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1 รากฐานแห่ง่อนาคติ / การก่อรา่งท่�ยั�งยน่ เก่�ยวกับ

คณะกรรมการมาตรฐานการเปิดิเผยข้อ้มูลด้านการ
เปิล่�ยนแปิลงสภาพภมูอิากาศ (CDSB) เปิน็กล่�มธุ่รกิจ
และ NGO ด้านสิ�งแวดล้อมจากท่ั่�วโลก เราม่�งม่�นท่ั่�จะ
พฒ่นาและทั่ำาให้้รูปิแบบการรายงานข้องบรษ่ิัทั่ระด่บโลก
เปิน็ไปิให้้ทิั่ศทั่างเด่ยวก่น เพ่�อทั่ำาให้้ทั่น่ธุรรมชาติมค่�าเทั่�า
ก่นทั่น่การเงิน

เราจงึนำาเสนอกรอบโครงสรา้งสำาห้รบ่การนำาเสนอ
รายงานข้อ้มูลด้านสิ�งแวดล้อมให้้แก�บรษ่ิัทั่ต�างๆ ให้้ม่
ความละเอ่ยดในระด่บเท่ั่ยบเทั่�ารายงานข้อ้มูลทั่างด้าน
การเงิน วธิุน่่�จะช�วยให้้บรษ่ิัทั่สามารถนำาเสนอข้อ้มูลด้าน
สิ�งแวดล้อมท่ั่�เปิน็ปิระโยชนต์�อการต่ดสนิใจให้้แก�นก่
ลงทั่น่ผ�านรายงานห้ล่กข้องบรษ่ิัทั่ ซึ่ึ�งจะช�วยยกระด่บ
การจด่สรรทั่น่ได้อย�างมป่ิระสทิั่ธุภิาพ นอกจากน่� ห้น�วย
งานกำาก่บดแูลเองก็ยง่ได้รบ่ปิระโยชนจ์ากเน่�อห้าท่ั่�เปิน็
ไปิตามกฎระเบย่บอ่กด้วย

งานข้องเรา ซึ่ึ�งตระห้นก่ว�าข้อ้มูลด้านทั่น่ธุรรมชาติและ
ทั่น่การเงินน่�นมค่วามจำาเปิน็เท่ั่ยบเทั่�าก่นในการทั่ำาความ
เข้า้ใจการดำาเนนิงานข้องบรษ่ิัทั่ได้สรา้งความน�าเช่�อถ่อ
และความโปิร�งใส ท่ั่�จำาเปิน็แก�การเสรมิสรา้งตลาดทั่น่ท่ั่�
แข้ง็แรง เรามเ่ปิา้ห้มายร�วมก่นในการช�วยให้้ระบบ
เศรษัฐกิจ สง่คม และสิ�งแวดล้อมมค่วามย่�งยน่มากข้ึ�น

อ่านข้อ้มูลเพื่ิ�มเติิมได้ท่้� cdsb.net ห่รอ่ติิด้ติามคณะ
กรรมการมาติรฐานการเปิด้เผยข้อ้มูลด้า้นการ 
เปล่�ยนแปลงสภาพื่ภมูอิากาศได้ท้าง LinkedIn  

และ Twitter @CDSBGlobal

เรายนิด้ร่บัฟังัและแลกเปล่�ยนความคิด้เห่น็รว่มกับคณุ ห่าก
ต้ิองการแสด้งความเห่น็เก่�ยวกับเอกสารฉบบัน่� ติิด้ต่ิอเรา
ได้ท่้� info@cdsb.net

CDP ต้องการเห็้นเศรษัฐกิจท่ั่�เจรญิร่�งเรอ่ง และได้ผล
ต�อผูค้นและโลกในระยะยาว การจะบรรลเ่ปิา้ห้มายน่�ต้อง
ม่�งเน้นให้้นก่ลงทั่น่ ผูจ้ด่ทั่ำานโยบาย บรษ่ิัทั่ เมอ่ง 
ปิระเทั่ศและภมูภิาคต�างๆ ดำาเนนิการสรา้งเศรษัฐกิจท่ั่�
ย่�งยน่อย�างแท้ั่จรงิอย�างเร�งด�วน ท่ั่�งน่� CDP ใชร้ะบบ
การเปิดิเผยข้อ้มูลท่ั่�วโลกท่ั่�ช�วยให้้บรษ่ิัทั่ เมอ่ง ปิระเทั่ศ
และภมูภิาคต�างๆ สามารถวด่และจด่การความเส่�ยง 
โอกาส และผลกระทั่บต�อสิ�งแวดล้อมข้องตนได้ โดย
บรษ่ิัทั่กว�า 8,400 แห้�งได้ตอบแบบสอบถามเก่�ยวก่บ
การเปิล่�ยนแปิลงข้องสภาพภมูอิากาศ ความม่�นคงด้าน
ทั่างนำ�าและป่ิาข้อง CDP ทั่ก่ปิ ีตามความต้องการข้องนก่
ลงทั่น่กว�า 525 ราย ท่ั่�มมู่ลค�าสนิทั่รพ่ยร์วม 96 ล้าน
ล้านดอลลารส์ห้รฐ่ฯ และห้น�วยงานจด่ซึ่่�อ-จด่ห้าข้นาด
ให้ญ� 125 แห้�ง โดย CDP ได้ส�งมอบข้อ้มูลด้านการเงิน
และด้านอ่�นๆ ท่ั่�สำาค่ญให้้แก�ผูใ้ชข้้อ้มูล เพ่�อสอดแทั่รก
เร่�องข้องความย่�งยน่เข้า้ไปิในข้่�นตอนการลงทั่น่และ 
การต่ดสนิใจข้องน่ก่ลงทั่น่และห้น�วยงานต�างๆ 
แบบสอบถามข้อง CDP จะรวบรวมข้อ้มูลเชงิปิรมิาณ
และเชงิคณ่ภาพ ไม�ว�าจะในด้านการกำาก่บดแูล กลย่ทั่ธุ ์
ความเส่�ยง ผลกระทั่บและสมรรถนะ CDP ได้รวบรวม
คำาถามเก่�ยวก่บภาคส�วนและจ่ดข้อ้มูลเฉพาะ เพ่�อช�วยใน
การเปิรย่บเท่ั่ยบและสรา้งความเข้า้ใจ เช�น แบบสอบถาม
เก่�ยวก่บการเปิล่�ยนแปิลงสภาพภมูอิากาศน่�นมค่ำาถาม
เฉพาะ สำาห้รบ่ภาคส�วนท่ั่�มผ่ลกระทั่บสงู เช�น สนิค้า
โภคภ่ณฑ์์ทั่างการเกษัตร นำ�ามน่และแก๊ส ซึ่เ่มนต์  
และบรกิารข้นส�งต�างๆ โดยในปิ ี2018 CDP ได้ปิรบ่
แบบสอบถามเก่�ยวก่บการเปิล่�ยนแปิลงสภาพภมู ิ
อากาศให้้สอดรบ่ก่บ TCFD

อ่านข้อ้มูลเพื่ิ�มเติิมได้ท่้� cdp.net ห่รอ่ติิด้ติามเรา  
@CDP
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เก่�ยวข้อ้งกับสภาพื่ภมูอิากาศ

เข้า้ไปท่� www.tcfdhub.org เพื่่�ออ่านข้อ้มูลเพื่ิ�มเติิม
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เปา้หมาย
บทท่� 1



4 องค์ประกอบห่ลกั เปา้ห่มาย

ในสว่นข้องข้อ้เสนอแนะ TCFD แต่ิละข้อ้ เอกสารฉบบัน่�ได้้
เน้นยำ�าถึ้งคำาถ้ามการเปล่�ยนแปลงสภาพื่ภมูอิากาศข้อง 

CDP ท่�มค่วามสำาคัญมากท่�สดุ้ และอธิ์บิายวธิิ์ก่ารนำาข้อ้มูล
น่�มาใชื่เ้พื่่�อการรายงานในรายงานห่ลกั โด้ยใชื่ห้่ลกัการ
รายงานและข้อ้กำาห่นด้ข้อง CDSB ให่เ้กิด้ผลสงูสดุ้4  

ซึ่ึ�งจ้ะชื่ว่ยให่บ้รษัิทเข้า้ใจ้ถึ้งวธิิ์แ่ละสิ�งท่�ทำาให่ก้ารเปิด้เผย
ข้อ้มูลด้า้นการเงินเก่�ยวกับสภาพื่ภมูอิากาศมป่ระสทิธิ์ผิล
อยา่งชื่ดั้เจ้น ถึ้งแมจ้้ะมก่ารเสนอแนวทางสำาห่รบัการเปิด้ 
เผยข้อ้มูลท่�แนะนำาแต่ิละแบบ แต่ิในห่ลายกรณ่ คำาแนะนำาท่�
นำาเสนอให่อ้าจ้มส่ว่นท่�เก่�ยวข้อ้งกับการเปิด้เผยข้อ้มูลอ่�นๆ 

ข้องท่�ทาง TCFD แนะนำาอ่กด้ว้ย

เอกสารน่�ยงัเสนอรายการคำาถ้ามท่�เก่�ยวข้อ้งกับ TCFD 

อยา่งละเอ่ยด้ ไมว่า่จ้ะเป็นข้อ้มูลจ้ากแบบสอบถ้ามเก่�ยวกับ
ความมั�นคงด้า้นทางนำ�าและปา่ข้อง CDP ท่�อาจ้สามารถ้นำา
มาใชื่กั้บเอกสารเปิด้เผยข้อ้มูลทางการเงินท่�เก่�ยวข้อ้งกับ
สภาพื่ภมูอิากาศ รวมถึ้งให่ร้ายชื่่�อทรพัื่ยากรเพื่ิ�มเติิมท่�เป็น
ประโยชื่น์แก่บรษัิทในการนำามาใชื่ใ้นการจ้ดั้ทำาเอกสาร 

TCFD ข้องตินเอง5

เอกสารฉบบัน่�เป็นเคร่�องมอ่ท่�เป็นประโยชื่น์ต่ิอติลาด้ ในการ
รบัประกันวา่บรษัิทต่ิางๆ จ้ะมก่ารจ้ดั้ทำารายงานความเส่�ยง
และโอกาสท่�เก่�ยวข้อ้งกับสภาพื่ภมูอิากาศท่�สอด้คลอ้งกับคำา
แนะนำาข้อง TCFD อยา่งมป่ระสทิธิ์ภิาพื่และเป็นประโยชื่น์
สงูสดุ้ต่ิอนักลงทนุผา่นรายงานห่ลกั ซึ่ึ�งจ้ะชื่ว่ยเติรย่มความ
พื่รอ้มต่ิอนโยบายติอบสนองด้า้นการเปิด้เผยข้อ้มูลสภาพื่
ภมูอิากาศภาคบงัคับท่�เล่�ยงไมไ่ด้อ้ยา่งเต็ิมท่�

4 ดูภูาคผนวก 1

5 ดูภูาคผนวก 2 และ 3 ตามลำาดูบั

เปา้หมาย
การรายงานความเส่�ยงและโอกาสท่�เก่�ยวกับสภาพื่ภมูอิากาศ
ให่ส้อด้คลอ้งกับคำาแนะนำาจ้ากคณะทำางานเฉพื่าะกิจ้ด้า้นการ
เปิด้เผยข้อ้มูลทางการเงินท่�เก่�ยวข้อ้งกับสภาพื่ภมูอิากาศ 

(TCFD)1 ในรายงานห่ลกั ไมค่วรถ้กูมองวา่เป็นเร่�องท่�
แปลกให่มห่่รอ่น่าห่วั�นเกรง ด้งัภาพื่ลกัษณ์ท่�ถ้กูนำาเสนออยู่
บอ่ยครั�ง อยา่งไรก็ติาม บรษัิทกวา่ 8000 แห่ง่ รวมถึ้ง
บรษัิทต่ิางๆ ท่�มข่้นาด้ให่ญ่ท่�สดุ้สว่นมากทั�วโลก ก็ได้เ้ปิด้เผย
ข้อ้มูลให่แ้ก่ CDP ผา่นทางแบบสอบถ้ามเก่�ยวกับการ
เปล่�ยนแปลงสภาพื่ภมูอิากาศในปี 2019 ถึ้งแมว้า่ข้อ้มูลท่�ให่ ้

CDP จ้ะครอบคลมุเน่�อห่าท่�เห่มอ่นกับคำาแนะนำาข้อง 

TCFD เสย่สว่นให่ญ่ แต่ิการเปิด้เผยข้อ้มูลทางการเงินท่�
เก่�ยวกับสภาพื่ภมูอิากาศไวใ้นรายงานห่ลกัเองก็เป็นเร่�อง
จ้ำาเป็น2 เพื่่�อติอบโจ้ทยค์วามคาด้ห่วงัและให่ส้อด้รบักับคำา
แนะนำาข้อง TCFD

ข้อ้มูลท่�มค่วามชื่ดั้เจ้นและจ้ดั้วางอยา่งเป็นระบบในคำาติอบท่�
สง่ให่แ้ก่ CDP จ้งึเป็นข้อ้มูลท่�เห่มาะสมอยา่งยิ�งในการติอบ
โจ้ทยข์้อง TCFD การเปิด้เผยข้อ้มูลห่ลกัติามคำาแนะนำาทั�ง
สบิเอ็ด้ประการ แต่ิทวา่ ในการท่�จ้ะทำาเชื่น่นั�น บรษัิทต่ิางก็
จ้ำาเป็นต้ิองเปล่�ยนแปลงคำาติอบในแบบสอบถ้าม CDP ข้อง
ตินเพื่่�อให่ส้อด้คลอ้งและติรงกับความคาด้ห่วงัข้องรายงาน
ห่ลกั กรอบปฏิิบติัิงาน / แนวทางปฏิิบติัิข้องคณะกรรมการ
มาติรฐานการเปิด้เผยข้อ้มูลด้า้นการเปล่�ยนแปลงสภาพื่ภมูิ
อากาศ (CDSB) สำาห่รบัการรายงานข้อ้มูลด้า้นสิ�งแวด้ลอ้ม
และการเปล่�ยนแปลงสภาพื่ภมูอิากาศ (กรอบปฏิิบติัิงาน / 

แนวทางปฏิิบติัิ)3 นั�นจ้งึเป็นวธิิ์ท่่�ด้ท่่�สดุ้สำาห่รบัการน่�

1 TCFD (2017) รายงานฉบบัล่าสุดุู: คำาแนะนำาของคณะทำำางานเฉพาะกิจดูา้นการเปิดิูเผย
ขอ้มูลทำางการเงินท่ำ�เก่�ยวขอ้งกับสุภาพภมูอิากาศ ดูไูดูท่้ำ�: https://www.fsb-tcfd.org/
wp-content/uploads/2017/06/FINAL-2017-TCFD-Report-11052018.pdf

2 รายงานหลักหมายถึึงชุุดูการรายงานปิระจำาปิท่ีำ�บรษัิัทำจำาเปิน็ต้องจดัูทำำาขึ�นเพ่�อสุง่มอบ
ผลลัพธ์ท์ำางการเงินท่ำ�ผา่นการตรวจสุอบตามกฎหมายบรษัิัทำ แนวทำางการกำากับดูแูลการปิฏิิบติั
งานใหเ้ป็ินไปิตาม หรอ่กฎหมายความมั�นคงของปิระเทำศท่ำ�บรษัิัทำดัูงกล่าวไดูเ้ปิดิูทำำาการอยู่

3 CDSB (2019) กรอบปิฏิิบติังาน / แนวทำางปิฏิิบติัของ CDSB สุำาหรบั 
การรายงานขอ้มูลดูา้นสุิ�งแวดูล้อมและการเปิล่�ยนแปิลงสุภาพภมูอิากาศ  
ดูไูดู้ท่ำ�: https://www.cdsb.net/sites/default/files/ 
cdsb_framework_2019_v2.2.pdf

องค์กรท่ีมคีวามเสีย่ง 
โอกาสและผลกระทบ
ด้านสภาพภมูอิากาศ

DISCLOSURE INSIGHT ACTION

จดัทําขอ้มูลและราย
ละเอียดท่ีชดัเจนและ
เปน็ระเบยีบ

เปิดเผยขอ้มูลและราย
ละเอียดสาํคัญท่ีเก่ียวขอ้ง
ในรายงานหลัก

ผลลัพธท่ี์ได้: 
เอกสารการเปดิเผยขอ้มูล
หลักท่ีสอดรบักับ TCFD 
ท่ีมปีระสทิธภิาพและเปน็
ประโยชนต่์อนกัลงทนุ



บทท่� 2

ภูมูหิลััง
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วกิฤตัสิภูาพิภูมูอิากาศ
ติามนโยบายปัจ้จุ้บนัในการต่ิอสูกั้บการ
เปล่�ยนแปลงสภาพื่ภมูอิากาศ มก่าร
ประมาณการไวว้า่อุณห่ภมูทัิ�วโลกจ้ะเพื่ิ�ม 

สงูข้ึ�น 3°C ภายในปี 21006 ซึ่ึ�งเป็นสองเท่าจ้ากอุณห่ภมู ิ
ท่�เพื่ิ�มข้ึ�นทั�วโลกติามท่�กำาห่นด้ไวใ้นความติกลงปารส่  

การปลอ่ยก๊าซึ่คารบ์อนยงัคงเพื่ิ�มข้ึ�นอยา่งมนั่ยสำาคัญต่ิอ
เน่�อง และเพื่่�อทำาให่ส้ามารถ้บรรลเุปา้ห่มายติามท่�กำาห่นด้ 
ไวใ้นความติกลงปารส่ โครงการด้า้นสิ�งแวด้ลอ้มข้อง  

UN จ้งึได้ป้ระมาณการถึ้งความจ้ำาเป็นท่�ต้ิองลด้การ 
ปลอ่ยก๊าซึ่คารบ์อนลง 7.6 % ต่ิอปี ตัิ�งแต่ิปี  

2020 สง่ผลให่เ้กิด้ความจ้ำาเป็นในการ ‘เปล่�ยนแปลง
โครงสรา้งห่ลกั’ ข้องเศรษฐกิจ้โลก7 

ด้ว้ยเห่ตินุ่� บรษัิทและนักลงทนุจ้งึเผชื่ญิกับความเส่�ยงอยา่ง
มนั่ยสำาคัญจ้ากทั�งการกระทำาและการละเวน้การกระทำา การ
จ้ำากัด้ให่ร้ะด้บัความอบอุ่นไมเ่กิน 1.5 องศาห่มายความวา่
บรษัิทและนกัลงทนุจ้ะติอ้งเผชื่ญิกับความเส่�ยงในการเปล่�ยน
ผา่น จ้ากนโยบายและข้อ้บงัคับท่�จ้ำาเป็น เชื่น่ การนำาภาษ่
คารบ์อนมาปรบัใชื่ ้รวมถึ้งจ้ากการพื่ฒันาเทคโนโลยแ่ละผลก
ระทบด้า้นชื่่�อเสย่ง ในทางกลบักัน อุณห่ภมูท่ิ�เพื่ิ�มสงูข้ึ�นต่ิอ
เน่�องจ้ะทำาให่บ้รษัิทและนักลงทนุต้ิองรบัมอ่กับผลกระทบต่ิอ
โลก ท่�เกิด้จ้ากการเปล่�ยนแปลงสภาพื่ภมูอิากาศท่�ให่ญ่ห่ลวง
กวา่ครั�งไห่นๆ เชื่น่ สภาพื่อากาศท่�รนุแรง การเปล่�ยนแปลง
ข้องระบบนิเวศรวมถึ้งระด้บันำ�าทะเลท่�เพื่ิ�มสงูข้ึ�น การเปิด้เผย
ข้อ้มูลทางการเงินท่�มค่วามเชื่่�อมโยงกับสภาพื่ภมูอิากาศข้อง
บรษัิท ซึ่ึ�ง CDP และ CDSB ได้ม้ก่ารสง่เสรมิมาตัิ�งแต่ิชื่ว่ง
ครสิต์ิทศวรรษ 2000 ทำาให่ม้ก่ารกำาห่นด้ราคาความเส่�ยง
เห่ลา่น่�อยา่งเห่มาะสม สง่ผลให่จ้้ดั้สรรทนุได้อ้ยา่งม่
ประสทิธิ์ผิล จ้งึเห่น็ได้ว้า่การเปิด้เผยข้อ้มูลข้ององค์กรนั�น
เป็นแรงกระติุน้ห่ลกัในการข้บัเคล่�อนให่เ้กิด้การเปล่�ยนแปลง
และทำาติามเปา้ห่มายท่�ระบุไวใ้นความติกลงปารส่

