
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

ร่วมกับ

คณะนิติศำสตร์ จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย



คู่มือ

การแสดงข้อมูลด้าน

การจัดการความยั่งยืน



• ส่วนหนึ่งของโครงการธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนส าหรับภาคธุรกิจใน

ตลาดทุนไทย (ระยะที่ 1) 

• วัตถุประสงค์

• เพ่ือให้บริษัทจดทะเบียนเห็นความส าคัญและมีความรู้ความ

เข้าใจในประเด็นด้านความยั่งยืน

• เพ่ือพัฒนาเป็นคู่มือส าหรับบริษัทจดทะเบียนเป็นแนวทางใน

การเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี /รายงาน

ประจ าปี (แบบ 56-1 One Report)

“หัวข้อ 3 การขับเคล่ือนธุรกิจเพ่ือความยั่งยืน”

เริ่มส าหรับรอบปีส้ินสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 

• ข้อมูลขั้นต่ าที่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ต้องเปิดเผย

• ข้อมูลที่จะท าให้การจัดการดียิ่งขึ้น

เกี่ยวกับคู่มือ



สถานะของคู่มือ

เป็นการต่อยอดมาจาก “คู่มือจัดท าแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงาน

ประจ าปี แบบ 56-1 One Report และ แบบ 69-1” (คู่มือ 56-1 One Report) ที่ ก.ล.ต. ได้

เริ่มเผยแพร่เมื่อวันท่ี 1 กันยายน 2563

มุ่งอธิบายและให้ค าแนะน า และชว่ยก าหนดประเดน็รายงาน ให้บริษัทจดทะเบียนส าหรับการ

เปิดเผยข้อมูลใน “ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจและผลการด าเนินงาน” ใน “หัวขอ้ 3 การ

ขับเคลือ่นธุรกิจเพือ่ความยั่งยนื”

รูปแบบโครงสร้างและวิธีการน าเสนอ ผู้จัดท าสามารถ ออกแบบได้เอง

ไม่จ าเป็นต้องยึดตามหัวข้อ โครงสร้าง และวิธีการน าเสนอท่ีคู่มือนี้ระบุ



กรอบเนื้อหาของคู่มือ

(1) การก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และกระบวนการเยียวยา

(2) การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจ

(3) การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

(4) การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติของสังคม

: แรงงาน 

(5) การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติของสังคม

: สิทธิมนุษยชนอื่นๆ 



นโยบาย เป้าหมาย และกระบวนการเยียวยา

การจัดการผลกระทบต่อผูม้ีส่วนได้เสีย

ในห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจ

การจัดการด้านความยั่งยืน

ในมิติสิ่งแวดล้อม

การจัดการด้านความยั่งยืน

ในมิติของสังคม : แรงงาน 

การจัดการด้านความยั่งยืน

ในมิติของสังคม: สิทธิมนุษยชนอื่นๆ 

รหัส ความหมาย

PO Policy – นโยบาย

SC Supply Chain – ห่วงโซ่อุปทาน

ST Stakeholders – ผู้มีส่วนได้เสีย

EN Environment – สิ่งแวดล้อม

LA Labor – แรงงาน

HR Human Rights - สิทธิมนุษยชน



ประเภทของประเด็น

1 ประเด็นพื้นฐานที่ บจ. ควรแสดงข้อมูล

2

ประเด็นเพิ่มเติมที่ บจ. อาจแสดงข้อมูล เพื่อแสดง

ให้เห็นถึงการจัดการที่ดียิ่งขึ้น

HR1-1.1

HR2-1.1
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ส่วนที่ 

1

PO นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

PO PO1-1 – การก าหนดนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนและการ
เคารพสิทธิมนุษยชน
PO1-2 –การอธิบายกระบวนการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานของ
บริษัท

ส่วนที่ 

2

SC-

ST

การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจ

SC SC1-1 – การอธิบายห่วงโซ่อปทาน
ST ST1-1 – การระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

ส่วนที่ 

3

EN การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

EN EN1-1 – การบริหารจัดการน  า
EN1-2 – การบริหารจัดการขยะและของเสีย
EN1-3 – การบริหารจัดการการบริหารจัดการพลังงาน
EN1-4 – การบริหารจัดการมลพิษ
EN1-5 – การบริหารจัดการวัตถุอันตราย
EN2-1 – การวิเคราะห์ผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ
EN2-2 – การบริหารจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

