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(ร่าง) มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับการเปิดเผยด้านความย่ังยืน  ฉบับที่  2 เร่ือง  

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ (TFRS S2) ประกอบด้วยย่อหน้าที่  1 ถึง 24 และ

ภาคผนวก ก ถึง ค ทุกย่อหน้ามีความส าคัญเท่ากัน ย่อหน้าที่พิมพ์ด้วยตวัอกัษรหนา ถือเป็นหลักการ

ส าคัญ ค านิยามในภาคผนวก ก ที่ปรากฏเป็นคร้ังแรกในมาตรฐานฉบับนี้ จะเป็นตัวอักษรเอน ค าจ ากัด

ความของข้อก าหนดอื่นๆ ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับการเปิดเผยด้าน 

ความย่ังยืนฉบับอื่นๆ มาตรฐานการฉบับนี้ ต้องอ่านโดยค านึงถึงข้อก าหนดของวัตถุประสงค์และเกณฑ์

เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อสรุป (Basis for Conclusions) 
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เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกับสภาพภมูอิากาศ (TFRS S2) 

วตัถุประสงค ์

1 วัตถุประสงค์ของ (ร่าง) มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับการเปิดเผยด้าน 

ความยัง่ยืน ฉบบัที่ 2 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ (TFRS S2) คือ 

ก าหนดใหก้ิจการเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัความเสี่ยงและโอกาสทีเ่กี่ยวขอ้งกับสภาพภูมิอากาศ 

ที่มีนยัส าคญั ซ่ึงมีประโยชนต่์อผูใ้ชร้ายงานทางการเงินเพือ่วัตถุประสงค์ทัว่ไป 

1.1 เพื่อประเมินผลกระทบของความเสี่ยงและโอกาสเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศที่มี

นยัส าคญัต่อมลูค่าของกิจการ 

1.2 เพื่อใหเ้ขา้ใจวิธีที่กิจการใชท้รพัยากรและปัจจัยต่าง ๆ กิจกรรม ผลไดแ้ละผลลพัธที์่

สนบัสนุนการตอบสนอง และกลยุทธเ์พื่อจัดการโอกาสและความเสี่ยงที่เกี่ยวขอ้งกบั

สภาพภูมิอากาศที่มีนยัส าคญั 

1.3  เพื่อประเมินความสามารถของกิจการในการปรบัแผนโมเดลธุรกิจ และการด าเนินงาน

ตามความเสีย่งและโอกาสที่เกีย่วขอ้งกบัสภาพภูมิอากาศที่มีนยัส าคญั 

2 กิจการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานในการจัดท าและเปิดเผยข้อมูลสภาพภูมิอากาศให้สอดคล้องกับ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับการเปิดเผยด้านความย่ังยืน ฉบับที่ 1 เรือ่ง ขอ้ก าหนด

ทัว่ไปของการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินเกีย่วกบัความยัง่ยืน (TFRS S1) 

 

ขอบเขต 

3 มาตรฐานฉบบัน้ีใชส้ าหรบั 

3.1 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกบัสภาพภูมิอากาศที่กิจการต้องเผชิญซ่ึงรวมถึง แต่ไม่จ ากัด

เฉพาะ 

3.1.1 ความเสีย่งทางกายภาพจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ และ 

3.1.2 ความเสีย่งที่เกีย่วขอ้งกบัการเปลีย่นผ่านสู่แนวคิดเศรษฐกิจคารบ์อนต า่ 

3.2 โอกาสที่เกีย่วขอ้งกบัสภาพภูมิอากาศที่กิจการมี 

 

การก ากบัดูแล 

4 วตัถุประสงคข์องการเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัสภาพภูมิอากาศในเร่ืองการก ากบัดูแล คือ ท าให้

ผูใ้ชร้ายงานการเงินเพื่อวตัถุประสงคท์ัว่ไปเขา้ใจกระบวนการก ากบัดูแล การควบคุมและวิธี  

ที่ใชติ้ดตามดูแลและจัดการความเสีย่งและโอกาสเกีย่วกบัสภาพภูมิอากาศ 
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5 ในการบรรลุวัตถุประสงค์ กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานก ากับดูแล (ซึ่งอาจเป็น

คณะกรรมการ กรรมการบริษัท หรือหน่วยงานเทยีบเท่าที่รับผิดชอบการก ากบัดูแล) โดยมีหน้าที่

ก ากับดูแลความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ และข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของ 

ฝ่ายจัดการในกระบวนการนั้น โดยเฉพาะอย่างย่ิงกจิการต้องเปิดเผย 

5.1 หน่วยงาน หรือบุคคลภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบก ากับดูแลความเสี่ยงและโอกาสที่

เกี่ยวข้องกบัสภาพภมูิอากาศ 

5.2 ความรับผิดชอบของหน่วยงานต่อความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ  

ซึ่งสะท้อนอยู่ในขอบเขตงาน ข้อบังคับของคณะกรรมการ และนโยบายอื่นที่เกี่ยวข้องของ

กจิการอย่างไร 

5.3 หน่วยงานมั่นใจได้อย่างไรว่า มีทักษะและความสามารถที่เหมาะสมส าหรับก ากับดูแล 

กลยุทธท์ี่ออกแบบเพื่อตอบสนองความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกบัสภาพภมูิอากาศ 

5.4 ความถี่ และแนวทางที่หน่วยงานและคณะกรรมการ (คณะกรรมการตรวจสอบความเสี่ยง 

หรือกรรมการอื่น) ได้รับการแจ้งรายงานเกี่ยวกับความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับ

สภาพภมูิอากาศ 

5.5 หน่วยงานและคณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยงและโอกาสที่ เกี่ยวข้องกับสภาพ

ภูมิอากาศอย่างไร เมื่อมีการก ากับดูแลกลยุทธ์ การตัดสินใจในรายการส าคัญของกิจการ 

และนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการประเมินผลได้ผลเสีย และการวิเคราะห์

ความอ่อนไหวต่อความไม่แน่นอน 

5.6 หน่วยงานและคณะกรรมการก ากับดูแลการก าหนดเป้าหมายเกี่ยวกับความเสี่ยงและ

โอกาสที่เกี่ยวข้องกับสภาพภมูิอากาศที่มีนัยส าคัญอย่างไร และติดตามดูแลความก้าวหน้า

อย่างไร (ดูย่อหน้า 23 ถึง 24) รวมถึงการวัดผลการด าเนินงานของตัวชี้ วัดต่าง ๆ  

ถูกรวมในนโยบายค่าตอบแทนหรือไม่ อย่างไร (ดูย่อหน้า 21) และ 

5.7 ค าอธิบายบทบาทของฝ่ายจัดการในการประเมินและจัดการกับความเสี่ยงและโอกาส 

ที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการมอบหมายบทบาทให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารหรือ

คณะกรรมการเฉพาะเจาะจงหรือไม่ และมีการก ากับดูแลต าแหน่งหรือคณะกรรมการนั้น

อย่างไร โดยค าอธิบายต้องรวมข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุม และวิธีที่ใช้จัดการความเสี่ยงและ

โอกาสเกี่ยวกบัสภาพภูมิอากาศ และมีการบูรณาการกบัหน้าที่งานภายในต่าง ๆ อย่างไร 

6 ในการเตรียมการเปิดเผยข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 5 กิจการต้องหลีกเล่ียง 

การท าซ ้าที่ไม่จ าเป็นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับการเปิดเผยด้านความย่ังยืน 

ฉบับที่ 1 เรือ่ง ขอ้ก าหนดทั่วไปของการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินเกีย่วกบัความยั่งยืน (TFRS S1) 

(ดูย่อหน้าที่ 78) ตัวอย่างเช่น แม้กิจการต้องให้ข้อมูลตามที่ย่อหน้าที่ 5 ก าหนด เมื่อการก ากับ

ดูแลความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับความย่ังยืนถูกจัดการอย่างบูรณาการ การเปิดเผยข้อมูล

การก ากับดูแลที่บูรณาการแทนการเปิดเผยข้อมูลแยกตามความเสี่ยงและโอกาสเกี่ยวกับความ
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ย่ังยืนที่มีนัยส าคัญแต่ละรายการจะช่วยลดความซ า้ซ้อน 

 

กลยุทธ ์

7 วตัถุประสงค์ของการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศในเรื่องกลยุทธ์ คือ 

เพื่อใหผู้ใ้ชร้ายงานทางการเงินเพื่อวตัถุประสงคท์ัว่ไปเขา้ใจกลยุทธข์องกิจการในการจัดการ

ความเสีย่งและโอกาสที่เกีย่วขอ้งกบัสภาพภูมิอากาศที่มนียัส าคญั 

8 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวนี้  กจิการต้องเปิดเผยข้อมูล ดังนี้  

8.1 ความเสี่ยงและโอกาสที่ เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศที่มีนัยส าคัญซึ่ งคาดการณ์ ไว้ 

อย่างสมเหตุสมผลว่าอาจส่งผลต่อโมเดลธุรกิจ กลยุทธ์ และกระแสเงินสด การเข้าถึง

แหล่งเงินทุน และต้นทุนของเงินทุนไม่ว่าจะระยะสั้น ระยะกลาง หรือระยะยาว (ดูย่อ

หน้าที่ 9 ถึง 11) 

8.2 ผลกระทบจากความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับสภาพภมูิอากาศที่มีนัยส าคัญต่อโมเดล

ธุรกจิและห่วงโซ่คณุค่า (ดูย่อหน้าที่ 12) 

8.3 ผลกระทบของความเสี่ยงและโอกาสที่ เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศที่มีนัยส าคัญต่อ 

กลยุทธแ์ละการตัดสนิใจ รวมถึงแผนการเปลีย่นแปลง (ดูย่อหน้าที่ 13) 

8.4 ผลกระทบของความเสี่ยงและโอกาสที่ เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศที่มีนัยส าคัญต่อ 

ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดส าหรับรอบระยะเวลารายงาน และ

ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว รวมถึงความเสี่ยงและ

โอกาสที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศได้ถูกรวมอยู่ในแผนงานทางการเงินของกิจการ

อย่างไร (ดูย่อหน้าที่ 14) 

8.5 ความยืดหยุ่นดา้นสภาพภูมิอากาศของธุรกิจที่มีต่อกลยุทธ์ (รวมถึงโมเดลธุรกิจ) ต่อ

ความเสี่ยงทางกายภาพและความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ (ดูย่อหน้าที่ 15) 
 

 ความเสีย่งและโอกาสที่เกีย่วขอ้งกบัสภาพภูมิอากาศ 

9 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลที่ช่วยให้ผู้ใช้รายงานทางการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปเข้าใจความเสี่ยง

และโอกาสที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศที่มีนัยส าคัญ ซึ่งสามารถคาดหวังได้อย่างสมเหตุสมผล

ว่าความเสี่ยงและโอกาสเหล่านี้ จะส่งผลต่อโมเดลธุรกิจ กลยุทธ์ และกระแสเงินสดของกิจการ 

ตลอดจนการเข้าถึงการเงินและต้นทุนของเงินทุน ในระยะสั้น ระยะกลาง หรือระยะยาว กล่าวคือ 

กจิการจะต้องเปิดเผยข้อมูล ดังต่อไปนี้  

9.1 ค าอธิบายถึงความเสี่ยงและโอกาสเกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศที่มีนัยส าคัญ รวมถึง

ระยะเวลาในการลงทุน (time horizon) ที่คาดหวังได้อย่างสมเหตุสมผลว่า สิ่งเหล่านี้ จะ

ส่งผลต่อโมเดลธุรกิจ กลยุทธ์และกระแสเงินสดของกิจการ รวมทั้งการเข้าถึงเงินทุนและ

ต้นทุนของเงินทุนในระยะสั้น ระยะกลาง หรือระยะยาว 



ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกบัการเปิดเผยด้านความยั่งยืน ฉบับที่ 2  

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัสภาพภูมิอากาศ 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านัน้ และอยู่ระหวา่งการพิจารณาของคณะท างานอาจมีการเปลีย่นแปลงไดใ้นภายหลงั 
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9.2 ค านิยามของระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว และค านิยามเหล่านี้ เชื่อมโยงกบัช่วงเวลา

ของการวางแผนเชิงกลยุทธแ์ละแผนการจัดสรรทุนของกจิการอย่างไร 

9.3 ความเสี่ยงที่ ระบุ เป็นความเสี่ยงทางกายภาพ หรือความเสี่ยง ในการเปล่ียนผ่าน 

ตัวอย่างเช่น ความเสี่ยงทางกายภาพแบบเฉียบพลันอาจหมายความรวมถึง ความรุนแรงที่

เพิ่มขึ้ นของเหตุการณ์สภาพภูมิอากาศเปล่ียนแปลงเฉียบพลัน เช่น พายุไซโคลนและ 

น ้าท่วม และตัวอย่างของความเสี่ ยงทางกายภาพที่ เกิดขึ้ นอย่างต่อเนื่ อง ได้แก่ 

ระดับน ้าทะเลที่สูงขึ้ นหรืออุณหภูมิเฉล่ียที่สูงขึ้น ในขณะที่ความเสี่ยงในการเปล่ียนผ่าน

