทจดทะเบยีนปี 2560 (CG Code) อกีทัง้
มุง่เนน้พัฒนาธรุกจิดว้ยนวตักรรมและมคีวามรับผดิชอบตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยี 

2. มุง่พัฒนากระบวนการด าเนนิธรุกจิทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้มตัง้แตก่ารจัดหาวตัถดุบิ การใช ้และการก าจัดของเสยี

3. มุง่พัฒนาและมสีว่นรว่มกบัพนักงาน ลกูคา้ ชมุชน และสงัคม เพือ่ยกระดับคณุภาพชวีติทีด่ ีโดยค านงึถงึหลักสทิธิ
มนุษยชน

แสดงเจตนารมณ์ / วตัถปุระสงค ์/ ประเด็นทีเ่ก ีย่วกบัความย ัง่ยนื

http://www.abc.co.th/SD


การปรบัปรงุสาระส าคญัในสว่นที ่1 :

การประกอบธรุกจิและผลการด าเนนิงาน
เนือ้หาขอ้มลู

2. การจดัการผลกระทบตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยี
ในหว่งโซค่ณุคา่ของธรุกจิ

2.1 หว่งโซค่ณุคา่ของบรษิทั

บรษัิทเป็นตัวกลางในตลาดทนุมหีนา้ทีเ่ชือ่มโยงผูป้ระกอบการ
ใหส้ามารถเขา้ถงึแหลง่ทนุเพือ่ระดมทนุไปพัฒนาธรุกจิและ
ขยายกจิการ อกีทัง้เป็นชอ่งทางสรา้งผลตอบแทนจากการ
ลงทนุของประชาชน เมือ่ธรุกจิเตบิโตอยา่งมคีณุภาพ ระบบ
เศรษฐกจิและสงัคมโดยรวมจะมคีวามเขม้แข็งดว้ย 

บรษัิทจงึมุง่พัฒนาสนิคา้ บรกิาร ตลอดจนนวตักรรมการลงทนุ
ทีห่ลากหลาย พัฒนาคณุภาพของบรษัิทจดทะเบยีน ผูล้งทนุ 
และผูป้ระกอบวชิาชพีดา้นหลักทรัพย ์ควบคูไ่ปกบัการก ากบั
ดแูลองคก์รและตลาดทนุใหโ้ปร่งใส บรหิารความเสีย่งอยา่งมี
ประสทิธภิาพ พัฒนาความรูท้างการเงนิเพือ่ประโยชนข์องผูม้ี
สว่นไดเ้สยีทกุภาคสว่นตามวสิัยทัศน ์“To Make the Capital 
Market “Work” for Everyone”

2.2 ผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทั

ผูม้สีว่นไดเ้สยี ความคาดหวงัของผูม้ ี
สว่นไดเ้สยี

การตอบสนองความคาดหวงั

บรษัิทจด
ทะเบยีน

เครือ่งมอืระดมทนุที่
เหมาะสมกบัธรุกจิ

พัฒนาเครือ่งมอืระดมทนุที่
หลากหลายและตอบโจทยข์อง
บรษัิทจดทะเบยีน

สถาบนัตวักลาง ระบบซือ้ขายทีคุ่ม้คา่และมี
ประสทิธภิาพ 

พัฒนาระบบซือ้ขายและบรกิาร
หลงัการซือ้ขายทีท่ันสมยั
ครอบคลมุทกุผลติภัณฑก์าร
ลงทนุ

ผูล้งทนุ ขอ้มลูความรูท้างการเงนิ
การลงทนุทีเ่ขา้ถงึง่ายและ
เพยีงพอตอ่การตดัสนิใจ
ลงทนุ

ขยายชอ่งทางความรูก้ารลงทนุทัง้
ออนไลนแ์ละออฟไลน ์ควบคูไ่ป
กบัการพัฒนาเนือ้หาเกีย่วกบัการ
ลงทนุทีต่อบโจทยผ์ูล้งทนุแตล่ะ
ชว่งวัย

พนักงาน ความมัน่คงและ
ความกา้วหนา้ในอาชพี

สง่เสรมิการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของพนักงานทกุ
ระดบัเพือ่น ามาพฒันาตนเองและ
การปฏบิตังิาน 

ท าอะไร / ท ากบัใคร / เกดิคณุคา่อยา่งไร

ใคร/ ตอ้งการอะไร / ตอบสนองอยา่งไร

อา้งองิ : รายงานความยั่งยนื ตลาดหลักทรัพยฯ์ ประจ าปี 2561



การปรบัปรงุสาระส าคญัในสว่นที ่1 :

