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โดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� (ก.ล.ต.) 

 
หลายองค	กรจากทุกภาคส�วนของระบบเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงภาคการเงินและตลาดทุนในป#จจุบันต�าง
ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป'นในการดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย�างยั่งยืน ซ่ึงครอบคลุม 3 มิติ คือ 
ด0านสิ่งแวดล0อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เพื่อตอบสนองต�อความคาดหวังของผู0ลงทุนและผู0มีส�วนได0ส�วน
เสียกลุ�มต�าง ๆ ท่ีต0องการเห็นกิจการประกอบธุรกิจที่คำนึงถึงเรื่อง ESG เพิ่มมากข้ึน แนวคิดการลงทุนอย�าง
ย่ังยืน (Responsible Investment) กลายเป'นป#จจัยสำคัญที่ผู0ลงทุนใช0ประกอบการตัดสินใจลงทุนมากข้ึน 
สะท0อนให0เห็นจากกระแสตอบรับของ ESG funds ทั่วโลกท่ีขยายตัวเพิ่มข้ึนอย�างก0าวกระโดด ในปC 2565 ESG 
funds ทั่วโลกมีจำนวน 7,012 กอง เพ่ิมข้ึนกว�า 7 เท�าตัว จากปC 2564 ด0วยมูลค�าสินทรัพยKรวม (AUM)  
2.49 ล0านล0านดอลลารKสหรัฐ1 ขณะท่ีบริษัทจดทะเบียนต�างมุ�งเน0นการประกอบธุรกิจท่ีให0ผลลัพธKแบบ 
“Triple bottom lines” หรือ “ไตรกำไรสุทธิ” ได/แก� Profit, Planet และ People ที่ไม�ได0มุ�งหวังเพียง
กำไรสูงสุดเท�านั้น แต�จะต0องมีความรับผิดชอบต�อสังคมและการดูแลรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล0อมเพ่ือส�งต�อ
โลกที่น�าอยู�ให0แก�อนุชนรุ�นถัดไป 
 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย	และตลาดหลักทรัพย	 หรือ ก.ล.ต. ให0ความสำคัญกับการขับเคลื่อน
ในการยกระดับ ESG ในตลาดทุนไทยเพื่อความยั่งยืนอย�างเป'นรูปธรรมมาอย�างต�อเน่ือง โดยในปC 2565 ได0
ร�วมมือกับหน�วยงานที่เก่ียวข0อง เช�น ตลาดหลักทรัพยKแห�งประเทศไทย และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เป'นต0น 
ในการจัดทำแผนการขับเคลื่อนงานด/าน ESG ของตลาดทุน (ESG Master Plan) สำหรับเป'นแผนแม�บท
หรือกรอบแนวนโยบายสำหรับหน�วยงานต�าง ๆ ในตลาดทุน นำไปใช0ในการกำหนดโครงการหรือแผนงาน 
ด0าน ESG ให0สอดรับและไปในทิศทางเดียวกัน   
 

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได/นำ ESG Master Plan เข/าเปDนส�วนหน่ึงในยุทธศาสตร	ท่ี 4 ตลาดทุนไทยส�งเสริมความย่ังยืน
ของทุกภาคส�วนท่ีเก่ียวข/องและระบบเศรษฐกิจในระยะยาว (Sustainable Capital Market) ของ
แผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2565 - 2570) รวมทั้งเชื่อมโยงกับแผนการดำเนินงานของ ก.ล.ต. 
ภายใต0แนวทางการพัฒนาภาคการเงินเพ่ือความยั่งยืน (Sustainable Initiatives for Thailand) ที่จัดทำโดย
คณะทำงานด0านความยั่งยืนในภาคการเงิน (Working Group on Sustainable Finance) ซ่ึงสอดรับกับแผน
ยุทธศาสตรKชาติ และมีส�วนช�วยสนับสนุนให0ประเทศไทยบรรลุเปeาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนขององคKการ
สหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) ESG Master Plan ประกอบด0วย 4 ด0าน ได0แก� 
(1) การดำเนินธุรกิจอย�างยั่งยืน (Sustainable Business) (2) การลงทุนอย�างยั่งยืน (Sustainable Investment) 
(3) การจัดการและการเปkดเผยข0อมูล ESG ของภาคธุรกิจ (ESG Data & Disclosure) และ (4) การส�งเสริม
ความรู0ความเข0าใจเร่ืองการดำเนินธุรกิจและการลงทุนอย�างยั่งยืนให0เข0าถึงกลุ�มเปeาหมายท่ีเก่ียวข0อง (ESG 
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การเก็บรักษาสินทรัพย	ดิจทัิล:  
ข/อควรระวังและแนวทางคุ/มครองผู/ซื้อขาย  