6 Carbon Action Tracker (2019) อัปิเดูตขอ้มูลทัำ�วโลกเก่�ยวกับการพยากรณด์ูา้น
อุณหภมูท่ิำ�เพิ�มสุงูขึ�น: ธ์นัวาคม 2019 ดูไูดูท่้ำ�: https://climateactiontracker.org/
documents/698/CAT_2019-12-10_BriefingCOP25_
WarmingProjectionsGlobalUpdate_Dec2019.pdf

7 รายงาน Emissions Gap ปิระจำาปิ ี2019 ของโครงการสุิ�งแวดูล้อมแหง่สุหปิระชุาชุาติ 
(2019) ดูไูดูท่้ำ�: https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/ 
30797/EGR2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y

ข้อ้เสินอแนะข้อง TCFD

คณะกรรมการด้า้นเสถ่้ยรภาพื่ทางการเงิน
ได้จ้้ดั้ตัิ�ง TCFD ข้ึ�นในปี 2015 ติามคำาข้อ
ข้อง G20 คณะกรรมการเข้า้ใจ้ถึ้งความ

ต้ิองการในการได้ร้บัข้อ้มูลท่�มค่ณุภาพื่มากข้ึ�นจ้ากบรษัิท 

เก่�ยวกับความเส่�ยงและโอกาสด้า้นเสถ่้ยรภาพื่ข้องระบบการ
เงินท่�เกิด้จ้ากการเปล่�ยนแปลงสภาพื่ภมูอิากาศ คำาแนะนำา
ข้อง TCFD ท่�เผยแพื่รเ่ม่�อปี 2017 ได้เ้สนอชุื่ด้การเปิด้เผย
ข้อ้มูลด้า้นสภาพื่ภมูอิากาศท่�ได้ร้บัการแนะนำา สำาห่รบัทำา
เอกสารนำาเสนอโด้ยเท่ยบกับรายงานห่ลกั ทั�งน่� ชุื่ด้การเปิด้
เผยข้อ้มูลด้งักลา่วจ้ะเน้นไปท่�ส่�ปัจ้จ้ยัห่ลกั ได้แ้ก่การกำากับ
ด้แูล กลยุทธิ์ ์การบรหิ่ารความเส่�ยง ตัิวชื่่�วดั้และเปา้ห่มาย8 

การเปิด้เผยข้อ้มูลแนะนำาทั�งสบิเอ็ด้ประการ ได้ร้บัการ
ออกแบบมาเพื่่�อเชื่่�อเชื่ญิบรษัิทจ้ากทั�วโลกและทกุภาคสว่น 

ให่ส้ง่ข้อ้มูลด้า้นการเงินท่�เป็นประโยชื่น์ต่ิอการตัิด้สนิใจ้และ
การวางแผนสำาห่รบัอนาคติ อันมค่วามเก่�ยวเน่�องด้า้นความ
เส่�ยงและโอกาสท่�เกิด้จ้ากการเปล่�ยนแปลงทางสภาพื่ภมูิ
อากาศ ด้ว้ยเห่ตินุ่� TCFD จ้งึสามารถ้นำามาใชื่กั้บเจ้า้ข้อง
สนิทรพัื่ยแ์ละผู้จ้ดั้การสนิทรพัื่ย ์ติลอด้จ้นองค์กรต่ิางๆ  

ทั�วโลกได้้

คำาแนะนำาข้อง TCFD ได้ร้บัการสนับสนุนจ้ากองค์กรกวา่ 
1,000 แห่ง่ทั�วโลก รวมถึ้งบรษัิทข้า้มชื่าติิข้นาด้ให่ญ่จ้ำานวน
มาก ธิ์นาคารห่ลายแห่ง่ ผู้รบัประกันภัยและกลุม่การเงิน 

รฐับาล ติลอด้จ้นห่น่วยงานกำากับด้แูลห่ลกัทรพัื่ยต่์ิางๆ  

คำาแนะนำาข้อง TCFD ได้เ้ปล่�ยนแปลงบทสนทนา โด้ยคำา
แนะนำาน่�ได้พ้ื่ลกิปัญห่าด้า้นการเปล่�ยนแปลงทางสภาพื่ภมูิ
อากาศ จ้ากการเป็นนโยบายด้า้นความรบัผิด้ชื่อบต่ิอสงัคม
ข้ององค์กรห่รอ่ประเด้น็ด้า้นความยั�งยน่ ให่ก้ลายเป็นสิ�งท่�ม่
ความเก่�ยวพื่นักับการเงิน การจ้ดั้การความเส่�ยง และการ
ทำางานข้องผูบ้รหิ่ารระด้บั C-Suite อ่กด้ว้ย

8 รายงานฉบบัล่าสุดุูของ TCFD (2017) คำาแนะนำาของคณะทำำางานเฉพาะกิจดูา้นการ 
เปิดิูเผยขอ้มูลทำางการเงินท่ำ�เก่�ยวขอ้งกับสุภาพภมูอิากาศ ดูไูดูท่้ำ�: https://www.fsb-tcfd.
org/wp-content/uploads/2017/06/FINAL-2017-TCFD-Report- 
11052018.pdf

°C
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การปฏิิบติััแลัะการพิฒันา
กฎระเบย่บข้อ้บงัคั์บ
การสนับสนุนและการด้ำาเนินการท่�เกิด้จ้าก
การรว่มมอ่กันเพื่่�อให่เ้กิด้ผลบงัคับใชื่นั้�นม่

ความแติกต่ิางกัน เชื่น่ การวเิคราะห่ร์ายงานข้องบรษัิทกวา่ 
1,000 แห่ง่ในปี 2019 โด้ย TCFD ได้ช้ื่่�ให่เ้ห่น็วา่จ้ำานวน
การเปิด้เผยข้อ้มูลข้อง TCFD โด้ยเฉล่�ยอยูท่่� 3.6 จ้าก 11 
และเพื่ิ�มข้ึ�นเพื่ย่งแค่ 0.8 ภายในเวลาสองปี9 เม่�อคำานึงถึ้ง
ความรวด้เรว็และข้นาด้ข้องการด้ำาเนินการท่�จ้ำาเป็นในการก่อ
ให่เ้กิด้การเปล่�ยนผา่นทางเศรษฐกิจ้และสงัคมเพื่่�อบรรลเุปา้
ห่มายท่�ระบุไวใ้นความติกลงปารส่แลว้ อัติราการเติิบโติข้อง
จ้ำานวนการเปิด้เผยข้อ้มูลห่ลกัเก่�ยวกับสภาพื่ภมูอิากาศก็เป็น
เร่�องท่�น่ากังวล โด้ยเฉพื่าะอยา่งยิ�งเม่�อมองในแง่ข้องความ
เสถ่้ยรข้องระบบการเงิน ทั�งน่� การกำาห่นด้ราคาผิด้พื่ลาด้จ้ะ
ทำาให่เ้กิด้การปรบัเปล่�ยนราคาท่�ไมเ่ป็นระเบย่บและสง่ผลกระ
ทบอยา่งให่ญ่ห่ลวงมากข้ึ�นในอนาคติ

ห่ลกัการข้อง UN วา่ด้ว้ยการลงทนุอยา่งมค่วามรบัผิด้ชื่อบ
ได้ก้ลา่วไวว้า่ การติอบสนองเชื่งินโยบายต่ิอการเปล่�ยนแปลง
สภาพื่ภมูอิากาศท่�เกิด้ข้ึ�นอยา่งห่ลก่เล่�ยงไมไ่ด้ ้จ้ะทำาให่ก้าร
ด้ำาเนินการระห่วา่งปี 2023-5 เพื่่�อบรรลเุปา้ห่มายท่�ระบุไวใ้น
ความติกลงปารส่ “ค่อยๆ เพื่ิ�มข้ึ�น” โด้ยเน้นยำ�าถึ้งความ
สำาคัญข้องการประเมนิความเส่�ยงเก่�ยวกับสภาพื่ภมูอิากาศ
โด้ยคำานึงถึ้งอนาคติ ไปจ้นถึ้งการปรบัเปล่�ยนราคาได้อ้ยา่ง
ราบร่�นและลด้แรงกระแทกจ้ากความเปล่�ยนแปลงครั�งให่ญ่ท่�
อาจ้เกิด้ข้ึ�น10 มาร์ คารน่์ อด้ต่ิผูว้า่การธิ์นาคารอังกฤ
และปัจ้จุ้บนั ด้ำารงติำาแห่น่งผูแ้ทนพื่เิศษข้อง UN ด้า้นการ
ด้ำาเนินการเก่�ยวกับสภาพื่ภมูอิากาศและการเงิน ได้ใ้ห่้
สมัภาษณ์วา่การจ้ะ 'สรา้งระบบเศรษฐกิจ้ท่�มก่ารปลด้ปลอ่ย
แก๊สคารบ์อนได้ออกไซึ่ด้ส์ทุธิ์เิท่ากับศูนย’์ จ้ะต้ิอง ‘บงัคับ’  
ให่ม้ก่ารเปิด้เผยข้อ้มูลทางการเงินท่�เก่�ยวกับสภาพื่ภมูิ
อากาศ11 ห่น่วยงานกำากับด้แูลและบรษัิทต่ิาง ในสห่ภา
ยุโรป สห่ราชื่อาณาจ้กัร ญ่�ปุน่ นิวซึ่แ่ลนด้ ์ออสเติรเลย่และ
แคนาด้า ฯลฯ กำาลงัให่ค้วามสำาคัญและกำาห่นด้ราคาความ
เส่�ยงท่�เก่�ยวกับสภาพื่ภมูอิากาศทั�วทั�งระบบการเงิน ผา่นการ
เปิด้เผยข้อ้มูลห่ลกั ด้งันั�น คำาถ้ามจ้งึไมไ่ด้อ้ยูท่่�วา่จ้ะมก่าร
ด้ำาเนินการด้งักลา่วห่รอ่ไม ่ทวา่เม่�อไห่รต่่ิางห่าก และด้เูห่มอ่น
วา่การด้ำาเนินการนั�นก็ใกลจ้้ะเป็นจ้รงิข้ึ�นมาอยา่งไมเ่คยเป็น
มาก่อนในเข้ติอำานาจ้

การจ้ดั้ทำาและการรายงานความเส่�ยงและโอกาสเก่�ยวกับ
สภาพื่ภมูอิากาศท่�สำาคัญทำาให่บ้รษัิทมข่้อ้ได้เ้ปรย่บท่�สำาคัญ
สองประการ: 

1. ทำาความเข้า้ใจ้ความเส่�ยงและโอกาสเก่�ยวกับสภาพื่ 
ภมูอิากาศพื่เิศษท่�เกิด้ข้ึ�นให่มใ่ห่ด้้ย่ิ�งข้ึ�น ซึ่ึ�งจ้ะชื่ว่ยให่ ้
ติอบสนองเชื่งิกลยุทธิ์ไ์ด้อ้ยา่งสมเห่ติสุมผล ติลอด้จ้น 

2.  เติรย่มพื่รอ้มให่ด้้ก่วา่เด้มิเพื่่�อการติอบสนองเชื่งินโยบาย
ข้องการรายงานห่ลกัอยา่งห่ลก่เล่�ยงไมไ่ด้ ้ซึ่ึ�งเท่ากับเป็นการ
อำานวยความสะด้วกให่เ้กิด้การเปล่�ยนผา่นทางการเงินและ
การปฏิิบติัิการ

9 TCFD (2019) รายงานสุถึานะ ปิ ี2019 ดูไูดูท่้ำ�: https://www.fsb-tcfd.org/ 
wp-content/uploads/2019/06/2019-TCFD-Status-Report-
FINAL-053119.pdf

10 UN PRI (2019) การตอบสุนองเชุงินโยบายอยา่งหล่กเล่�ยงไมไ่ : การเตรย่มตลาดูกา
เงินใหพ้รอ้มสุำาหรบัความเสุ่�ยงดูา้นนโยบาย/การกำากับดูแูลท่ำ�เก่�ยวกับสุภาพภมูอิากาศ ดูไูดูท่้ำ�: 
https://www.unpri.org/download?ac=9833

11 Mark Carney (2019), Enable, Empower, Ensure: A New Finance for
the New Economy ดูไูดูท่้ำ�: https://www.bankofengland.co.uk/-/media/
boe/files/speech/2019/enable-empower-ensure-a-new-finance-for-
the-new-economy-speech-by-mark-carney

ค์วามสิำาคั์ญข้องรายงานหลััก
TCFD ไดูร้ะบุไวอ้ยา่งชุดัูเจนในคำาแนะนำาวา่การ 
เปิดิูเผยขอ้มูลดูา้นการเงินเก่�ยวกับสุภาพภมูอิากาศท่ำ�
สุำาคัญตามคำาแนะนำาสุบิเอ็ดูปิระการควรอยูใ่นรายงาน
หลักปิระจำาปิ ีในปิระเทำศเศรษัฐกิจหลักๆ สุว่นใหญ ่

บรษัิัทำท่ำ�มห่น่�สุาธ์ารณะหรอ่ทำนุต้องเปิดิูเผยขอ้มูล
สุำาคัญๆ ในรายงานหลักของตนเอง หากสุภาพ 
ภมูอิากาศมค่วามสุำาคัญสุำาหรบับรษัิัทำ ก็ควรจะ
รายงานเร่�องน่�เหมอ่นกับความเสุ่�ยงหรอ่โอกาสุ 
ท่ำ�สุำาคัญอ่�นๆ การเปิดิูเผยขอ้มูลในรายงานหลักควร 
ท่ำ�จะชุว่ยรบัปิระกันเพิ�มเติมวา่ขอ้มูลเก่�ยวกับสุภาพ 
ภมูอิากาศจะอยูภ่ายใต้การกำากับดูแูลและระบบ
ควบคมุภายในท่ำ�เหมาะสุมเม่�อจดัูทำำาและเปิดิูเผยขอ้มูล 

ซึ่ึ�งเป็ินการยกระดูบัคณุค่าของการเปิดิูเผยขอ้มูล 
ใหแ้ก่นกัลงทำนุ ในแง่ของความสุำาคัญ ความเสุมอ 
ต้นเสุมอปิลายและความนา่เชุ่�อถ่ึอ การรวมและการ 
กระจายขอ้มูลเก่�ยวกับสุภาพภมูอิากาศสุำาคัญๆ  

ท่ำ�เปิดิูเผยไวใ้นรายงานหลักจะทำำาใหม้ก่ารกำาหนดู
ปิระเดูน็เหล่าน่�ในบรบิทำ เชุ่�อมโยงและเปิรย่บเท่ำยบ 
กับปิระเดูน็ท่ำ�สุำาคัญอ่�นๆ ทัำ�งหมดูไดู้

https://www.fsb-tcfd.org/wp-content/uploads/2019/06/2019-TCFD-Status-Report-FINAL-053119.pdf
https://www.fsb-tcfd.org/wp-content/uploads/2019/06/2019-TCFD-Status-Report-FINAL-053119.pdf
https://www.fsb-tcfd.org/wp-content/uploads/2019/06/2019-TCFD-Status-Report-FINAL-053119.pdf


บทท่� 3

การกำากับดูแูลั



คำาถ้ามข้อ้ C1.1b อนุญาติให่บ้รษัิทสามารถ้รายงานถึ้งวธิิ์่
การท่�นำามาใชื่ผ้นวกรวมประเด้น็ด้า้นสภาพื่ภมูอิากาศเข้า้กับ
สว่นงานด้า้นการกำากับด้แูลต่ิางๆ เชื่น่ การทบทวนและการ
ชื่่�นำาเก่�ยวกับกลยุทธิ์ ์การบรหิ่ารและการวางแผนด้า้นความ
เส่�ยง รวมถึ้งการติิด้ติามด้คูวามค่บห่น้าติามเปา้ห่มาย เรา
แนะนำาเพื่ิ�มเติิมให่บ้รษัิทท่�ติอบคำาถ้ามรายงานรายละเอ่ยด้
เฉพื่าะข้องประเด้น็ด้า้นสภาพื่ภมูอิากาศ ท่�พื่จิ้ารณาและวธิิ์ท่่�
ใชื่เ้พื่่�อแนะนำาคณะกรรมการเก่�ยวกับประเด้น็ด้งักลา่ว  

ข้อ้มูลใน คำาติอบน่�ควรทำาให่บ้รษัิททราบถึ้งวธิิ์ท่่�จ้ำาเป็นในการ
รายงานติามการเปิด้เผยข้อ้มูลด้า้นการกำากับด้แูลติามคำา
แนะนำาแรกข้อง TCFD อยา่งมป่ระสทิธิ์ผิล

9 องค์ประกอบห่ลกั การกำาก่บดแูล

คำาถามห้ล่กข้อง CDP

C1.1b ให่ร้ายละเอ่ยด้เพื่ิ�มเติิมเก่�ยวกับการ 
กำากับด้แูลข้องคณะกรรมการเก่�ยวกับประเด้น็ 
ด้า้นสภาพื่ภมูอิากาศ

ห้ล่กการและข้อ้กำาห้นดด้านการรายงาน 
ห้ล่กข้อง CDSB

P3 ให่เ้ชื่่�อมโยงการเปิด้เผยข้อ้มูลกับข้อ้มูลอ่�นๆ  

ในรายงานห่ลกั

P5 การเปิด้เผยข้อ้มูลควรเป็นไปอยา่งชื่ดั้เจ้นและ 
เข้า้ใจ้ง่าย

REQ-01 การเปิด้เผยข้อ้มูลควรอธิ์บิายถึ้งการ 
กำากับด้แูลนโยบาย กลยุทธิ์แ์ละข้อ้มูลด้า้นสิ�งแวด้ลอ้ม

การประยุกต์ิและสงัเคราะห่ค์ำาติอบน่�ให่กั้บ C1.1b เพื่่�อให่้
กลายเป็นการเปิด้เผยข้อ้มูลห่ลกั บรษัิทสามารถ้ใชื่ค้ำาติอบใน
สว่นคำาอธิ์บิาย ห่ลงัจ้ากแก้ไข้เพื่่�อติรวจ้สอบให่แ้น่ใจ้วา่มก่าร
รวบรวมข้อ้มูลไวใ้นสว่นอ่�นๆ ข้องคำาติอบเก่�ยวกับกลไกการ
กำากับด้แูลโด้ยเฉพื่าะและได้บ้นัทึกความถ่้�ข้องระเบย่บวาระ
การประชุื่มข้องคณะกรรมการไวอ้ยา่งรดั้กมุและสอด้คลอ้ง
กัน ห้ล่กการท่ั่� 3 ข้องกรอบโครงสรา้งข้อง CDSB เน้นยำ�า
ถึ้งความสำาคัญข้องการติรวจ้สอบให่แ้น่ใจ้วา่การเปิด้เผย
ข้อ้มูลเก่�ยวกับสภาพื่ภมูอิากาศจ้ะต้ิองมค่วามต่ิอเน่�องและ
ผนวกรวมเข้า้กับการเปิด้เผยข้อ้มูลอ่�นๆ ในรายงานห่ลกั
อยา่งเห่มาะสม สิ�งสำาคัญค่อ การห่าความเชื่่�อมโยงระห่วา่ง
สายธุิ์รกิจ้ การปฏิิบติัิการและคณะกรรมการต่ิางๆ ท่�
เก่�ยวข้อ้งกับการรายงานและอัปเด้ติข้อ้มูลให่ค้ณะกรรมการ
ทราบ เชื่น่ การบรหิ่ารความเส่�ยงและความยั�งยน่ ซึ่ึ�งเท่ากับ
เป็นการให่ร้ายละเอ่ยด้ท่�มป่ระสทิธิ์ภิาพื่เพื่่�อให่นั้กลงทนุ
ทำาความเข้า้ใจ้ถึ้งความลกึซึ่ึ�งข้องการกำากับด้แูล และความ
เชื่่�อมโยงกับความรบัผิด้ชื่อบข้องผู้บรหิ่ารท่�ด้แูลเร่�องความ
เส่�ยงและโอกาสด้า้นสภาพื่ภมูอิากาศ