การประกอบธรุกจิและผลการด าเนนิงาน
เนือ้หาขอ้มลู

4. การจดัการดา้นความย ัง่ยนืในมติสิงัคม
นโยบายและแนวปฏบิตั ิ

บรษัิทค านงึถงึการด าเนนิธรุกจิตามหลกัสทิธมินุษยชน เนน้การปฏบิตัติอ่ผูม้สีว่น
ไดเ้สยีอยา่งเป็นธรรมและเทา่เทยีม มกีารก าหนดนโยบายและแนวปฏบิตัทิี่
เกีย่วกบัการปฏบิตัติอ่พนักงาน ลกูคา้ ชมุชนตลอดจนสงัคมในวงกวา้ง (ดู
นโยบายและแนวปฏบิตัฉิบบัเต็มที ่www.ABC.co.th/Soc/socialpolicy) โดยมี
แนวปฏบิตัสิ าคญั ไดแ้ก่

1. การดแูลและพัฒนาพนักงาน...(อธบิายเพิม่เตมิโดยสงัเขป)
2. ความรับผดิชอบตอ่ลกูคา้... (อธบิายเพิม่เตมิโดยสงัเขป)
3. การมสีว่นรว่มในการพฒันาชมุชนและสงัคม... (อธบิายเพิม่เตมิ

โดยสงัเขป)
ผลการด าเนนิงาน

บรษัิทด าเนนิงานตามนโยบายและแนวปฏบิตัติอ่พนักงาน ลกูคา้ ชมุชนโดยเนน้
การยกระดบัความพงึพอใจและท าใหเ้กดิการมสีว่นรว่ม ในปี 25XX มผีลการ
ด าเนนิงาน ดงันี้

1. บรษัิทจัดอบรมส าหรับพนักงานจ านวน 50 หลกัสตูร มพีนักงานเขา้ร่วมอบรม 
85% ของจ านวนพนักงานทัง้หมด จ านวนชัว่โมงอบรมเฉลีย่ 15 ชัว่โมงตอ่
คนตอ่ปี เพิม่ขึน้ 2.5 ชัว่โมงจากปีกอ่น

2. ไมพ่บกรณีการบาดเจ็บจากการท างานถงึขัน้หยดุงาน

3. ระดบัความพงึพอใจของพนักงาน 85% เทา่กบัปีกอ่น   

4. อตัราการลาออกของพนักงานเทา่กบั 3% เพิม่ขึน้จากปีกอ่นทีม่อีตัราการ
ลาออก 2.5%

5. ระดบัความพงึพอใจของลกูคา้ 95% เพิม่ขึน้จากปีกอ่น 4% 

6. บรษัิทมสีว่นรว่มในจัดกจิกรรมพฒันาชมุชนผา่นโครงการตา่งๆ เชน่ กจิกรรม
อาสาพนักงานพัฒนาโรงเรยีนในชมุชน ทนุการศกึษานักเรยีนดอ้ยโอกาส 

3. การจดัการดา้นความย ัง่ยนืในมติสิ ิง่แวดลอ้ม
นโยบายและแนวปฏบิตั ิ

บรษัิทใหค้วามส าคญัตอ่การใชท้รัพยากรอยา่งคุม้คา่และลดผลกระทบตอ่
สิง่แวดลอ้ม โดยมกีารก าหนดเป็นนโยบายและแนวปฏบิตักิารจัดการ
สิง่แวดลอ้ม (ดนูโยบายและแนวปฏบิตัฉิบบัเต็มที ่
www.ABC.co.th/Envi/greenpolicy) ซึง่ครอบคลมุประเด็นการจัดซือ้จัดจา้ง การ
ใช ้และการก าจัดของเสยี มแีนวปฏบิตัสิ าคญั ไดแ้ก่

1. การจัดซือ้จัดจา้งสเีขยีว....(อธบิายเพิม่เตมิโดยสงัเขป)
2. การจัดการอาคารเขยีว... (อธบิายเพิม่เตมิโดยสงัเขป)
3. การจัดการขยะและของเสยี... (อธบิายเพิม่เตมิโดยสงัเขป)

ผลการด าเนนิงาน

บรษัิทด าเนนิงานตามนโยบายและแนวปฏบิตักิารจัดการสิง่แวดลอ้ม โดยเนน้
การมสีว่นรว่มของพนักงาน คูค่า้ และผูเ้กีย่วขอ้งเพือ่ใหเ้กดิผลลพัธท์ีย่ั่งยนื ใน
ปี 25XX มผีลการด าเนนิงาน ดงันี้
1. บรษัิทมสีดัสว่นการซือ้สนิคา้ทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม 45% จากมลูคา่

