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การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

3.3.2 ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 

          … นอกจากนี ้ให้เปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐานสากลหรือเทียบเท่า โดยระบุ 

ชื่อผู้ทวนสอบการจัดทำคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กรที่ขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

(อบก.) หรือผู้ทวนสอบที่บริษัทเห็นว่ามีผลงานเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในระดับสากล รวมทั้งเปิดเผย

แนวนโยบายในเร่ืองนี้ของคณะกรรมการบริษัทที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการลดผลกระทบทางลบ 

ต่อสิ่งแวดล้อมหรือการจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและหากเป็นช่วงเร่ิมต้นหรืออยู่ระหว่างดำเนินการ 

ให้เปิดเผยระยะเวลาการดำเนินการให้ผู้ลงทุนทราบด้วย  ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่ได้จัดทำข้อมูลการปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจก ให้ระบุว่า “ไม่มีข้อมูล” พร้อมแสดงเหตุผลประกอบ 
ท่ีมา: คู่มือ One Report หน้า 29 

1. การเปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะต้องมีการทวนสอบจากผู้ทวนสอบภายนอกด้วยหรือไม่ 

• ความคาดหวัง: เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือของข้อมูลต่อผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้อง  

รวมทั้งเพื่อให้มีมาตรฐานที่สามารถเปรียบเทียบการดำเนินการของบริษัทในแต่ละปีได้  

จึงให้มีการทวนสอบข้อมูลจากผู้ทวนสอบที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก อบก. หรือเทียบเท่า 

• การเลือกผู้ทวนสอบ สามารถดูรายชื่อผู้ทวนสอบได้ที่เว็บไซต์ของ อบก. ดังนี้ 

ก) http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/ เลือก “รายชื่อผู้ทวนสอบ”  หรือ 

ข) ผู้ทวนสอบที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมและน่าเชื่อถือเพียงพอ เช่น  

มีผลงานเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในประเทศที่เป็นที่ตั้งของบริษัท/โครงการน้ัน  

หรือเป็นผู้ทวนสอบที่มีมาตรฐานในระดับสากล (international firm)  

2. กรณีบริษัทยังไม่เคยดำเนินการหรืออยู่ระหว่างดำเนินการ ควรเปิดเผยอะไรบ้าง  

• ความคาดหวัง: แม้ในช่วงแรกบริษัทยังไม่มีข้อมูล และระบุว่าไม่มีข้อมูล บริษัทจะต้องเปิดเผย

ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะดำเนินการในระยะต่อไป 

• หากเป็นช่วงเร่ิมต้นหรืออยู่ระหว่างดำเนินการ ให้บริษัทระบุว่ายังไม่มีข้อมูล พร้อมกับเปิดเผย

เจตจำนงของคณะกรรมการ และเป้าหมายที่จะเร่ิมดำเนินการที่สอดคล้องกับบริบทของบริษัท 

เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นของบริษัท เช่น การกำหนดให้มีเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซ 

เรือนกระจกในปีใด การเตรียมการเพื่อเร่ิมเก็บข้อมูล และปีที่คาดว่าจะมีข้อมูล เป็นต้น   

http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/
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ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทราบถึงแนวทางการดำเนินการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

ตลอดจนอาจเปิดเผยข้อมูลบางองค์ประกอบที่ได้เร่ิมดำเนินการ เช่น วิธีจัดการพลังงาน และ  

วิธีจัดการน้ำ เป็นต้น 

• ทั้งนี้ หากบริษัทมีข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  แต่ยังไม่ได้ผ่านการทวนสอบหรือทวนสอบไม่ทัน 

และต้องการเปิดเผยข้อมูลให้ระบุว่า ยังไม่ได้ผ่านการทวนสอบข้อมูลที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก อบก. 