เผยแพร�เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธK 2566 

ก.ล.ต. ป\กธงยกระดับ ESG และการเป]ดเผยข/อมูล  
เพ่ิมศักยภาพตลาดทุนเพื่อความย่ังยืน 
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Education and Communication) ซ่ึง ก.ล.ต. ได/กำหนดเร่ืองที่จะดำเนินการดังกล�าวไว/ในแผน
ยุทธศาสตร	 ก.ล.ต. ป^ 2566 – 2568 ในส�วนของการยกระดับศักยภาพตลาดทุนเพ่ือความย่ังยืน 
(Sustainable capital market) โดยได0รวม 4 เร่ืองสำคัญ คือ (1) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Climate change) (2) ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (Human rights) ซ่ึงรวมถึงการเพ่ิมบทบาทของสตรีในระดับ
ผู0นำองคKกร (Gender equality) (3) การขับเคลื่อนเปeาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) และ (4) การยกระดับ
การเปkดเผยข0อมูล ESG ของบริษัทจดทะเบียน 
 

(1) ด/าน Climate change ก.ล.ต. ได0ส�งเสริมให0บริษัทจดทะเบียนและภาคธุรกิจมีการจัดการความเสี่ยง
ที่เก่ียวข0องกับสภาพภูมิอากาศและดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล0อม เพ่ือมุ�งสู�เปeาหมายของประเทศไทยใน
เรื่องความเป'นกลางทางคารKบอน (Carbon neutrality) ภายในปC ค.ศ. 2050 และการปล�อยกtาซเรือนกระจก
สุทธิเป'นศูนยK (Net zero) ภายในปC ค.ศ. 2065 โดยเตรียมความพร/อมให/ภาคธุรกิจมีความตระหนักรู/และ
สามารถเป]ดเผยข/อมูลในแบบ 56-1 One Report ที่สอดคล/องกับมาตรฐานที่เปDนที่ยอมรับในระดับสากล 
เพื่อตอบโจทยKผู0ลงทุนและผู0ท่ีมีส�วนได0ส�วนเสีย ผ�านการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให0ความรู0ความเข0าใจใน
ประเด็นด0านสิ่งแวดล0อมและสามารถกำหนดเป'นนโยบายของบริษัท การวัดและการเก็บข0อมูลเพื่อรายงานการ
ปล�อยกtาซเรือนกระจกได0อย�างถูกต0อง พร0อมท้ังสนับสนุนค�าธรรมเนียมในการทวนสอบ รวมถึงเปkดเผยข0อมูล
ได0ตามคำแนะนำการเปkดเผยข0อมูลทางการเงินที่เก่ียวข0องกับสภาพภูมิอากาศ (Task Force on Climate-
related Financial Disclosures: TCFD) รวมทั้งการร�วมมือกับหน�วยงานด0านส่ิงแวดล0อมในการขับเคลื่อนใน
ด0าน Climate change เช�น สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล0อม องคKการบริหาร
จัดการกtาซเรือนกระจก (องคKการมหาชน) สถาบันสิ่งแวดล0อมไทย (TEI) และองคKกรธุรกิจเพื่อการพัฒนา 
อย�างยั่งยืน (TBCSD) โครงการ Carbon Disclosure Project (CDP) เป'นต0น 

