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Introduction to One Report1

ควำมจ ำเป็นและประโยชน์

• ลดแบบรำยงำน
• ลดภำระกำรจัดท ำข้อมูล

ยกระดับกำรเปิดเผยข้อมูล ESG

1
2
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Introduction to One Report1

การเปิดเผยข้อมูล ESG ติดตามผลการปฏิบัติของ
นโยบายต่าง ๆ 

กำรปรับปรุงที่ส ำคัญ

เชื่อมโยงข้อมูล
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Introduction to One Report1
กำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญ

การใช้เงินจากการระดมทุน

เงื่อนไขการอนุญาตและการรับหลักทรัพย์

การพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

MD&A + ESG

กำรประกอบ
ธุรกิจและผล
กำรด ำเนินงำน

ส่วนที่ 1
นโยบาย พัฒนาการ และจรรยาบรรณธุรกิจ

กำรก ำกับ
ดูแลกิจกำร

ส่วนที่ 2

โครงสร้างการกากับดูแลกิจการ

ผลการดาเนินงานด้านการกากับดูแลกิจการ

ข้อมูลสาคัญอื่น ๆ Non audit service
Non audit fee

ข้อมูลคณะกรรมการ/
กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน
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Introduction to One Report1
กำรจัดท ำแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี/รำยงำนประจ ำปี

แบบ 56-1 One Report 

คู่มือกำรจัดท ำแบบ 56-1 One Report 
• วิธีกำรเปิดเผยข้อมูล
• ตัวอย่ำงกำรเปิดเผยข้อมูล
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Introduction to One Report1
เปรียบเทียบ Timeline กำรส่งแบบ 56-1 / 56-2 เดิม กับ 56-1 One Report

56-1 / 56-2 ปัจจุบัน

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

วันที่ปิดงวด ก ำหนดส่งงบกำรเงิน 

ก ำหนดส่งแบบ 56-1

56-1 One Report ก ำหนดส่งแบบ 56-1
One Report

ประชุม AGM

ก ำหนดส่งแบบ 56-2

ก ำหนดส่งแบบ 56-2
ต่อกระทรวงพำณิชย์

ก ำหนดส่งแบบ 56-1
One Report

ต่อกระทรวงพำณิชย์ 
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Introduction to One Report1
Timeline กำรประกำศใช้แบบ 56-1 One Report

2563

31 ธ.ค. 31 ธ.ค.

บริษัทที่จะ Early Adoption

วันปิดงวด

ส่งแบบ 56-1 
One Report

ส่งแบบ 56-1

ส่งแบบ 56-2

31 มี.ค. 30 เม.ย.

ส่งแบบ 56-1 
One Report

31 มี.ค.

2564 2565

วันปิดงวด

ส่งแบบ 56-1 One Report 
ต่อกระทรวงพำณิชย์

ส่งแบบ 56-2 
ต่อกระทรวงพำณิชย์

31 พ.ค.

ทุกบริษัท

บริษัทที่ยังไม่ Early Adoption
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Introduction to One Report1
Timeline ส ำหรับบริษัทยื่นแบบ filing IPO

2563

31 ธ.ค.

วันปิดงวด

แบบ filing ปัจจุบัน
+

กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก
ประธำนกรรมกำร / CEO

1 ม.ค. 1 ม.ค. 

2564 2565

แบบ filing
เนื้อหำ 56-1 One Report
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หัวข้อกำรบรรยำย

Introduction to One Report

Amendment on Business, MD&A and Financial Disclosure Requirements

Amendment on ESG Disclosure Requirements
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ภาพรวมการปรับปรงุการเปดิเผยขอ้มลู => ความยัง่ยืนของ บจ. ไทย เพิ่มความมั่นใจใหผู้ล้งทนุ

ส่วนที่ 1: การประกอบธุรกิจ

1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

3 ความเสี่ยง

4 สินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

5 ข้อพิพาททางกฎหมาย

6 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาคัญอื่น

ส่วนที่ 2: การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

8 โครงสร้างการจัดการ

9 การกากับดูแลกิจการ

10 CSR

11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

12 รายการระหว่างกัน

ส่วนที่ 3: ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน

13 ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ

14 การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)

ส่วนที่ 1: การประกอบธุรกิจและผลการดาเนินงาน

1 โครงสร้างและการดาเนินงานของกลุ่มบริษัท

2 การบริหารจัดการความเสี่ยง

3 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 

4 การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)

5 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาคัญอื่น (ข้อพิพาท ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี) 

ส่วนที่ 2: การกากับดูแลกิจการ

6 นโยบายการกากับดูแลกิจการ

7 โครงสร้างการกากับดูแลกิจการ และข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 
คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ 

8 รายงานผลการดาเนินงานสาคัญด้านการกากับดูแลกิจการ

9 การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

ส่วนที่ 3: งบการเงิน

โครงสร้าง 56-1 เดิม โครงสรา้ง One Report
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Amendment on2 Business, MD&A and Financial Disclosure Requirements

2

ส่วนท่ี 1: การประกอบธรุกิจและผลการด าเนินงาน

1 โครงสรา้งและการด าเนินงานของกลุม่บรษิทั

2 การบรหิารจดัการความเสีย่ง

3 การขบัเคลื่อนธุรกจิเพือ่ความยัง่ยนื

4 การวเิคราะหแ์ละค าอธบิายของฝ่ายจดัการ
(MD&A)

5 ขอ้มลูทัว่ไปและขอ้มลูส าคญัอื่น

ส่วนท่ี 2: การก ากบัดแูลกิจการ

6 การก ากบัดแูลกจิการ

7
โครงสรา้งการก ากบัดแูลกจิการ และขอ้มลูส าคญั
เกีย่วกบัคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอ่ย 
ผูบ้รหิาร พนกังานและอื่น ๆ

8 รายงานผลการด าเนินงานส าคญัดา้นการก ากบัดแูล
กจิการ

9 การควบคุมภายในและรายการระหวา่งกนั

ส่วนท่ี 3: งบการเงิน

ส่วนท่ี 1: การประกอบธรุกิจและผลการด าเนินงาน

1 โครงสรา้งและการด าเนินงานของกลุม่บรษิทั

2 การบรหิารจดัการความเสีย่ง

3 การขบัเคลื่อนธุรกจิเพือ่ความยัง่ยนื

4 การวเิคราะหแ์ละค าอธบิายของฝ่ายจดัการ
(MD&A)

5 ขอ้มลูทัว่ไปและขอ้มลูส าคญัอื่น

ส่วนท่ี 2: การก ากบัดแูลกิจการ

6 การก ากบัดแูลกจิการ

7 โครงสรา้งการก ากบัดแูลกจิการ และขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอ่ย ผูบ้รหิาร พนกังาน
และอื่น ๆ

8 รายงานผลการด าเนินงานส าคญัดา้นการก ากบัดแูล
กจิการ

9 การควบคุมภายในและรายการระหวา่งกนั

ส่วนท่ี 3: งบการเงิน

เอกสารแนบ 
เลือกเปิดเผยในเวบ็ไซตข์องบริษทัได้
1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร 

ผูม้อี านาจควบคุม และเลขานุการบรษิทั
2 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบรษิทัยอ่ย
3 รายละเอยีดเกีย่วกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน และหวัหน้า

งานก ากบัดแูลการปฏบิตังิานของบรษิทั (compliance)
4 ทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิและรายละเอยีดเกีย่วกบั

รายการประเมนิราคาทรพัยส์นิ
5 นโยบายและแนวปฏบิตักิารก ากบัดแูลกจิการ 

และจรรยาบรรณธุรกจิโดยละเอยีด
6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

โครงสร้ำงแบบ 56-1 One Report

การเปลีย่นแปลงทีส่ าคญั

13



Amendment on2 Business, MD&A and Financial Disclosure Requirements

2

ส่วนท่ี 1: การประกอบธรุกิจและผลการด าเนินงาน

1 โครงสรา้งและการด าเนินงานของกลุม่บรษิทั

2 การบรหิารจดัการความเสีย่ง

3 การขบัเคลื่อนธุรกจิเพือ่ความยัง่ยนื

4 การวเิคราะหแ์ละค าอธบิายของฝ่ายจดัการ
(MD&A)

5 ขอ้มลูทัว่ไปและขอ้มลูส าคญัอื่น

ส่วนท่ี 2: การก ากบัดแูลกิจการ

6 การก ากบัดแูลกจิการ

7
โครงสรา้งการก ากบัดแูลกจิการ และขอ้มลูส าคญั
เกีย่วกบัคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอ่ย 
ผูบ้รหิาร พนกังานและอื่น ๆ

