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เรื่อง ขอ้ก าหนดทั่วไปส าหรับการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินเกี ่ยวกับความยั่งยืน  (TFRS S1) 

ประกอบด้วยย่อหน้าที่ 1 ถึง 92 และภาคผนวก ก ถึง ค ทุกย่อหน้ามีความส าคัญเท่ากันย่อหน้าที่

พิมพ์ด้วยตัวอักษรหนาถือเป็นหลักการส าคัญ ค านิยามในภาคผนวก ก ที่ปรากฏเป็นคร้ังแรกใน

มาตรฐานฉบับนี้ จะเป็นตัวอักษรเอน ค าจ ากดัความของข้อก าหนดอื่นๆ ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินเกี่ยวกับการเปิดเผยด้านความย่ังยืนฉบับอื่นๆ มาตรฐานฉบับนี้ ต้องอ่านโดยค านึงถึง

ข้อก าหนดของวัตถุประสงค์และเกณฑเ์พื่อให้ได้มาซึ่งข้อสรุป (Basis for Conclusions) 
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วตัถุประสงค ์

1 ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับการเปิดเผยขอ้มูลดา้นความยัง่ยืน ฉบับที่ 1  

เร่ือง ขอ้ก าหนดทัว่ไปส าหรับการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินเกี่ยวกับความยัง่ยนื (TFRS S1) 

มีวตัถุประสงค์เพื่อก าหนดให้กิจการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวขอ้งกับ  

ความยัง่ยืนที่มีนยัส าคญั ซ่ึงมีประโยชนต่์อผูใ้ชร้ายงานทางการเงินเพือ่วัตถุประสงค์ทัว่ไปเมื่อ

ผูใ้ชง้บการเงินประเมินมลูค่าของกิจการ และตดัสินใจว่าจะจัดหาทรพัยากรใหก้ิจการหรือไม่1 

2 กิจการที่เสนอรายงานตอ้งเปิดเผยขอ้มูลที่มีสาระส าคญัเกี่ยวกบัความเสี่ยงและโอกาสที่

เกีย่วขอ้งกบัความยัง่ยืนที่มีนยัส าคญัทั้งหมดที่เกิดข้ึน โดยในการประเมินความมีสาระส าคญั

ของรายการตอ้งประเมินในบริบทความจ าเป็นของผูใ้ชร้ายงานทางการเงินเพื่อวตัถุประสงค์

ทัว่ไปในการประเมินมูลค่าของกิจการ 

3 การรายงานทางการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ทัว่ไปของกิจการตอ้งเปิดเผยถึงข้อมูลทางการเงิน

เกีย่วกับความยัง่ยนืที่ครบถว้น เป็นกลาง และถูกตอ้ง 

4 มาตรฐานฉบับนี้ ก าหนดวิธีที่กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับความย่ังยืนเพื่อให้

ข้อมูลพื้ นฐานที่เพียงพอต่อผู้ ใช้ข้อมูลเพื่อประเมินผลกระทบของโอกาสและความเสี่ยงเกี่ยวกับ

ความย่ังยืนต่อมูลค่าของกจิการ 

5 มูลค่ากิจการสะทอ้นความคาดหวงัต่อจ านวนเงิน จังหวะเวลาและความแน่นอนของกระแส

เงินสดในอนาคตตลอดระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว และมูลค่าของกระแสเงินสดตาม

ลกัษณะความเสี่ยงของบริษทัและการเขา้ถึงขอ้มูลการจัดหาเงินและตน้ทุนเงินทุน ขอ้มูลที่

จ าเป็นต่อการประเมินมูลค่ากิจการ รวมถึงขอ้มูลที่กิจการให้ในงบการเงินและข้อมูลทาง

การเงินเกีย่วกบัความยัง่ยืน 

6 ข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับความย่ังยืนนั้นกว้างกว่าข้อมูลที่รายงานในงบการเงิน และอาจรวมถึง

ข้อมูลเกี่ยวกบั 

6.1 การก ากับดูแลความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับความย่ังยืนของกิจการ และกลยุทธ์ใน

การรับมือกบัความเสี่ยงและโอกาสเหล่านั้น 

6.2 การตัดสินใจของกิจการซึ่งส่งผลต่อกระแสเงินสดเข้า และกระแสเงินสดออกซึ่งยังไม่เข้า

เง่ือนไขการรับรู้รายการในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง 

6.3 ชื่อเสียง ผลการด าเนินงาน และแนวโน้มของกิจการที่เป็นผลมาจากการกระท าที่กิจการ

 
1
 ตลอด (ร่าง) มาตรฐานฉบับนี้  ค าว่า 'ผู้ใช้หลัก' และ 'ผู้ใช้' ใช้แทนกนัได้ โดยมีความหมายเดยีวกนั  
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ด าเนินการ เช่น ความสัมพันธ์กับผู้คน โลก และเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นสิ่งที่กระทบและเป็น

การพึ่งพาของกจิการต่อสิ่งเหล่านั้น และ 

6.4 การพัฒนาสนิทรัพย์จากองค์ความรู้ของกจิการ 

7 มาตรฐานฉบับนี้ก าหนดเกณฑใ์นการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกบัความย่ังยืนซึ่ง 

7.1 สามารถเปรียบเทียบกันได้ทั้งกับข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับความย่ังยืนของกิจการใน 

งวดก่อน และข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกบัความย่ังยืนของกจิการอื่น และ 

7.2 เชื่อมโยงกบัข้อมูลอื่นในการรายงานทางการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของกจิการ 

 

ขอบเขต 

8 กิจการตอ้งใชม้าตรฐานฉบบัน้ีในการจัดท าและเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินเกี่ยวกบัความยัง่ยืน

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลดา้นความยัง่ยืน กิจการอาจ

ใชม้าตรฐานฉบบัน้ีเมื่องบการเงินจัดท าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน หรือหลกัการ

บญัชีอื่นที่รบัรองทัว่ไป 

9 ความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับความย่ังยืนที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล  

ซึ่งกระทบกับการประเมินมูลค่ากิจการของผู้ใช้หลักของการรายการทางการเงินเพื่อวัตถุประสงค์

ทั่วไปไม่อยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานฉบับนี้  

10 มาตรฐานฉบับนี้ ใช้ค าศัพทซ์ึ่งเหมาะสมกบักิจการที่แสวงหาผลก าไร เช่น ธุรกิจภาคเอกชน ดังนั้น

ถ้าธุรกิจภาคเอกชน หรือภาครัฐที่ไม่แสวงหาผลก าไรจะน ามาตรฐานฉบับนี้ มาใช้ กิจการดังกล่าว

อาจต้องปรับปรุงค าอธิบายที่ใช้ส าหรับการเปิดเผยข้อมูลบางรายการเมื่อน ามาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินเกี่ยวกบัการเปิดเผยด้านความย่ังยืนมาใช้ 

 

หวัขอ้หลกั 

11  เว้นแต่กรณีมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับการเปิดเผยด้านความย่ังยืนฉบับอื่นอนุญาต

หรือก าหนดเป็นอย่างอื่น กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบั 

11.1 การก ากบัดูแล - กระบวนการก ากบัดูแล ควบคุม และขั้นตอนที่กจิการใช้ติดตามจัดการ 

 ความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกบัความย่ังยืน 

11.2 กลยุทธ ์– วิธีการในการรบัมือความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวขอ้งกบัความยัง่ยืนที่อาจ

กระทบกบัโมเดลธุรกจิของกจิการ และกลยุทธใ์นระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

11.3 การบริหารความเสี่ยง – กระบวนการที่กิจการใชใ้นการระบุ ประเมิน และจัดการ 

ความเสีย่งที่เกี่ยวกบัความย่ังยืน 

11.4  ตัวชี้ วัด และเป้าหมาย - ข้อมูลที่ใช้ในการประเมิน จัดการ และติดตามผลการด าเนินงาน 

 ของบริษัทในด้านความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกบัความย่ังยืนตลอดช่วงเวลา 
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การก ากบัดูแล 

12 วัตถุประสงค์ของการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินเกีย่วกบัความยั่งยืนเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการ 

คือ เพื่อให้ผู้ใช้รายงานทางการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปเข้าใจกระบวนการก ากับดูแล การควบคุม 

และขั้นตอนที่ใช้ในการติดตามและจัดการความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกบัความย่ังยืน 

13 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นี้  กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานก ากับดูแล หรือหน่วยงานอื่นๆ 

(อาจรวมถึงคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ หรือหน่วยงานเทียบเท่าที่มีหน้าที่ก ากับดูแล)  

ซึ่งก ากับดูแลความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับความย่ังยืน และข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของ

ผู้บริหารที่อยู่ในกระบวนการการก ากับดูแล กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลโดยเฉพาะอย่างย่ิงในเร่ือ ง

ดังต่อไปนี้  

13.1 เอกลักษณ์ของหน่วยงาน หรือบุคคลภายในหน่วยงานที่มีหน้าที่ก ากบัดูแลความเสี่ยงและ

โอกาสที่เกี่ยวข้องกบัความย่ังยืน 

13.2 ผลกระทบจากหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานก ากับดูแลความเสี่ยงและโอกาส 

ที่เกี่ยวข้องกับความย่ังยืนต่อขอบเขตการท างาน ค าสั่งของคณะกรรมการ และนโยบายอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวข้องของกจิการ 

13.3 ความเชื่อมั่นว่าหน่วยงานก ากับดูแลมีทักษะและความสามารถที่เหมาะสม พร้อมที่จะ

ก ากับดูแลกลยุทธ์ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับ

ความย่ังยืน 

13.4 วิธีการและความถี่ที่หน่วยงานและคณะกรรมการ (คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

ด้านความเสี่ยง และคณะกรรมการอื่นๆ) ได้รับรายงานเกี่ยวกับความเสี่ยงและโอกาสที่

เกี่ยวข้องกบัความย่ังยืน 

13.5 วิธีการพิจารณาความเสี่ยงและโอกาสที่ เกี่ยวข้องกับความย่ังยืนที่หน่วยงานและ

คณะกรรมการใช้ในการก ากับดูแลกลยุทธ์ของกิจการ การตัดสินใจเกี่ยวกับธุรกรรมที่

ส าคัญ และนโยบายการบริหารความเสี่ยง อาจรวมถึงการประเมินการตัดสินใจเลือก 

อย่างใดอย่างหนึ่ง และการวิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อความไม่แน่นอน 

13.6 วิธีการที่หน่วยงานและคณะกรรมการใช้ก ากับดูแลในการก าหนดเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับ

ความเสี่ยงและโอกาสที่ เกี่ยวข้องกับความย่ังยืนที่มีนัยส าคัญ และวิธีการติดตาม 

ความคืบหน้าเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายดังกล่าว (ย่อหน้าที่ 27 ถึง 35) รวมถึงค าอธิบายว่า

ตัวชี้ วัดผลการด าเนินงานได้รวมอยู่ในนโยบายค่าตอบแทนเกี่ยวข้องกนัหรือไม่ อย่างไร 

13.7 ค าอธิบายเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารในการประเมินและจัดการกับความเสี่ยงและ

โอกาสที่เกี่ยวข้องกับความย่ังยืน รวมถึงในบทบาทนั้นได้มอบหมายให้ผู้ด ารงต าแหน่ง

ระดับบริหารหรือคณะกรรมการโดยเฉพาะ หรือไม่ และมีการก ากับดูแลต าแหน่งหรือ

คณะกรรมการนั้นอย่างไร ค าอธิบายจะต้องรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมและ

กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกบัความย่ังยืน และ



ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับการเปิดเผยด้านความย่ังยืน ฉบับที่ 1  

เรื่อง ข้อก าหนดทั่วไปส าหรับการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับความย่ังยืน (TFRS S1) 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านัน้ และอยู่ระหวา่งการน าเสนอในคณะกรรมการ อาจมีการเปลีย่นแปลงไดใ้นภายหลงั 
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การควบคุมเหล่านั้นมีการบูรณาการกบัหน้าที่งานภายในต่าง ๆ อย่างไร 

กลยุทธ ์

14 วตัถุประสงคข์องการเปิดเผยขอ้มูลดา้นกลยุทธท์างการเงินที่เกี่ยวขอ้งกบัความยัง่ยืนเพื่อให้

ผูใ้ช้รายงานทางการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ทัว่ไปสามารถเข้าใจถึงกลยุทธ์ของกิจการใน 

การบริหารความเสีย่งและโอกาสที่เกีย่วขอ้งกบัความยัง่ยืนท่ีมีนยัส าคญั 
 

15 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นี้  กจิการจะต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้  

15.1  ความเสี่ยงและโอกาสที่ เกี่ยวข้องกับความย่ังยืนที่มีนัยส าคัญ ซึ่ งคาดการณ์ได้อย่าง

สมเหตุสมผลว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อโมเดลธุรกจิ กลยุทธ ์และกระแสเงินสด การเข้าถึง

แหล่งเงินทุน และต้นทุนของเงินทุนทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง หรือระยะยาว (ดูย่อหน้าที่ 

16 ถึง 19) 

15.2  ผลกระทบของความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับความย่ังยืนที่มีนัยส าคัญต่อโมเดล

