
วินิตา กุลตังวัฒนา
ผู้อ านวยการฝ่ายส่งเสริมธรรมภิบาลและความยั่งยืน

27 ตุลาคม 2565

การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(SDGs) ในประเทศไทย



ก.ล.ต. มุ่งหวังพัฒนาตลาดทุนไทยอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์ของ ก.ล.ต. 

“ก.ล.ต. พร้อมรับการเปลีย่นแปลง
พัฒนาตลาดทุนและเศรษฐกิจของประเทศให้ยั่งยืน

เป็นประโยชน์ต่อทุกภาคสว่น”

BCG 
Economy

model

20-Year 
National 
Strategy
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Supply Demand

ส่งเสริมผู้ระดมทุน
ผนวกปัจจัยความยั่งยืน

เพิ่ม product 
เพื่อความยั่งยืน

ส่งเสริมให้มี platforms 
สนับสนุนการพัฒนาท่ียั่งยืน

สนับสนุนบทบาท
นักวิเคราะห์ และ
service providers

ส่งเสริม responsible 
investment

1

2

3

4

5

Enablers: collaboration / capacity building / awareness raising / regulation / guidelines / enforcement / incentive

การสนับสนุนให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน
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Key Drivers : สนับสนุนด้านความยั่งยืน

One report

I code
CG code 

Regulatory 
discipline  

Market
Force

Self - discipline  

ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล ออกแนวทางปฏิบัติที่ดี และคู่มือต่างๆ เพื่อสนับสนุน ESG ในตลาดทุนไทย
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Corporate Governance Report Assessment Scores 
with a minimum of 

661 listed companies

Thailand Sustainability Investment (THSI) list 2021

146 listed companies

SETTHSI index Constituents H1/2022

99 listed companies

Members in Dow Jones Sustainability Indices 

24 listed companies

Members in FTSE4Good Emerging Indexes

39 listed companies

Members MSCI ESG Universal Index

42 listed companies
SETTHSI 

Index
Jan 1 – June 30,2022

พัฒนาการด้านความยั่งยืนของตลาดทุนไทย 
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เป้าหมายที่ 12 สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
เป้าหมายย่อย 12.6

สนับสนุนให้บริษัท โดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติและบริษัทขนาดใหญ่ รับแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนไปใช้ และบูรณาการ
ข้อมูลด้านความยั่งยืนไว้ในรอบการรายงานของบริษัทเหล่านั้น





สรา้ง Awareness:

สนับสนุนให ้บจ. และธรุกจิในตลาดทนุตระหนักถงึการด าเนนิงานทีรั่บผดิอบบ
ตบ่สงัคมและสิง่แวดลบ้ม รวมทัง้เป้าหมาย SDGs 

Capacity building:

สง่เสรมิให ้บจ. ตัง้เป้าหมาย สามารถวดัผล ด าเนนิการและบรหิารจัดการ
ผลกระทบทีเ่กดิจากการด าเนนิธรุกจิ พรบ้มทัง้เปิดเผยขบ้มลูดังกลา่วตบ่ผูถ้บืหุน้
และผูท้ีเ่กีย่วขบ้งได ้

การด าเนนิงานเพือ่สง่เสรมิการด าเนนิธรุกจิใหต้อบโจทยเ์ป้าหมายของ SDGs



แผนการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมการด าเนินธุรกิจให้ตอบโจทย์เป้าหมายของ SDGs ปี 2566 - 2567