8 รายงานผลการด าเนินงานส าคญัดา้นการก ากบัดแูล
กจิการ

9 การควบคุมภายในและรายการระหวา่งกนั

ส่วนท่ี 3: งบการเงิน

ส่วนท่ี 1: การประกอบธรุกิจและผลการด าเนินงาน

1 โครงสรา้งและการด าเนินงานของกลุม่บรษิทั

2 การบรหิารจดัการความเสีย่ง

3 การขบัเคลื่อนธุรกจิเพือ่ความยัง่ยนื

4 การวเิคราะหแ์ละค าอธบิายของฝ่ายจดัการ
(MD&A)

5 ขอ้มลูทัว่ไปและขอ้มลูส าคญัอื่น

ส่วนท่ี 2: การก ากบัดแูลกิจการ

6 การก ากบัดแูลกจิการ

7 โครงสรา้งการก ากบัดแูลกจิการ และขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอ่ย ผูบ้รหิาร พนกังาน
และอื่น ๆ

8 รายงานผลการด าเนินงานส าคญัดา้นการก ากบัดแูล
กจิการ

9 การควบคุมภายในและรายการระหวา่งกนั

ส่วนท่ี 3: งบการเงิน

เอกสารแนบ 
เลือกเปิดเผยในเวบ็ไซตข์องบริษทัได้
1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร 

ผูม้อี านาจควบคุม และเลขานุการบรษิทั
2 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบรษิทัยอ่ย
3 รายละเอยีดเกีย่วกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน และหวัหน้า

งานก ากบัดแูลการปฏบิตังิานของบรษิทั (compliance)
4 ทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิและรายละเอยีดเกีย่วกบั

รายการประเมนิราคาทรพัยส์นิ
5 นโยบายและแนวปฏบิตักิารก ากบัดแูลกจิการ 

และจรรยาบรรณธุรกจิโดยละเอยีด
6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

โครงสร้ำงแบบ 56-1 One Report

การเปลีย่นแปลงทีส่ าคญั
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Amendment on2 Business, MD&A and Financial Disclosure Requirements

โครงสร้างและการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท

1 2 3
นโยบำยและภำพรวม
กำรประกอบธุรกิจ

ไม่เปลี่ยนแปลง

ลักษณะกำร
ประกอบธุรกิจ

เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม:
1. ควำมคืบหน้ำวัตถุประสงค์กำรใช้เงิน
2. ข้อผูกพัน/เงื่อนไขกำรอนุญำต 

กำรพัฒนำนวัตกรรม
3. กำรประกอบธุรกิจแบบโครงกำร
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ

โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

ผู้ถือหุ้น : holding company

1
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Amendment on2 Business, MD&A and Financial Disclosure Requirements

โครงสร้างและการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท

1 2 3
จ ำนวนทุนจดทะเบียน
และทุนช ำระแล้ว

หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่ำง
จำกหุ้นสำมัญ:
1. หุ้นบุริมสิทธิ ลักษณะหุ้นบุริมสิทธิ ผู้ถือ

เป็นบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้ง ให้ระบุ
รำยช่ือและจ ำนวนที่แต่ละรำยถือด้วย 

2. Thai Trust Fund และ NVDR

กำรออกหลักทรัพย์อื่น

ตรำสำรหนี้ที่ยังไม่ครบก ำหนด
ไถ่ถอน เปิดเผยข้อมูลผู้ค้ ำประกัน

นโยบำยกำรจ่ำย
เงินปันผล

ไม่เปลี่ยนแปลง

1
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Amendment on2 Business, MD&A and Financial & Non-Financial Disclosure Requirements

การบริหารความเสี่ยง
อธิบายครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้าน
สิ่งแวดล้อม ด้านสังคม 
ที่ครอบคลุมถึงการเคารพ
สิทธิมนุษยชน และด้านการกากับดูแล
กิจการที่ดี

2

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)4
ปัจจัยหรือเหตุกำรณท์ี่อำจมผีลตอ่ฐำนะกำรเงนิ
หรือกำรด ำเนนิงำนอยำ่งมนียัส ำคญั 

ผลกระทบด้ำน ESG
กับผลกำรด ำเนินงำน
ของบริษัท
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Amendment on2 Business, MD&A and Financial Disclosure Requirements

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD & A)4

1

2

3

วิเครำะห์ฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน 
และกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญ

ปัจจัยหรือเหตุกำรณ์ที่อำจมีผลต่อฐำนะ
กำรเงินหรือกำรด ำเนินงำนอย่ำงมีนัยส ำคัญ 

ข้อมูลจำกงบกำรเงินและอัตรำส่วนทำงกำรเงิน

ไม่เปลี่ยนแปลง

ผลกระทบด้ำน ESG
กับผลกำรด ำเนินงำน
ของบริษัท

ปรับปรุงอัตรำส่วน
ทำงกำรเงิน

18



Amendment on2 Business, MD&A and Financial Disclosure Requirements

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอื่น5

สถำบันกำรเงินท่ีติดต่อประจ ำ (เฉพำะกรณีที่บริษัทออกตรำสำรหนี้)

หำกมีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ของประเทศอื่น ขอให้ระบุช่ือตลำดหลักทรัพย์ในประเทศอื่น และระบุ
ว่ำเป็นตลำดหลักทรัพย์หลักหรือไม่ 

ไม่เปลี่ยนแปลง

ข้อจ ำกัดของผู้ถือหุ้นในต่ำงประเทศ เช่น กำรขอมติเพื่อเสนอขำยเพิ่มทุนหรือออกใบ TSR

ไม่เปล่ียนแปลงข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลส ำคัญอื่น

ข้อพิพำททำงกฎหมำย

ตลำดรอง

สถำบันกำรเงิน
ที่ติดต่อประจ ำ

01

02

03

04

05
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ท่านพร้อมรับกบัการเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใด

Climate change, 
Environmental 

deterioration &
Resource scarcity

Technology 
disruption

Demographic 
shift

Urbanization

Geopolitical 
shift 

Covid 19

20



• UN PRI (Principles for Responsible Investment) เน้นรณรงค์ให้ผู้ลงทุนสถาบัน (ทั้ง Asset Owners , Asset Managers และที่ปรึกษาการลงทุน) ใช้หลักการลงทุนที่รับผิดชอบต่อ
สังคม 6 ข้อ (The Six Principles) ประกอบการตัดสินใจลงทุน

• ปัจจุบันมี signatories มากกว่า 3,000 แห่งทั่วโลก ดูแลเงินลงทุนรวมกันประมาณ 100 ล้านล้าน USD

ผู้ลงทุนที่เรียกร้องให้ธุรกิจใส่ใจ ESG เพิ่มจ านวนขึ้นอย่างก้าวกระโดดในช่วง 10 ปี
Environment, Social, Governance: ESG

21



Amendment on2 Business, MD&A and Financial Disclosure Requirements

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน3

1. นโยบายและ
เป้าหมายการจัดการ
ด้านความยั่งยืน

2. การจัดการ
ผลกระทบต่อผู้มีส่วน
ได้เสียในห่วงโซ่คุณค่า
ของธุรกิจ

4. การจัดการด้าน
ความยั่งยืนในมิติสังคม

3. การจัดการด้าน
ความยั่งยืนในมิติ
สิ่งแวดล้อม



Amendment on2 Business, MD&A and Financial Disclosure Requirements

2

ส่วนท่ี 1: การประกอบธรุกิจและผลการด าเนินงาน

1 โครงสรา้งและการด าเนินงานของกลุม่บรษิทั

2 การบรหิารจดัการความเสีย่ง

3 การขบัเคลื่อนธุรกจิเพือ่ความยัง่ยนื

4 การวเิคราะหแ์ละค าอธบิายของฝ่ายจดัการ
(MD&A)

5 ขอ้มลูทัว่ไปและขอ้มลูส าคญัอื่น

ส่วนท่ี 2: การก ากบัดแูลกิจการ

6 การก ากบัดแูลกจิการ

7
โครงสรา้งการก ากบัดแูลกจิการ และขอ้มลูส าคญั
เกีย่วกบัคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอ่ย 
ผูบ้รหิาร พนกังานและอื่น ๆ

8 รายงานผลการด าเนินงานส าคญัดา้นการก ากบัดแูล
กจิการ

9 การควบคุมภายในและรายการระหวา่งกนั

ส่วนท่ี 3: งบการเงิน

ส่วนท่ี 1: การประกอบธรุกิจและผลการด าเนินงาน

1 โครงสรา้งและการด าเนินงานของกลุม่บรษิทั

2 การบรหิารจดัการความเสีย่ง

3 การขบัเคลื่อนธุรกจิเพือ่ความยัง่ยนื

4 การวเิคราะหแ์ละค าอธบิายของฝ่ายจดัการ
(MD&A)