ธุรกจิและห่วงโซ่คณุค่า (ดูย่อหน้าที่ 20) 

15.3  ผลกระทบของความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกบัความย่ังยืนที่มีนัยส าคัญต่อกลยุทธ์และ

การตัดสนิใจ (ดูย่อหน้าที่ 21) 

15.4  ผลกระทบของความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับความย่ังยืนที่มี นัยส าคัญต่อฐานะ

การเงิน ผลการด าเนินงานทางการเงิน และกระแสเงินสดส าหรับรอบระยะเวลาที่รายงาน 

และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว รวมถึงความเสี่ยง

และโอกาสที่เกี่ยวข้องกับความย่ังยืนนั้นถูกรวมอยู่ในการวางแผนทางการเงินของกิจการ

อย่างไร (ดูย่อหน้าที่ 22) และ 

15.5  ความยืดหยุ่นของกลยุทธ ์(รวมถึงโมเดลธุรกิจ) ต่อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความย่ังยืนที่

มีนัยส าคัญ (ดูย่อหน้าที่ 23 ถึง 24) 

 

ความเสีย่งและโอกาสที่เกีย่วขอ้งกบัความยัง่ยืน 

16 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลที่ช่วยให้ผู้ใช้รายงานทางการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปสามารถเข้าใจถึง

ความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับความย่ังยืนที่มีนัยส าคัญ ซึ่งสามารถคาดการณ์ได้อย่าง

สมเหตุสมผลในผลกระทบต่อโมเดลธุรกจิ กลยุทธ ์และกระแสเงินสด การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และ

ต้นทุนของเงินทุนทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง หรือระยะยาว กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลโดยเฉพาะ

อย่างย่ิงในเรื่องดังต่อไปนี้  

16.1  ค าอธิบายถึงความเสี่ยง โอกาส และกรอบเวลาที่ เกี่ยวข้องกับความย่ังยืนที่มีนัยส าคัญ 

ซึ่งสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลในผลกระทบต่อโมเดลธุรกิจ กลยุทธ์ และ 

กระแสเงินสด การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และต้นทุนของเงินทุนทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง หรือ

ระยะยาว และ 



ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับการเปิดเผยด้านความย่ังยืน ฉบับที่ 1  

เรื่อง ข้อก าหนดทั่วไปส าหรับการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับความย่ังยืน (TFRS S1) 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านัน้ และอยู่ระหวา่งการน าเสนอในคณะกรรมการ อาจมีการเปลีย่นแปลงไดใ้นภายหลงั 
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16.2  วิธีการที่ใช้ในการก าหนดกรอบเวลาระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว และวิธีการเหล่านี้

เชื่อมโยงกบัขอบเขตการวางแผนเชิงกลยุทธแ์ละแผนการจัดสรรทุนของกจิการอย่างไร 

17 ความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับความย่ังยืนของกิจการที่เกิดจากการพึ่งพาทรัพยากรและ

ผลกระทบต่อทรัพยากร และจากความสัมพันธ์ที่คงไว้ซึ่งอาจได้รับผลกระทบทางบวกหรือทางลบ

จากผลกระทบและการพึ่ งพาเหล่านั้ น ตัวอย่างเช่น เมื่ อ โมเดลธุรกิจของกิจการขึ้ นอยู่กับ 

ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น า้ มีแนวโน้มว่าจะส่งผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงคุณภาพ ความพร้อมใช้ 

และราคาของทรัพยากรนั้น เมื่อกิจกรรมของกิจการส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อภายนอก เช่น 

ชุมชนท้องถิ่น กิจการอาจอยู่ภายใต้กฎระเบียบของรัฐบาลที่เข้มงวดย่ิงขึ้ นและอาจได้รับผลที่

ตามมาของผลกระทบด้านชื่อเสียง ตัวอย่างเช่น ผลกระทบเชิงลบต่อแบรนด์และต้นทุนการจัดหา 

ที่สูงขึ้น นอกจากนี้  เมื่อคู่ค้าทางธุรกจิของกิจการต้องเผชิญกับความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับ

ความย่ังยืนที่มีนัยส าคัญ กิจการอาจจะต้องเผชิญกับผลกระทบที่ตามมาด้วย เมื่อผลกระทบ  

การพึ่งพา และความสัมพันธ์ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือโอกาสต่อกิจการสามารถส่งผล

กระทบต่อผลการด าเนินงานหรือแนวโน้มของกิจการ สร้างหรือท าลายมูลค่าของกิจการและ

ผลตอบแทนทางการเงินแก่ผู้สนับสนุนทางการเงิน และการประเมินมูลค่าของกจิการโดยผู้ใช้หลัก 

18 กรอบเวลาระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวที่อ้างถึงในย่อหน้าที่ 16.1 อาจแตกต่างกันและ

ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ซึ่งรวมถึงลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรม เช่น กระแสเงินสดและ

วงจรของธุรกิจ ระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้ในการลงทุน กรอบเวลาที่ ผู้ ใช้รายงานทางการเงินเพื่อ

วัตถุประสงค์ทั่วไปท าการประเมิน และขอบเขตการวางแผนที่มักใช้ในอุตสาหกรรมของกิจการ

เพื่อการตัดสนิใจเชิงกลยุทธ ์

19 ในการระบุความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกบัความย่ังยืนที่มนีัยส าคัญที่อธบิายไว้ในย่อหน้าที่ 16 

กจิการจะต้องปฏบิัติตามย่อหน้าที่ 51 

20 กจิการจะต้องเปิดเผยข้อมูลที่ช่วยให้ผู้ใช้รายงานทางการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปสามารถเข้าใจ

การประเมินผลกระทบในปัจจุบันและสามารถคาดการณ์ผลกระทบของความเสี่ยงและโอกาสที่

เกี่ยวข้องกบัความย่ังยืนที่มีนัยส าคัญต่อโมเดลธุรกจิ โดยเฉพาะอย่างย่ิง กจิการจะต้องเปิดเผย 

20.1  ค าอธิบายของผลกระทบในปัจจุบันและที่คาดการณ์ไว้ของความเสี่ยงและโอกาสที่

เกี่ยวข้องกบัความย่ังยืนที่มีนัยส าคัญในห่วงโซ่คุณค่า และ 

20.2  ค าอธิบายว่าความเสี่ยงและโอกาสที่ เกี่ยวข้องกับความย่ังยืนที่มีนัยส าคัญอยู่ส่วนใด  

ในห่วงโซ่คุณค่าที่ต้องให้ความสนใจ (เช่น พื้ นที่ทางภูมิศาสตร์ สิ่งอ านวยความสะดวก 

หรือประเภทของสนิทรัพย์ ปัจจัยน าเข้า ผลผลิต หรือช่องทางการจ าหน่าย) 

  



ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับการเปิดเผยด้านความย่ังยืน ฉบับที่ 1  

เรื่อง ข้อก าหนดทั่วไปส าหรับการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับความย่ังยืน (TFRS S1) 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านัน้ และอยู่ระหวา่งการน าเสนอในคณะกรรมการ อาจมีการเปลีย่นแปลงไดใ้นภายหลงั 
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กลยุทธแ์ละการตดัสินใจ 

21 กจิการจะต้องเปิดเผยข้อมูลที่ช่วยให้ผู้ใช้รายงานทางการเงินตามวัตถุประสงค์ทั่วไปสามารถเข้าใจ

ถึงผลกระทบของความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับความย่ังยืนที่มีนัยส าคัญต่อกลยุทธ์และ  

การตัดสนิใจ โดยเฉพาะอย่างย่ิง กจิการจะต้องเปิดเผย  

21.1  วิธกีารตอบสนองต่อความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกบัความย่ังยืนที่มีนัยส าคัญ 

21.2  ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ เกี่ยวกับความคืบหน้าของแผนการที่ เปิดเผย 

ในรายงานส าหรับงวดก่อน และ 

21.3  ผลได้ผลเสียระหว่างความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับความย่ังยืนได้รับการพิจารณา

โดยกิจการ (ตัวอย่างเช่น ในการตัดสินใจเกี่ยวกับที่ตั้งของการด าเนินงานใหม่ ผลได้

ผลเสียระหว่างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของการด าเนินงานกับโอกาสการจ้างงานในชุมชนนั้น 

และผลกระทบที่เกี่ยวข้องกบัมูลค่าของกจิการ) 

ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานทางการเงิน และกระแสเงินสด 

22 กจิการจะต้องเปิดเผยข้อมูลที่ช่วยให้ผู้ใช้รายงานทางการเงินตามวัตถุประสงค์ทั่วไปสามารถเข้าใจ

ถึงผลกระทบของความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับความย่ังยืนที่มีนัยส าคัญต่อฐานะการเงิน  

ผลการด าเนินงานทางการเงิน และกระแสเงินสดส าหรับรอบระยะเวลาที่รายงาน และผลกระทบที่

คาดว่าจะเกิดขึ้ นในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว รวมถึงวิธีการในการน าความเสี่ยงและ

โอกาสที่เกี่ยวข้องกับความย่ังยืนไปรวมในการวางแผนทางการเงินของกิจการ กิจการต้องเปิดเผย

ข้อมูลเชิงปริมาณเว้นแต่จะไม่สามารถท าได้ หากกิจการไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลเชิงปริมาณได้ 

กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลเชิงคุณภาพ เมื่อมีการเปิดเผยข้อมูลเชิงปริมาณ กจิการสามารถเปิดเผย

เป็นจ านวนหรือช่วงของจ านวนได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิง กจิการต้องเปิดเผยว่า  

22.1  ความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกบัความย่ังยืนที่มีนัยส าคัญส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน 

ผลการด าเนินงานทางการเงิน และกระแสเงินสดที่รายงานล่าสดุอย่างไร 

22.2  ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับความย่ังยืนที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 22.1

ส าหรับความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญที่จะมีการปรับปรุงอย่างมีสาระส าคัญต่อมูลค่าตามบัญชี

ของสนิทรัพย์และหนี้สนิที่รายงานในงบการเงินภายในปีงบการเงินถัดไป 

22.3  กจิการคาดหวังอย่างไรต่อฐานะการเงินที่จะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเวลาผ่านไป โดยพิจารณา

จากกลยุทธใ์นการบริหารความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกบัความย่ังยืน ซึ่งสะท้อนถึง 

22.3.1  แผนการลงทุนในปัจจุบันและแผนการลงทุนที่ผูกพันไว้แล้ว และผลกระทบ 

ที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นต่อฐานะการเงิน (ตัวอย่างเช่น รายจ่ายในการลงทุน  

การเข้าซื้ อกิจการและการจ าหน่ายกิจการที่ส าคัญ การร่วมทุน การเปล่ียนแปลง

ทางธุรกจิ นวัตกรรม พื้นที่ธุรกจิใหม่ และการเลิกใช้สนิทรัพย์)  

22.3.2  แผนการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการน ากลยุทธไ์ปปฏิบัติ และ 
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22.4  กิจการคาดหวังอย่างไรต่อผลการด าเนินงานทางการเงินจะเปล่ียนแปลงไปเมื่อเวลา  

ผ่านไปโดยพิจารณาจากกลยุทธ์ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับ

ความย่ังยืนที่มีนัยส าคัญ 

 

ความยืดหยุ่น 

23 กจิการจะต้องเปิดเผยข้อมูลที่ช่วยให้ผู้ใช้รายงานทางการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปสามารถเข้าใจ

ถึงความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับความไม่แน่นอนที่เกดิจากความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความ

ย่ังยืนที่มีนัยส าคัญ เมื่อมีความเหมาะสมกจิการต้องเปิดเผยข้อมูลเชิงคุณภาพและการวิเคราะห์เชิง

ปริมาณของความยืดหยุ่นของกลยุทธ์และกระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ

ความย่ังยืนที่มีนัยส าคัญ ซ่ึงรวมถึงวิธีการวิเคราะห์และกรอบระยะเวลาในการด าเนินการ เม่ือให้

ข้อมูลเชิงปริมาณ กจิการสามารถเลือกเปิดเผยเป็นจ านวนหรือช่วงของจ านวนได้ 

24 มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับการเปิดเผยด้านความย่ังยืนฉบับอื่นๆ จะระบุประเภท

ของข้อมูลที่กิจการจ าเป็นต้องเปิดเผยเกี่ยวกับความยืดหยุ่นต่อลักษณะเฉพาะของความเสี่ยงที่

เกี่ยวข้องกบัความย่ังยืน เช่น จะใช้การวิเคราะห์สถานการณ์เมื่อใด 

การบริหารความเสีย่ง 

25 วัตถุประสงค์ในการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับความย่ังยืนในด้านการบริหารความ

เสี่ยง คือเพื่อให้ผู้ ใช้รายงานทางการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปเข้าใจกระบวนการในการระบุ 

ประเมิน และจัดการความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกบัความย่ังยืน โดยการเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้

ต้องท าให้ผู้ ใช้งบการเงินสามารถประเมินได้ว่ากระบวนการดังกล่าวได้มีการบูรณาการเข้าไปใน

กระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของกิจการแล้ว และสามารถประเมินลักษณะความเสี่ยง 