การซือ้จา้งทัง้หมด เพิม่ขึน้ 2% จากปีกอ่น
2. บรษัิทมปีรมิาณการใชไ้ฟฟ้ารวม XX กโิลวัตต-์ชัว่โมง คดิเป็นเงนิ 1 ลา้น

บาท โดยในปีนีม้มีาตรการเปลีย่นหลอดไฟฟ้าเป็น LED คาดวา่จะ
สามารถประหยัดไฟฟ้าเมือ่เทยีบกบัการใชห้ลอดตะเกยีบลง 40% และ
คาดวา่จะชว่ยลดคา่ไฟฟ้าลง 2% จากคา่ไฟฟ้ารวมในปีหนา้

3. บรษัิทสามารถลดปรมิาณขยะจากส านักงานลง 15% เมือ่เทยีบกบัปีกอ่น 
จากมาตรการลดใช ้Single-use plastic 

http://www.abc.co.th/Soc/socialpolicy
http://www.abc.co.th/Envi/greenpolicy


การปรบัปรงุสาระส าคญัในสว่นที ่1 :

การประกอบธรุกจิและผลการด าเนนิงาน
เนือ้หาขอ้มลู

แนวปฏบิตั ิ
กรณีบรษิทัมกีารจดัท ารายงานความย ัง่ยนืแลว้ ใหส้รปุเฉพาะสาระส าคญัของเนือ้หา 4 หวัขอ้ในเรือ่งการ
ขบัเคลือ่นธุรกจิเพือ่ความย ัง่ยนืตามแบบ 56 โดยอา้งองิรายละเอยีดไปรายงานความย ัง่ยนื 

1. นโยบายและเป้าหมายการจดัการดา้นความ
ย ัง่ยนื

บรษัิทมุง่มั่นทีจ่ะด าเนนิงานและสรา้งการเตบิโตทีย่ั่งยนืแกธ่รุกจิ 
ภายใตห้ลักการก ากบัดแูลกจิการทีด่ตีลอดหว่งโซค่ณุคา่ โดย
ค านงึถงึผลกระทบตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยี สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ทัง้นี ้
บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏบิัตดิา้นความยั่งยนื (ดู
นโยบายและแนวปฏบิัตฉิบับเต็มที ่www.ABC.co.th/SD) 

ในปี 25XX บรษัิทมพัีฒนาการส าคัญดา้นความย่ังยนืทีส่ าคัญ 
ไดแ้ก่ การเขา้รว่มประกาศเจตนารมณ์โครงการ CAC การเขา้รว่ม
ประเมนิดา้นความยั่งยนืของหน่วยงาน XX การรว่มกบัคูค่า้ในการ
พัฒนานวตักรรมทางธรุกจิและสงัคม โดยสามารถดรูายละเอยีด
เพิม่ไดจ้ากรายงานความยั่งยนื ประจ าปี 25XX

2. การจดัการผลกระทบตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีในหว่งโซ่

คณุคา่ของธุรกจิ
บรษัิทตระหนักถงึการด าเนนิธรุกจิอยา่งมปีระสทิธภิาพตัง้แตก่าร
จัดหาวตัถดุบิ การสง่มอบ การใหบ้รกิารหลังการขาย ตลอดจนลด
ผลกระทบดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้มจากกระบวนการ ด าเนนิงาน 
อกีทัง้ มุง่พัฒนาสนิคา้และบรกิารทีม่คีณุภาพและสรา้งความพงึ
พอใจใหแ้กผู่ม้สีว่นไดเ้สยีของบรษัิท นอกจากนี ้บรษัิทไดส้ ารวจ
ความคาดหวงัจากผูม้สีว่นไดเ้สยีทีม่บีทบาทตอ่การด าเนนิธรุกจิ 
ไดแ้ก ่พนักงาน ลกูคา้ และคูค่า้ (หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีกลุม่อืน่ๆ ที่
บรษัิทพจิารณาแลว้วา่มบีทบาทส าคัญตอ่ธรุกจิ) โดยมแีนวทาง
ตอบสนองความคาดหวังดังกลา่วอยา่งเหมาะสม สามารถดู
รายละเอยีดเพิม่เตมิในรายงานความยั่งยนื ประจ าปี 25XX