 (2) ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (Human rights) ก.ล.ต. ได0รับมอบหมายตามแผนปฏิบัติการระดับชาติ
ว�าด0วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน หรือ แผน NAP ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2562 – 2565) และ (ร�าง) แผน NAP ระยะท่ี 2 
(พ.ศ. 2566 -2570) ให0สร0างความรู0ความเข0าใจแก�ภาคธุรกิจในเร่ืองธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน โดยสามารถนำ
หลักการชี้แนะของสหประชาชาติว�าด0วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UNGPs) และการตรวจสอบสิทธิมนุษยชน
อย�างรอบด0าน (HRDD) มาปรับใช0ตามบริบทของแต�ละธุรกิจ โดย ก.ล.ต. ได0สนับสนุนให0คณะนิติศาสตรK 
จุฬาลงกรณKมหาวิทยาลัย จัดทำโครงการธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสำหรับภาคธุรกิจในตลาดทุนไทย ระยะท่ี 1 
และ 2 โดยจัดทำหลักสูตรอบรมและสัมมนา รวมถึงคู�มือและสื่อความรู0และแนวปฏิบัติภายใต0แนวทางของ
คณะทำงานจัดทำหลักสูตรอบรม “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน สำหรับธุรกิจในตลาดทุนไทย” ซ่ึงประกอบด0วย
ผู0แทนจากภาครัฐ ภาคธุรกิจ องคKการระหว�างประเทศ และนักวิชาการ เพื่อส�งเสริมให0บริษัทจดทะเบียน 
ดำเนินธุรกิจท่ีเคารพสิทธิมนุษยชนตามหลักการ UNGPs และนำ HRDD มาปรับใช0 เพื่อนำไปสู�ภาคปฏิบัติและ
ประเมินผลได0อย�างเป'นรูปธรรมตลอดห�วงโซ�คุณค�า รวมทั้งนำไปเปkดเผยข0อมูลในแบบ 56-1 One Report 
นอกจากนี้ ก.ล.ต. ได0ร�วมมือกับหน�วยงานที่เก่ียวข0องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ขับเคลื่อนประเด็นด0าน 
สิทธิมนุษยชนโดยขยายผลไปสู�ประเด็นการลดความเหลื่อมล้ำ ส�งเสริมการจ0างงานคนพิการ และมอบรางวัลแก�
บริษัทจดทะเบียนผ�านโครงการ “รางวัลองค	กรต/นแบบความย่ังยืนในตลาดทุนไทยด/านสนับสนุนคนพิการ” 
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ด0านการเพิ่มบทบาทของสตรีในระดับผู0นำองคKกร (Gender equality) เพ่ือสร0างความเท�าเทียมให0เกิดข้ึนอย�าง
เป'นรูปธรรม ซ่ึงมีส�วนช�วยให0องคKกรได0มุมมองในการดำเนินธุรกิจที่หลากหลาย เกิดการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรและนวัตกรรมใหม� ๆ ขององคKกร รวมท้ังได0เสริมสร0างความตระหนักรู0 ให0ภาคธุรกิจเห็นถึงศักยภาพ
ของสตรีในการเป'นผู0บริหารระดับสูงและกรรมการบริษัทมากยิ่งข้ึน ตลอดจนการจัดทำแหล�งสืบค0นข0อมูล 
Women Corner บนเว็บไซตK ก.ล.ต. www.sec.or.th เพื่อให0ข0อมูลงานด0านส�งเสริมความเท�าเทียมทางเพศ 
ที่สืบค0นได0ง�าย มุ�งสู�เปeาหมายให0บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยKแห�งประเทศไทยมีวัฒนธรรมองคKกร 
ที่คำนึงถึงความเท�าเทียมทางเพศได0อย�างเป'นรูปธรรม 