และกระบวนการบริหารความเสี่ยงของกจิการได้ 

26 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นี้  กจิการต้องเปิดเผย 

26.1 กระบวนการที่กจิการใช้ระบุรายการเกี่ยวกบัความย่ังยืนต่อไปนี้  

26.1.1 ความเสี่ยง และ 

26.1.2 โอกาส 

26.2 กระบวนการที่กิจการใช้ระบุความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความย่ังยืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการ

บริหารความเสี่ยง รวมถึงหากสามารถเปิดเผย ให้กจิการเปิดเผย 

26.2.1 แนวทางที่กิจการใช้ประเมินความน่าจะเป็นและผลกระทบของความเสี่ยง 

(เช่น ตัวแปรเชิงคุณภาพ เกณฑเ์ชิงปริมาณ หรือเกณฑอ์ื่น ๆ)  

26.2.2 แนวทางที่กิจการใช้จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความ

ย่ังยืน เทียบกับความเสี่ยงประเภทอื่น ๆ รวมถึงเคร่ืองมือในการประเมิน

ความเสี่ยงที่กจิการใช้ 
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26.2.3 ปัจจัยที่กิจการใช้ เช่น แหล่งข้อมูล ขอบเขตการด าเนินงานที่ครอบคลุม และ

รายละเอยีดที่ใช้ในสมมติฐาน และ 

26.2.4 กิจการมีการเปล่ียนแปลงกระบวนการหรือไม่เทียบกับงวดระยะเวลาการ

รายงานก่อนหน้า 

26.3 กระบวนการที่กิจการใช้ระบุ ประเมิน และจัดล าดับความส าคัญของโอกาสที่เกี่ยวข้องกับ

ความย่ังยืน 

26.4  กระบวนการที่กจิการใช้ติดตามและจัดการเกี่ยวกบัความย่ังยืนต่อไปนี้  

26.4.1  ความเสี่ยง รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้อง 

26.4.2 โอกาส รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้อง 

26.5  ขอบเขตและวิธีการที่ใช้ระบุ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกบัความย่ังยืนที่ได้

บูรณาการอยู่ในกระบวนการจัดการโดยรวมของกจิการ 

26.6  ขอบเขตและวิธีการที่ใช้ระบุ ประเมิน และจัดการโอกาสที่เกี่ยวข้องกับความย่ังยืนที่ได้

บูรณาการอยู่ในกระบวนการจัดการโดยรวมของกจิการ 

ตวัช้ีวดัและเป้าหมาย 

27 วตัถุประสงค์ในการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับความยัง่ยืนในดา้นตัวช้ีวดัและ

เป้าหมาย คือ เพื่อให้ผูใ้ช้รายงานทางการเงินเพื่อวตัถุประสงค์ทัว่ไปเข้าใจว่ากิจการวัดผล 

ติดตาม และจัดการความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับความยัง่ยืนที่มีนัยส าคัญอย่างไร  

การเปิดเผยขอ้มูลน้ีตอ้งท าใหผู้ใ้ชง้านเขา้ใจว่ากิจการประเมินผลการด าเนินงานอย่างไร รวมถึง

กระบวนการในการบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 

28 ตัวช้ีวดัต้องรวมถึงข้อมูลที่ถูกก าหนดโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกบัการ

เปิดเผยดา้นความยัง่ยืนฉบบัอื่นๆ ตวัช้ีวดัที่ถูกก าหนดข้ึนจากแหล่งขอ้มูลอื่นตามย่อหนา้ 54 

และตวัช้ีวดัที่ถูกพฒันาข้ึนโดยกิจการเอง 

29 กิจการตอ้งก าหนดตัวช้ีวดัที่ใชส้ าหรบักิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคลอ้งกบัโมเดลธุรกิจ และ

ความสมัพนัธก์บัความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวขอ้งกบัความยัง่ยืน ทั้งน้ี  ในบางกิจการอาจมี

กิจกรรมที่หลากหลายจึงตอ้งใชต้วัช้ีวดัที่สามารถใชไ้ดม้ากกว่าหนึง่อุตสาหกรรม 

30 กิจการต้องเปิดเผยตัวชี้ วัดที่ใช้ส าหรับจัดการและติดตามความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับ

ความย่ังยืน และตัวชี้ วัดที่กิจการใช้ส าหรับประเมินผลการด าเนินงาน รวมถึงกระบวนการเพื่อให้

บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 

31 เมื่อตัวชี้ วัดถูกพัฒนาขึ้นโดยกจิการเอง กจิการต้องเปิดเผย 

31.1 วิธีที่กิจการก าหนดนิยามตัวชี้ วัด รวมถึงตัวชี้ วัดเป็นค่าสัมบูรณ์หรือการแสดงความสัมพันธ์

กบัค่าวัดอื่น (เช่น รายได้หรือพื้นที่) และข้อมูลใดบ้างที่ใช้ในการสร้างตัวชี้ วัด 

31.2 การวัดผลของตัวชี้ วัด ถูกสอบทานโดยหน่วยงานภายนอกหรือไม่ ถ้าถูกสอบทาน  



ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับการเปิดเผยด้านความย่ังยืน ฉบับที่ 1  

เรื่อง ข้อก าหนดทั่วไปส าหรับการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับความย่ังยืน (TFRS S1) 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านัน้ และอยู่ระหวา่งการน าเสนอในคณะกรรมการ อาจมีการเปลีย่นแปลงไดใ้นภายหลงั 
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สอบทานโดยหน่วยงานภายนอกใด และ 

31.3 อธิบายวิธีที่ใช้ในการค านวณเป้าหมาย และข้อมูลที่น ามาใช้ในการค านวณ รวมถึง

สมมติฐานที่ส าคัญ และข้อจ ากดัต่าง ๆ ส าหรับวิธดีังกล่าว 

32 กิจการต้องเปิดเผยเป้าหมายที่กิจการใช้ในการประเมินความก้าวหน้าในการบรรลุเป้าหมาย  

เชิงกลยุทธ ์โดยเฉพาะ 

32.1 ตัวชี้ วัดที่ใช้ 

32.2 ช่วงระยะเวลาที่ใช้เป้าหมาย 

32.3 ระยะเวลาฐานที่กระบวนการถูกประเมิน และ 

32.4 เป้าหมายหรือความส าเรจ็ระหว่างกาล 

33 กจิการต้องเปิดเผย 

33.1 ผลการด าเนินงานของเป้ าหมายที่ กิจการเปิดเผย และวิ เคราะห์แนวโน้มหรือ  

การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของผลการด าเนินงาน และ 

33.2 การปรับปรุงเป้าหมายของกจิการรวมถึงค าอธบิายถึงการปรับปรุงนั้น 

34 ค านิยาม และการค านวณตัวชี้ วัด รวมถึงตัวชี้ วัดที่ใช้ก าหนดและติดตามเป้าหมายต้องมีความ

สม ่าเสมอ หากตัวชี้ วัดหรือเป้าหมายมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่ียนนิยาม กจิการต้อง 

34.1 อธบิายความเปลี่ยนแปลง 

34.2 อธบิายสาเหตุของการเปล่ียนแปลง รวมถึงเหตุผลว่าตัวชี้ วัดที่ถูกน ามาแทนที่จะให้ข้อมูล

ที่เป็นประโยชน์มากกว่าอย่างไร และ 

34.3 จัดท าตัวเลขการเปรียบเทยีบย้อนหลัง เว้นแต่กรณีที่ไม่สามารถกระท าได้ในทางปฏบิัติ 

35 กจิการต้องนิยามตัวชี้ วัดและเป้าหมายด้วยชื่อและค าอธบิายที่มีความหมาย ชัดเจน แม่นย า 

คุณสมบติัทัว่ไป 

36 เพื่อให้ข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับความยัง่ยืนเป็นประโยชน์ ข้อมูลนั้ นต้องเกี่ยวข้องกับ 

การตัดสินใจ และเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมถึงสิ่งที่ตั้ งใจจะสื่อสาร สิ่งเหล่าน้ี คือลักษณะ 

เชิงคุณภาพพื้ นฐาน ความเป็นประโยชนจ์ะเพิ่มข้ึนหากขอ้มูลนั้นสามารถเปรียบเทียบกันได ้

(comparable) สามารถพิสูจน์ยืนยนัได้ (verifiable) ทันเวลา (timely) และสามารถเข้าใจได ้

(understandable) ภาคผนวก ค แสดงการก าหนดลกัษณะของขอ้มูลที่เป็นประโยชน ์

กิจการที่เสนอรายงาน 

37 การเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินที่เกี่ยวขอ้งกบัความยัง่ยืนของกิจการตอ้งเปิดเผยโดยหน่วยงาน

เดียวกนักบัที่รายงานงบการเงินเพื่อวตัถุประสงค์ทัว่ไป เช่น ถา้กิจการที่เสนอรายงานเป็น

กลุ่ม งบการเงินรวมจะถูกใชส้ าหรบับริษัทใหญ่และบริษัทย่อย ดังนั้นการเปิดเผยข้อมูล  
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ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับความยัง่ยืนของกิจการต้องท าให้ผูใ้ช้รายงานทางการเงินเพื่อ

วตัถุประสงคท์ัว่ไปสามารถประเมินมูลค่าของกิจการของทั้งบริษทัใหญ่และบริษทัย่อย 

38 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่

เกีย่วขอ้งกบัความยัง่ยืน 

39 เมือ่มีการก าหนดสกุลเงินเป็นหน่วยวดั กิจการจะตอ้งใชส้กุลเงินที่น าเสนอในงบการเงิน 

40 ในย่อหน้าที่ 2 ก าหนดให้กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระส าคัญทั้งหมดที่เกี่ยวกับความเสี่ยง

และโอกาสที่เกี่ยวข้องกับความย่ังยืนที่กิจการเผชิญ ความเสี่ยงและโอกาสเหล่านี้ เกี่ยวข้องกับ

กจิกรรม ปฏสิมัพันธ ์และความสมัพันธแ์ละการใช้ทรัพยากรตลอดห่วงโซ่คุณค่า เช่น 

40.1  แนวปฏิบัติของการจ้างงานและของผู้ขาย การสูญเสียที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์ของสินค้า 

ที่ขาย หรือเหตุการณ์ที่ท าให้ห่วงโซ่อุปทานหยุดชะงัก 

40.2  สินทรัพย์ที่กิจการควบคุม (เช่น สินทรัพย์ที่ใช้ในการผลิตซึ่งใช้น า้อันเป็นทรัพยากรที่ใช้

แล้วหมดไป) 

40.3  การลงทุนที่กจิการควบคุม รวมถึงการลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (เช่น การจัดหา

เงินทุนส าหรับกจิกรรมการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกผ่านการร่วมค้า) และ 

40.4  แหล่งเงินทุน  

41 มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับการเปิดเผยด้านความย่ังยืนฉบับอื่นๆ  จะระบุวิธีที่

กจิการต้องเปิดเผยหรือวัดความมีสาระส าคัญของความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับความย่ังยืน

ที่มีนัยส าคัญ รวมถึงความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับบริษัทร่วม การร่วมค้า และการลงทุน 

ทางการเงินอื่นๆ และที่เกี่ยวข้องกบัห่วงโซ่คุณค่าของกจิการ 

ขอ้มูลที่เชื่อมโยงกนั 

42 กิจการตอ้งใหข้อ้มูลที่ช่วยใหผู้ใ้ชร้ายงานทางการเงินเพื่อวตัถุประสงคท์ัว่ไปสามารถประเมิน

ความเชื่อมโยงระหว่างความเสีย่งและโอกาสที่เกีย่วขอ้งกบัความยัง่ยืนต่างๆ และประเมินได้

ว่าขอ้มูลที่เกี่ยวกบัความเสี่ยงและโอกาสเหล่าน้ีเชื่อมโยงกบัขอ้มูลในงบการเงินเพื่อวตัถุประสงค์

ทัว่ไปอย่างไร 

43 กิจการต้องอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่างๆ ซ่ึงอาจต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลเชิงบรรยาย

เกี่ยวกับการก ากับดูแลกลยุทธ์ และการบริหารความเสี่ยงกับตัวชี้ วัดและเป้าหมายที่ เกี่ยวข้อง 

ตัวอย่างเช่น เพื่อให้ผู้ใช้รายงานทางการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปสามารถประเมินความเชื่อมโยง

ของข้อมูลได้ กิจการอาจต้องอธิบายผลกระทบ หรือผลที่อาจเป็นไปได้จากกลยุทธ์ของกิจการต่องบ

การเงิน หรือแผนทางการเงิน หรือในตัวชี้ วัดและเป้าหมายที่ใช้ในการวัดผลความคืบหน้าเทียบกับ

ผลการปฏิบัติงาน นอกจากนี้  กิจการอาจต้องอธิบายว่าการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการ

เปล่ียนแปลงภายในห่วงโซ่อุปทานของกิจการสามารถขยาย เปล่ียนแปลง หรือลดความเสี่ยงและ
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โอกาสที่ เกี่ยวข้องกับความย่ังยืนที่มีนัยส าคัญได้อย่างไร กิจการอาจต้องเชื่อมโยงข้อมูลนี้ กับ

ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นจริงกับต้นทุนการผลิต การตอบสนองเชิงกลยุทธเ์พื่อลดความ