แนวทางที ่1 กรณีมกีารจัดท ารายงานความยั่งยนืแลว้ 

http://www.abc.co.th/SD


การปรบัปรงุสาระส าคญัในสว่นที ่1 :

การประกอบธรุกจิและผลการด าเนนิงาน
เนือ้หาขอ้มลู

แนวทางที ่1 กรณีมกีารจัดท ารายงานความยั่งยนืแลว้ (ตอ่) 

4. การจดัการดา้นความย ัง่ยนืในมติสิงัคม

บรษัิทค านงึถงึการด าเนนิธรุกจิตามหลักสทิธมินุษยชน เนน้การ
ปฏบิัตติอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีอยา่งเป็นธรรมและเทา่เทยีม มกีาร
ก าหนดนโยบายและแนวปฏบิัตทิีเ่กีย่วกบัการปฏบิัตติ่อพนักงาน 
ลกูคา้ ชมุชนตลอดจนสงัคมในวงกวา้ง (ดนูโยบายและแนว
ปฏบิัตฉิบับเต็มที ่www.ABC.co.th/Soc/socialpolicy) ในปี
25XX บรษัิทยังคงมุง่พัฒนาศักยภาพของพนักงานให ้
สอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของธรุกจิ ควบคูไ่ปกบัการดูแล
พนักงานใหม้คีณุภาพชวีติทีด่ ีโดยในปีทีผ่า่นมาอัตราการ
ลาออกของพนักงานลดลง 2% เมือ่เทยีบกบัปีกอ่น นอกจากนี้
บรษัิทยังไดรั้บรางวลันายจา้งดเีดน่จากหน่วยงาน XXX ในดา้น
ความรับผดิชอบตอ่ลกูคา้ยังพบกวา่มขีอ้รอ้งเรยีนลดลงและ
ระดับความพงึพอใจเพิม่ขึน้เป็น 95% จาก 90% เมือ่ปีกอ่น 
โดยสามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกับการจัดการดา้นสังคม
ไดท้ีร่ายงานความยั่งยนื ประจ าปี 25XX หรอื 
www.ABC.co.th/Soc

3. การจดัการดา้นความย ัง่ยนืในมติสิ ิง่แวดลอ้ม

บรษัิทใหค้วามส าคัญตอ่การใชท้รัพยากรอยา่งคุม้คา่และมสีว่น
รว่มในการลดผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม โดยมกีารก าหนดเป็น
นโยบายและแนวปฏบิัตกิารจัดการสิง่แวดลอ้ม (ดนูโยบายและ
แนวปฏบิัตฉิบับเต็มที ่www.ABC.co.th/Envi/greenpolicy)
ซึง่ครอบคลมุประเด็นการจัดซือ้จัดจา้ง การใช ้และการก าจัด
ของเสยี ในปี 25XX บรษัิทโดดเดน่ในเรือ่งการจัดพลังงาน
ไฟฟ้า โดยลดการใชไ้ฟฟ้าลงได ้20% จากปีฐาน 25XX ท าให ้
สามารถลดคา่ใชจ้า่ยพลังงานไฟฟ้าลงได ้15% นอกจากนี ้
บรษัิทยังไดรั้บรางวลัดา้นการอนุรักษ์พลังงานจาก XXX โดย
สามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกับการจัดการสิง่แวดลอ้ม
ไดท้ีร่ายงานความยั่งยนื ประจ าปี 25XX หรอื 
www.ABC.co.th/Envi

http://www.abc.co.th/Soc/socialpolicy
http://www.abc.co.th/Soc
http://www.abc.co.th/Envi/greenpolicy
http://www.abc.co.th/Envi


การปรบัปรงุสาระส าคญัในสว่นที ่1 :

การประกอบธรุกจิและผลการด าเนนิงาน
เนือ้หาขอ้มลู

แนวทางที ่2 กรณีมกีารจัดท ารายงานความยั่งยนืแลว้

หวัขอ้ สรปุสาระส าคญั / พัฒนาการ /การเปลีย่นแปลงทีส่ าคญั ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิ
จาก

นโยบายและเป้าหมาย
การจดัการดา้นความ
ย ัง่ยนื

บรษัิทมพัีฒนาการส าคัญดา้นความย่ังยนืทีส่ าคัญ ไดแ้ก ่การเขา้รว่มประกาศ
เจตนารมณ์โครงการ CAC การเขา้รว่มประเมนิดา้นความยั่งยนืของหน่วยงาน XX 
การรว่มกบัคูค่า้ในการพัฒนานวัตกรรมทางธรุกจิและสงัคม