อาจรวมถึง ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ เทคโนโลยี ตลาด กฎหมาย หรือชื่อเสยีง 

10 ในการระบุความเสี่ยงและโอกาสที่ เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศที่มีนัยส าคัญที่อธิบายไว้ใน 

ย่อหน้าที่ 9.1 กิจการต้องอ้างถึงหัวข้อการเปิดเผยข้อมูล ที่ก าหนดไว้ในขอ้ก าหนดการเปิดเผย

ขอ้มูลของกลุ่มอุตสาหกรรม (ภาคผนวก ข)  

11 ในการเตรียมการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 12 ถึง 15 กิจการต้อง

อ้างอิงและพิจารณาถึงความเหมาะสมในการน าตัวชี้ วัดนอกอุตสาหกรรม (cross-industry) และ

ตัวชี้ วัดตามอุตสาหกรรม (industry-based) ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการเปิดเผยข้อมูลมาใช้ ตามที่

อธบิายไว้ในย่อหน้าที่ 20 

12 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลที่ช่วยให้ผู้ใช้รายงานทางการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป สามารถเข้าใจ

เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบในปัจจุบัน และที่คาดการณ์ไว้ถึงความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้อง

กบัสภาพภูมิอากาศที่มีนัยส าคัญ ซึ่งส่งผลต่อโมเดลธุรกจิของกจิการ กล่าวคือ กิจการต้องเปิดเผย

ข้อมูล ดังต่อไปนี้  

12.1 ค าอธิบายของผลกระทบในปัจจุบันและที่คาดการณ์ไว้ ของความเสี่ยงและโอกาสที่

เกี่ยวข้องกบัสภาพภมูิอากาศที่มีนัยส าคัญที่ส่งผลต่อห่วงโซ่คุณค่า และ 

12.2 ค าอธิบายว่า ความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศที่มีนัยส าคัญ ถูกเน้นย า้

อยู่ที่ ส่วนใดในห่วงโซ่คุณค่า (เช่น พื้ นที่ทางภูมิศาสตร์ สิ่งอ านวยความสะดวกหรือ

สนิทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ปัจจัยน าเข้า ปัจจัยน าออก หรือช่องทางการจัดจ าหน่าย) 

 

กลยุทธแ์ละการตดัสินใจ 

13 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลที่ช่วยให้ผู้ใช้รายงานทางการเงินตามวัตถุประสงค์ทั่วไปเข้าใจผลกระทบ

ของความเสี่ยงและโอกาสที่ เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศที่มีนัยส าคัญที่มี ต่อกลยุทธ์และ 

การตัดสนิใจ รวมถึงแผนการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างย่ิงกจิการต้องเปิดเผย: 

13.1 วิธีการที่กิจการตอบสนองต่อความเสี่ยงและโอกาสที่ เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ 

ที่มีนัยส าคัญ รวมถึงการวางแผนเพื่ อบรรลุเป้าหมายที่ เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศที่ 

ก าหนดไว้ ซึ่งรวมถึง 



ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกบัการเปิดเผยด้านความยั่งยืน ฉบับที่ 2  

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัสภาพภูมิอากาศ 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านัน้ และอยู่ระหวา่งการพิจารณาของคณะท างานอาจมีการเปลีย่นแปลงไดใ้นภายหลงั 

 

8 

13.1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงโมเดลธุรกิจในปัจจุบันและที่คาดการณ์ไว้  

ซึ่งรวมถึง 

13.1.1.1 ข้อมูลเกี่ ยวกับการเป ล่ียนแปลงในกลยุทธ์และการจัดสรร

ทรัพยากรของกจิการเพื่อจัดการกับความเสี่ยงและโอกาสที่ระบุไว้

ในย่อหน้าที่ 12 ตัวอย่างของการเปล่ียนแปลงเหล่านี้ รวมถึงการ

จัดสรรทรัพยากรที่ เกิดจากการเปล่ียนแปลงของอุปสงค์หรือ

อุปทาน หรือจากสายธุรกิจใหม่ การจัดสรรทรัพยากรที่เกิดจาก

การพัฒนาธุรกิจผ่านรายจ่ายฝ่ายทุน หรือรายจ่ายเพิ่มเติมในการ

ด าเนินงาน หรือการวิจัยและพัฒนา และการเข้าซื้ อกิจการและ 

การถอนการลงทุน ข้อมูลดังกล่าวรวมถึงแผนงานและข้อสมมติที่

ส าคัญส าหรับสินทรัพย์ที่มีอยู่เดิม รวมถึงกลยุทธ์ในการจัดการ

เกี่ยวกับการด าเนินงานที่ใช้พลังงานคาร์บอนและน ้าเป็นจ านวน

มาก และการเลิกใช้สินทรัพย์ที่ใช้พลังงานคาร์บอนและน ้าเป็น

จ านวนมาก 

13.1.1.2  ข้อมูลเกี่ยวกบัความพยายามในการปรับตัวและบรรเทาผลกระทบ

ทางตรง (เช่น ผ่านการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการผลิต การปรับ

ก าลังคน การเปล่ียนแปลงในวัสดุที่ใช้ รายละเอียดของผลิตภัณฑ ์

หรือผ่านการน าการวัดประสทิธภิาพมาใช้) 

13.1.1.3 ข้อมูลเกี่ยวกบัความพยายามในการปรับตัวและบรรเทาผลกระทบ

ทางอ้อมที่ด าเนินการอยู่ (เช่น โดยการท างานร่วมกับลูกค้าและ

ห่วงโซ่อุปทาน หรือการใช้การจัดซื้อจัดจ้าง) 

13.1.2 วิธกีารจัดสรรทรัพยากรส าหรับแผนงานดังกล่าว 

13.2 ข้อมูลเกี่ยวกบัเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกบัสภาพภูมิอากาศส าหรับแผนงานดังกล่าวรวมถึง 

13.2.1 กระบวนการที่ใช้ส าหรับสอบทานเป้าหมาย 

13.2.2 ปริมาณเป้าหมายการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกของกจิการที่จะบรรลุได้ โดยการลด

การปล่อยกา๊ซเรือนกระจกภายในห่วงโซ่คุณค่าของกจิการ 

13.2.3 วัตถุประสงค์ในการชดเชยคาร์บอนในการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือน

กระจก ในการอธิบายวัตถุประสงค์การชดเชยการใช้คาร์บอน กิจการต้องเปิดเผย

ข้อมูลซึ่งรวมถึง 

13.2.3.1 ขอบเขตของเป้าหมายที่ขึ้นอยู่กบัการชดเชยคาร์บอน 

13.2.3.2 การชดเชยจะขึ้นอยู่กับการตรวจสอบโดยหน่วยงานภายนอกหรือ

โครงการการรับรอง (การชดเชยคาร์บอนที่ผ่านการรับรอง) 

ส าหรับโครงการใดโครงการหนึ่ง หรือหลายโครงการ 



ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกบัการเปิดเผยด้านความยั่งยืน ฉบับที่ 2  

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัสภาพภูมิอากาศ 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านัน้ และอยู่ระหวา่งการพิจารณาของคณะท างานอาจมีการเปลีย่นแปลงไดใ้นภายหลงั 
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13.2.3.3 ประเภทของการชดเชยคาร์บอน รวมถึงการชดเชยจะเป็นแบบ

ธรรมชาติ หรือใช้เทคโนโลยีการก าจัดคาร์บอน และปริมาณที่

ตั้งใจจะบรรลุนั้นมาจากการก าจัดคาร์บอน หรือการหลีกเล่ียงการ

ปล่อยคาร์บอน และ 

13.2.3.4  ปัจจัยส าคัญอื่นๆ ที่จ าเป็นส าหรับผู้ ใช้ รายงานในการท าความ 

เข้าใจความน่าเชื่อถือและความซื่อสัตย์ของการชดเชยของกิจการ 

(ตัวอย่างเช่น ข้อสมมตเิกี่ยวกบัการชดเชยคาร์บอนอย่างถาวร) 

13.3 ข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับความคืบหน้าของแผนงานที่เปิดเผย 

ในรายงานทางการเงินในงวดก่อนตามย่อหน้าที่ 13.1 ถึง 13.2 ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องอยู่

ในย่อหน้าที่ 20  
 

ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานทางการเงิน และกระแสเงินสด 

14 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลที่ช่วยให้ผู้ใช้รายงานทางการเงินตามวัตถุประสงค์ทั่วไปสามารถเข้าใจ

ผลกระทบของความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศที่มีนัยส าคัญต่อฐานะการเงิน 

ผลการด าเนินงานทางการเงิน และกระแสเงินสดส าหรับรอบระยะเวลารายงาน และผลกระทบ 

ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว รวมถึงความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับ

สภาพภูมิอากาศที่มีนัยส าคัญได้รวมอยู่ในการวางแผนทางการเงินของกิจการอย่างไร กิจการต้อง

เปิดเผยข้อมูลเชิงปริมาณเว้นแต่จะไม่สามารถท าได้ในทางปฏิบัติ หากกิจการไม่สามารถเปิดเผย

ข้อมูลเชิงปริมาณได้ กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเชิงคุณภาพ เมื่อมีการเปิดเผยข้อมูลเชิงปริมาณ 

กจิการต้องเปิดเผยเป็นจ านวนหรือช่วงของจ านวน โดยเฉพาะอย่างย่ิง กจิการต้องเปิดเผย 

14.1 ความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศที่มีนัยส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อฐานะ

การเงิน ผลการด าเนินงานทางการเงิน และกระแสเงินสดที่รายงานล่าสดุอย่างไร  

14.2 ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 

14.1 ซึ่งมีความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญที่จะท าให้เกิดการปรับปรุงที่มีสาระส าคัญต่อมูลค่า 

ตามบัญชีของสนิทรัพย์และหนี้สนิที่รายงานในงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป 

14.3 การเปล่ียนแปลงในฐานะการเงินเมื่อเวลาผ่านไป โดยพิจารณาจากกลยุทธ์ในการจัดการ

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกบัสภาพภมูิอากาศ ซึ่งสะท้อนถึง: 

14.3.1  แผนการลงทุนในปัจจุบันและที่ผูกพันไว้แล้ว และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้ น

ต่อฐานะการเงิน (เช่น ค่าใช้จ่ายในการลงทุน การเข้าซื้ อกิจการและการขาย

กจิการที่ส าคัญ การร่วมค้า การเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ นวัตกรรม พื้ นที่ธุรกิจใหม่ 

และการเลิกใช้สนิทรัพย์) 

14.3.2 แผนการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อด าเนินการตามกลยุทธ์ 
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14.4 ผลการด าเนินงานทางการเงินจะเปล่ียนแปลงไปอย่างไร โดยพิจารณาจากกลยุทธ์ที่ใช้ในการ

จัดการความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศที่มีนัยส าคัญ (ตัวอย่างเช่น 

รายได้ที่เพิ่มข้ึน หรือต้นทุนของผลิตภัณฑ์และบริการที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจคาร์บอนต ่า

ซึ่งเป็นไปตามขอ้ตกลงระหว่างประเทศล่าสุดเกีย่วกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ความเสยีหายทางกายภาพต่อทรัพย์สนิจากเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ และต้นทุน

ของการปรับตัวหรือบรรเทาสภาพภูมิอากาศ) และ 

14.5 หากกจิการไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลเชิงปริมาณตามย่อหน้าที่ 14.1 ถึง 14.4 ให้อธบิาย

เหตุผลของการไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว 

 

ความยืดหยุ่นดา้นสภาพภูมิอากาศ 

15 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลที่ ช่วยให้ผู้ ใช้รายงานทางการเงินเพื่ อวัตถุประสงค์ทั่วไปสามารถ  

เข้าใจความยืดหยุ่นของกลยุทธ์ของกิจการ (รวมถึงโมเดลธุรกิจของกิจการ) ต่อการเปล่ียนแปลง  

การพัฒนา หรือความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ โดยค านึงถึงความเสี่ยงและ

โอกาสที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศที่มีนัยส าคัญของกิจการ และความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องที่

สามารถระบุได้ กิจการต้องใช้การวิเคราะห์สถานการณ์จ าลองทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาพภูมิอากาศเพื่อ

ประเมินความยืดหยุ่นด้านสภาพภูมิอากาศ เว้นแต่จะไม่สามารถท าการวิเคราะห์ดังกล่าวได้  