หรือเทียบเท่า เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทราบ และกำหนดเป้าหมายว่าจะทวนสอบในปีใด  
 

3. เนื้อหาการเปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ควรประกอบด้วยอะไรบ้าง 

• ความคาดหวัง: การมีนโยบายและแผนงานที่ชัดเจน เพื่อลดความเสี่ยงของบริษัทจากผลกระทบ 
ที่เกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  พร้อมทั้งแผนการบริหารจัดการการลดการปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสม และครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงเพื่อเป็นจุดเร่ิมต้น 

ของบริษัทในการเตรียมพร้อมสำหรับรองรับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในอนาคต และช่วยตอบโจทย์ความต้องการของผู้ลงทุนที่ต้องการทราบถึง 
ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจะนำไปสู่การลด
ผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม โดย: 

o อธิบายกิจกรรมหลักในการดำเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทาน ที่ก่อให้เกิด 
ก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรง1 และทางอ้อม2 ตามมาตรฐานสากล  

o ระบุวิธีการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (หรือแผนงานการบริหาร
จัดการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก) รวมทั้งอาจแสดงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา และ
เปรียบเทียบกับข้อมูลในปีก่อนหน้า  

 
1    การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง คือ การปล่อยก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้จากกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรโดยตรง ทั้งที่อยู่ 
    กับที่และเคลื่อนที่  เกิดจากกระบวนการปฏิกิริยาทางเคมี และการรั่วไหล เช่น การเผาไหม้ของเครื่องจักร  การใช้ยานพาหนะ 
    ขององค์กร (ทีอ่งค์กรเป็นเจ้าของ)  การใช้สารเคมีในการบำบัดน้ำเสีย และระบบทำความเย็น เป็นต้น 

2   การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางออ้ม คือ การปล่อยก๊าซจากการใช้พลังงาน เช่น พลังงานไฟฟ้า  พลังงานความร้อน และพลังงาน 
    ไอน้ำที่ซือ้มาเพื่อใช้งานภายในองค์กร 
ที่มา: http://www.tgo.or.th/2015/thai/content.php?s1=21&s2=125&sub3=sub3 
         http://www.tgo.or.th/2015/thai/content.php?s1=17&s2=58 
         http://carbonmarket.tgo.or.th/index.php?lang=TH&mod=aHRvYw==  

http://www.tgo.or.th/2015/thai/content.php?s1=21&s2=125&sub3=sub3
http://www.tgo.or.th/2015/thai/content.php?s1=17&s2=58
http://carbonmarket.tgo.or.th/index.php?lang=TH&mod=aHRvYw==
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o ระบุปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง ทางอ้อม และผลรวมปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกทั้งองค์กร (ถ้ามี) เพื่อสะท้อนถึงความสามารถของธุรกิจในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า และลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมต่อการดำเนินธุรกิจ
ของบริษัท  อีกทั้งเป็นข้อมูลให้แก่บริษัทในการจัดทำนโยบายและกำหนดเป้าหมาย 
เพื่อการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ท่ีมา: บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส, รายงานความย่ังยืนปี 2562 (ภาพอาจมีลิขสิทธิ์)  
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ท่ีมา: บมจ. กสิกรไทย, รายงานความย่ังยืนปี 2562 (ภาพอาจมีลิขสิทธิ์) 
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o ระบุผู้ทวนสอบ  

ท่ีมา: บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส, รายงานความย่ังยืนปี 2562 (ภาพอาจมีลิขสิทธิ์) 

o ระบุแนวนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัท

ในการลดผลกระทบทางลบจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยระบุเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ แนวทาง และกลยุทธ์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของธุรกิจในอนาคต   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ท่ีมา: บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส, รายงานความย่ังยืนปี 2562 
(ภาพอาจมีลิขสิทธิ์)  
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4. การนับระยะเวลาของข้อมูลสำหรับการทวนสอบนับอย่างไร เช่น เร่ิม พ.ย. 2563 – ต.ค. 2564 ได้หรือไม่  

• ได้ เน่ืองจาก อบก. กำหนดการเก็บข้อมูลเพื่อการทวนสอบให้ครบ 12 เดือนเท่านั้น โดยจะเร่ิม

เมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้ ในการเปิดเผยข้อมูลใน One Report ให้ระบุรอบ 12 เดือนด้วย เช่น ปี 2563 