รายงานความยั่งยนื ประจ าปี
25XX
หรอื www.XYZ.co.th

การจดัการผลกระทบตอ่
ผูม้สีว่นไดเ้สยีในหว่งโซ่

คณุคา่ของธุรกจิ

บรษัิทมุง่พัฒนาสนิคา้และบรกิารทีม่คีณุภาพและสรา้งความพงึพอใจใหแ้กผู่ม้สีว่น
ไดเ้สยีของบรษัิท โดยมแีนวทางตอบสนองความคาดหวงัดังกลา่วอยา่งเหมาะสม 

รายงานความยั่งยนื ประจ าปี
25XX

การจดัการดา้นความ
ย ัง่ยนืในมติสิ ิง่แวดลอ้ม

บรษัิทโดดเดน่ในเรือ่งการจัดพลังงานไฟฟ้า โดยลดการใชไ้ฟฟ้าลงได ้20% จากปี
ฐาน 25XX ท าใหส้ามารถลดคา่ใชจ้า่ยพลังงานไฟฟ้าลงได ้15% นอกจากนี ้บรษัิท
ยังไดรั้บรางวัลดา้นการอนุรักษ์พลังงานจาก XXX 

รายงานความยั่งยนื ประจ าปี
25XX หรอื 
www.ABC.co.th/Envi

การจดัการดา้นความ
ย ัง่ยนืในมติสิงัคม

บรษัิทยังคงมุง่พัฒนาศักยภาพของพนักงานใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของ
ธรุกจิ ควบคูไ่ปกบัการดแูลพนักงานใหม้คีณุภาพชวีติทีด่ ีโดยในปีทีผ่า่นมาอตัราการ
ลาออกของพนักงานลดลง 2% เมือ่เทยีบกบัปีกอ่น นอกจากนี ้บรษัิทยังไดรั้บรางวัล
นายจา้งดเีดน่จากหน่วยงาน XXX ในดา้นความรับผดิชอบตอ่ลกูคา้ยังพบกวา่มขีอ้
รอ้งเรยีนลดลงและระดับความพงึพอใจเพิม่ขึน้เป็น 95% จาก 90% เมือ่ปีกอ่น

รายงานความยั่งยนื ประจ าปี
25XX หรอื 
www.ABC.co.th/Soc

http://www.abc.co.th/Envi
http://www.abc.co.th/Soc


การปรบัปรงุสาระส าคญัในสว่นที ่1 :

การประกอบธรุกจิและผลการด าเนนิงาน
เนือ้หาขอ้มลู

- ไมเ่ปลีย่นแปลง -

การวเิคราะหแ์ละค าอธบิายของฝ่ายจดัการ (MD &A) 4

ขอ้มลูท ัว่ไปและขอ้มลูส าคญัอืน่5

การเปิดเผยขอ้มลูเพิม่เตมิ
โดยสงัเขป

5.1 ขอ้มลูทั่วไป เชน่ ขอ้มลูเกีย่วกบันายทะเบยีน 

ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย เป็นตน้  

5.2 ขอ้มลูส าคญัอืน่ 

5.3 ขอ้พพิาททางกฎหมาย 

5.4 ตลาดรองกรณีจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์

ของประเทศอืน่   

(1) ความคบืหนา้ในการใชเ้งนิ 

(2) ขอ้จ ากดัของผูถ้อืหุน้ตา่งประเทศ



เนือ้หาขอ้มลูในแบบ 56-1 One Report
สว่นที ่2 : การก ากบัดแูลกจิการ



การปรบัปรงุสาระส าคญัในสว่นที ่2 :

การก ากบัดแูลกจิการ
เนือ้หาขอ้มลู

จดักลุม่การรายงานขอ้มลูใหม ่

9. การก ากบัดแูลกจิการ 

9.1 นโยบายการก ากบัดแูลกจิการ 

9.2 คณะกรรมการชดุยอ่ย 

9.3 
การสรรหาและแตง่ตัง้กรรมการและผูบ้รหิาร

ระดับสงู 

9.4 
การก ากบัดแูลการด าเนนิงานของบรษัิทยอ่ยและ

บรษัิทรว่ม 

9.5 การดแูลเรือ่งการใชข้อ้มลูภายใน 

9.6 คา่ตอบแทนผูส้อบบัญช ี

9.7 การปฏบิัตติาม CG Code 

สว่นที ่2 การก ากบัดแูลกจิการ 

6

นโยบายการก ากบัดแูลกจิการ 
6.1 ภาพรวม 
6.2 จรรยาบรรณธรุกจิ 
6.3 การเปลีย่นแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ  