หากกจิการไม่สามารถใช้การวิเคราะห์สถานการณ์จ าลองที่เกี่ยวข้องกบัสภาพภูมิอากาศได้ กจิการ

ต้องใช้วิธีหรือเทคนิคอื่นในการประเมินความยืดหยุ่นด้านสภาพภูมิอากาศ เมื่อมีการเปิดเผย

ข้อมูลเชิงปริมาณ กิจการต้องเปิดเผยจ านวนเงิน หรือช่วงของจ านวนเงิน โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

กจิการต้องเปิดเผย 

15.1 ผลการวิเคราะห์ความยืดหยุ่นด้านสภาพภมูิอากาศ ซึ่งจะท าให้ผู้ใช้เข้าใจถึง: 

15.1.1 การตีความผลลัพธต่์าง ๆ (ถ้ามี) ที่มีผลต่อกลยุทธ์ของกิจการ ซ่ึงรวมถึงกิจการ

มีการตอบสนองที่จ าเป็นต่อผลกระทบที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 15.2.1.8 หรือ 

15.2.2.6 อย่างไร  

15.1.2 ประเดน็ส าคัญของความไม่แน่นอนที่ใช้พิจารณาในการวิเคราะห์ความยืดหยุ่น

ด้านสภาพภมูิอากาศ  

15.1.3  ความสามารถของกิจการในการปรับปรุง หรือปรับกลยุทธ์และโมเดลธุรกิจใน

ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวต่อการพัฒนาสภาพภมูิอากาศในแง่ของ: 

 15.1.3.1 ความพร้อมและความยืดหยุ่นในทรัพยากรทางการเงินที่มีอยู่ 

รวมถึงเงินทุน เพื่ อจัดการกับความเสี่ยงที่ เกี่ยวข้องกับสภาพ

ภูมิอากาศ และ/หรือการเปล่ียนแปลงเพื่อใช้ความได้เปรียบจาก

โอกาสที่เกี่ยวข้องกบัสภาพภมูิอากาศ 

15.1.3.2 ความสามารถในการปรับใช้ น ามาใช้ใหม่ ยกระดับ หรือร้ือถอน
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สนิทรัพย์ที่มีอยู่ และ 

15.1.3.3 ผลกระทบของการลงทุนในปัจจุบันหรือที่ได้วางแผนไว้ในการ

บรรเทาผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาส การปรับตัว 

หรือโอกาสในความยืดหยุ่นด้านสภาพภมูิอากาศ 

 15.2  การวิเคราะห์ได้จัดท าขึ้นอย่างไร ซึ่งรวมถึง 

15.2.1 เมื่อมีการใช้การวิเคราะห์สถานการณ์จ าลองที่เกี่ยวข้องกบัสภาพภมูิอากาศ: 

15.2.1.1 สถานการณ์จ าลองที่ ใช้ในการประเมิน และแหล่งที่มาของ

สถานการณ์จ าลองที่ใช้ 

15.2.1.2 การวิเคราะห์ได้ด าเนินการเปรียบเทียบสถานการณ์จ าลองที่

เกี่ยวข้องกบัสภาพภมูิอากาศที่หลากหลายหรือไม่ 

15.2.1.3 สถานการณ์จ าลองที่ใช้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในการเปล่ียนแปลง

หรือความเสี่ยงทางกายภาพที่เพิ่มข้ึนหรือไม่ 

15.2.1.4 จากบรรดาสถานการณ์จ าลองต่าง ๆ กิจการได้ใช้สถานการณ์

จ าลองที่สอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศล่าสุดเกี่ยวกับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศหรือไม่ 

15.2.1.5 ค าอธบิายว่าเหตุใดกจิการจึงตัดสินใจว่าสถานการณ์จ าลองที่เลือก

นั้นเกี่ยวข้องกับการประเมินความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยงและ

โอกาสที่เกี่ยวข้องกบัสภาพภมูิอากาศ 

15.2.1.6 ขอบเขตเวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

15.2.1.7 ข้อมูลน าเข้าที่ ใช้ในการวิเคราะห์ ซึ่ งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง 

ขอบเขตความเสี่ยง (เช่น ขอบเขตความเสี่ยงทางกายภาพ 

ที่ รวมอ ยู่ในการวิ เคราะห์สถานการณ์ จ าลอง) ขอบเขตที่

ครอบคลุมการด าเนินงาน (เช่น สถานที่ปฏิบัติงานที่ใช้) และ

รายละเอียดของข้อสมมติ (เช่น พิกัดเชิงภูมิศาสตร์ส าหรับสถาน

ที่ตั้งของกิจการ หรือสมมติฐานกว้างๆ ระดับประเทศหรือระดับ

ภมูิภาค) และ 

15.2.1.8 ข้อสมมติเกี่ยวกับวิธีการเปล่ียนผ่านไปสู่ เศรษฐกิจคาร์บอนต ่า  

ที่ส่งผลกระทบต่อกิจการ รวมถึงข้อสมมติด้านนโยบายในประเทศ

ที่กิจการด าเนินกิจการอยู่ ข้อสมมติเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจ 

มหภาค การใช้พลังงานและการผสมผสาน และเทคโนโลยี 

15.2.2 เมื่อกจิการไม่ได้ท าการวิเคราะห์สถานการณ์จ าลองที่เกี่ยวข้องกบัสภาพภมูิอากาศ: 

15.2.2.1 ค าอธิบายถึงวิธีการ หรือเทคนิคที่ใช้ในการประเมินความยืดหยุ่น
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ด้านสภาพภูมิอากาศของกิจการ (เช่น การพยากรณ์  ณ จุดใด 

จุดหนึ่ง การวิเคราะห์ความอ่อนไหว หรือการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ) 

15.2.2.2 ข้อสมมติเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้รวมถึง

ช่วงของผลลัพธเ์ชิงสมมติฐานหรือไม่ 

15.2.2.3 ค าอธิบายว่าเหตุใดกิจการจึงตัดสินใจเลือกข้อสมมติ เกี่ยวกับ

ภมูิอากาศนั้นที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

และโอกาสที่เกี่ยวข้องกบัสภาพภมูิอากาศ 

15.2.2.4  ขอบเขตเวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

15.2.2.5 ข้อมูลน าเข้าที่ ใช้ในการวิเคราะห์ รวมถึงแต่ไม่ ได้จ ากัดเพียง

ขอบเขตของความเสี่ยง (เช่น ขอบเขตของความเสี่ยงทางกายภาพที่

รวมอยู่ในการวิเคราะห์) ขอบเขตที่ครอบคลุมการด าเนินงาน (เช่น 

สถานที่ปฏิบัติงานที่ใช้) และรายละเอียดของข้อสมมติ (เช่น พิกัด

เชิงภูมิศาสตร์ส าหรับสถานที่ตั้งของกิจการ หรือสมมติฐานกว้างๆ 

ระดับประเทศหรือระดับภมูิภาค) 

15.2.2.6  ข้อสมมติเกี่ยวกับวิธีการเปล่ียนผ่านไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต ่าจะ

ส่งผลกระทบต่อกจิการ รวมถึงข้อสมมติด้านนโยบายในประเทศที่

กิจการด าเนินกิจการอยู่ ข้อสมมติเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจ 

มหภาค การใช้พลังงานและการผสมผสาน และเทคโนโลยี และ 

15.2.2.7 ค าอธิบายว่าเหตุใดกิจการจึงไม่สามารถใช้การวิเคราะห์สถานการณ์

จ าลองที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศเพื่อประเมินความยืดหยุ่น 

ด้านสภาพภมูิอากาศของกลยุทธ์ของกจิการได้ 

การบริหารความเสีย่ง 

16 วตัถุประสงคข์องการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินเกี่ยวกบัสภาพภูมิอากาศในเร่ืองการบริหาร

ความเสีย่ง คือ เพื่อใหผู้ใ้ชร้ายงานทางการเงินเพือ่วตัถุประสงคท์ัว่ไปเขา้ใจ หรือกระบวนการ

ใดกระบวนการหนึ่ง หรือหลายกระบวนการ ในการระบุ ประเมิน และการจัดการความเสี่ยง

และโอกาสที่เกีย่วขอ้งกบัสภาพภูมิอากาศ 

17 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นี้  กจิการต้องเปิดเผย 

 17.1 กระบวนการต่าง ๆ ที่ใช้ในการระบุสภาพภมูิอากาศที่เกี่ยวกบั: 

 17.1.1 ความเสี่ยง และ 

 17.1.2 โอกาส 

17.2 กระบวนการต่าง ๆ ที่ใช้ในการระบุความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกบัสภาพภมูิอากาศ เพื่อวัตถุประสงค์
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ในการจัดการความเสี่ยงรวมถึง (หากมีความเหมาะสม) 

17.2.1 กิจการประเมินความเป็นไปได้ และผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงนั้น 

(เช่น ปัจจัยเชิงคุณภาพ เกณฑเ์ชิงปริมาณ และเกณฑอ์ื่นๆ ที่ใช้) อย่างไร 

17.2.2 กิจการจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศโดย

เทียบกับความเสี่ยงประเภทอื่น ๆ อย่างไร ซึ่งรวมถึงการใช้เคร่ืองมือประเมิน

ความเสี่ยง (เช่น เคร่ืองมือประเมินความเสี่ยงตามหลักวิทยาศาสตร์) 

17.3.3 ข้อมูลน าเข้าที่ใช้ (เช่น แหล่งข้อมูล ขอบเขตของการด าเนินการที่ครอบคลุม 

และรายละเอยีดของข้อสมมติที่ใช้) และ 

17.4.4 การเปลี่ยนแปลงกระบวนการที่ใช้เมื่อเทยีบกบัรายงานปีก่อนหรือไม่ 

17.3 กระบวนการต่าง ๆ ที่ใช้ในการระบุ ประเมิน และจัดล าดับความส าคัญของโอกาสที่

เกี่ยวข้องกบัสภาพภมูิอากาศ 

17.4 กระบวนการต่าง ๆ ที่ใช้เพื่อติดตาม และจัดการปัจจัยที่เกี่ยวข้องกบัสภาพภูมิอากาศ ดังนี้  

17.4.1 ความเสี่ยง รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้อง และ 

17.4.2 โอกาส รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้อง 

17.5 ขอบเขตและการระบุความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ ขั้นตอนการประเมินและ

กระบวนการจัดการ ได้ถูกรวมเข้ากับกระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของกิจการ

อย่างไร และ 

17.6  ขอบเขต และการระบุโอกาสที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ ขั้นตอนการประเมินและ

กระบวนการจัดการ ได้ถูกรวมเข้ากบักระบวนการจัดการโดยรวมของกจิการอย่างไร 

18 การเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดต่าง ๆ ในย่อหน้าที่ 17 กิจการต้องหลีกเล่ียง 

การเปิดเผยข้อมูลที่ซ า้ซ้อนโดยไม่จ าเป็นตาม ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับการ

เปิดเผยด้านความย่ังยืน ฉบับที่ 1 เร่ือง ขอ้ก าหนดทั่วไปส าหรับการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงิน

เกีย่วกบัความยั่งยืน (ย่อหน้าที่ 78) ตัวอย่างเช่น แม้ว่ากิจการจะต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่ก าหนด

ในย่อหน้าที่ 17 เมื่อการก ากับดูแลความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับความย่ังยืนได้รับการ

จัดการในภาพรวม ให้กิจการเปิดเผยการจัดการความเสี่ยงในลักษณะบูรณาการมากกว่า 

การเปิดเผยแต่ละความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับความย่ัง ยืนที่มีนัยส าคัญแยกจากกัน  

ซึ่งสามารถช่วยลดความซ า้ซ้อนลงได้ 

  



ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกบัการเปิดเผยด้านความยั่งยืน ฉบับที่ 2  
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ตวัช้ีวดัและเป้าหมาย 

19 วตัถุประสงคข์องการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินเกี่ยวกบัสภาพภูมิอากาศในเร่ืองตวัช้ีวดัและ

เป้าหมาย คือ เพื่อใหผู้ใ้ชร้ายงานทางการเงินเพื่อวตัถุประสงคท์ัว่ไปเขา้ใจว่ากิจการวดัมูลค่า 

ติดตาม และจัดการกบัความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวขอ้งกบัสภาพภูมิอากาศที่มีนัยส าคัญของ

กิจการอย่างไร การเปิดเผยดังกล่าวจะท าให้ผูใ้ช้รายงานเขา้ใจว่ากิจการประเมินผลการ

ปฏิบติังาน รวมถึงความคืบหนา้ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไวอ้ย่างไร 

20 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นี้  กจิการต้องเปิดเผยข้อมูล ดังนี้   

20.1 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเภทตัวชี้ วัดต่าง ๆ ระหว่างอุตสาหกรรม (ดูย่อหน้าที่  21)  