ส่วนที่ 

4

LA-

HR

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม

LA LA1-1 – การรับรองเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการร่วมเจรจา
LA1-2 – การขจัดแรงงานบังคับและการเกณฑ์แรงงานในทุกรูปแบบ
LA1-3 – การยกเลิกการใช้แรงงานเด็กและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
LA1-4 – การขจัดการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพ
LA2-1 – การจัดให้มีสภาพแวดล้อมการท างานที่มีความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่ดี
LA2-2 – การจัดให้มีสวัสดิการและหลักประกันสังคม
LA2-3 – การให้ลูกจ้างและผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในความโปร่งใสขององค์กร

HR HR1-1 – การสนับสนุนความเท่าเทียมระหว่างเพศและเพศสภาพ
HR1-2 – การคุ้มครองสิทธิทางด้านสุขภาพและความปลอดภัย
HR1-3 – การคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคล
HR2-1 – การคุ้มครองสิทธิของชุมชนท้องถิ่น
HR2-2 – การคุ้มครองสิทธิของชนกลุ่มน้อย
HR2-3 – การคุ้มครองสิทธิในการได้รับประโยชน์จากการคุ้มครองประโยชน์จากงาน
สร้างสรรค์
HR2-4 - - การคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลและฉลาก
HR2-5 – การคุ้มครองสิทธิเด็ก
HR2-6 - การคุ้มครองสิทธิของคนพิการ



แนวทางการกรอกขอ้มลูดา้นสทิธมินุษยชนในแบบ 56-1 One Report | ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ x คณะนิตศิาสตร ์จุฬาฯ

การใช้สี – ส าหรับข้อมูลที่ ก.ล.ต. ก าหนด

ตารางแถบสีเทาอ่อน ตัวอักษรปกติและเข้ม แสดงถึง 
ข้อมูลที่เป็นข้อก ำหนดตามแบบ 56-1 One Report ตามประกาศคณะกรรมการ
ก าหนดกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

นโยบำยและ
เป้ำหมำย

ให้อธิบายนโยบายการจัดการด้านความยั่งยืนระดับองค์กรทีส่อดคลอ้งกับทศิทางและกลยุทธ์การด าเนนิธุรกิจ เพ่ือสะท้อนถึงเจตนารมณ์และ
ความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนธุรกิจโดยค านึงถึงประเดน็ดา้นสิง่แวดล้อม ด้านสังคม ที่ครอบคลุมการเคารพสิทธิมนุษยชน และด้านการก ากบัแล
กิจการที่ดี ทั้งนี้ ให้อธิบายเฉพาะภาพรวมนบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการดา้นความยั่งยืนตามที่บริษัทเห็นว่าส าคัญ โดยสามารถน า
นโยบายและแนวปฏิบัติทั้งฉบบัไปเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจและสามารถถใช้เป็นแนวทางในการติดตามทิศทางการ
ด าเนินธุรกิจต่อไป

ให้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายการจัดการดา้นความยั่งยืนระดับองค์กร(ถา้มี) ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและ/
หรือระยะยาว เพ่ือให้ผู้ลงทุนสามารถเปรียบเทียบและติดตามผลการด าเนินงานได้

กรณีที่บริษัทมีการทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการดา้นความยั่งยืนในรอบปีทีผ่่านมา ให้ระบุสาระส าคัญของการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวโดยสังเขป เพ่ือให้ผู้ลงทุนทราบถึงพัฒนาการในการจัดการความยั่งยืนของบริษัทอย่างต่อเน่ือง

1. ประเดน็ทีแ่บบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าป ีแบบ 56-1 One Report ก าหนด

สีเทำอ่อน



แนวทางการกรอกขอ้มลูดา้นสทิธมินุษยชนในแบบ 56-1 One Report | ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ x คณะนิตศิาสตร ์จุฬาฯ

ข้อมูลที่อยู่ในตารางแถบสีอื่น ๆ แสดงถึง ค าอธิบาย แนวปฏิบัติ ค าแนะน า และตัวอย่างประกอบ
เพิ่มเติม ที่ใช้เพื่อประกอบความเข้าใจ โดยมิใช่ค าแนะน าทางกฎหมาย และไม่ผูกพันการตีความ
กฎหมายของผู้จัดท าแต่อย่างใด

1 สาระส าคัญ
2 มาตรฐานที่

เกี่ยวขอ้ง
มาตรฐานท่ีกฎหมายไทยก าหนดและต้องปฏิบัติตาม
ตัวอย่างมาตรฐานสากลที่ บจ. อาจใช้อ้างอิงได้ หาก บจ. น ามาปฏิบัติตามก็จะเป็นการ
สร้างมูลค่าเพิ่มและแสดงให้เห็นถึงการด าเนินการเพื่อความย่ังยืนท่ีดีของ บจ.