5 ขอ้มลูทัว่ไปและขอ้มลูส าคญัอื่น

ส่วนท่ี 2: การก ากบัดแูลกิจการ

6 การก ากบัดแูลกจิการ

7 โครงสรา้งการก ากบัดแูลกจิการ และขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอ่ย ผูบ้รหิาร พนกังาน
และอื่น ๆ

8 รายงานผลการด าเนินงานส าคญัดา้นการก ากบัดแูล
กจิการ

9 การควบคุมภายในและรายการระหวา่งกนั

ส่วนท่ี 3: งบการเงิน

เอกสารแนบ 
เลือกเปิดเผยในเวบ็ไซตข์องบริษทัได้
1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร 

ผูม้อี านาจควบคุม และเลขานุการบรษิทั
2 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบรษิทัยอ่ย
3 รายละเอยีดเกีย่วกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน และหวัหน้า

งานก ากบัดแูลการปฏบิตังิานของบรษิทั (compliance)
4 ทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิและรายละเอยีดเกีย่วกบั

รายการประเมนิราคาทรพัยส์นิ
5 นโยบายและแนวปฏบิตักิารก ากบัดแูลกจิการ 

และจรรยาบรรณธุรกจิโดยละเอยีด
6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

โครงสร้ำงแบบ 56-1 One Report

การเปลีย่นแปลงทีส่ าคญั
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Amendment on2 Business, MD&A and Financial Disclosure Requirements

นโยบาย/ความสมเหตุสมผลของการ
จ่ายค่าตอบแทน ความเห็นของ
คณะกรรมการ

Code of conduct (ถ้ามี) และพัฒนาการที่สาคัญ

กำรก ำกับดูแลกิจกำร

16

06 โครงสร้ำงกำรก ำกับดูแลกิจกำร07

นโยบำย
ลาดับขั้น สายการบังคับบัญชา การ
แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างกรรมการและ
ฝ่ายจัดการ

โครงสร้ำง

องค์ประกอบ ความหลากหลายด้านทักษะความชานาญ เพศ และอายุ กรณี
ประธานกรรมการและผู้จัดการเป็นบุคคลเดียวกัน รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่

กรรมกำร/กรรมกำรชุดย่อย

ผู้บริหำร

ความเหมาะสมของจานวนพนักงาน 
การจัดให้มีกองทุนสารองเลี้ยงชีพ

พนักงำน

non audit service และ 
non audit fee

ข้อมูลส ำคัญอื่น ๆรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนส ำคัญ
ด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำร

ติดตามการปฏิบัติตามนโยบายด้าน CG: anti corruption, whistleblowing

กำรด ำเนินกำรด้ำน CG

08
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หัวข้อกำรบรรยำย

Introduction to One Report

Amendment on Business, MD&A and Financial Disclosure Requirements

Amendment on ESG Disclosure Requirements

1
2
3
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การขับเคลื่อนธุรกิจ
ส่วนที่ 1: การประกอบธุรกิจและผลการด าเนินงาน

3หัวข้อ เพื่อความยั่งยืน
คุณรัตน์วลี อนันตานานนท์ 
ผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 1
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

26

คุณวินิตา กุลตังวัฒนา 
ผู้อ านวยการ ฝ่ายส่งเสริมธรรมาภิบาลและความยั่งยืน
ส านักงาน ก.ล.ต.



ESG Disclosure Methodology
เปิดเผยให้ดี...ต้องมีวิธีการ

การขับเคล่ือนธุรกิจเพื่อความย่ังยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความย่ังยืน 

ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ ผู้มีส่วนได้เสียของธุรกิจ

การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

การจัดการด้านความยั่งยืน
ในมิติสิ่งแวดล้อม

• นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม
• ผลการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

การจัดการด้านความย่ังยืน
ในมิติสังคม

• นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม
• ผลการดาเนินงานด้านสังคม

3

3.1

3.2

3.3 3.4

นโยบายการก ากับดูแลกิจการ6

โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ และข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 
คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอ่ืนๆ7

รายงานผลการด าเนินงานส าคัญด้านการก ากับดูแลกิจการ8

• นโยบายและแนวปฏิบัติการก ากับดูแลกิจการ
• จรรยาบรรณธุรกิจ
• การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ

• โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ
• ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ
• ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

• ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร
• ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน
• ข้อมูลส าคัญอื่น

• สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผา่นมา
• รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปทีี่ผ่านมา
• สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

ส่วนที่ 1: การประกอบธุรกิจและผลการด าเนินงาน

ส่วนที่ 2: การก ากับดูแลกิจการ
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ส่วนที่ 1: การประกอบธุรกิจและผลการดาเนินงาน

1 โครงสร้างและการดาเนินงานของกลุ่มบริษัท

2 การบริหารจัดการความเสี่ยง

3 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

4 การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)

5 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาคัญอื่น (ข้อพิพาท ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี) 

ส่วนที่ 2: การกากับดูแลกิจการ
6 นโยบายการกากับดูแลกิจการ

7 โครงสร้างการกากับดูแลกิจการ และข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 
คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ 

8 รายงานผลการดาเนินงานสาคัญด้านการกากับดูแลกิจการ

9 การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

ส่วนที่ 3: งบการเงิน

การขับเคล่ือนธุรกิจเพื่อความย่ังยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน 

ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ ผู้มีส่วนได้เสียของธุรกิจ

การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

การจัดการด้านความยั่งยืน
ในมิติสิ่งแวดล้อม

• นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม
• ผลการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

การจัดการด้านความยั่งยืน
ในมิติสังคม

• นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม
• ผลการดาเนินงานด้านสังคม

3

3.1

3.2

3.3 3.4

กำรขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อควำมยั่งยืน (ข้อ 3)
ในโครงสร้าง One Report
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นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

• แสดงเจตนำรมณ์และควำมมุ่งมั่น
• ประกำศนโยบำยระดับองค์กร
• สะท้อนควำมชัดเจนกำรด ำเนินธุรกิจท่ี

ครอบคลุมประเด็นส่ิงแวดล้อม สังคม และกำร
ก ำกับดูแลกิจกำร

กำรจัดกำรด้ำนควำมย่ังยืน

29

นโยบำย

กำรจัดกำรด้ำนควำมย่ังยืน
เป้ำหมำย

• แสดงให้เห็นทิศทำงกำรด ำเนินงำน
• สะท้อนประสิทธิภำพธุรกิจที่ค ำนึงถึงผลกระทบ

ด้ำนส่ิงแวดล้อม สังคม และกำรก ำกับดูแล
กิจกำร

นโยบายและ
เป้าหมายการ
จัดการด้าน
ความยั่งยืน



นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

ตัวอย่าง การเปิดเผยนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

30ที่มา:  รายงานความยั่งยืน ประจ าปี 2562 บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน)

สรุปนโยบาย

แนวปฏิบัติ

เป้าหมาย



การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

31

และผู้มีส่วนได้เสีย
กิจกรรมหลัก

กิจกรรมสนับสนุน

• สะท้อนกิจกรรมของธรุกิจตั้งแต่ตน้น้ ำถึง
ปลำยน้ ำ 

• เป็นประโยชน์ต่อกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียง/
โอกำสในกำรพัฒนำธุรกจิใหเ้กิดมูลค่ำเพิม่
และสำมำรถตอบสนองควำมคำดหวังของผู้
มีส่วนได้เสียได้อย่ำงเหมำะสม 

• ผู้ที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่คณุค่ำทีอ่ำจมี
ผลกระทบต่อและ/หรือได้รับผลกระทบจำก
กำรประกอบธุรกิจทั้งในลักษณะ positive 
and negative impact

การบริหารปัจจัยการผลิต การปฏิบัติการ การกระจายสินค้าและบริการ การตลาดและการขาย การบริการหลังการขาย

การจัดซื้อจัดจ้าง การพัฒนาเทคโนโลยี การบริหารทรพัยากรบคุคล โครงสร้างพื้นฐาน



การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

32

ตัวอย่าง การเปิดเผยข้อมูลห่วงโซ่คุณค่า

ที่มา:  รายงานความยั่งยืน ประจ าปี 2562 บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน)



ที่มา:  รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ปี 2561 บริษัทพีทีที โกลบอล เคมคิอล จ ากัด (มหาชน)

การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

ตัวอย่าง การเปิดเผยข้อมูลห่วงโซ่คุณค่า

33



ที่มา:  รายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน ปี 2561 บริษัทเอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)

การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

ตัวอย่าง การเปิดเผยข้อมูลห่วงโซ่คุณค่า

34



ตัวอย่าง การเปิดเผยข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียของธุรกิจ 
การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

35

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทาง ความคาดหวัง การตอบสนอง

ที่มา:  รายงานความยั่งยืน 2562 บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน)



การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม 

36

กำรจัดหำและใช้ทรัพยำกร
อย่ำงมีประสิทธิภำพและคุ้มค่ำ 

ท ำให้ประหยัดต้นทุน

ควำมพยำยำมและกำรส่งเสริม
กำรบริหำรจัดกำรเพ่ือ

ลดผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม

กำรเปิดเผยข้อมูลที่ดี ควรสะท้อน...นโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
สะท้อนถึงควำมมุ่งมั่นตั้งใจของธุรกิจในกำรลดผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม
และกำรใช้พลังงำนและทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ โดยค ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย

ตัวอย่างแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

การใช้พลังงาน การใช้น้ า การจัดการขยะ ของเสีย 
และมลพิษ

การจัดการเพื่อลดปัญหา
ก๊าซเรือนกระจก

• ลดการพึ่งพาพลังงาน
หรือเชื้อเพลิงที่ใช้แล้ว
หมดไป

• ลดความเสี่ยงในการ
ขาดแคลนทรัพยากร
น้าที่มีคุณภาพ

• ลดผลกระทบเชิงลบ
จากกระบวนการธุรกิจ
ที่อาจสร้างความ
เดือดร้อนให้แก่ชุมชน
และสังคม

• ลดปัญหาโลกร้อน 
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และ
ภัยธรรมชาติ

ห่วงโซ่คุณค่ำของธุรกิจ

36



ข้อมูลการจัดการด้านความยั่งยืนในมิติ
สิ่งแวดล้อม

ที่มา:  รายงานประจ าปี 2562 บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน)

ตัวอย่าง การเปิดเผยข้อมูลนโยบายและแผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
แนวปฏิบัติการจัดการส่ิงแวดล้อมตลอดห่วงโซ่คุณค่า

นโยบายการจัดการด้านส่ิงแวดล้อม (โดยสังเขป)

37

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม 



ข้อมูลการจัดการด้านความยั่งยืนในมิติ
สิ่งแวดล้อม

ที่มา:  รายงานประจ าปี 2562 บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน)

แผนงาน

ผลลัพธ์

ตัวอย่าง การเปิดเผยข้อมูลการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (การจัดการของเสีย)
นโยบายและเป้าหมาย

38

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม 



การเปิดเผยข้อมูลก๊าซเรือนกระจก

เปิดเผย
แนวนโยบาย
คณะกรรมการ
บริษัทในเรื่องนี้

เปิดเผยข้อมูล
การปล่อย                  

ก๊าซเรือนกระจก
ตาม

มาตรฐานสากล
หรือเทียบเท่า

ระบุชื่อ
ผู้ทวนสอบ

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม 

39



ตัวอย่าง: การเปิดเผยข้อมูลก๊าซเรือนกระจก

ที่มา: บมจ. อินโดรามาเวนเจอร์ส รายงานความย่ังยืนปี 2556
40



ตัวอย่าง: การเปิดเผยข้อมูลก๊าซเรือนกระจก

ที่มา: บมจ. อินโดรามาเวนเจอร์ส
รายงานความย่ังยืนปี 2559

41



ตัวอย่าง: การเปิดเผยข้อมูลก๊าซเรือนกระจก

ที่มา: บมจ. อินโดรามาเวนเจอรส์
รายงานความย่ังยืนปี 2562 

42



การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม

ควำมพยำยำมในกำรลดควำม
เสี่ยงจำกกำรละเมิดสิทธิ

มนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียทุก
กลุ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่ำ

กำรเปิดเผยข้อมูลที่ดี ควรสะท้อน...

กำรพัฒนำและส่งเสริม
คุณภำพชีวิตของพนักงำน 

แรงงำน ลูกค้ำ ชุมชนและสังคม
43

นโยบายด้านสิทธมินุษยชน
สะท้อนควำมมุ่งม่ันที่จะด ำเนินธุรกิจโดยค ำนึงถึงกำรเคำรพสิทธิมนุษยชนและควำมรับผิดชอบต่อ
ผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และประเทศชำติ

ตัวอย่างแนวปฏิบัติด้านสังคม

การปฏิบัติต่อพนักงาน
และแรงงาน

ความรับผิดชอบ
ต่อลูกค้า

ความรับผิดชอบ
ต่อชุมชน/สังคม

• ลดความเสี่ยงในประเด็นข้อ
พิพาทเกี่ยวกับพนักงานและ
แรงงาน เพื่อรักษา
ความสามารถในการแข่งขัน 

• ยกระดับความพึงพอใจและ
ความไว้วางใจจากลูกค้า

• ลดผลกระทบเชิงลบจาก
กระบวนการธุรกิจที่อาจสร้างความ
เดือดร้อนให้แก่ชุมชนและสังคม

ห่วงโซ่คุณค่ำของธุรกิจ



การประเมินและการบริหารจัดการความเสีย่ง

แนวนโยบายและแนวปฏิบัติ พร้อมทบทวนเพื่อให้เห็นพัฒนาการ

เป้าหมายการจัดการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

ผลการด าเนินงานและผลลัพธ์ที่เกี่ยวกับการจัดการด้านสังคม ซึ่งรวมถึง
การเคารพสิทธิมนุษยชน พร้อมเปิดเผยหากมีข้อพิพาท / อยู่ระหว่าง
ตรวจสอบโดยหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม
สิทธิมนุษยชน

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม

44



การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม

ตัวอย่าง

45

การเปิดเผยนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

ที่มา: บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จ ากัด (มหาชน), รายงานความย่ังยืนประจ าปี 2562 



ที่มา:  รายงานความย่ังยืน 2562
บริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน)

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม

ตัวอย่าง
การเปิดเผยข้อมูลพนักงาน

46
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ท่ีมา:  รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ าปี 2561 บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ากัด (มหาชน)

เป้าหมาย แผนงาน

ผลลัพธ์

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม

ตัวอย่าง
การเปิดเผยข้อมูล
ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

47



ที่มา:  รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ าปี 2562
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากัด (มหาชน)

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม

48

ตัวอย่าง
การเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคม



ข้อ 3 การขับเคลื่อนธุรกิจเพือ่ความยั่งยืน
ส่วนที่ 1: การประกอบธุรกิจและผลการด าเนินงานข้อสรุป

เป็น content ใหม่ใน One Report ที่ถูกปรบัปรงุมำจำกหวัข้อ 
CSR (เดิม) ท ำให้กำรเปิดเผยข้อมูลสะท้อนฝีมือและควำม
ลึกซึ้งในกำรบริหำรควำมยั่งยืนของธุรกิจได้ดีกว่ำ

Newly
developed content 

มีกรอบกำรด ำเนินงำนที่ท ำให้บริษทัสำมำรถน ำประเด็น
สิ่งแวดล้อมและสังคมมำจับบน Value Chain และ Stakeholder 
ท ำให้เห็นภำพรวมของกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมย่ังยืนของธุรกิจ
แบบ ESG in practices ได้ดีกว่ำ

Proposed Standard 
Framework 

Specific
ESG Topics 

มีกำรก ำหนดหัวข้อและประเด็นทำงส่ิงแวดล้อมและสังคม 
เป็นแนวทำง ท ำให้ง่ำยและสะดวกกว่ำในกำรเปิดเผยข้อมูล 
ทั้งนี้ บจ. สำมำรถเพิ่มหัวข้อและน้ ำหนักของเนื้อหำตำม 
materiality ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจได้

ESG
Self Development

สำมำรถเปรียบเทียบ Gap ระหว่ำงข้อมูล ESG จำกกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทกับมำตรฐำนเพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำ
กระบวนกำรด้ำนควำมย่ังยืนภำยในองค์กรใหด้ีกว่ำเดิม 

49



50

หัวข้อ “การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน”
FAQ

ตอบ “ได”้ โดยมีแนวปฏิบัติกำรรำยงำน ดังนี้
• สรุปสาระสาคัญของเนื้อหาในเรื่องการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนตามแบบ 56-1 (One Report) ดังนี้

1. นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน 
2. การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
3. การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม
4. การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม

• อ้างอิงรายละเอียดไปที่รายงานความยั่งยืน (SD Report) โดยระบุเป็น URL หรือ QR Code หรือ รูปแบบอื่นที่บริษัทเห็นว่า
ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย

บริษัทสามารถจัดท า SD Report ได้หรือไม่1



51

ตัวอย่าง การเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนบน One Report กรณีบริษัทจัดท า SD Report

1. นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน
บริษัทมุ่งมั่นที่จะดาเนินงานและสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนแก่ธุรกิจ ภายใต้
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยคานึงถึงผลกระทบต่อ
ผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทได้กาหนดนโยบายและ
แนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน (ดูนโยบายและแนวปฏิบัติฉบับเต็มที่ 
www.ABC.co.th/SD) 

2. การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
บริษัทตระหนักถึงการดาเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้า ตลอดจนมุ่งลด
ผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการ เน้นพัฒนาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและ
สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้สารวจความคาดหวังจากผู้
มีส่วนได้เสียที่มีบทบาทต่อการดาเนินธุรกิจ เช่น พนักงาน ลูกค้า และคู่ค้า โดยมีแนวทาง
ตอบสนองความคาดหวังอย่างเหมาะสม สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานความยั่งยืน 
ประจาปี 25XX

3. การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม
บริษัทกาหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อม (ดูนโยบาย
ฉบับเต็มที่ www.ABC.co.th/Envi/greenpolicy) ซึ่งครอบคลุมประเด็นการ
จัดซื้อจัดจ้าง การใช้ และการกาจัดของเสีย ในปี 25XX บริษัทสามารถลด
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ 15% นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับรางวัล
ด้านการอนุรักษ์พลังงานจาก XXX โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การจัดการสิ่งแวดล้อมได้ที่รายงานความยั่งยืน ประจาปี 25XX หรือ 
www.ABC.co.th/Envi

4. การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม
บริษัทกาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อ
พนักงาน ลูกค้า สังคม (ดูนโยบายฉบับเต็มที่ www.ABC.co.th/Soc) ในปี 25XX บริษัทยังคงมุ่ง
พัฒนาศักยภาพของพนักงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ควบคู่ไปกับการดูแล
พนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ในปีที่ผ่านมาอัตราการลาออกของพนักงานลดลง 2% เมื่อเทียบกับ
ปีก่อน นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับรางวัลนายจ้างดีเด่นจากหน่วยงาน XXX ในด้านความรับผิดชอบ
ต่อลูกค้ายังพบกว่ามีข้อร้องเรียนลดลงและระดับความพึงพอใจเพิ่มขึ้นเป็น 95% จาก 90% เมื่อปี
ก่อน โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการด้านสังคมได้ที่รายงานความยั่งยืน 
ประจาปี 25XX หรือ www.ABC.co.th/Soc

http://www.abc.co.th/SD
http://www.abc.co.th/Envi/greenpolicy
http://www.abc.co.th/Envi
http://www.abc.co.th/Soc
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หัวข้อ “การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน”
FAQ

ตอบ

ข้อมูล ESG ใน One Report กับข้อมูลในรายงานความยั่งยืน
แตกต่างกันอย่างไร

2

รายละเอียด ข้อมูล ESG ใน One Report รายงานความยั่งยืน
ลักษณะข้อก าหนด Mandatory Voluntary 

เนื้อหา ข้อมูลและตัวชี้วัดด้าน ESG ระดับพื้นฐาน
ตามเกณฑ์ขั้นต่าที่กาหนด โดย สานักงาน 
ก.ล.ต.

ข้อมูลและตัวชี้วัดด้าน ESG เชิงลึกตาม
มาตรฐานสากล เช่น GRI / IIRC / 
TCFD / CDP ฯลฯ
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หัวข้อ “การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน”
FAQ

ตอบ

รายงานความยั่งยืนและ One Report ต้องเผยแพร่พร้อมกัน
ใช่หรือไม่

3

กรณีจัดทารายงานความยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของ One Report
• เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด (90 วันหลังสิ้นสุดรอบบัญชี)
กรณีจัดทารายงานความยั่งยืนแบบแยกเล่มหรือเผยแพร่บนเว็บไซต์
• ควรเผยแพร่ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี (AGM)



คุณสินีนาฎ แจ่มศรี
ผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 2
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นโยบาย6หัวข้อ
ส่วนที่ 2: การก ากับดูแลกิจการ

โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ
และข้อมูลส าคัญเก่ียวกับคณะกรรมการ 
คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ

รายงานผลการด าเนินงานส าคัญ
ด้านการก ากับดูแลกิจการ

การก ากับดูแลกิจการ
หัวข้อ7
หัวข้อ8
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คุณวินิตา กุลตังวัฒนา 
ผู้อ านวยการ ฝ่ายส่งเสริมธรรมาภิบาลและความยั่งยืน
ส านักงาน ก.ล.ต.



ส่วนที่ 1: การประกอบธุรกิจและผลการดาเนินงาน

1 โครงสร้างและการดาเนินงานของกลุ่มบริษัท

2 การบริหารจัดการความเสี่ยง

3 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

4 การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)

5 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาคัญอื่น (ข้อพิพาท ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี) 

ส่วนที่ 2: การกากับดูแลกิจการ

6 นโยบายการกากับดูแลกิจการ

7 โครงสร้างการกากับดูแลกิจการ และข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 
คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ 

8 รายงานผลการดาเนินงานสาคัญด้านการกากับดูแลกิจการ

9 การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

ส่วนที่ 3: งบการเงิน

กำรก ำกับดูแลกิจกำร (ข้อ 6, 7, 8)
ในโครงสร้าง One Report

นโยบายการก ากับดูแลกิจการ6

โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ และข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 
คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ7

รายงานผลการด าเนินงานส าคัญด้านการก ากับดูแลกิจการ8

• นโยบายและแนวปฏิบัติการก ากับดูแลกิจการ
• จรรยาบรรณธุรกิจ
• การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ

• โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ
• ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ
• ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

• ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร
• ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน
• ข้อมูลส าคัญอื่น

• สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผา่นมา
• รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปทีี่ผ่านมา
• สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
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กำรก ำกับดูแลกิจกำร (ข้อ 6, 7, 8)
ในโครงสร้าง One Report

นโยบายการก ากับดูแลกิจการ6

โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ และข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 
คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ7

รายงานผลการด าเนินงานส าคัญด้านการก ากับดูแลกิจการ8

• นโยบายและแนวปฏิบัติการก ากับดูแลกิจการ
• จรรยาบรรณธุรกิจ (ถ้ามี)
• การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ

• โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ
• ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ
• ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

• ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร
• ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน
• ข้อมูลส าคัญอื่น

• สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผา่นมา
• รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปทีี่ผ่านมา
• สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

กำรเปลี่ยนแปลง CG ส ำคัญใน One Report

Policy in Brief

Important
CG Facts

CG Performance
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นโยบายการก ากับดูแลกิจการ
นโยบำยและแนวปฏิบัติ
กำรก ำกับดูแลกิจกำร

กำรเปลี่ยนแปลง
และพัฒนำกำรที่ส ำคัญกรรมการ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

6 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ

จรรยำบรรณธุรกิจ

กำรเปิดเผยข้อมูลที่ดี ควรสะท้อน...

สะท้อนถึงการสร้างกรอบและแนวทาง
สาหรับการปฏิบัติอย่างมีบรรษัทภิบาล
สาหรับการดาเนินงานในทุกหน่วยงาน
ของบริษัท
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แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีการปรับปรุง
นโยบายและระบบการกากับดูแลกิจการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการและยกระดับ
มาตรฐาน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลการ
ทบทวนการกากับดูแลกิจการ



แนวทางการเปิดเผยใน One Report

นโยบาย แนวปฏิบัติ และ
จรรยาบรรณธุรกิจ
ที่บริษัทได้ก าหนดไว้

เปิดเผยลงบน
Website ของบริษัท

เปิดเผยส่วนสรุป
ลงใน One Report

อ้างอิงข้อมูลฉบับเตม็
ไปยัง Website ของบริษัท

1. ท าความเข้าใจวัตถุประสงค์และเหตุผลของการก าหนดแต่ละนโยบาย แนว
ปฏิบัติและจรรยาบรรณธุรกิจ

2. สรุปใจความส าคัญออกมาเรียบเรียงใหม่ (ไม่ควร copy and paste)
3. ระบุแหล่งท่ีมาเพื่อให้ผู้อ่านสามารถอ้างอิงข้อมูลฉบับเต็มได้

สรุปสาระส าคัญ

1 2

3

4

6 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ
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กำรเปิดเผยข้อมูลนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรก ำกับดูแลกิจกำร รวมถึงจรรยำบรรณธุรกิจจะสะท้อนถึงกำรสร้ำง
กรอบและแนวทำงส ำหรับกำรปฏิบัติอย่ำงมีบรรษัทภิบำลส ำหรับกำรด ำเนินงำนในทุกหน่วยงำนของบริษัท