เสี่ยงดังกล่าว และการลงทุนในสินทรัพย์ใหม่ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลนี้ อาจจ าเป็นต้องเชื่อมโยงกับข้อมูล

ในงบการเงินและกับตัวชี้ วัดและเป้าหมายเฉพาะ ข้อมูลที่อธิบายถึงความเชื่อมโยงกันจะต้อง

ชัดเจนและกระชับ 

44  ตัวอย่างข้อมูลที่เชื่อมโยงกนั ดังนี้  

44.1  ค าอธิบายเร่ืองผลกระทบต่างๆ ของความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับความย่ังยืน และ

กลยุทธ์ของกิจการ และตัวชี้ วัดและเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน 

ทางการเงิน และกระแสเงินสดในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ตัวอย่างเช่น กิจการอาจ

เผชิญกับความต้องการผลิตภัณฑ์ที่ลดลงเนื่องจากผู้บริโภคต้องการทางเลือกอื่นๆ  ที่มี

คาร์บอนต ่ามากกว่า กิจการอาจจ าเป็นต้องอธิบายว่าบริษัทมีกลยุทธ์ตอบสนองต่อความ

ต้องการนั้นอย่างไร เช่น การปิดโรงงานหลัก จะส่งผลกระทบต่อแรงงานและชุมชน 

เช่นเดียวกันกับผลกระทบของการหยุดด าเนินงานจะส่งผลต่ออายุการใช้งานของสินทรัพย์

และการประเมินการด้อยค่า 

44.2  ค าอธิบายของทางเลือกต่างๆ ที่เป็นไปได้ที่ถูกประเมิน เมื่อกิจการประเมินความเสี่ยงและ

โอกาสที่ เกี่ยวข้องกับความย่ังยืน และผลที่จะตามมาของการตัดสินใจเพื่ อจัดการกับ 

ความเสี่ยงและโอกาสเหล่านั้น รวมถึงผลได้ผลเสียที่ได้รับการพิจารณา ตามรายละเอียดใน

ย่อหน้าที่ 21.3 ตัวอย่างเช่น กิจการอาจจ าเป็นต้องอธิบายว่า การตัดสินใจปรับโครงสร้าง

การด าเนินงานเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความย่ังยืน อาจส่งผลสืบเนื่อง

ต่อขนาดและองค์ประกอบของแรงงานของกจิการในอนาคตอย่างไร 

การน าเสนอโดยถูกตอ้งตามที่ควร 

45 การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับความย่ังยืนที่ครบถ้วนต้องน าเสนอความเสี่ยงและ

โอกาสที่เกี่ยวข้องกับความย่ังยืนของกิจการที่ต้องเผชิญโดยถูกต้องตามที่ควร  การน าเสนอโดย

ถูกต้องตามที่ควรจ าเป็นต้องแสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับความย่ังยืนอย่าง

เที่ยงธรรม ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนดไว้ใน (ร่าง) มาตรฐานฉบับนี้   

46 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกบัการเปิดเผยดา้นความยัง่ยืนมาใชพ้รอ้มกบั

การเปิดเผยเพิ่มเติมเมื่อมีความจ าเป็น ให้สนันิษฐานว่า จะส่งผลให้เกิดการเปิดเผยขอ้มูล 

ทางการเงินเกี่ยวกบัความยัง่ยืนที่บรรลุการน าเสนอโดยถูกตอ้งตามที่ควร 

47 การน าเสนอโดยถูกต้องตามที่ควรท าให้กจิการจ าเป็นต้อง 

47.1 เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสนิใจ เป็นตัวแทนอนัเที่ยงธรรม สามารถเปรียบเทยีบ

กนัได้ สามารถพิสจูน์ยืนยันได้ ทนัเวลา และสามารถเข้าใจได้ และ 

47.2  ให้เปิดเผยเพิ่มเติมเมื่อการปฏิบัติตามข้อก าหนดที่เฉพาะเจาะจงในมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินเกี่ยวกับการเปิดเผยด้านความย่ังยืน ไม่เพียงพอที่จะท าให้ผู้ ใช้รายงาน 
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ทางการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปสามารถประเมินถึงผลกระทบของความเสี่ยงและโอกาสที่

เกี่ยวข้องกบัความย่ังยืนต่อมูลค่าของกจิการได้ 

48 หลังจากที่กิจการได้พิจารณาข้อเท็จจริง และสถานการณ์ที่ เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว เม่ือกิจการใช้ 

(ร่าง) มาตรฐานฉบับนี้  และมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับการเปิดเผยด้านความย่ังยืน

ฉบับอื่นๆ หลังจากที่กิจการได้พิจารณาข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว กิจการ

ต้องตัดสินใจว่า จะรวบรวมข้อมูลในการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับความย่ังยืนอย่างไร 

กจิการต้องไม่ลดความสามารถในการเข้าใจถึงการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับความย่ังยืนโดย

การปิดบังข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญด้วยข้อมูลที่ไม่เป็นสาระส าคัญ หรือโดยการรวมรายการที่มี

สาระส าคัญที่ไม่คล้ายคลึงกนั 

49 ข้อมูลจะต้องไม่ถูกรวมเข้าด้วยกัน หากการท าเช่นนั้นจะบดบังข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญ การรวม

และการแบ่งแยกของข้อมูลจะขึ้ นอยู่กับลักษณะของความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับความ

ย่ังยืน ข้อมูลจะถูกรวมเข้าด้วยกันเมื่อมีลักษณะร่วมกัน และข้อมูลจะถูกแยกกันเมื่อไม่ได้มี

ลักษณะร่วมกัน ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับความย่ังยืนอาจจ าเป็นต้อง 

ถูกแยกออกจากกัน เช่น ตามที่ตั้ งทางภูมิศาสตร์ หรือเมื่อพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมทางภูมิ

รัฐศาสตร์ ตัวอย่างเช่น เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่มีสาระส าคัญจะไม่ถูกปิดบัง กิจการอาจต้องแยก

การเปิดเผยเกี่ยวกับการใช้น า้เพื่อแยกแยะระหว่างน า้ที่ดึงมาจากแหล่งที่อุดมสมบูรณ์และน า้ที่ดึง

มาจากแหล่งที่ไม่อุดมสมบูรณ์ เป็นต้น 

การระบุความเสีย่งและโอกาสที่เกีย่วขอ้งกบัความยัง่ยืน และการเปิดเผยขอ้มูล 

50 (ร่าง) มาตรฐานฉบับนี้ก าหนดให้กิจการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญเกี่ยวกับความเสี่ยงและที่

เกี่ยวข้องกบัความย่ังยืนที่มีนัยส าคัญทั้งหมดที่กจิการเผชิญ (ดูย่อหน้าที่ 2) 

51 เพื่ อระบุความเสี่ยงและโอกาสที่ เกี่ยวข้องกับความย่ังยืนเกี่ยวกับข้อมูลที่คาดการณ์ได้อย่าง

สมเหตุสมผลว่าข้อมูลนั้ นจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่ ผู้ ใช้การรายงานทางการเงินเพื่ อ

วัตถุประสงค์ทั่วไปกระท าบนพื้นฐานของข้อมูลนั้น กิจการต้องอ้างอิงถึงมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินเกี่ยวกับการเปิดเผยด้านความย่ังยืนรวมถึงระบุหัวขอ้การเปิดเผยขอ้มูล นอกเหนือจาก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกบัการเปิดเผยข้อมูลด้านความย่ังยืน กจิการต้องพิจารณา: 

51.1  หัวข้อการเปิดเผยข้อมูลในมาตรฐานการบัญชีเพื่อความย่ังยืน (SASB Standards) ที่ใช้

ในอุตสาหกรรม  

51.2  แนวปฏิบัติที่ไม่ได้บังคับของคณะกรรมการมาตรฐานด้านความย่ังยืนระว่างประเทศ 

(ISSB) (เช่น แนวทางการประยุกต์ใช้ CDSB Framework ส าหรับการเปิดเผยข้อมูลที่

เกี่ยวข้องกบัน า้ และความหลากหลายทางชีวภาพ) 

51.3   ประกาศล่าสุดของหน่วยงานต่างๆ ที่ก าหนดมาตรฐานอื่น ๆ ซึ่งข้อก าหนดได้รับการออกแบบ

มาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้การรายงานทางการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป และ 

51.4  ความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับความย่ังยืนที่ระบุโดยกิจการที่ด าเนินงานในอุตสาหกรรม
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หรือภมูิศาสตร์เดียวกนั 

52 ในการระบุการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงตัวชี้ วัดเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือโอกาสที่ เกี่ยวข้องกับ  

ความย่ังยืนที่มีนัยส าคัญ กิจการต้องอ้างอิงถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับการ

เปิดเผยด้านความย่ังยืนที่เกี่ยวข้อง 

53 ในกรณีที่ไม่มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกบัการเปิดเผยด้านความย่ังยืนที่ใช้เฉพาะกับ

ความเสี่ยงหรือโอกาสที่ เกี่ยวข้องกับความย่ังยืน ผู้ บริหารต้องใช้วิจารณญาณในการระบุ  

การเปิดเผยที่  

53.1  เกี่ยวข้องกับความต้องการในการตัดสินใจของผู้ใช้การรายงานทางการเงินเพื่อวัตถุประสงค์

ทั่วไป 

53.2  เป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมของความเสี่ยงและโอกาสของกิจการที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง

หรือโอกาสเฉพาะที่เกี่ยวข้องกบัความย่ังยืน และ 

53.3  เป็นกลาง 

54 เพื่อไม่ให้ขัดแย้งกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลด้านความย่ังยืน 

การใช้วิจารณญาณที่อธิบายไว้ในย่อหน้าที่ 53 ฝ่ายบริหารต้องพิจารณาตัวชี้ วัดที่เกี่ยวข้องกับ

หัวข้อการเปิดเผยข้อมูลที่รวมอยู่ในมาตรฐานการบัญชีเพื่อความย่ังยืน (SASB Standards) ที่ใช้

ในอุตสาหกรรม แนวปฏิบัติที่ไม่ได้บังคับของคณะกรรมการมาตรฐานด้านความย่ังยืนระว่าง

ประเทศ (เช่น แนวทางการประยุกต์ใช้ CDSB Framework ส าหรับการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

กับน า้และความหลากหลายทางชีวภาพ) ประกาศล่าสุดของหน่วยงานต่างๆ ที่ก าหนดมาตรฐาน

อื่นๆ ซึ่งข้อก าหนดได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้การรายงาน 

ทางการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป และตัวชี้ วัดที่ใช้โดยกิจการในอุตสาหกรรมหรือภูมิศาสตร์

เดียวกนั 

55 กิจการจะต้องเปิดเผยเกี่ยวกับอุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรมที่ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินเกี่ยวกับการเปิดเผยด้านความย่ังยืน หรือมาตรฐานการบัญชีเพื่อความย่ังยืน (SASB 

Standards) ที่ใช้ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งใช้เมื่อระบุการเปิดเผยเกี่ยวกับความเสี่ย งหรือ

โอกาสที่เกี่ยวข้องกบัความย่ังยืนที่มีนัยส าคัญ 
 

ความมีสาระส าคญั  

56 ขอ้มูลทางการเงินเกี่ยวกบัความยัง่ยืนเป็นเน้ือหาที่มีสาระส าคัญ หากขอ้มูลนั้นถูกละเวน้  

ถูกบิดเบือน หรือถูกปิดบงั ขอ้มูลนั้นอาจถูกคาดหวงัอย่างสมเหตุสมผลว่า จะมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจที่ผูใ้ชห้ลกัของการรายงานทางการเงินเพื่อวตัถุประสงคท์ัว่ไปใชต้ดัสินใจบนพื้ นฐาน

ของการรายงานนั้น ซ่ึงใหข้อ้มูลเกีย่วกบักิจการที่เสนอรายงานโดยเฉพาะ 

57 ข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับความย่ังยืนที่มีสาระส าคัญให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ  

ที่อาจคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผลว่า จะมีอิทธิพลต่อการประเมินมูลค่าของกิจการของ 



ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับการเปิดเผยด้านความย่ังยืน ฉบับที่ 1  

เรื่อง ข้อก าหนดทั่วไปส าหรับการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับความย่ังยืน (TFRS S1) 
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ผู้ใช้หลัก ข้อมูลนั้นเกี่ยวข้องกับกิจกรรม ปฏิสัมพันธ์ และความสัมพันธ์ และการใช้ทรัพยากร

ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของกิจการ หากข้อมูลดังกล่าวสามารถมีอิทธิพลต่อผู้ ใช้หลักที่ใช้ประเมิน

มูลค่าของกจิการ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับความย่ังยืนโดย

มีความน่าจะเป็นต ่า และผลลัพธท์ี่มีผลกระทบสงู 

58 ความมีสาระส าคัญ คือความเกี่ยวข้องเฉพาะของแต่ละกิจการ โดยพิจารณาจากลักษณะ หรือขนาด 

หรือทั้งสองอย่างของรายการที่ เกี่ยวข้องกับข้อมูล ในบริบทของการรายงานทางการเงินเพื่ อ

วัตถุประสงค์ทั่วไปของกิจการ (ร่าง) มาตรฐานฉบับนี้  ไม่ได้ระบุเกณฑ์ใดๆ เป็นการเฉพาะส าหรับ