ที่เกี่ยวข้องกบักจิการโดยไม่ค านึงถึงอุตสาหกรรมและโมเดลธุรกจิ 

20.2 ตัวชี้ วัดรายอุตสาหกรรม (ตามที่ก าหนดไว้ในภาคผนวก ข) ที่ เกี่ยวข้องกับหัวข้อ 

การเปิดเผยข้อมูลและเกี่ยวขัองกบักิจการที่ประกอบการอยู่ในอุตสาหกรรม หรือมีโมเดล

ธุรกจิ และกจิกรรมที่มีลักษณะทั่วไปเช่นเดียวกบัของอุตสาหกรรมดังกล่าว   

20.3 ตัวชี้ วัดอื่น ๆ ที่คณะกรรมการหรือผู้บริหารใช้วัดความคืบหน้าเพื่อน าไปสู่เป้าหมายที่ระบุ

ไว้ในย่อหน้าที่ 20.4 และ 

20.4 เป้าหมายที่ก าหนดโดยกิจการเพื่อบรรเทาหรือปรับให้เข้ากับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ

สภาพภมูิอากาศหรือเพิ่มโอกาสที่เกี่ยวข้องกบัภมูิสภาพอากาศให้สงูสดุ 

21 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัประเภทตัวชี้ วัดต่าง ๆ ระหว่างอุตสาหกรรมของ 

21.1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก—กจิการต้องเปิดเผย 

21.1.1  การปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมทั้งหมดที่ เกิดขึ้ นในระหว่างรอบระยะเวลา 

การรายงาน ซึ่งวัดตามมาตรฐานองค์กรก๊าซเรือนกระจก แสดงเป็นเมตริกตัน

เทียบเท่ากา๊ซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งจัดประเภทเป็น: 

21.1.1.1 การปล่อยมลพิษขอบเขต 1 

21.1.1.2  การปล่อยมลพิษขอบเขต 2 

21.1.1.3  การปล่อยมลพิษขอบเขต 3 

 21.1.2 ความหนาแน่นของการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกส าหรับแต่ละขอบเขตในย่อหน้าที่ 

21.1.1.1 ถึง 21.1.1.3 ซึ่ งแสดงเป็นเมตริกตันของคาร์บอนไดออกไซด์ 

เทยีบเท่าต่อหน่วยของผลผลิตทางกายภาพหรือทางเศรษฐกจิ 

21.1.3 ส าหรับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 1 และขอบเขต 2 ที่เปิดเผยตาม 

ย่อหน้าที่  21.1.1.1 ถึง 21.1.1.2 กิจการต้องเปิดเผยแยกเร่ืองการปล่อย 

กา๊ซเรือนกระจกแยกต่างหาก ส าหรับ 

21.1.3.1  กลุ่มบริษัทที่จัดท างบการเงินรวม (บริษัทใหญ่และบริษัทย่อย) 



ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกบัการเปิดเผยด้านความยั่งยืน ฉบับที่ 2  
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เป็นเพียงร่างแรกเท่านัน้ และอยู่ระหวา่งการพิจารณาของคณะท างานอาจมีการเปลีย่นแปลงไดใ้นภายหลงั 

 

15 

21.1.3.2   บริษัทร่วม การร่วมค้า บริษัทย่อยที่ยังไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงิน

รวม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องที่ไม่ได้รวมอยู่ในย่อหน้าที่ 21.1.3.1  

21.1.4  วิธีการที่ใช้ในการรวมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส าหรับกิจการอยู่ในย่อหน้าที่ 

21.1.3.2 (เช่น ส่วนแบ่งของตราสารทุนหรือวิธีการควบคุมการปฏิบัติงานตาม

มาตรฐานองค์กรกา๊ซเรือนกระจก) 

21.1.5 เหตุผลส าหรับการเลือกแนวทางของกิจการในย่อหน้าที่ 21.1.4 และเหตุผล

ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการเปิดเผยข้อมูลในย่อหน้าที่  19 

อย่างไร 

21.1.6 ส าหรับการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกขอบเขต 3 ที่เปิดเผยในย่อหน้าที่ 21.1.3: 

21.1.6.1 กิจการต้องรวมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต้นทางและปลายทาง 

ในการวัดการกา๊ซเรือนกระจกในขอบเขต 3  

21.1.6.2 กิจการต้องเปิดเผยประเภทการวัดค่าต่าง ๆ ในมาตรการ 

การปล่อยกา๊ซเรือนกระจกขอบเขต 3 เพื่อให้ผู้ใช้การรายงานทาง

การเงินเพื่ อวัตถุประสงค์ทั่ วไปสามารถ เข้าใจว่าการปล่อย 

กา๊ซเรือนกระจกขอบเขตที่ 3 ใดรวมอยู่หรือแยกออกจากข้อมูลที่

รายงาน 

21.1.6.3 เมื่อการวัดค่าการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกขอบเขต 3 ของกจิการได้

รวมข้อมูลในห่วงโซ่คุณค่า กิจการต้องอธิบายเกณฑ์ที่ใช้ในการ 

วัดค่าดังกล่าว 

21.1.6.4  หากกิจการไม่รวมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในย่อหน้าที่ 

21.1.6.3 ให้กิจการระบุเหตุผลของการละเว้นดังกล่าว เช่น 

เนื่องจากกจิการไม่สามารถหาวิธกีารวัดค่าที่น่าเชื่อถือได้ 

21.2 ความเสี่ยงในการเปล่ียนผ่าน—จ านวนและร้อยละของสินทรัพย์หรือกิจกรรมทางธุรกิจที่

ส่งผลต่อความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงได้ง่าย 

21.3 ความเสี่ยงทางกายภาพ—จ านวนและร้อยละของสินทรัพย์หรือกิจกรรมทางธุรกิจที่ ส่งผล

ต่อความเสี่ยงทางกายภาพได้ง่าย 

21.4 โอกาสที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ—จ านวนและร้อยละของสินทรัพย์หรือกิจกรรม 

ทางธุรกจิที่สอดคล้องกบัโอกาสที่เกี่ยวข้องกบัสภาพภูมิอากาศ 

21.5 การใช้เงินทุน—จ านวนของรายจ่ายฝ่ายทุน การจัดหาเงินทุนหรือการลงทุนที่น าไปใช้กับ

ความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกบัสภาพภมูิอากาศ 

  



ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกบัการเปิดเผยด้านความยั่งยืน ฉบับที่ 2  

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัสภาพภูมิอากาศ 
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 21.6 ราคาคารบ์อนภายใน 

21.6.1  ราคาส าหรับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแต่ละเมตริกตันที่กิจการใช้ในการ

ประเมินต้นทุนของการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก 

21.6.2 ค าอธิบายว่ากิจการใช้ราคาคาร์บอนเพื่ อการตัดสินใจอย่างไร (เช่น การ

ตัดสนิใจลงทุน การก าหนดราคาโอน และการวิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง) 

21.7  ค่าตอบแทน 

21.7.1 ร้อยละของค่าตอบแทนผู้บริหารระดับบริหารที่รับรู้ ในงวดปัจจุบัน ซึ่งเชื่อมโยง

กบัข้อพิจารณาที่เกี่ยวข้องกบัสภาพภมูิอากาศ และ 

21.7.2 ค าอธิบายว่าการพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับสภาพภมูิอากาศได้น าเข้าไปเป็นปัจจัยต่อ

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับบริหารอย่างไร (ดูย่อหน้าที่ 5.6) 

22 ในการจัดท าการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดต่าง ๆ ในย่อหน้าที่ 21.2 ถึง 21.7 

กจิการต้อง 

22.1 พิจารณาว่าตัวชี้ วัดตามอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการเปิดเผยตามที่อธิบายไว้ใน  

ย่อหน้าที่ 20.2 รวมถึงข้อก าหนดต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกี่ยวกับการเปิดเผยด้านความย่ังยืนที่ เกี่ยวข้องหรือที่ เป็นไปตาม (ร่าง) มาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินเกี่ยวกับการเปิดเผยด้านความย่ังยืน ฉบับที่ 1 เร่ือง ขอ้ก าหนด

ทัว่ไปส าหรบัการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินเกีย่วกบัความยั่งยืน (TFRS S1) อาจสามารถ

ใช้ทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดต่าง ๆ และ 

22.2 ตามย่อหน้าที่ 37 ถึง 38 ของ (ร่าง) มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับการ

เปิดเผยด้านความย่ังยืน ฉบับที่ 1 เร่ือง ขอ้ก าหนดทั่วไปส าหรับการเปิดเผยขอ้มูลทาง

การเงินเกี ่ยวกับความยั่งยืน (TFRS S1) ให้พิจารณาความสัมพันธ์ของจ านวนเงิน

ดังกล่าวกบัจ านวนเงินที่รับรู้และเปิดเผยในงบการเงิน (เช่น มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ 

ควรจะสอดคล้องกับจ านวนเงินที่รวมอยู่ในงบการเงิน และเมื่อเป็นไปได้ควรจะอธิบาย

ความเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลในการเปิดเผยดังกล่าวกบัจ านวนเงินในงบการเงิน) 

23 กิจการต้องเปิดเผยเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ ส าหรับแต่ละเป้าหมาย กิจการต้อง

เปิดเผย 

23.1  ตัวชี้ วัดต่าง ๆ ที่ใช้ประเมินความคืบหน้าในการไปให้ถึงเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับสภาพ

ภมูิอากาศและบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ ์

23.2  เป้าหมายเฉพาะเจาะจงที่กิจการก าหนดไว้เพื่อจัดการกบัความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้อง

กบัสภาพภมูิอากาศ 

23.3  ค่าเป้าหมายในรูปแบบเป้าหมายทีแ่น่นอน (absolute target) (เช่น ก าหนดในหน่วย Ton 

CO2) หรือเป้าหมายความเขม้ขน้ (intensity target) (เช่น ก าหนดในหน่วย Ton CO2/



ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกบัการเปิดเผยด้านความยั่งยืน ฉบับที่ 2  

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัสภาพภูมิอากาศ 
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หน่วยผลผลิต) 

23.4  วัตถุประสงค์ของเป้าหมาย (เช่น การบรรเทา การปรับใช้ หรือความสอดคล้องกับ

อุตสาหกรรมหรือ science-based initiatives) 

23.5  การเปรียบเทียบเป้าหมายกับข้อตกลงล่าสุดระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลง

สภาพภมูิอากาศได้จัดท าขึ้นอย่างไร และมีการตรวจสอบโดยหน่วยงานภายนอกหรือไม่ 

23.6  เป้าหมายที่ก าหนดเกดิจากใช้วิธกีาร sectoral decarbonisation approach หรือไม่  

 23.7  ระยะเวลาของเป้าหมายที่ก าหนด 

23.8  ระยะเวลาฐานที่ใช้วัดความคืบหน้า และ 

23.9  เหตุการณ์ส าคัญหรือเป้าหมายระหว่างทาง 

24 ในการระบุ การเลือก และการเปิดเผยตัวชี้ วัดที่อธบิายไว้ในย่อหน้าที่ 23.1 กจิการต้องอ้างอิงและ

พิจารณาถึงตัวชี้ วัดตามอุตสาหกรรมที่มีอยู่ ตามที่อธิบายไว้ในย่อหน้าที่ 20.2 รวมถึงข้อก าหนด

ต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ในภาคผนวก ข ข้อก าหนดต่าง ๆ ซึ่ งรวมอยู่ในมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินเกี่ยวกับการเปิดเผยด้านความย่ังยืน  หรือข้อก าหนดต่าง ๆ ตาม  ร่าง มาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินเกี่ยวกับการเปิดเผยด้านความย่ังยืน ฉบับที่ 1 เร่ือง ขอ้ก าหนดทั่วไป

ส าหรบัการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินเกีย่วกบัความยัง่ยืน 
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เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัสภาพภูมิอากาศ 
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ภาคผนวก ก 

ค านิยาม 

ภาคผนวกน้ีเป็นสว่นหนึง่ของ ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกีย่วกบัการเปิดเผยดา้นความยัง่ยืน ฉบบัที ่2 

(TFRS S2) และมีผลใชบ้งัคับเช่นเดียวกบัส่วนอ่ืน ๆ ของ (ร่าง) มาตรฐานฉบบัน้ี 

 

เป้าหมายที่แน่นอน  เป้าหมายที่ก าหนดโดยการเปล่ียนแปลงในการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกแน่นอนเมื่อเวลาผ่านไป เช่น ลดการปล่อยกา๊ซคาร์บอนได 

ออกไซด์ (CO2) ลง 25% ต ่ากว่าระดับปี 2537 ภายในปี 2553 

   