สรุปสาคัญสาคัญครอบคลุมประเด็น ดังนี้
• ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ
• การสรรหากรรมการ
• การพัฒนากรรมการ
• การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
• การกาหนดค่าตอบแทนและผู้บริหาร
• การกากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

นโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับคณะกรรมการ

สรุปสาคัญสาคัญครอบคลุมประเด็น ดังนี้
• เกี่ยวกับผู้ถือหุ้น: การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นโดยเท่า

เทียมกัน การส่งเสริมการใช้สิทธิ
• เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย: การป้องกันการใช้ข้อมูล

ภายใน การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การต่อต้านการทุจริตคอร์รับชัน การชดเชยกรณี
เกิดการละเมิด การดาเนินการกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติ
ตามนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าว

นาข้อมูลฉบับเต็มโพสไว้ที่เว็บไซต์บริษัท

นโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

สรุปสาคัญสาคัญครอบคลุมประเด็น ดังนี้
• ความเชื่อมโยงของแนวปฏิบัติ กับวิสัยทัศน์ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ที่นาไปสู่การ
สร้างคุณค่าในองค์กร (values)

• กระบวนการที่สนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณธุรกิจเพื่อสร้างให้เกิดเป็นวัฒนธรรม
องค์กร 

จรรยาบรรณธุรกิจ (ถ้าม)ี

6 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ
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กำรเปดิเผยนโยบำยกำรสรรหำกรรมกำรในปจัจบุัน

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทนทาหน้าที่ในการสรรหา
บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัทมีคุณสมบัติตามที่บริษัทต้องการมาดารง
ตาแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่
ลาออกหรือครบกาหนดออกตามวาระ หรือกรณีอื่นใด
ที่ทาให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อได้ และเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือนาเสนอต่อที่ประชุมผู้
ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี โดยการสรรหาจะคานึงถึง
ความเหมาะสมของจานวนกรรมการ เพื่อให้เกิดความ
คล่องตัวในการบริหารจัดการ บริษัทจึงมีนโยบาย
ควบคุมให้มีจานวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คนและไม่
เกินกว่า 12 คน อันเป็นจานวนที่เหมาะสมกับขนาด
และประเภทของธุรกิจ รวมถึงความหลากหลายใน
โครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) 
เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ 
คล่องตัว เป็นประโยชน์และเอื้อต่อการนาพาบริษัทสู่
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่วางไว้

บริษัทมีกระบวนการในการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาสมบัติของ
กรรมการ ดังนี้
• สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่
• มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ

บริษัทมีคุณสมบัติตามที่บริษัทต้องการ สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการ
ดาเนินธุรกิจของบริษัททั้งระยะสั้นและระยะยาว และมีทักษะเฉพาะ
ด้านที่สามารถเติมเต็มในส่วนที่คณะกรรมการยังขาดอยู่ โดย
พิจารณาตาม Board Skill Matrix ที่บริษัทได้จัดทาขึ้น

• มีประวัติการทางานที่ซื่อสัตย์ โปร่งใส ไม่มีประวัติด่างพร้อย
• เป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

จากัด พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ.2535 ข้อบังคับของบริษัท และหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัทจดทะเบียน และต้องไม่มีสถานะขาดความน่าไว้วางใจตาม
ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ 

• ไม่ประกอบกิจการ หรือเป็นกรรมการ หรือเป็นผู้บริหารในองค์กรที่
ประกอบธุรกิจแข่งขันกับบริษัท 

• หากเป็นกรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามที่
บริษัทกาหนดด้วย 

ขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ 
• เมื่อมีกรรมการลาออกจากตาแหน่ง หรือกรณีบริษัทพิจารณาทบทวน

โครงสร้างคณะกรรมการตามตารางความรู้เฉพาะด้านของคณะกรรมการ
(Board Skill Matrix) ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันพิจารณาใน
ที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อมีมติให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนรับหน้าที่ในการสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์
ที่ยังขาดอยู่ เพื่อให้ตรงความต้องการของโครงสร้างกรรมการ 

• คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของ
บุคคลเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการ เช่น มีภาวะความเป็นผู้นา กล้าที่จะแสดง
ความคิดเห็นที่แตกต่าง เป็นต้น รวมถึงกาหนดองค์ประกอบของความรู้ 
ความชานาญเฉพาะด้านที่จาเป็นต้องมีในคณะกรรมการ ตลอดจนคานึงถึง
ความรู้ ความชานาญที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ โดยใช้ Board Skill 
Matrix เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการ ซึ่งบริษัทได้จัดทา
Board Skill Matrix เพื่อกาหนดความรู้ ประสบการณ์ หรือความชานาญ
เฉพาะด้านที่จาเป็น โดยแบ่งเป็น 9 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารและการ
จัดการ ด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ด้านวิศวกรรม ด้านสถาปัตยกรรม 
ด้านการเงิน ด้านบัญชี ด้านการตลาด ด้านกฎหมาย และด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

• คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะใช้ช่องทางสรรหาบุคคลเป็น
กรรมการในหลายช่องทาง โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่
มีคุณสมบัติเหมาะสมที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและได้ใช้ฐานข้อมูล
กรรมการอาชีพในทาเนียบ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการสรรหากรรมการ
ใหม่ หรือพิจารณากรรมการรายเดิม เพื่อเสนอให้ดารงตาแหน่งต่ออีกวาระ
หนึ่ง หรือให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมได้ ทั้งนี้เพื่อให้การ
สรรหาได้บุคคลที่มีความรู้ และคุณสมบัติตรงกับบุคคลที่มีคุณสมบัติขาดอยู่
ในโครงสร้างกรรมการมากที่สุด 

6 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ
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• บริษัทกาหนดนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท มุ่งเน้นความ
โปร่งใส เป็นธรรมกับทุกฝ่าย เพื่อไม่ให้เกิดความเอารัดเอาเปรียบหรือเอื้อต่อกลุ่มบุคคลใด
โดยเฉพาะ

• บริษัทได้กาหนดแนวปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวไว้ ดังนี้
1) การกาหนดกลุ่มบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูล
2) มอบหมายให้ฝ่าย.... เป็นหน่วยงานกลางในการดูแลและจัดลาดับชั้นข้อมูล
3) กาหนดขั้นตอนการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารให้ต้องมีการรายงาน

ก่อนการซื้อหรือขาย 1 วันทาการ รวมถึงกาหนดช่วงงดเว้นการซื้อขาย 30 วันล่วงหน้า
ก่อนการประกาศผลประกอบการและ/หรือธุรกรรมสาคัญ และหลังเปิดเผย 24 ชั่วโมง

• ในการดาเนินการให้เกิดการปฏิบัตินั้น บริษัทเน้นการสื่อสารและสร้างความตระหนักให้กับ
บุคลากรขององค์กรเป็นระยะ อาทิเช่น การสื่อสารผ่านทางอีเมล์เพื่อย้าเตือนธุรกรรมหรือ
กิจกรรมที่อาจนาไปสู่การใช้ข้อมูลภายใน การผลักดันให้กรรมการและผู้บริหารเป็น Role 
Model และแบบอย่างที่ดีในการไม่นาข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

• ในกรณีที่เกิดการละเมิดนโยบายและแนวปฏิบัติที่บริษัทกาหนดไว้ บริษัทได้วางแนวทางการ
ลงโทษและจะมุ่งเน้นการจัดการแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดกรณีดังกล่าวซ้า ซึ่งได้ระบุรายระเอียดไว้ใน
...... ของบริษัท ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่.....(website)

แนวปฏิบัติ

การส่งเสริมให้ปฏิบัติ
และการด าเนินการกรณีท่ีละเมิด

นโยบาย

สรุปภาพรวมการป้องกันการใช้ข้อมูล
ภายใน ซึ่งควรมีสาระสาคัญ ดังนี้
• นโยบายของการป้องกันการใช้ข้อมูล

ภายใน
• แนวปฏิบัติในการป้องกัน
• การส่งเสริมให้มีการปฏิบัติ รวมถึงการ

ดาเนินการกรณีที่ละเมิด

แนวทางการเปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย: 
การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
ใน One Report

6 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ
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สรุปสาระสาคัญ ดังนี้ 
• ความเชื่อมโยงของแนวปฏิบัติ กับ

วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกล
ยุทธ์ที่นาไปสู่การสร้างคุณค่าในองค์กร 
(values)

• กระบวนการที่สนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อสร้างให้เกิด
เป็นวัฒนธรรมองค์กร 