REQ-01 ข้องกรอบโครงสรา้งข้อง CDSB เน้นยำ�าวา่การ
เปิด้เผยข้อ้มูลเก่�ยวกับการกำากับด้แูลประเด้น็ด้า้นสภาพื่ 
ภมูอิากาศควรเน้นท่�การแสด้งให่นั้กลงทนุเห่น็ถึ้งความ
โปรง่ใส และภาระรบัผิด้ชื่อบในการกำากับด้แูล การให่ร้าย
ละเอ่ยด้ท่�เฉพื่าะเจ้าะจ้งและติรวจ้สอบได้เ้ป็นวธิิ์ท่่�ม่
ประสทิธิ์ผิลท่�นำามาใชื่เ้พื่่�อแสด้งให่นั้กลงทนุเห่น็วา่คณะ
กรรมการพื่จิ้ารณาและ มส่ว่นรว่มกับความเส่�ยงและโอกาส
ด้า้นสภาพื่ภมูอิากาศอยา่งจ้รงิจ้งั รายละเอ่ยด้ในลกัษณะ
อาจ้รวมไปถึ้งทรพัื่ยากรห่ลกัท่�ใชื่ ้ความถ่้�ในการอัปเด้ติข้อ้มูล
จ้ากสายธุิ์รกิจ้ท่�เห่มาะสม ห่รอ่รายละเอ่ยด้ข้องความ
เชื่่�ยวชื่าญภายในห่รอ่ภายนอกท่�เสนอต่ิอคณะกรรมการ 

เป็นต้ิน อยา่งไรก็ติาม บรษัิทต่ิางๆ จ้ะต้ิองติรวจ้สอบให่แ้น่ใจ้
ด้ว้ยวา่ได้ห้่าจุ้ด้สมด้ลุระห่วา่งความต้ิองการรายละเอ่ยด้กับ
ความชื่ดั้เจ้นและความกระชื่บั ข้ณะแสด้งให่เ้ห่น็ถึ้งการกำากับ
ด้แูลประเด้น็ด้า้นสภาพื่ ภมูอิากาศข้องคณะกรรมการ ติามท่� 
ห้ล่กการท่ั่� 5 ข้องกรอบโครงสรา้งข้อง CDSB สนับสนุน

การกำากับดูแูลั
TCFD ได้จ้้ดั้ทำาการเปิด้เผยข้อ้มูลท่�แนะนำาสองรปูแบบ 
เก่�ยวกับการกำากับด้แูลความเส่�ยงและโอกาสท่�เก่�ยวข้อ้งกับ 
สภาพื่ภมูอิากาศ แบบแรกให่ค้วามสำาคัญในระด้บัคณะ 
กรรมการ สว่นแบบท่�สองเน้นท่�ระด้บัผู้บรหิ่าร เน่�องจ้าก 
สภาพื่ภมูอิากาศก่อให่เ้กิด้ความเส่�ยงต่ิอเศรษฐกิจ้และ 
การจ้ดั้ทำานโยบายรอบโลกมากเป็นพื่เิศษ และสง่ผลเสย่ 
ต่ิอบรษัิทในห่ลายภาคสว่นและพื่่�นท่�ทั�วโลก TCFD จ้งึ 
สง่เสรมิให่บ้รษัิททั�งห่มด้รายงานติามคำาแนะนำาสองรปูแบบน่� 
ในรายงานห่ลกัข้องตินเอง

การกำากับดูแูลั (ก) อธ์บิายการ 
กำากับดูแูลัข้องค์ณะกรรมการ 
เก่�ยวกับค์วามเสิ่�ยงแลัะโอกาสิท่� 
เก่�ยวข้อ้งกับสิภูาพิภูมูอิากาศ

?



ลำาด้บัแรก แบบสอบถ้ามข้อง CDP ได้ข้้อให่บ้รษัิทระบุ
บทบาทท่�รบัผดิ้ชื่อบข้องผูบ้รหิ่าร ในสว่นท่�เก่�ยวข้อ้งกับ
ความเส่�ยงและโอกาสด้า้นสภาพื่ภมูอิากาศ จ้ากนั�น ก็ข้อให่้
บรษัิทอธิ์บิายห่น้าท่� ข้ั�นติอนการเฝ้้าติิด้ติามและโครงสรา้ง
องค์กรท่�เก่�ยวข้อ้ง นอกจ้ากน่� TCFD ยงัได้เ้สนอให่ ้
บรษัิทให่ข้้อ้มูลแก่นักลงทนุวา่ติำาแห่น่งผูบ้รหิ่ารห่รอ่ 
คณะกรรมการจ้ะทราบถึ้งประเด้น็ด้า้นสภาพื่ภมูอิากาศ 
อยา่งไร ซึ่ึ�งก็คลา้ยกลบัการแจ้ง้ให่ท้ราบถึ้งการเปิด้เผย
ข้อ้มูล เก่�ยวกับการกำากับด้แูลข้องคณะกรรมการ คำาติอบ
เชื่งิ คณุภาพื่สำาห่รบั C1.2a ควรเป็นห่ลกัการพื่่�นฐานท่�ม่
ประโยชื่น์ สำาห่รบัให่บ้รษัิทติอบสนองต่ิอการเปิด้เผยข้อ้มูลท่�
แนะนำา ข้อง TCFD ท่�สองในรายงานห่ลกัข้องตินเอง

การกำากับดูแูลั (ข้) - อธ์บิายถึึง 
บทบาทข้องผูบ้รหิารในการประเมนิ 
แลัะจดัูการค์วามเสิ่�ยงแลัะโอกาสิท่�
เก่�ยวข้อ้งกับสิภูาพิภูมูอิากาศ

10 องค์ประกอบห่ลั การกำาก่บดแู

คำาถามห้ล่กข้อง CDP

C1.2 จ้ดั้ให่ม้ต่ิำาแห่น่งระด้บับรหิ่ารสงูสดุ้ห่รอ่ 
คณะกรรมการท่�มค่วามรบัผดิ้ชื่อบต่ิอปัญห่า 
เก่�ยวกับสภาพื่ภมูอิากาศ

C1.2a อธิ์บิายวา่ติำาแห่น่งและ/ห่รอ่คณะกรรมการ 
ด้งักลา่วอยูต่ิรงสว่นไห่นข้องโครงสรา้งข้ององค์กร  

มค่วามรบัผดิ้ชื่อบท่�เก่�ยวข้อ้งด้า้นใด้และมก่ารเฝ้้า 
ติิด้ติามประเด้น็ด้า้นสภาพื่ภมูอิากาศอยา่งไร  

(ไมต้่ิองระบุชื่่�อข้องแต่ิละบุคคล)

ห้ล่กการและข้อ้กำาห้นดด้านการรายงาน 
ห้ล่กข้อง CDSB

P3 ให่เ้ชื่่�อมโยงการเปิด้เผยข้อ้มูลกับข้อ้มูลอ่�นๆ  

ในรายงานห่ลกั

P5 ให่เ้ปิด้เผยข้อ้มูลอยา่งชื่ดั้เจ้นและเข้า้ใจ้ง่าย

REQ-02 การเปิด้เผยข้อ้มูลควรรายงานถึ้งนโยบาย 

กลยุทธิ์แ์ละเปา้ห่มายด้า้นสิ�งแวด้ลอ้มข้องคณะผู้บรหิ่าร 

รวมถึ้งด้ชัื่น่ชื่่�วดั้ แผนและกรอบเวลาท่�ใชื่เ้พื่่�อประเมนิ
สมรรถ้นะ

ห้ล่กการท่ั่� 3 ข้องกรอบโครงสรา้งข้อง CDSB เน้นยำ�า 
ถึ้งความสำาคัญข้องการรบัประกันวา่ข้อ้มูลในรายงานห่ลกั 
ทั�งเลม่มค่วามเชื่่�อมโยงกัน ทั�งระห่วา่งข้อ้มูลด้า้นสภาพื่ 
ภมูอิากาศและการเงิน รวมถึ้งการเปิด้เผยข้อ้มูลเก่�ยวกับ 
สภาพื่ภมูอิากาศ เชื่น่ ข้ั�นติอนท่�ผู้ท่�ด้ำารงติำาแห่น่งผูบ้รหิ่าร 
และคณะกรรมการระด้บับรหิ่ารจ้ะได้ร้บัทราบและเฝ้้าติิด้ติาม
ประเด้น็ด้า้นสภาพื่ภมูอิากาศควรท่�จ้ะแสด้งให่เ้ห่น็ถึ้งระด้บั
ความเส่�ยง กลยุทธิ์ท่์�ใชื่แ้ละเปา้ห่มายท่�ตัิ�งไว ้นอกจ้ากน่�  
การเปิด้เผยข้อ้มูลเก่�ยวกับการสง่มอบแห่ลง่ข้อ้มูลด้งักลา่ว
ให่แ้ก่ผู้บรหิ่ารท่�รบัผิด้ชื่อบประเด้น็ด้า้นสภาพื่ภมูอิากาศก็
สามารถ้ทำาให่นั้กลงทนุได้ท้ราบข้อ้มูลเชื่งิลกึท่�เป็นประโยชื่น์
เก่�ยวกับความเห่มาะสมข้องการติอบสนอง REQ-02 ข้อง
กรอบโครงสรา้งข้อง CDSB มชุ่ื่ด้ข้องการเปิด้เผยข้อ้มูลท่�
เสนอแนะและเชื่่�อมโยงกัน ซึ่ึ�งสามารถ้ชื่ว่ยให่บ้รษัิทจ้ดั้ทำา 
และเปิด้เผยแนวทางด้า้นการบรหิ่ารความเส่�ยงและโอกาส
ด้า้นสภาพื่ภมูอิากาศได้้

ยิ�งไปกวา่นั�น ถึ้งแมว้า่คำาถ้ามท่�เก่�ยวข้อ้งท่�อยูใ่น
แบบสอบถ้าม CDP จ้ะเป็นคำาถ้ามท่�ต่ิอเน่�องกัน แต่ิก็ 
จ้ำาเป็นต้ิองติรวจ้สอบให่แ้น่ใจ้วา่การเปิด้เผยข้อ้มูลเพื่่�อ 
บรรลขุ้อ้กำาห่นด้ในการเปิด้เผยข้อ้มูลท่�แนะนำาด้า้นการ 
กำากับด้แูลสองประเภทข้อง TCFD เชื่่�อมโยงกันและ
สอด้คลอ้งกันในรายงานห่ลกั การเปิด้เผยข้อ้มูลควรจ้ะนำา
เสนอเร่�องราวท่�เป็นเห่ติเุป็นผลและเข้า้ใจ้ได้ง่้ายให่นั้กลงทนุ
ทราบถึ้งสาเห่ติทุ่�บรษัิทด้ำาเนินการ มอบห่มายงานและเฝ้้า
ติิด้ติาม รวมถึ้งสาเห่ติทุ่�วธิิ์น่่�เป็นวธิิ์ท่่�สมเห่ติสุมผลและ 
เห่มาะสมท่�สดุ้ ด้งันั�น การท่�บรษัิทนำาแนวทางอธิ์บิายไปใชื่ ้

เพื่่�ออธิ์บิายให่ช้ื่ดั้เจ้นถึ้งโครงสรา้งข้ององค์กรและเสน้ทาง
ข้อ้มูลท่�ใชื่เ้พื่่�อประเมนิและจ้ดั้การความเส่�ยงและโอกาส 
ด้า้นสภาพื่ภมูอิากาศอยา่งมป่ระสทิธิ์ผิล ติามท่�เสนอไวใ้น
ห้ล่กการท่ั่� 5 ข้องกรอบโครงสรา้งข้อง CDSB จ้งึอาจ้ 
จ้ะเป็นประโยชื่น์

?



บทท่� 4 

กลัยุทธ์์
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กลัยุทธ์์
TCFD ได้จ้้ดั้ทำาการเปิด้เผยข้อ้มูลท่�แนะนำาสามประเภท  
โด้ยเท่ยบกับรายงานห่ลกั เพื่่�อทำาความเข้า้ใจ้และประเมนิ
ผลกระทบระยะสั�น ระยะกลางและระยะยาวข้องความเส่�ยง
และโอกาสด้า้นสภาพื่ภมูอิากาศต่ิอธุิ์รกิจ้ กลยุทธิ์แ์ละการ
วางแผนด้า้นการเงินข้องบรษัิท โด้ยให่ม้ก่ารเปิด้เผยข้อ้มูล
ห่ลกัเห่ลา่น่� ในกรณ่ท่�บรษัิทได้ร้ะบุวา่ความเส่�ยงห่รอ่โอกาส
ด้า้นสภาพื่ภมูอิากาศมค่วามสำาคัญ

กลัยุทธ์ ์(ก) อธ์บิายถึึงค์วามเสิ่�ยง 
แลัะโอกาสิท่�เก่�ยวข้อ้งกับสิภูาพิ 
ภูมูอิากาศท่�องค์์กรไดู้ระบุไวใ้น 
ระยะสิั�น ระยะกลัางแลัะระยะยาว

คำาถ้ามข้อ้ C2.3a และ C2.4a ข้องแบบสอบถ้ามข้อง 
CDP ประกอบด้ว้ยวธิิ์ท่่�มแ่บบแผนเพื่่�อให่บ้รษัิทนำามาใชื่ข้้ณะ
รายงานความเส่�ยงและโอกาสด้า้นสภาพื่ภมูอิากาศ ท่�สง่ผลก
ระทบทางการเงินห่รอ่เชื่งิกลยุทธิ์อ์ยา่งรนุแรง สำาห่รบัความ
เส่�ยงแต่ิละอยา่งและโอกาสแต่ิละครั�ง บรษัิทจ้ะสามารถ้
กำาห่นด้ชื่ว่งเวลาท่�เห่มาะสม สว่นข้องห่ว่งโซึ่ค่ณุค่าท่�ได้ร้บั
ผลกระทบ แนวโน้ม ระด้บัข้องผลกระทบวา่เป็นผลมาจ้ากสิ�ง
ต่ิางๆ และให่ร้ายละเอ่ยด้ท่�เฉพื่าะเจ้าะจ้งข้องบรษัิทได้ ้ข้อ้มูล
ด้งักลา่ว ติลอด้จ้นรายละเอ่ยด้ท่�เสนอเพื่่�อติอบคำาถ้ามข้อ้ 

C2.1a ทำาให่บ้รษัิทมข่้อ้มูลท่�จ้ำาเป็นแก่การติอบสนองการ
เปิด้เผยข้อ้มูลท่�แนะนำาข้อง TCFD ติามกลยุทธิ์แ์รกภายใน
รายงานห่ลกั

ประเด้น็สำาคัญค่อบรษัิทจ้ำาเป็นต้ิองติรวจ้สอบให่แ้น่ใจ้วา่คำา
นิยามข้อง ‘ผลกระทบอยา่งรนุแรงทางการเงินห่รอ่เชื่งิกล
ยุทธิ์’์ ท่�ให่แ้ละใชื่ใ้นการสง่ข้อ้มูลให่ ้CDP (C2.1b) สอด้รบั
กับคำานิยามข้องคำาวา่ความสำาคัญท่�ใชื่ใ้นรายงานห่ลกั ห่าก
คำานิยามแติกต่ิางกัน ก็จ้ะต้ิองทำาให่ส้อด้คลอ้งกันก่อนใชื่ก้าร
สง่ข้อ้มูลให่ ้CDP เพื่่�อการรายงานห่ลกั ห้ล่กการท่ั่� 1 ข้อง
กรอบโครงสรา้งข้อง CDSB เสนอวธิิ์ท่่�มป่ระสทิธิ์ผิล 
ในการทำาเชื่น่น่� โด้ยการเสนอชุื่ด้การทด้สอบให่แ้ก่บรษัิท  

เพื่่�อกำาห่นด้ข้อ้มูลเก่�ยวกับสภาพื่ภมูอิากาศท่�สำาคัญและ
เก่�ยวข้อ้งให่ไ้ด้เ้ป็นอันด้บัแรกก่อน จ้ำาเป็นต้ิองอธิ์บิายวา่
บรษัิทใชื่ข้้ั�นติอนใด้เม่�อกำาห่นด้ความเส่�ยงและโอกาสด้า้น
สภาพื่ภมูอิากาศ ท่�มค่วามสำาคัญทางการเงินในชื่ว่งเวลา
ต่ิางๆ และระบุชื่ว่งเวลาเห่ลา่น่�ด้ว้ย

เน่�องจ้ากความเส่�ยงและโอกาสด้า้นสภาพื่ภมูอิากาศเป็น
ความเส่�ยงและโอกาสท่�มค่วามพื่เิศษ และสามารถ้ปรากฏิข้ึ�น
ในชื่ว่งเวลาท่�ไมไ่ด้น้ำามารายงานด้า้นการเงิน การกำาห่นด้
เห่ติผุลข้องการใชื่แ้นวคิด้ระยะสั�น ระยะกลาง และระยะยาว
บางอยา่ง เชื่น่ บรรทัด้ฐานข้องภาคสว่น รวมถึ้งความไม่
แน่นอนท่�เก่�ยวข้อ้ง ก็จ้ะทำาให่นั้กลงทนุประเมนิและชื่ั�งนำ�าห่นัก
โอกาสและความเส่�ยงท่�นำามาเปิด้เผยได้ด้้ว้ยความมั�นใจ้มาก
ข้ึ�น และเพื่่�อเป็นการรบัประกันวา่มก่ารเปิด้เผยข้อ้มูล โด้ย
สะท้อนถึ้งความเป็นจ้รงิ ห้ล่กการท่ั่� 2 ข้องกรอบโครงสรา้ง
ข้อง CDSB จ้งึสนับสนุนให่บ้รษัิทระบุและอธิ์บิายถึ้ง
ลกัษณะและระด้บัความไมแ่น่นอนเพื่่�อยน่ยนัถึ้งการเปิด้เผย
ข้อ้มูล และเสนอวา่จ้ะมก่ารข้จ้ดั้ความไมแ่น่นอนได้เ้ม่�อใด้

คำาถามห้ล่กข้อง CDP

C2.1a องค์กรข้องคณุได้ก้ำาห่นด้ชื่ว่งเวลาระยะสั�น 

ระยะกลางและระยะยาวไวอ้ยา่งไร

C2.3 คณุได้ร้ะบุความเส่�ยงด้า้นสภาพื่ภมูอิากาศ  

ท่�อาจ้มผ่ลกระทบอยา่งรนุแรงทั�งทางการเงินห่รอ่ 
เชื่งิกลยุทธิ์ต่์ิอธุิ์รกิจ้ข้องคณุห่รอ่ไม่

C2.3a ให่ร้ายละเอ่ยด้เก่�ยวกับความเส่�ยงท่�ระบุ  
ซึ่ึ�งอาจ้มผ่ลกระทบอยา่งรนุแรงทั�งทางการเงินห่รอ่
เชื่งิกลยุทธิ์ต่์ิอธุิ์รกิจ้ข้องคณุ

C2.4 คณุได้ร้ะบุโอกาสด้า้นสภาพื่ภมูอิากาศ  

ท่�อาจ้มผ่ลกระทบอยา่งรนุแรงทั�งทางการเงิน 
ห่รอ่เชื่งิกลยุทธิ์ต่์ิอธุิ์รกิจ้ข้องคณุห่รอ่ไม่

C2.4a ให่ร้ายละเอ่ยด้เก่�ยวกับโอกาสท่�ระบุ  

ซึ่ึ�งอาจ้มผ่ลกระทบอยา่งรนุแรงทั�่งทางการเงิน 
ห่รอ่เชื่งิกลยุทธิ์ต่์ิอธุิ์รกิจ้ข้องคณุ

ห้ล่กการและข้อ้กำาห้นดด้านการรายงาน 
ห้ล่กข้อง CDSB

P1 ให่จ้้ดั้ทำาข้อ้มูลด้า้นสิ�งแวด้ลอ้ม โด้ยนำาห่ลกั 
ความเก่�ยวข้อ้งและความสำาคัญมาใชื่้

P2 จ้ะต้ิองมก่ารเปิด้เผยข้อ้มูล โด้ยสะท้อนถึ้ง 
ความเป็นจ้รงิ

P4 ข้อ้มูลควรมค่วามคงเสน้คงวาและสามารถ้ 
นำามาเปรย่บเท่ยบได้้

P5 ให่เ้ปิด้เผยข้อ้มูลอยา่งชื่ดั้เจ้นและเข้า้ใจ้ง่าย

REQ-03 การเปิด้เผยข้อ้มูลควรอธิ์บิายถึ้งความ 
เส่�ยงและโอกาสด้า้นสิ�งแวด้ลอ้มสำาคัญซึ่ึ�งมผ่ลกระ 
ทบต่ิอองค์กร ทั�งในปัจ้จุ้บนัและติามท่�คาด้การณ์ไว้