7 

โครงสรา้งการก ากบัดแูลกจิการ 
7.1 โครงสรา้ง 
7.2 ขอ้มลูเกีย่วกบักรรมการ 
7.3 ขอ้มลูเกีย่วกบัคณะกรรมการชดุยอ่ย 
7.4 ขอ้มลูเกีย่วกบัผูบ้รหิาร 
7.5 ขอ้มลูเกีย่วกบัพนักงาน  

8

รายงานผลการด าเนนิงานส าคัญเกีย่วกับการก ากับดแูลกจิการ 
8.1 สรปุผลการปฏบิัตหินา้ทีข่องคณะกรรมการ
8.2 รายงานผลการปฏบิัตหินา้ทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ
8.3 สรปุผลการปฏบิัตหินา้ทีข่องกรรมการชดุยอ่ยอืน่ ๆ

9 การควบคมุภายในและรายการระหวา่งกัน

56-1 / 56-2 ปจัจบุนั 56-1 One report



การปรบัปรงุสาระส าคญั :

เอกสารแนบ
เนือ้หาขอ้มลู

เอกสารแนบ

1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร 

ผูม้อี านาจควบคมุ และเลขานุการบรษัิท

2 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบรษัิทยอ่ย

3 รายละเอยีดเกีย่วกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน และหวัหนา้

งานก ากบัดแูลการปฏบิัตงิานของบรษัิท (compliance)

4
รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมนิราคาทรัพยส์นิ

เอกสารแนบ*

1
รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร 

ผูม้อี านาจควบคมุ และเลขานุการบรษัิท

2 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบรษัิทยอ่ย

3 รายละเอยีดเกีย่วกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน และหวัหนา้

งานก ากบัดแูลการปฏบิัตงิานของบรษัิท (compliance)

4 ทรัพยส์นิทีใ่ชใ้นการประกอบธรุกจิและรายละเอยีดเกีย่วกับ

รายการประเมนิราคาทรัพยส์นิ

5 นโยบายและแนวปฏบิัตกิารก ากับดแูลกจิการ และ

จรรยาบรรณธรุกจิโดยละเอยีด

6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

*ยกเวน้กรณีแบบ filing ใหแ้นบแอกสารมาพรอ้มกับแบบ  

สามารถเลอืกเปิดเผยในเว็บไซตข์องบรษิทัได้

56-1 / 56-2 ปจัจบุนั 56-1 One report



การปรบัปรงุสาระส าคญั :

ส าหรบัแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์69-1
เนือ้หาขอ้มลู

แบบ 69-1

หนา้ปกและค าเตอืนผูล้งทนุ

สว่นที ่1 ขอ้มลูสรปุ (Executive summary)

สว่นที ่2 ขอ้มลูของบรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์

2.1 วตัถปุระสงคก์ารใชเ้งนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหลกัทรพัย์

2.2 บรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์

(ใชแ้นวทางเดยีวกบั One report เพือ่ใหง้า่ยตอ่การจดัท าขอ้มลูภายหลงัเป็นบรษิทัจดทะเบยีน        

และรายการสว่นตา่งทีแ่บบ 69-1 ก าหนดไวอ้ยูแ่ลว้)  

สว่นที ่3 ขอ้มลูเกีย่วกบัการเสนอขายหลกัทรพัย์

สว่นที ่4 การรบัรองความถกูตอ้งของขอ้มลู



การปรบัปรงุสาระส าคญั :

การเปิดเผยขอ้มลูอืน่ ๆ ตามที ่Lead Regulator ก าหนด
เนือ้หาขอ้มลู

กรณีทีบ่รษิทั ตอ้งมกีารเปิดเผยขอ้มลูอืน่ ๆ ตามทีก่ าหนดโดย Lead Regulator อาท ิ  
ธนาคารแหง่ประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสรมิการประกอบ  
ธรุกจิประกนัภยั

ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูใน 

สว่นที ่1 
ขอ้ 5 : ขอ้มลูท ัว่ไปและขอ้มลูส าคญัอืน่
ขอ้ 5.2 : ขอ้มลูส าคญัอืน่ 



ระยะเวลา / รปูแบบการน าสง่แบบ



เปรียบเทียบแบบ 56-1 / 56-2 กบั แบบ 56-1 One Report
ระยะเวลา / 

รปูแบบการน าส่ง

56-1 / 56-2 ปจัจบุนั

15 ก.พ.31 ธ.ค. 28 ก.พ. 30 เม.ย.31 ม.ีค. 31 พ.ค.