(เดือน มี.ค. 2563 - ก.พ. 2564) เป็นต้น  

5. แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกดูได้จากที่ไหน  

• แหล่งข้อมูล เช่น คู่มือการประเมิน carbon footprint องค์กร สามารถดูได้ที่ 

http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/  

6. สำนักงานมีแนวทางสนับสนุนอย่างไรบ้าง 

• ที่ผ่านมา สำนักงานได้จัดหลักสูตรอบรมออนไลน์ เร่ือง “นโยบายการลดก๊าซเรือนกระจก: 

โอกาส ความท้าทาย และวิธีการประเมิน” สำหรับ บจ. โดยวิทยากรจาก อบก. บน platform  

ที่ดำเนินการโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเปิดให้เข้าเรียนตามความสะดวกของผู้เข้าอบรม 

ถึงวันที่ 8 พ.ย. 2563  

o โดยผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าว จะมีหลักสูตร workshop ที่สำนักงานร่วมกับ อบก.  

จัดอบรมในปี 2564 เพื่อให้ความรู้เชิงปฏิบัติให้สามารถประเมิน carbon footprint ได้  

โดยผู้เข้าร่วมหลักสูตร workshop ควรเป็นพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงาน เช่น 

วิศวกร พนักงานบัญชี ฝ่ายดูแลอาคาร เป็นต้น 

• นอกจากนี้ สำนักงานอยู่ระหว่างเตรียมจัด knowledge sharing session รวมทั้งศึกษามาตรการ

ช่วยเหลืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ธุรกิจกับสทิธิมนุษยชน 

3.4.1  นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม  

ให้อธิบายนโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัทที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวกับ

การจัดการด้านสังคมในกระบวนการดำเนินธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่า เช่น 

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม การผลิตและบริการอย่างมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า การมีส่วนร่วมพัฒนา

ชุมชนและสังคม ทั้งนี้ ให้อธิบายเฉพาะข้อมูลนโยบายและแนวปฏิบัติในภาพรวมตามที่บริษัทเห็นว่าสำคัญและ

http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/
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สอดคล้องกับบริบทของธุรกิจโดยสามารถนำนโยบายและแนวปฏิบัติทั้งฉบับที่เกี่ยวกับการจัดการด้านสังคม 

ไปเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท 
ท่ีมา: คู่มือ One Report  หน้า 32 

7. เนื้อหาการเปิดเผยข้อมูลการเคารพสิทธิมนุษยชน ควรประกอบด้วยอะไรบ้าง 

• ความคาดหวัง: บริษัทควรมีความเข้าใจและประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นจาก

ผลกระทบของการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกระบวนการประกอบธุรกิจ โดยกำหนดไว้เป็น

นโยบายของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาจากผู้บริหารสูง และ/หรือคณะกรรมการบริษัทผ่าน 

โครงสร้าง Governance ของบริษัท ทั้งนี้ การมอบหมายให้ดำเนินการตามที่กล่าวข้างต้น 

ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละบริษัทที่จะขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดย: 

o เปิดเผยนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งผ่านการพิจารณาอนุมัติจากกระบวนการภายใน

บริษัท โดยพิจารณาจากแนวปฏิบัติหรือหลักการด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศ หรือ

ระดับสากล หากมีนโยบายเน้นการจัดการความเสี่ยงกับ stakeholders กลุ่มใดเป็นพิเศษ

หรือไม่ได้จัดการความเสี่ยงกับ stakeholders กลุ่มใด ให้อธิบายเหตุผลประกอบ 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                     
ท่ีมา: บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย, นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน ฉบับปรับปรุงคร้ังท่ี 1 (ภาพอาจมีลิขสิทธิ์)                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                     
ท่ีมา: บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย, รายงานความย่ังยืนปี 2652 (ภาพอาจมีลิขสิทธิ์)                                                                                                                                                                                                              
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ท่ีมา: บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป, รายงานความย่ังยืน 2562 
(ภาพนี้อาจมีลิขสิทธิ์) 

o แนวปฏิบัติของบริษัทด้านสิทธิมนุษยชน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o บริษัทได้สื่อสารกับพนักงาน คู่ค้า และลูกค้า รวมถึงภาคส่วนที่เก่ียวข้องหรือไม่ อย่างไร 

o บริษัทสามารถเปิดเผยสาระสำคัญของนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน และเชื่อมโยงข้อมูลไปยัง