?
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การจ้ดั้กลุม่การเปิด้เผยข้อ้มูลด้า้นความเส่�ยงและโอกาสติาม
ชื่ว่งเวลาท่�กำาห่นด้ทั�งสามชื่ว่งในรายงานห่ลกัจ้ะเป็นการทำาให่้
ข้อ้มูลสอด้คลอ้งกัน สามารถ้เปรย่บเท่ยบและเข้า้ใจ้ได้ม้าก
ข้ึ�น ติามท่�แนะนำาไวใ้น ห้ล่กการท่ั่� 4 และ 5 ข้องกรอบ
โครงสรา้งข้อง CDSB ซึ่ึ�งจ้ะทำาให่บ้รษัิทสามารถ้เปล่�ยน 
จ้ากการอธิ์บิายชื่ว่งเวลาไปเป็นการอธิ์บิายความเส่�ยงและ
โอกาสด้า้นสภาพื่ภมูอิากาศท่�สำาคัญกับแต่ิละชื่ว่งเวลาได้ ้อัน
ท่�จ้รงิแลว้ การจ้ดั้ระเบย่บและห่มวด้ห่มูข่้องความเส่�ยงและ
โอกาสท่�สำาคัญอ่�นๆ ข้องบรษัิทออกเป็นระยะสั�น ระยะกลาง
และระยะยาวก็จ้ะทำาให่ข้้อ้มูลสอด้คลอ้งกันและสามารถ้
เปรย่บเท่ยบได้เ้พื่ิ�มเติิม การใชื่ข้้อ้มูลท่�เก็บรวบรวมโด้ย 

C2.3a และ C2.4a ท่�เก่�ยวข้อ้งกับ REQ-03 ข้องกรอบ
โครงสรา้งข้อง CDSB ก็จ้ะทำาให่บ้รษัิทมว่ธิิ์ท่่�มป่ระสทิธิ์ผิล
ในการอธิ์บิายและลงรายละเอ่ยด้เก่�ยวกับความเส่�ยงและโอ
กาสท่�่เผชื่ญิ เชื่น่ กระจ้ายความเส่�ยงและโอกาสติามพื่่�นท่�
ทางภมูศิาสติร ์การด้ำาเนินงานห่รอ่พื่อรต์ิการลงทนุอยา่งไร

กลัยุทธ์ ์(ข้) อธ์บิายถึึงผลักระทบข้อง
ค์วามเสิ่�ยงแลัะโอกาสิท่�เก่�ยวข้อ้งกับ
สิภูาพิภูมูอิากาศต่ัอธุ์รกิจ กลัยุทธ์แ์ลัะ
การวางแผนทางการเงินข้ององค์์กร

คำาถ้ามข้อ้ C2.3a C2.4a C3.1d และ C3.1e จ้าก
แบบสอบถ้าม CDP ซึ่ึ�งลงรายละเอ่ยด้และต่ิอยอด้มาจ้าก
ความเส่�ยงและโอกาสท่�เก่�ยวข้อ้งกับสภาพื่ภมูอิากาศท่�
อธิ์บิายไวท้ำาให่บ้รษัิทมข่้อ้มูลท่�เพื่ย่งพื่อเพื่่�อชื่่�แจ้งไวใ้น
รายงานห่ลกัได้ว้า่ความเส่�ยงและโอกาสท่�ระบุเห่ลา่น่�ได้ส้ง่
ผลกระทบห่รอ่น่าจ้ะสง่ผลกระทบต่ิอธุิ์รกิจ้ กลยุทธิ์แ์ละการ
วางแผนทางการเงินข้องตินเองอยา่งไร คำาถ้ามข้อ้ C2.3a 

และ C2.4a ได้ข้้อให่บ้รษัิทลงรายละเอ่ยด้ถึ้งความเส่�ยง 
และโอกาสท่�ระบุ พื่รอ้มกับโอกาสท่�จ้ะเกิด้ผลกระทบอยา่ง 
รา้ยแรงทางการเงินห่รอ่เชื่งิกลยุทธิ์ต่์ิอธุิ์รกิจ้ข้องติน  

สว่นข้อ้ C3.1d และข้อ้ C3.1e ได้ก้ำาห่นด้ให่ม้ก่ารอธิ์บิาย 
วา่ปัญห่าเก่�ยวกับสภาพื่ภมูอิากาศท่�สำาคัญได้ส้ง่ผลกระทบ
ต่ิอกลยุทธิ์แ์ละการวางแผนทางการเงินข้องบรษัิทอยา่งไร 

REQ-02 ข้องกรอบโครงสรา้งข้อง CDSB มช่ื่อ่งทางใน
การเปล่�ยนคำาติอบข้องคำาถ้ามห่ลกัส่�ข้อ้น่�เพื่่�อให่เ้ห่มาะสมเป็น
อยา่งยิ�งแก่การนำามาเปิด้เผยในรายงานห่ลกัเพื่่�อบรรลขุ้อ้
กำาห่นด้ด้า้นการเปิด้เผยข้อ้มูลท่�แนะนำาด้า้นกลยุทธิ์ข์้อง 

TCFD ข้อ้กำาห่นด้ในการรายงานได้ก้ำาห่นด้ให่ก้ารเปิด้เผย
ข้อ้มูลควรลงรายละเอ่ยด้ข้องกลยุทธิ์เ์ก่�ยวกับสภาพื่ 
ภมูอิากาศ สาเห่ติ ุมก่ารสนับสนุนด้ว้ยการเข้า้รว่มโครงการ 
รเิริ�มห่รอ่ไม ่ติลอด้จ้นคำาอธิ์บิายวา่แห่ลง่ข้อ้มูลมาจ้ากไห่น 

และท่�สำาคัญ ห่ากนโยบายและกลยุทธิ์ใ์ด้ๆ อยูน่อกข้อบเข้ติ
ในการรายงาน REQ-02 ก็คาด้ห่วงัให่บ้รษัิทอธิ์บิายราย
ละเอ่ยด้ด้ว้ย ในทำานองเด้ย่วกัน ห่ากชื่ว่งเวลาและกรอบ 
เวลาท่�ใชื่กั้บกลยุทธิ์แ์ละนโยบายแติกต่ิางจ้ากคำานิยามข้อง 
คำาวา่ระยะสั�น ระยะกลางและระยะยาว บรษัิทก็ถ้กูคาด้ห่วงั 
วา่จ้ะรบัทราบถึ้งความแติกต่ิางเห่ลา่น่�พื่รอ้มอธิ์บิายความ
แติกต่ิางเห่ลา่น่�

คำาถามห้ล่กข้อง CDP

C2.3a ให่ร้ายละเอ่ยด้เก่�ยวกับความเส่�ยงท่�ระบุ 

ซึ่ึ�งอาจ้มผ่ลกระทบอยา่งรนุแรงทั�งทางการเงิน 
ห่รอ่เชื่งิกลยุทธิ์ต่์ิอธุิ์รกิจ้ข้องคณุ

C2.4a ให่ร้ายละเอ่ยด้เก่�ยวกับโอกาสท่�ได้เ้ลง็เห่น็ 
แลว้วา่อาจ้มผ่ลกระทบอยา่งรนุแรงทางการเงินห่รอ่
เชื่งิกลยุทธิ์ต่์ิอธุิ์รกิจ้ข้องคณุ

C3.1 ความเส่�ยงและโอกาสท่�เก่�ยวข้อ้งกับสภาพื่ภมูิ
อากาศมอิ่ทธิ์พิื่ลต่ิอกลยุทธิ์แ์ละ/ห่รอ่การวางแผน
ทางการเงินข้ององค์กรข้องคณุห่รอ่ไม่

C3.1b ให่ร้ายละเอ่ยด้เก่�ยวกับการใชื่ก้ารวเิคราะห่์
สถ้านการณ์ท่�เก่�ยวกับสภาพื่ภมูอิากาศข้ององค์กรคณุ

C3.1d ให่ร้ายละเอ่ยด้เก่�ยวกับการนำาการวเิคราะห่์
สถ้านการณ์ท่�เก่�ยวกับสภาพื่ภมูอิากาศมาใชื่ใ้นองค์กร

C3.1e อธิ์บิายวา่ความเส่�ยงและโอกาสท่�เก่�ยวข้อ้งกับ
สภาพื่ภมูอิากาศมอิ่ทธิ์พิื่ลต่ิอการวางแผนทางการเงิน
ข้องคณุ ณ จุ้ด้ใด้และอยา่งไร

C3.1f ให่ข้้อ้มูลเพื่ิ�มเติิมเก่�ยวกับวธิิ์ท่่�ความเส่�ยงและ
โอกาสท่�เก่�ยวข้อ้งกับสภาพื่ภมูอิากาศมอิ่ทธิ์พิื่ลต่ิอ
กลยุทธิ์แ์ละการวางแผนทางการเงินข้องคณุ  

(ไมบ่งัคับ)

ห้ล่กการและข้อ้กำาห้นดด้านการรายงาน 
ห้ล่กข้อง CDSB

P3 ให่เ้ชื่่�อมโยงการเปิด้เผยข้อ้มูลกับข้อ้มูลอ่�นๆ  

ในรายงานห่ลกั

P5 ให่เ้ปิด้เผยข้อ้มูลอยา่งชื่ดั้เจ้นและเข้า้ใจ้ง่าย

REQ-02 การเปิด้เผยข้อ้มูลควรรายงานถึ้งนโยบาย 

กลยุทธิ์แ์ละเปา้ห่มายด้า้นสิ�งแวด้ลอ้มข้องคณะผูบ้รหิ่าร 

รวมถึ้งด้ชัื่น่ชื่่�วดั้ แผนและกรอบเวลาท่�ใชื่เ้พื่่�อประเมนิ
สมรรถ้นะ

?
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ไมว่า่บรษัิทจ้ะเสนอการเปิด้เผยข้อ้มูลเก่�ยวกับผลกระทบใน
รายงานห่ลกัในรูปแบบใด้ก็ติาม ไมว่า่จ้ะรวมเข้า้กับความ
เส่�ยงและโอกาสท่�ระบุห่รอ่นำาเสนอในรปูข้องการวางแผน
เชื่งิกลยุทธิ์แ์ละด้า้นการเงินท่�แยกต่ิางห่าก ก็ควรนำา  
ห้ล่กการท่ั่� 3 และ 5 ข้องกรอบโครงสรา้งข้อง CDSB มา
ใชื่เ้พื่่�อรบัประกันถึ้งความเชื่่�อมโยงและความชื่ดั้เจ้น 

คณุสมบติัิสองข้อ้เห่ลา่น่� ซึ่ึ�งให่ค้วามสำาคัญกับการเชื่่�อม 
โยงและความเข้า้ใจ้ได้ง่้ายติามลำาด้บั มค่วามเก่�ยวข้อ้ง  

ห่ากบรษัิทใชื่ก้ารวเิคราะห่ส์ถ้านการณ์ข้ณะท่�รา่งนโยบายและ
กลยุทธิ์เ์ก่�ยวกับสภาพื่ภมูอิากาศ จ้ำาเป็นต้ิองมก่ารส่�อสารถึ้ง
ความสมัพื่นัธิ์แ์ละความเชื่่�อมโยงกันระห่วา่งองค์ประกอบ
ต่ิางๆ ข้อง TCFD เห่ลา่น่�อยา่งมป่ระสทิธิ์ผิล ซึ่ึ�งบางสว่น
อาจ้จ้ะเป็นเร่�องแปลกให่มใ่นสายติาข้องนักลงทนุบางราย 

เพื่่�อรบัประกันวา่มก่ารยอมรบัและเข้า้ใจ้อยา่งถ่้องแท้

กลัยุทธ์ ์(ค์) อธ์บิายถึึงค์วามยดืูหยุน่
ข้องกลัยุทธ์ข์้ององค์์กรโดูยค์ำานงึถึึง
สิถึานการณ์ท่�เก่�ยวข้อ้งกับสิภูาพิ 
ภูมูอิากาศต่ัางๆ รวมถึึงสิถึานการณท่์�
อุณหภูมูเิพิิ�มข้ึ�น 2 °C หรอืตัำ�ากวา่

คำาถ้ามข้อ้ C3.1a ข้อให่บ้รษัิทเปิด้เผยวา่ได้ว้เิคราะห่์
สถ้านการณ์ห่รอ่ไม ่และถ้้ามก่ารวเิคราะห่ ์เป็นการวเิคราะห่ ์
ในรปูแบบใด้ คำาถ้ามข้อ้ C3.1b กำาห่นด้ให่บ้รษัิทลงราย
ละเอ่ยด้ข้องสถ้านการณ์ท่�ใชื่แ้ละสิ�งท่�ค้นพื่บจ้ากการวเิคราะห่ ์

ในทำานองเด้ย่วกัน REQ-06 ข้องกรอบโครงสรา้งข้อง 

CDSB ก็กำาห่นด้ให่บ้รษัิทรายงานวา่ความเส่�ยงและโอกาส
ด้า้นสภาพื่ภมูอิากาศจ้ะกระทบต่ิอความสามารถ้ข้องบรษัิท 

ในการรงัสรรค์นวตัิกรรม ปฏิิบติัิติามกลยุทธิ์แ์ละสรา้ง
คณุค่าเม่�อเวลาผา่นไปอยา่งไร โด้ยข้อ้กำาห่นด้ได้เ้น้นยำ�าถึ้ง 
การวเิคราะห่ส์ถ้านการณ์วา่เป็นตัิวชื่ว่ยท่�เป็นประโยชื่น์ใน 
การทำาความเข้า้ใจ้ถึ้งความยด่้ห่ยุน่ในชื่ว่งเวลาต่ิางๆ

บรษัิทควรใชื่ส้ถ้านการณ์ท่�อุณห่ภมูเิพื่ิ�มข้ึ�นไมเ่กิน 2°C  

และนำาสถ้านการณ์ท่�เก่�ยวข้อ้งและเห่มาะสมกับติำาแห่น่งท่�ตัิ�ง 

การปฏิิบติัิการ ซึ่พัื่พื่ลายเชื่นห่รอ่กลุม่ผลติิภัณฑ์แ์ละบรกิาร
มาใชื่เ้พื่ิ�มเติิมเพื่่�อให่เ้ป็นไปติามคำาแนะนำาข้อง TCFD การ
ประเมนิสถ้านการณ์ ท่�สะท้อนให่เ้ห่น็ถึ้งการเปล่�ยนผา่น 
อยา่งรวด้เรว็ห่รอ่สมำ�าเสมอเพื่่�อบรรลขุ้อ้กำาห่นด้ข้องความ
ติกลงปารส่ อาจ้จ้ะเป็นประโยชื่น์ เน่�องจ้ากผลกระทบด้า้น
การกำากับด้แูล เทคโนโลยแ่ละเศรษฐกิจ้จ้ะแติกต่ิางกันอยา่ง 
มาก ในทำานองเด้ย่วกัน การใชื่ส้ถ้านการณ์ท่� “ธุิ์รกิจ้ยงัคง 
ด้ำาเนินไปติามปกติิ แมจ้้ะมอุ่ปสรรค” เพื่่�อประเมนิผล 
กระทบทางกายภาพื่ท่�อาจ้จ้ะเกิด้ข้ึ�นจ้ากการเปล่�ยนแปลง
สภาพื่ภมูอิากาศท่�ไมบ่รรเทาลงก็เป็นสิ�งท่�คุ้มค่าแก่ 
การพื่จิ้ารณาและวเิคราะห่ ์โด้ยไมค่ำานึงถึ้งเป้าห่มายด้า้น
สภาพื่ภมูอิากาศห่รอ่ความพื่รอ้มข้องบรษัิท การวเิคราะห่์
สถ้านการณ์ไมใ่ชื่ก่ารพื่ยากรณ์ห่รอ่การคาด้การณ์  

แต่ิเป็นการส่�อสารอยา่งสมเห่ติสุมผลให่นั้กลงทนุทราบ 
ถึ้งความพื่รอ้มและความสามารถ้ในการฟั้� นตัิวข้องนโยบาย
และกลยุทธิ์ข์้องบรษัิท เม่�อมค่วามเป็นไปได้ต่้ิางๆ  

ท่�ห่ลากห่ลายในอนาคติ 

บรษัิทจ้ำาเป็นต้ิองรายงานการวเิคราะห่ส์ถ้านการณ์ โด้ย 
การให่ร้ายละเอ่ยด้และห่ลกัฐานท่�เพื่ย่งพื่อเพื่่�ออธิ์บิายถึ้ง
การนำาเสนอข้อ้ค้นพื่บท่�ไมแ่น่นอนติามความเป็นจ้รงิ ติาม 
ท่�เน้นยำ�าไวใ้น ห้ล่กการท่ั่� 2 ข้องกรอบโครงสรา้ง CDSB 

เชื่น่ นักลงทนุจ้ะต้ิองการทราบวา่มก่ารใชื่ส้ถ้านการณ์ใด้  

มก่ารวเิคราะห่โ์ด้ยใชื่ก้รอบเวลาใด้และด้ว้ยเห่ติใุด้ ติลอด้จ้น
สมมติิฐานท่�สรา้งข้ึ�นจ้ากสถ้านการณ์และการพื่ฒันาข้อง
บรษัิทและติลาด้ จ้ำาเป็นต้ิองลงรายละเอ่ยด้ทั�งผลกระทบ
ข้องสถ้านการณ์ต่ิางๆ ท่�คาด้ห่วงั รวมถึ้งการติอบสนอง
เชื่งิกลยุทธิ์ ์ข้ณะรายงานข้อ้ค้นพื่บข้องความสามารถ้ในการ
ฟั้� นตัิวเชื่งิกลยุทธิ์ ์นอกจ้ากน่� จ้ำาเป็นจ้ะต้ิองรายงานวา่มก่าร
เรย่นรูอ้ะไรในทางทฤษฎ่ี ข้ณะวเิคราะห่ส์ถ้านการณ์  

และข้อ้ค้นพื่บเห่ลา่น่�จ้ะชื่ว่ยจ้ดั้ทำาการวเิคราะห่ใ์นอนาคติ
อยา่งไร สดุ้ท้ายน่� จ้ำาเป็นต้ิองยอมรบัวา่เทคนิคและผลลพัื่ธิ์์
ข้องการวเิคราะห่ส์ถ้านการณ์อาจ้จ้ะเป็นเร่�องแปลกให่ม ่
และเข้า้ใจ้ยากสำาห่รบัห่ลายคน แต่ิก็จ้ะไมไ่ด้เ้ป็นการข้ดั้ 
ข้วางไมใ่ห่บ้รษัิทรายงานข้อ้ค้นพื่บเห่ลา่น่� ห้ล่กการท่ั่� 5  

ข้องกรอบโครงสรา้งข้อง CDSB ได้เ้น้นยำ�าถึ้งความ 
จ้ำาเป็นข้องการรายงานข้อ้มูลอยา่งชื่ดั้เจ้นและเข้า้ใจ้ได้ง่้าย 

แต่ิก็ติระห่นักถึ้งความจ้ำาเป็นในการมข่้อ้มูลท่�ซึ่บัซึ่อ้นในบาง
สถ้านการณ์เห่มอ่นกัน ด้งันั�น บรษัิทจ้งึต้ิองพื่ยายาม
ถ่้ายทอด้แนวคิด้และข้อ้ค้นพื่บจ้ากการวเิคราะห่ส์ถ้านการณ์
ข้องตินเองในรูปแบบท่�ชื่ดั้เจ้นและเข้า้ใจ้ง่าย โด้ยมก่ารชื่่�แจ้ง้
ข้อ้มูลเฉพื่าะทาง เม่�อจ้ำาเป็น

คำาถามห้ล่กข้อง CDP

C3.1a องค์กรข้องคณุใชื่ก้ารวเิคราะห่ ์
สถ้านการณ์เก่�ยวกับสภาพื่ภมูอิากาศเพื่่�อนำา 
เสนอกลยุทธิ์ข์้ององค์กรห่รอ่ไม่

C3.1b ให่ร้ายละเอ่ยด้เก่�ยวกับการใชื่ก้ารวเิคราะห่์
สถ้านการณ์ท่�เก่�ยวกับสภาพื่ภมูอิากาศข้ององค์กรคณุ

ห้ล่กการและข้อ้กำาห้นดด้านการรายงานห้ล่ก
ข้อง CDSB

P2 จ้ะต้ิองมก่ารเปิด้เผยข้อ้มูล โด้ยสะท้อนถึ้ง 
ความเป็นจ้รงิ

P5 ให่เ้ปิด้เผยข้อ้มูลอยา่งชื่ดั้เจ้นและเข้า้ใจ้ง่าย

REQ-06 ผูบ้รหิ่ารควรรวบรวมข้อ้สรปุเก่�ยวกับ 
ผลลพัื่ธิ์ข์้องผลกระทบ ความเส่�ยงและโอกาสด้า้น 
สิ�งแวด้ลอ้มท่�มต่่ิอสมรรถ้นะและจุ้ด้ยน่ในอนาคติข้อง 
องค์กร

?