ความมีสาระส าคัญ หรือก าหนดล่วงหน้าว่าสิ่งใดจะเป็นสาระส าคัญในสถานการณ์เฉพาะต่างๆ 

59 กิจการจะต้องใช้วิจารณญาณในการระบุข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับความย่ังยืนที่มีสาระส าคัญ  

การใช้วิจารณญาณในการพิจารณาความมีสาระส าคัญควรจะได้รับการประเมินใหม่ในแต่ละวัน  

ที่รายงานเพื่อค านึงถึงสถานการณ์และสมมติฐานที่เปลี่ยนแปลงไป 

60 กิจการไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งอาจก าหนดโดยมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินเกี่ยวกับการเปิดเผยด้านความย่ังยืนหากข้อมูลที่ เกิดจากการเปิดเผยนั้ นไม่มี

สาระส าคัญ การปฏิบัตินี้ ใช้ในกรณีที่ถึงแม้ว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับการ

เปิดเผยด้านความย่ังยืนจะมีรายการข้อก าหนดเฉพาะหรืออธบิายว่าเป็นข้อก าหนดเป็นขั้นต ่าไว้ 

61 กจิการต้องพิจารณาด้วยว่า จะเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อการปฏบิัติตามข้อก าหนดเฉพาะ

ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกบัการเปิดเผยด้านความย่ังยืนไม่เพียงพอที่จะท าให้ผู้ใช้

การรายงานทางการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปประเมินผลกระทบต่อมูลค่าของกิจการของความ

เสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกบัความย่ังยืนของกจิการที่กจิการเผชิญ 

62 กิจการไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลที่ก าหนดโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับ 

การเปิดเผยด้านความย่ังยืนหากกฎหมายหรือข้อบังคับในท้องถิ่นไม่อนุญาตให้กิจการเปิดเผย

ข้อมูลนั้น หากกิจการละเว้นข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญด้วยเหตุผลดังกล่าว กิจการต้องระบุประเภท

ของข้อมลูที่ไม่เปิดเผยและอธบิายที่มาของข้อจ ากดั  

ขอ้มูลเปรียบเทียบ 

63 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานในช่วงระยะเวลาเดียวกัน  

การเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินเกี่ยวกบัความยัง่ยืนนอกเหนือจากการรายงานเชิงปริมาณแลว้ 

ตอ้งมีการบรรยาย และอธิบายในเชิงคุณภาพดว้ย 

64 การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับความย่ังยืนต้องสะท้อนถึงศักยภาพในการด าเนินธุรกิจ  

ที่เป็นปัจจุบัน หากข้อมูลที่เปิดเผยมีความแตกต่างจากข้อมูลที่เคยเปิดเผยก่อนหน้าต้องเปิดเผย 

ดังนี้  

64.1  ผลต่างระหว่าง ข้อมูลที่เคยเปิดเผยในงวดก่อน กบั ข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุงแล้วในงวดใหม่  

64.2  เหตุผลที่มีการปรับปรุง/แก้ไข 
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65 บางคร้ังเป็นไปไม่ได้ที่จะใช้ข้อมูลที่ได้ปรับปรุงเปรียบเทียบในช่วงก่อนหน้า ตัวอย่างเช่น ข้อมูล  

ที่เกบ็ก่อนหน้าไม่ตรงตามนิยามของข้อมูลปัจจุบัน การใช้ข้อมูลที่ได้ปรับปรุงแล้วจะไม่สามารถ

เปรียบเทยีบกนัได้ อย่างไรกด็ี กจิการต้องอธบิาย และเปิดเผยข้อเทจ็จริงที่เกี่ยวข้อง 

ความถีข่องการรายงาน 

66 กิจการตอ้งรายงานการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินเกี่ยวกบัความยัง่ยืนพรอ้มกบังบการเงินที่

เกี่ยวขอ้ง และการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินเกี่ยวกบัความยัง่ยืนนั้นตอ้งอยู่ในรอบระยะเวลา

รายงานช่วงเดียวกนักบังบการเงิน 

67 หากกิจการเปล่ียนแปลงจุดสิ้ นสุดของรอบระยะเวลารายงาน และการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน

เกี่ยวกบัความย่ังยืนเป็นระยะเวลานานกว่าหรือน้อยกว่า 12 เดือน กจิการต้องเปิดเผย ดังนี้   

 67.1  ระยะเวลาที่ครอบคลุมการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกบัความย่ังยืน 

 67.2  เหตุผลในการใช้ระยะเวลาที่นานขึ้นหรือสั้นลง  

   67.3  ข้อเทจ็จริงของข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกบัความย่ังยืนที่ไม่สามารถเปรียบเทยีบกนัได้ทั้งหมด 

68 โดยปกติ กิจการจัดท าการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับความย่ังยืนเป็นระยะเวลา 12 เดือน 

อย่างไรกต็าม ด้วยเหตุผลในทางปฏิบัติบางกิจการต้องการรายงานเป็นระยะเวลา 52 สัปดาห์ 

(ร่าง) มาตรฐานฉบับนี้ ไม่ได้กดีกนัการปฏบิัติดังกล่าว 

69 (ร่าง) มาตรฐานฉบับนี้ ไม่ได้ก าหนดให้กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับความย่ังยืน

ระหว่างกาล และต้องเปิดเผยในความถี่ เท่าไหร่ หรือหลังจากสิ้ นสุดระยะเวลาระหว่างกาล  

ช่วงใด อย่างไรกต็าม รัฐบาล หน่วยงานก ากับดูแลหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงาน

บัญชี อาจก าหนดให้หน่วยงานที่มีตราสารหนี้  หรือ ตราสารทุนมีการซื้อขายต่อสาธารณะ เผยแพร่

รายงานระหว่างกาล ย่อหน้าที่ 70 ใช้ส าหรับกิจการที่ถูกก าหนดหรือเลือกที่จะเผยแพร่ข้อมูล 

ทางการเงินเกี่ยวกับความย่ังยืนระหว่างกาลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับการ

เปิดเผยด้านความย่ังยืน 

70 เพื่อประสิทธิภาพในการรายงาน เพื่อประหยัดเวลาและต้นทุน และเพื่อหลีกเล่ียงไม่ให้ข้อมูลที่

รายงานก่อนหน้านี้ ซ า้ซ้อน กิจการอาจจ าเป็นต้อง หรือเลือกที่จะให้ข้อมูลส าคัญ โดยชุดข้อมูลอาจ

น้อยกว่าที่ระบุไว้ในการเปิดเผยประจ าปี การเปิดเผยข้อมูลระหว่างกาลนี้มีขึ้นเพื่อให้ ข้อมูลล่าสุด

เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับความย่ังยืนประจ าปีมีความสมบูรณ์  การเปิดเผย

เหล่านี้มุ่งเน้นไปที่ข้อมูล เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ และไม่ท าซ า้ข้อมูลที่รายงานก่อนหน้านี้  

แม้ว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับความย่ังยืนระหว่างกาลอาจเป็นข้อมูล

โดยสรุปมากกว่าการเปิดเผยประจ าปี แต่หน่วยงานไม่ได้ห้ามหรือกีดกันไม่ให้เผยแพร่ชุด 

การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกบัความย่ังยืนทั้งชุดตามที่อธบิายไว้ใน (ร่าง) มาตรฐานฉบับนี้  

71 ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรม เหตุการณ์ และเง่ือนไขอื่น ๆ ที่เกิดขึ้ นหลังจากสิ้ นสุดรอบระยะเวลา

รายงาน หรือก่อนวันที่เปิดเผยข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับความย่ังยืน ต้องเปิดเผยหากเป็นข้อมูลที่
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มีผลต่อการตัดสนิใจของผู้ใช้การรายงานทางการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป 

 สถานที่ของขอ้มูล 

72 กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลที่ก าหนดโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกบัการเปิดเผย

ดา้นความยัง่ยืนซ่ึงเป็นส่วนหนึง่ของการรายงานทางการเงินเพือ่วตัถุประสงคท์ัว่ไป 

73 ภายใต้ข้อบังคับหรือข้อก าหนดที่ใช้กับกิจการ ในการรายงานทางทางการเงินเพื่อวัตถุประสงค์

ทั่วไป การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกบัความย่ังยืนมีอยู่ในหลายแห่งที่เป็นไปได้ การเปิดเผย

ข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับความย่ังยืนอาจรวมอยู่ในค าอธิบายของฝ่ายบริหารของกิจการ 

ความเห็นของผู้บริหารจะช่วยเสริมงบการเงินของกิจการ โดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปัจจัยที่

ส่งผลต่อประสิทธิภาพทางการเงินและฐานะการเงินของกิจการ และปัจจัยที่อาจส่งผลต่อ

ความสามารถของกิจการในการสร้างมูลค่าและสร้างกระแสเงินสด ซึ่งความเห็นของผู้บริหาร

สามารถรวมไว้ในรายงานภายใต้หัวข้อต่างๆ ได้ เช่น การอภิปรายและการวิเคราะห์ของฝ่าย

บริหาร การตรวจสอบการปฏิบัติงานและการเงิน รายงานแบบบูรณาการ และรายงานเชิงกลยุทธ ์

เป็นต้น 

74 กิจการอาจเปิดเผยข้อมูลที่ก าหนดโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับการเปิดเผย 

ด้านความย่ังยืนในต าแหน่งเดียวกับข้อมูลที่เปิดเผยเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดอื่นๆ เช่น ข้อมูล

ที่ก าหนดโดยหน่วยงานก ากบัดูแลกิจการต้องมั่นใจว่าการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับความ

ย่ังยืนนั้น สามารถระบุได้อย่างชัดเจน และไม่ถูกบดบังด้วยข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ 

75 ข้อมูลที่ก าหนดโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับการเปิดเผยด้านความย่ังยืนสามารถ

อ้างอิงระหว่างกันกับเอกสารอื่นได้ โดยมีเง่ือนไขว่าข้อมูลนั้นสามารถใช้ได้กับผู้ ใช้รายงานทาง 

การเงินเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปในข้อก าหนดและในเวลาเดียวกันกับข้อมูลที่มีการอ้างอิงระหว่าง

กันนั้น ตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่ก าหนดโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับการเปิดเผย 

ด้านความย่ังยืนสามารถเปิดเผยในงบการเงินที่เกี่ยวข้องได้ อย่างไรกด็ี การอ้างระหว่างกันกับ

เอกสารอื่นต้องไม่ท าให้การเปิดเผยข้อมูลมีความคลาดเคล่ือน หรือสร้างความเข้าใจที่ลดลง 

76 ข้อมูลที่มีสาระส าคัญที่รวมอยู่ในการอ้างอิงระหว่างกันเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับ

ความย่ังยืนที่ครบถ้วนซึ่งต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับ

การเปิดเผยข้อมูลด้านความย่ังยืน ตัวอย่างเช่น ข้อมูลต้องมีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ เป็น

ตัวแทนอันเที่ยงธรรม สามารถเปรียบเทยีบกันได้ สามารถพิสูจน์ยืนยันได้ ทนัเวลา และสามารถ

เข้าใจได้ หน่วยงานหรือบุคคลที่อนุมัติการรายงานทางการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปมีหน้าที่

รับผิดชอบการอ้างองิระหว่างกนัเช่นเดียวกบัข้อมูลที่รวมอยู่โดยตรง 

77 หากข้อมูลที่ก าหนดโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับการเปิดเผยด้านความย่ังยืน 

อยู่ในข้อมูลที่อ้างถึงในแหล่งอื่น 

77.1   การรายงานทางการเงินต้องระบุต าแหน่งของข้อมูลนั้น และอธบิายวิธกีารเข้าถึงข้อมูล 

77.2  การอ้างองิระหว่างกนัต้องเป็นระบุต าแหน่งของข้อมูลอย่างแม่นย า 
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78 เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกบัการเปิดเผยด้านความย่ังยืนก าหนดให้มีการเปิดเผย

ข้อมูลทั่วไป กิจการต้องหลีกเลี่ยงการเสนอข้อมูลซ า้โดยไม่จ าเป็น ตัวอย่างเช่น เมื่อการก ากับดูแล

ความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับความย่ังยืนได้รับการจัดการในภาพรวม ควรเปิดเผยข้อมูล

การบริหารความเสี่ยงในลักษณะบูรณาการแทนการเปิดเผยข้อมูลแต่ละความเสี่ยงและโอกาสที่

เกี่ยวข้องกบัความย่ังยืนที่มีนัยส าคัญแยกจากกนั 

แหล่งของการประมาณการและความไม่แน่นอนของผลลพัธ ์

79 เมือ่ตวัช้ีวดัไม่สามารถวดัผลเชิงปริมาณไดโ้ดยตรง และท าไดเ้พียงการประมาณการ ส่งผลให้

เกิดความไม่แน่นอนของผลลพัธ ์อย่างไรก็ดี การใชก้ารประมาณการที่สมเหตุสมผลเป็นส่วน

ส าคญัในการจัดท าตวัช้ีวดัที่เกี่ยวขอ้งกบัความยัง่ยืน และไม่ท าให้ขอ้มูลมีประโยชนล์ดลง 

หากมีการอธิบายขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งรวมถึงการอธิบายการประมาณอย่างถูกตอ้ง กิจการตอ้ง

ระบุตัวช้ีวัดที่เปิดเผยที่อาจมีความไม่แน่นอนของการประมาณการโดยเฉพาะส่วนที่มี

นยัส าคญั โดยการเปิดเผยแหล่งที่มา และลกัษณะของความไม่แน่นอนของการประมาณการ 

และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความไม่แน่นอน     

80 การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับความยัง่ยืนรวมถึงข้อมูลทางการเงิน  และข้อ

สมมติฐานต่างๆ เช่น ขอ้มูลทางการเงิน และขอ้สมมติ ตอ้งสอดคลอ้งกบัขอ้มูลทางการเงิน 

และขอ้สมมติในงบการเงินของกิจการดว้ยเท่าที่เป็นไปได ้

81 มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับการเปิดเผยด้านความย่ังยืนบางฉบับก าหนดให้มี 

การเปิดเผยข้อมูล เช่น ค าอธิบายเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตซึ่งอาจมีความไม่แน่นอนของผลลัพธ์ 

ดังนั้น การตัดสนิว่าข้อมูลเกี่ยวกบัเหตุการณ์ในอนาคตที่เป็นไปได้นั้นมีสาระส าคัญหรือไม่ ต้องพิจารณา 

81.1  ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อมูลค่า ช่วงเวลา และความแน่นอนของ

กระแสเงินสดในอนาคตของกจิการ ซึ่งรวมถึงในระยะยาว (ผลลัพธท์ี่เป็นไปได้) และ 

81.2  ช่วงของผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมด และความน่าจะเป็นของผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ภายใน

ช่วงนั้น 

82 เมื่อพิจารณาผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ กิจการต้องพิจารณาข้อเทจ็จริง และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งหมด รวมถึงพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับความน่าจะเป็นทั้งที่เป็นไปได้น้อยจนถึงผลกระทบมาก 

ซึ่ งอาจกลายเป็นสาระส าคัญ ตัวอย่างเช่น กิจการอาจเผชิญกับความเสี่ยงที่ เกี่ยวข้องกับ  

ความย่ังยืนหลายประการ ซึ่งแต่ละประการอาจท าให้เกิดผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานของกิจการ 

ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มาของความเสี่ยงแต่ละแหล่งอาจไม่มีความส าคัญหากโอกาสในการเกิด

น้อย อย่างไรกต็าม ข้อมูลเกี่ยวกบัความเสี่ยงโดยรวม ความเสี่ยงของการหยุดชะงักของโซ่อุปทาน

จากทุกแหล่งอาจมีสาระส าคัญได้ 

83 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสมมติฐานที่ใช้ และแหล่งที่มาของความไม่แน่นอนที่ส าคัญ 

ที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ข้อมูลที่จะเปิดเผย รวมถึงผลกระทบที่เป็นไปได้ของความเสี่ยงและ

โอกาสที่เกี่ยวข้องกบัความย่ังยืน เมื่อมีความไม่แน่นอนของผลลัพธท์ี่มีนัยส าคัญ 
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ขอ้ผิดพลาด 

84 กิจการต้องแก้ไขข้อผิดพลาดที่มีสาระส าคัญของงวดก่อนโดยปรับย้อนจ านวนที่แสดงเป็นข้อมูล

เปรียบเทยีบที่เปิดเผยในงวดก่อน เว้นแต่การท าเช่นนั้นไม่สามารถท าได้ในทางปฏบิัติ 

85 ข้อผิดพลาดงวดก่อน คือ การละเว้นหรือการรายงานที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงในการเปิดเผยข้อมูล

การเงินเกี่ยวกับความย่ังยืนของกิจการในงวดใดงวดหนึ่งหรือหลายๆ งวดก่อนกต็าม อันเกิดจาก

ความล้มเหลวในการใช้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือหรือการใช้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือในทางที่ผิด ซึ่ งข้อมูล

ดังกล่าว 

 85.1 มีอยู่ในการรายงานทางการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของงวดก่อนที่ได้รับอนุมัติให้ออก 

และ 

 85.2 สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าสามารถหาข้อมูลได้ และน ามาใช้ในการ

 จัดท าข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกบัความย่ังยืน 

86 ข้อผิดพลาดดังกล่าวรวมถึงผลกระทบจากการค านวณ ความผิดพลาดจากการใช้ค านิยามส าหรับ

ตัวชี้ วัดและเป้าหมาย การมองข้ามหรือการตีความข้อเทจ็จริงผิดพลาดและการทุจริต 

87 กิจการอาจพบข้อผิดพลาดของงวดปัจจุบันและแก้ไขทันก่อนที่การรายงานการเงินเพื่อวัตถุประสงค์

ทั่วไปจะได้รับอนุมัติให้เผยแพร่ อย่างไรกต็าม ในบางคร้ัง กิจการอาจพบข้อผิดพลาดที่มีสาระส าคัญ

ของงวดปัจจุบันในงวดถัดไป 

88 หากในทางปฏิบติั กิจการไม่สามารถระบุผลกระทบที่เกิดจากขอ้ผิดพลาดของงวดก่อนที่ได้

น าเสนอก่อนหนา้น้ี กิจการตอ้งแกไ้ขขอ้ผิดพลาดโดยปรบัปรุงขอ้มูลที่น ามาแสดงเป็นขอ้มูล

เปรียบเทียบนบัจากวนัแรกสุดที่สามารถท าไดใ้นทางปฏิบติั 

89 การแก้ไขข้อผิดพลาดแตกต่างจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการ โดยการประมาณการ 

มีลกัษณะเป็นการประมาณการที่อาจตอ้งมีการทบทวนเมือ่กิจการไดร้บัขอ้มูลเพิ่มเติม 

90 หากกิจการระบุข้อผิดพลาดที่มีสาระส าคัญในการเปิดเผยข้อมูลการเงินเกี่ยวกับความย่ังยืนใน  

งวดก่อน กจิการต้องเปิดเผย 

90.1  ลักษณะข้อผิดพลาดที่เกดิขึ้นในงวดก่อน 

90.2  จ านวนของรายการปรับปรุงเท่าที่สามารถปฏบิัติได้ส าหรับแต่ละงวดที่มีการเปิดเผย และ 

90.3  หากในทางปฏิบัติ กจิการไม่สามารถการแก้ไขข้อผิดพลาด กิจการต้องเปิดเผยสถานการณ์

ที่น าไปสู่การเกิดขึ้ นของเง่ือนไขดังกล่าวและรายละเอียดว่ากิจการแก้ไขข้อผิดพลาด

เมื่อใดและอย่างไร 

ขอ้ความที่ระบุเกีย่วกบัการถือปฏิบติั 

91 การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับความย่ังยืนที่จัดท าขึ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลด้านความย่ังยืน ต้องเปิดเผยถึงการถือปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าว
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อย่างชัดเจนโดยไม่มีเง่ือนไข 

92 ย่อหน้าที่ 62 มีข้อผ่อนปรนให้กิจการจากการเปิดเผยข้อมูลซึ่งไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลด้านความย่ังยืน หากกฎหมายหรือ

ข้อก าหนดทางการไม่อนุญาตให้กิจการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว กิจการที่ใช้ข้อผ่อนปรนดังกล่าว

ยังคงสามารถใช้ข้อความที่ระบุเกี่ยวกับการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกี่ยวกบัการเปิดเผยข้อมูลด้านความย่ังยืน 
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ภาคผนวก ก 

ค านิยาม 

ภาคผนวกน้ีเป็นส่วนหนึง่ของ ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มูลดา้นความยัง่ยืน ฉบบัที ่1 

(TFRS S1) และมีผลใชบ้งัคับเช่นเดียวกบัส่วนอ่ืน ๆ  ของ (ร่าง) มาตรฐานฉบบัน้ี 

 

โมเดลธุรกิจ  ระบบของกิจการในการเปล่ียนแปลงปัจจัยน าเข้าผ่านกิจกรรมทางธุรกิจ

เพื่อให้เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรลุเป้าหมายทาง

กลยุทธ์ของกิจการและสร้างมูลค่าตลอดช่วงระยะเวลาสั้น ระยะกลาง และ

ระยะยาว 

หวัขอ้การเปิดเผยขอ้มูล  ความเสี่ยงหรือโอกาสที่เกี่ยวกับความย่ังยืนที่ชัดเจน ซึ่งอ้างอิงจากกจิกรรม

ที่ด าเนินการโดยกิจการที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ที่ ได้ระบุไว้ใน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลดา้นความ

ยัง่ยืน หรือมาตรฐานการบัญชีเพื่อความย่ังยืน (SASB standard) ที่ระบุใน

แต่ละอุตสาหกรรม 

มูลค่าของกิจการ  มูลค่าของกิจการ ซึ่งเป็นผลรวมของมูลค่าของส่วนของทุนของกิจการ 

(มูลค่าตามราคาตลาด) และมูลค่าของหนี้สนิสทุธขิองกจิการ 

การรายงานทางการเงิน

เพือ่วตัถุประสงคท์ัว่ไป 

 การให้ข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับกิจการที่เสนอรายงานที่มีประโยชน์ต่อ 

ผู้ ใช้หลักในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดหาทรัพยากรให้แก่กิจการนั้น  

การตัดสนิใจเหล่านั้นเกี่ยวกบั 

(1) การซื้อ ขาย หรือถือตราสารทุนและตราสารหนี้  

(2) การให้หรือช าระเงินกู้และสนิเชื่อในรูปแบบอื่น หรือ 

(3) การใช้สิทธิออกเสียงหรือมีอิทธิพลต่อการด าเนินการของ 

ฝ่ายบริหารที่กระทบการใช้ทรัพยากรเชิงเศรฐกจิของกจิการ 
 

การรายงานทางการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปครอบคลุม—แต่ไม่จ ากัด

เฉพาะ—งบการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของกิจการและการเปิดเผย

ขอ้มูลทางการเงินที่เกีย่วขอ้งกบัความยัง่ยืน 

มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินเกี่ยวกบัการ

เปิดเผยดา้นความยัง่ยืน 

 มาตรฐานที่ออกโดยคณะกรรมการมาตรฐานด้านความย่ังยืนระหว่าง

ประเทศ 
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ผูใ้ชห้ลกัของการ

รายงานทางการเงินเพือ่

วตัถุประสงคท์ัว่ไป 

(ผูใ้ชห้ลกั) 

 นักลงทุน ผู้ให้กู้และเจ้าหนี้อื่นทั้งในปัจจุบัน และที่อาจจะเป็นในอนาคต 
 

   

กิจการที่เสนอรายงาน  กิจการที่ต้องหรือที่เลือกจัดท าการรายงานทางการเงินเพื่อวัตถุประสงค์

ทั่วไป 
การเปิดเผยข้อมูลทาง

การเงินเกี่ยวกับความ

ยัง่ยืน 

 การเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงและโอกาสที่ เกี่ยวข้องกับความย่ังยืนที่มี

ประโยชน์ต่อผูใ้ช้หลกัของการรายงานทางการเงินเพื่อวตัถุประสงค์

ทัว่ไปเมื่อประเมินมูลค่าของกิจการ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการก ากับดูแล

กลยุทธ ์และการบริหารความเสี่ยง และตัวชี้ วัดและเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง 
   

ขอ้มูลทางการเงิน

เกีย่วกบัความยัง่ยืน 

 ข้อมูลที่ ให้ความเข้าใจเกี่ ยวกับความเสี่ ยงและโอกาสที่ เกี่ ยวข้อง 

กับความย่ังยืนที่กระทบต่อมูลค่าของกิจการ เพื่อให้ผูใ้ชห้ลกัของการ

รายงานทางการเงินเพื่อวตัถุประสงคท์ัว่ไปสามารถประเมินทรัพยากร

และความสัมพันธ์ ตามโมเดลธุรกิจและกลยุทธ์ส าหรับการรักษาและ

พัฒนาโมเดลธุรกจิดังกล่าวของกจิการ 
  

 

ผูใ้ช ้  ดูผูใ้ชห้ลกัของการรายงานทางการเงินเพื่อวตัถุประสงค์ทัว่ไป(ผูใ้ช้

หลกั) 
   

ห่วงโซ่คุณค่า  กิจกรรม ทรัพยากร และความสัมพันธ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโมเดลธุรกิจ

ของกิจการที่เสนอรายงาน และสภาพแวดล้อมภายนอกที่กิจการด าเนิน

ธุรกจิอยู่  
 

ห่วงโซ่คุณค่าเป็นการเชื่อมโยงกิจกรรม ทรัพยากร และความสัมพันธ ์ 

ที่กจิการใช้และพึ่งพาเพื่อก่อให้เกดิสนิค้าหรือบริการตามแนวความคิดของ

การส่งมอบ การบริโภค จนถึงสิ้นสุดกระบวนการ โดยกิจกรรม ทรัพยากร 

และความสมัพันธท์ี่เกี่ยวข้องกนัจะรวมอยู่ในการด าเนินการของกจิการ เช่น 

ทรัพยากรบุคคล ด าเนินการร่วมกับช่องทางการจัดหา การตลาด และ 

การจัดจ าหน่าย เช่น การจัดหาวัตถุดิบและบริการ และการจ าหน่ายและ

การส่งมอบสินค้าและบริการ และสภาพแวดล้อมทางการเงิน ภูมิศาสตร์  

ภมูิรัฐศาสตร์ และกฎระเบียบต่างๆ ที่กจิการด าเนินธุรกจิอยู่ 
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ภาคผนวก ข   