การชดเชยคารบ์อน  หน่วยการปล่อยมลพิษที่ออกโดยโครงการคาร์บอนเครดิตที่แสดง

ถึงการลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก หรือการก าจัดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก การชดเชยคาร์บอนจะถูกจัดล าดับ ออก ติดตาม และ

ยกเลิกโดยวิธลีงทะเบียนอเิลก็ทรอนิกส ์

   

การชดเชยคารบ์อนที่ผ่านการ

รบัรอง 

 การชดเชยคาร์บอนที่ผ่านการรับรองคือชดเชยคารบ์อนที่อยู่ใน

รูปแบบของตราสารที่โอนหรือซื้ อขายได้ ซึ่งได้รับการรับรองโดย

รัฐบาลหรือหน่วยรับรองอิสระ ซ่ึงแสดงถึงการก าจัดการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) หนึ่งเมตริกตัน หรือปริมาณกา๊ซเรือน

กระจกอื่นๆ ที่เทยีบเท่ากนั 
 

เร่ือ งนี้ เชื่ อมโยงกับพิ ธีส ารเกียวโต  ซึ่ งรวมถึ งกลไกตลาด 

สามประการ (มาตรา 6, 12, 17)—การซื้ อขายการปล่อยมลพิษ 

กลไกการพัฒนาที่ สะอาด และการด าเนินการร่วมกันท าให้ 

ทั้งสองฝ่ายมีความยืดหยุ่นในการบรรลุเป้าหมายในการลดการ

ปล่อยมลพิษ 

  
 

ความยืดหยุ่นดา้นสภาพ

ภูมอิากาศ 

 ความสามารถของกิจการในการปรับตัวต่อความไม่แน่นอนที่

เกี่ยวข้องกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เร่ืองนี้ เกี่ยวข้องกับ

ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงดา้นสภาพอากาศและ

ผลประโยชน์จากโอกาสที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศ  รวมถึง

ความสามารถในการตอบสนองและปรับให้เข้ากับความเสี่ยงใน

การเปลีย่นผ่านและความเสีย่งทางกายภาพ 

   

การวิเคราะหส์ถานการณจ์ าลอง 

ที่เกีย่วขอ้งกบัสภาพภูมิอากาศ 

 การวิเคราะห์สถานการณ์สมมติเป็นกระบวนการในการระบุและ

ประเมินช่วงผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ของเหตุการณ์ในอนาคตภายใต้

สภาวะที่ไม่แน่นอน ในกรณีของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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19 

การวิเคราะห์สถานการณ์สมมติเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศช่วยให้

หน่วยงานสามารถส ารวจและพัฒนาความเข้าใจว่าความเสี่ยงทาง

กายภาพและความเสี่ยงในการเปลี่ยนผ่านของการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศอาจส่งผลต่อธุรกิจ กลยุทธ์ และประสิทธิภาพ

ทางการเงินอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป 

   

ความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้อง

กบัสภาพภูมิอากาศ 

 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ หมายถึง ผลกระทบด้าน

ลบที่อาจเกิดขึ้ นจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อกิจการ 

ความเสี่ยงทางกายภาพที่ เกิดจากการเป ล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศอาจเกิดจากเหตุการณ์ (เฉียบพลัน) เช่น ความรุนแรงที่

เพิ่ มขึ้ นของเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้ว (เช่น พายุไซโคลน  

ภัยแล้ง น า้ท่วม และไฟไหม้) นอกจากนี้  ยังสามารถเกี่ยวข้องกับ

การเปล่ียนแปลงในระยะยาว (เร้ือรัง) ของปริมาณน ้าฝนและ

อุณหภูมิและความแปรปรวนที่เพิ่มขึ้ นของรูปแบบสภาพอากาศ 

(ซึ่งอาจส่งผลให้ระดับน ้าทะเลสูงขึ้ น) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ

สภาพภมูิอากาศสามารถเชื่อมโยงกบัการเปล่ียนผ่านไปสู่เศรษฐกิจ

โลกที่ มีคาร์บอนต ่ า ซึ่ งส่วนใหญ่ เกี่ ยวข้องกับนโยบายและ 

การด าเนินการทางกฎหมาย การเปล่ียนแปลงในเทคโนโลยี  

การตอบสนองของตลาด และการพิจารณาด้านชื่อเสยีง  
 

โอกาสที่เกี่ยวข้องกับสภาพสภาพภมูิอากาศ หมายถึง ผลลัพธท์ี่เกิด

จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในเชิงบวกที่อาจเกิดขึ้ น

ส าหรับนิติบุคคล ความพยายามระดับโลกในการบรรเทาและ

ปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศสามารถสร้าง

โอกาสที่ เกี่ ยวข้องกับสภาพอากาศส าห รับหน่วยงานต่างๆ 

ตัวอย่างเช่น บริษัทผลิตไฟฟ้าสามารถเพิ่มรายได้เนื่องจากความ

ต้องการระบบท าความเยน็ที่เพิ่มขึ้น (ท าได้โดยการใช้ไฟฟ้า) ใน

ภูมิภาคที่มีคล่ืนความร้อนมากขึ้ น โอกาสที่ เกี่ยวข้องกับสภาพ

ภมูิอากาศจะแตกต่างกันไปตามภูมิภาค ตลาด และอุตสาหกรรมที่

กจิการด าเนินการอยู่ 

ความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ รวมถึงความ

เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกบัสภาพภูมิอากาศและโอกาสที่เกี่ยวข้องกบัสภาพ

ภูมอิากาศตามที่อธบิายไว้ก่อนหน้านี้  

  
 

CO2 เทียบเท่า  หน่วยวัดสากลเพื่ อแสดงศักยภาพในการท าให้โลกร้อนของ 
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ก๊าซเรือนกระจกแต่ละชนิดจากทั้งหมดเจ็ดชนิด ซึ่งแสดงในแง่

ของศักยภาพในการท าให้โลกร้อนของคาร์บอนไดออกไซด์หนึ่ง

หน่วยเป็นเวลา 100 ปี หน่วยนี้ ใช้เพื่อประเมินการปล่อย (หรือ

หลีกเลี่ยงการปล่อย) กา๊ซเรือนกระจกโดยเทยีบกบัเกณฑท์ั่วไป 
 

  

กา๊ซเรือนกระจก  ก๊าซเรือนกระจกเจ็ดชนิดที่ระบุไว้ในพิธีสารเกียวโต–คาร์บอนได 

อ อ ก ไซ ด์  (CO2) มี เท น  (CH4) ไน ต รั ส อ อ ก ไซ ด์  (N2O)  

ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs) ไนโตรเจนไตรฟลูออไรด์ (NF3) 

เปอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFCs) และซัลเฟอร์เฮกซาฟลูออไรด์ (SF6) 
 

  

มาตรฐานองคก์รกา๊ซเรือน

กระจก (Greenhouse Gas 

Protocol  Corporate Standard) 

 Greenhouse Gas Protocol Initiative เป็นความร่วมมือระหว่าง 

ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายของธุรกิจ องค์กรพัฒนาเอกชน 

(NGOs) รัฐบาล และอื่นๆ ที่จัดโดยสถาบันทรัพยากรโลก องค์กร

พัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมในสหรัฐฯ และสภาธุรกิจโลกเพื่อ

การพัฒนาที่ย่ังยืน กลุ่มพันธมิตรจากเจนีวาของบริษัทนานาชาติ 

170 แห่ง ภารกิจของโครงการริเร่ิมนี้ เร่ิมต้นขึ้ นในปี 2541 เพื่อ

พัฒนามาตรฐานการบัญชีและการรายงานกา๊ซเรือนกระจกที่เป็นที่

ยอมรับในระดับสากลส าหรับธุรกจิ และเพื่อส่งเสริมการยอมรับใน

วงกว้าง  

มาตรฐานองค์กรก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Protocol 

Corporate Standard) เป็นมาตรฐานและแนวทางส าหรับบริษัท 

และองค์กรประเภทอื่นๆ ที่จัดเตรียมรายการบัญชี การปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจก ครอบคลุมการบัญชีและการรายงานก๊าซเรือน

กระจกทั้งเจด็ที่ครอบคลุมโดยพิธสีารเกยีวโต 
 

  

เป้าหมายความเขม้ขน้  เป้าหมายที่ก าหนดโดยการเปล่ียนแปลงอัตราส่วนของการปล่อย

มลพิษต่อหน่วยเมตริกธุรกิจเมื่อเวลาผ่านไป เช่น ลดคาร์บอนได

ออกไซต์ (CO2) ต่อตันซีเมนต์ลง 12% ภายในปี 2551 

ราคาคารบ์อนภายใน  ราคาที่ใช้ในการประเมินผลกระทบทางการเงินของการเปลี่ยนแปลง

รูปแบบการลงทุน การผลิต และการบริโภค ตลอดจนความก้าวหน้า

ทางเทคโนโลยีที่อาจเกิดขึ้ น และต้นทุนการลดการปล่อยมลพิษใน

อนาคต ราคาคาร์บอนภายในของนิติบุคคล สามารถใช้กับการใช้งาน

ทางธุรกิจได้หลากหลาย ราคาคาร์บอนภายในมีสองประเภทที่ใช้กัน

ทั่วไปโดยหน่วยงาน  

ประเภทแรก คือ ราคาเงาซึ่งเป็นต้นทุนทางทฤษฎีหรือจ านวนเงิน
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ตามสัญญาที่ กิจการไม่คิดค่ าใช้ จ่าย แต่สามารถน ามาใช้ใน 

การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ หรือการแลกเปลี่ยนส าหรับสิ่ง

ต่าง ๆ เช่น ผลกระทบต่อความเสี่ยง การลงทุนใหม่ มูลค่าปัจจุบัน

สทุธขิองโครงการและต้นทุน—ประโยชน์ของการริเร่ิมต่างๆ  

ประเภทที่สอง คือ ภาษีหรือค่าธรรมเนียมภายใน ซึ่งเป็นราคา

คาร์บอนที่เรียกเก็บจากกิจกรรมทางธุรกิจสายผลิตภัณฑ์ หรือ

หน่วยธุรกิจอื่นๆ ตามการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ภาษีหรือ

ค่าธรรมเนียมภายในเหล่านี้คล้ายกบัราคาโอนภายในบริษัท) 
 

  

ขอ้ตกลงระหว่างประเทศล่าสุด

เกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 

 ข้อตกลงระหว่างประเทศล่าสุดเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภมูิอากาศเป็นข้อตกลงโดยรัฐ ในฐานะสมาชิกของกรอบอนุสัญญา

สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศเพื่อต่อสู้กับ

การเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ ข้อตกลงดังกล่าวก าหนดบรรทดั

ฐานและเป้าหมายในการลดกา๊ซเรือนกระจก 
 

  

ทรพัยส์ินเดิม  สินทรัพย์ที่ ยังคงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินของกิจการมาเป็น

ระยะเวลานานและนับแต่นั้นมาล้าสมัยหรือสูญเสียมูลค่าเร่ิมแรก

ไปเกอืบทั้งหมด 
 

  

ความเสีย่งทางกายภาพ  ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจเกิด

จากเหตุการณ์ (เฉียบพลัน) หรือจากการเปล่ียนแปลงในระยะยาว 

(เร้ือรัง) ในรูปแบบสภาพอากาศ ความเสี่ยงเหล่านี้ อาจมีนัยทาง

การเงินส าหรับหน่วยงานต่างๆ เช่น ความเสียหายโดยตรงต่อ

ทรัพย์สิน และผลกระทบทางอ้อมจากการหยุดชะงักของห่วงโซ่

อุปทาน ผลการด าเนินงานทางการเงินของหน่วยงานอาจได้รับ

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในการจัดหาน ้า การจัดหาและ

คุณภาพ และการเป ล่ียนแปลงของอุณหภูมิที่ รุนแรงซึ่ งส่ง 

ผลกระทบต่อสถานที่ การด าเนินงาน ห่วงโซ่อุปทาน ความต้องการ

ด้านการขนส่ง และความปลอดภัยของพนักงาน 
 

  

การปล่อยมลพิษขอบเขต 1   การปล่อยกา๊ซเรือนกระจกโดยตรงที่เกิดขึ้นจากแหล่งที่กิจการเป็น

เจ้าของหรือควบคุม เช่น การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการ 

เผาไหม้ในหม้อไอน ้า เตาหลอม ยานพาหนะ หรือการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกจากการผลิตสารเคมีในอุปกรณ์กระบวนการผลิตที่เป็น

เจ้าของหรือควบคุม 
 

  

การปล่อยมลพิษขอบเขต 2   การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมที่เกิดขึ้ นจากการผลิตไฟฟ้า 
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ที่ซื้ อ ความร้อนหรือไอน ้าที่กิจการบริโภค ไฟฟ้าที่ซื้ อ  หมายถึง