โครงการพัฒนาเว็บไชต์ SDGs Resource Center

โครงการ SDGs Impact Standard

จัดอบรม SDGs-IMM ส าหรับบริษัทจดทะเบียน

โครงการ SDGs Investor Map

โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ SDG-IMM ภาษาไทย

โครงการจัดท าคู่มือ SDGs Guidebook





การเปิดเผยข้อมูลในแบบ 
56-1 One Report



การประกอบธุรกิจและ
ผลการด าเนินงาน

ส่วนที่ 1

โครงสร้างของแบบ 56-1 One Report

การก ากับดูแลกิจการ

ส่วนที่ 2

งบการเงิน

ส่วนที่ 3

การใช้เงินจากการระดมทุน

เงื่อนไขการอนุญาตและการรับ
หลักทรัพย์

การพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความย่ังยืน

MD&A + ESG

นโยบาย พัฒนาการ และจรรยาบรรณ
ธุรกิจ

โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ

ผลการด าเนินงานด้านการก ากับดูแล
กิจการ
ข้อมูลส าคัญอื่น ๆ Non audit service
Non audit fee

ข้อมูลคณะกรรมการ กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร 
พนักงาน

ความเห็นต่องบการเงินของผู้สอบบัญชี

สินทรัพย์ และผลการด าเนินงาน

โครงสร้างเงินทุน (หนี้สิน ส่วนของผู้ถือหุ้น)
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โครงสร้างของแบบ 56-1 One Report (ต่อ)

เอกสารแนบ (เลือกเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทได้)
1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร 

ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก ากับดูแลการ

ปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)
4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคา

ทรัพย์สิน
5 นโยบายและแนวปฏิบัติการก ากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจโดยละเอียด
6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

การรับรองความถูกต้อง
ของข้อมูล

ส่วนที่ 4
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One Report ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ
และ

ผลการด าเนินงาน

ส่วนที่ 1

3 การขับเคลือ่นธุรกิจเพือ่ความยั่งยืน

อธิบายครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม 
ที่ครอบคลุมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน และด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี

1. นโยบายและ
เป้าหมาย
การจัดการ
ด้านความ

ยั่งยืน

2. การจัดการ
ผลกระทบต่อ

ผู้มีส่วนได้เสียใน
ห่วงโซ่คุณค่าของ

ธุรกิจ

4. การจัดการ
ด้านความ

ยั่งยืน
ในมิติสังคม

(S)

3. การจัดการ
ด้านความ
ยั่งยืนในมิติ
สิ่งแวดล้อม

(E)
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56-1 One Report:
นโยบายและเป้าหมายการจดัการดา้นความย ัง่ยนื

บธบิายนโยบายการจดัการดา้นความย ัง่ยนืระดบั
บงคก์รทีส่บดคลบ้งกบัทศิทางและกลยทุธก์ารด าเนนิ
ธรุกจิ

แสดงขบ้มลูเกีย่วกบัเป้าหมายการจดัการดา้นความ
ย ัง่ยนืระดบับงคก์ร เพืบ่ใหนั้กลงทนุสามารถเปรยีบเทยีบ
และตดิตามผลการด าเนนิงานได ้

คูม่อื 56-1 One Report

ขอ้แนะน า
ควรก าหนดใหส้บดคลบ้งกบัเป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยนื (SDGs) ขบงบงคก์ารสหประอาอาตดิว้ย
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ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG: KBANK

Source : ข้อมูลรายงาน 56-1 One Report ปี 2564 ของ KBANK 18



ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูล

19Source : ข้อมูลรายงาน 56-1 One Report ปี 2564 ของ PTT



ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

• สะท้อนกิจกรรมของธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า 
• เป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ความเสี่ยง/โอกาส

ในการพัฒนาธุรกิจให้เกิดมูลค่าเพิ่มและสามารถ
ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียได้
อย่างเหมาะสม 

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมสนับสนุน
การจัดหาวัตถุดิบ          โครงสร้างพ้ืนฐาน          เทคโนโลยี          ทรัพยากรบุคคล

การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

One Report ส่วนที่ 1
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- คู่แข่ง
- สื่อมวลชน
- NGOs
- สังคมวงกว้าง

- ผู้ถือหุ้น
- ลูกค้า
- พนักงาน
- คู่ค้า
- หน่วยงานก ากับดูแล
- ชุมชนรอบกิจการ

การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

ผู้มีส่วนได้เสียที่ส าคัญ

• ผู้ที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่คุณค่าที่อาจมี
ผลกระทบหรือได้รับผลกระทบจากการ
ประกอบธุรกิจทั้งในลักษณะ positive and 
negative impact

• บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัททั้งทางตรง/ทางอ้อม 
ภายนอก/ภายในองค์กร

One Report ส่วนที่ 1
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อธิบายลักษณะห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินธุรกิจ ความคาดหวังและ
แนวทางการตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าว โดยให้ระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่ส าคัญ



นโยบายและแนวปฏิบัติดา้นสิ่งแวดล้อม

สะท้อนถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของธุรกิจในการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้พลงังานและ
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย

แผนงาน กิจกรรม หรือ โครงการ / ผลลัพธ์การด าเนินงาน 

ขยะ ของเสีย และการปล่อยมลพิษ
ลดผลกระทบเชิงลบจากกระบวนการ
ธุรกิจที่อาจสร้างความเดือดร้อนให้แก่
ชุมชนและสังคม

การจัดการเพื่อลดปัญหา
ก๊าซเรือนกระจก
ลดปัญหาโลกร้อน การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และภัยธรรมชาติ

การใช้พลังงาน
ลดการพ่ึงพาพลังงานหรือ
เชื้อเพลิงที่ใช้แล้วหมดไป

การใช้น้ า
ลดความเสี่ยงในการขาดแคลน
ทรัพยากรน้ าที่มีคุณภาพ

การจัดหาและใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 

ท าให้ประหยัดต้นทุน

ความพยายามและการส่งเสริม
การบริหารจัดการเพื่อ

ลดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม

การเปิดเผยข้อมูลที่ดี 
ควรสะท้อน

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

ผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

One Report ส่วนที่ 1
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เปิดเผยแนวนโยบาย
คณะกรรมการบริษัท

ในเรื่องนี้

เปิดเผยข้อมูล
การปล่อยก๊าซเรือน

กระจก ตาม
มาตรฐานสากล
หรือเทียบเท่า

ระบุชื่อ
ผู้ทวนสอบ

การเปิดเผยข้อมูลก๊าซเรือนกระจก
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การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทวนสอบมีเงื่อนไข-หลักเกณฑ์ อย่างไรบ้าง 
และจะศึกษา แนวทางการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ที่ไหน

บริษัทสามารถขอสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทวนสอบ  โดยศึกษารายละเอียดมาตรการ
ลดหย่อนค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การเสนอขายหลักทรัพย์ 
และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีส าหรับบริษัทที่เปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก ดังนี้
1. ประกาศที่ สม. 18/2564 --> https://publish.sec.or.th/nrs/8878p_r.pdf   
2. แบบฟอร์ม --> https://publish.sec.or.th/nrs/8885p_r.pdf  

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้ทวนสอบ

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่าน video ที่เคยจัดอบรม
ตาม link นี้ --> ภายใต้หัวข้อ "คลิปการบรรยาย"https://www.sec.or.th/TH/Pages/LAWANDREGULATIONS/ONEREPORT.aspx

?

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

คู่มือแนวทางการจัดท ารายงานก๊าซเรือนกระจก

การเปิดเผยข้อมูลก๊าซเรือนกระจก
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การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม

สะท้อนความมุ่งมั่นที่จะด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนและ
ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และประเทศชาติ

นโยบายและแนวปฏิบัติดา้นสังคม

ผลการด าเนินงานด้านสังคม

แผนงาน กิจกรรม หรือ โครงการ / ผลลัพธ์การด าเนินงาน 

การปฏิบัติต่อพนักงานและ
แรงงาน

ลดความเสี่ยงในประเด็นข้อพิพาทเกี่ยวกับ
พนักงานและแรงงาน เพื่อรักษาความสามารถใน
การแข่งขัน 

การเปิดเผยข้อมูลที่ดี 
ควรสะท้อน

ความพยายามในการลดความ
เสี่ยงจากการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่า

การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของพนักงาน แรงงาน 
ลูกค้า ชุมชนและสังคม

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า ยกระดับความพึงพอใจและความไว้วางใจจาก
ลูกค้า

ความรับผิดชอบต่อชุมชน/สังคม ลดผลกระทบเชิงลบจากกระบวนการธุรกิจที่อาจ
สร้างความเดือดร้อนให้แก่ชุมชนและสงัคม

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 
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คู่มือแนะน าเพิ่มเติม : ในการจัดท านโยบายให้น าแนวทางทั้งไทยและสากลมาปรับใช้ 
(รวมถึงหลักการ UNGPs) รวมทั้งการด าเนินการตาม HRDD 

แนวนโยบายและแนวปฏิบัติ พร้อมทบทวนเพื่อให้เห็นพัฒนาการ

เป้าหมายการจัดการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

การประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง

ผลการด าเนินงานและผลลัพธ์ท่ีเกี่ยวกับการจัดการด้านสังคม ซึ่งรวมถึง
การเคารพสิทธิมนุษยชน พร้อมเปิดเผยหากมีข้อพิพาท / อยู่ระหว่าง
ตรวจสอบโดยหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่

https://www.sec.or.th/TH/Documents/OneReport/OneRe
port-BHRG.pdf

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม
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ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดอบรมสัมมนา และจัดท าคู่มือ

ส่งเสริมการท าหน้าที่ของกรรมการและ
ผู้บริหารบริหารให้น าปัจจัยเรื่อง ESG 

ในการก าหนดกลยุทธ์ และนโยบายของบริษัท

ส่งเสริมให้นักลงทุนน าปัจจัยเรื่อง ESG 
มาประกอบการตัดสินใจลงทุน

เครื่องมือในการส่งเสริมความรู้ด้าน ESG
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56-1 One Report Requirements and SDGs-IMM

ตัง้เป้าหมายขบงบงคก์รใหส้บดคลบ้ง
กบัเป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยนืขบง
สหประอาอาติ

บธบิายผลการด าเนนิงานและผลลพัธข์องการด าเนนิกจิกรรม 
พรบ้มสามารถเลบืกตวัอีว้ัดทีเ่หมาะสมในการรายงานผล

What, Who, How much, Contribution, Risk 
อว่ยใหบ้รษัิทสามารถ
- ระบผุูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีเ่กีย่วขบ้ง 
- ตบบสนบงความคาดหวังขบงผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
- การบรหิารจัดการความเสีย่งจากการด าเนนิงาน
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เมื่อผูบ้รหิารระดบัสงูมีวิสยัทศันแ์ละกลยทุธท่ี์จะบรูณาการ 
SDGs เป็นสว่นหนึ่งในการด าเนินธุรกิจ สิ่งท่ีควรด าเนินการ 
คือ ท าความเขา้ใจผลกระทบ (impact) ต่อสิ่งแวดลอ้มและ
สงัคมท่ีเกิดขึน้จากการด าเนินธุรกิจ และท าความเขา้ใจ SDGs 

IMM => Impact Measurement and Management
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Steps to SDGs



The Way forward for upcoming sustainability standards report
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How to get ready for sustainability standards

▪ Physical Risk
(Climate change
/extreme weather,etc.)

▪ Transition 
Risk (Policy 

change/ consumer 
behavior)

▪ Cost of fund
▪ Improved 

performance
(serve to impact 
investors’ investment 
decisions) , etc.

Sustainability 
information 
consistent 
with  TCFD's 4 
core elements
▪ Governance
▪ Strategy
▪ Risk 

management
▪ Metrics and 

Targets

All companies 
prepare 
themselves for 
the upcoming 
ISSB global 
disclosure 
baseline and 
disclose their 
sustainability 
information in 
line with the 
ISSB standard 
(gradually 
voluntary basis)

WHY? WHAT? How ?

Source: https://twitter.com/IFRSFoundation/status/1509455568209166336

ISSB Disclosure Structure : consistent with TCFD recommendation
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