วันทีปิ่ดงวด ก าหนดสง่งบการเงนิ 

ก าหนดสง่แบบ 56-1

56-1 One report

ก าหนดสง่แบบ 56-1
One Report

ประชมุ AGM

ก าหนดสง่แบบ 56-2

ก าหนดสง่แบบ 56-2
ตอ่กระทรวงพาณชิย์

ก าหนดสง่แบบ 56-1
One Report

ตอ่กระทรวงพาณชิย ์



แบบท่ีต้องน าส่งส านักงาน ก.ล.ต.
ระยะเวลา / 

รปูแบบการน าส่ง

ใหบ้รษิทั น าสง่เอกสารตามโครง / หมวดหมู ่/ หวัขอ้การเปิดเผยขอ้มลูทีก่ าหนด

ในแบบ 56-1 One Report

ในกรณีทีบ่รษิทัตอ้งการท ารายงานประจ าปีในรปูแบบอืน่เพิม่เตมิเพือ่ผูถ้อืหุน้ 

ขอ้มลูทีเ่ปิดเผยในรายงานประจ าปีดงักลา่ว ตอ้งเทยีบเทา่กบัขอ้มลูในแบบ 56-1 One Report

น าสง่แบบ 56-1 One Report ภายใน 3 เดอืนนบัแตส่ ิน้รอบปีบญัช ี



การบงัคบัใชแ้บบ 56-1 One Report



รอบบญัชทีีม่ผีลบงัคบัใช้การบงัคบัใช้

รอบระยะเวลาสิน้สดุ 31 ธ.ค. 2564
แบบ 56-1 

One Report

ใชก้บัแบบ 69-1 ทีย่ ืน่ต ัง้แต ่1 ม.ค. 2565 เป็นตน้ไปแบบ 69-1 



การอ านวยความสะดวก



แผนการสนบัสนนุการใชง้านแบบ 56-1 One Report
การอ านวย
ความสะดวก

คูม่อืการใชง้าน การอบรมการใชง้าน Website ในการใชง้าน

ก.ล.ต. และ ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะรว่มกบัสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย (TLCA) / สมาคมบรษิทั

จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (maiA) จดัท าแผนการสนบัสนนุบรษิทัในปี 2563



SETLink 

บริษทัจดทะเบยีน

Listed Company Solutions (SETLink) - Phase 1

One Stop Service

SET DD
ระบบ Disclosure

FSCOM
งบการเงิน format SET

Issuer Portal
TSD Service

After IPO

Questions/Issues/
Clarifications/etc

Regulatory Reports

Smart Meeting (S – MEETING)
• วางแผนและจดัการประชุมบอรด์
• บนัทึกมติท่ีประชุม
• เปิดเผยมติท่ีประชุม/รายงานการประชุม

RM

Smart Info (S – INFO)
• รวบรวม Knowledge และข่าวสาร
รวมถึง กฎเกณฑท่ี์เก่ียวข้อง & ส่ิงท่ีต้องรู้
• ลงทะเบียนกิจกรรมและอบรมสมัมนา Etc.

Smart Corporate Action (S-CA)
• Regulations & Operation Check list
• Reminder & Notification
• ส่งข่าวและรายงาน 
• Regulatory Report Service

Smart Calendar (S-CALENDAR)
• SET Calendar 
• Corporate Action Calendar
• Board Meeting Calendar
• Individual Training & Activity Calendar



SET Link – AGM Flow Simulation

STEP 6STEP 3

ส่งค าสัง่ให้ TSD
เพ่ือเตรียมการจดัประชมุ

ผูถื้อหุ้น

STEP 7STEP 5

น าส่งหนังสือเชิญ
ประชมุผูถื้อหุ้น

วนัประชมุคณะกรรมการ
และเผยแพร่มติการ

ก าหนดประชมุผูถื้อหุ้น

STEP 1
STEP 2

เชิญประชมุ
คณะกรรมการ

STEP 1

วนัประชมุผูถื้อหุ้นและ
แจ้งมติท่ีประชมุผูถื้อหุ้น

STEP 4

วนั Record date เพ่ือ
สิทธิการประชมุผูถื้อหุ้น

<= 14 วนั
>= 7 วนัหรือ > 14 วนั

<= 2 เดือน

>= 14 วนั

Listed Company Internal Operation

Rule & Regulations

TSD Operation

ส่งส าเนารายงานการ
ประชมุผูถื้อหุ้น

(พรบ. หลกัทรพัย)์

(พรบ. หลกัทรพัย)์

(พรบ. หลกัทรพัย)์

(พรบ. บรษิทัมหาชนจ ากดั)