เว็บไซต์ของบริษัทได ้ 

                                                                                                                                                                                                     
ท่ีมา: บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย, นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน ฉบับปรับปรุงคร้ังท่ี 1 (ภาพอาจมีลิขสิทธิ์)                                                                                                                                                                                                              
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ท่ีมา: บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร, รายงานความย่ังยืนปี 2562 (ภาพอาจมีลิขสิทธิ์) 

 

8. บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลเร่ืองสิทธิมนุษยชนตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับ 

สิทธิมนุษยชน (United Nations Guiding Principle on Business and Human Rights:  

“หลักการชี้แนะฯ UNGPs”)  หรือไม่  

• เน่ืองจากประเด็นเรื่องธุรกิจที่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนมีหลายหลักการที่ได้รับการยอมรับในระดับ

สากล ซึ่งหลักการชี้แนะฯ UNGPs เป็นหน่ึงในน้ัน  อย่างไรก็ดี เน่ืองจากประเทศไทยได้รับหลักการ

ดังกล่าวมาปรับใช้ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและประกาศใช้แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วย

ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 -2565) หรือ National Action Plan on Business and 

Human Rights เม่ือวันที ่29 ตุลาคม 2562 ทั้งน้ี หลักการทั่วไปในเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน  

มักมีองค์ประกอบร่วมกันคือ การมี policy commitment การดำเนินการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชน

อย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: “HRDD”)  และกลไกเยียวยา เพื่อให้ม่ันใจว่า 

การดำเนินงานของบริษัทจะไม่ก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่า 

• กระบวนการ HRDD ประกอบด้วย การกำหนดขอบเขตในการตรวจสอบ  การระบุประเด็น 

ด้านสิทธิมนุษยชนที่เก่ียวข้อง  และการวิเคราะห์ความรุนแรงของผลกระทบและโอกาสที่อาจเกิดขึ้น 

โดยขั้นตอนเหล่านี้เป็นการจัดลำดับความสำคัญประเด็นความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนในองค์กร รวมถึง
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ท่ีมา: บมจ. ฟอร์จูน 

พาร์ท อินดัสตร้ี, 
รายงานความย่ังยืน 

ปี 2562      
(ภาพนี้อาจมีลิขสิทธิ์) 

แนวทางการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยง 

ที่อาจเกิดขึ้น  พร้อมทั้งจัดทำแผนติดตาม ผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขให้มีประสิทธิภาพ  

นอกจากน้ี ควรมีการจัดเตรียมมาตรการเยียวยาสำหรับผู้ที่อาจได้รับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน 

• โดยเมื่อบริษัทได้ดำเนินกระบวนการ HRDD แล้ว จะสามารถระบุความเสี่ยงและมาตรการต่าง ๆ 

และจัดทำเป็นนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อนำไปสู่การผนวกเข้ากับกระบวนการดำเนินธุรกิจ 

และระบบการติดตามดูแลของทั้งองค์กรได้ 
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ท่ีมา: http://www.scgsustainability.com/th/sustainability/society/human-rights/  (ภาพนี้อาจมีลิขสิทธิ์) 

• แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม สามารถศึกษาข้อมูลเรื่อง HRDD เพิ่มเตมิจากคู่มือประเมินความเสี่ยง 

ด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence Handbook) สำหรับภาคธุรกิจ 

จัดพิมพ์โดยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตาม QR Code  

ท่ีมา: บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร, รายงานความย่ังยืน ปี 2562 (ภาพนี้อาจมีลิขสิทธิ์)  

ท่ีมา: บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร, กระบวนการตรวจประเมินสถานะด้านสิทธิมนุษยชน
อย่างรอบด้านของ CPF (เมษายน 2563) (ภาพนี้อาจมีลิขสิทธิ์)  
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คู่มือประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence Handbook) 