วนัถือปฏิบติั 
 

ภาคผนวกน้ีเป็นส่วนหนึง่ของ ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มูลดา้นความยัง่ยืน ฉบบัที ่1 

(TFRS S1) และมีผลใชบ้งัคับเช่นเดียวกบัส่วนอ่ืน ๆ ของ (ร่าง) มาตรฐานฉบบัน้ี 

 

ข1  กิจการต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับนี้ ส าหรับรอบระยะเวลารายงานที่เร่ิมในหรือหลังวันที่  

1 มกราคม 25XX เป็นต้นไป ทั้งนี้ อนุญาตให้ถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หากกิจการเลือก

ถือปฏบิัติตามมาตรฐานฉบับนี้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าว 

ข2  มาตรฐานฉบับนี้ ไม่ได้ก าหนดให้กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่ระบุในมาตรฐานฉบับนี้ ส าหรับ

รอบระยะเวลารายงานก่อนวันที่เร่ิมใช้มาตรฐานเป็นคร้ังแรก ดังนั้นกิจการไม่ต้องเปิดเผยข้อมูล

เปรียบเทยีบในรอบระยะเวลารายงานแรกที่กจิการถือปฏบิัติตามมาตรฐานฉบับนี้  
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ภาคผนวก ค 

ลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทางการเงินดา้นความยัง่ยืนท่ีมีประโยชน ์
 

ภาคผนวกน้ีเป็นส่วนหนึง่ของ (ร่าง) มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มูลดา้นความยัง่ยืน ฉบบัที ่1 

(TFRS S1) และมีผลใชบ้งัคับเช่นเดียวกบัส่วนอ่ืน ๆ ของ (ร่าง) มาตรฐานฉบบัน้ี 

 

บทน า 

 

ค1 กรอบแนวคิดส าหรบัการรายงานทางการเงิน (กรอบแนวคิด) ออกโดยคณะกรรมการมาตรฐาน

การบัญชีระหว่างประเทศ (IASB) เพื่ออธิบายวัตถุประสงค์และแนวคิดส าหรับการรายงาน 

ทางการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป โดยวัตถุประสงค์หนึ่งของกรอบแนวคิดนี้ คือ เพื่อช่วย IASB 

ในการพัฒนามาตรฐานส าหรับการจัดท าการรายงานทางการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป โดยอยู่บน

พื้นฐานของแนวคิดที่สอดคล้องกนั 

ค2 เนื่องจากข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับความย่ังยืนเป็นส่วนหนึ่งของการรายงานทางการเงินเพื่อ

วัตถุประสงค์ทั่วไป ลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลทางการเงินในกรอบแนวคิดจึงถูกน ามาใช้กับ

ข้อมูลทางการเงินด้านความย่ังยืน อย่างไรกต็าม ลักษณะของข้อมูลบางอย่างที่จ าเป็นส าหรับการ

บรรลุวัตถุประสงค์ของมาตรฐานฉบับนี้ มีความแตกต่างจากข้อมูลที่ให้ไว้ในการรายงานทาง

การเงินเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป 

ค3 ข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับความย่ังยืนจะมีประโยชน์ หากมีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ 

(relevant) และเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม ( faithful representation) ถึงสิ่งที่ตั้ งใจจะสื่อสาร  

โดยทั้งสองรายการข้างต้นนี้  คือ ลักษณะเชิงคุณภาพพื้ นฐานของข้อมูลการเงินที่มีประโยชน์ 

นอกจากนี้  ข้อมูลดังกล่าวสามารถถูกเสริมด้วยลักษณะเชิงคุณภาพเสริม 4 ประการ ได้แก่ สามารถ

เปรียบเทียบกันได้ (comparable) สามารถพิสูจน์ยืนยันได้ (verifiable) ทันเวลา (timely) และ

สามารถเข้าใจได้ (understandable) 

ลกัษณะเชิงคุณภาพพื้ นฐาน 
 

ความเกีย่วขอ้งกบัการตดัสินใจ 

ค4 ข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกบัความย่ังยืนที่เกี่ยวข้องกบัการตัดสินใจ สามารถส่งผลกระทบที่ส าคัญต่อ

การตัดสินใจของผู้ ใช้หลัก (primary users) ได้ โดยผลกระทบดังกล่าวสามารถเกิดขึ้ นได้แม้ว่า

ผู้ใช้บางคนเลือกที่จะไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลนั้นหรือทราบถึงข้อมูลนั้นอยู่แล้วจากแหล่งข้อมูล

อื่น ๆ นอกจากนี้  ข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับความย่ังยืนสามารถส่งผลกระทบที่ส าคัญต่อการ

ตัดสินใจของผู้ ใช้ได้ หากข้อมูลดังกล่าวมีคุณค่าทางการพยากรณ์ (predictive value) คุณค่า

ทางการยืนยัน (confirmatory value) หรือทั้งสองอย่าง 

ค5 ข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับความย่ังยืนมีคุณค่าทางการพยากรณ์ หากสามารถใช้เป็นข้อมูลน าเข้า
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ส าหรับกระบวนการที่ผู้ใช้หลักใช้เพื่อคาดการณ์ผลลัพธใ์นอนาคต ทั้งนี้  ข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับ

ความย่ังยืนไม่จ าเป็นต้องเป็นข้อมูลที่มีลักษณะการคาดคะเน หรือการพยากรณ์จึงจะมีคุณค่า

ทางการพยากรณ์ เนื่องจากผู้ ใช้หลักใช้ข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับความย่ังยืนที่มีคุณค่าทางการ

พยากรณ์ในการคาดการณ์สภาวการณ์ด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพน า้ ซึ่งอาจ

รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับมลพิษ อาจช่วยให้นักลงทุน ผู้ ให้กู้  และเจ้าหนี้ อื่น ๆ สามารถคาดการณ์

เกี่ยวกบัความสามารถของกจิการในการปฏบิัติตามข้อก าหนดด้านคุณภาพน า้ในท้องถิ่น 

ค6 นอกจากนี้  ข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับความย่ังยืนจะมีคุณค่าทางการยืนยัน หากข้อมูลได้ให้

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกบัการประเมินผลที่ผ่านมา รวมถึงมีการยืนยันหรือเปล่ียนแปลงการประเมินผล

ดังกล่าว 

ค7 คุณค่าทางการพยากรณ์และคุณค่าทางการยืนยันของข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับความย่ังยืนมี

ความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ ข้อมูลที่มีคุณค่าทางการพยากรณ์มักมีคุณค่าทางการยืนยันเช่นกัน 

ตัวอย่างเช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซคาร์บอนในปีปัจจุบัน สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้ นฐาน

ส าหรับการคาดการณ์การปล่อยก๊าซดังกล่าวในปีต่อ ๆ ไป และยังสามารถน ามาเปรียบเทียบกับ

การคาดการณ์ส าหรับปีปัจจุบันซึ่ งได้มีการคาดการณ์ไว้ในปีที่ ผ่านมา โดยผลลัพธ์ของการ

เปรียบเทยีบเหล่านี้สามารถช่วยให้ผู้ใช้แก้ไขและปรับปรุงกระบวนการที่ใช้ในการคาดการณ์ที่ผ่าน

มาได้ 

ความมีสาระส าคญั 

ค8 ข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับความย่ังยืนเป็นข้อมูลที่มีสาระส าคัญ โดยหากมีการละเว้น บิดเบือน 

หรือปิดบังข้อมูลนั้น อาจคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า การกระท าดังกล่าวจะส่งผลต่อ  

การตัดสินใจของผู้ ใช้หลักของการรายงานทางการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป โดยอิงตามรายงาน 

นั้น ๆ ซึ่ งให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการที่ เสนอรายงานโดยเฉพาะ กล่าวอีกนัยหนึ่ งคือ ความมี

สาระส าคัญเป็นแง่มุมเฉพาะกิจการ (entity-specific) เกี่ยวกับความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ 

(relevance) โดยความมีสาระส าคัญในการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับความย่ังยืนจะได้รับ

การประเมินในบริบทของการรายงานทางการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของกิจการ และขึ้นอยู่กับ

ลักษณะหรือขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกบัข้อมูล หรือทั้งสองอย่าง 

ความเป็นตวัแทนอนัเที่ยงธรรม 

ค9 ข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับความย่ังยืนแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทางด้านถ้อยค าและ

ตัวเลขที่ใช้ในรายงาน ทั้งนี้  ข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับความย่ังยืนจะมีประโยชน์ได้ จะต้องไม่

เพียงแต่แสดงถึงความเกี่ยวข้องกบัการตัดสินใจ แต่จะต้องเป็นตัวแทนอนัเที่ยงธรรมของสิ่งที่อ้างถึง

อกีด้วย 

ค10 ข้อมูลทางการเงินที่เป็นตัวแทนอนัเที่ยงธรรม จะต้องแสดงข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ เป็นกลาง และ

ปราศจากข้อผิดพลาด ซึ่งวัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปคือ  

การพัฒนาคุณลักษณะเหล่านี้ ให้ได้มากที่สดุ 
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ค11 การแสดงความเสี่ยงหรือโอกาสเกี่ยวกับความย่ังยืนอย่างครบถ้วน ประกอบไปด้วย ข้อมูลที่มี

สาระส าคัญทั้งหมดที่จ าเป็นส าหรับผู้ ใช้หลักในการท าความเข้าใจความเสี่ยงหรือโอกาสนั้น ๆ 

รวมถึงวิธีการของกิจการในการปรับกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง และการก ากับดูแล  

เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงหรือโอกาสที่เกี่ยวข้องกับความย่ังยืน ตลอดจนตัวชี้ วัด (metrics)  

ที่จัดท าขึ้นเพื่อก าหนดเป้าหมายและวัดประสทิธภิาพของการด าเนินงาน 

ค12 การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับความย่ังยืนต้องมีความเป็นกลาง นั่นคือ การเลือกหรือ

เปิดเผยข้อมูลโดยปราศจากอคติ ข้อมูลจะเป็นกลางได้หากไม่มีการเอนเอียง ถ่วงน า้หนัก เน้นย า้ 

ไม่เน้นย า้ หรือใช้วิธีการจัดการอื่นใดที่ท าให้ผู้ใช้หลักมีโอกาสได้รับข้อมูลนั้นแบบได้เปรียบหรือ

เสียเปรียบ อีกทั้งข้อมูลที่ เป็นกลางไม่ใช่ข้อมูลที่ปราศจากจุดประสงค์หรือไม่มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรม ซึ่งแตกต่างจากข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ( relevant information)  

ที่สามารถส่งผลกระทบที่ส าคัญต่อการตัดสนิใจของผู้ใช้ได้ 

ค13 ข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับความย่ังยืนบางอย่าง เช่น เป้าหมาย หรือแผนการ เป็นข้อมูลที่บ่งบอก

ถึงเป้าหมายที่ต้องบรรลุ การอภิปรายข้อมูลดังกล่าวอย่างเป็นกลางครอบคลุมทั้งเป้าหมายและ

ปัจจัยที่อาจขัดขวางไม่ให้กจิการบรรลุเป้าหมายเหล่านี้  

ค14 ความเป็นกลางจะต้องมีการใช้ความรอบคอบ (prudence) ความรอบคอบเป็นการใช้ดุลยพินิจ

ภายใต้เง่ือนไขของความไม่แน่นอนอย่างระมัดระวัง โดยการใช้ความรอบคอบนั้นหมายถึง การไม่

กล่าวถึงโอกาสต่าง ๆ ให้สูงเกินจริง หรือความเสี่ยงต ่าเกินจริง ในขณะเดียวกันจะต้องไม่แสดง

โอกาสต่าง ๆ ต ่าเกนิจริง หรือความเสี่ยงสงูเกนิจริง 

ค15 การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับความย่ังยืนต้องมีความถูกต้อง (accurate) ทั้งนี้  ข้อมูลที่มี

ความถูกต้องอาจไม่จ าเป็นต้องมีความแม่นย า (precise) ในทุกแง่มุม โดยระดับของความแม่นย าที่

จ าเป็นและสามารถบรรลุผลได้ และปัจจัยที่ท าให้ข้อมูลมีความถูกต้อง ขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูล

และลักษณะของประเดน็ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่มีความถูกต้องจะต้องมีลักษณะดังนี้   

 ค15.1  ข้อมูลที่เป็นข้อเทจ็จริงที่ปราศจากข้อผิดพลาดที่มีนัยส าคัญ 

 ค15.2  ค าอธบิายมีความแม่นย า  

 ค15.3  การประมาณค่า การประมาณการ และการคาดการณ์มีการระบุอย่างชัดเจน  

 ค15.4  ไม่มีข้อผิดพลาดที่มีนัยส าคัญในการเลือกและใช้กระบวนการที่เหมาะสมส าหรับการ