บทท่� 5

การบรหิาร 
ค์วามเสิ่�ยง
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การบรหิารค์วามเสิ่�ยง
TCFD ได้จ้้ดั้ทำาการเปิด้เผยข้อ้มูลท่�แนะนำาสามรปูแบบด้ว้ย
กัน เพื่่�อทำาให่นั้กลงทนุสามารถ้ประเมนิแนวทางท่�จ้ะใชื่เ้พื่่�อ
ระบุ ประเมนิและจ้ดั้การความเส่�ยงด้า้นสภาพื่ภมูอิากาศ เชื่น่
เด้ย่วกับการเปิด้เผยข้อ้มูลท่�แนะนำาเก่�ยวกับการกำากับด้แูล
ด้แูลประเด้น็ด้า้นสภาพื่ภมูอิากาศ TCFD กำาห่นด้วา่บรษัิท
ทั�งห่มด้ควรรายงานติามการเปิด้เผยข้อ้มูลท่�แนะนำาเก่�ยวกับ
การจ้ดั้การความเส่�ยงทั�งสามรปูแบบ เน่�องจ้ากการ
เปล่�ยนแปลงสภาพื่ภมูอิากาศและผลกระทบท่�อาจ้จ้ะเกิด้ข้ึ�น
ต่ิอระบบการเงินมค่วามพื่เิศษแติกต่ิางออกไป

การบรหิารค์วามเสิ่�ยง (ก) อธ์บิาย 
ข้ั�นตัอนข้ององค์์กรในการระบุแลัะ
ประเมนิค์วามเสิ่�ยงท่�เก่�ยวข้อ้งกับ 
สิภูาพิภูมูอิากาศ

ในคำาถ้ามข้อ้ C2.2 CDP ได้ข้้อให่บ้รษัิทรายงานข้ั�นติอน 
ในการบรหิ่ารความเส่�ยงท่�เก่�ยวกับประเด้น็ด้า้นสภาพื่ 
ภมูอิากาศ คำาถ้ามน่�ต้ิองการข้อ้มูลเก่�ยวกับแง่มุมด้า้นห่ว่งโซึ่่
คณุค่าท่�ครอบคลมุ ลกัษณะข้องข้ั�นติอนและความถ่้�ในการ

คำาถามห้ล่กข้อง CDP

C2.1 องค์กรข้องคณุมข่้ั�นติอนในการระบุ  

ประเมนิและติอบสนองต่ิอความเส่�ยงและ 
โอกาสเก่�ยวกับสภาพื่ภมูอิากาศห่รอ่ไม่

C2.2 อธิ์บิายข้ั�นติอนข้องคณุในการระบุ ประเมนิ 
และติอบสนองต่ิอความเส่�ยงและโอกาสเก่�ยวกับ 
สภาพื่ภมูอิากาศ

C2.2a องค์กรข้องคณุพื่จิ้ารณาความเส่�ยงประเภทใด้ 

ข้ณะประเมนิความเส่�ยงเก่�ยวกับสภาพื่ภมูอิากาศ

ห้ล่กการและข้อ้กำาห้นดด้านการรายงาน 
ห้ล่กข้อง CDSB

P1 ให่จ้้ดั้ทำาข้อ้มูลด้า้นสิ�งแวด้ลอ้ม โด้ยนำาห่ลกั 
ความเก่�ยวข้อ้งและความสำาคัญมาใชื่้

P3 ให่เ้ชื่่�อมโยงการเปิด้เผยข้อ้มูลกับข้อ้มูลอ่�นๆ  

ในรายงานห่ลกั

P4 ให่เ้ปิด้เผยข้อ้มูลอยา่งคงเสน้คงวาและสามารถ้นำา 
ไปเปรย่บเท่ยบได้้

REQ-03 การเปิด้เผยข้อ้มูลควรอธิ์บิายถึ้งความ 
เส่�ยงและโอกาสด้า้นสิ�งแวด้ลอ้มสำาคัญๆ ในปัจ้จุ้บนั 
และท่�คาด้การณ์ไว ้ซึ่ึ�งสง่ผลกระทบต่ิอองค์กร

?

ประเมนิ ชื่ว่งเวลาท่�ครอบคลมุ รวมถึ้งคำาอธิ์บิายเชื่งิลกึยิ�ง
ข้ึ�น นอกจ้ากน่� คำาถ้ามข้อ้ C2.2a ยงัข้อให่บ้รษัิทอธิ์บิายถึ้ง
ความเก่�ยวข้อ้งและการรวมประเภทความเส่�ยงท่�เก่�ยวข้อ้ง
กับสภาพื่ภมูอิากาศต่ิางๆ ในการประเมนิความเส่�ยง รวมถึ้ง
วธิิ์ก่ารประเมนิด้ว้ย ห้ล่กการท่ั่� 1 ข้องกรอบโครงสรา้งข้อง 

CDSB ซึ่ึ�งเก่�ยวกับความสำาคัญและความเก่�ยวข้อ้งและ
REQ-03 ซึ่ึ�งกลา่วถึ้งความเส่�ยงและโอกาส จ้ะเป็น
ประโยชื่น์ต่ิอบรษัิทในการเติรย่มเปิด้เผยข้อ้มูลด้งักลา่ว 

ข้ณะปรบัคำาติอบสำาห่รบัแบบสอบถ้ามข้อง CDP เห่ลา่น่�ให่้
เข้า้กับการเปิด้เผยข้อ้มูลท่�สอด้คลอ้งติามห่ลกัข้อง TCFD 

ในรายงานห่ลกั สิ�งท่�จ้ำาเป็นต้ิองทำาค่อติรวจ้สอบให่แ้น่ใจ้วา่
สามารถ้เปรย่บเท่ยบข้อ้มูลท่�นำามาเปิด้เผย และข้อ้มูลม ่
ความเชื่่�อมโยงกับสว่นอ่�นๆ ข้องรายงานห่ลกัเป็นอยา่งด้ ่

ติามท่� ห้ล่กการท่ั่� 3 และ 4 ข้องกรอบโครงสรา้งข้อง 

CDSB ได้ก้ำาห่นด้ไว ้ไมว่า่ประเด้น็ด้า้นสภาพื่ภมูอิากาศ 
จ้ะรวมอยูใ่นข้ั�นติอนการบรหิ่ารความเส่�ยงปัจ้จุ้บนัห่รอ่นำา 
มาประเมนิโด้ยใชื่ข้้ั�นติอนใด้ๆ โด้ยเฉพื่าะห่รอ่ไมก็่ติาม  

นักลงทนุจ้ะต้ิองเข้า้ใจ้และประเมนิได้ว้า่มก่ารใชื่ว้ธิิ์ใ่ด้เพื่่�อ
ประเมนิประเด้น็เก่�ยวกับสภาพื่ภมูอิากาศ โด้ยอ้างอิงถึ้ง 
ห่ลกัการห่รอ่ความเส่�ยงท่�สำาคัญอ่�นๆ ท่�บรษัิทเผชื่ญิ  

เร่�องน่�มค่วามสำาคัญมากเป็นพื่เิศษต่ิอข้ั�นติอนการ 
ประเมนิข้นาด้และข้อบเข้ติความเส่�ยง นอกจ้ากน่�  
ข้อ้มูลเก่�ยวกับวธิิ์ท่่�บรษัิทใชื่แ้ละวธิิ์ร่วมชื่ว่งเวลาข้อง 
ประเด้น็ด้า้นสภาพื่ภมูอิากาศต่ิางๆ ลงในข้ั�นติอนเม่�อ 
ระบุและประเมนิความเส่�ยงก็จ้ะเป็นประโยชื่น์ต่ิอนักลงทนุ  

ในทำานองเด้ย่วกัน การกำาห่นด้วา่ผู้ท่�รบัผิด้ชื่อบด้า้นการ
บรหิ่ารความเส่�ยงจ้ะทราบถึ้งประเด้น็ด้า้นสภาพื่ภมูอิากาศ
อยา่งไรในห่ลากห่ลายชื่ว่งเวลา ก็จ้ะชื่ว่ยเพื่ิ�มพูื่นความมั�นใจ้
วา่ข้ั�นติอนการบรหิ่ารความเส่�ยงมค่วามเห่มาะสม 

โปรด้ทราบวา่ CDSB แนะนำาให่บ้รษัิทรวมความเส่�ยงด้า้น
สภาพื่ภมูอิากาศเข้า้กับข้ั�นติอนการบรหิ่ารความเส่�ยงใน
ปัจ้จุ้บนัข้องตินเอง โด้ยมค่วามเข้า้ใจ้วา่ความเส่�ยงด้า้นสภาพื่
ภมูอิากาศก็อาจ้เห่มอ่นกับความเส่�ยงทางธุิ์รกิจ้อ่�นๆ  

ในระบบปัจ้จุ้บนั ท่�มก่ารระบุ ประเมนิและบรรเทาอยา่งเห่มาะ
สม Committee of Sponsoring Organisations 

of the Treadway Commission (COSO) และสภา
ธุิ์รกิจ้โลกเพื่่�อการพื่ฒันาท่�ยั�งยน่ (WBCSD) ได้จ้้ดั้ทำา
แนวทางสำาห่รบัการนำาวธิิ์ก่ารบรหิ่ารความเส่�ยงข้ององค์กร
มาใชื่กั้บความเส่�ยงด้า้นสิ�งแวด้ลอ้ม สงัคมและการกำากับ
ด้แูล ซึ่ึ�งจ้ะเป็นเร่�องท่�เห่มาะสมสำาห่รบัประเด้น็ด้า้นสภาพื่ภมูิ
อากาศ และอาจ้จ้ะเป็นประโยชื่น์ต่ิอบรษัิทท่�ต้ิองการจ้ดั้การ
ความเส่�ยงเห่ลา่น่�ให่ด้้ย่ิ�งข้ึ�น12

12 COSO แล  WBCSD (2018) การบรหิารความเสุ่�ยงขององค์ก : การนำาวธิ์ก่ารบรหิา
ความเสุ่�ยงขององค์กรมาใชุกั้บความเสุ่�ยงดู้านสุิ�งแวดูล้อม สุงัคมและการกำากับดูแูล ดูไูดู้ท่ำ�: 
https://www.wbcsd.org/Programs/Redefining-Value/Business-
Decision-Making/Enterprise-Risk-Management/Resources/Applying-
Enterprise-Risk-Management-to-Environmental-Social-and-
Governance-related-Risks

https://www.wbcsd.org/Programs/Redefining-Value/Business-Decision-Making/Enterprise-Risk-Management/Resources/Applying-Enterprise-Risk-Management-to-Environmental-Social-and-Governance-related-Risks
https://www.wbcsd.org/Programs/Redefining-Value/Business-Decision-Making/Enterprise-Risk-Management/Resources/Applying-Enterprise-Risk-Management-to-Environmental-Social-and-Governance-related-Risks
https://www.wbcsd.org/Programs/Redefining-Value/Business-Decision-Making/Enterprise-Risk-Management/Resources/Applying-Enterprise-Risk-Management-to-Environmental-Social-and-Governance-related-Risks
https://www.wbcsd.org/Programs/Redefining-Value/Business-Decision-Making/Enterprise-Risk-Management/Resources/Applying-Enterprise-Risk-Management-to-Environmental-Social-and-Governance-related-Risks
https://www.wbcsd.org/Programs/Redefining-Value/Business-Decision-Making/Enterprise-Risk-Management/Resources/Applying-Enterprise-Risk-Management-to-Environmental-Social-and-Governance-related-Risks
https://www.wbcsd.org/Programs/Redefining-Value/Business-Decision-Making/Enterprise-Risk-Management/Resources/Applying-Enterprise-Risk-Management-to-Environmental-Social-and-Governance-related-Risks
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การบรหิารค์วามเสิ่�ยง (ข้) อธ์บิาย 
ข้ั�นตัอนข้ององค์์กรในการจดัูการค์วาม
เสิ่�ยงท่�เก่�ยวข้อ้งกับสิภูาพิภูมูอิากาศ

รายงานอ่กด้ว้ย ทั�งแบบสอบถ้ามข้อง CDP และกรอบ
โครงสรา้งข้อง CDSB ยงัรวบรวมวธิิ์ก่ารท่�เห่มาะสมในการ
ปฏิิบติัิติามข้อ้กำาห่นด้ในการเปิด้เผยข้อ้มูลท่�แนะนำาจ้าก 

TCFD น่� มก่ารแสด้งให่เ้ห่น็วา่ คำาถ้ามข้อง CDP ท่�
เก่�ยวข้อ้งสำาห่รบัการเปิด้เผยข้อ้มูลด้า้นการบรหิ่ารความ
เส่�ยงท่�แนะนำาท่�สองข้อง TCFD น่าจ้ะทับซึ่อ้นกับการเปิด้
เผยข้อ้มูลท่�ห่นึ�งทกุประการ ข้ณะรายงานติามคำาแนะนำาสอง
รปูแบบน่� ก็เล่�ยงไมไ่ด้ท่้�การเปิด้เผยข้อ้มูลจ้ะผนวกรวมกัน
และได้ร้บัประโยชื่น์จ้ากการทำาเชื่น่น่� ถึ้งแมว้า่จ้ะเป็นเชื่น่น่�ใน
รายงานฉบบัน่� แต่ิแนวทางท่�เสนอสำาห่รบัการเปิด้เผยข้อ้มูล
ท่�แนะนำาสองรปูแบบก็ลว้นแลว้แต่ิสามารถ้นำามาใชื่ไ้ด้้

ด้งันั�น ข้ณะใชื่ค้ำาติอบข้องคำาถ้ามข้อ้ C2.2 สำาห่รบัการ 
เปิด้เผยข้อ้มูลโด้ยเท่ยบกับ TCFD ในรายงานห่ลกั  

บรษัิทก็จ้ำาเป็นจ้ะต้ิองนำา ห้ล่กการท่ั่� 3 เก่�ยวกับความ 
เชื่่�อมโยงกันและ 5 เก่�ยวกับความชื่ดั้เจ้นข้องกรอบ
โครงสรา้งข้อง CDSB มาใชื่ ้นักลงทนุควรได้อ่้าน 
เร่�องราวท่�ชื่ดั้เจ้น และเปล่�ยนจ้ากการประเมนิความ 
เก่�ยวข้อ้งและความสำาคัญไปเป็นการระบุความเส่�ยง  

ข้อบเข้ติและข้นาด้ความเส่�ยง รวมถึ้งการจ้ดั้ลำาด้บัความ
สำาคัญความเส่�ยง อยา่งสมเห่ติสุมผล จ้ากนั�น ก็เป็นการ
เลอ่กและการติอบสนองต่ิอความเส่�ยงท่�เห่มาะสม คำาติอบท่�
ตัิด้สนิใจ้เลอ่กและเปิด้เผยควรสมเห่ติสุมผลอยา่งเห่น็ได้ช้ื่ดั้ 

อยูใ่น รปูแบบท่�สอด้คลอ้งกับข้ั�นติอนบรหิ่ารความเส่�ยงในวง
กวา้งข้องบรษัิท โด้ยเป็นไปติาม ห้ล่กการท่ั่� 2 และ 4 ข้อง
กรอบโครงสรา้งข้อง CDSB

การจ้ะบรรลขุ้อ้กำาห่นด้น่�ข้องคำาแนะนำาข้อง TCFD ได้ ้

จ้ำาเป็นต้ิองอธิ์บิายอยา่งชื่ดั้เจ้นเพื่่�อให่นั้กลงทนุทราบถึ้ง
ความสมัพื่นัธิ์ร์ะห่วา่งผลกระทบท่�อาจ้จ้ะเกิด้ข้ึ�นและแนว 
โน้มท่�จ้ะเกิด้ความเส่�ยงเก่�ยวกับสภาพื่ภมูอิากาศต่ิางๆ 

ติลอด้จ้นแนวทางท่�นำามาใชื่ต้ิอบสนอง เชื่น่ การกำาห่นด้
ความเส่�ยงเก่�ยวกับสภาพื่ภมูอิากาศต่ิางๆ ท่�สำาคัญในแบบ
ประเมนิและเมทรกิซึ่ค์ำาติอบจ้ะสอด้คลอ้งกับ ห้ล่กการท่ั่� 5 

วา่ด้ว้ยการเปิด้เผยข้อ้มูลท่�เข้า้ใจ้ง่ายและชื่ดั้เจ้นข้อง  

CDSB ซึ่ึ�งจ้ะเป็นประโยชื่น์ต่ิอผู้ใชื่ร้ายงาน เน่�องจ้ากม ่
การส่�อสารอยา่งมป่ระสทิธิ์ผิล

คำาถามห้ล่กข้อง CDP

C2.1 องค์กรข้องคณุมข่้ั�นติอนในการระบุ  

ประเมนิและติอบสนองต่ิอความเส่�ยงและ 
โอกาสเก่�ยวกับสภาพื่ภมูอิากาศห่รอ่ไม่

C2.2 อธิ์บิายข้ั�นติอนข้องคณุในการระบุ ประเมนิ 
และติอบสนองต่ิอความเส่�ยงและโอกาสเก่�ยวกับ 
สภาพื่ภมูอิากาศ

ห้ล่กการและข้อ้กำาห้นดด้านการรายงานห้ล่ก
ข้อง CDSB

P2 การเปิด้เผยข้อ้มูลข้องบรษัิท ให่ข้้อ้มูลท่�เป็นจ้รงิ

P3 การเปิด้เผยข้อ้มูลข้องบรษัิทมค่วามเชื่่�อมโยงกับ
ข้อ้มูลอ่�น ๆ ในรายงานห่ลกั

P4 การเปิด้เผยข้อ้มูลข้องบรษัิทมค่วามสมำ�าเสมอและ
สามารถ้เปรย่บเท่ยบได้้

P5 การเปิด้เผยข้อ้มูลข้องบรษัิทมค่วามชื่ดั้เจ้นและ 
เข้า้ใจ้ง่าย

REQ-03 การเปิด้เผยข้อ้มูลควรอธิ์บิายถึ้งความ 
เส่�ยงและโอกาสด้า้นสิ�งแวด้ลอ้มสำาคัญๆ ในปัจ้จุ้บนั 
และท่�คาด้การณ์ไว ้ซึ่ึ�งสง่ผลกระทบต่ิอองค์กร

?