และรายการตรวจสอบ Checklist ของธุรกิจการโรงแรม  จัดพิมพ์โดยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ ตาม QR Code 
 

9. สำนักงานมีแนวทางช่วยสนับสนุนอย่างไรบ้าง 

• สำนักงานได้จัด Facebook live หัวข้อ “สิทธิมนุษยชน: เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจอย่างไร”  

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 เพื่อให้ข้อมูลทั้งด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน

ความรูแ้ละประสบการณ์จากบริษัทที่ได้มีการปฏิบัติจริง โดยสามารถดูย้อนหลังได้ที่ facebook 

“สำนักงาน กลต.” เลือกหมวด video หรือตาม QR Code  

• นอกจากนี้ สำนักงานอยู่ระหว่างจัดทำหลักสูตรอบรม “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสำหรับ 

ภาคธุรกิจในตลาดทุนไทย” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการประกอบธุรกิจที่คำนึงถึง 

สิทธิมนุษยชนตามหลักการชี้แนะฯ UNGPs และสามารถนำหลักการดังกล่าวไปปรับใช้ 

ในกระบวนการดำเนินธุรกิจตามความเหมาะสม และช่วยให้สามารถประเมินความเสี่ยง 

HRDD รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลได้อย่างครบถ้วน โดยการอบรมจะแบ่งตามกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  

(1) ผู้บริหารระดับสูง/กรรมการ และ (2) หัวหน้างาน/ปฏิบัติการ ซึ่งคาดว่าจะเร่ิมจัดอบรม 

และจัดทำคู่มือแนวปฏิบัตสิำหรับ บจ. ในปี 2564  

การกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance: “CG”) 

10. การรายงานด้าน CG ยังสามารถรายงานตาม 5 ข้อ ของ SET ได้หรือไม่ 

• ความคาดหวัง: เป้าหมายการเปิดเผยข้อมูลในเร่ือง CG เพื่อให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

โดยพิจารณาตามหลักการ CG Code ในสาระสำคัญเป็นหลัก โดยรูปแบบการรายงานขึ้นอยู่กับ

บริบทของแต่ละบริษัท  
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ESG ภาพรวม 

รูปแบบการเปิดเผยข้อมูล  

 บริษัทอาจเปิดเผยหรือจัดทำรายงานการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนโดยมีสาระสำคัญ 

ตามที่กำหนดในหัวข้อดังกล่าว ด้วยวิธีใดดังต่อไปนี้ 

(ก) เปิดเผยเฉพาะสาระสำคัญของนโยบายและแนวปฏิบัติ สำหรับนโยบายและแนวปฏิบัติ 
ฉบับเต็มให้นำไปเปิดเผยเว็บไซต์ 

(ข) กรณีบริษัทมีข้อมูลไม่ครบถ้วน เช่น ไม่มีนโยบาย หรือ แนวปฏิบัติ หรือ ผลการดำเนินงาน
ในหัวข้อต่าง ๆ ที่อยู่ในเร่ือง “การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน” ให้ระบุว่า “ยังไม่ได้จัดทำ” ทั้งนี้ หากบริษัท 
มีแผนจะเผยแพร่นโยบายหรือแนวปฏิบัติหรือผลการดำเนินงานดังกล่าวควรระบุปีที่จะเผยแพร่ในรายงานด้วย 

(ค) บริษัทสามารถเปิดเผยผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ หรือแผนงาน (ถ้ามี) เกี่ยวกับการจัดการ
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมในประเด็นอ่ืน ๆ ตามที่บริษัทพิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับนโยบายและ 
แนวปฏิบัติของบริษัท โดยศึกษาได้จากแนวทางการรายงานความยั่งยืนของ Global Reporting Initiative (GRI)  

(ง) กรณีบริษัทจัดทำรายงานความยั่งยืนแล้ว ให้สรุปเฉพาะสาระสำคัญของเน้ือหาตาม  
4 หัวข้อในเร่ืองการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนตามแบบ 56-1 One Report โดยอ้างอิงรายละเอียดไปรายงาน
ความยั่งยืน 
ท่ีมา: คู่มือ One Report  หน้า 37 