ไฟฟ้าที่ซื้ อหรือน าเข้าไปยังขอบเขตของนิติบุคคล การปล่อยมลพิษ

ขอบเขต 2 เกดิขึ้นทางกายภาพที่โรงงานที่ผลิตไฟฟ้า 
 

  

การปล่อยมลพิษขอบเขต 3   การปล่อยมลพิษทางอ้อมนอกการปล่อยมลพิษขอบเขต 2  

ที่เกิดขึ้ นในห่วงโซ่คุณค่าของหน่วยงานที่รายงาน ซึ่งรวมถึงการ

ปล่อยมลพิษทั้ งต้นน ้าและปลายน ้า ส าหรับวัตถุประสงค์ของ

มาตรฐานนี้  ขอบเขตที่ 3 การปล่อยมลพิษรวมถึงหมวดหมู่เหล่านี้  

(สอดคล้องกบัโปรโตคอล GHG): 

(1)   ซื้อสนิค้าและบริการ  

(2)   สนิค้าทุน  

(3)   กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเชื้ อเพลิงและพลังงานที่ไม่รวมอยู่ใน  

 การปล่อยมลพิษขอบเขต 1 หรือ การปล่อยมลพิษ 

 ขอบเขต 2 

(4)   การขนส่งและจ าหน่ายต้นน า้  

(5)   ของเสยีที่เกดิจากการด าเนินงาน  

(6)   การเดินทางเพื่อธุรกจิ  

(7)   ลูกจ้างเดินทางไปกลับ  

(8)   ทรัพย์สนิที่เช่าต้นน า้  

(9)   การขนส่งและจ าหน่ายปลายน า้  

(10) การแปรรูปผลิตภัณฑท์ี่ขาย  

(11) การใช้ผลิตภัณฑท์ี่ขาย  

(12) การปฏบิัติต่อผลิตภัณฑท์ี่ขายหมดอายุการใช้งาน  

(13) ทรัพย์สนิที่เช่าปลายน า้ 

(14) แฟรนไชส ์และ  

(15) การลงทุน 
 

การปล่อยมลพิษขอบเขต 3 อาจรวมถึง—การสกัดและการผลิต

วัสดุและเชื้ อเพลิงที่ ซื้ อ กิจกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับการขนส่งใน

ยานพาหนะที่ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมโดยนิติบุคคลที่รายงาน 

กิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า (เช่น การสูญเสียการส่งและการ

กระจาย) กจิกรรมจากภายนอก และการก าจัดของเสยี 
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แผนการเปลีย่นแปลง  แง่มุมของกลยุทธ์โดยรวมขององค์กรที่ก าหนดเป้าหมาย และ 

การด าเนินการขององค์กรส าหรับการเปล่ียนแปลงไปสู่เศรษฐกิจ

คาร์บอนต ่า ซึ่งรวมถึงการด าเนินการต่างๆ เช่น การลดการปล่อย

กา๊ซเรือนกระจก 

ความเสีย่งในการเปลี่ยนผ่าน 

 

 การย้ายไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต ่าอาจน ามาซึ่งการเปล่ียนแปลง

นโยบาย กฎหมาย เทคโนโลยี และตลาดอย่างก ว้างขวาง  

เพื่ อจัดการกับข้อก าหนดด้านการบรรเทาและการปรับตัวที่

เกี่ยวข้องกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กับ

ลักษณะ ความเร็ว และจุดเน้นของการเป ล่ียนแปลงเหล่านี้   

ความเสี่ ยงจากการเป ล่ียนแปลงอาจก่อให้ เกิดความเสี่ ยง 

ทางการเงินและชื่อเสยีงในระดับต่างๆ ต่อหน่วยงานต่างๆ 
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ขอ้ก าหนดใน (ร่าง)มาตรฐานอ่ืน ๆ และที่ใชใ้น (ร่าง)มาตรฐานน้ีโดยมีความหมายเหมือนกนั 

 

โมเดลธุรกิจ  ระบบของกิจการในการเปล่ียนแปลงปัจจัยน าเข้าผ่านกิจกรรม 

ทางธุรกิจเพื่อให้เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

บรรลุเป้าหมายทางกลยุทธ์ของกิจการและสร้างมูลค่าตลอดช่วง

ระยะเวลาสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

หวัขอ้การเปิดเผยขอ้มูล  ความเสี่ยงหรือโอกาสที่เกี่ยวกับความย่ังยืนที่ชัดเจน ซึ่งอ้างอิงจาก

กิจกรรมที่ด าเนินการโดยกิจการที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ที่ได้

ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกบัการเปิดเผยด้าน

ความย่ังยืน หรือมาตรฐานการบัญชีเพื่ อความย่ังยืน (SASB 

Standards) ที่ระบุในแต่ละอุตสาหกรรม 

 

มูลค่าของกิจการ  มูลค่าของกิจการ ซึ่งเป็นผลรวมของมูลค่าของส่วนของทุนของ

กิจการ (มูลค่าตามราคาตลาด) และมูลค่าของหนี้ สินสุทธิของ

กจิการ 

รายงานทางการเงินเพือ่

วตัถุประสงคท์ัว่ไป 

 การให้ ข้อมูลทางการเงินเกี่ ยวกับกิจการที่ เสนอรายงานที่ มี

ประโยชน์ต่อผูใ้ชห้ลักในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดหาทรัพยากร

ให้แก่กจิการนั้น การตัดสนิใจเหล่านั้นเกี่ยวกบั 

(1) การซื้อ ขาย หรือถือตราสารทุนและตราสารหนี้  

(2) การให้ หรือช าระเงินกู้และสนิเชื่อในรูปแบบอื่น หรือ 

(3) การใช้สิทธิออกเสียง หรือมีอิทธิพลต่อการด าเนินการ

ของฝ่ายบริหารที่กระทบการใช้ทรัพยากรเชิงเศรฐกิจของ

กจิการ 
 

รายงานทางการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปครอบคลุม—แต่ไม่จ ากัด

เฉพาะ—งบการเงิน เพื่ อวัตถุประสงค์ทั่ วไปของกิจการและ 

การเปิดเผยทางการเงินที่เกีย่วขอ้งกบัความยัง่ยืน 

ผูใ้ช ้  นักลงทุน ผู้ให้กู้และเจ้าหนี้ อื่นทั้งในปัจจุบัน และที่อาจจะเป็นใน

อนาคต 

ห่วงโซ่คุณค่า  กจิกรรม ทรัพยากร และความสมัพันธท์ั้งหมดที่เกี่ยวข้องกบัโมเดล

ธุรกิจของกิจการที่เสนอรายงาน และสภาพแวดล้อมภายนอกที่

กจิการด าเนินธุรกจิอยู่  
 

ห่วงโซ่คุณค่าเป็นการเชื่อมโยงกิจกรรม ทรัพยากร และความสัมพันธ์
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ที่ กิจการใช้  และพึ่ งพาเพื่ อก่อให้ เกิดสินค้ าหรือบริการตาม

แนวความคิดของการส่งมอบ การบริโภค จนถึงสิ้นสุดกระบวนการ 

โดยกิจกรรม ทรัพยากร และความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน จะรวมอยู่

ในการด าเนินการของกิจการ เช่น ทรัพยากรบุคคล ด าเนินการ

ร่วมกับช่องทางการจัดหา การตลาด และการจัดจ าหน่าย เช่น  

การจัดหาวัตถุดิบและบริการ และการจ าหน่ายและการส่งมอบ

สินค้าและบริการ และสภาพแวดล้อมทางการเงิน ภูมิศาสตร์  

ภมูิรัฐศาสตร์ และกฎระเบียบต่างๆ ที่กจิการด าเนินธุรกจิอยู่ 
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ภาคผนวก ข 

ขอ้ก าหนดการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มอุตสาหกรรม 

ภาคผนวกน้ีเป็นสว่นหนึง่ของ (ร่าง) มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกีย่วกบัการเปิดเผยดา้นความยัง่ยืน ฉบบัที ่2 

(TFRS S2) และมีผลใชบ้งัคับเช่นเดียวกบัส่วนอ่ืน ๆ ของ (ร่าง) มาตรฐานฉบบัน้ี 

 

บทน า 

ข1 มาตรฐานฉบับนี้  [ฉบับร่าง] มีข้อก าหนดส าหรับการระบุ วัดผล และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวข้อง 

ความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศที่มีนัยส าคัญของกิจการที่เกี่ยวข้องกับโมเดล

ธุรกิจเฉพาะ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และลักษณะทั่วไปอื่นๆ ที่มีลักษณะเฉพาะโดยการมีส่วนร่วม

ในอุตสาหกรรม ในการใช้มาตรฐานฉบับนี้  [ฉบับร่าง] นิติบุคคลที่มีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมเฉพาะ

จะต้องให้ข้อมูลที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดเหล่านี้  

ข2 ข้อก าหนดการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มอุตสาหกรรมได้มาจากมาตรฐานการบัญชีเพื่อความย่ังยืน 

(SASB Standards) (ดูย่อหน้าที่ 10 ถึง ข12) ส่วนใหญ่ไม่เปล่ียนแปลงจากข้อก าหนดที่เทยีบเท่า

ในมาตรฐานการบัญชีเพื่อความย่ังยืน (SASB Standards) เมื่อมีการเสนอการเปล่ียนแปลง จะมี

การท าเคร่ืองหมายไว้เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างองิ เนื่องจากข้อก าหนดเป็นไปตามอุตสาหกรรม เฉพาะ

ส่วนย่อยเท่านั้น จึงมีแนวโน้มที่จะน าไปใช้กบันิติบุคคลเฉพาะ (ดูย่อหน้าที่ ข13 ถึง ข15) 

 

 

โครงสรา้งและค าศพัท ์

ข3 ข้อก าหนดในการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มอุตสาหกรรมได้รับการจัดระเบียบตามอุตสาหกรรม ท าให้

หน่วยงานสามารถระบุข้อก าหนดที่ใช้กับโมเดลธุรกิจและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้ ส าหรับแต่ละ

อุตสาหกรรม จะมีการระบุหัวข้อการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงหรือโอกาสที่เกี่ยวข้องกับ

สภาพภมูิอากาศ ชุดของเมตริกเชื่อมโยงกับหัวข้อการเปิดเผยข้อมูลแต่ละหัวข้อ หัวข้อการเปิดเผย

ข้อมูลแสดงถึงความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศที่ได้รับการระบุว่ามีแนวโน้มว่า

จะมีนัยส าคัญต่อกิจการในอุตสาหกรรมนั้นมากที่สดุ และตัวชี้ วัดที่เกี่ยวข้อง คือ สิ่งที่ได้รับการระบุ

ว่ามีแนวโน้มมากที่สุดที่จะส่งผลให้เกิดการเปิดเผยข้อมูล ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินมูลค่า

ของกจิการ 

ข4 ข้อก าหนดการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มอุตสาหกรรมในภาคผนวกนี้  ประกอบด้วย : 

ข4.1 ค าอธิบายอุตสาหกรรม ซึ่ งมีวัตถุประสงค์เพื่ อชี้ แจงขอบเขตของการใช้งานโดยการ

ก าหนดโมเดลธุรกจิที่เกี่ยวข้อง กจิกรรมทางเศรษฐกจิพื้ นฐาน ผลกระทบและการพึ่งพากัน

ที่เกี่ยวข้องกับความย่ังยืนทั่วไป และคุณลักษณะที่ใช้ร่วมกันอื่นๆ ที่เป็นลักษณะของการมี

ส่วนร่วมในอุตสาหกรรม  
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ข4.2 หัวข้อการเปิดเผยข้อมูล ซึ่ งก าหนดความเสี่ยงหรือโอกาสที่เกี่ยวข้องกับความย่ังยืน

โดยเฉพาะตามกิจกรรมที่ด าเนินการโดยหน่วยงานภายในอุตสาหกรรมหนึ่งๆ ซึ่งรวมถึง

ค าอธิบายสั้นๆ ว่าการจัดการหรือการจัดการที่ผิดพลาดอาจส่งผลต่อมูลค่าองค์กรของ

กจิการอย่างไร  

ข4.3 เมตริกซึ่งมาพร้อมกับหัวข้อการเปิดเผยข้อมูลและได้รับการออกแบบมาเพื่อน าเสนอ

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกบัการปฏบิัติงานในหัวข้อการเปิดเผยข้อมูลเฉพาะรายหรือเป็น

ส่วนหนึ่งของชุดข้อมูล 

ข4.4 โปรโตคอลทางเทคนิค ซึ่งให้ค าแนะน าเกี่ยวกับค าจ ากัดความ ขอบเขต การน าไปใช้ และ

การรวบรวม และ  

ข4.5  ตวัช้ีวดักิจกรรม ซึ่งวัดปริมาณขนาดของกิจกรรม หรือการด าเนินงานเฉพาะโดยนิติบุคคล