ปรับปรุงการประมาณค่า การประมาณการ หรือการคาดการณ์ รวมทั้งข้อมูลที่ป้อนเข้าสู่

กระบวนการนั้นมีความสมเหตุสมผลและมีหลักฐานรองรับ 

ค15.5 การรับรองเกี่ยวกับงบการเงิน (assertions) มีความสมเหตุสมผลและอิงตามข้อมูลที่มี

คุณภาพและปริมาณที่เพียงพอ และ 

 ค15.6  ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับอนาคต สะท้อนให้เห็นถึงดุลยพินิจและข้อมูลที่ใช้

เป็นเกณฑไ์ด้อย่างเที่ยงธรรม 
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ลกัษณะเชิงคุณภาพเสริม 

ค16 ข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับความย่ังยืนสามารถถูกเสริมด้วยลักษณะเชิงคุณภาพเสริม 4 ประการ 

ได้แก่ สามารถเปรียบเทยีบกนัได้ สามารถพิสจูน์ยืนยันได้ ทนัเวลา และสามารถเข้าใจได้ 

ความสามารถเปรียบเทียบกนัได ้

ค17 การตัดสินใจของผู้ ใช้หลักของการรายงานทางการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปนั้น เกี่ยวข้องกับ 

การเลือกทางเลือกต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น การขายหรือถือเงินลงทุน หรือการลงทุนในกิจการที่เสนอ

รายงานแห่งใดแห่งหนึ่ง ความสามารถเปรียบเทียบกันได้เป็นคุณลักษณะที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถ

ระบุและท าความเข้าใจความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างรายการต่าง ๆ ซึ่งต่างกับ

คุณลักษณะเชิงคุณภาพอื่น ๆ เนื่องจากความสามารถเปรียบเทยีบกนัได้ไม่ได้เกี่ยวข้องกบัรายการ

เพียงรายการเดียว แต่ต้องใช้อย่างน้อยสองรายการในการเปรียบเทียบ ด้วยเหตุนี้  ข้อมูลจะเป็น

ประโยชน์ต่อนักลงทุนและเจ้าหนี้มากยิ่งขึ้น หากสามารถเปรียบเทยีบกนัได้กบัข้อมูลดังต่อไปนี้  

 ค17.1  ข้อมูลที่ให้โดยกจิการในช่วงเวลาที่ผ่านมา และ 

 ค17.2 ข้อมูลที่ให้โดยกิจการอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงกิจการที่มีกิจกรรมที่คล้ายคลึงกันหรือ

ด าเนินงานภายในอุตสาหกรรมเดียวกนั 

ค18 การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับความย่ังยืนต้องช่วยเพิ่มความสามารถในการเปรียบเทียบได้

โดยไม่ละเว้นข้อมูลที่มีสาระส าคัญ  

ค19 นอกจากนี้  ความสอดคล้อง (consistency) มีความเกี่ยวข้องกับความสามารถเปรียบเทียบกันได้ 

(comparability) แต่ความหมายไม่เหมือนกัน โดยความสอดคล้อง หมายถึง การใช้แนวทางหรือ

วิธีการเดียวกันในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับความย่ังยืนที่

เหมือนกันจากช่วงเวลาหนึ่งไปอีกช่วงเวลาหนึ่ง ทั้งโดยกิจการที่เสนอรายงานและกิจการอื่น ๆ 

ในขณะที่  ความสามารถเปรียบเทียบกันได้ คือ เป้าหมาย โดยความสอดคล้องจะช่วยให้บรรลุ

เป้าหมายนั้น ๆ 

ค20 อีกทั้ ง ความสามารถเปรียบเทียบกันได้  ไม่ได้มีรูปแบบเดียวกันหรือแบบอย่างเดียวกัน 

(uniformity) กล่าวคือ ข้อมูลที่สามารถเปรียบเทียบกันได้ องค์ประกอบที่ เหมือนกันต้องมี

ลักษณะที่ เหมือนกัน และองค์ประกอบที่แตกต่างกันต้องมีลักษณะที่แตกต่างกัน ดังนั้ น 

ความสามารถเปรียบเทยีบกันได้ของข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับความย่ังยืนจะไม่สามารถเพิ่มขึ้นได้

ด้วยการท าสิ่งที่ไม่เหมือนกันให้มีลักษณะเหมือนกัน เช่นเดียวกับการท าสิ่งที่เหมือนกันให้มีความ

แตกต่างกนัออกไป 

ความสามารถพิสูจนย์ืนยนัได ้

ค21 ความสามารถพิสูจน์ยืนยันได้ช่วยให้นักลงทุนและเจ้าหนี้ มั่นใจได้ว่า ข้อมูลมีความครบถ้วน  

เป็นกลาง และถูกต้อง ข้อมูลจะสามารถพิสูจน์ยืนยันได้หากมีความเป็นไปได้ที่จะใช้ข้อมูลนั้น ๆ เอง 

เป็นหลักฐานยืนยันหรือรับรอง หรือยืนยันได้จากแหล่งข้อมูลที่ได้มา ข้อมูลที่สามารถพิสจูน์ยืนยัน
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ได้มีประโยชน์ต่อผู้ใช้หลักมากกว่าข้อมูลที่ไม่สามารถพิสจูน์ยืนยันได้ 

ค22 ความสามารถพิสูจน์ยืนยันได้ยังหมายความว่า ผู้สังเกตการณ์ที่มีความรู้และเป็นอิสระหลายคน

แสดงความเห็นชอบร่วมกันได้ว่า การแสดงข้อมูลนั้นเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม โดยไม่จ าเป็นว่า

จะต้องตกลงกันครบถ้วนทุกคน ทั้งนี้  ข้อมูลเชิงปริมาณที่สามารถพิสูจน์ยืนยันได้ไม่จ าเป็นต้อง

เป็นการประมาณการเพียงค่าเดียว (single point estimate) โดยค่าจ านวนมากที่เป็นไปได้และ

ความน่าจะเป็นที่เกี่ยวข้องกนักส็ามารถน ามาพิสจูน์ยืนยันได้ 

ค23 การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับความย่ังยืนต้องช่วยเพิ่มความสามารถพิสูจน์ยืนยันได้  

โดยวิธกีารต่าง ๆ เช่น 

ค23.1 รวมข้อมูลที่ สามารถยืนยันได้โดยเปรียบเทียบกับ ข้อมูลอื่ นที่ ผู้ ใช้หลักเข้าถึงได้  

ซึ่งเกี่ยวข้องกบัธุรกจิของกจิการ ธุรกจิอื่น หรือสภาพแวดล้อมภายนอก 

ค23.2  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน าเข้า (inputs) และวิธีการค านวณที่ใช้ในการหาค่าประมาณ  

และ 

ค23.3 ให้ข้อมูลที่ ได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริหารของกิจการ 

คณะกรรมการ หรือหน่วยงานที่เทยีบเท่า 

ค24 การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับความย่ังยืนบางอย่างจะอยู่ในรูปแบบของค าอธิบายหรือ

ข้อมูลคาดการณ์อนาคต (forward-looking information) การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวสามารถ

น ามาสนับสนุนได้โดยการแสดงกลยุทธ์ แผนงาน และการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามข้อเทจ็จริง 

อย่างเที่ยงธรรม เป็นต้น และเพื่อช่วยให้นักลงทุนและเจ้าหนี้ ตัดสินใจได้ว่าจะใช้ข้อมูลดังกล่าว

หรือไม่ กิจการต้องอธบิายข้อสมมติพื้นฐานของงบการเงิน (underlying assumptions) และวิธกีาร

ในการจัดท าข้อมูล ตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ ที่แสดงหลักฐานที่ยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวสะท้อนถึง

แผนงานหรือการตัดสนิใจที่เกดิขึ้นจริงของกจิการ 

ความทนัเวลา 

ค25 ความทันเวลา หมายถึง การมีข้อมูลที่ช่วยให้ผู้มีอ านาจตัดสินใจสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจ

ได้ทันเวลา โดยทั่วไปแล้วย่ิงข้อมูลเก่ามากเท่าไรกย่ิ็งมีประโยชน์น้อยลงเท่านั้น อย่างไรกต็าม 

ข้อมูลบางอย่างอาจยังคงมีความทนัเวลาอย่างยาวนานหลังจากสิ้นสดุระยะเวลาการรายงานไปแล้ว 

เนื่องจากผู้ใช้บางรายอาจจ าเป็นต้องระบุและประเมินแนวโน้ม เป็นต้น  

ความเขา้ใจได ้

ค26 การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับความย่ังยืนต้องชัดเจนและรัดกุม โดยการท าให้ข้อมูลมี

ความรัดกุม จ าเป็นต้องปฏบิัติดังต่อไปนี้   

ค26.1 หลีกเล่ียงข้อมูลทั่วไป ซึ่ งบางคร้ังเรียกว่า ‘boilerplate’ (มีลักษณะส าเร็จรูปทั่วไป)  

ซึ่งไม่ได้เป็นข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงส าหรับกจิการ 

ค26.2 หลีกเล่ียงการท าซ ้าข้อมูลในการรายงานทางการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป รวมถึงการ
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ท าซ า้ข้อมูลที่ไม่จ าเป็นในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง และ 

ค26.3 ใช้ภาษาที่ชัดเจน รวมถึงประโยคและย่อหน้าจะต้องมีโครงสร้างที่ชัดเจน 

ค27 รูปแบบการเปิดเผยข้อมูลที่ชัดเจนที่สุดขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูล และบางคร้ังอาจรวมถึงตาราง 

กราฟ หรือไดอะแกรม นอกเหนือจากข้อความบรรยายต่าง ๆ อีกทั้งหากมีการใช้กราฟหรือ

ไดอะแกรม อาจจ าเป็นต้องมีข้อความหรือตารางเพิ่มเติมเพื่ อป้องกันไม่ให้รายละเอียดที่มี

สาระส าคัญเกดิความไม่ชัดเจน 

ค28 การท าให้ข้อมูลมีความชัดเจน (clarity) มากย่ิงขึ้ น สามารถท าได้โดยแยกข้อมูลเกี่ยวกับการ

พัฒนาหรือการเปล่ียนแปลงในรอบระยะเวลาการรายงานออกจากข้อมูล “คงที่” (standing)  

ที่ไม่มีการเปล่ียนแปลง หรือเปล่ียนแปลงเพียงเล็กน้อยจากช่วงเวลาหนึ่งไปยังอีกช่วงเวลาหนึ่ง 

ตัวอย่างเช่น การแยกอธบิายลักษณะของการก ากบัดูแลที่เกี่ยวข้องกบัความย่ังยืนและกระบวนการ

บริหารความเสี่ยงของกจิการที่เปลี่ยนแปลงไปจากรอบระยะเวลารายงานคร้ังก่อน 

ค29 การเปิดเผยข้อมูลจะมีความกระชับรัดกุม หากมีเฉพาะข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญ ทั้งนี้หากมีข้อมูลที่

ไม่มีสาระส าคัญใด ๆ รวมอยู่ในการเปิดเผยข้อมูลต้องระวังไม่ให้ส่งผลกระทบต่อข้อมูลที่เป็น

สาระส าคัญจนเกดิความไม่ชัดเจน 

ค30 ความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับความย่ังยืนบางอย่างมีความซับซ้อนในตัวเอง (inherently 

complex) และอาจเป็นเร่ืองยากที่จะน าเสนอในลักษณะที่เข้าใจง่าย ทั้งนี้  กิจการต้องน าเสนอ

ข้อมูลดังกล่าวให้ชัดเจนที่สุด อย่างไรกต็าม ข้อมูลที่ซับซ้อนเกี่ยวกับความเสี่ยงและโอกาสเหล่านี้

จะไม่ถูกแยกออกจากการรายงานทางการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป เพื่อท าให้รายงานเข้าใจง่าย

ขึ้น เนื่องจากการละเว้นข้อมูลดังกล่าวจะท าให้รายงานไม่สมบูรณ์และอาจท าให้เกิดความเข้าใจ

คลาดเคลื่อนได้ 

ค31 ความครบถ้วน ความชัดเจน และความสามารถเปรียบเทียบกันได้ของการเปิดเผยข้อมูล 

ทางการเงินเกี่ยวกับความย่ังยืนทั้งหมด ล้วนขึ้ นอยู่กับข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงกันในภาพรวม  

โดยการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับความย่ังยืนให้มีความเชื่อมโยงกัน ต้องมีการอธิบาย

บริบทและความสมัพันธร์ะหว่างข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

ค32 หากความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับความย่ังยืนซึ่งอยู่ในส่วนหนึ่งของการรายงานทางการเงิน

เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของกิจการ ส่งผลกระทบต่อข้อมูลที่เปิดเผยในส่วนอื่น ๆ กิจการต้องรวม

ข้อมูลที่จ าเป็นไว้ในรายงานเพื่อให้ผู้ใช้น าไปประเมินผลกระทบเหล่านั้น 

ค33 เพื่อให้ข้อมูลมีความเชื่อมโยงกันนั้น กิจการต้องให้ข้อมูลที่ช่วยให้ผู้ ใช้สามารถเชื่อมโยงข้อมูล

เกี่ยวกบัความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกบัความย่ังยืน เข้ากบัข้อมูลในงบการเงินของกจิการได้ 
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