SET Link – Cash Dividend Flow Simulation

ส่งค าสัง่ให้ TSD
เพ่ือเตรียมการจ่ายปันผล

ส่งออกเอกสาร
ส าหรบัจ่ายปันผล วนัจ่ายปันผล

วนั Record date เพ่ือ
สิทธิการรบัเงินปันผล

<= 1 เดือน

>= 14 วนั

Listed Company Internal Operation

Rule & Regulations

TSD Operation

ด าเนินการกรณี 
e-Dividend Reject (ถ้าม)ี

วนัประชมุคณะกรรมการ
และเผยแพร่มติการก าหนด

ประชมุผูถื้อหุ้น

STEP 11STEP 8 STEP 12STEP 10STEP 9STEP 2

…

(พรบ. บรษิทัมหาชนจ ากดั)

(พรบ. หลกัทรพัย)์



SETLink Timeline

Sep - Nov 2018
- เขา้พบบรษิทัจดทะเบยีน SET, mai เพือ่รบั
ฟัง feedback ทัง้หมด 30 บรษิทั

OCT

2018

Dec 2018
18 Dec Industry Meeting #1 เชญิบรษิทัจด
ทะเบยีน SET, mai เขา้มาเพือ่รบัฟังความคดิเหน็
ในการพฒันาระบบ

- SETLink Portal

- Static Contents

27 MAY

2019
- Smart - Info

Login Migration  from SET Portal 
to SETLink

21 FEB 

2019

May 2019
- 9 May Focus group #1 เชญิ 
น าเสนอ solution และขอรบั
ความเหน็การใชง้านระบบ

Aug 2019
- Aug Industry Meeting #2 เชญิบรษิทัจดทะเบยีน SET, mai เขา้มาเพื่อ
รบัทราบความคบืหน้า และการใชง้านระบบ
Sep 2019
- Focus Group #2 เชญิ focus group เขา้มาใหค้วามเหน็การใชง้านระบบ
Oct 2019
- Training for Listed Company  8 รอบการอบรม มบีรษิทัจดทะเบยีนเขา้
มาอบรมทัง้หมด 542 บรษิทั จ านวน 1,425 คน

OCT

2019
Oct 2019
- Smart - Calendar
- Smart - Corporate Action 

AGM, EGM, XD

DEC

2019

- Smart - Meeting
- Regulatory Report - CRG, AGM 
Checklist 

2020

- Smart – One Report
- Smart – Corporate Action (Phase 2)



Q & A



กรณีท ารายงานประจ าปีน าสง่ผูถ้อืหุน้เพิม่เตมิ ตอ้งมสีว่นที ่4 รบัรองความถกูตอ้งหรอืไม่1

กรณีบรษิทัมบีรษิทัลกู/ บรษิทัในเครอื จ านวนมาก มแีนวทางในการเปิดเผยขอ้มลู
รายละเอยีดในสว่นที ่1 การประกอบธุรกจิ อยา่งไร

2

กรณีบรษิทัมบีรษิทัลกู/ บรษิทัในเครอื จ านวนมาก มแีนวทางในการเปิดเผยขอ้มลู
รายการระหวา่งกนั ในสว่นที ่2 การก ากบัดแูลกจิการ อยา่งไร

3

กรณีบรษิทัมกีารขอการสง่เสรมิการลงทนุ BOI มแีนวทางในการเปิดเผยขอ้มลูอยา่งไร4

แนวทางในการเปิดเผยสาระส าคญัของสญัญาเชา่ระยะยาว ในเอกสารแนบ 45

ประเด็นทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัแบบ 56-1 One ReportQ & A

กรณีบรษิทัมกีารท า SD Report อยูแ่ลว้ มแีนวทางในการเปิดเผยขอ้มลูอยา่งไร6



ประเด็นขอรบัฟงัความคดิเห็น

การรวมแบบ 56-1 และ 56-21

ระยะเวลาการสง่ One report ภายใน 3 เดอืนนบัแตส่ ิน้รอบปีบญัชี2

โครงสรา้งและขอ้มลูในแบบรายงานทีป่รบัปรงุใหม ่3

การใชแ้บบ 56-1 เป็นสว่นหนึง่ของแบบ Filing 4

การมผีลใชบ้งัคบัส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสี ิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2564 เป็นตน้ไป5



Thank you