11. นโยบายความยั่งยืนต้องรายงานใน One Report ทุกปี หรือสามารถอ้างอิงใน website ในกรณีท่ีไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงได้หรือไม่/ถ้าใช้ SD Report แทนการเปิดเผย ในหมวด ESG ของ One Report แทนเลย 

ได้หรือไม่ 

• ใน One Report จะเป็นข้อมูลสรุป เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบว่าบริษัทมีนโยบายและการดำเนินการ 

ที่สำคัญแต่ละเร่ืองอย่างไร  รวมทั้งควรทบทวนนโยบาย/แนวปฏิบัติต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ 

เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน  ทั้งนี้ รายละเอียด 

ของการดำเนินการสามารถเชื่อมโยงไปที่เว็บไซตข์องบริษัทหรือรายงานความยั่งยืน  

(SD report) ที่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทได้ 

• นอกจากนี้ บริษัทสามารถเลือกที่จะเปิดเผยการดำเนินการด้าน ESG ทั้งหมดลงใน One Report 

หรืออาจใช้ SD report ในการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG อ่ืนเพิ่มเติมจากใน One Report เพื่อให้
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สอดคล้องตามมาตรฐานสากลในการเปิดเผยข้อมูลที่บริษัทที่ต้องใช้ในการเข้าร่วม 

การประเมินต่าง ๆ ได้ 

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : “MD&A”) 

4.2 ให้อธิบายปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ 

ในอนาคต (forward looking) ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายนอก เช่น แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ ความเปลี่ยนแปลง 

ของภาวะตลาดหรืออุตสาหกรรม และปัจจัยภายใน เช่น นโยบาย กลยุทธ์ การบริหารงานของบริษัท  

การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงทางธุรกิจที่อาจกระทบต่อการดำเนินงาน รวมทั้งปัจจัยอ่ืน ๆ เช่น แนวโน้มและ

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม ที่ครอบคลุมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน และด้านการกำกับดูแลกิจการ 

ที่ด ีเพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าใจและวิเคราะห์ทิศทางการดำเนินงานของบริษัทในอนาคตได้ 

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทมีโครงการหรือการวิจัยพัฒนาที่จะกระทบต่อผลการดำเนินงาน และฐานะ

การเงินในอนาคตอันใกล้ (ประมาณ 1 ปี ) ให้บริษัทอธิบายรายละเอียดของโครงการหรือการวิจัย และพัฒนา

ดังกล่าว เช่น ลักษณะโครงการผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม ความคืบหน้า ผลกระทบที่อาจมี

ต่อผลการดำเนินงานและฐานะการเงินด้วย 
ท่ีมา: คู่มือ One Report  หน้า 39 

12. เร่ือง ESG ใน MD&A เป็น requirement ท่ีต้องรายงานรายไตรมาส หรือสามารถรายงานรายคร่ึงปี  

หรือรายปีได้ 

• ความคาดหวัง: การเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG ใน MD&A มีเป้าหมายเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการให้

ความสำคัญและการดำเนินการในเร่ือง ESG อย่างจริงจังเช่นเดียวกับด้าน financial performance 

ของผู้บริหารของบริษัทในรูปแบบมองไปข้างหน้า (forward looking) เช่น หากมีกฎหมาย 

ด้านสิ่งแวดล้อม/สิทธิมนุษยชน จะมีผลกระทบต่อธุรกิจอย่างไร การปรับปรุง business model/ 

practices เพื่อให้รองรับกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม/สิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ หากบริษัทพิจารณาแล้ว 

ไม่มีประเด็นในเร่ือง ESG ไม่จำเป็นต้องระบุ หรืออาจเชื่อมโยงไปที่เนื้อหาส่วนอ่ืนในแบบ เช่น 

การบริหารจัดการความเสี่ยง เนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลเร่ือง ESG ใน MD&A ไม่ใช่การเปิดเผย