นอกจ้ากการสอบถ้ามวธิิ์ท่่�บรษัิทระบุและประเมนิความ 
เส่�ยงเก่�ยวกับสภาพื่ภมูอิากาศแลว้ คำาถ้ามข้อ้ C2.2 ยงั 
ข้อให่บ้รษัิทอธิ์บิายวา่บรษัิทติอบสนองและจ้ดั้การกับความ
เส่�ยงเห่ลา่น่�ด้ว้ยวธิิ์ใ่ด้ CDP ได้แ้จ้ง้ให่บ้รษัิทรายงานวธิิ์ท่่�
ตัิด้สนิใจ้เพื่่�อบรรเทา ถ่้ายโอน ยอมรบัห่รอ่ควบคมุความ
เส่�ยงเก่�ยวกับสภาพื่ภมูอิากาศท่�ระบุ ซึ่ึ�ง REQ-03 ข้อง
กรอบโครงสรา้งข้อง CDSB ยงัได้ค้าด้ห่วงัให่บ้รษัิท 
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คำาถ้ามข้อ้ C2.2 ข้องแบบสอบถ้ามข้อง CDP ได้ข้้อให่้
บรษัิทรายงานวา่จ้ะรวมความเส่�ยงเก่�ยวกับสภาพื่ภมูอิากาศ
เข้า้กับข้ั�นติอนการบรหิ่ารความเส่�ยงทั�วบรษัิทแบบห่ลาก
ห่ลายสาข้าห่รอ่เฉพื่าะการบรหิ่ารความเส่�ยงด้า้นสภาพื่ 
ภมูอิากาศเพื่ย่งอยา่งเด้ย่ว ห่ากเป็นแบบรวมห่ลายสาข้า  
การรายงานติามการเปิด้เผยข้อ้มูลเก่�ยวกับการบรหิ่ารความ
เส่�ยงท่�แนะนำารปูแบบแรกและท่�สองข้อง TCFD ก็ควรจ้ะ 

คำาถามห้ล่กข้อง CDP

C2.1 องค์กรข้องคณุมข่้ั�นติอนในการระบุ  

ประเมนิและติอบสนองต่ิอความเส่�ยงและ 
โอกาสเก่�ยวกับสภาพื่ภมูอิากาศห่รอ่ไม่

C2.2 อธิ์บิายข้ั�นติอนข้องคณุในการระบุ ประเมนิ 
และติอบสนองต่ิอความเส่�ยงและโอกาสเก่�ยวกับ 
สภาพื่ภมูอิากาศ

ห้ล่กการและข้อ้กำาห้นดด้านการรายงานห้ล่ก
ข้อง CDSB

P2 การเปิด้เผยข้อ้มูลข้องบรษัิท ให่ข้้อ้มูลท่�เป็นจ้รงิ

P3 การเปิด้เผยข้อ้มูลข้องบรษัิทมค่วามเชื่่�อมโยงกับ
ข้อ้มูลอ่�น ๆ ในรายงานห่ลกั

P4 การเปิด้เผยข้อ้มูลข้องบรษัิทมค่วามสมำ�าเสมอและ
สามารถ้นำาไปเปรย่บเท่ยบได้้

การบรหิารค์วามเสิ่�ยง (ค์) อธ์บิายวา่จะ
รวมข้ั�นตัอนในการระบุ ประเมนิแลัะ
จดัูการค์วามเสิ่�ยงท่�เก่�ยวข้อ้งกับสิภูาพิ
ภูมูอิากาศเข้า้กับการบรหิารค์วามเสิ่�ยง
โดูยรวมข้ององค์์กรอยา่งไร

?

เป็นไปติามคำาแนะนำาด้งักลา่ว อยา่งไรก็ติาม ห่ากเป็นการ 
บรหิ่ารความเส่�ยงด้า้นสภาพื่ภมูอิากาศเพื่ย่งอยา่งเด้ย่ว 

บรษัิทท่�รายงาน โด้ยใชื่ค้ำาติอบ CDP เพื่่�อให่เ้ป็นไปติามคำา
แนะนำาข้อง TCFD ในรายงานห่ลกั ก็จ้ำาเป็นจ้ะต้ิองใชื่ ้ 

ห้ล่กการท่ั่� 3 ข้องกรอบโครงสรา้งข้อง CDSB อยา่งม่
ประสทิธิ์ผิล

บรษัิทควรแจ้ง้ให่นั้กลงทนุทราบถึ้งความสอด้คลอ้งกัน 
ห่รอ่ความแติกต่ิางข้องข้ั�นติอนท่�ใชื่ใ้นข้ั�นติอนการบรหิ่าร 
ความเส่�ยงในวงกวา้ง รวมถึ้งความเส่�ยงเก่�ยวกับสภาพื่ 
ภมูอิากาศ ข้ณะปรบัเปล่�ยนและสงัเคราะห่ค์ำาติอบ CDP 

เพื่่�อให่ส้อด้คลอ้งกับคำาแนะนำาน่� ยกตัิวอยา่งสองตัิวอยา่ง 

จ้ำาเป็นท่�จ้ะต้ิองมก่ารเปิด้เผยความสอด้คลอ้ง 
กันห่รอ่ความแติกต่ิางในแง่บุคคล สายงานธุิ์รกิจ้  

สว่นงานห่รอ่คณะกรรมการท่�รบัผิด้ชื่อบในการด้แูล 
ข้ั�นติอนการบรหิ่ารความเส่�ยง กรอบเวลา การกำาห่นด้ความ 
สำาคัญและระด้บัความเส่�ยงท่�ยอมรบัได้ท่้�ใชื่ใ้นแบบประเมนิ 

ในกรณ่ด้งักลา่ว บรษัิทจ้ำาเป็นจ้ะต้ิองแสด้งห่ลกัฐานถึ้ง
สาเห่ติทุ่�ข้ั�นติอนการบรหิ่ารความเส่�ยงเห่มอ่นห่รอ่แติกต่ิาง
กัน ให่ส้อด้คลอ้งกับ ห้ล่กการท่ั่� 2 ข้องกรอบโครงสรา้ง
ข้อง CDSB ซึ่ึ�งเน้นยำ�าถึ้งความสำาคัญข้องการเปิด้เผย
ข้อ้มูลอยา่งครบถ้้วนและมห่่ลกัฐานรองรบั

ห้ล่กการท่ั่� 4 ข้อง CDSB เน้นท่�การรบัประกันวา่มก่าร 
เปิด้เผยข้อ้มูลแบบคงเสน้คงวาและเปรย่บเท่ยบได้ ้ 

ทั�งระห่วา่งการรายงานข้อ้มูลประจ้ำาปีซึ่ำ�าและภายในรายงาน 
ห่ลกัแต่ิละรายงาน ถึ้งแมว้า่เราจ้ะรูส้กึข้อบคณุท่�แต่ิละ 
บรษัิทนำาข้ั�นติอนการบรหิ่ารความเส่�ยงท่�เห่มาะสมกับการ
ด้ำาเนินงานและกลยุทธิ์ข์้องตินเองมาใชื่ ้แต่ิ CDSB  

ก็สนับสนุนให่บ้รษัิทผนวกรวมความเส่�ยงเก่�ยวกับสภาพื่ภมูิ
อากาศเข้า้กับข้ั�นติอนข้องตินเองอยา่งละเอ่ยด้ห่ากการ
เปล่�ยนแปลงสภาพื่ภมูอิากาศก่อให่เ้กิด้ความเส่�ยงท่�สำาคัญ 

เชื่น่เด้ย่วกับความเส่�ยงอ่�นๆ ท่�บรษัิทเผชื่ญิในระยะสั�น  

ระยะกลางและระยะยาว



บทท่� 6

ตััวชี้่�วดัู 
แลัะเปา้หมาย
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ตััวชี้่�วดัูแลัะเปา้หมาย
TCFD ได้จ้้ดั้ทำาการเปิด้เผยข้อ้มูลสามรปูแบบติามท่�ได้้
รบัคำาแนะนำา เพื่่�อกระติุ้นให่ม้ก่ารสง่ข้อ้มูลคารบ์อนและ 
ตัิวชื่่�วดั้ห่ลกัท่�ใชื่เ้พื่่�อติิด้ติามและประเมนิความเส่�ยงและ 
โอกาสเก่�ยวกับสภาพื่ภมูอิากาศ รวมถึ้งเป้าห่มายท่�เก่�ยวข้อ้ง 
ด้ว้ย TCFD เห่น็วา่การรายงานตัิวชื่่�วดั้และเป้าห่มายใน 
รายงานห่ลกัใชื่ไ้ด้กั้บทกุบรษัิท ท่�ระบุวา่ความเส่�ยงและโอกาส 
เก่�ยวกับสภาพื่ภมูอิากาศมค่วามสำาคัญ

ตััวชี้่�วดัูแลัะเปา้หมาย (ก) เปิดูเผย 
ตััวชี้่�วดัูท่�องค์์กรใชี้เ้พิื�อประเมนิค์วาม
เสิ่�ยงแลัะโอกาสิท่�เก่�ยวข้อ้งกับสิภูาพิภูมูิ
อากาศในลัักษณะท่�สิอดูค์ล้ัองกับ
กลัยุทธ์แ์ลัะข้ั�นตัอนการบรหิารค์วาม
เสิ่�ยง

แบบสอบถ้ามเก่�ยวกับการเปล่�ยนแปลงสภาพื่ภมูอิากาศ 
ข้อง CDP เปิด้โอกาสมากมายให่บ้รษัิทเปิด้เผยตัิวชื่่�วดั้ท่� 
ใชื่เ้พื่่�อติิด้ติามและประเมนิโอกาสและความเส่�ยงเก่�ยวกับการ
เปล่�ยนแปลงสภาพื่ภมูอิากาศ ท่�เก่�ยวข้อ้งกับการด้ำาเนินการ
และกลยุทธิ์ข์้องตินเอง สว่น C4 ข้องแบบสอบถ้าม
เก่�ยวข้อ้งกับตัิวชื่่�วดั้และเปา้ห่มายท่�บรษัิทใชื่ ้และสมรรถ้นะ
เม่�อเท่ยบกับตัิวชื่่�วดั้และเป้าห่มายด้งักลา่ว โด้ย CDP  

จ้ะกำาห่นด้กระบวนการแบบละเอ่ยด้ในการเปิด้เผยตัิวชื่่�วดั้ 
ทั�งท่�กำาห่นด้ลว่งห่น้า โด้ยเฉพื่าะเจ้าะจ้งและตัิวชื่่�วดั้อ่�นๆ  

ท่�บรษัิทใชื่ ้คำาถ้ามข้องสว่น C6 C9 และ C12 เปิด้โอกาส
เพื่ิ�มเติิมในการรายงานตัิวชื่่�วดั้เก่�ยวกับสภาพื่ภมูอิากาศ เชื่น่ 

การปลอ่ย GHG และการกำาห่นด้ราคาคารบ์อน โด้ยรวม
แลว้ การเปิด้เผยข้อ้มูลข้อง CDP ต่ิางๆ จ้ะทำาให่บ้รษัิทม่
ข้อ้มูลในการรายงานให่ส้อด้คลอ้งกับ TCFD

ข้ณะกำาห่นด้และรายงานตัิวชื่่�วดั้ในรายงานห่ลกั บรษัิท 
จ้ำาเป็นต้ิองติรวจ้สอบให่แ้น่ใจ้วา่ตัิวชื่่�วดั้ ติลอด้จ้นความเส่�ยง
และโอกาสท่�สำาคัญท่�ระบุ รวมถึ้งกลยุทธิ์ท่์�ใชื่ม้ค่วาม
สอด้คลอ้งกัน โด้ยเป็นไปติาม ห้ล่กการท่ั่� 3 ข้องกรอบ
โครงสรา้งข้อง CDSB ซึ่ึ�งกลา่วถึ้งความสำาคัญข้องการ
เชื่่�อมโยงการเปิด้เผยข้อ้มูลกับรายงานห่ลกั การอธิ์บิายให่้
นักลงทนุทราบถึ้งสาเห่ติทุ่�มก่ารใชื่ตั้ิวชื่่�วดั้บางอยา่งสำาห่รบั
ความเส่�ยงและโอกาสสำาคัญแต่ิละอยา่งท่�บรษัิทได้ร้ะบุจ้ะ
ทำาให่ม้ก่ารประเมนิถึ้งความเห่มาะสมและความเป็นประโยชื่น์
ได้เ้ป็นอยา่งด้ ่ในทำานองเด้ย่วกัน การรวมรายละเอ่ยด้
ระเบย่บวธิิ์ท่่�ใชื่ส้ำาห่รบัแต่ิละตัิวชื่่�วดั้ ไมว่า่จ้ะเกิด้จ้ากโครงการ
รเิริ�มห่รอ่ภายในบรษัิทก็ติาม จ้ะเป็นการเพื่ิ�มความเชื่่�อมั�นใน
คณุค่าข้องตัิวชื่่�วดั้ด้งักลา่ว นอกจ้ากน่� จ้ำาเป็นจ้ะต้ิอง
รายงานข้อ้มูลความไมแ่น่นอน อยา่งเชื่น่ ชื่อ่งวา่งข้องข้อ้มูล 

สมมติิฐานและการคาด้การณ์ ควบคู่กับตัิวชื่่�วดั้ด้ว้ย 

ข้อ้เสนอแนะสองประการน่�เป็นผลมาจ้าก ห้ล่กการท่ั่� 2  

วา่ด้ว้ยการนำาเสนอข้อ้มูลติามความจ้รงิและ 6 วา่ด้ว้ย 
ความสามารถ้ในการติรวจ้สอบได้ข้้องกรอบโครงสรา้งข้อง  

CDSB และเป็นข้อ้พื่จิ้ารณาท่�สำาคัญมากเป็นพื่เิศษสำาห่รบั
การเปิด้เผยข้อ้มูลเชื่งิปรมิาณ REQ-04 ข้องกรอบ
โครงสรา้งข้อง CDSB จ้ะชื่ว่ยให่บ้รษัิทสามารถ้ปรบัใชื่ค้ำา
ติอบต่ิอ CDP เก่�ยวกับตัิวชื่่�วดั้ให่ก้ลายเป็นการเปิด้เผย
ข้อ้มูลห่ลกัท่�มป่ระสทิธิ์ผิล เพื่่�อบรรลขุ้อ้กำาห่นด้ในการเปิด้
เผยข้อ้มูลท่�แนะนำาข้อง TCFD

คำาถามห้ล่กข้อง CDP

C4.2 คณุมเ่ปา้ห่มายเก่�ยวกับสภาพื่ภมูอิากา
ศอ่�นๆ ห่รอ่ไมใ่นปีท่�รายงาน

C4.2a ให่ร้ายละเอ่ยด้เก่�ยวกับเป้าห่มายข้องคณุใน 
การเพื่ิ�มการบรโิภคห่รอ่การผลติิพื่ลงังานคารบ์อนติำ�า

C4.2b ให่ร้ายละเอ่ยด้เปา้ห่มายท่�เก่�ยวกับสภาพื่ภมู ิ
อากาศอ่�นๆ รวมถึ้งเปา้ห่มายด้า้นการลด้ก๊าซึ่มเ่ทน

C9.1 แสด้งตัิวชื่่�วดั้เก่�ยวกับสภาพื่ภมูอิากาศอ่�นๆ  

ท่�เก่�ยวข้อ้งกับธุิ์รกิจ้ข้องคณุ

ห้ล่กการและข้อ้กำาห้นดด้านการรายงาน 
ห้ล่กข้อง CDSB

P2 การเปิด้เผยข้อ้มูลข้องบรษัิท ให่ข้้อ้มูลท่�เป็นจ้รงิ

P3 การเปิด้เผยข้อ้มูลข้องบรษัิทมค่วามเชื่่�อมโยงกับ
ข้อ้มูลอ่�น ๆ ในรายงานห่ลกั

P6 การเปิด้เผยข้อ้มูลควรท่�จ้ะติรวจ้สอบได้้

REQ-04 จ้ะต้ิองมก่ารรายงานผลลพัื่ธิ์เ์ชื่งิปรมิาณ 
และคณุภาพื่ รว่มกับระเบย่บวธิิ์ท่่�ใชื่เ้พื่่�อจ้ดั้ทำาผลลพัื่ธิ์ ์

เพื่่�อสะท้อนให่เ้ห่น็ถึ้งต้ินติอท่�สำาคัญข้องผลกระทบ 
ต่ิอสิ�งแวด้ลอ้ม

?
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ตััวชี้่�วดัูแลัะเปา้หมาย (ข้) ข้อบเข้ตัใน
การเปดิูเผยข้อ้มูลั 1, ข้อบเข้ตั 2, แลัะ 
ข้อบเข้ตั 3 ตัามค์วามเหมาะสิม ในดู้าน
การปล่ัอยก๊าซเรอืนกระจก (GHG) 
แลัะค์วามเสิ่�ยงท่�เก่�ยวข้อ้ง

สว่น C6 ข้องแบบสอบถ้ามเก่�ยวกับการเปล่�ยนแปลงสภาพื่
ภมูอิากาศข้อง CDP เน้นท่�ข้อ้มูลการปลอ่ยก๊าซึ่ โด้ยม่
คำาถ้ามข้อ้ C6.1, C6.3 และ C6.5 ท่�ข้อให่ม้ก่ารระบุข้อ้มูล
เชื่งิปรมิาณและคณุภาพื่เก่�ยวกับข้อบเข้ติการปลอ่ย GHG 

ท่� 1, 2 และ 3 ติามลำาด้บั นอกจ้ากน่� สว่น C6 ยงัข้อข้อ้มูล 
สำาคัญเก่�ยวกับระเบย่บวธิิ์แ่ละสมมติิฐานท่�ใชื่ ้คำาติอบข้อง 

คำาถามห้ล่กข้อง CDP

C6.1 ข้อบเข้ติท่� 1 ข้องการปลอ่ยก๊าซึ่ CO2e 

รวมระด้บัโลกข้ององค์กรคณุอยูท่่�เท่าใด้ใน 
ห่น่วยเมติรกิตัิน

C6.3 ข้อบเข้ติท่� 2 ข้องการปลอ่ยก๊าซึ่ CO2e โด้ยรวม
ระด้บัโลกข้ององค์กรคณุอยูท่่�เท่าใด้ในห่น่วยเมติรกิตัิน

C6.5 อธิ์บิายข้อ้มูลเก่�ยวกับข้อบเข้ติท่� 3 ข้องการปลอ่ย
ก๊าซึ่รวมระด้บัโลกข้ององค์กรคณุ โด้ยให่อ้ธิ์บิายและเปิด้
เผยข้อ้มูลท่�ไมไ่ด้ถ้้กูรวมเข้า้ในรายงานข้อ้มูล

ห้ล่กการและข้อ้กำาห้นดด้านการรายงาน 
ห้ล่กข้อง CDSB

P1 ให่จ้้ดั้ทำาข้อ้มูลด้า้นสิ�งแวด้ลอ้ม โด้ยนำาห่ลกั 
ความเก่�ยวข้อ้งและความสำาคัญมาใชื่้

REQ-04 ควรมก่ารรายงานผลลพัื่ธิ์เ์ชื่งิปรมิาณ 
และคณุภาพื่ รว่มกับระเบย่บวธิิ์ท่่�ใชื่เ้พื่่�อจ้ดั้ทำาผลลพัื่ธิ์ ์ 

เพื่่�อสะท้อนให่เ้ห่น็ถึ้งต้ินติอข้องผลกระทบต่ิอ 
สิ�งแวด้ลอ้มท่�สำาคัญ

REQ-05 การเปิด้เผยข้อ้มูลควรมก่ารวเิคราะห่ข์้อ้มูล 
ท่�เปิด้เผยไวใ้น REQ-04 โด้ยเท่ยบกับเปา้ห่มาย
สมรรถ้นะและผลลพัื่ธิ์ท่์�รายงานในระยะเวลาก่อนห่น้า

REQ-07 ควรจ้ดั้ทำาข้อ้มูลด้า้นสิ�งแวด้ลอ้มสำาห่รบั
นิติิบุคคล ภายในข้อบเข้ติข้ององค์กรห่รอ่กลุม่  

ท่�มก่ารจ้ดั้ทำารายงานห่ลกั และในกรณ่ท่�เห่มาะสม  

ก็ควรจ้ะแยกแยะระห่วา่งข้อ้มูลท่�รายงานสำาห่รบั 
นิติิบุคคลและกิจ้กรรมนอกข้อบเข้ติ

?

คำาถ้ามสามข้อ้น่�และคำาถ้ามท่�กวา้งข้ึ�นข้องสว่นห่ลกัการเป็น
ประโยชื่น์สำาห่รบัให่บ้รษัิทในการทำารายงานเก่�ยวกับการ
ปลอ่ย GHG ในรายงานห่ลกัข้องตินเอง โด้ยกรอบ
โครงสรา้งข้อง CDSB จ้ะทำาให่บ้รษัิทมห่่ลกัการและข้อ้
กำาห่นด้ในการด้ำาเนินการอยา่งมป่ระสทิธิ์ภิาพื่และประสทิธิ์ผิล

ถึ้งแมว้า่ TCFD จ้ะเสนอแนะให่เ้ฉพื่าะบรษัิทท่�ระบุวา่ประเด้น็
ด้า้นสภาพื่ภมูอิากาศมค่วามสำาคัญเท่านั�นท่�จ้ะต้ิองเปิด้เผย 
ข้อ้มูลติามการเปิด้เผยข้อ้มูลท่�แนะนำาด้า้นตัิวชื่่�วดั้และเปา้ 
ห่มายทั�งสาม กรอบโครงสรา้งข้อง CDSB ก็กำาห่นด้ให่ก้าร 
ปลอ่ย GHG มค่วามสำาคัญ ด้งันั�น จ้งึควรเปิด้เผยข้อ้มูล  

โด้ยไมค่ำานึงวา่บรษัิทเผชื่ญิกับความเส่�ยงและโอกาสเก่�ยว 
กับสภาพื่ภมูอิากาศห่รอ่ไม ่REQ-04 ข้องกรอบโครงสรา้ง
ข้อง CDSB ยงัเสนอวา่บรษัิทควรรายงานตัิวชื่่�วดั้การเกิด้
ก๊าซึ่ท่�สมบูรณ์และเป็นมาติรฐานเพื่่�อให่ส้ามารถ้เปรย่บเท่ยบ
ข้อ้มูลระห่วา่งบรษัิทต่ิางๆ ได้ ้ข้อ้กำาห่นด้ในการรายงานยงั
สง่เสรมิให่ม้ก่ารแยกและจ้ดั้ห่มวด้ห่มูข่้อ้มูลการปลอ่ยก๊าซึ่
ติามภาคสว่นและพื่่�นท่�ทางภมูศิาสติร ์เป็นต้ิน สำาห่รบัการ
รายงานแบบลงรายละเอ่ยด้เพื่ิ�มเติิม คำาติอบข้องคำาถ้ามใน
สว่น C7 และ C8 อาจ้จ้ะเป็นประโยชื่น์ต่ิอบรษัิทในการแยก
และจ้ดั้ห่มวด้ห่มูข่้อ้มูลการปลอ่ยก๊าซึ่

คำาถ้ามข้อ้ C6.1 และ C6.3 ข้อให่บ้รษัิทรายงานข้อ้มูลการ
ปลอ่ยก๊าซึ่ GHG ในอด้ต่ิ สว่น TCFD จ้ะชื่่�แนะให่บ้รษัิท
รวมข้อ้มูลด้งักลา่วในรายงานห่ลกัข้องตินเองด้ว้ยเพื่่�อ
วเิคราะห่แ์นวโน้ม REQ-05 ข้องกรอบโครงสรา้งข้อง 

CDSB เก่�ยวข้อ้งกับสมรรถ้นะและการวเิคราะห่เ์ชื่งิเปรย่บ
เท่ยบ และเน้นยำ�าถึ้งความสำาคัญข้องการเลา่เร่�องราว  

พื่รอ้มกับระบุตัิวชื่่�วดั้เพื่่�ออธิ์บิายแนวโน้มและพื่ฒันาการ  

ทั�งในเชื่งิบวกห่รอ่เชื่งิลบ และเพื่่�อกำาห่นด้ข้ั�นติอนท่�ด้ำาเนิน
การติอบสนอง สว่นท่�อธิ์บิายข้อ้มูลเห่ลา่น่�มค่วามสำาคัญ 
ต่ิอนักลงทนุ เพื่ราะจ้ะสามารถ้ถ่้ายทอด้ความเข้า้ใจ้ ความ 
ซึ่บัซึ่อ้นและการมองการณ์ไกลได้ด้้ก่วา่จุ้ด้ข้อ้มูลต่ิางๆ  

การพื่จิ้ารณาถึ้งข้อบเข้ติในการรายงานก็มค่วามสำาคัญต่ิอ
การเปิด้เผยข้อ้มูลเก่�ยวกับการปลอ่ย GHG กรอบ
โครงสรา้งข้อง CDSB ภายใต้ิ REQ-07 คาด้ ห่วงัให่้
บรษัิทระบุและอธิ์บิายกรณ่ท่�การเปิด้เผยข้อ้มูลประกอบด้ว้ย
ข้อ้มูลท่�อยูน่อกข้อบเข้ติการรายงาน ท่�ใชื่ส้ำาห่รบัการรายงาน
ด้า้นการเงิน ซึ่ึ�งอาจ้จ้ะเป็นข้อ้พื่จิ้ารณาสำาคัญสำาห่รบับรษัิทท่�
รายงานการปลอ่ยก๊าซึ่ติามข้อบเข้ติท่� 3 
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ตััวชี้่�วดัูแลัะเปา้หมาย (ค์) อธ์บิาย 
เปา้หมายท่�องค์์กรใชี้ใ้นการจดัูการ 
ค์วามเสิ่�ยงแลัะโอกาสิท่�เก่�ยวข้อ้ง 
สิภูาพิภูมูอิากาศแลัะสิมรรถึนะ  
เมื�อเท่ยบกับเปา้หมาย

ข้ณะท่�การเปิด้เผยข้อ้มูลท่�แนะนำาติาม TCFD รปูแบบแรก
เก่�ยวกับตัิวชื่่�วดั้และเปา้ห่มาย แบบสอบถ้ามข้อง CDP  

ก็ได้ข้้อให่บ้รษัิทรายงานเก่�ยวกับเป้าห่มายด้า้นสภาพื่ 
ภมูอิากาศโด้ยเฉพื่าะห่ลายเปา้ห่มาย นอกจ้ากน่� คำาถ้ามข้อ้ 

C4.2b ยงัเปิด้โอกาสให่ร้ายงานถึ้งเป้าห่มายด้า้นสภาพื่ 
ภมูอิากาศอ่�นๆ ท่�ใชื่ด้้ว้ย คำาถ้ามเก่�ยวกับเป้าห่มายด้า้น 
สภาพื่ภมูอิากาศเห่ลา่น่�จ้ดั้ทำาข้ึ�นเพื่่�อให่ม้ก่ารติอบคำาถ้าม 
แบบละเอ่ยด้อยา่งยิ�ง รวมถึ้งข้อ้มูลเก่�ยวกับความ 
ครอบคลมุข้องเป้าห่มาย ประเภท ตัิวชื่่�วดั้ ปีฐานและปีเปา้
ห่มาย สถ้านะและประเภทเปา้ห่มาย (เชื่น่ การบรโิภค
พื่ลงังานห่มุนเวย่น การเงินสเ่ข้ย่ว การใชื่ท่้�ด้นิ การลงทนุ
ด้า้นการวจิ้ยัและพื่ฒันา ติลอด้จ้นความผกูพื่นัข้องลกูค้า 
และซึ่พัื่พื่ลายเออร)์ ด้งันั�น คำาติอบเห่ลา่น่�จ้งึทำาให่บ้รษัิทม่
ข้อ้มูลเชื่งิปรมิาณ รวมถึ้งข้อ้มูลเชื่งิคณุภาพื่สนับสนุนติาม
บรบิทท่�จ้ำาเป็นแก่การบรรลขุ้อ้กำาห่นด้ในการเปิด้เผยข้อ้มูล 
ท่�แนะนำาข้อง TCFD

ข้ณะเปิด้เผยเป้าห่มายเห่ลา่น่� ก็จ้ำาเป็นต้ิองติรวจ้สอบให่แ้น่ใจ้
วา่มค่วามค่บห่น้าท่�เป็นเห่ติเุป็นผลและด้เูป็นข้ั�นติอน ตัิ�งแต่ิ
ความเส่�ยงและโอกาสท่�ระบุไปจ้นถึ้งกลยุทธิ์ท่์�ใชื่กั้บตัิวชื่่�วดั้
และเปา้ห่มายท่�กำาห่นด้ ควรพื่จิ้ารณาถึ้งและปฏิิบติัิติาม  
ห้ล่กการท่ั่� 3 ซึ่ึ�งเก่�ยวข้อ้งกับความเชื่่�อมโยงและ 4 ซึ่ึ�ง
เก่�ยวข้อ้งกับความเสมอต้ินเสมอปลายข้องการเปิด้เผย
ข้อ้มูลข้องกรอบโครงสรา้งข้อง CDSB อยา่งเห่มาะสม  

เพื่่�อรบัประกันวา่นักลงทนุจ้ะทราบเร่�องราวท่�ละเอ่ยด้และ
เข้า้ใจ้ง่าย ในทำานองเด้ย่วกัน ความเชื่่�อมโยงและความเสมอ
ต้ินเสมอปลายก็มค่วามสำาคัญต่ิอกรอบเวลาท่�ใชื่กั้บเปา้ห่มาย 

กรอบเวลาท่�เลอ่กสำาห่รบัเป้าห่มายใด้เป้าห่มายห่นึ�งควรท่�จ้ะ
แสด้งให่เ้ห่น็ถึ้งชื่ว่งเวลาท่�จ้ะสง่ผลกระทบอยา่งมนั่ยสำาคัญ
ต่ิอบรษัิท ห่รอ่สอด้คลอ้งกับข้อ้ติกลงระด้บัโลก/ภมูภิาค/

ชื่าติิห่รอ่ภาคสว่น เป็นต้ิน

คำาถามห้ล่กข้อง CDP

C4.1 คณุมเ่ปา้ห่มายเก่�ยวกับการปลอ่ยก๊าซึ่ 
ห่รอ่ไมใ่นปีท่�รายงาน

C4.1a ลงรายละเอ่ยด้เก่�ยวกับเป้าห่มายการปลอ่ย 
ก๊าซึ่ท่�สมบูรณ์ข้องคณุและพื่ฒันาการสูก่ารบรรล ุ
เปา้ห่มายด้งักลา่ว

C4.1b ลงรายละเอ่ยด้เก่�ยวกับเปา้ห่มายด้ชัื่น่การปลอ่ย
ก๊าซึ่ข้องคณุและพื่ฒันาการสูก่ารบรรลเุปา้ห่มายด้งักลา่ว

C4.2 คณุมเ่ปา้ห่มายเก่�ยวกับสภาพื่ภมูอิากาศอ่�นๆ  

ห่รอ่ไมใ่นปีท่�รายงาน

C4.2a ให่ร้ายละเอ่ยด้เก่�ยวกับเป้าห่มายข้องคณุใน 
การเพื่ิ�มการบรโิภคห่รอ่การผลติิพื่ลงังานคารบ์อนติำ�า

C4.2b ให่ร้ายละเอ่ยด้เปา้ห่มายเก่�ยวกับสภาพื่ภมูอิา 
กาศอ่�นๆ รวมถึ้งเปา้ห่มายด้า้นการลด้ก๊าซึ่มเ่ทน

ห้ล่กการและข้อ้กำาห้นดด้านการรายงาน 
ห้ล่กข้อง CDSB

P3 การเปิด้เผยข้อ้มูลข้องบรษัิทมค่วามเชื่่�อมโยงกับ
ข้อ้มูลอ่�น ๆ ในรายงานห่ลกั

P4 การเปิด้เผยข้อ้มูลข้องบรษัิทมค่วามสมำ�าเสมอ 
และสามารถ้นำาไปเปรย่บเท่ยบได้้

?

โครงการความสอดคล้องท่ั่�ด่กว�า

CDP, CDSB, GRI, IIRC และ SASB ได้ช้ื่ว่ยกันกำาห่นด้ห่ลกั
การรายงาน ข้อ้กำาห่นด้และตัิวชื่่�วดั้ โด้ยเท่ยบกับคำาแนะนำาข้อง 

TCFD ภายใต้ิโครงการความสอด้คลอ้งท่�ด้ก่วา่ข้อง 

Corporate Reporting Dialogue การกำาห่นด้ข้อ้มูลด้งั
กลา่วแสด้งให่เ้ห่น็วา่กรอบโครงสรา้งและมาติรฐานในการ
รายงาน และ TCFD มค่วามสอด้คลอ้งกันเป็นอยา่งมาก 

รายงานข้องโครงการ - การกระติุน้ให่เ้กิด้ความสอด้คลอ้งกัน
ข้องการรายงานเก่�ยวกับสภาพื่ภมูอิากาศ (ด้ภูาคผนวก 3)  

ซึ่ึ�งสรปุข้อ้ค้นพื่บและนำาเสนอผลลพัื่ธิ์ข์้องการห่าความเชื่่�อม 
โยงระห่วา่งกรอบโครงสรา้งและมาติรฐานเชื่งิลกึ ติลอด้จ้น 
การเปิด้เผยข้อ้มูลท่�แนะนำา 11 รปูแบบและตัิวชื่่�วดั้ท่�เป็นตัิวอยา่ง
ท่�มค่ำาอธิ์บิาย 50 ตัิวอยา่งข้อง TCFD อยา่งเป็นประโยชื่น์
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ข้อ้พิจิารณาสิำาคั์ญ
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ข้อ้พิจิารณาสิำาคั์ญ ข้ณะเตัรย่มเปิดู 
เผยข้อ้มูลั TCFD ข้องค์ณุสิำาหรบั
รายงานหลััก
ด้งัท่�แสด้งให่เ้ห่น็ในสว่นก่อนห่น้า คำาข้อข้อ้มูลข้อง CDP 

เป็นห่ลกัการท่�ด้ท่่�สดุ้ในการเปิด้เผยข้อ้มูลห่ลกั โด้ยเท่ยบกับ
คำาแนะนำาข้อง TCFD โด้ยท่�กรอบโครงสรา้งข้อง CDSB 

จ้ะเป็นวธิิ์ใ่นการเปล่�ยนคำาติอบในแบบสอบถ้ามให่เ้ป็นเน่�อห่า
ท่�เห่มาะสมสำาห่รบัรายงานห่ลกั แต่ิก็ยงัคงมข่้อ้พื่จิ้ารณา
สำาคัญห่ลายประการท่�บรษัิทต้ิองคำานึงถึ้งข้ณะเปล่�ยนแปลง
การสง่ข้อ้มูลให่ ้CDP ข้องตินเองเพื่่�อเปา้ห่มายให่ม ่ซึ่ึ�งก็ค่อ
ความสำาคัญ ข้อบเข้ติและกรอบเวลา

ค์วามสิำาคั์ญ
การรายงานผา่นระบบ CDP ไมไ่ด้ท้ำาให่บ้รษัิทต้ิองทำาแบบ
ประเมนิความสำาคัญเก่�ยวกับการเปิด้เผยข้อ้มูลข้องตินเอง 

แต่ิแบบสอบถ้ามเก่�ยวกับการเปล่�ยนแปลงสภาพื่ภมูอิากาศ
จ้ะจ้ดั้ทำาข้ึ�น โด้ยปรกึษากับผูใ้ชื่ข้้อ้มูล และนักลงทนุแต่ิละราย
ก็จ้ะใชื่ข้้อ้มูลท่� CDP เป็นผูร้วบรวมโด้ยเฉพื่าะ อยา่งไรก็ติาม 

การรายงานข้อ้มูลในรายงานห่ลกั ติามท่� TCFD และ 
CDSB กำาห่นด้ จ้ำาเป็นต้ิองมก่ารนำาห่ลกัความสำาคัญมาใชื่ ้

เน่�องจ้ากไมใ่ชื่ท่กุข้อ้มูลท่�เปิด้เผยผา่น CDP จ้ะเห่มาะสมแก่
การรวมอยูใ่นรายงานห่ลกั 

เน่�องจ้ากความเส่�ยงเก่�ยวกับสภาพื่ภมูอิากาศเป็นความ 
เส่�ยงท่�กระจ้ายไมไ่ด้ ้และแทบทกุบรษัิทก็จ้ะได้ร้บัผลกระทบ
จ้ากการเปล่�ยนแปลงสภาพื่ภมูอิากาศ TCFD จ้งึกำาห่นด้ให่้
บรษัิททั�งห่มด้ต้ิองรายงานติามการเปิด้เผยข้อ้มูลท่�แนะนำา
เก่�ยวกับการกำากับด้แูลและการบรหิ่ารความเส่�ยง ทั�งน่� 
บรษัิทท่�เห่น็วา่ความเส่�ยงและโอกาสเก่�ยวกับสภาพื่ภมูอิากาศ
มค่วามสำาคัญ ก็จ้ะต้ิองรายงานติามการเปิด้เผยข้อ้มูลท่�
แนะนำาเก่�ยวกับกลยุทธิ์ ์ติลอด้จ้นตัิวชื่่�วดั้และเปา้ห่มายเพื่ิ�ม
เติิมด้ว้ย สำาห่รบั CDSB แลว้ การปลอ่ย GHG ควรม่
ความสำาคัญ กลา่วค่อควรรวมข้อ้มูลน่�ในรายงานห่ลกั  

ไมว่า่บรษัิทมโ่อกาสจ้ะได้ร้บัผลกระทบจ้ากประเด้น็ด้า้น 
สภาพื่ภมูอิากาศห่รอ่ไม่

ห้ล่กการท่ั่� 1 ข้องกรอบโครงสรา้งข้อง CDSB  

ได้แ้นะนำาให่บ้รษัิทด้ำาเนินการติามข้ั�นติอนสองข้ั�นติอน  

ข้ณะกำาห่นด้การเปิด้เผยข้อ้มูลสำาห่รบัรายงานห่ลกั -  

ลำาด้บัแรก โด้ยพื่จิ้ารณาถึ้งความเก่�ยวข้อ้งข้องข้อ้มูล 
ต่ิอนักลงทนุ จ้ากนั�น ก็โด้ยการนำาห่ลกัการกำาห่นด้ความ
สำาคัญ (รปูท่� 1) มาใชื่ ้ข้อ้มูลเก่�ยวกับสภาพื่ภมูอิากาศ 
ท่�สำาคัญ ซึ่ึ�งควรรวมอยูใ่นรายงานห่ลกั เป็นชุื่ด้ยอ่ยข้อง
ข้อ้มูลท่�เก่�ยวข้อ้ง โด้ยท่�กรอบโครงสรา้งข้อง CDSB  

ได้ก้ำาห่นด้ชุื่ด้การทด้สอบเพื่่�อพื่จิ้ารณา ข้ั�นติอนการปรบั 
ใชื่น่้�จ้ะชื่ว่ยให่บ้รษัิทกำาห่นด้วา่ข้อ้มูลท่�รวมอยูใ่นคำาติอบ 
ข้องแบบสอบถ้าม CDP อ่�นๆ เชื่น่ ท่�เก่�ยวกับภาคสว่น 
โด้ยเฉพื่าะ มค่วามเก่�ยวข้อ้งกับรายงานห่ลกัห่รอ่ไม ่ 

เพื่่�อเป็นสว่นเสรมิเพื่ิ�มเติิมนอกเห่น่อจ้ากการเปิด้เผย 
ข้อ้มูลสำาคัญท่�ได้ร้ะบุไวข้้า้งต้ิน

รูปิท่ั่� 1 - ข้อ้มูลด้านสิ�งแวดล้อมท่ั่�สำาค่ญและเก่�ยวข้อ้ง

ขอ้มูลด้าน
สิง่แวดล้อม

ขอ้มูลด้าน
สิง่แวดล้อมท่ี
เก่ียวขอ้ง

ขอ้มูลด้าน
สิง่แวดล้อมท่ีสาํคัญ
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ข้อบเข้ตัในการรายงาน
คำาถ้ามท่�เปิด้ตัิวแบบสอบถ้ามข้อง CDP กำาห่นด้ให่บ้รษัิทท่�
ติอบระบุข้อบเข้ติในการรายงาน - ด้า้นการเงิน ด้า้นการ
ปฏิิบติัิการ ทนุห่รอ่อ่�นๆ ท่�ใชื่ส้ำาห่รบัการเปิด้เผยข้อ้มูล แต่ิ
ทั�งน่� จ้ะต้ิองสอด้คลอ้งกับข้อ้มูลการปลอ่ย GHG ด้ว้ย โด้ย
แนวทางข้อง CDP ได้เ้สนอแนะให่ผู้ท่้�รบัผิด้ชื่อบในการติอบ
คำาถ้ามควรท่�จ้ะห่ารอ่เก่�ยวกับการกำาห่นด้ข้อบเข้ติกับฝ่้าย
กฎีห่มายและบญัชื่่