และมีไว้ส าหรับใช้ร่วมกับตัวชี้ วัดเพื่อท าให้ข้อมูลเป็นมาตรฐานและอ านวยความสะดวกใน

การเปรียบเทยีบ 

 

การน าไปประยุกตใ์ช ้

 

ความมีสาระส าคญั 

ข5 มาตรฐานฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ให้กิจการระบุข้อมูลที่มีสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและ

โอกาสที่ เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ เพื่ อเป็นประโยชน์ ต่อผู้ ใช้รายงานทางการเงินเพื่ อ

วัตถุประสงค์ทั่วไปส าหรับการประเมินมูลค่าของกิจการและการพิจารณาสนับสนุนด้านการเงินแก่

กจิการนั้น 

ข6 ตามข้อความที่ระบุในวรรค ข3 การเปิดเผยข้อมูลที่ก าหนดไว้ในภาคผนวก ข  และส่วนอื่นที่

เกี่ยวข้องที่ระบุไว้ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ ใช้รายงานทางการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปหรับการ

ประเมินมูลค่าของกิจการ ทั้งนี้  การพิจารณาและตัดสนิใจเป็นความรับผิดชอบของกจิการที่รายงาน

ข้อมูลตามข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับการเปิดเผยด้านความย่ังยืน 

ซึ่งรวมถึงมาตรฐานฉบับนี้  ดังนั้น กจิการควรเปิดเผยข้อมูลตามข้อก าหนดในเร่ืองนั้น เม่ือพิจารณา

แล้วว่าข้อมูลนั้นมีสาระส าคัญ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้รายงานทางการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป

ส าหรับการประเมินมูลค่าของกจิการ 

ข7 หัวข้อและตัวชี้ วัดที่เปิดเผยตามมาตรฐานฉบับนี้ ไม่ได้ก าหนดให้ต้องจัดท าโดยละเอียด โดยกิจการ

ต้องพิจารณาความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกบัสภาพภูมิอากาศที่อาจเกดิขึ้นได้ครอบคลุมทั้งหมด 

ตามที่กิจการเผชิญอยู่จริง (อาจรวมถึงเร่ืองที่ไม่ได้ระบุในมาตรฐานนี้ ) และต้องระบุข้อมูลที่มี

นัยส าคัญที่สอดคล้องตามข้อความที่ระบุในย่อหน้าที่ 9.1 ดังนั้น กิจการอาจต้องเปิดเผยข้อมูลโดย

การระบุหัวข้อเพิ่มเติมนอกเหนือจากข้อก าหนดของกลุ่มอุตสาหกรรมนั้น รวมทั้งตัวชี้ วัดที่เกี่ยวข้อง
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ตามที่กิจการระบุไว้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดในมาตรฐานฉบับนี้  โดยเฉพาะอย่างย่ิงหากกิจการ

ประสบกับความเสี่ยงหรือโอกาสที่ เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและมีผลกระทบต่อธุรกิจหรือ

ลักษณะเฉพาะของแผนธุรกจิ 
 

การเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมที่เหมาะสม 

ข8 ข้อก าหนดตามกลุ่มอุตสาหกรรมถูกก าหนดตามการจ าแนกกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับการคัดกรอง

ว่ามีความส าคัญต่อการพัฒนาที่ย่ังยืน (SICS®) โดยในการเตรียมพร้อมส าหรับการเปิดเผยข้อมูล

ให้สอดคล้องตามกลุ่มอุตสาหกรรมนั้น องค์กรควรเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้ระบุไว้ ในเบื้องต้น

สามารถระบุกลุ่มอุตสาหกรรมเบื้องต้นตามข้อมูลบนเวบ็ไซต์มาตรฐานการบัญชีเพื่อความย่ังยืน 

(SASB standard)1  

ข9 ส าหรับกิจการที่มีประเภทกิจกรรมที่สามารถระบุได้หลายประเภทนั้น กลุ่มกิจการที่มีการด าเนิน

ธุรกิจที่เชื่อมโยงต่อเนื่องแนวกว้างในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม (เช่น กลุ่มธุรกิจครบวงจร) หรือ  

มีการด าเนินธุรกิจที่เชื่อมโยงต่อเนื่องแนวดิ่งตลอดห่วงโซ่คุณค่า อาจต้องน าข้อก าหนดของกลุ่ม

อุตสาหกรรมที่เหมาะสมมาใช้ให้ตรงตามข้อก าหนด และสามารถระบุหัวข้อในการเปิดเผยข้อมูล

ด้านสภาพภมูิอากาศได้อย่างเหมาะสมซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการสร้างมูลค่าของกจิการ 

 

ความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการบญัชีเพือ่ความยัง่ยืน 

ข10 ข้อก าหนดของกลุ่มอุตสาหกรรมนั้นได้มาจากมาตรฐานการบัญชีเพื่อความย่ังยืน(SASB standard) 

โดยกิจการที่ใช้มาตรฐานการบัญชีเพื่อความย่ังยืน(SASB standard) ในการรายงานข้อมูลความ

ย่ังยืนในงบการเงิน ก่อนช่วงระยะการรายงานนี้  จะพบว่าข้อก าหนดมีความสอดคล้องกบัมาตรฐาน

การบัญชีเพื่อความย่ังยืน(SASB standard) ทั้งหมด (ยกเว้นที่ระบุในย่อหน้า ข11) ซึ่งรวมถึง

ข้อมูลดังนี้ : 

ข10.1  การจ าแนกกลุ่มอุตสาหกรรม 

ข10.2 หัวข้อการเปิดเผยข้อมูล 

ข10.3  ตัวชี้ วัดและขั้นตอนทางเทคนิค และ 

ข10.4  รายละเอยีดตัวชี้ วัด 
 

 

 

 

 

 

1 IFRS Foundation คาดว่าจะรวมกบัสถาบัน VRF โดยผนวกรวมมาตรฐานการบัญชีเพื่อความยั่งยืน (SASB standard) ไว้ในข้อก าหนดกอ่น

การออก(ร่าง)มาตรฐานฉบับนี้  

  



ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกบัการเปิดเผยด้านความยั่งยืน ฉบับที่ 2  
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ข11 จากมาตรฐานฉบับนี้  มีข้อเสนอแตกต่างกันจ านวนสองจุด ระหว่างมาตรฐานการบัญชีเพื่อความ

ย่ังยืน(SASB standard) และข้อก าหนดของกลุ่มอุตสาหกรรม คือการระบุจ านวนที่เหมาะสม 

(ตามที่ระบุในย่อหน้าที่ ข16) โดยข้อแตกต่างนี้ ได้ท าสัญลักษณ์ไว้เพื่อให้สะดวกในการอ้างถึง 

และเพื่อเน้นย า้หรือตัดทิ้ง ดังนี้   

ข11.1  ส่วนหนึ่งของข้อก าหนดในกลุ่มอุตสาหกรรมย่อยที่เสนอแก้ไขเพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้

ได้ในระดับสากล 

ข11.2 หัวข้อการเปิดเผยข้อมูลที่เสนอให้เพิ่มใน 4 กลุ่มอุตสาหกรรมในภาคธุรกจิการเงิน พร้อม

ด้วยตัวชี้ วัดที่เกี่ยวข้องในการระบุความเสี่ยงทางด้านการเงินและด้านสิ่งแวดล้อม  

ข12 หากข้อก าหนดตามกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้บังคับที่ถูกใช้ร่วมกับตัวชี้ วัดที่เกี่ยวข้องของ SASB จะช่วย

สนับสนุนให้ผู้ เตรียมใช้มาตรฐานฐานการบัญชีเพื่อความย่ังยืน (SASB Standards) ในการเปลี่ยนมา

ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกบัการเปิดเผยด้านความย่ังยืน 

การระบุโอกาสและความเสีย่งที่มีนยัส าคญั และการเตรียมพรอ้มในการเปิดเผยขอ้มูล 

ข13 ย่อหน้าที่ 9.1 ก าหนดให้กิจการต้องระบุและบรรยายความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับสภาพ

ภูมิอากาศที่อาจได้รับผลกระทบ เพื่อด าเนินการตามข้อก าหนดนี้  ผู้จัดท าควรน าข้อก าหนดตาม

กลุ่มอุตสาหกรรมที่เหมาะสมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการระบุวามเสี่ยงและโอกาส โดยเฉพาะ

หัวข้อการเปิดเผยข้อมูลถึงความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อ

การเปิดเผยข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินกจิกรรมของกจิการในกลุ่มอุตสาหกรรมนั้น 

 

ตวัอย่าง 

บริษัทอุตสาหกรรมรถยนต์อยู่ระหว่างการทบทวนข้อก าหนดและตัดสินใจว่าการเปิดเผยข้อมูล

หัวข้อ “การประหยัดเชื้ อเพลิงและการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกที่เกดิจากการใช้งาน” มีความส าคัญ

ต่อกิจการหรือไม่ โดยหัวข้อดังกล่าวระบุว่า “การเผาไหม้เชื้ อเพลิงฟอสซิลโดยรถยนต์มีสัดส่วน

ส าคัญในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งท าให้เกิดปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ” และ 

“หากมีข้อก าหนดที่เข้มงวดขึ้ น รวมทั้งความต้องการของผู้บริโภคท าให้ตลาดรถยนต์ไฟฟ้า

เพิ่มข้ึน รวมทั้งเคร่ืองยนต์ที่มีประสทิธิภาพสูงขึ้น” ดังนั้น การเปิดเผยข้อมูลหัวข้อดังกล่าวเป็นได้

ทั้งความเสี่ยงในการเปล่ียนผ่าน (องค์กรอาจได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงในการเลือกซื้อของ

ผู้บริโภคจึงต้องปรับเปล่ียนลักษณะการด าเนินธุรกิจ) หรือโอกาสที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ 

(องค์กรมีนวัตกรรมเทยีบเท่าหรือเกนิกว่าข้อบังคับ สามารถเพิ่มส่วนแบ่งตลาดได้) 

ข14 จากย่อหน้าที่  12 – 15 ของมาตรฐานก าหนดให้กิจการเปิดเผยข้อมูลเพิ่ มเติมที่ เกี่ยวกับ 

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศที่มีนัยส าคัญตามที่บรรยายไว้ในย่อหน้าที่ 9.1 โดยการ

เปิดเผยข้อมูลของกิจการ ควรมีหัวข้อการเปิดเผยข้อมูล สอดคล้องตามข้อก าหนดของกลุ่ม



ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกบัการเปิดเผยด้านความยั่งยืน ฉบับที่ 2  
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อุตสาหกรรมตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 11 

ตวัอย่าง 

บริษัทอุตสาหกรรมรถยนต์ (จากตัวอย่างก่อนหน้า) จะเปิดเผยข้อมูลหัวข้อ “การประหยัด

เชื้อเพลิงและการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกที่เกดิจากการใช้งาน” ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดข้อก าหนด

ของกลุ่มอุตสาหกรรมตามมาตรฐานนี้  ตัวอย่างเช่น บริษัทจะระบุข้อมูล การประหยัดเชื้ อเพลิง

ของรถยนต์ในบริษัท (ตัวชี้ วัด TR-AU-410a.1) และการขายรถยนต์ที่ไม่ปล่อยก๊าซเรือน

กระจก (ตัวชี้ วัด TR-AU-410a.2) การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นการด าเนินการตามข้อก าหนด

ของกลุ่มอุตสาหกรรมนี้  รวมถึงตัวชี้ วัดและเป้าหมายต่างๆ ทั้งนี้  บริษัทอาจสามารถใช้ข้อมูล

ดังกล่าวนี้ ในการด าเนินการตามข้อก าหนดที่ระบุในย่อหน้าที่ 13.3 ส าหรับการเปิดเผยข้อมูล 

เชิงปริมาณในการรายงานความคืบหน้าตามแผนซึ่งสอดคล้องกับข้อก าหนดที่ระบุในย่อหน้าที่ 

13.1 เพื่อช่วยให้เข้าใจถึงแผนการด าเนินงานด้านสภาพภูมิอากาศเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด

ไว้ นักลงทุนต่างให้ความส าคัญถึงการที่องค์กรมีแผนรองรับการเปล่ียนผ่านด้านสภาพภูมิอากาศ 

ซึ่งระบุแนวทางและขั้นตอนการด าเนินการหรือมีแผนการรองรับการเปลี่ยนผ่าน 

 

 

การเตรียมขอ้มูลส าหรบัหวัขอ้กลุ่มอุตสาหกรรมที่ต่างกนั 

 

ข15 ในท านองเดียวกันนี้  กิจการควรพิจารณาทบทวนข้อก าหนดของกลุ่มอุตสาหกรรมในการเปิดเผย

ข้อมูลเชิงปริมาณที่ครอบคลุมตามข้อก าหนดของกลุ่มอุตสาหกรรมที่ต่างกนั ตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 