ข้อมูลแบบ standalone แตบ่ริษัทควรประเมินความเสี่ยงของการประกอบธุรกิจซึ่งเชื่อมโยงกับ

ผลกระทบทางสังคม สิ่งแวดล้อมและการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่อาจจะมีหรือมีผลต่อบริษัท 
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ตัวอย่างเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ท่ีมา: บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล, รายงานประจำปี 2561 (ภาพนี้อาจมีลิขสิทธิ์)  ท่ีมา: บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป, รายงานประจำปี 2562 (ภาพนี้อาจมีลิขสิทธิ์) 

รวมทั้งหารือกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อกำหนดเป็นประเด็นสำคัญ และจัดทำเป็นกลยุทธ์และ 

commitment ของบริษัทที่มีผู้รับผิดชอบ โดยการเปิดเผยข้อมูลเป็นผลลัพธ์เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบ

ถึงการดำเนินการและความมุ่งมั่นของบริษัท  

• หากบริษัทมีเร่ืองที่เป็นความเปลี่ยนแปลงสำคัญในด้าน ESG และเป็นประเด็นที่สร้างผลกระทบ

ต่อรายได้หรือกำไรสุทธิตามงบการเงินงวดใดของบริษัทเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 

ก่อนหน้าเกิน 20% ซึ่งเป็นไปตามข้อ 22 ของประกาศ ทจ. 44/2556 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข 

และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่

ออกหลักทรัพย์ ที่กำหนดให้บริษัทจัดทำการวิเคราะห์และคำอธิบายระหว่างกาลของ 

ของฝ่ายจัดการ (interim MD&A) โดยอย่างน้อยแสดงสาเหตุและปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิด 

ความแตกต่าง รวมทั้งผลกระทบที่เกิดจากปัจจัยดังกล่าว ตัวอย่างประเด็น ESG ในเร่ืองนี้ เช่น  

การเปลี่ยน business model เนื่องจากเห็นความเสี่ยงจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ  ทั้งนี้ หากไม่มีประเด็นสำคัญให้เป็นการเปิดเผยข้อมูลตามปกติ 
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ตัวอย่างเรื่องสิทธิมนุษยชน 
ท่ีมา: บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป, รายงาน
ประจำปี 2558 (ภาพนี้อาจมีลิขสิทธิ์) 

ท่ีมา: Bangkok Bank, Management Analysis & Discussion, annual 
report 2019 (ภาพนี้อาจมีลิขสิทธิ์) 
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หมายเหตุ : เอกสารน้ีมิใช่คำแนะนำทางกฎหมาย และมไิด้ผูกพันการตีความทางกฎหมายของผู้จดัทำแต่อย่างใด ตัวอย่างท่ีปรากฏเป็นเพียงตัวอย่างการเปิดเผยที่มีอยู ่
ในปัจจุบัน และใช้สำหรับประกอบการอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นเท่าน้ัน ท้ังน้ี บริษัทจดทะเบียนอาจนำมาปรับใช้ในการเปิดเผยข้อมูลให้ดขีึ้นและครบถ้วนตามแบบ  
One Report 
 
 

13. บริษัทสามารถใช้แนวทางการเปิดเผยเร่ืองความยั่งยืนท่ีเป็นมาตรฐานสากลอื่น นอกจาก GRI ได้หรือไม่  

• แนวทางการรายงานตาม GRI เป็นมาตรฐานสากลที่มีบริษัทใช้กันแพร่หลายมากที่สุด ประกอบ

กับเพื่อส่งเสริมให้การเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG สามารถเปรียบเทียบกันได้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ลงทุน

ใช้ข้อมูลของแต่ละบริษัทได้สะดวกยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี หากบริษัทมีแนวทางการเปิดเผย 

ที่เป็น internationally-accepted standards อ่ืนที่สามารถเทียบเคียงกันได้ก็สามารถใช้ในการ

เปิดเผยได้ 

อื่น ๆ  

14. One Report สามารถส่งกระทรวงพาณิชย์ได้ด้วยหรือไม่  

• ได้ เน่ืองจาก One Report มีเนื้อหาครอบคลุมเนื้อหาตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด 

 