(3) การขับเคล่ือนเปjาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs)  ก.ล.ต. ได0ร�วมมือกับองคKกรระหว�างประเทศ
และเครือข�ายด0านการพัฒนาความยั่งยืน อาทิ โครงการพัฒนาแห�งสหประชาชาติ (UNDP) ประจำประเทศไทย 
สมาคมเครือข�ายโกลบอลคอมแพ็กแห�งประเทศไทย (GCNT) เป'นต0น ส�งเสริมองคKความรู0เรื่อง SDGs ให0แก� 
ภาคธุรกิจในตลาดทุน เพื่อสนับสนุนให0บริษัทจดทะเบียนดำเนินธุรกิจอย�างมี ESG และผู0ลงทุนสถาบันมีการ
จัดการลงทุนอย�างรับผิดชอบ รวมท้ังสามารถเชื่อมโยงมาสู�เปeาหมาย SDGs ได0 เช�น การจัดอบรมหลักสูตร  
ก0าวอีกข้ันสู�เปeาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนไทย (Workshop on SDG-Smart Impact 
Measurement and Management: SDG-IMM) การจัดทำแผนท่ีการลงทุนสู�เปeาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของประเทศไทย (SDGs Investor Map) การจัดให0มีคู�มือ SDGs สำหรับบริษัทจดทะเบียน และมุมความรู0 
เรื่อง SDGs บนเว็บไซตKของ ก.ล.ต. เป'นต0น  เพื่อให0บริษัทจดทะเบียนและธุรกิจในตลาดทุน ร�วมเป'นส�วนหนึ่ง
ในการขับเคลื่อนด0านความยั่งยืน (SDGs drivers) เพ่ือบรรลุเปeาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และส�งเสริมเศรษฐกิจ
ของประเทศและสังคมโดยรวมให0เติบโตอย�างยั่งยืน 

(4) อีกหน่ึงป\จจัยสำคัญที่จะทำให/การขับเคล่ือนงานด/าน ESG ประสบความสำเร็จ คือการทำให/
ภาคธุรกิจมีการเป]ดเผยข/อมูล ESG สอดคล/องกับมาตรฐานที่ยอมรับในระดับสากล และสามารถเชื่อมโยง
ข/อมูลระหว�างหน�วยงานที่เกี่ยวข/องท้ังภายในประเทศและต�างประเทศได/ ดังนั้น ก.ล.ต. จึงได0ปรับปรุงและ
เริ่มใช0แบบ 56-1 One Report ในปC 2565 รวมทั้งร�วมมือและสนับสนุนตลาดหลักทรัพยKแห�งประเทศไทย 
พัฒนาระบบฐานข0อมูลในรูปแบบ structured data (ESG Data Platform) รองรับการเปkดเผยข0อมูล 
ตามแบบ 56-1 One Report เพ่ือยกระดับการเข0าถึงข0อมูลรองรับการวิเคราะหKข0อมูลแบบ machine readable 
และเตรียมความพร0อมสำหรับเวทีสากลต�อไป   

 

เปeาหมายใหญ�ของ ก.ล.ต. ในการขับเคลื่อนตลาดทุนที่ยั่งยืนซ่ึงเป'นกลไกสำคัญหนึ่งท่ีช�วยเสริมสร0างความแข็งแรง
ของระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ คือ การผลักดันให/ภาคธุรกิจให/ความสำคัญและมีการปฏิบัติจริง
ในเร่ือง ESG (ESG in practice) ตลอดรวมไปถึงห�วงโซ�คุณค�าของภาคธุรกิจ ซ่ึงความสำเร็จน้ีจะเกิดข้ึนได0 
ต0องอาศัยความร�วมมือท้ังจากภาคธุรกิจท่ีคณะกรรมการและผู0บริหารระดับสูงในฐานะผู0นำบริษัทให0ความสำคัญ 
(Tone from the top) และการประสานความร�วมมืออย�างใกล0ชิดกับหน�วยงานที่เก่ียวข0องทั้งในประเทศและ
ต�างประเทศ เพ่ือสนับสนุนให0ภาคธุรกิจไทยเป'น Asset Class ในระดับสากล สิ่งเหล�านี้เป'นทั้งโอกาสและ 
ความท0าทายอย�างยิ่ง และ ก.ล.ต. มุ�งม่ันจะปฏิบัติภารกิจนี้อย�างเต็มกำลังต�อไป 

************************* 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลกัทรัพยKและตลาดหลักทรัพยK (ก.ล.ต.) 
“ก.ล.ต. ดูแลตลาดทุน เพ่ือให/คุณมั่นใจ” 

 