21.1 ถึง 21.5 ตัวอย่างเช่น  

ข15.1  ย่อหน้าที่ 21.1 ก าหนดให้เปิดเผยปริมาณรวมการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกขอบเขต 1 ของ

กิจการ ซึ่งปริมาณรวมของกิจการในกลุ่มอุตสาหกรรมสารกึ่งตัวน า (Semiconductors 

industry) อาจเพิ่มสูงขึ้น โดยการเปิดเผยสัดส่วนการปล่อยมลพิษขอบเขต 1 ซึ่งสัมพันธ์

กบักบัสาร perfluorinated compounds (ดูตัวชี้ วัด TC-SC-110a.1) 

ข15.2 ย่อหน้าที่ 21.3 ก าหนดให้เปิดเผยข้อมูลเชิงปริมาณที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงทางกายภาพ

ด้านสภาพภูมิอากาศของกิจการ ซึ่งกิจการในกลุ่มสินค้าการเกษตรสามารถระบุข้อมูล

สัดส่วนของวัตถุดิบเกษตรหลักที่จัดหาจากพื้ นที่ที่มีความเสี่ยงขาดแคลนน ้า  (water-

stressed region) (ดูตัวชี้ วัด FB-AG-440a.2) 

ข15.3 ย่อหน้าที่ 21.4 ก าหนดให้เปิดเผยข้อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับโอกาสด้านสภาพภูมิอากาศ

ของกิจการ ซึ่งกิจการในกลุ่มเคมีภัณฑ์สามารถแสดงรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมา

เพื่อความมีประสทิธภิาพในการใช้งานทรัพยากร (ดูตัวชี้ วัด RT-CH-410a.1) 
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ข15.4 ย่อหน้าที่ 21.5 ก าหนดให้เปิดเผยข้อมูลเชิงปริมาณที่กิจการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับสภาพ

ภูมิอากาศ ซึ่ งกิจการในกลุ่มน ้ามันและก๊าซ (Oil and Gas) สามารถเปิดเผยตัวเลข 

การลงทุนในพลังงาดทดแทน (ดูตัวชี้ วัด EM-EP-420a.3) 

ข16 ไม่ว่าผู้จัดท าจะเกี่ยวพันในกลุ่มอุตสาหกรรมโดยตรง หรือมีความเชื่อมโยงชัดเจนระหว่างหัวข้อ

ของกลุ่มอุตสาหกรรมที่ต่างกัน หรือของอุตสาหกรรมหนึ่งที่ระบุให้ต้องเปิดเผยข้อมูล กิจการควร

ระบุความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกบัสภาพภมูิอากาศที่อาจได้รับผลกระทบอย่างครอบคลุมและ

เป็นกลาง โดยน าข้อก าหนดทั้งหมดในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมมาใช้ 

ข17 ข้อก าหนดของกลุ่มอุตสาหกรรมตามมาตรฐานนี้ ได้รับการเผยแพร่ โดยแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม 

แบ่งออกเป็นหมวด (Volumes) ข1 – ข68 ตามตารางที่ 1 ด้านล่างนี้  

ตารางที่ 1 ขอ้ก าหนดของกลุ่มอุตสาหกรรม หมวด ข1 – ข68 

กลุ่มอุตสาหกรรมตาม SICS หมวด 

กลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภค  

เสื้อผ้า เคร่ืองประดับ รองเท้า ข1 (CG-AA) 

ผู้ผลิตอุปกรณ์ ข2 (CG-AM) 

วัสดุก่อสร้างและตกแต่ง ข3 (CG-BF) 

อคีอมเมิร์ส ข4 (CG-EC) 

ผลิตภัณฑด์ูแลบ้านและดูแลร่างกาย ข5 (CG-HP) 

ผู้ค้าปลีกสนิค้าทั่วไป สนิค้าเฉพาะทางและผู้จัดจ าหน่าย ข6 (CG-MR) 

ของเล่นและอุปกรณ์กฬีา  

กลุ่มอุตสาหกรรมขุดเจาะและเหมืองแร่  

ถ่านหิน ข7 (EM-CO) 

วัสดุก่อสร้าง ข8 (EM-CM) 

แร่เหลก็และผู้ผลิตเหลก็ ข9 (EM-IS) 

โรงงานถลุงแร่ ข10 (EM-MM) 

ส ารวจและขุดเจาะ น า้มันและกา๊ซธรรมชาติ ข11 (EM-EP) 

น า้มันและกา๊ซธรรมชาติ ขั้นกลาง ข12 (EM-MD) 

โรงกล่ันน า้มันและการตลาด ข13 (EM-RM) 

การบริการเกี่ยวกบัอุตสาหกรรมน า้มันและกา๊ซธรรมชาติ ข14 (EM-SV) 

กลุ่มการเงิน  

บริหารจัดการกองทุน ข15 (FN-AC) 

ธนาคารพาณิชย์ ข16 (FN-CB) 

การเงินรายย่อย  
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กลุ่มอุตสาหกรรมตาม SICS หมวด 

ประกนัภัย ข17 (FN-IN) 

การลงทุนและตัวแทน ข18 (FN-IB) 

สนิเชื่อและรับจ านอง ข19 (FN-MF) 

หลักทรัพย์และแลกเปล่ียนเงินตรา  

กลุ่มอาหารและเคร่ืองดืม่  

ผลิตภัณฑก์ารเกษตร ข20 (FB-AG) 

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ ข21 (FB-AB) 

ผู้ขายและผู้จ าหน่ายอาหาร ข22 (FB-FR) 

ผู้ค้าเนื้อสดและนม ข23 (FB-MP) 

เคร่ืองด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ข24 (FB-NB) 

อาหารแปรรูป ข25 (FB-PF) 

ร้านอาหาร ข26 (FB-RN) 

บุหร่ีและยาสบู  

กลุ่มผลิตภณัฑด์า้นสุขภาพ  

ผลิตภัณฑย์าและชีววิทยา  

ร้านขายยา ข27 (HC-DR) 

ผู้ขนส่งผลิตภัณฑย์า ข28 (HC-DY) 

ผู้จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑย์า ข29 (HC-DI) 

ผู้ดูแลผู้ป่วย ข30 (HC-MC) 

อุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทย์ ข31 (HC-MS) 

กลุ่มโครงสรา้งพื้ นฐาน  

โรงไฟฟ้า ข32 (IF-EU) 

วิศวกรรมและการก่อสร้าง ข33 (IF-EN) 

ผู้จ าหน่ายและดูแลระบบท่อส่งกา๊ซธรรมชาติ ข34 (IF-GU) 

ผู้รับเหมาก่อสร้าง ข35 (IF-HB) 

อสงัหาริมทรัพย์ ข36 (IF-RE) 

บริการด้านอสงัหาริมทรัพย์ ข37 (IF-RS) 

การบริหารจัดการของเสยี ข38 (IF-WM) 

ผู้ผลิตและจ าหน่ายระบบน า้ประปา ข39 (IF-WU) 

กลุ่มพลงังานทดแทน  

เชื้อเพลิงชีวภาพ ข40 (RR-BI) 

การจัดการป่าไม้ ข41 (RR-FM) 



ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกบัการเปิดเผยด้านความยั่งยืน ฉบับที่ 2  

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัสภาพภูมิอากาศ 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านัน้ และอยู่ระหวา่งการพิจารณาของคณะท างานอาจมีการเปลีย่นแปลงไดใ้นภายหลงั 
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กลุ่มอุตสาหกรรมตาม SICS หมวด 

เชื้อเพลิงและแบตเตอร่ี ข42 (RR-FC) 

เย่ือและผลิตภัณฑก์ระดาษ ข43 (RR-PP) 

เทคโนโยลีพลังงานแสงอาทติย์และผู้พัฒนาโครงการ ข44 (RR-ST) 

เทคโนโยลีพลังงานลมและผู้พัฒนาโครงการ ข45 (RR-WT) 

กลุ่มบริหารจัดการและแปรรูปทรพัยากร  

การบินและต่อสู้อากาศยาน ข46 (RT-AE) 

ผลิตภัณฑเ์คมี ข47 (RT-CH) 

บรรจุภัณฑ ์ ข48 (RT-CP) 

ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า ข49 (RT-EE) 

อุปกรณ์และเคร่ืองจักรอุตสาหกรรม ข50 (RT-IG) 

กลุ่มบริการ  

โฆษณาและการตลาด  

เกมสแ์ละบ่อนคาสโิน ข51 (SV-CA) 

การศึกษา  

โรงแรมและที่พัก ข52 (SV-HL) 

สิ่งอ านวยความสะดวก ข53 (SV-LF) 

สื่อและความบันเทงิ  

ธุรกจิบริการด้านความบันเทงิ  

กลุ่มเทคโนโลยีและการโทรคมนาคม  

โรงงานผู้ผลิตและออกแบบอุปกรณ์สื่อสาร ข54 (TC-ES) 

อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ข55 (TC-HW) 

ธุรกจิบริการอนิเตอร์เนต็ ข56 (TC-IM) 

สารกึ่งตัวน า ข57 (TC-SC) 

ซอฟต์แวร์และบริการด้านไอท ี ข58 (TC-SI) 

บริการโทรคมนาคม ข59 (TC-TL) 

กลุ่มขนส่ง  

ขนส่งทางอากาศ ข60 (TR-AF) 

สายการบิน ข61 (TR-AL) 

อะไหล่ ข62 (TR-AP) 

รถยนต์ ข63 (TR-AU) 

เช่ารถยนต์และเช่าซื้อรถยนต์ ข64 (TR-CR) 

เรือ ข65 (TR-CL) 



ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกบัการเปิดเผยด้านความยั่งยืน ฉบับที่ 2  

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัสภาพภูมิอากาศ 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านัน้ และอยู่ระหวา่งการพิจารณาของคณะท างานอาจมีการเปลีย่นแปลงไดใ้นภายหลงั 
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กลุ่มอุตสาหกรรมตาม SICS หมวด 

ขนส่งทางทะเล ข66 (TR-MT) 

ขนส่งทางราง (รถไฟ) ข67 (TR-RA) 

ขนส่งทางบก (รถยนต์) ข68 (TR-RO) 

 



ร่าง มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินทีเ่กี่ยวข้องกบัภมิูอากาศ  

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะท างานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง 
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ภาคผนวก ค 

วนัถือปฏิบติั 

ภาคผนวกน้ีเป็นสว่นหนึง่ของ (ร่าง) มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกีย่วกบัการเปิดเผยดา้นความยัง่ยืน ฉบบัที ่2 (TFRS 

S2) และมีผลใชบ้งัคับเช่นเดียวกบัส่วนอ่ืน ๆ ของ (ร่าง) มาตรฐานฉบบัน้ี 

ค1 กิจการต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับนี้ ส าหรับรอบระยะเวลารายงานที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 

1 มกราคม 25XX เป็นต้นไป ทั้งนี้  อนุญาตให้ถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หากกิจการเลือกถือ

ปฏบิัติตามมาตรฐานฉบับนี้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าว 

ค2    มาตรฐานฉบับนี้ ไม่ได้ก าหนดให้กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่ระบุในมาตรฐานฉบับนี้ ส าหรับรอบ

ระยะเวลารายงานก่อนวันที่ เร่ิมใช้มาตรฐานเป็นคร้ังแรก  ดังนั้น กิจการไม่ต้องเปิดเผยข้อมูล

เปรียบเทยีบในรอบระยะเวลารายงานแรกที่กจิการถือปฏบิัติตามมาตรฐานฉบับนี้   
  



ร่าง มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินทีเ่กี่ยวข้องกบัภมิูอากาศ  

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะท างานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง 
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คณะท างานศึกษาแนวทางในการเปิดเผยขอ้มูลเรื่อง ESG ในงบการเงิน  

   

  นายสพุจน์   สงิห์เสน่ห์  ประธานคณะท างาน 

  นางกอบบุญ ศรีชัย  ที่ปรึกษา 

  ดร.สวนิตย์ บุญญาสวุัฒน์  โกศลพิศิษฐ์กุล  คณะท างาน 

  นายกษิติ    เกตุสริุยงค์  คณะท างาน 

  นายณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท ์  คณะท างาน 

  นายพงทวี  รัตนะโกเศศ  คณะท างาน 

  นายพสุ  ศิริเสรีวรรณ  คณะท างาน 

  นางวริศรา  วงศ์จงรุ่งเรือง  คณะท างาน 

  ผู้แทนคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี  คณะท างาน 

  (นางสาวสรีุย์รัตน์  ทองอรุณแสง)    

  ผู้แทนคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี  คณะท างาน 

  นางวารุณี   ปรีดานนท ์(ผู้แทนหลัก)   

  ร.ต.ท.ศิวะรักษ์   พินิจารมณ์ (ผู้แทนรอง)  

  นางสาวสธุรีา หงษ์มณี  เลขานุการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