แนวทางการเปิดเผยจรรยาบรรณธุรกิจ
ใน One Report

ที่มา:  Annual Report 2019 IHG

6 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ
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ความเชื่อมโยงของ
แนวปฏิบัติสู่
คุณค่าองค์กร

กระบวนการ
สนับสนุนให้เกิด
การปฏิบัติ



สรุปสาคัญสาคัญครอบคลุมประเด็น ดังนี้ 
• การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญเกี่ยวกับการทบทวน

นโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกากับดูแลกิจการ หรือกฎ
บัตรคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

• กรณีที่บริษัทยังมิได้นาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับ
บริษัทจดทะเบียนปี 2560 ในเรื่องใดมาปฏิบัติ ให้บันทึกเหตุผล
ไว้เป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาและทบทวนของคณะกรรมการ
โดยไม่จาเป็นต้องเปิดเผยผลการทบทวน

การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ

Good

Better

Best

Review & 
Improve

6 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ
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การเปิดเผยข้อมูลพัฒนาการและการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญฯ เพื่อแสดงว่าบริษัทได้มีการปรับปรุงนโยบายและระบบการก ากับดูแลกิจการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการก ากับดูแล และเป็นการยกระดับมาตรฐาน  รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลการทบทวนนโยบายที่เก่ียวข้องกับการ
ดูแลกิจการว่าสอดคล้องกับ SEC CG Code 2560 หรือไม่อย่างไร



ที่มา:  รายงานประจาปี 2562
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)

พัฒนาการที่ส าคัญ
ด้านการก ากับดูแลกิจการ

6 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ
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ที่มา:  รายงานประจาปี 2562
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)

6 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ
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ลาดับขั้นการบังคับบัญชา 
การสนับสนุน การ
ตรวจสอบ ความเป็นอิสระ
และการแบ่งแยกหน้าที่
รับผิดชอบระหว่าง
คณะกรรมการและฝ่าย
จัดการ

โครงสร้ำง
กำรก ำกับ
ดูแลกิจกำร

ข้อมูล
คณะกรรมกำร

โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ  
ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย  ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ

ข้อมูลของคณะบุคคลที่เป็น
ผู้นาสูงสุดขององค์กรที่จะ
ขับเคลื่อนธุรกิจ ซึ่งเป็นข้อมูล
ส่วนหนึ่งในการเสริมสร้าง
ความเชื่อมั่นในการลงทุน

การมอบหมายหน้าที่จาก
คณะกรรมการเพื่อกากับดูแล
กิจการในเรื่องสาคัญต่างๆ 
และเพื่อช่วยกลั่นกรองข้อมูล 
ให้ความเห็นเสนอให้
คณะกรรมการเป็นผู้ตัดสินใจ 

การวางบุคคลากรตาม
ตาแหน่งสาคัญได้
ครบถ้วนตามผังองค์กรที่
ใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจ  

7 โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ  

ข้อมูล
คณะกรรมกำร
ชุดย่อย

ข้อมูลผู้บริหำร 
พนักงำน และ
อื่นๆ

ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย  ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ

กำรเปิดเผยข้อมูลที่ดี ควรสะท้อน...
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โครงสร้างการกากับดูแลกิจการ ควร
แสดงถึงองค์ประกอบดังนี้ 
• คณะกรรมการ 
• คณะกรรมการชุดย่อย 
• ฝ่ายจัดการ 
• หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
• หน่วยงานกากับดูแลองค์กร 
• หน่วยงานบริหารความเสี่ยง 

โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ

7 โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ  
ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย  ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ

การเปิดเผยโครงสร้างการก ากับดูแลของกิจการ จะสะท้อนถึงล าดับขั้นการ
บังคับบัญชา การสนับสนุน การตรวจสอบ ความเป็นอิสระ และการแบ่งแยก
หน้าที่รับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
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องค์ประกอบของคณะกรรมการ

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ 
ควรมีเนื้อหาสาคัญดังนี้ 
• บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
• บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ
• บทบาทหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ถ้ามี)

ข้อมูลเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

การเปิดเผยองค์ประกอบของคณะกรรมการ ควรมีเนื้อหาสาคัญดังนี้ 
• ข้อมูลพื้นฐานของกรรมการ เช่น รายชื่อ ตาแหน่ง ความรู้ความ

ชานาญ ทักษะ และประสบการณ์ของคณะกรรมการ
• จานวนกรรมการทั้งหมด
• สัดส่วนของกรรมการอิสระต่อกรรมการทั้งหมด
• สัดส่วนของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารต่อกรรมการทั้งหมด

รายละเอียดอื่นของกรรมการ
สามารถนาไปเปิดเผยในเอกสารแนบได้

7 โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ  
ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย  ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแสดงให้เห็นถึงคณะบุคคลที่เป็นผู้น าสูงสุดขององค์กรที่จะขับเคลื่อนธุรกิจ ทั้งนี้ ผู้ใช้ข้อมูลสามารถจะ
น าไปวิเคราะห์ให้เห็นถึงคุณสมบัติในมิติต่างๆ ซึ่งสามารถช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความเช่ือม่ันในการลงทุน
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ที่มา:  รายงานประจาปี 2562 บริษัท  แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด (มหาชน)

7 โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ  
ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย  ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ

ตัวอย่ำงกำรเปิดเผยองคป์ระกอบของคณะกรรมกำร
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กรรมการทัง้หมด

11 ราย



ที่มา:  รายงานประจาปี 2562 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)

ตัวอย่ำงกำรเปิดเผย Board Skill Matrix

7 โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ  
ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย  ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ
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คณะกรรมกำร

8 รายงานผลการด าเนินงานส าคัญด้านการก ากับดูแลกิจการ

กำรเปิดเผยข้อมูลที่ดี ควรสะท้อน...

รายงานผลการด าเนินงานส าคัญด้านการก ากับดูแลกิจการ

กำรปฏิบัติหน้ำที่ของ...

คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรชุดย่อย

ว่าคณะกรรมการมีการติดตาม
และกากับดูแลการดาเนินงาน
อย่างทั่วถึง และครอบคลุม
หน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรว่า
มีความเพียงเหมาะสมเพียงใด

มีความสามารถวิเคราะห์ระบบ
การตรวจสอบและกลไกที่จะสร้าง
ความมั่นใจต่อฝ่ายบริหาร เพื่อ
ลดความเสี่ยงทางธุรกิจและเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามเป้าหมายที่คณะกรรมการ
กาหนดไว้

ถึงการติดตามและกากับดูแลการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการชุด
ย่อยที่คณะกรรมการได้
มอบหมายให้ดาเนินการในเรื่อง
ต่างๆ เช่น บริหารความเสี่ยง 
การสรรหากรรมการ กาหนด
ค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและ
ความยั่งยืนของกิจการ
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กำรสรรหำกรรมกำร/
ผู้บริหำรระดับสูง

กำรพัฒนำกรรมกำร

กำรประเมินผลกรรมกำร

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา
กำรเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำร
และกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำร

กำรก ำกับดูแลบริษัทย่อยและร่วม

กำรติดตำมให้ปฏิบัติตำมนโยบำย

กำรพิจำรณำกลยุทธ์และวิสัยทัศน์

กำรประเมินระบบควบคุมภำยใน

กำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง

8 รายงานผลการด าเนินงานส าคัญด้านการก ากับดูแลกิจการ
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สรุปสาระสาคัญ ดังนี้
• ผลการพิจารณาตามนโยบายและกระบวนการที่กาหนดไว้ 

พร้อมเหตุผล 
• รายชื่อกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ หรือรายชื่อของกรรมการ

เดิมที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาดารงตาแหน่งอีกครั้ง 

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ: 
การสรรหากรรมการ

การสรรหา การแต่งตั้ง

สรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสม
เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท

8 รายงานผลการด าเนินงานส าคัญด้านการก ากับดูแลกิจการ
กระบวนการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกกรรมการที่โปร่งใส การลดอคติในระบบการสรรหาแบบพวกพ้อง
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ที่มา:  รายงานประจาปี 2562 บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)

ตัวอย่ำงกำรเปดิเผยผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรในกำรสรรหำกรรมกำร

รายงานผลการด าเนินงานส าคัญด้านการก ากับดูแลกิจการ8
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ผลการพิจารณา
คัดเลือกกรรมการเดิม

ผลการพิจารณา
คัดเลือกกรรมการใหม่



สรุปสาระสาคัญ ดังนี้
• ระบุรายละเอียดของผลการติดตามในประเด็นต่อไปนี้ โดยมุ่งเน้นที่

ผลการติดตามทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การปรับปรุงแก้ไข
1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2) การใช้ข้อมูลเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ 
3) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
4) การแจ้งเบาะแส

• นอกเหนือจากประเด็นข้างต้น ให้สรุปผลการติดตามตามนโยบาย
และแนวปฏิบัติในการกากับดูแลกิจการอื่นๆด้วย

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ: 
การติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการก ากับดูแลกิจการ

นโยบาย

การปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการก ากับดูแลกิจการ

ด าเนินการ

แก้ไข

ปรับปรุง

รายงานผลการด าเนินงานส าคัญด้านการก ากับดูแลกิจการ8
ผลการติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการก ากับดูแลกิจการ สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการก ากับดูแล 
การเร่งแก้ปัญหา เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจในระยะยาว
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รายงานผลการด าเนินงานส าคัญด้านการก ากับดูแลกิจการ

• บริษัทได้กาหนดนโยบายว่าคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท กรณีที่
บุคคลใดมีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในรายการที่พิจารณา บุคคลดังกล่าวจะต้องแจ้งให้หน่วยงาน.. .. ที่ดูแลในเรื่องดังกล่าว
ทราบและไม่ร่วมพิจารณาการทาธุรกรรมดังกล่าว

• ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ตรวจสอบกรณีที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังต่อไปนี้ และไม่พบการกระทาใดที่ขัดแย้งกับ
การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามที่บริษัทกาหนด
1) ดารงตาแหน่งของกรรมการในธุรกิจเดียวกัน: นาย A ดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทและบริษัทจากัด DEF ซึ่งมีลักษณะ

ธุรกิจเช่นเดียวกับบริษัท ซึ่งก่อนการเข้าดารงตาแหน่ง นาย A ได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ และ
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งนาย A เป็นกรรมการของบริษัท รวมถึงได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว 

2) ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบธุรกรรมของบริษัทที่มีกับคู่ค้าและมีขนาดรายการตั้งแต่ ... ล้านบาทขึ้นไปรวมทั้งสิ้น 5
รายการ พบว่าไม่มีรายการใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท 

3) เพื่อยกระดับการกากับดูแลกิจการภายในองค์กร ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ปรับปรุงจรรยาบรรณธุรกิจในส่วนของความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ โดยได้เพิ่มเติมประเด็นป้องกันการนาข้อมูลของลูกค้าไปใช้ เพื่อให้ครอบคลุม ป้องกันและลดความเสี่ยงใน
เรื่องดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณอนุมัติแล้วเมื่อวันที่.....

มุ่งเน้นที่ผลการ
ติดตามท้ังเชิง
ปริมาณและเชิง
คุณภาพ และการ
ปรับปรุบแก้ไข

8
ตัวอย่างผลการติดตามการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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• บริษัทได้กาหนดนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์ เพื่อป้องกันการนาข้อมูลไปใช้เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริษัท โดยให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงฝ่ายงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลสาคัญงดซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท เช่น งดซื้อขาย 30 วัน
ล่วงหน้าก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ และสามารถซื้อขายได้ภายหลังที่ได้
เผยแพร่แล้ว 1 วันทาการ

• ในปีที่ผ่านมา กรรมการและผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
รวมทั้งสิ้น .... ครั้ง และจากการตรวจสอบพบว่ามีการปฏิบัติถูกต้อง
ครบถ้วน นอกจากนี้ บริษัทได้เริ่มนาระบบ Electronic เข้ามาใช้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการรายงานกับทั้งกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานอีกด้วย

มุ่งเน้นที่ผลการติดตาม
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

และการปรับปรุบแก้ไข

ตัวอย่างผลการติดตามการใช้ข้อมูลเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

รายงานผลการด าเนินงานส าคัญด้านการก ากับดูแลกิจการ8
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• บริษัทได้เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสและร้องเรียนผ่านช่องทางที่บริษัทจัดไว้ ผ่าน E-mail และโทรศัพท์ โดยมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการป็นผู้พิจารณาและมีฝ่าย.... ทาหน้าที่กลั่นกรองเบาะแสและข้อร้องเรียนดังกล่าว

• ในปีที่ผานมา มีเบาะแสและข้อร้องเรียนทั้งสิ้น 5 กรณี พบว่ามี 2 กรณีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือละเมิดนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัท
ดังรายละเอียดดังนี้

เรื่องที่ ประเด็น ผลการตรวจสอบ การดาเนินการแนวทางแก้ไข
1 พนักงานเอาสินทรัพย์ 

(รถยนต์) ของบริษัทไปใช้เป็น
การส่วนตัว

เป็นการละเมิดจรรยาบรรณ 
ข้อบังคับ หรือนโยบายบริษัท 
(แล้วแต่กรณี)

 ได้ลงโทษพนักงานคนดังกล่าวตามระเบียบของบริษัทแล้ว (เช่น 
ตักเตือน ทาทัณฑ์บน)

 สื่อสารให้พนักงานมีความเข้าใจอย่างทั่วถึง
2 ลูกค้าร้องเรียนว่าบริษัทนา

ข้อมูลและรูปภาพของโรงงาน
ลูกค้าไปใช้อย่างบิดเบือน ทาให้
บุคคลอื่นเข้าใจผิดในผลิตภัณฑ์
และบริการของลูกค้า

เป็นการละเมิดจรรยาบรรณ 
ข้อบังคับ หรือนโยบายบริษัท 
(แล้วแต่กรณี)

 ได้ลงโทษพนักงานที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนดังกล่าว 3 คน 
ตามระเบียบของบริษัทแล้ว (เช่น ตักเตือน ทาทัณฑ์บน)

 ได้เข้าพบลูกค้ารายดังกล่าวเพื่อทาความเข้าใจและให้คามั่นใน
การปรับปรุงแก้ไข

 ได้ปรับปรุงจรรยาบรรณธุรกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดูแล
ลูกค้าให้มีความรัดกุมขึ้น

ตัวอย่างผลการติดตามการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน

รายงานผลการด าเนินงานส าคัญด้านการก ากับดูแลกิจการ8
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รายงานผลการด าเนินงานส าคัญด้านการก ากับดูแลกิจการ8
ตัวอย่างรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานผลการด าเนินงานส าคัญด้านการก ากับดูแลกิจการ8

นอกจากการเปิดเผยรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ดาเนินการเพิ่มเติมเพื่อ
ยกระดับด้านการกากับดูแลในเรื่องดังต่อไปนี้

การปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามขอบเขตของคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น การสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
“ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ายังมีบางประเด็นภายในบริษัทที่ยังไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงได้ร่วมหารือกับผู้ตรวจสอบภายในและฝ่ายจัดการในการร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน เพื่อลดความเสี่ยงด้านกฎหมาย (Legal Risk) และผลักดันให้เกิดการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิตามแนวคิด Three Lines 
of Defense โดยให้นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร โดยเชื่อมโยงการทางานของทั้งหน่วยงาน
ผู้ปฏิบัติงาน (1st Line of Defense) หน่วยงานที่มีหน้าที่ ในการกากับดูแล (2nd Line of Defense) และ หน่วยงานตรวจสอบ (3rd Line of 
Defense) ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะติดตามผลในเรื่องดังกล่าวเป็นระยะ”

ตัวอย่างรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
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ส่วนที่ 2: การก ากับดูแลกิจการข้อสรุป

New Focus on
Director Roles

มุ่งเน้นให้เปิดเผยบทบาทและผลการดาเนินงานของคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ สะท้อนถึงความเข้มแข็งและความเอาใจใส่ของ Directors 
ซึ่งเป็น CG Influencer ขององค์กร

Usefulness of CG
Self-development

สามารถเปรียบเทียบ Gap ระหว่างข้อมูล CG in Practice ของ
บริษัทกับมาตรฐานหรือคู่เทียบเพื่อนาไปสู่การพัฒนา
กระบวนการด้าน CG ภายในองค์กรให้ดีกว่าเดิม

เป็นการแสดง Content ด้าน CG แบบย่อ เพื่อสะท้อนว่าธุรกิจมีข้อมูล 
CG development system ที่เข้มแข็ง รวมทั้งผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้เกี่ยวข้องที่สาคัญ  ทาให้เห็นผลงานการพัฒนา  CG และการกากับ
ดูแลองค์กรแบบจับต้องได้ดีกว่าเดิม

Touchable
CG Information

Redesign of
Disclosure CG Issues

จัดลาดับขั้นการเปิดเผยข้อมูลด้าน CG โดยเริ่มต้นจาก 
Policy ไปสู่ Facts และ Performance ซึ่งจะเป็นประโยชน์
มากกว่าในการเปิดเผยข้อมูล
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