ไมไ่ด้ม้ก่ารกลา่วถึ้งการกำาห่นด้ข้อบเข้ติในคำาแนะนำาข้อง 

TCFD แต่ิก็คาด้ห่วงัให่ม้ก่ารกลา่วถึ้งเพื่่�อให่ก้ารเปิด้เผย
ข้อ้มูลด้า้นการเงินเก่�ยวกับสภาพื่ภมูอิากาศเข้า้กันกับ
ข้อบเข้ติท่�ใชื่กั้บข้อ้มูลการเงินอ่�นๆ ติามท่� CDSB สง่เสรมิ
ให่ม้ ่REQ-07 ข้องกรอบโครงสรา้งข้อง CDSB กำาห่นด้
ให่ค้วรมก่ารเปิด้เผยข้อ้มูลติามข้อบเข้ติท่�ใชื่ส้ำาห่รบัข้อ้มูล
ด้า้นการเงินอ่�นๆ ข้องรายงานห่ลกั ในกรณ่ท่�บรษัิทเบ่�ยง
เบนไปจ้ากน่� เชื่น่เก่�ยวกับการจ้ดั้ซึ่่�อจ้ดั้จ้า้งและการวา่จ้า้ง
บุคคลภายนอก ให่แ้ยกแยะข้อ้มูลน่�และให่อ้ธิ์บิายสาเห่ติดุ้ว้ย 

ข้อ้เสนอข้อง CDSB สำาห่รบัการกำาห่นด้ข้อบเข้ติในรายงาน
ห่ลกั ซึ่ึ�งอยูใ่นภาคผนวก 3 ข้องคู่มอ่ฉบบัน่� ได้เ้สนอราย
ละเอ่ยด้เพื่ิ�มเติิมเก่�ยวกับประเด้น็ด้า้นการรายงานข้อ้มูลน่�ให่้
แก่บรษัิท

บรษัิทท่�ต้ิองการใชื่แ้ละนำาการสง่ข้อ้มูลให่ ้CDP ไปใชื่เ้พื่่�อจุ้ด้
ประสงค์ในการเปิด้เผยติามห่ลกัข้อง TCFD ในรายงาน
ห่ลกัข้องตินเอง จ้ะต้ิองติรวจ้สอบให่แ้น่ใจ้วา่ข้อบเข้ติท่�ใชื่้
สำาห่รบัการรายงานข้อ้มูลให่แ้ก่ CDP และข้อ้มูลทางการ 
เงินท่�รวมอยูใ่นข้อ้มูลด้า้นการเงินท่�ย่�นสอด้คลอ้งกัน

กรอบเวลัา
แม ้CDP ได้ร้ะบุไวว้า่แวด้วงนักลงทนุชื่่�นชื่อบ / สนับสนุนให่้
มก่ารเปิด้เผยข้อ้มูลเก่�ยวกับสภาพื่ภมูอิากาศให่ส้อด้คลอ้ง
กับปีทางการเงินมากกวา่ แบบสอบถ้ามก็จ้ะทำาให่บ้รษัิท
สามารถ้เลอ่กกรอบเวลาสำาห่รบัข้อ้มูลท่�สง่ด้ว้ยตินเองได้ ้

TCFD และ CDSB ได้เ้น้นยำ�าวา่ควรมก่ารควบคมุระยะเวลา
การรายงานให่ต้ิรงกัน ระห่วา่งการเปิด้เผยข้อ้มูลด้า้นการ
เงินเก่�ยวกับสภาพื่ภมูอิากาศ ท่�รวมอยูใ่นรายงานห่ลกักับ
ข้อ้มูลประจ้ำาปีอ่�นๆ ท่�เปิด้เผย REQ-09 ข้องกรอบ
โครงสรา้งข้อง CDSB ได้ก้ำาห่นด้วา่ถ้้าไมไ่ด้เ้ป็นเชื่น่นั�น จุ้ด้
สิ�นสดุ้ข้องระยะเวลาในการรายงานข้อ้มูลเก่�ยวกับสภาพื่ภมูิ
อากาศควรอยูภ่ายในระยะเวลาในการรายงานข้อ้มูลด้า้นการ
เงิน และวนัท่�เริ�มต้ินและวนัท่�สิ�นสดุ้ข้องการเปิด้เผยข้อ้มูลท่�
เก่�ยวข้อ้งท่�ได้ร้ะบุ

บรษัิทท่�ต้ิองการใชื่แ้ละปรบัเปล่�ยนคำาติอบในแบบสอบถ้าม 

CDP ข้องตินเองเพื่่�ออ้างอิง / เพื่่�อเป็นจุ้ด้ตัิ�งต้ินสำาห่รบั
การรายงานห่ลกั ควรใชื่ก้รอบเวลาท่�ใชื่ใ้นการสง่ข้อ้มูลข้อง
ตินเอง ห่ลกัการและคณุค่าข้องความสามารถ้ในการเปรย่บ
เท่ยบข้อ้มูลได้ท่้�รายงานไมไ่ด้เ้ก่�ยวข้อ้งแค่ระห่วา่งบรษัิท
ต่ิางๆ เท่านั�น แต่ิยงัรวมถึ้งการเปิด้เผยข้อ้มูลข้องแต่ิละ
บรษัิทด้ว้ย ข้ณะประเมนิสมรรถ้นะ มุมมองและความยั�งยน่ 

นักลงทนุควรนำาข้อ้มูลและจุ้ด้ข้อ้มูลต่ิางๆ มาใชื่เ้พื่่�อทำาให่เ้กิด้
ความเข้า้ใจ้เก่�ยวกับบรษัิทในองค์รวม ซึ่ึ�งก็ห่มายความวา่
กรอบเวลาท่�ไมส่อด้คลอ้งกันก็อาจ้จ้ะข้ดั้ข้วางการประเมนิท่�
แมน่ยำาได้้
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ภูาค์ผนวก 1: กรอบโค์รงสิรา้งข้อง CDSB ในการรายงานข้อ้มูลัดู้านสิิ�งแวดูล้ัอม
แลัะการเปล่ั�ยนแปลังสิภูาพิภูมูอิากาศ - หลัักชี้่�นำาแลัะข้อ้กำาหนดูในการรายงาน
ห้ล่กการ

P1 ให่จ้้ดั้ทำาข้อ้มูลด้า้นสิ�งแวด้ลอ้ม โด้ยนำาห่ลกัความเก่�ยวข้อ้งและความสำาคัญมาใชื่้

P2 จ้ะต้ิองมก่ารเปิด้เผยข้อ้มูล โด้ยสะท้อนถึ้งความเป็นจ้รงิ

P3 ให่เ้ชื่่�อมโยงการเปิด้เผยข้อ้มูลกับข้อ้มูลอ่�นๆ ในรายงานห่ลกั

P4 ให่เ้ปิด้เผยข้อ้มูลอยา่งคงเสน้คงวาและเปรย่บเท่ยบได้้

P5 ให่เ้ปิด้เผยข้อ้มูลอยา่งชื่ดั้เจ้นและเข้า้ใจ้ง่าย

P6 การเปิด้เผยข้อ้มูลจ้ะต้ิองติรวจ้สอบได้้

P7 จ้ะต้ิองมก่ารเปิด้เผยข้อ้มูล โด้ยมองการณ์ไกล

ข้อ้กำาห้นดในการรายงาน

REQ-01 การเปิด้เผยข้อ้มูลควรอธิ์บิายถึ้งการกำากับด้แูลนโยบาย กลยุทธิ์แ์ละ 
ข้อ้มูลด้า้นสิ�งแวด้ลอ้ม

REQ-02 การเปิด้เผยข้อ้มูลควรรายงานถึ้งนโยบาย กลยุทธิ์แ์ละเปา้ห่มายด้า้นสิ�งแวด้ลอ้มข้องคณะผู้บรหิ่าร  

รวมถึ้งด้ชัื่น่ชื่่�วดั้ แผนและกรอบเวลาท่�ใชื่เ้พื่่�อประเมนิสมรรถ้นะ

REQ-03 การเปิด้เผยข้อ้มูลควรอธิ์บิายถึ้งความเส่�ยงและโอกาสด้า้นสิ�งแวด้ลอ้มสำาคัญๆ ในปัจ้จุ้บนัและท่�คาด้การณ์ไว ้ 

ซึ่ึ�งสง่ผลกระทบต่ิอองค์กร

REQ-04 จ้ะต้ิองมก่ารรายงานผลลพัื่ธิ์เ์ชื่งิปรมิาณและคณุภาพื่ รว่มกับระเบย่บวธิิ์ท่่�ใชื่เ้พื่่�อจ้ดั้ทำาผลลพัื่ธิ์ ์เพื่่�อสะท้อนให่ ้
เห่น็ถึ้งต้ินติอท่�สำาคัญข้องผลกระทบต่ิอสิ�งแวด้ลอ้ม

REQ-05 การเปิด้เผยข้อ้มูลควรมก่ารวเิคราะห่ข์้อ้มูลท่�เปิด้เผยไวใ้น RWEQ-04 โด้ยเท่ยบกับเป้าห่มายสมรรถ้นะท่�ตัิ�ง 
ไวแ้ละผลลพัื่ธิ์ท่์�รายงานในระยะเวลาก่อนห่น้า

REQ-06 ผูบ้รหิ่ารควรรวบรวมข้อ้สรปุเก่�ยวกับผลลพัื่ธิ์ข์้องผลกระทบ ความเส่�ยงและโอกาสด้า้นสิ�งแวด้ลอ้มท่�มต่่ิอ
สมรรถ้นะและจุ้ด้ยน่ในอนาคติข้ององค์กร

REQ-07 ควรจ้ดั้ทำาข้อ้มูลด้า้นสิ�งแวด้ลอ้มสำาห่รบันิติิบุคคล ภายในข้อบเข้ติข้ององค์กรห่รอ่กลุม่ ท่�มก่ารจ้ดั้ทำารายงาน
ห่ลกั และในกรณ่ท่�เห่มาะสม ก็ควรจ้ะแยกแยะระห่วา่งข้อ้มูลท่�รายงานสำาห่รบันิติิบุคคลและกิจ้กรรมนอกข้อบเข้ติ

REQ-08 การเปิด้เผยข้อ้มูลจ้ะต้ิองอ้างอิงข้อ้กำาห่นด้ในการรายงานท่�ใชื่ส้ำาห่รบัการจ้ดั้ทำาข้อ้มูลด้า้นสิ�งแวด้ลอ้ม  

และจ้ะต้ิองยน่ยนัวา่มก่ารใชื่อ้ยา่งต่ิอเน่�องในทกุชื่ว่งระยะเวลาท่�มก่ารรายงานจ้นถึ้งชื่ว่งระยะเวลาท่�มก่ารรายงานต่ิอๆ ไป 

(ยกเวน้ในปีแรกท่�รายงาน)

REQ-09 การเปิด้เผยข้อ้มูลจ้ะต้ิองทำาเป็นประจ้ำาทกุปี

REQ-10 การเปิด้เผยข้อ้มูลจ้ะต้ิองรายงานและอธิ์บิายถึ้งการกลา่วข้อ้มูลซึ่ำ�าในปีก่อนห่น้า

REQ-11 การเปิด้เผยข้อ้มูลจ้ะต้ิองมค่ำาแถ้ลงการปฏิิบติัิติามกรอบโครงสรา้งข้อง CDSB

REQ-12 ห่ากมก่ารรบัประกันวา่ข้อ้มูลด้า้นสิ�งแวด้ลอ้มท่�รายงานปฏิิบติัิติามกรอบโครงสรา้งข้อง CDSB ก็ให่ร้วมการรบั
ประกันด้งักลา่วไวใ้นคำาแถ้ลงการปฏิิบติัิติามข้อง REQ-11 ห่รอ่อ้างอิงถึ้งในคำาแถ้ลงด้งักลา่ว

December 2019
www.cdsb.net/framework

CDSB 
Framework
Advancing and aligning disclosure 
of environmental information in 
mainstream reports

for reporting environmental  
and climate change information
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ภูาค์ผนวก 2: ค์ำาถึามหลัักจากแบบสิอบถึามข้อง CDP สิำาหรบัการเปดิูเผยข้อ้มูลั
ทางการเงินท่�เก่�ยวกับสิภูาพิภูมูอิากาศ
ติารางท่� 1 มร่ายการคำาถ้ามจ้ากแบบสอบถ้ามเก่�ยวกับการเปล่�ยนแปลงสภาพื่ภมูอิากาศข้อง CDP ท่�เก่�ยวข้อ้งกับการ
รายงานติามคำาแนะนำาข้อง TCFD ในรายงานห่ลกัมากท่�สดุ้ ติามท่�แสด้งให่เ้ห่น็ในเน่�อห่าข้องเอกสารฉบบัน่�

การเปิล่�ยนแปิลงสภาพภมูอิากาศ
การกำาก่บดแูล กลย่ทั่ธุ์ การบรหิ้ารความเส่�ยง ต่วช่�วด่และเปิา้ห้มาย

C1.1b; C1.2; C1.2a C2.1a; C2.3; C2.3a; C2.4; 
C2.4a; C3.1; C3.1a C3.1b; 
C3.1d; C3.1e; C3.1f

C2.1; C2.2; C2.2a C4.1; C4.1a; C4.1b; C4.2; 
C4.2a; C4.2b; C6.1; C6.3; 
C6.5; C9.1

ตารางท่ั่� 1 - คำาถามห้ล่กจากแบบสอบถามเก่�ยวก่บการเปิล่�ยนแปิลงสภาพภมูอิากาศข้อง CDP สำาห้รบ่การเปิิด
เผยข้อ้มูลท่ั่�สอดรบ่ก่บ TCFD อย�างมป่ิระสทิั่ธุผิลในรายงานห้ล่ก

ห่ลงัจ้ากท่� CDP ได้จ้้ดั้ทำาแบบสอบถ้ามเก่�ยวกับการเปล่�ยนแปลงสภาพื่ภมูอิากาศไป CDP ก็ได้ข้้อข้อ้มูลเก่�ยวกับการตัิด้ 
ไมท้ำาลายปา่และความมั�นคงด้า้นนำ�ารายปี (ด้ภูาคผนวก 3) เน่�องจ้ากความเส่�ยง โอกาสและผลกระทบเก่�ยวกับการ
เปล่�ยนแปลงสภาพื่ภมูอิากาศ ปา่ไมแ้ละความมั�นคงด้า้นนำ�ามกัจ้ะทับซึ่อ้นและเก่�ยวข้อ้งกัน ติารางท่� 2 ด้า้นลา่งจ้งึได้คั้ด้สรร
คำาถ้ามจ้ากแบบสอบถ้ามเก่�ยวกับการตัิด้ไมท้ำาลายปา่และติารางท่� 3 เก่�ยวกับความมั�นคงด้า้นนำ�าข้อง CDP ท่�อาจ้จ้ะเป็น
ประโยชื่น์แก่การพื่จิ้ารณาและนำามารวมในรายงานความเส่�ยงและโอกาสเก่�ยวกับสภาพื่ภมูอิากาศให่ส้อด้รบักับคำาแนะนำาข้อง 

TCFD รายการด้งักลา่วไมใ่ชื่ร่ายการทั�งห่มด้ แต่ิจ้ะชื่ว่ยเห่ลอ่บรษัิทจ้ากห่ลายภาคสว่นและพื่่�นท่�ทางภมูศิาสติรท่์�ได้ร้ะบุความ
เส่�ยงและโอกาสด้า้นการเปล่�ยนแปลงสภาพื่ภมูอิากาศ ปา่ไมแ้ละความมั�นคงด้า้นนำ�าท่�ทับซึ่อ้นกัน ให่ส้ามารถ้เปิด้เผยข้อ้มูล
ห่ลกัท่�สอด้คลอ้งกับ TCFD ได้อ้ยา่งมป่ระสทิธิ์ภิาพื่และประสทิธิ์ผิล

ปิา่
การกำาก่บดแูล กลย่ทั่ธุ์ การบรหิ้ารความเส่�ยง ต่วช่�วด่และเปิา้ห้มาย

F4.1; F4.1a; F4.1b; F4.1c; 
F4.2; F4.3; F4.3a; F4.6; 
F4.6a

F3.1; F3.1a; F3.1b; F3.1c; 
F3.2; F3.2a; F3.2b; F4.5; 
F4.5a; F4.5b; F4.6b; F5.1; 
F6.11; F6.11a

F2.1; F2.1a; F2.1b; F2.1c; 
F2.1d

F6.1; F6.1a; F6.1b

ความม่�นคงทั่างนำ�า
การกำาก่บดแูล กลย่ทั่ธุ์ การบรหิ้ารความเส่�ยง ต่วช่�วด่และเปิา้ห้มาย

W6.1; W6.1a; W6.2; 
W6.2a; W6.2b; W6.2c; 
W6.3; W8.1

W4.1; W4.1a; W4.1b; 
W4.1c; W4.2; W4.2a; 
W4.2b; W4.2c; W4.3; 
W4.3a; W4.3b; W7.1; 
W7.2; W7.3; W7.3a; 
W7.3b

W1.4a; W3.3; W3.3a; 
W3.3b; W3.3c; W3.3d; 
W3.3e

W1.2b; W1.2d; W1.2h; 
W5.1; W7.4; W8.1a; W8.1b; 
W8.1c

ตารางท่ั่� 2 และ 3 - ช่ดคำาถามท่ั่�เก่�ยวข้อ้งจากแบบสอบถามเร่�องการต่ดไมท้ั่ำาลายป่ิา (บน) และความม่�นคง 
ด้านนำ�า (ล�าง) ข้อง CDP ท่ั่�อาจจะเปิน็ปิระโยชนแ์ก�บรษ่ิัทั่ท่ั่�ได้ระบ่ความเส่�ยงและโอกาสด้านการการเปิล่�ยนแปิลง
สภาพภมูอิากาศ ปิา่และนำ�าท่ั่�ท่ั่บซึ่อ้นก่น ระห้ว�างการเปิิดเผยข้อ้มูลท่ั่�สอดคล้องก่บ TCFD ในรายงานห้ล่ก
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ภูาค์ผนวก 3: แหล่ังข้อ้มูลัท่�สิำาคั์ญ
CDP (2020), Questionnaires and Guidance
www.cdp.net/en/guidance/guidance-for-companies

CDP (2019), Technical Note on Scenario Analysis
https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/
guidance_docs/pdfs/000/001/430/original/CDP-technical-note-scenario-analysis.pdf?1512736385

CDP (2019), Technical Notes on the TCFD
https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/
guidance_docs/pdfs/000/001/429/original/CDP-TCFD-technical-note.pdf?1512736184

CDSB (2019), CDSB Framework for Reporting Environmental and Climate Change 
Information
www.cdsb.net/sites/default/files/cdsb_framework_2019_v2.2.pdf

CDSB (2015), The case for consistency in corporate climate change-related reporting
www.cdsb.net/sites/cdsbnet/files/the-case-for-consistency-in-climate-change-related-reporting.pdf

CDSB (2018), Uncharted waters: How can companies use financial accounting standards 
to deliver on the Task Force on Climate-related Financial Disclosures’ recommendations?
www.cdsb.net/sites/default/files/uncharted_waters_final.pdf

CDSB & Centre for ESG Research (2019), How can companies considering TCFD 
recommended scenario analysis provide disclosures that help investors: a short guide
https://www.cdsb.net/sites/default/files/how_to_make_tcfd_scenarios_useful_for_investors_a_short_
guide.pdf

CDSB & SASB (2018), Climate Risk: From Principles to Practice
www.cdsb.net/sites/default/files/final.climate-risk-principlestopractice-092518.pdf

CDSB & SASB (2017), Converging on Climate Risk: CDSB, the SASB and the TCFD
www.cdsb.net/sites/default/files/sasb_cdsb-tcfd-convergingonclimaterisk-091317-web.pdf

CDSB & SASB (2019), TCFD Good Practice Handbook
www.cdsb.net/sites/default/files/tcfd_good_practice_handbook_web_a4.pdf

CDSB & SASB (2019), TCFD Implementation Guide
www.cdsb.net/sites/default/files/sasb_cdsb-tcfd-implementation-guide-a4-size-cdsb.pdf

Corporate Reporting Dialogue (2019), Driving Alignment in Climate-related Reporting
www.corporatereportingdialogue.com/wp-content/uploads/2019/09/CRD-Final-proof-of-BAP-Report-
24Sep19.pdf

TCFD (2017), Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial 
Disclosures
www.fsb-tcfd.org/wp-content/uploads/2017/06/FINAL-2017-TCFD-Report-11052018.pdf

https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/guidance_docs/pdfs/000/001/430/original/CDP-technical-note-scenario-analysis.pdf?1512736385
https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/guidance_docs/pdfs/000/001/430/original/CDP-technical-note-scenario-analysis.pdf?1512736385
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