3 นโยบายและแนวปฏบิัติ ที่มา/แนวคิด
ข้อมูลเป้าหมาย
ทบทวน (ถ้าม)ี

4 ผลการด าเนินงาน ข้อมูลผลการด าเนินงาน
ข้อเท็จจริง ความคืบหน้า
ข้อพิพาท (ถ้าม)ี

การใช้สี – ส าหรับข้อมูลที่ ใช้ประกอบความเข้าใจ

สีอื่น ๆ



แนวทางการกรอกขอ้มลูดา้นสทิธมินุษยชนในแบบ 56-1 One Report | ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ x คณะนิตศิาสตร ์จุฬาฯ

(รหัส)(ประเภทของประเด็น)-(หมำยเลขของประเด็นหลัก).(ประเด็นย่อย)

HR1 – 1.1
ประเด็นด้ำนสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ 
ประเด็นพื้นฐานที่ บจ. ควรแสดงข้อมูล

▪ HR1-1 การสนับสนุนความเท่าเทียมระหว่างเพศและเพศสภาพ
▪ HR1-2 การคุ้มครองสิทธิทางด้านสุขภาพและความปลอดภัย
▪ HR1-3 การคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคล

ประเด็นเพิ่มเติมที่ บจ. อาจแสดงข้อมูล เพื่อแสดงให้เห็นถึงการจัดการที่ดียิ่งข้ึน

▪ HR2-1 การคุ้มครองสิทธิของชุมชนท้องถิ่น
▪ HR2-2 การคุ้มครองสิทธิของชนกลุ่มน้อย
▪ HR2-3 การคุ้มครองสิทธิในการได้รับประโยชน์จากการคุ้มครองประโยชน์จากงานสร้างสรรค์
▪ HR2-4 การคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงข้มูลและฉลาก
▪ HR2-5 การคุ้มครองสิทธิเด็ก
▪ HR2-6 การคุ้มครองสิทธิของคนพิการ
▪ อื่น ๆ โปรดระบุ

รหัส ความหมาย

PO Policy – นโยบาย

SC Supply Chain – ห่วงโซ่อุปทาน

ST Stakeholders – ผู้มีส่วนได้เสีย

EN Environment – สิ่งแวดล้อม

LA Labor – แรงงาน

HR Human Rights - สิทธิมนุษยชน



แนวทางการกรอกขอ้มลูดา้นสทิธมินุษยชนในแบบ 56-1 One Report | ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ x คณะนิตศิาสตร ์จุฬาฯ

หมำยเลขของประเด็นหลัก
ประเดน็ดา้นสิทธิมนุษยชนอืน่ ๆ 
ประเด็นพื้นฐานท่ี บจ. ควรแสดงข้อมูล

▪ HR1-1 การสนับสนุนความเท่าเทียมระหว่างเพศและเพศสภาพ
▪ HR1-2 การคุ้มครองสิทธิทางด้านสุขภาพและความปลอดภัย
▪ HR1-3 การคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคล
ประเด็นเพิ่มเติมท่ี บจ. อาจแสดงข้อมูล เพื่อแสดงให้เห็นถึงการจัดการที่ดียิ่งขึ้น

▪ HR2-1 การคุ้มครองสิทธิของชุมชนท้องถิ่น
▪ HR2-2 การคุ้มครองสิทธิของชนกลุ่มน้อย
▪ HR2-3 การคุ้มครองสิทธิในการได้รับประโยชน์จากการคุ้มครองประโยชน์จากงานสร้างสรรค์
▪ HR2-4 การคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงข้มูลและฉลาก
▪ HR2-5 การคุ้มครองสิทธิเด็ก
▪ HR2-6 การคุ้มครองสิทธิของคนพิการ
▪ อื่น ๆ โปรดระบุ



แนวทางการกรอกขอ้มลูดา้นสทิธมินุษยชนในแบบ 56-1 One Report | ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ x คณะนิตศิาสตร ์จุฬาฯ

ประเด็นย่อย
1 สาระส าคัญ
2 มาตรฐานที่

เกี่ยวขอ้ง
มาตรฐานท่ีกฎหมายไทยก าหนดและต้องปฏิบัติตาม
ตัวอย่างมาตรฐานสากลที่ บจ. อาจใช้อ้างอิงได้ หาก บจ. น ามาปฏิบัติตามก็จะเป็นการ
สร้างมูลค่าเพิ่มและแสดงให้เห็นถึงการด าเนินการเพื่อความย่ังยืนท่ีดีของ บจ.

3 นโยบายและแนวปฏบิัติ ที่มา/แนวคิด
ข้อมูลเป้าหมาย
ทบทวน (ถ้ามี)

4 ผลการด าเนินงาน ข้อมูลผลการด าเนินงาน
ข้อเท็จจริง ความคืบหน้า
ข้อพิพาท (ถ้าม)ี



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

ร่วมกับ

คณะนิติศำสตร์ จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย


