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ข้อ้มููลเก่�ย์วกับ CDSB

คณะกรัรัมการัมาตรัฐานการัเปิดเผู้ย์ขอ้มูลดา้นการั
เปลี�ย์นแปลงสำภาพภมูอิากาศ (CDSB) จดัตั�งขึ�นเมื�อ ค.ศ. 
2007 เป็นกล่ม่ธุ่รักิจและ NGO ดา้นสำิ�งแวดลอ้มเก้ารัาย์จาก
ทั�วโลก ซ่ึ�งม่ง่มั�นที�จะพฒันาและทำาใหโ้มเดลการัรัาย์งานใน
รัะดบัโลกของบรัษัิัทสำอดรับักัน เพื�อทำาใหท้น่ธุรัรัมชื่าติมค่ีา
เท่ากับทน่การัเงิน ดว้ย์การัเสำนอกรัอบโครังสำรัา้งใหแ้ก่บรัษัิัท
ในการัรัาย์งานขอ้มูลดา้นสำิ�งแวดลอ้มและสำภาพภมูอิากาศ โดย์
มคีวามเขม้งวดแบบเดยี์วกันกับการัรัาย์งานขอ้มูลดา้นการั
เงิน วธิุนีี�จะทำาใหบ้รัษัิัทสำามารัถใหข้อ้มูลดา้นสำิ�งแวดลอ้มและ
สำภาพภมูอิากาศที�เป็นปรัะโย์ชื่น์ต่อการัตัดสำนิใจของนักลงทน่
ไดผู้้า่นรัาย์งานของบรัษัิัท และเป็นการัย์กรัะดบัการัจดัสำรัรัทน่
อย์า่งมปีรัะสำทิธุภิาพ หน่วย์งานกำากับดแูลย์งัไดร้ับัปรัะโย์ชื่น์
จากเนื�อหาการัรัาย์งานที�เป็นไปตามกฎรัะเบยี์บ เปา้หมาย์ 
รัว่มกันของ CDSB ก็คือการัชื่ว่ย์ทำาใหร้ัะบบเศรัษัฐกิจ  
สำงัคมและสำิ�งแวดลอ้มมคีวามย์ั�งย์นืมากขึ�น

ข้อ้มููลเก่�ย์วกับ SASB

คณะกรัรัมการัมาตรัฐานการับญัชื่เีพื�อความย์ั�งย์นื (SASB) 
ทำาใหธุ่้รักิจและนักลงทน่ไดท้รัาบถึงผู้ลกรัะทบทางการัเงินของ
ความย์ั�งย์นื SASB เป็นองค์กรัอิสำรัะที�ก่อตั�งขึ�นเมื�อ ค.ศ. 
2011 และมบีทบาทในการักำาหนดมาตรัฐาน ภารักิจของ 
SASB คือการัชื่ว่ย์ใหธุ่้รักิจทั�วโลกสำามารัถรัะบ่ จดัการั 
และรัาย์งานปัจจยั์ดา้นความย์ั�งย์นื ที�สำำาคัญต่อนักลงทน่ 
มาตรัฐานของ SASB จดัทำาขึ�นตามขอ้เสำนอแนะจากบรัษัิัท  
นักลงทน่และผูู้ม้สีำว่นรัว่มในตลาดอื�น ๆ ซ่ึ�งเป็นขั�นตอนที�
โปรัง่ใสำและมกีารับนัทึกขอ้มูลสำาธุารัณะ มาตรัฐานของ SASB 
ที�ใหค้วามสำำาคัญกับปัจจยั์ความย์ั�งย์นื ที�น่าจะสำง่ผู้ลกรัะทบ
ทางการัเงินมากที�สำด่ต่อธุ่รักิจใน 77 อ่ตสำาหกรัรัม ทำาให ้
นักลงทน่และบรัษัิัทสำามารัถเปรัยี์บเทีย์บผู้ลการัดำาเนินงาน 
ของบรัษัิัทแต่ละแหง่ในอ่ตสำาหกรัรัมเดยี์วกันได้

คู่ณะกรัรัมูการัมูาตรัฐานี้การัเปดิเผย์ข้อ้มููล
ด้านี้การัเปล่�ย์นี้แปลงสภาพภมููอิากาศ
Plantation Place South, 60 Great Tower Street
EC3R 5AD London, UK
+44 (0) 203 818 3939
cdsb.net

คู่ณะกรัรัมูการัมูาตรัฐานี้การับญัชีเ่พื�อ 
คู่วามูย์ั�งย์นืี้ 
1045 Sansome Street, Suite 450
San Francisco, CA 94111 USA
+1 (415) 830-9220
sasb.org
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ตลาดหลกัทรัพัย์แ์หง่ปรัะเทศไทย์ ใหค้วามสำำาคัญกับการัพฒันาศักย์ภาพของบรัษัิัทจดทะเบยี์นให ้
สำามารัถแขง่ขนัและเติบโตได้อย์า่งเขม้แขง็และย์�งัย์นื โดย์ม่ง่ย์กรัะดับการัดำาเนินงานของธุ่รักิจให ้
มคีวามโปรัง่ใสำ มรีัะบบและกลไกการักำากับดแูลกิจการัที�ดี คำานึงถึงผูู้้มสีำว่นได้เสำยี์และผู้ลกรัะทบที� 
อาจเกิดข�นึต่อสำงัคมและสำ�งิแวดลอ้มจากการัดำาเนินงานตลอดหว่งโซ่ค่ณ่ค่าของบรัษัิัท รัวมถึง 
เปิดเผู้ย์ขอ้มูลผู้ลการัดำาเนินงานด้านความย์�งัย์นื ท�งัในมติิสำิ�งแวดลอ้ม สำงัคม และบรัรัษััทภิบาล 
อย์า่งโปรัง่ใสำและมคีณ่ภาพ เพ�อืสำรัา้งความเชื่�อืม�นัจากผูู้้มสีำว่นได้เสำยี์และสำง่เสำรัมิการัลงทน่อย์า่ง 
ย์�งัยื์นในตลาดท่นไทย์
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บทนำา

เมื�อเดอืนพฤษัภาคม 2019 คณะกรัรัมการัมาตรัฐานการัเปิดเผู้ย์
ขอ้มูลดา้นการัเปลี�ย์นแปลงสำภาพภมูอิากาศ (CDSB) และคณะ
กรัรัมการัมาตรัฐานการับญัชื่เีพื�อความย์ั�งย์นื (SASB) ไดเ้ผู้ย์แพรั่
คู่มอืการัปฏิิบติัตามขอ้เสำนอแนะของ TCFD: การัใชื่ม้าตรัฐานของ 
SASB และกรัอบโครังสำรัา้งของ CDSB เพื�อย์กรัะดบัการัเปิดเผู้ย์
ขอ้มูลทางการัเงินเกี�ย์วกับสำภาพภมูอิากาศในการัรัาย์งาน คู่มอื
การัปฏิิบติัตามขอ้เสำนอแนะของ TCFD ซ่ึ�งเสำนอแนวทางในการั
ดำาเนินการั มเีปา้หมาย์ที�จะชื่ว่ย์ใหบ้รัษัิัทสำามารัถพฒันาการัเปิด
เปิดเผู้ย์ขอ้มูลใหเ้ขม้ขน้เสำมอต้นเสำมอปลาย์ และเปรัยี์บเทีย์บได้
จากการัใชื่ป้รัะโย์ชื่น์จากการัปฏิิบติัและรัาย์งานตามขอ้เสำนอแนะ
ของ TCFD ซ่ึ�งมกีรัอบโครังสำรัา้ง มาตรัฐานและแหลง่ขอ้มูลที�ใชื่้
งานไดจ้รังิของ CDSB และ SASB1

คู่มอืการัปฏิิบติัตามขอ้เสำนอแนะของ TCFD ใหห้ลกัการัและขอ้
กำาหนดในการัรัาย์งานของคณะทำางานเฉพาะกิจดา้นการัเปิดเผู้ย์
ขอ้มูลทางการัเงินที�เกี�ย์วกับสำภาพภมูอิากาศ (TCFD) มกีารัเสำนอ
ขั�นตอนการัดำาเนินการัที�สำำาคัญ ๆ เพื�อใหบ้รัษัิัทมรีัากฐานในการั
เปิดเผู้ย์ขอ้มูลทางการัเงินที�เกี�ย์วกับสำภาพภมูอิากาศไดอ้ย์า่งมี
ปรัะสำทิธุภิาพ มกีารัรัวมตัวอย์า่งที�จำาลองการัเปิดเผู้ย์ขอ้มูลจาก
รัาย์งานปรัะจำาปีในธุ่รักิจสำามกล่ม่ ไดแ้ก่ ธุ่รักิจเกษัตรักรัรัม  
ย์านย์นต์ นำ�ามนัและแก๊สำ เพื�อแสำดงใหเ้หน็ถึงตัวอย์า่งของการั 
เปิดเผู้ย์ขอ้มูลตาม TCFD อย์า่งมปีรัะสำทิธุภิาพ ถึงแมว้า่ตัวอย์า่ง
การัรัาย์งานมาจากกล่ม่ธุ่รักิจดงักลา่ว แต่คู่มอืนี�สำามารัถนำาไป
ใชื่ไ้ดกั้บธุ่รักิจในทก่อ่ตสำาหกรัรัม การัเปิดเผู้ย์ขอ้มูลจำาลองนี�มี
ขอ้มูลที�เขยี์นอธุบิาย์เพื�อทำาใหบ้รัษัิัทเขา้ใจเกี�ย์วกับสำี�องค์ปรัะกอบ
หลกัตามขอ้เสำนอแนะของ TCFD รัวมถึงการัเปิดเผู้ย์ขอ้มูลที�
เกี�ย์วขอ้ง นอกจากนี�มกีารัอธุบิาย์ดว้ย์วา่กรัอบโครังสำรัา้งของ 
CDSB และมาตรัฐานของ SASB สำามารัถเป็นแหลง่ขอ้มูลที�เป็น
ปรัะโย์ชื่น์ต่อบรัษัิัทในการัจดัทำาและย์กรัะดบัการัเปิดเผู้ย์ขอ้มูล
ทางการัเงินที�เกี�ย์วกับสำภาพภมูอิากาศในรัาย์งานไดอ้ย์า่งไรั

คู่มอืการัปฏิิบติัตามขอ้เสำนอแนะของ TCFD ฉบบันี�ไดร้ับัการั 
ตอบรับัเป็นอย์า่งด ีตามที�เหน็ไดจ้ากผู้ลตอบรับัของตลาด ผูู้ค้นให้
การัย์อมรับัแหลง่ขอ้มูลอื�น ๆ ที�เน้นการัปฏิิบติัตามแนวทาง TCFD 
ดว้ย์ ตั�งแต่ที�เรัาไดเ้ผู้ย์แพรัคู่่มอืการัปฏิิบติัตามขอ้เสำนอแนะของ 
TCFD ออกไป บรัษัิัทต่างก็ขอใหเ้รัาย์กตัวอย์า่งการัรัาย์งานตาม
หลกัของ TCFD อย์า่งมปีรัะสำทิธุภิาพแบบเจาะจง บรัษัิัทใดที�
รัาย์งานไดด้แีละเมื�อเปรัยี์บเทีย์บลกัษัณะการัรัาย์งานในปรัะเทศ
ต่าง ๆ แลว้ มคีวามเหมอืนหรัอืต่างกันอย์า่งไรับา้ง คู่มอืฉบบันี�มี
เปา้หมาย์ที�จะตอบคำาถามเหลา่นี� เพื�อใหเ้หน็ตัวอย์า่งแนวปฏิิบติัที�
ดจีากการัเปิดเผู้ย์ขอ้มูลทางการัเงินที�เกี�ย์วกับสำภาพภมูอิากาศใน 
G20 ซ่ึ�งการัใชื่คู้่มอืฉบบันี�ควรัศึกษัาควบคูไ่ปกับคู่มอืการัปฏิิบติั
ตามขอ้เสำนอแนะของ TCFD

ในเอกสำารัขั�นตอนแรัก: การัเปิดเผู้ย์ขอ้มูลที�เกี�ย์วขอ้งกับ 
สำิ�งแวดลอ้มและสำภาพภมูอิากาศของบรัษัิัทตามเกณฑ์ข์อง
สำหภาพย่์โรัปในการัรัาย์งานขอ้มูลอื�น ๆ ที�ไมใ่ชื่ข่อ้มูลดา้นการัเงิน 
CDSB และ CDP ไดศึ้กษัาการัเปิดเผู้ย์ขอ้มูลทางการัเงินที�เกี�ย์ว
กับสำภาพภมูอิากาศของบรัษัิัทในย่์โรัปที�มขีนาดใหญ่ที�สำด่ตาม
มูลค่าหลกัทรัพัย์ต์ามรัาคาตลาด 30 แหง่จากทั�งหมด 80 แหง่ ที�
ไดป้รัะกาศแถลงการัณ์สำนับสำน่น TCFD และ/หรัอืเปิดเผู้ย์ขอ้มูลที�
สำอดคลอ้งกับ TCFD บา้งในรัาย์งานการับรัหิารัสำำาหรับั
ปีงบปรัะมาณ 2017² CDSB และ CDP ไดส้ำรัป่รัวมสำิ�งที�พบไวใ้น
ขั�นตอนแรักเกี�ย์วกับการัเปิดเผู้ย์ขอ้มูลทางการัเงินที�เกี�ย์วกับ
สำภาพภมูอิากาศในย่์โรัป: คำาอธุบิาย์โดย์สำงัเขปเกี�ย์วกับการัเปิด
เผู้ย์ขอ้มูลเบื�องต้นของบรัษัิัท 30 แหง่ และกำาหนดทิศทางใหกั้บ
บรัษัิัทอื�น ๆ ที�เพิ�งเรัิ�มต้นในการัปฏิิบติัและรัาย์งานตาม TCFD3 
เอกสำารัเหลา่นี�เป็นจ่ดเรัิ�มต้นที�ดสีำำาหรับัผูู้ที้�ต้องการัตัวอย์า่งของผูู้้
ปฏิิบติัตาม TCFD ในรัะย์ะแรัก สำิ�งที�เหน็ไดอ้ย์า่งชื่ดัเจนจากคำา
อธุบิาย์โดย์สำงัเขปก็คือ ในปีแรักของการัรัาย์งานขอ้มูลตาม
แนวทางของ TCFD บรัษัิัทต่าง ๆ ย์งัมแีนวทาง คณ่ภาพของการั
เปิดเผู้ย์ขอ้มูล และรัะดบัของการัรัาย์งานตามแนวทางของ TCFD 
ที�แตกต่างกันไป (บรัษัิัทหลาย์แหง่เรัิ�มต้นดว้ย์การัแสำดงการั
สำนับสำน่นการัปฏิิบติัตาม TCFD และแสำดงเจตนาในการัเปิดเผู้ย์
ขอ้มูลไวใ้นรัาย์งานของบรัษัิัท)

1 CDSB and SASB, TCFD Implementation Guide: Using SASB Standards and the CDSB Framework to 
Enhance Climate-Related Financial Disclosures in Mainstream Reporting (2019).

2 CDSB and CDP, First Steps: Corporate climate and environmental disclosure under the EU 
Non-Financial Reporting Directive (2018).

3 CDSB and CDP, First steps on climate-related financial disclosures in Europe: A snapshot of 30 
companies’ initial disclosures (2018).
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4 TCFD รัาย์งานสำถานะปี 2019 (2019)

ตามที�รัาย์งานปรัะจำาปีสำำาหรับัรัอบรัะย์ะเวลาบญัชื่ใีนปี 2018  
สำว่นใหญ่ไดเ้ผู้ย์แพรัส่ำูส่ำาธุารัณะแลว้ จะเหน็ไดว้า่ผูู้จ้ดัทำารัาย์งาน 
เรัิ�มพฒันาการัปฏิิบติัตาม TCFD และจะย์กรัะดบัใหค้รัอบคลม่ 
มากย์ิ�งขึ�นในชื่ว่งรัะย์ะเวลา 5 ปี CDSB และ SASB เชื่ื�อมั�นวา่ 
ในชื่ว่งปีที�สำองจะเป็นชื่ว่งที�เหมาะสำมในการัศึกษัาการัเปิดเผู้ย์
ขอ้มูลและแนวปฏิิบติัที�ดี

คู่มอืฉบบันี�นำาเสำนอตัวอย์า่งเกี�ย์วกับแง่ม่มต่าง ๆ ของการั
รัาย์งานตามหลกัของ TCFD อย์า่งมปีรัะสำทิธุภิาพ ครัอบคลม่
องค์ปรัะกอบหลกัทั�งสำี�ของ TCFD ไมว่า่จะเป็นการักำากับดแูล 
กลย่์ทธุ ์การับรัหิารัความเสำี�ย์ง ตัวชื่ี�วดัและเปา้หมาย์ ถึงแมว้า่เรัา
จะย์กตัวอย์า่งแนวปฏิิบติัที�ดจีากธุ่รักิจในหลากหลาย์อ่ตสำาหกรัรัม
ในหลาย์ปรัะเทศ แต่เรัาก็ไมไ่ดป้รัะเมนิคณ่ภาพหรัอืปรัะสำทิธุผิู้ล
โดย์รัวมของการัรัาย์งานตามหลกั TCFD ของแต่ละบรัษัิัทที�อยู์ ่
ในคู่มอืนี� สำำาหรับัการัปรัะเมนิคณ่ภาพหรัอืปรัะสำทิธุผิู้ลของการั 
เปิดเผู้ย์ขอ้มูลตามหลกัของ TCFD ทั�วโลก โปรัดอ่านรัาย์งาน
สำถานะปรัะจำาปี 2019 ของ TCFD อย์า่งไรัก็ด ีตัวอย์า่งของบรัษัิัท
ที�รัวมอยู์ใ่นคู่มอืนี� ถือเป็นแนวปฏิิบติัที�ดดีา้นการัรัาย์งานที�ควรั 
ค่าแก่การัเผู้ย์แพรัซ่่ึ�งจะชื่ว่ย์ใหบ้รัษัิัทต่าง ๆ ไดเ้รัยี์นรูัไ้ปพรัอ้มกับ
การัลงมอืปฏิิบติั ตลอดจนย์กรัะดบัคณ่ภาพและความสำมบูรัณ์
ของการัเปิดเผู้ย์ขอ้มูลตามขอ้เสำนอแนะของ TCFD ทั�งนี� TCFD 
ไดตั้�งขอ้สำงัเกตไวว้า่บรัษัิัทที�จดัการักับปรัะเดน็ดา้นสำภาพภมูิ
อากาศอยู์เ่ดมิ “แสำดงใหเ้หน็วา่การัเปิดเผู้ย์ขอ้มูลเกี�ย์วกับสำภาพ
ภมูอิากาศใหส้ำอดคลอ้งกับขอ้เสำนอแนะของ TCFD นี�เป็นไปได ้

และเป็นกรัะบวนการัที�ต้องค่อย์ ๆ ไปอย์า่งต่อเนื�อง”4 

ตัวอย์า่งของแนวปฏิิบติัที�ดใีนคู่มอืฉบบันี�มเีปา้หมาย์ 
ที�จะชื่ว่ย์ใหเ้กิดพฒันาการัดงักลา่ว

เนื�อหาของคูม่อืนี�แบง่ออกเป็นดงันี�:  

• บทท่� 1 แนะนำาเกี�ย์วกับคู่มอื ที�มาและวตัถป่รัะสำงค์ 

• บทท่� 2 มภีาพรัวมโดย์สำงัเขปเกี�ย์วกับสำถานะปัจจ่บนัของการั
เปิดเผู้ย์ขอ้มูลตามขอ้เสำนอแนะของ TCFD ทั�วโลก โดย์
อ้างอิงขอ้มูลในรัาย์งานสำถานะปรัะจำาปี 2019 ของ TCFD 

• บทท่� 3 เน้นย์ำ�าถึงความต้องการัของนักลงทน่ในการัไดร้ับั
ขอ้มูลดา้นการัเงินเกี�ย์วกับสำภาพภมูอิากาศที�เป็นปรัะโย์ชื่น์
ต่อการัตัดสำนิใจ 

• บทท่� 4 มตัีวอย์า่งแนวปฏิิบติัที�ดจีากปรัะเทศ G20 หลาย์แหง่ 
แบง่กล่ม่ตามองค์ปรัะกอบหลกัทั�งสำี�ของ TCFD ไดแ้ก่
การักำากับดแูล กลย่์ทธุ ์การับรัหิารัความเสำี�ย์ง ตัวชื่ี�วดัและ
เปา้หมาย์

• บทท่� 5 กลา่วถึงบทเรัยี์นที�ไดร้ับัและสำารัะสำำาคัญจากตัวอย์า่ง
แนวปฏิิบติัที�ดเีหลา่นี�
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5 ในเรัื�องเดยี์วกัน.
6 ในเรัื�องเดยี์วกัน.
7 ในเรัื�องเดยี์วกัน.
8 ในเรัื�องเดยี์วกัน.
9 ในเรัื�องเดยี์วกัน.
10 Mark Carney, Enable, Empower, Ensure: A New Finance for the New Economy  

(speech given 20 June 2019).

11 TCFD รัาย์งานสำถานะปรัะจำาปี 2019 (2019)
12 TCFD, รัาย์งานฉบบัลา่สำด่: คำาแนะนำาของคณะทำางานเฉพาะกิจดา้นการัเปิดเผู้ย์ขอ้มูล

ทางการัเงินที�เกี�ย์วกับสำภาพภมูอิากาศ (2017)
13 TCFD รัาย์งานสำถานะปรัะจำาปี 2019 (2019)
14 ในเรัื�องเดยี์วกัน.
15 ในเรัื�องเดยี์วกัน.
16 ในเรัื�องเดยี์วกัน.

สำถานะของการัเปิดเผู้ย์ขอ้มูลตาม TCFD 
ทั�วโลกในปัจจ่บนั

การัทำาใหม้ั�นใจวา่ขอ้มูลที�เปิดเผู้ย์เกี�ย์วกับ
สำภาพภมูอิากาศเป็นปรัะโย์ชื่น์ต่อการั
ตัดสำนิใจ ทั�งสำำาหรับัผูู้้จดัทำาขอ้มูลและนัก
ลงทน่ผูู้ใ้ชื่ข้อ้มูล

เมื�อเดอืนมถิน่าย์น 2019 TCFD ไดเ้ผู้ย์แพรัร่ัาย์งานสำถานะฉบบั 
ที�สำอง โดย์เน้นย์ำ�าถึงพฒันาการัขององค์กรัรัาย์งานขอ้มูลตาม 
TCFD โดย์สำมคัรัใจ รัาย์งานดงักลา่วสำร่ัปสำิ�งที�พบจากการัศึกษัา
การัเปิดเผู้ย์ขอ้มูลทางการัเงินเกี�ย์วกับสำภาพภมูอิากาศของบรัษัิัท
กวา่ 1,000 แหง่ในหลาย์อ่ตสำาหกรัรัมหลาย์ปรัะเทศตลอดรัะย์ะ
เวลาสำามปี รัวมถึงมแีบบสำำารัวจจากผูู้ใ้ชื่ม้าปรัะกอบกันดว้ย์ 
ถึงแมว้า่จะมจีำานวนบรัษัิัทเปิดเผู้ย์ขอ้มูลเพิ�มมากขึ�น แต่อัตรัาการั
เปิดเผู้ย์ขอ้มูลโดย์รัวมก็ย์งัคงตำ�าอยู์5่ อันที�จรังิแลว้ มเีพยี์งแค่  
1 ใน 4 ของบรัษัิัทเท่านั�นที�เปิดเผู้ย์ขอ้มูลไดส้ำอดคลอ้งกับการั
เปิดเผู้ย์ขอ้มูลที�แนะนำามากกวา่ 5 ปรัะการัจากทั�งหมด 11 ปรัะการั
และมเีพยี์งแค่ 4% ของบรัษัิัททั�วโลกที�เปิดเผู้ย์ขอ้มูลได้
สำอดคลอ้งกับการัเปิดเผู้ย์ขอ้มูลที�แนะนำาอย์า่งน้อย์ 10 ปรัะการั
จาก 11 ปรัะการั6 แต่เมื�อดอัูตรัาการัเปิดเผู้ย์ขอ้มูลในสำี�องค์
ปรัะกอบหลกั TCFD ก็พบวา่มบีรัษัิัทน้อย์กวา่ 50% ที�สำามารัถ
เปิดเผู้ย์ขอ้มูลตามที� TCFD แนะนำาทั�ง 11 ปรัะการั แมแ้ต่ใน
องค์ปรัะกอบหลกัของการักำากับดแูลและการับรัหิารัความเสำี�ย์ง 
ซ่ึ�ง TCFD กำาหนดใหอ้งค์กรัทก่แหง่ต้องเปิดเผู้ย์ขอ้มูล โดย์ไม่
คำานึงวา่มกีารัปรัะเมนิปรัะเดน็สำำาคัญดา้นความย์ั�งย์นืหรัอืไม7่ 
การัเปิดเผู้ย์ขอ้มูลโดย์เฉลี�ย์อยู์ที่� 3.6 จาก 11 ปรัะการัในปี 2018 
ซ่ึ�งก็แสำดงใหเ้หน็วา่การัเปิดเผู้ย์ขอ้มูลตามหลกัของ TCFD 
บางสำว่นเป็นบรัรัทัดฐานที�ใชื่กั้นทั�วโลก8

ในตอนต้นของรัาย์งานสำถานะฉบบัที�สำอง คณ่ Michael 
Bloomberg ปรัะธุานของ TCFD ไดช้ื่ี�ใหเ้หน็วา่ “การัเปิดเผู้ย์
ขอ้มูลในทก่วนันี�ย์งัคงหา่งไกลจากรัะดบัที�ตลาดต้องการัเพื�อ
สำนับสำน่นใหเ้กิดการัลงทน่ในโซ่ลชูื่นั โอกาสำ และโมเดลธุ่รักิจที�
ย์ั�งย์นืและฟื้้� นตัวได”้9 ในทำานองเดยี์วกัน คณ่ Mark Carney 
ผูู้ว้า่การัธุนาคารัอังกฤษั ตรัะหนักวา่ “ในอีกไมกี่�ปีขา้งหน้านี� 
ขั�นตอนการัเปิดเผู้ย์ขอ้มูล การัตอบสำนอง และการัปรับัเปลี�ย์น
จะมคีวามสำำาคัญอย์า่งย์ิ�งในการัทำาใหม้ั�นใจไดว้า่มาตรัฐานของ
ตลาดจะสำามารัถเปรัยี์บเทีย์บกันได ้มปีรัะสำทิธุภิาพ และเป็น
ปรัะโย์ชื่น์ต่อการัตัดสำนิใจมากที�สำด่เท่าที�จะทำาได”้10 ดงันั�น จงึ
สำามารัถผู้ลกัดนัและย์กรัะดบัการัเปิดเผู้ย์ขอ้มูล ดว้ย์การัรัะบ่
แนวปฏิิบติัที�ดเีกี�ย์วกับการัเปิดเผู้ย์ขอ้มูลที�ดตีาม TCFD ใน
กล่ม่ปรัะเทศ G20 และในปรัะเทศอื�น ๆ ดว้ย์

การัเปิดเผู้ย์ขอ้มูลตาม TCFD อย์า่งมปีรัะสำทิธุภิาพมเีปา้หมาย์
สำองปรัะการั ปรัะการัแรัก การัเปิดเผู้ย์ขอ้มูลสำามารัถมผีู้ลต่อการั
ตัดสำนิใจภาย์ในบรัษัิัท เกี�ย์วกับวธิุรีัะบ่ ปรัะเมนิ และจดัการัความ
เสำี�ย์งและโอกาสำเกี�ย์วกับสำภาพภมูอิากาศ ซ่ึ�งเป็นการัย์กรัะดบั
นโย์บาย์ โครังการั แนวปฏิิบติั และพฤติกรัรัมขององค์กรั ปรัะการั
ที�สำอง การัเปิดเผู้ย์ขอ้มูลสำามารัถทำาใหแ้น่ใจไดว้า่ขอ้มูลที�เปิดเผู้ย์
เกี�ย์วกับสำภาพภมูอิากาศเป็นปรัะโย์ชื่น์ต่อการัตัดสำนิใจของ
นักลงทน่ เรัาไดเ้น้นย์ำ�าใหเ้หน็แลว้วา่การัเปิดเผู้ย์ขอ้มูลเพยี์งบาง
สำว่นย์งัคงเป็นบรัรัทัดฐานในปัจจ่บนั และภาพรัวมการัเปิดเผู้ย์
ขอ้มูลที�ไมส่ำมบูรัณ์กรัะทบต่อความเป็นปรัะโย์ชื่น์ของขอ้มูลที�นำาไป
ใชื่ใ้นการัตัดสำนิใจของทั�งองค์กรัและนักลงทน่

ในชื่ว่งปี 2016-2018 TCFD ไดร้ัะบ่วา่มขีอ้มูลการัรัาย์งานที�
สำอดคลอ้งตามแนวทางที� TCFD แนะนำาเพิ�มขึ�นเกือบ 50%  
ในเอกสำารัขอ้มูลดา้นการัเงินหรัอืรัาย์งานปรัะจำาปี11 ซ่ึ�งเป็น
ชื่อ่งทางหลกัที� TCFD สำนับสำน่นใหเ้ปิดเผู้ย์ขอ้มูลเกี�ย์วกับสำภาพ
ภมูอิากาศแก่นักลงทน่12 รัาย์งานสำถานะปรัะจำาปี 2019 รัะบ่วา่ 85% 
ของนักลงทน่เหน็วา่มกีารัเปิดเผู้ย์ขอ้มูลทางการัเงินที�เกี�ย์วกับ
สำภาพภมูอิากาศเพิ�มมากขึ�น ตั�งแต่ที� TCFD ไดเ้ผู้ย์แพรัร่ัาย์งาน
ฉบบัสำด่ท้าย์เมื�อเดอืนมถิน่าย์น 201713 และนับตั�งแต่นั�นเป็นต้น
มา รัาวสำามในสำี�ของผูู้ใ้ชื่ข้อ้มูลทางการัเงินที�เกี�ย์วกับสำภาพ
ภมูอิากาศไดน้ำาขอ้มูลดงักลา่วเขา้ไปใชื่ใ้นขั�นตอนการัตัดสำนิใจ 
ทางการัเงิน14

มคีวามต้องการัขอ้มูลที�เปิดเผู้ย์เกี�ย์วกับสำภาพภมูอิากาศอย์า่งคง
เสำน้คงวา เปรัยี์บเทีย์บได ้และเป็นปรัะโย์ชื่น์ต่อการัตัดสำนิใจมากขึ�น
เรัื�อย์ ๆ และนักลงทน่ก็เหน็วา่คณ่ภาพโดย์รัวมของการัเปิดเผู้ย์
ขอ้มูลเกี�ย์วกับสำภาพภมูอิากาศเรัิ�มพฒันาขึ�น ในขณะเดยี์วกัน ผูู้ใ้ชื่้
ขอ้มูลก็ต้องการัใหบ้รัษัิัทแสำดงใหเ้หน็ถึงความชื่ดัเจนของปัญหา
เกี�ย์วกับสำภาพภมูอิากาศและผู้ลกรัะทบทางการัเงิน ผูู้ใ้ชื่ต่้างเรัยี์ก
รัอ้งใหม้กีารัเปิดเผู้ย์ขอ้มูลใหม้ากขึ�น รัวมถึงควรัมกีารัเปิดเผู้ย์
ขอ้มูลตัวชื่ี�วดัเกี�ย์วกับสำภาพภมูอิากาศตามแต่ละอ่ตสำาหกรัรัม15 
นักลงทน่ไดม้สีำว่นชื่ว่ย์ใหม้กีารัเปิดเผู้ย์ขอ้มูลมากขึ�นอย์า่งมาก 
โดย์ม ี“นักลงทน่ 340 คนและม ี[มูลค่าสำนิทรัพัย์ส์ำ่ท่ธุ]ิ มูลค่า
เกือบ 34 ลา้นลา้นดอลลารัส์ำหรัฐัฯ... ขอใหบ้รัษัิัทรัาย์งานตาม 
TCFD”16
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ข้อ้มูลสำาคัญเกี�ยั่วกับัแนวปิฏิิบัติัทีี่�ดีคู�มอ่เกี�ยั่วกับัแนวปิฏิิบัติัทีี่�ดขี้อง TCFD

ตัวอย์า่งแนวปฏิิบติัที�ดใีนการัเปิดเผู้ย์ขอ้มูลตาม TCFD  
ในกล่ม่ปรัะเทศ G20

คู่มอืฉบบันี�ไดร้ัะบ่ตัวอย์า่งแนวปฏิิบติัที�ดใีนการัปฏิิบติัตาม 
ขอ้เสำนอแนะของ TCFD จากทั�วทั�งกล่ม่ปรัะเทศ G20 เพื�อ 
ใหค้รัอบคลม่หลาย์ปรัะเทศและมคีวามหลากหลาย์ในการั

เปิดเผู้ย์ขอ้มูลตามขอ้เสำนอแนะของ TCFD 11 ปรัะการัใน
องค์ปรัะกอบหลกัทั�งสำี� ซ่ึ�งไดแ้ก่การักำากับดแูล กลย่์ทธุ ์
การับรัหิารัความเสำี�ย์ง และตัวชื่ี�วดัและเปา้หมาย์ (รัปูที� 1)

การักำากับดแูล กลยุ์ทธ์์ การับรัหิารัคู่วามูเส่�ย์ง ตัวชี่�วดัและเปา้หมูาย์

เปิดเผู้ย์ขอ้มูลการักำากับดแูล
ขององค์กรัเกี�ย์วกับความ
เสำี�ย์งและโอกาสำที�เกี�ย์วกับ
สำภาพภมูอิากาศ

เปิดเผู้ย์ผู้ลกรัะทบที�เกิดขึ�น
จรังิและที�อาจเกิดขึ�นของ
ความเสำี�ย์งและโอกาสำที�เกี�ย์ว
กับสำภาพภมูอิากาศต่อธุ่รักิจ 
กลย่์ทธุแ์ละการัวางแผู้น
ทางการัเงินขององค์กรั 
ในกรัณีที�ขอ้มูลดงักลา่ว
เป็นสำารัะสำำาคัญ 

เปิดเผู้ย์วธิุกีารัที�องค์กรัรัะบ่ 
ปรัะเมนิและจดัการัความเสำี�ย์ง
ที�เกี�ย์วกับสำภาพภมูอิากาศ 

เปิดเผู้ย์ตัวชื่ี�วดัและเปา้หมาย์
ที�ใชื่ใ้นการัปรัะเมนิและจดัการั
ความเสำี�ย์งและโอกาสำที�เกี�ย์ว
กับสำภาพภมูอิากาศ ในกรัณีที�
ขอ้มูลดงักลา่วมคีวามสำำาคัญ 

a) อธุบิาย์การักำากับดแูลของ
คณะกรัรัมการัเกี�ย์วกับความ
เสำี�ย์งและโอกาสำที�เกี�ย์วกับ
สำภาพภมูอิากาศ

a) อธุบิาย์ถึงความเสำี�ย์งและ
โอกาสำที�เกี�ย์วกับสำภาพภมูิ
อากาศที�องค์กรัไดร้ัะบ่ไวใ้น
รัะย์ะสำั�น รัะย์ะกลาง  
และรัะย์ะย์าว

a) อธุบิาย์ขั�นตอนขององค์กรั
ในการัรัะบ่และปรัะเมนิความ
เสำี�ย์งที�เกี�ย์วกับสำภาพ
ภมูอิากาศ

a) เปิดเผู้ย์ตัวชื่ี�วดัที�องค์กรั
ใชื่เ้พื�อปรัะเมนิความเสำี�ย์ง
และโอกาสำที�เกี�ย์วกับสำภาพ
ภมูอิากาศ โดย์สำอดคลอ้ง
กับกลย่์ทธุแ์ละขั�นตอนการั
บรัหิารัความเสำี�ย์ง

b) อธุบิาย์ถึงบทบาทของ
ฝ่่าย์บรัหิารัในการัปรัะเมนิและ
จดัการัความเสำี�ย์งและโอกาสำที�
เกี�ย์วกับสำภาพภมูอิากาศ

b) อธุบิาย์ถึงผู้ลกรัะทบของ
ความเสำี�ย์งและโอกาสำที�เกี�ย์ว
กับสำภาพภมูอิากาศต่อธุ่รักิจ 
กลย่์ทธุแ์ละการัวางแผู้น
ทางการัเงินขององค์กรั

b) อธุบิาย์ขั�นตอนขององค์กรั
ในการัจดัการัความเสำี�ย์งที�
เกี�ย์วกับสำภาพภมูอิากาศ

b) เปิดเผู้ย์ขอบเขตการัปลอ่ย์
ก๊าซ่เรัอืนกรัะจก (GHG)  
และความเสำี�ย์งที�เกี�ย์วขอ้งใน 
Scope 1 และ Scope 2  
รัวมถึง Scope 3 (หาก 
เหมาะสำม)

c) อธุบิาย์ถึงความย์ดืหย่์น่
ของกลย่์ทธุข์ององค์กรั โดย์
คำานึงถึงสำถานการัณ์ที�เกี�ย์ว
กับสำภาพภมูอิากาศต่าง ๆ 
รัวมถึงสำถานการัณ์ควบคม่
อ่ณหภมูโิลกไมใ่หเ้พิ�มขึ�นเกิน 
2 องศาเซ่ลเซ่ยี์สำ

c) อธุบิาย์วา่ขั�นตอนในการั
รัะบ่ ปรัะเมนิ และจดัการัความ
เสำี�ย์งที�เกี�ย์วกับสำภาพภมูิ
อากาศจะถกูรัวมเขา้กับการั
บรัหิารัความเสำี�ย์งโดย์รัวม
ขององค์กรัอย์า่งไรั

c) อธุบิาย์เปา้หมาย์ที�องค์กรั
ใชื่ใ้นการัจดัการัความเสำี�ย์ง
และโอกาสำที�เกี�ย์วขอ้งสำภาพ
ภมูอิากาศและผู้ลการัดำาเนิน
งานเมื�อเทีย์บกับเปา้หมาย์

รัปูที� 1 การัเปิดเผู้ย์ขอ้มูลตามขอ้เสำนอแนะของ TCFD 11 ปรัะการั ที�มา: รัาย์งานฉบบัลา่สำด่ของ TCFD: ขอ้เสำนอแนะของคณะทำางาน
เฉพาะกิจดา้นการัเปิดเผู้ย์ขอ้มูลทางการัเงินที�เกี�ย์วกับสำภาพภมูอิากาศ (2017)
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ข้อ้มูลสำาคัญเกี�ยั่วกับัแนวปิฏิิบัติัทีี่�ดีคู�มอ่เกี�ยั่วกับัแนวปิฏิิบัติัทีี่�ดขี้อง TCFD

มอีงค์กรัที�สำามารัถเปิดเผู้ย์ขอ้มูลไดส้ำอดคลอ้งกับกรัอบ
โครังสำรัา้งที�ใชื่โ้ดย์สำมคัรัใจของ TCFD มากกวา่ที�ปรัากฏิในคู่มอื
ฉบบันี� ซ่ึ�งเรัาไดใ้ชื่ค้วามรูัที้�มเีกี�ย์วกับตลาดและองค์กรัที�รัาย์งาน
เพื�อเลอืกตัวอย์า่งของแนวปฏิิบติัที�ดใีนการัเปิดเผู้ย์ขอ้มูลเกี�ย์วกับ
สำภาพภมูอิากาศ TCFD ไดส้ำนับสำน่นอย์า่งเต็มที�ใหอ้งค์กรัเปิดเผู้ย์
ขอ้มูลดา้นการัเงินเกี�ย์วกับสำภาพภมูอิากาศในรัาย์งานหลกั เชื่น่
ในรัาย์งานทางการัเงินปรัะจำาปี17 ซ่ึ�งมคีวามสำำาคัญอย์า่งมาก เมื�อ
คำานึงถึงความท้าทาย์ที�รัะบ่ไวใ้นรัาย์งานสำถานะปรัะจำาปี 2019 
ของ TCFD เกี�ย์วกับการัเชื่ื�อมโย์งขอ้มูลดา้นการัเงินและดา้นอื� ๆ 
ที�ถือเป็นหวัใจสำำาคัญของขอ้เสำนอแนะของ TCFD18 ดว้ย์เหตนี่� 
ตัวอย์า่งของแนวปฏิิบติัที�ดทัี�งหมดเกี�ย์วกับเปิดเผู้ย์ขอ้มูลตามขอ้
เสำนอแนะของ TCFD ในคู่มอืฉบบันี�จงึนำามาจากรัาย์งานหลกั ไมใ่ชื่่
จากรัาย์งานดา้นความย์ั�งย์นื หรัอืรัาย์งานเฉพาะดา้น TCFD หรัอื
ความเสำี�ย์งเกี�ย์วกับสำภาพภมูอิากาศ เพื�อแสำดงใหเ้หน็วา่มอีงค์กรั
มากมาย์ที�เปิดเผู้ย์ขอ้มูลตามขอ้เสำนอแนะของ TCFD ในรัาย์งาน
ทางการัเงินปรัะจำาปี

ในขณะเดยี์วกัน คู่มอืฉบบันี�ก็มเีปา้หมาย์ที�จะทำาใหม้ั�นใจวา่มกีารั
แสำดงขอ้มูลจากหลากหลาย์ปรัะเทศทั�วกล่ม่ปรัะเทศ G20  
ซ่ึ�งค่อนขา้งท้าทาย์สำำาหรับับางปรัะเทศ ไดแ้ก่ อารัเ์จนตินา บรัาซ่ลิ 
อินโดนีเซ่ยี์ รัสัำเซ่ยี์ ซ่าอ่ดอิารัะเบยี์ เกาหลใีต้ และตร่ักี เนื�องจากเรัา
พบตัวอย์า่งของการัเปิดเผู้ย์ขอ้มูลตาม TCFD น้อย์กวา่ 
นอกจากนี� คู่มอืฉบบันี�ย์งัครัอบคลม่กล่ม่ธุ่รักิจการัเงินและกล่ม่
ธุ่รักิจอื�นๆ อย์า่งสำมดล่ โดย์ใหตั้วอย์า่งของธุ่รักิจการัธุนาคารั 
ปรัะกันภัย์ เจา้ของ/ผูู้จ้ดัการัสำนิทรัพัย์ ์พลงังาน การัขนสำง่ วสัำด่
และการัก่อสำรัา้ง ตลอดจนกล่ม่เกษัตรักรัรัม อาหารั และปา่ไม ้

กลา่วโดย์สำรัป่ คู่มอืฉบบันี�ต้องการันำาเสำนอตัวอย์า่งสำถานะของ
การัเปิดเผู้ย์ขอ้มูลทางการัเงินเกี�ย์วกับสำภาพภมูอิากาศในกล่ม่
ปรัะเทศ G20 ในปีที�สำองของการัรัาย์งานขอ้มูลตาม TCFD

เนี้ื�อหาท่�ตัดตอนี้มูาจากรัาย์งานี้ปรัะจำาปขี้ององค์ู่กรัต่าง ๆ  
ท่�รัวมูอยู์ใ่นี้คูู่่มูอืฉบบัน่ี้�เปน็ี้เพย่์งตัวอย์า่งข้องแนี้วปฏิิบติัท่�ด่ท่�
สะท้อนี้ให้เห็นี้วธิ์ก่ารัรัาย์งานี้ในี้แต่ละองค์ู่ปรัะกอบหลักข้อง 
TCFD หากท่านี้ต้องการัตัวอย์า่งท่�คู่รัอบคู่ลมุูการัเปิดเผย์
ข้อ้มููลตามูข้อ้เสนี้อแนี้ะข้อง TCFD ในี้ทกุปรัะเด็นี้ โปรัดศึกษา
เพิ�มูเติมูจากคูู่่มูอืการัปฏิิบติัตามูข้อ้เสนี้อแนี้ะข้อง TCFD และ
ตัวอย์า่งการัจำาลองการัเปิดเผย์ข้อ้มููลท่�มูคู่่ำาอธ์บิาย์ปรัะกอบ

ตัวอย์า่งของแนวปฏิิบติัที�ดใีนคู่มอืฉบบันี�ย์งัมวีตัถป่รัะสำงค์ 
เพื�อพฒันาขดีความสำามารัถและชื่ว่ย์ในการัเปิดเผู้ย์ขอ้มูลตาม 
ขอ้เสำนอแนะของ TCFD ในรัาย์งานหลกัดว้ย์ โดย์ไมไ่ดม้เีจตนาที�
จะใหใ้ชื่ตั้วอย์า่งเหลา่นี�เป็นต้นแบบเพื�อนำาไปคัดลอกขอ้ความต่อ 
แต่ม่ง่ที�จะตอบโจทย์ค์วามต้องการัที�จะเหน็ตัวอย์า่งของแนว
ปฏิิบติัที�ดเีกี�ย์วกับการัเปิดเผู้ย์ขอ้มูลตามขอ้เสำนอแนะของ TCFD 
เรัาทรัาบดวีา่มบีรัษัิัทอื�น ๆ อีกที�มแีนวปฏิิบติัที�ดเีกี�ย์วกับการัเปิด
เผู้ย์ขอ้มูลและเปิดเผู้ย์ขอ้มูลสำูส่ำาธุารัณะ เรัาขอสำนับสำน่นใหบ้รัษัิัท
ดงักลา่วชื่ว่ย์สำื�อสำารัขอ้มูลใหเ้รัาทรัาบและเผู้ย์แพรัตั่วอย์า่งการั
เปิดเผู้ย์ขอ้มูลในวงกวา้ง เชื่น่ ผู้า่น TCFD Knowledge Hub 
(www.tcfdhub.org) เพื�ออำานวย์ความสำะดวกใหม้กีารัเรัยี์นรัู ้
รัว่มกันจากการัปฏิิบติัตาม ที�สำำาคัญที�สำด่ เพื�อเพิ�มพูนการัเปิด 
เผู้ย์ขอ้มูลตามขอ้เสำนอแนะของ TCFD อย์า่งมคีณ่ภาพและ
สำมบูรัณ์ใหม้ากขึ�นในภาย์ภาคหน้า

17 TCFD, รัาย์งานฉบบัลา่สำด่: คำาแนะนำาของคณะทำางานเฉพาะกิจดา้นการัเปิดเผู้ย์ขอ้มูล
ทางการัเงินที�เกี�ย์วกับสำภาพภมูอิากาศ (2017)

18 TCFD รัาย์งานสำถานะปรัะจำาปี 2019 (2019)



สำว่นที� 1:  แนวปฏิิบติัที�ดขีองการั
เปิดเผู้ย์ขอ้มูลเกี�ย์วกับ
การักำากับดแูลตามขอ้
เสำนอแนะของ TCFD
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Barrick Gold Corporation
“The New Value Champion” 
รัาย์งานปรัะจำาปี 2018

Barrick บรัษัิัททำาเหมอืงสำญัชื่าติแคนาดา อธุบิาย์วา่คณะ
อน่กรัรัมการัช่ื่ดใดของบรัษัิัทที�รับัผู้ดิชื่อบในการัดแูลนโย์บาย์ 
โครังการัและผู้ลการัดำาเนินงานเกี�ย์วกับการัเปลี�ย์นแปลง
สำภาพภมูอิากาศ และคณะอน่กรัรัมการัดงักลา่วปรัะช่ื่มกัน
ทก่ไตรัมาสำ ถึงแมว้า่จะสำามารัถลงรัาย์ละเอีย์ดใหช้ื่ดัเจนไปเลย์
วา่การัเปลี�ย์นแปลงสำภาพภมูอิากาศเป็นหนึ�งในวารัะการั
ปรัะช่ื่มในการัปรัะช่ื่มทก่ไตรัมาสำหรัอืไม่

การัเปิดเผู้ย์ขอ้มูลเกี�ย์วกับการักำากับดแูลนี� ย์งัชื่ว่ย์อธุบิาย์ถึง
บทบาทของคณะกรัรัมการัตรัวจสำอบและคณะกรัรัมการั
บรัหิารัความเสำี�ย์ง รัวมถึงการัทำางานเชื่ื�อมโย์งกับคณะ
กรัรัมการัของบรัษัิัท ซ่ึ�งบรัษัิัทอื�นโดย์ทั�วไปมกัไมไ่ดเ้ปิดเผู้ย์
ขอ้มูลในสำว่นนี�ไวอ้ย์า่งชื่ดัเจน

การัเปิดเผู้ย์ขอ้มูลย์งัไดร้ัะบ่วา่ปรัะเดน็การัเปลี�ย์นแปลงสำภาพ 
ภมูอิากาศเป็นสำว่นหนึ�งของขั�นตอนการับรัหิารัความเสำี�ย์ง 
อย์า่งเป็นทางการัของบรัษัิัท ซ่ึ�งแสำดงใหเ้หน็ถึงความเชื่ื�อมโย์ง 
กันรัะหวา่งองค์ปรัะกอบดา้นการักำากับดแูลและการับรัหิารั 
ความเสำี�ย์งของ TCFD โดย์รัะบ่วา่ใครัในองค์กรัที�มสีำว่น 
เกี�ย์วขอ้งและองค์กรัมขีั�นตอนในการัจดัการัและ 
เฝ้่าติดตามความเสำี�ย์งเกี�ย์วกับสำภาพภมูอิากาศที�เกี�ย์วขอ้ง

ขอ้ม่ืลจากี่หนา้ท่ี่� 28:  
https://barrick.q4cdn.com/788666289/files/annual-report/Barrick-Annual-Report-2018.pdf

i

กา
รัก

ำากั
บด

แูล

Throughout 2018, the Board’s Corporate 
Responsibility Committee, which met quarterly, 
was responsible for overseeing Barrick’s policies, 
programs, and performance relating to the 
environment, including climate change. The Risk 
Committee assisted the Board in overseeing the 
Company’s management of enterprise risks as well 
as the implementation of policies and standards 
for monitoring and mitigating such risks. Climate 
change is built into our formal risk management 
process, outputs of which were reviewed by the 
Risk Committee throughout 2018 (as of January 1, 
2019, this Committee has been combined with the 
Audit Committee). In addition, the Audit Committee 
reviewed the Company’s approach to climate change 
in the context of Barrick’s public disclosure.

https://barrick.q4cdn.com/788666289/files/annual-report/Barrick-Annual-Report-2018.pdf
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Royal Bank of Canada
รัาย์งานปรัะจำาปี 2018

ขอ้ม่ืลจากี่ หนา้ท่ี่� 5 และ 89:  
https://annualreports.rbc.com/ar2018/

i

Royal Bank of Canada ผูู้ใ้หบ้รักิารัดา้นการัธุนาคารัและ
การัเงินสำญัชื่าติแคนาดา แสำดงใหเ้หน็วา่ปรัะเดน็ดา้นสำภาพ
ภมูอิากาศเป็นปรัะเดน็ที�โดดเดน่เป็นอันดบัต้น ๆ
ปรัะธุานคณะกรัรัมการับรัษัิัทไดก้ลา่วถึงการัเปลี�ย์นแปลง
สำภาพภมูอิากาศวา่เป็น “ปรัะเดน็ที�เรัง่ดว่นที�สำด่ของย่์คเรัา” 
ในบทนำาของรัาย์งานปรัะจำาปี และไดอ้ธุบิาย์ถึงบทบาทการั
กำากับดแูลของคณะกรัรัมการับรัษัิัทในปรัะเดน็นี�

Royal Bank of Canada อธุบิาย์วา่สำว่นงานไหนที�ทำาหน้าที�
รัะบ่ ปรัะเมนิ เฝ้่าติดตาม และรัาย์งานปรัะเดน็ดา้นสำภาพ 
ภมูอิากาศ และเชื่ื�อมโย์งกลบัมาย์งัเปา้หมาย์ผู้ลการัดำาเนิน
งานในรัะดบัการับรัหิารั

กา
รัก

ำากั
บด

แูล

The Board and its Committees oversee senior 
management who is responsible for the execution 
of the management of E&S risks and opportunities. 
The Board provides oversight of our environmental 
strategy and our E&S risks, including our approach 
to managing these risks. GRM has a dedicated E&S 
risk team that develops approaches to identify, 
assess, monitor and report on climate-related risks, 
as appropriate. Performance goals on climate-related 
risks have been established at the management level.

The board believes strongly that achieving sustainable 
growth goes beyond generating profits, and that 
RBC has an important role to play as a corporate
citizen that is fully involved in each of the 
communities where we do business. Specifically, 
we recognize that climate change is the most 
pressing issue of our age, and we oversee the bank’s 
enterprise-wide approach to accelerating clean 
economic growth and supporting the transition to 
a low-carbon economy.

https://annualreports.rbc.com/ar2018/
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ขอ้ม่ืลจากี่หนา้ท่ี่� 66:  https://www.galp.com/corp/en/investors/
reports-and-presentations/reports-and-results

i

Galp บรัษัิัทนำ�ามนัและก๊าซ่สำญัชื่าติโปรัตเ่กสำ ไดร้ัะบ่ผูู้ด้ำาเนินการั
และหน่วย์งานทั�งหมดที�มสีำว่นรัว่มในการัดแูลและจดัการัความ
เสำี�ย์งและโอกาสำเกี�ย์วกับสำภาพภมูอิากาศ

การัเปิดเผู้ย์ขอ้มูลลงรัาย์ละเอีย์ดของงานที�คณะอน่กรัรัมการั
แต่ละช่ื่ด รัวมถึงคณะกรัรัมการับรัษัิัท คณะกรัรัมการับรัหิารั
และหน่วย์ธุ่รักิจอื�น ๆ รับัผิู้ดชื่อบ

รัาย์งานของ Galp ย์งัปรัะกอบดว้ย์ตารัางการัวเิครัาะหทั์กษัะ
ที�มอียู์ข่องคณะกรัรัมการับรัษัิัท (ดหูน้าที� 120 ของรัาย์งาน) 

ซ่ึ�งพจิารัณาถึงขดีความสำามารัถในองค์รัวมของกรัรัมการั 
บรัษัิัทแต่ละรัาย์ในเรัื�องสำภาพภมูอิากาศ ซ่ึ�งจะชื่ว่ย์ให ้
คณะกรัรัมการับรัษัิัทมั�นใจไดว้า่มคีวามเชื่ี�ย์วชื่าญในการักำากับ 
ดแูลความเสำี�ย์งและโอกาสำเกี�ย์วกับสำภาพภมูอิากาศไดอ้ย์า่ง 
มปีรัะสำทิธุภิาพ

Galp
“Energective – a new perspective on energy” 
รัาย์งานแบบบูรัณาการั ปรัะจำาปี 2018

กา
รัก

ำากั
บด

แูล
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Eni

Eni บรัษัิัทนำ�ามนัและก๊าซ่ขา้มชื่าติสำญัชื่าติอิตาล ี

ไดแ้สำดงความเชื่ื�อมโย์งอย์า่งชื่ดัเจนรัะหวา่งกลย่์ทธุ์
การัใชื่พ้ลงังานที�ไมท่ำาใหเ้กิดคารับ์อนไดออกไซ่ดแ์ละ
การักำากับดแูลขององค์กรั โดย์ทำาใหเ้หน็ถึงความ
สำำาคัญของความเชื่ื�อมโย์งกันของขอ้มูลที�เปิดเผู้ย์
ตามขอ้เสำนอแนะของ TCFD ทั�งหมด ในเนื�อหาที�
ตัดตอนมานี� คณะกรัรัมการับรัษัิัทไดต้รัวจสำอบและ
อน่มติัแผู้นกลย่์ทธุข์อง Eni ซ่ึ�งรัะบ่ถึงวตัถป่รัะสำงค์
โดย์เฉพาะเกี�ย์วกับการัเปลี�ย์นแปลงสำภาพภมูอิากาศ
และการัเปลี�ย์นผู้า่นสำูร่ัะบบคารับ์อนตำ�า

มกีารัใหข้อ้มูลเฉพาะเกี�ย์วกับวธิุทีี�คณะกรัรัมการั
บรัษัิัททำาหน้าที�ในการักำากับดแูล เชื่น่ พจิารัณาถึง
ความเสำี�ย์งดา้นการัเงินและเศรัษัฐกิจของบรัษัิัทจาก
กลไกการักำาหนดรัาคาคารับ์อนใหม่

ขอ้มูลในสำว่นนี�ทำาใหผูู้้อ่้านทรัาบวธิุทีี�คณะ
อน่กรัรัมการับรัษัิัทไดร้ับัการัสำนับสำน่นจาก
คณะกรัรัมการัต่าง ๆ รัวมถึงคณะกรัรัมการัดา้นความ
ย์ั�งย์นืและสำถานการัณ์ดา้นสำภาพภมูอิากาศ
คณะกรัรัมการับรัษัิัทไดอ้าศัย์ผูู้เ้ชื่ี�ย์วชื่าญจาก
ภาย์นอกที�ดำารังตำาแหน่งเป็นคณะกรัรัมการัที�ปรักึษัา 
ซ่ึ�งจดัตั�งขึ�นมาเพื�อวเิครัาะหแ์นวโน้มต่าง ๆ รัวมถึง
แนวโน้มการัเปลี�ย์นผู้า่นสำูร่ัะบบเศรัษัฐกิจคารับ์อนตำ�า

เนื�อหาสำว่นนี�ย์งัอธุบิาย์ถึงบทบาทความเป็นผูู้น้ำาและ
การัมสีำว่นรัว่มอย์า่งใกลช้ื่ดิของ CEO ในปรัะเดน็ดา้น
สำภาพภมูอิากาศ เชื่น่ การัดำารังตำาแหน่งเป็นปรัะธุาน
คณะทำางานในโครังการัดา้นการัเปลี�ย์นแปลงสำภาพ
ภมูอิากาศ ซ่ึ�งเป็นคณะทำางานที�ปรัะกอบดว้ย์ผูู้้บรัหิารั
รัะดบัสำงูจากหลากหลาย์สำว่นงานของ Eni ที�ชื่ว่ย์เหลอื 

CEO ในการัจดัทำาและเฝ้่าติดตามกลย่์ทธุก์ารัใชื่้
พลงังานที�ไมท่ำาใหเ้กิดคารับ์อนไดออกไซ่ด์

ขอ้ม่ืลจากี่ หนา้ท่ี่� 108:   
https://www.eni.com/docs/en_IT/enicom/publications-archive/
publications/reports/reports-2018/Annual-Report-2018.pdf

i

รัาย์งานปรัะจำาปี 2018

กา
รัก

ำากั
บด

แูล

GOVERNANCE

Eni’s decarbonization strategy is part of a structured system of Corporate 

Governance; within this, the Board of Directors (BoD) and the Chief Executive 

Officer (CEO) play a central role in managing the main aspects linked to climate 

change. The BoD examines and approves, based on the CEO’s proposal, the 

Strategic Plan, which sets out strategies and includes objectives also on climate 

change and energy transition. Eni’s economic and financial exposure to the risk that 

may derive from new carbon pricing mechanisms is examined by the BoD both in 

the phase leading up the authorisation of every investment and in the following 

half-year monitoring of the entire project portfolio. 

 The BoD is also informed annually on the result of the impairment test carried 

out on the main Cash Generating Units in the E&P sector and elaborated with 

the introduction of a carbon tax valued according to the IEA SDS scenario (see 

pages 99-100). Finally, the BoD is informed on a quarterly basis of the results of 

the risk assessment and monitoring activities of Eni’s top risks, including climate 

change. Since 2014, the BOD has been supported in conducting its duties by the 

Sustainability and Scenarios Committee (CSS), with whom examines, on a 

periodic basis, the integration between strategy, future scenarios and the medium/

long-term sustainability of the business. During 2018, the CSS discussed in detail 

climate change issues at all meetings, including the decarbonisation strategy, energy 

scenarios, renewable energies, research and development to support the energy 

transition, climate partnerships and water resources and biodiversity issues2. Since 

the second half of 2017, the BoD and the CEO are also supported by an Advisory 

Board, composed of international experts, called to analyze the main geopolitical, 

technological and economic trends, including issues related to the decarbonization 

process3. In 2018, Eni also contributed to the “Climate Governance”4 initiative of 

the World Economic Forum (WEF), with the involvement of the Eni BoD. From 2015, 

the CEO also chairs the Steering Committee of the Climate Change Program, a 

cross-functional working group composed of members of Eni’s top management 

that assists the CEO in developing and monitoring an appropriate short/medium/

long-term decarbonization strategy.

 The strategic commitment to reduce greenhouse gas emissions is part of the 

Company’s key goals. Therefore, the CEO’s short-term incentive plan includes 

the objective of reducing the intensity of GHG direct emissions from upstream 

operated activities by 12.5%. This objective is consistent with the target of reducing 

greenhouse gases by 2025 announced to the market and is applied to the incentives 

for Company managers who have a strategic role on this matter.
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Total
เอกสำารัลงทะเบีย์นปรัะจำาปี 2018

ขอ้ม่ืลจากี่หนา้ท่ี่� 105:   
https://www.total.com/sites/default/files/atoms/files/ddr2018-en.pdf

i

Total บรัษัิัทนำ�ามนัและก๊าซ่ขา้มชื่าติสำญัชื่าติฝ่รัั�งเศสำ กลา่ว
ไวว้า่คณะกรัรัมการับรัษัิัทมหีน้าที�กำากับดแูลปรัะเดน็ดา้น
สำภาพภมูอิากาศ และรัวมปรัะเดน็เหลา่นี�ไวใ้นกลย่์ทธุข์อง
บรัษัิัท คณะกรัรัมการับรัษัิัทจะวเิครัาะหป์รัะเดน็เหลา่นี�รัะหวา่ง
การัทบทวนกลย่์ทธุป์รัะจำาปีของสำว่นธุ่รักิจต่าง ๆ ของกล่ม่บรัษัิัท

Total ไดอ้ธุบิาย์วธิุมีอบหมาย์ปรัะเดน็ดา้นสำภาพภมูอิากาศให้
อยู์ภ่าย์ใต้ความรับัผิู้ดชื่อบของคณะกรัรัมการัดา้นกลย่์ทธุแ์ละ
ความรับัผิู้ดชื่อบต่อสำงัคม และไดเ้ปลี�ย์นแปลงขอ้บงัคับที�
เกี�ย์วขอ้งเพื�อทำาใหเ้ป็นกฎรัะเบยี์บ

ตั�งแต่ปี 2016 เป็นต้นมา มกีารักำาหนดโครังสำรัา้งค่า
ตอบแทนของปรัะธุานกรัรัมการัและ CEO ใหเ้ชื่ื�อมโย์งกับ
ความสำามารัถในการับรัรัลเ่ปา้หมาย์ดา้นความรับัผิู้ดชื่อบต่อ
สำงัคมและอาชื่วีอนามยั์ของกล่ม่บรัษัิัท ในปี 2018 มกีารัแก้ไข
ขอ้มูลเพิ�มเติม เพื�อรัะบ่วา่ผู้ลการัดำาเนินงานดา้นความรับัผิู้ด
ชื่อบต่อสำงัคมขึ�นอยู์กั่บความสำามารัถในการัเชื่ื�อมโย์งปรัะเดน็
ดา้นสำภาพภมูอิากาศไวใ้นกลย่์ทธุข์องบรัษัิัท ขอ้มูลที�เปิดเผู้ย์นี�
แสำดงใหเ้หน็วา่การัเปิดเผู้ย์ขอ้มูลเกี�ย์วกับการักำากับดแูลและ
การัเปิดเผู้ย์ขอ้มูลเกี�ย์วกับกลย่์ทธุต์ามขอ้เสำนอแนะของ 
TCFD มคีวามสำมัพนัธุกั์น

กา
รัก

ำากั
บด

แูล

Oversight by the Board of Directors 

TOTAL’s Board of Directors ensures that climate- 
related issues are incorporated into the Group’s 
strategy and examines climate change risks 
and opportunities during the annual strategic 
outlook review of the Group’s business segments. 

To carry out its work, the Board of Directors relies 
on its Strategic & CSR Committee, whose rules of 
procedure were changed in September 2017 then in 
July 2018 in order to broaden its missions in the realm 
of CSR and in questions relating to the inclusion 
of climate- related issues in the Group’s strategy. 

Aware of the importance of climate- change 
challenges faced by the Group, the Board of 
Directors decided, in 2016, to introduce changes 
to the variable compensation of the Chairman and 
Chief Executive Officer to take better account of 
the achievements of Corporate Social Responsibility 
(CSR) and the Group’s HSE targets. For fiscal year 
2018, the importance given to these criteria rose 
further: CSR performance is assessed by considering 
the extent to which climate issues are included in 
the Group’s strategy, the Group’s reputation in the 
domain of Corporate Social Responsibility as well as 
the policy concerning all aspects of diversity. 

https://www.total.com/sites/default/files/atoms/files/ddr2018-en.pdf
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CEMEX
“Building a Stronger Cemex” 
รัาย์งานแบบบูรัณาการัปรัะจำาปี 2018

ขอ้ม่ืลจากี่ หนา้ท่ี่� 93:   
https://www.cemex.com/documents/20143/47791895/IntegratedReport2018.pdf/
a147346a-339e-a49b-7d3f-fb53be8e46c9

i

CEMEX บรัษัิัทผู้ลติวสัำดก่่อสำรัา้งขา้มชื่าติจาก
ปรัะเทศเมก็ซ่โิก กลา่ววา่บรัษัิัทกำากับดแูลเรัื�องการั
เปลี�ย์นแปลงสำภาพภมูอิากาศในรัะดบัคณะกรัรัมการั
บรัษัิัท รัวมถึงกลย่์ทธุก์ารัจดัการัก๊าซ่คารับ์อนได
ออกไซ่ดโ์ดย์คณะกรัรัมการัความย์ั�งย์นื ซ่ึ�งทำาหน้าที�
สำนับสำน่นคณะกรัรัมการับรัษัิัท เนื�อหาที�ตัดตอนมา
จากรัาย์งานแบบบูรัณาการัของ CEMEX ไดร้ัะบ่
หวัขอ้ที�เกี�ย์วขอ้งจากวารัะการัปรัะช่ื่มของคณะ
กรัรัมการัความย์ั�งย์นื ซ่ึ�งครัอบคลม่เรัื�องการัจดัการั
และกลย่์ทธุด์า้นการัเปลี�ย์นแปลงสำภาพภมูอิากาศ 
จากนั�น ย์งัไดอ้ธุบิาย์วา่คณะกรัรัมการัสำามารัถบรัรัล่
ผู้ลสำำาเรัจ็ในเรัื�องใดบา้ง โดย์เฉพาะอย์า่งย์ิ�งแผู้นลด 
CO2 ของ CEMEX

กา
รัก

ำากั
บด

แูล

https://www.cemex.com/documents/20143/47791895/IntegratedReport2018.pdf/a147346a-339e-a49b-7d3f-fb53be8e46c9
https://www.cemex.com/documents/20143/47791895/IntegratedReport2018.pdf/a147346a-339e-a49b-7d3f-fb53be8e46c9


สำว่นที� 2:  แนวปฏิิบติัที�ดขีองการั
เปิดเผู้ย์ขอ้มูลเกี�ย์วกับ
กลย่์ทธุต์ามขอ้เสำนอแนะ
ของ TCFD
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รัาย์งานปรัะจำาปี 2018

กล
ย์ท

ธ์์

Kellogg Company

ขอ้ม่ืลจากี่ หนา้ท่ี่� 2 และ 20:
https://investor.kelloggs.com/Cache/1001249156.PDF?
O=PDF&T=&Y=&D=&FID=1001249156&iid=4133514

i

บรัษัิัท Kellogg บรัษัิัทผู้ลติอาหารัขา้มชื่าติสำญัชื่าติสำหรัฐัฯ รัะบ่วา่
ไดร้ัวมปรัะเดน็ความเสำี�ย์งและโอกาสำดา้นสำภาพภมูอิากาศไวใ้นกลย่์ทธุ ์
“Growth” และ “Heart and Soul” รัะดบัโลกของบรัษัิัท 
และอธุบิาย์วา่มกีารัรัวมความเสำี�ย์งเหลา่นี�ไวเ้ป็นปรัะเดน็ที�บรัษัิัทให้
ความสำำาคัญเชื่งิกลย่์ทธุอ์ย์า่งไรั โดย์มตัีวดชัื่นีชื่ี�วดัดา้นความย์ั�งย์นืที�
รัาย์งานใหค้ณะกรัรัมการับรัษัิัททรัาบอย์า่งสำมำ�าเสำมอ ที�สำำาคัญ ย์งัได้
มกีารักำาหนดชื่ว่งกรัอบรัะย์ะเวลา โดย์แย์กเป็นความเสำี�ย์งในรัะย์ะสำั�น 
รัะย์ะกลาง และรัะย์ะย์าว ตามที�รัะบ่ไวใ้นรัาย์งานปรัะจำาปี นอกจากนี� 
ทางบรัษัิัทย์งัไดส้ำรัป่ดว้ย์วา่ความเสำี�ย์งที�รัะบ่มานี�ย์งัไมไ่ดส้ำง่ผู้ลกรัะทบ
ต่อการัเติบโตของธุ่รักิจ แต่บรัษัิัทจะย์งัคงเฝ้่าติดตาม ปรัะเมนิ และ
บรัรัเทาความเสำี�ย์งเหลา่นี�ต่อไป เนื�อหาสำว่นนี�แสำดงใหเ้หน็วา่การัเปิด
เผู้ย์ขอ้มูลเกี�ย์วกับสำี�องค์ปรัะกอบหลกัของ TCFD สำามารัถเชื่ื�อมโย์ง
กันและสำง่เสำรัมิกันและกันไดอ้ย์า่งไรั

บรัษัิัท Kellogg ไดร้ัะบ่ทั�งความเสำี�ย์งทางกาย์ภาพและความเสำี�ย์งในการั
เปลี�ย์นผู้า่นเกี�ย์วกับการัเปลี�ย์นแปลงสำภาพภมูอิากาศ ซ่ึ�งสำง่ผู้ลกรัะทบต่อ
การัดำาเนินงานหรัอืธุ่รักิจของบรัษัิัท บรัษัิัทย์งัไดร้ัะบ่วา่ความเสำี�ย์งทาง
กาย์ภาพจากการัเปลี�ย์นแปลงสำภาพภมูอิากาศ (รัวมถึงความเสำี�ย์งแบบ
เฉีย์บพลนั) ทำาใหอ่้ณหภมูทัิ�วโลกและสำภาพอากาศเปลี�ย์นแปลงอย์า่ง
มนัีย์สำำาคัญ มคีวามถี�และความรัน่แรังของสำภาพอากาศที�แปรัปรัวน 
ไฟื้ป่าและอ่ทกภัย์ดว้ย์ จากนั�น ก็ไดอ้ธุบิาย์วา่ความเสำี�ย์งเหลา่นี�กรัะทบต่อ
อ่ตสำาหกรัรัมอาหารั หว่งโซ่อ่่ปทานทั�วโลก ตลาดพลงังาน และสำนิค้า
โภคภัณฑ์อ์ย์า่งไรั รัวมถึงพจิารัณาถึงผู้ลกรัะทบทางการัเงินที�เกี�ย์วขอ้ง
อีกดว้ย์ นอกจากนี� ย์งัไดร้ัะบ่กฎหมาย์และขอ้บงัคับในรัะดบัต่าง ๆ 
ที�หากมกีารัปรัะกาศใชื่ ้อาจมผีู้ลทำาใหธุ่้รักิจมต้ีนทน่เพิ�มมากขึ�น

Adverse changes in the global climate or extreme weather 
conditions could adversely affect our business or operations.

Climate change is a core business issue for Kellogg to ensure 
the long-term health and viability of the ingredients we 
use in our products. As set forth in the Intergovernmental 
Panel on Climate Change Fifth Assessment Report, there 
is continuing scientific evidence, as well as concern from 
members of the general public, that emissions of greenhouse 
gases and contributing human activities have caused and will 
continue to cause significant changes in global temperatures 
and weather patterns and increase the frequency or severity 
of weather events, wildfires and flooding. As the pressures 
from climate change and global population growth lead to 
increased demand, the food system and global supply chain 
is becoming increasingly vulnerable to acute shocks, leading 
to increased prices and volatility, especially in the energy and 
commodity markets. Adverse changes such as these could:

• unfavorably impact the cost or availability of raw or 
packaging materials, especially if such events have a 
negative impact on agricultural productivity or on the supply 
of water;

• disrupt our ability, or the ability of our suppliers or contract 
manufacturers, to manufacture or distribute our products;

• disrupt the retail operations of our customers; or
• unfavorably impact the demand for, or the consumer’s 

ability to purchase, our products.  

Foreign, federal, state and local regulatory and legislative 
bodies have proposed various legislative and regulatory 
measures relating to climate change, regulating greenhouse 
gas emissions and energy policies. In the event that such 
regulation is enacted, we may experience significant increases 
in our costs of operation and delivery. In particular, increasing 
regulation of fuel emissions could substantially increase 
the distribution and supply chain costs associated with our 
products. Lastly, consumers and customers may put an 
increased priority on purchasing products that are sustainably 
grown and made, requiring us to incur increased costs for 
additional transparency, due diligence and reporting. As a 
result, climate change could negatively affect our business 
and operations.

As a grain-based food company, the success of Kellogg 
Company is dependent on having timely access to high 
quality, low cost ingredients, water and energy for 
manufacturing globally. Risks are identified annually 
through annual reporting and evaluated in the short 
(<3 years), medium (3 - 6 years) and long terms (>6 
years). The Company has incorporated the risks and 
opportunities of climate change and food security as 
part of the Global 2020 Growth Strategy and global 
Heart and Soul Strategy by continuing to identify risk, 
incorporate sustainability indicators into strategic 
priorities, and report regularly to leadership, the Board, 
and publicly. While these risks are not currently impacting 
business growth, they must be monitored, evaluated, 
and mitigated. 

https://investor.kelloggs.com/Cache/1001249156.PDF?O=PDF&T=&Y=&D=&FID=1001249156&iid=4133514
https://investor.kelloggs.com/Cache/1001249156.PDF?O=PDF&T=&Y=&D=&FID=1001249156&iid=4133514
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TATA Motors

ขอ้ม่ืลจากี่หนา้ท่ี่� 146:  
https://investors.tatamotors.com/financials/74-ar-flipbook/406/index.html

TATA Motors บรัษัิัทผู้ลติย์านย์นต์ขา้มชื่าติจากปรัะเทศ
อินเดยี์ ไดพ้จิารัณาถึงความต้องการัของผูู้บ้รัโิภคที�
เปลี�ย์นแปลงไป โดย์เฉพาะที�เกี�ย์วกับย์านพาหนะที�เป็นมติรั
ต่อสำิ�งแวดลอ้ม และความเสำี�ย์งในการัเปลี�ย์นผู้า่น ที�
เกี�ย์วขอ้งกับรัาคาเชื่ื�อเพลงิที�สำงูขึ�นหรัอืขอ้บงัคับของรัฐับาล 
ซ่ึ�งอาจจะสำง่ผู้ลเสำยี์ต่อธุ่รักิจอย์า่งมาก นอกจากนี� ย์งัไดร้ัะบ่
วา่คูแ่ขง่อาจจะเปิดตัวผู้ลติภัณฑ์ส์ำูต่ลาดไดไ้วกวา่ และจะ
กรัะทบต่อจ่ดย์นื ธุ่รักิจและผู้ลปรัะกอบการัทางการัเงินของ 
TATA Motors ได้

i

รัาย์งานปรัะจำาปี 2018-19 ฉบบัที� 74 (แบบบูรัณาการั) 

กล
ย์ท

ธ์์

The Company’s future success depends on the 
Company’s ability to satisfy changing customer 
demands by offering innovative products in a 
timely manner and maintaining such products’ 
competitiveness and quality. 
 
Customer preferences, especially in many of the more 
mature markets, have trended towards smaller and 
more fuel-efficient and environmental-friendly vehicles. 
Climate change concerns, increases in fuel prices, 
certain government regulations (such as CO2 emissions 
limits and higher taxes on SUVs) and the promotion 
of new technologies encourage customers to look 
beyond standard purchasing factors (such as price, 
design, performance, brand image and features). As a 
result, customers may look to the differentiation of the 
technology used in the vehicle or the manufacturer or 
provider of this technology. Such consumer preferences 
could materially affect the Company’s ability to sell 
premium passenger cars and large or medium-sized 
all-terrain vehicles at current or targeted volume 
levels, and could have a material adverse effect on 
the Company’s general business activity, net assets, 
financial position and results of operations. 

The Company’s operations may be significantly 
impacted if it fail to develop, or experience delays 
in developing, fuel-efficient vehicles that reflect 
changing customer preferences and meet the 
specific requirements of government regulations. The 
Company’s competitors can gain significant advantages 
if they are able to offer vehicles that satisfy customer 
preference and government regulations earlier than 
the Company are. Potential delays in bringing new 
high-quality vehicles to market would adversely affect 
the Company’s business, financial condition, results of 
operations and cash flows and cashflows.

https://investors.tatamotors.com/financials/74-ar-flipbook/406/index.html
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ในเนื�อหาสำว่นนี� TATA Motors ไดอ้ธุบิาย์วธิุทีี�บรัษัิัทพจิารัณา
ถึงความเสำี�ย์งทางกาย์ภาพและความเสำี�ย์งในการัเปลี�ย์นผู้า่น
จากการัเปลี�ย์นแปลงสำภาพภมูอิากาศ บรัษัิัทไดส้ำงัเกตเหน็ถึง
การัพฒันาดา้นการักำากับดแูลใหม ่ๆ ที�กรัะทบต่อภาคสำว่น 
ย์านย์นต์ จงึม่ง่ตอบสำนองดว้ย์การัวจิยั์และพฒันาเทคโนโลย์ ี
ใหม ่ๆ รัวมถึงการัพฒันาผู้ลติภัณฑ์ใ์หม ่ๆ บรัษัิัทย์งัรัะบ่ดว้ย์ 
วา่หากบรัษัิัทไมส่ำามารัถปรับัตัวไดอ้าจสำง่ผู้ลเสำยี์ต่อธุ่รักิจ  
การัดำาเนินงานและฐานะทางการัเงินของบรัษัิัท นอกจากนี� 
TATA Motors ย์งักลา่วดว้ย์วา่ บรัษัิัทจะต้องปรับัตัวใหทั้น 
กับการัเปลี�ย์นแปลงขอ้บงัคับและความต้องการัของลกูค้าที�
เปลี�ย์นแปลงไป TATA Motors ย์งัไดร้ัะบ่ถึงผู้ลกรัะทบทาง
กาย์ภาพของการัเปลี�ย์นแปลงสำภาพภมูอิากาศ จากสำภาพ
อากาศที�แปรัปรัวนและแนวโน้มจะเกิดถี�มากขึ�น โดย์ชื่ี�ใหเ้หน็
ถึงผู้ลกรัะทบต่อการัผู้ลติและการัจดัจำาหน่าย์ผู้ลติภัณฑ์ ์
ตลอดจนต้นทน่และการัมวีตัถด่บิที�เพยี์งพอต่อการัผู้ลติ 
ของบรัษัิัท

กล
ย์ท

ธ์์

As a result of the public discourse on climate change and 
volatile fuel prices, the company faces more stringent 
government regulations, including imposition of speed 
limits and higher taxes on sports utility vehicles or premium 
automobiles. The company endeavor to take account of 
these factors, and it is focused on researching, developing 
and producing new drive technologies, such as hybrid 
engines and electric cars. The company is also investing 
in development programs to reduce fuel consumption 
through the use of lightweight materials, reducing 
parasitic losses through the driveline and improving 
aerodynamics. Coupled with consumer preferences, 
a failure to achieve its planned objectives or delays in 
developing fuel efficient products could materially affect 
the company’s ability to sell premium passenger cars 
and large or medium-sized all-terrain vehicles at current 
or targeted volumes and could have a material adverse 
effect on the company’s general business activity, net 
assets, financial position and results of operations. In 
addition, deterioration in the quality of the company’s 
vehicles could force the company to incur substantial 
costs and damage its reputation. There is a risk that 
competitors or joint ventures set up by competitors will 
develop better solutions and will be able to manufacture 
the resulting products more rapidly, in larger quantities, 
with a higher quality and/or at a lower cost. It is possible 
that the company could then be compelled to make 
new investments in researching and developing other 
technologies to maintain its existing market share or to 
win back the market share lost to competitors. Finally, the 
company’s manufacturing operations and sales may be 
subject to potential physical impacts of climate change, 
including changes in weather patterns and an increased 
potential for extreme weather events, which could 
affect the manufacture and distribution of company’s 
products and the cost and availability of raw materials 
and components.
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Danone
“One Planet, One Health” 
เอกสำารัการัลงทะเบยี์นปรัะจำาปี 2018

ขอ้ม่ืลจากี่หนา้ท่ี่� 28 และ 179:  
https://www.danone.com/investor-relations/publications-events/registrations-documents.html

i

ในเนื�อหาที�ตัดตอนมาสำว่นที�สำองนี� Danone ไดเ้น้นย์ำ�าถึงความเชื่ื�อมโย์งรัะหวา่งทน่ธุรัรัมชื่าติกับ 
การัเปลี�ย์นแปลงสำภาพภมูอิากาศ โดย์ไดตั้�งขอ้สำงัเกตวา่ความเสำี�ย์งเกี�ย์วกับสำภาพภมูอิากาศที�เกิดขึ�น 
ทางกาย์ภาพมผีู้ลกรัะทบต่อวฏัิจกัรัและการัมนีำ�าใชื่ ้อีกทั�งย์งัมผีู้ลกรัะทบต่อดนิ ความหลากหลาย์ 
ทางชื่วีภาพและรัะบบนิเวศ ซ่ึ�งมผีู้ลกรัะทบต่อเนื�องถึงผู้ลติภัณฑ์ ์ขั�นตอน กิจกรัรัม การัดำาเนินงาน  
และความสำมัพนัธุร์ัะหวา่งคู่ค้าและผูู้้มสีำว่นไดเ้สำยี์ บรัษัิัทย์งัไดแ้สำดงใหเ้หน็ถึงจ่ดเชื่ื�อมโย์งที�สำำาคัญวา่ 
ปัญหาเหลา่นี�อาจจะสำง่ผู้ลกรัะทบต่อผู้ลการัดำาเนินงานและผู้ลปรัะกอบการัทางการัเงินของบรัษัิัทได ้
อย์า่งไรั ในคอลมัน์ที�สำอง Danone ย์งัไดอ้้างอิงถึงนโย์บาย์เกี�ย์วกับสำภาพภมูอิากาศของบรัษัิัท  
และวตัถป่รัะสำงค์ในการัเป็นมาตรัการับรัหิารัความเสำี�ย์ง โดย์อธุบิาย์ถึงความเชื่ื�อมโย์งกันรัะหวา่ง 
การัเปิดเผู้ย์ขอ้มูลเกี�ย์วกับการับรัหิารัความเสำี�ย์งและกลย่์ทธุต์ามขอ้เสำนอแนะของ TCFD การั 
อธุบิาย์ปรัะเดน็ความเสำี�ย์งควบคู่กับแนวทางการับรัหิารัจดัการัแต่ละปรัะเดน็ความเสำี�ย์งจะชื่ว่ย์ 
ถ่าย์ทอดขอ้มูลนี�ไดช้ื่ดัเจนขึ�น

Danone บรัษัิัทผู้ลติภัณฑ์์อาหารั
ขา้มชื่าติจากปรัะเทศฝ่รัั�งเศสำ  

ไดน้ำาเสำนอนโย์บาย์เกี�ย์วกับสำภาพ
ภมูอิากาศ ซ่ึ�งครัอบคลม่นอก
เหนือจากเรัื�องการัเปลี�ย์นแปลง
สำภาพภมูอิากาศ และนำาเสำนอ
เรัื�องทน่ธุรัรัมชื่าติ นอกจากนี�  
ย์งัอ้างอิงถึงขั�นตอนการัรัะบ่และ
การัจดัการัความเสำี�ย์งในวงกวา้ง
ดว้ย์ บรัษัิัทไดร้ัะบ่ปรัะเดน็ความ
เสำี�ย์งรัะย์ะกลางแบบเฉพาะเจาะจง 

(แมว้า่จะไมไ่ดก้ำาหนดรัะย์ะเวลา) 
เชื่น่ ความท้าทาย์ที�อาจจะเกิดขึ�น
จากการัสำรัรัหาวตัถด่บิหลกัในการั 
ผู้ลติอาหารัในพื�นที�ทางภมูศิาสำตรั์
ต่าง ๆ เนื�องจากภัย์แลง้และ
ปัญหาสำภาพอากาศต่าง ๆ

กล
ย์ท

ธ์์
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EDF
เอกสำารัอ้างอิงปรัะจำาปี 2018

ขอ้ม่ืลจากี่หนา้ท่ี่� 158-9:  
https://www.edf.fr/sites/default/files/contrib/groupe-edf/espaces-dedies/espace-finance-en/
financial-information/regulated-information/reference-document/edf-ddr-2018-en.pdf

EDF บรัษัิัท ผูู้ใ้หบ้รักิารัสำาธุารัณูปโภคไฟื้ฟื้า้สำญัชื่าติฝ่รัั�งเศสำ ไดร้ัะบ่ความเสำี�ย์งและโอกาสำจากการัเปลี�ย์นแปลง
สำภาพภมูอิากาศที�มต่ีอธุ่รักิจ และย์งั ย์กตัวอย์า่งความเสำี�ย์งในการัเปลี�ย์นผู้า่น ในรัปูแบบของการัเปลี�ย์นแปลง
ดา้นการักำากับดแูลทั�งในฝ่รัั�งเศสำและสำหภาพย่์โรัป รัวมถึงการัเปลี�ย์นแปลงดา้นเทคโนโลย์ ีเชื่น่ พลงังาน
ดจิทัิลที�ใชื่ค้ารับ์อนตำ�าแบบไมร่ัวมศูนย์์

i

EDF ไดอ้ธุบิาย์แจกแจงเป็นหวัขอ้ย์อ่ย์อย์า่งละเอีย์ดวา่การั
เปลี�ย์นแปลงสำภาพภมูอิากาศจะสำง่ผู้ลกรัะทบต่อสำนิทรัพัย์ ์ 
การัดำาเนินงาน ผู้ลติภัณฑ์แ์ละบรักิารั หว่งโซ่ค่ณ่ค่าและคู่ค้า  
การัวางแผู้นและผู้ลปรัะกอบการัทางการัเงิน ต้นทน่และการั
จดัสำรัรัทน่ การัเขา้ถึงเงินทน่ การัลงทน่และการัซ่ื�อกิจการั  
ตลอดจนการัวจิยั์และพฒันาของบรัษัิัทอย์า่งไรั นอกจากนี�  
ย์งัไดอ้้างอิงวา่มกีารัรัะบ่ความเสำี�ย์งเกี�ย์วกับสำภาพภมูอิากาศ 
ไวเ้ป็นสำว่นหนึ�งของการัปรัะเมนิรัะดบัความเสำี�ย์งของบรัษัิัทดว้ย์

กล
ย์ท

ธ์์

https://www.edf.fr/sites/default/files/contrib/groupe-edf/espaces-dedies/espace-finance-en/financial-information/regulated-information/reference-document/edf-ddr-2018-en.pdf
https://www.edf.fr/sites/default/files/contrib/groupe-edf/espaces-dedies/espace-finance-en/financial-information/regulated-information/reference-document/edf-ddr-2018-en.pdf
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Commonwealth Bank of Australia
“Becoming a simpler, better bank” 
รัาย์งานปรัะจำาปี 2018

ขอ้ม่ืลจากี่หนา้ท่ี่� 57: 
https://www.commbank.com.au/content/dam/commbank/about-us/shareholders/pdfs/results/
fy18/cba-annual-report-2018.pdf

i

Commonwealth Bank of Australia ซ่ึ�งเป็นธุนาคารัขา้มชื่าติ
จากปรัะเทศออสำเตรัเลยี์ ไดเ้ปิดเผู้ย์ถึงโอกาสำทางการัเงิน
ที�อาจจะไดร้ับัจากการัเปลี�ย์นไปสำูร่ัะบบคารับ์อนตำ�า ในแง่ของ
การัเงินอย์า่งย์ั�งย์นื ตลาดสำิ�งแวดลอ้มรัะดบัโลก ตลอดจน
ผู้ลติภัณฑ์แ์ละบรักิารัต่าง ๆ

ในปีงบปรัะมาณ 2017 บรัษัิัท ย์งัไดว้ดัโอกาสำทางการัเงินเหลา่นี�
ในเชื่งิปรัมิาณ ดว้ย์การักำาหนดเปา้หมาย์คารับ์อนตำ�าสำำาหรับั
ปี 2025 โดย์เทีย์บกับผู้ลการัดำาเนินงานในปีงบปรัะมาณ 
2018 ซ่ึ�งก็เป็นอีกตัวอย์า่งหนึ�งที�แสำดงใหเ้หน็วา่การัเปิดเผู้ย์
ขอ้มูลเกี�ย์วกับกลย่์ทธุ ์ตัวชื่ี�วดัและเปา้หมาย์ตามขอ้เสำนอแนะ
ของ TCFD สำามารัถเชื่ื�อมโย์งกันไดอ้ย์า่งไรั โดย์ตัวชื่ี�วดัและ
เปา้หมาย์จะสำะท้อนใหเ้หน็ถึงปรัะสำทิธุผิู้ลของกลย่์ทธุ์

กล
ย์ท

ธ์์

https://www.commbank.com.au/content/dam/commbank/about-us/shareholders/pdfs/results/fy18/cba-annual-report-2018.pdf
https://www.commbank.com.au/content/dam/commbank/about-us/shareholders/pdfs/results/fy18/cba-annual-report-2018.pdf
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Unilever
“Making Sustainable Living Commonplace“ 
รัาย์งานปรัะจำาปี 2018

ขอ้ม่ืลจากี่หนา้ท่ี่� 34:  
https://www.unilever.com/Images/
unilever-annual-report-and-accounts-2018_tcm244-534881_en.pdf
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Unilever บรัษัิัทผู้ลติสำนิค้าอ่ปโภคบรัโิภคขา้มชื่าติ
สำญัชื่าติอังกฤษั-ดตัชื่ไ์ดแ้สำดงใหเ้หน็วา่สำามารัถ
ใชื่แ้นวทางการัวเิครัาะหเ์ป็นรัะดบั เพื�อปรัะเมนิ
ผู้ลกรัะทบของสำภาพภมูอิากาศต่อสำนิค้าโภคภัณฑ์์
หลกัของบรัษัิัท ซ่ึ�งในตัวอย์า่งนี� บรัษัิัทไดน้ำาถั�วเหลอืง
มาใชื่ว้เิครัาะหใ์นโครังการันำารัอ่ง โดย์มแีผู้นที�จะขย์าย์
ไปสำูก่ารัวเิครัาะหน์ำ�ามนัปาลม์และชื่าในภาย์หลงัดว้ย์

บรัษัิัทกลา่ววา่มกีารัจดัทำารัะเบยี์บวธิุนีี�ขึ�นมาเพื�อ
พย์ากรัณ์ผู้ลผู้ลติของถั�วเหลอืงในอนาคตและวดั
ปรัมิาณผู้ลกรัะทบจากการัเปลี�ย์นแปลงรัาคานำ�ามนั
ถั�วเหลอืง โดย์สำรัป่วา่บรัษัิัทมคีวามเสำี�ย์งดา้นการัเงิน
ในรัะดบัตำ�า อย์า่งไรัก็ด ีบรัษัิัทย์อมรับัวา่ไมไ่ดร้ัวม
ความเสำี�ย์งดา้นสำภาพภมูอิากาศทางอ้อม เชื่น่ 
ภัย์พบิติั ไวใ้นแบบจำาลองนี�

ตัวอย์า่งนี�ชื่ี�ใหเ้หน็ถึงแนวปฏิิบติัที�ดใีนการัใหข้อ้มูล
เกี�ย์วกับขั�นตอนภาย์ในบรัษัิัทที�มไีว ้เพื�อรัะบ่และจดัการั
ความเสำี�ย์งและโอกาสำดา้นการัเงินที�เกี�ย์วกับสำภาพภมูิ
อากาศ ถึงแมว้า่ย์งัไมส่ำมบูรัณ์ก็ตาม
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During 2018 we developed and piloted an approach to assess the 
impact of climate change on our key commodities. We selected soy for 
this pilot based on its importance to Unilever (large purchased volume), 
it being a high-profile crop in the countries where it is grown and the 
availability of good historical price data and suitable climate models. 

We developed a methodology which combined forecasting future 
yields and quantifying the impact on commodity prices of soybean oil. 
Climate change was the only price factor accounted for in the model 
used to calculate the impact. Other factors which impact price, such as 
technology and acreage, were excluded. The model considered the direct 
risks from climate change to the price of soybean oil, such as change 
in yield and change in supply. Three modelling steps were performed: 

• Yield estimation: We analysed multiple agriculture and climate 
models to provide a forecast range of expected yields in key growing 
regions.

• Price relationship: An econometric model was developed, based 
on an analysis of the soybean oil market and historical trends, to 
estimate the impact of climate-induced yield changes on future 
prices. This model considered the importance of co-products eg 
soybean meal, substitution potential eg with sunflower oil and 
industrial uses of soybean oil, as well as the impact of yield on price.

• Impact estimation: Future yields and price impacts were then 
translated into an estimated financial exposure from climate change 
for our business, using our forecast procurement volumes.

 
Our pilot analysis showed that soybean yields may increase over the 
2030 and 2050-time horizon and that subsequent lower prices may 
then lead to small potential reductions in our procurement spend 
on soy. While the results may indicate a low financial risk to our 
business, we would need to consider a wider range of risk factors 
when determining our strategic response. Indirect risks from climate 
change, such as catastrophic events or external policy response and 
adaptation could also have an impact but were not included in our 
modelling. Furthermore, these pilot results are specific to soy and can’t 
be applied to other crops. We have therefore decided to get broader 
understanding on the climate change risks to our agricultural sourcing 
and extend our analysis to two other important crops to Unilever: 
Palm Oil and Tea, for which suitable climate change models for yield 
predictions will be available in 2019.

https://www.unilever.com/Images/unilever-annual-report-and-accounts-2018_tcm244-534881_en.pdf
https://www.unilever.com/Images/unilever-annual-report-and-accounts-2018_tcm244-534881_en.pdf
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ตัวอย์า่งดังต่อไปน่ี้�ได้แสดงให้เห็นี้ถึึงแนี้วทางต่าง ๆ ในี้การัเปิดเผย์คู่วามูย์ดืหยุ์น่ี้ข้องกลยุ์ทธ์ข์้ององค์ู่กรั โดย์คู่ำานี้งึถึึง
สถึานี้การัณ์ด้านี้สภาพภมููอิากาศต่าง ๆ

Unilever ไดค้ำานึงถึงความสำามารัถในการัปรับั
กลย่์ทธุอ์งค์กรัตามการัเปลี�ย์นแปลงสำภาพภมูิ
อากาศ โดย์พจิารัณาถึงสำถานการัณ์ดา้นสำภาพ
ภมูอิากาศต่าง ๆ บรัษัิัทไดอ้ธุบิาย์การัวเิครัาะห์
สำถานการัณ์การัควบคม่อ่ณหภมูโิลกใหเ้พิ�มขึ�น
ไมเ่กิน 2 และ 4 องศาเซ่ลเซ่ยี์สำ โดย์มขีอ้
สำมมติฐานที�ชื่ดัเจนสำำาหรับัทั�งสำองสำถานการัณ์

ขอ้ม่ืลจากี่หนา้ท่ี่� 34: 
https://www.unilever.com/Images/
unilever-annual-report-and-accounts-2018_tcm244-534881_en.pdf
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Unilever
“Making Sustainable Living Commonplace“ 
รัาย์งานปรัะจำาปี 2018
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UNDERSTANDING IMPACT
Climate change has been identified as a principal risk to Unilever 
which has the potential to impact our business in the short, medium 
and long-term. Further details on the nature of climate risks and 
opportunities for Unilever can be found in our 2018 CDP Climate 
submission (see further climate change disclosures on pages 7 and 14). 

To further understand the impact that climate change could have on 
Unilever’s business we performed a high-level assessment of the impact 
of 2°C and 4°C global warming scenarios. The 2°C and 4°C scenarios 
are constructed on the basis that average global temperatures will have 
increased by 2°C and 4°C in the year 2100.

Between today and 2100 there will be gradual changes towards 
these endpoints and we have looked at the impact on our business 
in 2030 assuming we have the same business activities as we 
do today. We also made the following simplifying assumptions: 

• In the 2°C scenario, we assumed that in the period to 2030 society 
acts rapidly to limit greenhouse gas emissions and puts in place 
measures to restrain deforestation and discourage emissions (for 
example implementing carbon pricing at $75-$100 per tonne, taken 
from the International Energy Agency’s 450 scenario). We have 
assumed that there will be no significant impact to our business 
from the physical ramifications of climate change by 2030 – ie from 
greater scarcity of water or increased impact of severe weather 
events. The scenario assesses the impact on our business from 
regulatory changes.

• In the 4°C scenario, we assumed climate policy is less ambitious and 
emissions remain high so the physical manifestations of climate 
change are increasingly apparent by 2030. Given this we have not 
included impacts from regulatory restrictions but focus on those 
resulting from the physical impacts.

https://www.unilever.com/Images/unilever-annual-report-and-accounts-2018_tcm244-534881_en.pdf
https://www.unilever.com/Images/unilever-annual-report-and-accounts-2018_tcm244-534881_en.pdf
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สำด่ท้าย์นี� Unilever ย์งัไดร้ัะบ่ถึงความจำาเป็น
ในการัวเิครัาะหถึ์งอิทธุพิลของการัเปลี�ย์นแปลง
สำภาพภมูอิากาศต่อธุ่รักิจเพิ�มเติม เพื�อทำาใหม้ั�นใจ
ไดว้า่บรัษัิัทมกีารัดำาเนินการัเพื�อบรัรัเทาความ
เสำี�ย์งและธุ่รักิจจะมคีวามพรัอ้มสำำาหรับัอนาคต

Unilever สำรัป่วา่ถึงแมจ้ะมคีวามเสำี�ย์งทางการัเงิน
จากการัเปลี�ย์นแปลงสำภาพภมูอิากาศ แต่กลย่์ทธุ์
และโมเดลธุ่รักิจในปัจจ่บนัย์งัมคีวามย์ดืหย่์น่
เพยี์งพอ และไมจ่ำาเป็นต้องมกีารัเปลี�ย์นแปลง
อย์า่งมนัีย์สำำาคัญ

Unilever ไดร้ัะบ่ผู้ลกรัะทบสำำาคัญ ๆ ที�มต่ีอธุ่รักิจ
จากแต่ละสำถานการัณ์ ในกรัณีนี�บรัษัิัทไมไ่ดม้ี
มาตรัการัปรับัตัวหรัอืบรัรัเทาความเสำี�ย์ง 
หรัอืไมม่กีารัเปิดตัวผู้ลติภัณฑ์ใ์หม่
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We identified the material impacts on Unilever’s business arising 
from each of these scenarios based on existing internal and 
external data. The impacts were assessed without considering any 
actions that Unilever might take to mitigate or adapt to the adverse 
impacts or to introduce new products which might offer new 
sources of revenue as consumers adjust to the new circumstances.  
 
The main impacts of the 2°C scenario were as follows:
• Carbon pricing is introduced in key countries and hence there are 

increases in both manufacturing costs and the costs of raw materials 
such as dairy ingredients and the metals used in packaging.

• Zero net deforestation requirements are introduced and a shift to 
sustainable agriculture puts pressure on agricultural production, 
raising the price of certain raw materials. 

 
The main impacts of the 4°C scenario were as follows:
• Chronic and acute water stress reduces agricultural productivity in 

some regions, raising prices of raw materials.
• Increased frequency of extreme weather (storms and floods) 

causes increased incidence of disruption to our manufacturing and 
distribution networks.

• Temperature increase and extreme weather events reduce 
economic activity, GDP growth and hence sales levels fall. 

Our analysis shows that, without action, both scenarios present 
financial risks to Unilever by 2030, predominantly due to increased 
costs. However, while there are financial risks which would need to be 
managed, we would not have to materially change our business model. 
The most significant impacts of both scenarios are on our supply chain 
where costs of raw materials and packaging rise, due to carbon pricing 
and rapid shift to sustainable agriculture in a 2°C scenario and due to 
chronic water stress and extreme weather in a 4°C scenario. The impacts 
on sales and our own manufacturing operations are relatively small. 

The results of this analysis confirm the importance of doing further 
work to ensure that we understand the critical dependencies of climate 
change on our business and to ensure we have action plans in place to 
help mitigate these risks and thus prepare the business for the future 
environment in which we will operate. 
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Commonwealth Bank of Australia 
“Becoming a simpler, better bank” 
รัาย์งานปรัะจำาปี 2018

ขอ้ม่ืลจากี่หนา้ท่ี่� 50-53: 
https://www.commbank.com.au/content/dam/commbank/about-us/shareholders/pdfs/results/
fy18/cba-annual-report-2018.pdf
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ธุนาคารัเครัอืจกัรัภพแหง่ออสำเตรัเลยี์ได้
นำาเสำนอสำิ�งที�พบจากการัวเิครัาะหส์ำถานการัณ์
ในรัปูแบบของแผู้นภมู ิซ่ึ�งแผู้นภมูแิสำดง
ใหเ้หน็ถึงทั�งสำามสำถานการัณ์ความเสำี�ย์งทาง
กาย์ภาพและความเสำี�ย์งในการัเปลี�ย์นผู้า่นที�
เกี�ย์วขอ้ง ตลอดจนการัตอบสำนองเชื่งิกลย่์ทธุ์
ของธุ่รักิจปรัะกันภัย์ ธุ่รักิจสำนิเชื่ื�อรัาย์ย์อ่ย์ 
ธุ่รักิจบรัหิารัความมั�งคั�ง และธุ่รักิจสำนิเชื่ื�อธุ่รักิจ 
แผู้นภมูนีิ�ชื่ว่ย์ทำาใหเ้หน็ถึงภาพรัวมขององค์
ปรัะกอบต่าง ๆ ในการัวเิครัาะหส์ำถานการัณ์ 
และมคีำาอธุบิาย์พรัอ้มรัาย์ละเอีย์ดปรัะกอบดว้ย์

ในคำาอธุบิาย์ที�ปรัะกอบแผู้นภมู ิธุนาคารั
เครัอืจกัรัภพแหง่ออสำเตรัเลยี์ไดอ้ธุบิาย์ถึงขั�น
ตอนที�ใชื่ทั้�วทั�งบรัษัิัท เพื�อทำาความเขา้ใจผู้ลกรัะ
ทบที�อาจจะเกิดขึ�นจากความเสำี�ย์งและโอกาสำ
เกี�ย์วกับสำภาพภมูอิากาศ โดย์ไดร้ัะบ่วา่ธุนาคารั
ใหค้วามสำำาคัญกับเรัื�องที�สำำาคัญต่อผู้ลติภัณฑ์์
และบรักิารัมากที�สำด่ ธุนาคารัไดร้ัะบ่วา่
สำถานการัณ์เหลา่นี�เป็นการัตั�งสำมมติฐานและไม่
ควรัมองวา่เป็นการัพย์ากรัณ์หรัอืการัคาดการัณ์ 
พรัอ้มอธุบิาย์ถึงขอ้สำมมติฐานสำำาหรับั
สำถานการัณ์ทั�งสำาม เชื่น่ ในกรัณีสำถานการัณ์ที�
โลกมอ่ีณหภมูเิพิ�มขึ�น 2 องศาเซ่ลเซ่ยี์สำและทั�ว
โลกมหีรัอืไมม่กีารัดำาเนินงานรัว่มกัน และใน
กรัณีสำถานการัณ์ที�โลกมอ่ีณหภมูเิพิ�มขึ�น 3 
องศาและทั�วโลกไมไ่ดม้กีารัดำาเนินการัใด ๆ

ตัวอย์า่งดังต่อไปน่ี้�ได้แสดงให้เห็นี้ถึึงแนี้วทางต่าง ๆ ในี้การัเปิดเผย์คู่วามูย์ดืหยุ์น่ี้ข้องกลยุ์ทธ์ข์้ององค์ู่กรั โดย์คู่ำานี้งึถึึง
สถึานี้การัณ์ด้านี้สภาพภมููอิากาศต่าง ๆ
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ธุนาคารัเครัอืจกัรัภพแหง่ออสำเตรัเลยี์ไดเ้ปิดเผู้ย์
รัาย์ละเอีย์ดสำิ�งที�พบจากการัวเิครัาะหส์ำถานการัณ์
สำำาหรับัผู้ลติภัณฑ์แ์ละบรักิารักล่ม่สำนิเชื่ื�อบา้น
และปรัะกันภัย์  โดย์รัะบ่ถึงผู้ลเสำยี์ที�อาจจะเกิด
ขึ�นต่อความต้องการัและการัปรัะเมนิมูลค่า
อสำงัหารัมิทรัพัย์ใ์นบางพื�นที�ที�ไดร้ับัผู้ลกรัะทบจาก
ความเสำี�ย์งเกี�ย์วกับสำภาพภมูอิากาศ และความเสำี�ย์ง
ดา้นเครัดติที�อาจจะมขีึ�นจากอสำงัหารัมิทรัพัย์์
ที�ไดร้ับัความเสำี�ย์งสำงูดา้นสำภาพภมูอิากาศ
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Physical risks and opportunities in our home lending and insurance portfolios
 
What we found 
This project has undertaken a forward-looking, portfolio-level assessment based on current home lending and insurance 
portfolios. 

The analysis suggests the impact of physical climate change risk will greatly vary across the geographic locations as well as the 
vulnerability of each property. The diversity in geographic and climate conditions determine the climate risks experienced within 
a location, as well as the severity of impact. The analysis indicates that whilst all locations in which our residential property portfolio 
is situated will be subject to impacts of climate change to varying degrees, only a small proportion of properties in high risk locations 
and with vulnerable characteristics are projected to experience a significant increase in impacts over the scenario time period. 

Locations affected by climate risk are expected to experience an increase in maintenance and damage 
costs, leading to higher insurance costs, due to flooding, storms, bushfire and drought, with rising sea 
levels expected to have the most significant increase. For the small proportion of current properties 
that may be significantly affected, this may lead to difficulties in customers servicing their loans. 

Based on these results, if we were to continue to lend in these areas, property demand and valuations in locations more 
prone to physical climate risk may be adversely impacted.  

To understand the potential credit implications of the physical impact of climate change, we have analysed the annual 
average loss associated with both extreme events andincremental changes in climate. Through this project, we have 
analysed where damage, and associated loss, is likely to occur for customers currently in our portfolio and the rate that 
it will increase. We have also analysed which perils, not all of which are currently covered under mainstream insurance 
policies, are likely to cause the problems, and their rate of increase. The results for estimated annual average loss and the 
high risk proportion of our portfolio are shown in more detail on the following page.
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Wipro
“Outperform with Wipro“ 
รัาย์งานปรัะจำาปี 2018-19

ตัวอย์า่งดังต่อไปน่ี้�ได้แสดงให้เห็นี้ถึึงแนี้วทางต่าง ๆ ในี้การัเปิดเผย์คู่วามูย์ดืหยุ์น่ี้ข้องกลยุ์ทธ์ข์้ององค์ู่กรั โดย์คู่ำานี้งึถึึง
สถึานี้การัณ์ด้านี้สภาพภมููอิากาศต่าง ๆ

ขอ้ม่ืลจากี่หนา้ท่ี่� 56-7: 
https://www.wipro.com/content/dam/nexus/en/investor/annual-reports/2018-2019/
annual-report-interactive.pdf

i

Wipro บรัษัิัทขา้มชื่าติสำญัชื่าติอินเดยี์ที�ใหบ้รักิารัเทคโนโลย์ี
สำารัสำนเทศบรักิารัดา้นคำาปรักึษัาและกรัะบวนการัดำาเนินธุ่รักิจ 
ไดเ้ปิดเผู้ย์วา่กำาลงัดำาเนินโครังการัปรัะเมนิความเสำี�ย์งเกี�ย์วกับสำภาพ
ภมูอิากาศในหลาย์ปรัะเทศ โดย์นำาสำถานการัณ์ทั�งสำองตามแนวทาง
การัคาดการัณ์ Representative Concentration Pathways (RCP) 
4.5 และ 8.5 ของคณะกรัรัมการัรัะหวา่งรัฐับาลวา่ดว้ย์การั
เปลี�ย์นแปลงภมูอิากาศ (IPCC) มาใชื่้

นอกจากนี� บรัษัิัทย์งัไดร้ัะบ่ความเสำี�ย์งทางกาย์ภาพที�ปรัะเทศอื�น ๆ 
ต้องเผู้ชื่ญิ (เชื่น่ พาย่์โซ่นรัอ้น) ที�อาจจะกรัะทบต่อการัดำาเนินงานของ
บรัษัิัท บรัษัิัทย์งัไดพ้จิารัณาวา่ปรัะเทศที�บรัษัิัทเขา้ไปดำาเนินธุ่รักิจอาจ
เผู้ชื่ญิกับความเสำี�ย์งในการัเปลี�ย์นผู่้านที�เกี�ย์วขอ้งกับนโย์บาย์และ
ขอ้บงัคับเพื�อสำนับสำน่นการัเปลี�ย์นผู่้านสำูร่ัะบบคารับ์อนตำ�า การัวเิครัาะห์
ความเสำี�ย์งโดย์แย์กตามปรัะเทศนับเป็นการัเปิดเผู้ย์ขอ้มูลที�ดวีธิุหีนึ�ง

Wipro ไดค้ำานึงถึงความเสำี�ย์งหลาย์ปรัะการัในการัปรัะเมนิครัั�งนี� เชื่น่ 
วนัที�มอีากาศรัอ้นมากเป็นพเิศษัหรัอืเกิดอ่ทกภัย์ในเมอืง จากนั�นจงึ
ไดเ้ปิดเผู้ย์ผู้ลลพัธุข์องแบบจำาลองดา้นสำภาพภมูอิากาศ รัวมถึง
ผู้ลกรัะทบในเชื่งิค่าใชื่จ้า่ย์ในปรัะเทศอินเดยี์จากการัจดัหานำ�า
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Environmental Risks

The Enterprise Risk Management and Sustainability functions at 
Wipro jointly oversee environmental and climate change related 
risk identification and mitigation. Impacts of extreme weather 
events, urban water stress, air pollution, waste management 
and their impacts on employee health and wellbeing are the 
most material issues we engaged with. We are currently carrying 
out a comprehensive climate change risk assessment program, 
encompassing both physical and transitional risks, for our major 
operational locations across the globe, covering India, China, 
Philippines, Germany, Romania, the UK and the US. This is being 
done for two scenarios (based on the IPCC defined RCP 4.5 and 
RCP 8.5) for the medium to long term (2030-2050). This assessment 
provides detailed analysis of the changes in key climatic parameters 
such as temperature and rainfall that are likely to impact Wipro’s 
operations. It takes into consideration a variety of climate risks which 
include, an increase in extremely hot days and extremely warm 
nights, increasing frequency of heat waves, exacerbated urban heat 
island effect, air quality deterioration, urban flooding and decreasing 
water availability. 

Key outputs from climate modeling:
Our assessment shows that we are likely to observe an increase in 
day-time temperature (0.02-2.98ºC) and night-time temperature (0.35-
1.74ºC) across all locations except Chennai, where a decrease (0.7ºC) 
in the day time temperature is likely, in both the short term (by 2030) 
and long term (by 2050). This increase in day time temperatures could 
contribute towards an increase in the energy consumption and associated 
operating costs at each location. This change could also adversely impact 
the health and well-being of our employees decreasing their productivity. 

When it comes to rainfall, our risk assessment model predicts an 
increase in rainfall, ranging from 11 to 267mm, for every city except 
Kolkata, Pune and Vishakhapatnam which will likely see decreases 
(13.2-126mm) in rainfall in the long term. Increase in extreme 
precipitation is likely to lead productivity loss due to employee absence 
caused by disruption in city infrastructure and an increase in tropical 
diseases. Given that every city other than Kochi and Kolkata already 
lie in highly water stressed zones, the predicted rise in temperature 
coupled with increasing urbanization is likely to accelerate water 
stress. The corresponding increase in rainfall in most cities is unlikely 
to help improve this situation unless additional water conservation 
measures are taken up in the city. Thus, across the country we are 
likely to experience increasing challenges and costs for procuring water. 

We notice that our operations in Romania, China, Philippines and USA 
are likely to be susceptible to physical risks such as floods, tropical 
storms and tornadoes. These events could impact the wellbeing of 
our employees in the affected regions thus impacting our operations. 
Philippines in particular is likely to face significant fluctuations in rainfall 
and humidity patterns which could lead to an increase in the spread of 
infectious diseases in the country, affecting the health of our employees. 
On the other end of the spectrum, we find that our operations in 
Germany, the UK, the US, China and Romania, are the ones most 
exposed to transitional risks arising from policies and regulations geared 
towards enabling these countries’ transition into low carbon economies 
However, we must point out here that the majority (more than 70%) of 
our employees are based out of India. In addition the fact that all our 
overseas locations are leased premises reduces the direct infrastructural 
risk in our overseas centers. 

https://www.wipro.com/content/dam/nexus/en/investor/annual-reports/2018-2019/annual-report-interactive.pdf
https://www.wipro.com/content/dam/nexus/en/investor/annual-reports/2018-2019/annual-report-interactive.pdf


สำว่นที� 3:  แนวปฏิิบติัที�ดขีองการั
เปิดเผู้ย์ขอ้มูลเกี�ย์วกับ
การับรัหิารัความเสำี�ย์ง
ตามขอ้เสำนอแนะของ 
TCFD
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Lloyds Banking Group
“Helping Britain Prosper” 
รัาย์งานปรัะจำาปี 2018

ขอ้ม่ืลจากี่หนา้ท่ี่� 25:  
https://www.lloydsbankinggroup.com/globalassets/documents/
investors/2018/2018_lbg_annual_report_v2.pdf

i

Lloyds Banking Group ซ่ึ�งเป็นสำถาบนัการัเงินจากสำหรัาชื่
อาณาจกัรั ไดอ้ธุบิาย์แนวทางในการับรัหิารัความเสำี�ย์ง 

และรัะบ่วา่ไดใ้หท้ก่สำว่นธุ่รักิจขององค์กรั (แบง่ออกเป็น
แผู้นกต่าง ๆ) “รัะบ่และจดัลำาดบัความสำำาคัญของความเสำี�ย์ง
และโอกาสำเกี�ย์วกับสำภาพภมูอิากาศ แลว้นำาไปรัวมในขั�นตอน
การับรัหิารัความเสำี�ย์งที�มอียู์”่ นอกจากนี� องค์กรัย์งัใชื่้
แนวคิดเรัื�องการัปรัะเมนิความเสำี�ย์งตามความสำำาคัญ การั
วเิครัาะหปั์จจยั์ใหม ่ๆ และใชื่ ้“หมวดหมูค่วามเสำี�ย์งดั�งเดมิ” 

โดย์จำาแนกตามกรัอบเวลารัะย์ะสำั�น รัะย์ะกลาง และรัะย์ะย์าว

นอกจากนี� ย์งัไดก้ลา่วถึงบทบาทของทีมงานดา้นความ
ย์ั�งย์นืในการัชื่ว่ย์ปรัะสำานงานขา้มหน่วย์ธุ่รักิจและเพิ�มพูน
ความเขา้ใจเกี�ย์วกับปรัะเดน็ดา้นสำภาพภมูอิากาศ รัวมถึง
ความเชื่ื�อมโย์งกับขอ้มูลดา้นการัเงิน ซ่ึ�งเป็นการัตอกย์ำ�า
บทบาทของคณะผูู้้บรัหิารัในการัรัะบ่ ปรัะเมนิ และจดัการั
ความเสำี�ย์งและโอกาสำเกี�ย์วกับสำภาพภมูอิากาศ

ขอ้มูลที�เปิดเผู้ย์ชื่ว่ย์ใหตั้วอย์า่งของความเสำี�ย์งทาง
กาย์ภาพและความเสำี�ย์งในการัเปลี�ย์นผู้า่น แต่ไมไ่ด้
กำาหนดชื่ื�อเชื่น่นั�น

Risk management
Each division within the Group is responsible for 
identifying and prioritising relevant climate
related risks and opportunities and integrating
them into their risk management processes, which 
determine materiality and classify risks into traditional 
risk categories. This includes identifying potential 
risks through horizon scanning of changes in 
regulation, technology and consumer demand. Risks 
are classified in terms of whether they impact the 
Group in the short, medium or long term. Examples 
include possible changes in the sustainability of 
homes, how vehicles are powered, changes in UK 
energy mix, through to changes in the frequency 
and severity of extreme weather events. The Group 
sustainability team facilitates collaboration across 
divisions to increase understanding of consistent 
issues, as well as our risk, opportunities and financial 
impact on an aggregated basis. 

https://www.lloydsbankinggroup.com/globalassets/documents/investors/2018/2018_lbg_annual_report_v2.pdf
https://www.lloydsbankinggroup.com/globalassets/documents/investors/2018/2018_lbg_annual_report_v2.pdf
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ขอ้ม่ืลจากี่หนา้ท่ี่� 108-9: 
https://www.eni.com/docs/en_IT/enicom/publications-archive/publications/reports/reports-2018/
Annual-Report-2018.pdf

i

Eni
รัาย์งานปรัะจำาปี 2018

นอกจากนี� ย์งัไดเ้ปิดเผู้ย์ขอบเขตความครัอบคลม่ของความเสำี�ย์ง โดย์กลา่วถึงหมวดหมูค่วามเสำี�ย์งเกี�ย์วกับสำภาพภมูอิากาศที�เกี�ย์วขอ้ง 
ทั�งความเสำี�ย์งจากการัเปลี�ย์นผู่้านและความเสำี�ย์งทางกาย์ภาพ ตลอดจนขั�นตอนในการัรัะบ่ความเสำี�ย์งและผูู้้ที�มสีำว่นเกี�ย์วขอ้งในธุ่รักิจ  
มกีารัเน้นย์ำ�าใหเ้หน็ถึงความเชื่ื�อมโย์งของการัเปิดเผู้ย์ขอ้มูลตามขอ้เสำนอแนะของ TCFD รัะหวา่งความครัอบคลม่ของความเสำี�ย์งและ
การัวเิครัาะหส์ำถานการัณ์เพื�อปรัะเมนิความเสำี�ย์งจากการัเปลี�ย์นผู้า่นในดา้นพลงังาน

หลงัจากไดก้ำาหนดกรัอบการับรัหิารัความเสำี�ย์งโดย์รัวมแลว้ 
Eni ก็ไดอ้ธุบิาย์วา่ความเสำี�ย์งเกี�ย์วกับสำภาพภมูอิากาศอยู์่
ตรังจ่ดไหน โดย์รัะบ่วา่ความเสำี�ย์งเกี�ย์วกับสำภาพภมูอิากาศ 
ถือเป็นความเสำี�ย์งเชื่งิกลย่์ทธุล์ำาดบัต้น ๆ ซ่ึ�งจะมกีารั 
“วเิครัาะห ์ปรัะเมนิและเฝ้่าติดตาม” ซ่ึ�งบรัษัิัทจะใหค้วาม
สำำาคัญอย์า่งย์ิ�ง และมกีารั “วเิครัาะห ์ปรัะเมนิ และเฝ้่า
ติดตาม” โดย์ CEO

Eni อธุบิาย์วา่ไดจ้ดัทำาและใชื่โ้มเดลการับรัหิารัความเสำี�ย์ง
แบบบูรัณาการัเพื�อใหม้ั�นใจไดว้า่ผูู้บ้รัหิารัจะตัดสำนิใจโดย์
คำานึงถึงขอ้มูลความเสำี�ย์งในชื่ว่งเวลาต่าง ๆ

Eni ไดเ้ชื่ื�อมโย์งความเสำี�ย์งเขา้กับแผู้นเชื่งิกลย่์ทธุ ์ซ่ึ�งสำะท้อน
ใหเ้หน็ถึงความเชื่ื�อมโย์งของการัเปิดเผู้ย์ขอ้มูลตามขอ้เสำนอ
แนะของ TCFD รัะหวา่งองค์ปรัะกอบดา้นกลย่์ทธุแ์ละการั
บรัหิารัความเสำี�ย์ง Eni ย์งัไดน้ำาเสำนอขั�นตอนในการัจดั
ลำาดบัความสำำาคัญของความเสำี�ย์ง โดย์ใชื่เ้มทรักิซ่ที์�พจิารัณา
รัะดบัความเสำี�ย์ง ความน่าจะเป็นที�จะเกิดขึ�น ตลอดจน
ผู้ลกรัะทบทั�งเชื่งิปรัมิาณและคณ่ภาพ
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RISK MANAGEMENT
Eni has developed and adopted an Integrated 
Risk Management (IRM) model to ensure that 
management takes risk-informed decisions, taking 
fully into consideration current and potential future 
risks, including medium and long-term ones, as part 
of an organic and comprehensive vision.
The process is implemented using a “top-down, 
risk-based”approach, starting from the contribution 
to the definition of Eni’s Strategic Plan, by 
means of analyses that support the understanding 
and evaluation of the likelihood of underlying risk 
(e.g. definition of specific de-risking objectives) and 
continue with the support for its implementation 
through periodic risk assessment & treatment cycles 
and monitoring. Risk prioritization is carried out on 
the basis of multi-dimensional matrices that measure 
the level of risk by combining clusters of probability 
of occurrence and impact in both quantitative and 
qualitative terms. The risk of Climate Change is 
identified as one of Eni’s top strategic risks and is 
analysed, assessed and monitored by the CEO as 
part of the IRM process. 

Main risks and opportunities
Climate change is analysed, evaluated and managed 
by considering energy transition aspects (market 
scenario, regulatory and technological evolution, 
reputational issues) and physical phenomena. The 
analysis is carried out using an integrated and 
cross-cutting approach which involves specialist 
departments and business lines and considers the 
related risks and opportunities. The main findings 
are shown below.

https://www.eni.com/docs/en_IT/enicom/publications-archive/publications/reports/reports-2018/Annual-Report-2018.pdf
https://www.eni.com/docs/en_IT/enicom/publications-archive/publications/reports/reports-2018/Annual-Report-2018.pdf
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Royal Bank of Canada
รัาย์งานปรัะจำาปี 2018

ขอ้ม่ืลจากี่หนา้ท่ี่� 50: 
https://annualreports.rbc.com/ar2018/

i

Royal Bank of Canada ไดแ้สำดงใหเ้หน็วา่ความเสำี�ย์งสำำาคัญในลำาดบัต้น ๆ 
และความเสำี�ย์งที�เพิ�งเกิดใหม ่เชื่น่ การัเปลี�ย์นแปลงสำภาพภมูอิากาศ อยู์ใ่นกรัอบ
การับรัหิารัความเสำี�ย์งขององค์กรัอย์า่งไรัโดย์นำาเสำนอเป็นพรีัะมดิความเสำี�ย์ง 
ซ่ึ�งความเสำี�ย์งที�อยู์ต่รังฐานเป็นความเสำี�ย์งที�ธุนาคารัสำามารัถควบคม่และมอิีทธุพิล
ไดม้ากที�สำด่ สำว่นความเสำี�ย์งที�อยู์บ่นย์อดเป็นความเสำี�ย์งที�ควบคม่ไดน้้อย์ที�สำด่

ธุนาคารัไดป้รับัขั�นตอนการับรัหิารัความเสำี�ย์งและมกีารัปรัะเมนิความเสำี�ย์ง 
"แบบมองไปขา้งหน้า" เพรัาะธุนาคารัตรัะหนักดวีา่การับรัหิารัความเสำี�ย์งเป็น
ขั�นตอนที�พฒันาอยู์เ่สำมอ ไมไ่ดห้ย่์ดนิ�ง นอกจากนี� Royal Bank of Canada 
ย์งัไดก้ำาหนดใหผูู้้บ้รัหิารัต้องมบีทบาทในการัเป็นเจา้ของความเสำี�ย์ง ซ่ึ�งเชื่ื�อมโย์ง
กลบัไปย์งัการัเปิดเผู้ย์ขอ้มูลเกี�ย์วกับการักำากับดแูลตามขอ้เสำนอแนะของ TCFD b)
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https://annualreports.rbc.com/ar2018/
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ขอ้ม่ืลจากี่หนา้ท่ี่� 89: 
https://annualreports.rbc.com/ar2018/

i

Royal Bank of Canada ย์งัไดร้ัะบ่ดว้ย์วา่การัเปลี�ย์นแปลงสำภาพ
ภมูอิากาศอาจกรัะต่้นใหเ้กิดความเสำี�ย์งปรัะเภทต่าง ๆ มากมาย์  
ทางธุนาคารัไดอ้ธุบิาย์ขั�นตอนในการัปรัะเมนิความเสำี�ย์งเกี�ย์วกับ
สำภาพภมูอิากาศ (ทั�งความเสำี�ย์งทางกาย์ภาพและความเสำี�ย์งในการั
เปลี�ย์นผู้า่น) วา่ธุนาคารัอาจมคีวามเสำี�ย์งและผู้ลกรัะทบจากความ
เสำี�ย์งดงักลา่ว ขั�นตอนในการัปรัะเมนิความเสำี�ย์งนี�มกีารัวเิครัาะห์
ผู้ลติภัณฑ์แ์ละบรักิารั ลกูค้าและสำถานการัณ์ นอกจากนี� ย์งัรัะบ่ดว้ย์
วา่มกีารัรัาย์งานความเสำี�ย์งเกี�ย์วกับสำภาพภมูอิากาศอย์า่งสำมำ�าเสำมอ
ใหผูู้้บ้รัหิารัและคณะกรัรัมการับรัษัิัททรัาบอย์า่งไรั ซ่ึ�งแสำดงใหเ้หน็ถึง
ความสำำาคัญและความเชื่ื�อมโย์งรัะหวา่งการัเปิดเผู้ย์ขอ้มูลเกี�ย์วกับ
การับรัหิารัความเสำี�ย์งและการักำากับดแูล

เนื�อหาสำว่นสำด่ท้าย์นี� เป็นตารัางที�รัะบ่ถึงความเสำี�ย์งเกี�ย์ว
กับการัเปลี�ย์นแปลงสำภาพภมูอิากาศที�อาจจะเกิดขึ�น 
ตลอดจนการัดำาเนินการัของผูู้บ้รัหิารัเพื�อจดัการักับ 
ความเสำี�ย์งดงักลา่ว
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https://annualreports.rbc.com/ar2018/
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รัาย์งานปรัะจำาปี 2018
HSBC Holdings Plc

HSBC สำถาบนัผูู้ใ้หบ้รักิารัดา้นการัธุนาคารัและการัเงินขา้มชื่าติจากสำหรัาชื่อาณาจกัรั ไดแ้สำดงใหเ้หน็วา่สำามารัถค่อย์ ๆ ผู้นวกรัวมความเสำี�ย์ง 
เกี�ย์วกับสำภาพภมูอิากาศเขา้กับขั�นตอนการับรัหิารัความเสำี�ย์งที�มอียู์ไ่ดอ้ย์า่งไรั เชื่น่ อธุบิาย์วา่ธุนาคารักำาลงัดำาเนินการัเพื�อรัวมความเสำี�ย์งในการั 
เปลี�ย์นผู้า่นใหอ้ยู์ใ่นขั�นตอนการับรัหิารัสำนิเชื่ื�อในแต่ละวนัของธุนาคารัอย์า่งไรั นอกจากนี� ธุนาคารัย์งัไดร้ัะบ่กล่ม่ธุ่รักิจที�มคีวามเสำี�ย์งในการัเปลี�ย์นผู่้าน 
สำงูรัวมหกกล่ม่ธุ่รักิจ โดย์พจิารัณาจากปรัมิาณการัปลอ่ย์ก๊าซ่คารับ์อนไดออกไซ่ดทั์�วโลก และพจิารัณาถึงความเสำี�ย์งของธุนาคารัจากปรัะเดน็ดงักลา่ว

ขอ้ม่ืลจากี่หนา้ท่ี่� 29:
https://www.hsbc.com/-/files/hsbc/investors/hsbc-results/2018/annual/hsbc-holdings-
plc/190219-annual-report-and-accounts-2018.pdf?download=1

i

ความเสำี�ย์งเกี�ย์วกับสำภาพภมูอิากาศจะปรัากฏิอย์า่งชื่ดัเจนในคำาแถลง
เกี�ย์วกับการับรัหิารัความเสำี�ย์งปรัะจำาปี 2019 ที�ผู้า่นการัอน่มติัจากคณะ
กรัรัมการับรัษัิัท โดย์แสำดงใหเ้หน็ถึงความเชื่ื�อมโย์งที�สำำาคัญรัะหวา่งการั
กำากับดแูลของคณะกรัรัมการับรัษัิัทในปรัะเดน็เกี�ย์วกับสำภาพภมูอิากาศ
และการับรัหิารัความเสำี�ย์ง

เนื�อหาสำว่นนี�ย์งัแสำดงใหเ้หน็วา่การัเปิดเผู้ย์ขอ้มูลเกี�ย์วกับ
การับรัหิารัความเสำี�ย์งและแนวทางที�ใชื่ใ้นการัวเิครัาะห์
ความเสำี�ย์งน่าจะพฒันาและเปลี�ย์นแปลงไปเมื�อเวลาผู้า่นไป 
ซ่ึ�งจะนำาไปสำูก่ารัปรับัตัวชื่ี�วดัที�เกี�ย์วขอ้งดว้ย์
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Risk Management
We are increasingly incorporating climate-related 
risk, both physical and transition, into how we 
manage and oversee risks internally and with our 
customers. Climate risk is now included as a theme in 
our ‘Top and emerging risks report’ to ensure that it 
receives monthly management oversight via the Risk 
Management Meeting of the Group Management 
Board (‘RMM’) (see page 30). In addition, our 
Board-approved risk appetite statement contains 
a qualitative statement on our approach to 
sustainability, which will be further expanded in 
2019 to include climate risk explicitly. 

We have a number of sustainability risk policies 
covering specific sectors. In 2018, we updated our 
energy policy to limit the financing of high-carbon-
intensity energy projects, while still supporting 
energy customers on their transition to a low-carbon 
economy. From the release of the new energy policy 
in April 2018 until the end of 2018, HSBC financed 
no new coal-fired power plants.
 
Transition risk, in the context of climate change, is 
the possibility that a customer’s ability to meet its 
financial obligations will deteriorate due to the global 
movement from a high-carbon to a low-carbon 
economy. HSBC is working to embed transition risk 
into its day-to-day credit risk management. The aim 
is that over time, each wholesale counterparty will 
receive a client transition risk rating based on their 
susceptibility to, and ability to manage transition risk.

We have identified six higher transition risk sectors 
based on their contribution to global carbon dioxide 
emissions. These sectors are: oil and gas; building 
and construction; chemicals; automotive; power and 
utilities; and metals and mining. Over time we may 
identify additional sectors as having higher transition 
risk depending on a variety of factors, including 
country-level carbon dioxide reduction plans per the 
Paris Agreement. 

The table below presents our exposure to the six 
higher transition risk sectors. These figures capture 
all lending activity, including environmentally 
responsible customers and sustainable financing. 
Further details on our approach to the quantification 
of exposures can be found in footnote 37 on page 
67. This is expected to evolve over time as we 
develop new climate-related metrics.

https://www.hsbc.com/-/files/hsbc/investors/hsbc-results/2018/annual/hsbc-holdings-plc/190219-annual-report-and-accounts-2018.pdf?download=1
https://www.hsbc.com/-/files/hsbc/investors/hsbc-results/2018/annual/hsbc-holdings-plc/190219-annual-report-and-accounts-2018.pdf?download=1


32

คู่่�มือืเก่ี่�ยวกัี่บแนวปฏิิบติัิท่ี่�ดีข่อง TCFD แนวปฏิิบติัิท่ี่�ดีข่องกี่ารเปิดีเผยขอ้ม่ืลเก่ี่�ยวกัี่บกี่ารบรหิารคู่วามืเสี่่�ยงติามืขอ้เสี่นอแนะของ TCFD

คู่ณะกี่รรมืกี่ารมืาติรฐานกี่ารบญัชีเ่พื่ื�อคู่วามืยั�งยนื คู่ณะกี่รรมืกี่ารมืาติรฐานกี่ารเปิดีเผยขอ้ม่ืลดีา้นกี่ารเปล่�ยนแปลงสี่ภาพื่ภม่ือิากี่าศ

Fujitsu Group
รัาย์งานแบบบูรัณาการัปรัะจำาปี 2018

ขอ้ม่ืลจากี่หนา้ท่ี่� 66-7:
https://www.fujitsu.com/global/documents/about/ir/library/integratedrep/
IntegratedReport2018-all.pdf

i

Fujitsu ซ่ึ�งเป็นบรัษัิัทผู้ลติอ่ปกรัณ์ 
และใหบ้รักิารัดา้นเทคโนโลย์สีำารัสำนเทศ 
ขา้มชื่าติจากปรัะเทศญี�ป่น่ ไดอ้ธุบิาย์ 
ขั�นตอนการับรัหิารัความเสำี�ย์ง 
ผู้า่นแผู้นภมู ิเนื�อหาสำว่นนี�กลา่วถึง 
บทบาทของคณะกรัรัมการัการั 
บรัหิารัความเสำี�ย์งและการักำากับดแูล 
การัปฏิิบติัตามกฎรัะเบยี์บ รัวมถึง 
เจา้หน้าที�ดา้นการักำากับดแูลการัปฏิิบติั 
ตามกฎรัะเบยี์บและการับรัหิารัความ 
เสำี�ย์ง ตลอดจนอธุบิาย์บทบาทของ 
คณะกรัรัมการัช่ื่ดดงักลา่วในการั 
รัาย์งานปัจจยั์ความเสำี�ย์งสำำาคัญต่อ 
คณะกรัรัมการับรัษัิัทและหน่วย์ธุ่รักิจ 
อื�น ๆ มกีารัรัะบ่ใหค้วามเสำี�ย์งทาง 
กาย์ภาพของการัเปลี�ย์นแปลงสำภาพ 
ภมูอิากาศเป็นความเสำี�ย์งหลกั  
ซ่ึ�งการัพจิารัณาปัจจยั์ความเสำี�ย์ง 
ต่าง ๆ รัวมถึงความเสำี�ย์งจากการั 
เปลี�ย์นแปลงสำภาพภมูอิากาศปรัากฏิ 
ตามตารัางนี�
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Risk Management Process

The Risk Management & Compliance Committee, which 
maintains regular communication with risk management 
compliance officers, identifies   analyzes and evaluates the 
risks of of business activities at each of the Fujitsu Group’s 
divisions and Group Companies in and outside of Japan, and 
sets out and reviews the responsive steps upon confirming 
the detailed measures intended to deal with major risks 
by averting, minimizing, transferring or retaining them. 
The Committee also regularly reports significant risks it 
has identified, analyzed, and evaluated to the Board of 
Directors.

The Risk Management & Compliance Committee also 
prepares reponses to the materialized risks despite the 
implementation

 of various preventive measures. The Risk Management 
& Compliance Committee coordinates with the related 
divisions and workplaces for rapid resolution of the problem 
by taking appropriate measures such as establishing a task 
force. At the same time The Risk Management & Compliance 
Committee strives to indentify the causes of the problem 
while proposing and implementing solutions. Additionally, 
for critical risks, the Committee  also reports as appropriate to 
the Board of Directors. The Risk Management & Compliance 
Committee continuously confirms  the implementation status 
of these processes and works to make improvements. 

https://www.fujitsu.com/global/documents/about/ir/library/integratedrep/IntegratedReport2018-all.pdf
https://www.fujitsu.com/global/documents/about/ir/library/integratedrep/IntegratedReport2018-all.pdf


สำว่นที� 4:  แนวปฏิิบติัที�ด ี
ของการัเปิดเผู้ย์ 
ขอ้มูลเกี�ย์วกับ 
ตัวชื่ี�วดัและเปา้หมาย์ 
ของ TCFD
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ขอ้ม่ืลจากี่หนา้ท่ี่� 207 และ 255: 
https://www.danone.com/investor-relations/publications-events/registrations-documents.html

i

Danone ไดเ้ปิดเผู้ย์ขอ้มูลเกี�ย์วกับวา่ บรัษัิัทไดน้ำาผู้ล
การัดำาเนินงานดา้นสำงัคม รัวมถึงโครังการัดา้นสำิ�ง
แวดลอ้มไปพจิารัณาเป็นปัจจยั์หนึ�งในนโย์บาย์ค่า
ตอบแทนของบรัษัิัท โดย์เฉพาะอย์า่งย์ิ�ง ทางบรัษัิัทได้
รัะบ่วา่เปา้หมาย์ดา้นสำิ�งแวดลอ้มในปี 2018 ซ่ึ�งรัวมถึง
เปา้หมาย์ดา้นสำภาพภมูอิากาศ คิดเป็น 10% ของ
สำดัสำว่นค่าตอบแทนปรัะจำาปี

นอกจากนี� Danone ย์งัไดเ้ปิดเผู้ย์รัะเบยี์บวธิุทีี�ใชื่ใ้นการัรัาย์งานขอ้มูล
การัปลอ่ย์ก๊าซ่เรัอืนกรัะจก โดย์ไดอ้้างอิงถึงมาตรัฐานของ GHG 
Protocol Corporate Standard ย์ิ�งไปกวา่นั�น Danone ย์งัไดร้ัะบ่ถึง
ศักย์ภาพในการัเกิดภาวะโลกรัอ้นและค่าสำมัปรัะสำทิธุิ�การัปลอ่ย์ก๊าซ่เรัอืน
กรัะจกที�ใชื่ใ้นการัรัาย์งานขอ้มูลการัปลอ่ย์ก๊าซ่เรัอืนกรัะจก โดย์การั
อ้างอิงรัาย์งานการัปรัะเมนิของ IPCC ฉบบัที�หา้ นอกจากนี� ย์งัไดร้ัะบ่วธิุี
การักำาหนดค่าสำมัปรัะสำทิธุิ�การัปลอ่ย์ก๊าซ่เรัอืนกรัะจกจากการัใชื่ไ้ฟื้ฟื้า้ 
การัทำาความรัอ้น ไอนำ�าและฝ่่่นฟ่ื้ง้กรัะจาย์จากสำารัทำาความเย์น็ดว้ย์ รัาย์
ละเอีย์ดดงักลา่วทำาใหเ้กิดความโปรัง่ใสำเกี�ย์วกับหลกัการัและวธิุใีนการั
คำานวณค่าการัปลอ่ย์ก๊าซ่เรัอืนกรัะจก และชื่ว่ย์ใหนั้กลงทน่สำามารัถนำา
การัเปิดเผู้ย์ขอ้มูลของ Danone ไปเปรัยี์บเทีย์บได้

Danone
“One Planet, One Health” 
เอกสำารัการัลงทะเบยี์นปรัะจำาปี 2018
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Scope 1 and 2 greenhouse gas emissions
Scope 1 and 2 emissions are calculated in accordance with the 
methodology set out in the GHG Protocol Corporate Standard 
(January 2015 revised edition). In January 2015, the GHG Protocol 
published a guidance document on the method used to account 
for scope 2 greenhouse gas emissions, which introduces dual 
reporting:

 •  location-based reporting, which reflects emissions due 
to electricity consumption from a conventional power grid. 
It therefore uses primarily an average emissions factor of the 
country’s energy mix;

 •  market-based reporting, which reflects emissions from 
energy consumption taking into account the specific features of 
the energy contracts chosen, and also considers the impact of the 
use of energy from renewable sources.

Danone has set its reduction targets according to the market-
based method.

Emissions (scopes 1 and 2) are calculated by applying global 
warming potentials and emissions factors to the activity data:

 • the global warming potentials used for methane (CH4) and 
nitrous oxide (N2O) as well as the impact of fugitive emissions 
of refrigerants, correspond to data in the IPCC Fifth Assessment 
Report (AR5), Climate Change 2013. The IPCC (Intergovernmental 
Panel on Climate Change) is a group of inter-governmental experts 
specialized in climate change;
 
 • the emissions factors used to calculate emissions related 
to energy combustion correspond to data in the 2006 IPCC 
Guidelines (2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas 
Inventories);

 • electricity emissions factors follow the hierarchy defined in the 
new scope 2 guidance document of the GHG Protocol for market- 
based reporting. Suppliers’ specific factors must be certified by 
instruments that prove the origin of electricity (guarantee of 
origin certificates). If some of the electricity used is not of certified 
origin, the emissions factors used are the national residual mixes 
published by official bodies such as the Association of Issuing 
Bodies (AIB) in Europe and Green-e in North America. For countries 
that do not have green-electricity attribute instruments, the 
emissions factors used are those used for location-based reporting 
provided by the International Energy Agency (2017 publication of 
energy mixes in 2015);
 
 • the factors used for heating and steam are from the 2017 
version of UK Department for Environment Food & Rural Affairs 
(DEFRA) and the factors used for cooling are from the carbon 
database of the French Agency for the Environment and Energy 
Management (ADEME, 2015);

 • the emissions factors used to characterize the impact 
of fugitive refrigerant emissions are based on the IPCC Fifth 
Assessment Report (AR5) “Climate Change 2013: The Physical 
Science Basis”, published in 2013.
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China Telecom Corporation Limited
“Intelligent Transformation to Co-share Value of 
Innovation” รัาย์งานปรัะจำาปี 2018

บรัษัิัทโทรัคมนาคม China Telecom มตีารัางขอ้มูลที�ลงรัาย์ละเอีย์ดปัจจยั์ผู้ลการัดำาเนินงานดา้นสำภาพภมูอิากาศ ที�สำง่ผู้ลกรัะทบต่อบรัษัิัท การันำา
เสำนอขอ้มูลที�ลงรัาย์ละเอีย์ดตัวชื่ี�วดัต่าง ๆ ดา้นการัปลอ่ย์ก๊าซ่เรัอืนกรัะจกชื่ว่ย์ใหนั้กลงทน่เหน็ภาพรัวมของบญัชื่คีวามเสำี�ย์งของบรัษัิัทที�เกี�ย์วขอ้งกับ
การัปลอ่ย์ก๊าซ่เรัอืนกรัะจกทั�งทางตรังและทางอ้อมไดช้ื่ดัเจนมากขึ�น

นอกจากนี� บรัษัิัทย์งันำาเสำนอขอ้มูลการัใชื่พ้ลงังานต่อหน่วย์ของกรัะแสำขอ้มูล (หน่วย์เป็นเทรัะไบต์) ต่อรัาย์ไดจ้ากการัดำาเนินงาน และต่อความถี�คลื�น
พาหที์�สำถานีฐาน ซ่ึ�งจะทำาใหผูู้้้ใชื่ข้อ้มูลเขา้ใจเกี�ย์วกับปรัะสำทิธุภิาพในเชื่งิเศรัษัฐกิจจากการัใชื่พ้ลงังานของบรัษัิัท

ขอ้ม่ืลจากี่หนา้ท่ี่� 116:  
https://www.chinatelecom-h.com/en/ir/report/annual2018.pdf

i

นอกเหนือจากขอ้มูลเกี�ย์วกับการัปลอ่ย์
ก๊าซ่เรัอืนกรัะจกตามขอบเขตที� 1 และ 2 
แบบรัวมแลว้ China Telecom ย์งันำา
เสำนอขอ้มูลวธิุวีดัการัปลอ่ย์ก๊าซ่เรัอืน
กรัะจก ตามรัาย์ไดจ้ากการัดำาเนินงานต่อ
หน่วย์

ขอ้มูลในสำว่นนี�ลงรัาย์ละเอีย์ดเกี�ย์ว
กับการัใชื่พ้ลงังานปรัะเภทต่างๆ ซ่ึ�ง
ครัอบคลม่ถึงการัใชื่ไ้ฟื้ฟื้า้ ก๊าซ่ธุรัรัมชื่าติ 

ถ่านหนิ นำ�ามนัแก๊สำโซ่ลนี นำ�ามนัดเีซ่ล รัวม
ถึงความรัอ้นที�ซ่ื�อมาดว้ย์ ขอ้มูลดงักลา่ว
เป็นปรัะโย์ชื่น์ต่อนักลงทน่ในการัทำาความ
เขา้ใจวา่การัใชื่พ้ลงังานจากแหลง่ต่างๆ  

กันนี�ไดร้ับัผู้ลกรัะทบจากปัจจยั์ความเสำี�ย์ง
ดา้นสำภาพภมูอิากาศที�แตกต่างกันอย์า่งไรั

นอกจากนี� China Telecom ย์งัรัะบ่ขอ้มูล
แหลง่ที�มาของการัปลอ่ย์ก๊าซ่เรัอืนกรัะจก
จากขย์ะปรัะเภทต่าง ๆ
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https://www.chinatelecom-h.com/en/ir/report/annual2018.pdf
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BASF
รัาย์งานของ BASF ปรัะจำาปี 2018

ขอ้ม่ืลจากี่หนา้ท่ี่� 104: 
https://report.basf.com/2018/en/

i

BASF บรัษัิัทสำารัเคมสีำญัชื่าติเย์อรัมนี ไดอ้ธุบิาย์เปา้หมาย์ของ
บรัษัิัทสำองช่ื่ด โดย์เปา้หมาย์ช่ื่ดแรักเป็น เปา้หมาย์ ลดการัปลอ่ย์
ก๊าซ่เรัอืนกรัะจกลง 40% ภาย์ในปี 2020 (จากปีฐาน 2002)  
ในรัปูแบบของปรัมิาณการัปลอ่ย์ก๊าซ่คารับ์อนไดออกไซ่ดต่์อ 
หน่วย์การัผู้ลติ (หน่วย์ เป็นต้น) 

นอกจากนี� BASF ย์งัไดร้ัะบ่วา่ไดตั้�งเปา้หมาย์ใหมส่ำำาหรับัปี 2019 
เป็นต้นไป ใหม้สีำดัสำว่นปรัมิาณการัปลอ่ย์ก๊าซ่คารับ์อนไดออกไซ่ดที์�
เพิ�มขึ�นเป็นศูนย์ต่์อหน่วย์การัผู้ลติ โดย์รัะบ่วา่จะมกีารัใชื่เ้ปา้หมาย์
นี�ตั�งแต่ปี 2019-2030

เป้าหมาย์ช่ื่ดที�สำองเป็นเปา้หมาย์ในการัใชื่ร้ัะบบจดัการัดา้นพลงังาน
ที�ไดร้ับัการัรับัรัองเพื�อกำาหนดความต้องการัพลงังานหลกัของ
บรัษัิัท ใหค้รัอบคลม่ถึง 90% บรัษัิัทไดร้ัาย์งานความคืบหน้าใน
การับรัรัลเ่ป้าหมาย์ทั�งสำองช่ื่ดจนถึงปัจจ่บนัไวใ้นการัเปิดเผู้ย์ขอ้มูล
ตามรัอบการัรัาย์งานปีลา่สำด่

BASF ไดร้ัาย์งานขอ้มูลเกี�ย์วกับการั
ปลอ่ย์ก๊าซ่เรัอืนกรัะจกตามขอบเขตที� 
1 และ 2 สำำาหรับัขอบเขตที� 1 ของการั
ปลอ่ย์ก๊าซ่เรัอืนกรัะจก BASF ไดแ้ย์ก
ย์อ่ย์ขอ้มูลการัปลอ่ย์ก๊าซ่ตามปรัะเภท
ก๊าซ่ รัวมถึงคารับ์อนไดออกไซ่ด ์ไน
ตรัสัำออกไซ่ด ์มเีทนและไฮโดรัฟื้ลอูอโรั
คารับ์อน โดย์ BASF ไดร้ัวมขอ้มูลจาก
รัอบการัรัาย์งานปีลา่สำด่และปีก่อนหน้า 
รัวมถึงขอ้มูลผู้ลการัดำาเนินงานในปี 
2002 ซ่ึ�งเป็นปีฐานสำำาหรับัเปา้หมาย์
ปรัะจำาปี 2020
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Global goals and measures

We aim to reduce our greenhouse gas emissions per metric ton 
of sales product by 40% by 2020, compared with baseline 2002
(BASF operations excluding the discontinued oil and gas business). 
In absolute terms, our emissions declined slightly in 2018 
compared with the previous year. We reduced greenhouse gas 
emissions per metric ton of sales product by 34.2% compared 
with baseline 2002 (2017: reduction of 35.5%). Since 1990, we 
have been able to lower our overall greenhouse gas emissions 
from BASF operations (excluding the oil and gas business) by 
49.2% and even reduce specific emissions by 74.2%.

We will pursue a new goal from 2019 onward: CO2-neutral 
growth until 2030. We will maintain greenhouse gas emissions 
per metric ton of sales product as an additional reporting indicator.

By 2020, we want to have introduced certified energy management 
systems (DIN EN ISO 50001) at all relevant production sites.¹ Taken 
together, this represents 90% of BASF’s primary energy demand.

https://report.basf.com/2018/en/


37

คู่่�มือืเก่ี่�ยวกัี่บแนวปฏิิบติัิท่ี่�ดีข่อง TCFD แนวปฏิิบติัิท่ี่�ดีข่องกี่ารเปิดีเผยขอ้ม่ืลเก่ี่�ยวกัี่บตัิวชี้่�วดัีและเปา้หมืายของ TCFD

คู่ณะกี่รรมืกี่ารมืาติรฐานกี่ารบญัชี้เ่พื่ื�อคู่วามืยั�งยนื คู่ณะกี่รรมืกี่ารมืาติรฐานกี่ารเปิดีเผยขอ้ม่ืลดีา้นกี่ารเปล่�ยนแปลงสภาพื่ภม่ือิากี่าศ

Gold Fields
รัาย์งานปรัะจำาปี 2018 แบบบูรัณาการั

ขอ้ม่ืลจากี่หนา้ท่ี่� 97:  
https://www.goldfields.com/pdf/investors/integrated-annual-reports/2018/iar-2018.pdf

i

Gold Fields บรัษัิัททำาเหมอืงสำญัชื่าติแอฟื้รักิาใต้ ไดร้ัาย์งาน
ขอ้มูลการัปลอ่ย์ก๊าซ่เรัอืนกรัะจกตามขอบเขตที� 1, 2 และ 3 
ทั�งแบบแย์กสำว่นและแบบรัวม โดย์ทำาใหนั้กลงทน่เหน็ภาพรัวม
ทั�งหมดของแหลง่การัปลอ่ย์ก๊าซ่เรัอืนกรัะจกในการัดำาเนินงาน
ของบรัษัิัท

Gold Fields ไดอ้ธุบิาย์ถึงปรัมิาณการัปลอ่ย์ก๊าซ่เรัอืน
กรัะจกที�เปลี�ย์นแปลงไปในแต่ละปี ซ่ึ�งเกี�ย์วขอ้งกับการัลด
การัใชื่พ้ลงังานทั�งหมดของบรัษัิัท

นอกเหนือจากการัรัาย์งานขอ้มูลการัปลอ่ย์ก๊าซ่เรัอืน
กรัะจกเป็นหน่วย์ลา้นตันคารับ์อนหรัอืเทีย์บเท่าแลว้ ทาง
บรัษัิัทย์งัไดร้ัะบ่ค่าสำมัปรัะสำทิธุิ�ในการัปลอ่ย์ก๊าซ่เรัอืนกรัะจก
ต่อออนซ่ข์องทองคำาที�ผู้ลติ โดย์รัะบ่วา่ค่าสำมัปรัะสำทิธุิ�ไมม่ี
การัเปลี�ย์นแปลงในแต่ละปี เนื�องจากการัผู้ลติทองคำาที�
ลดลง เกิดขึ�นพรัอ้มกับการัใชื่พ้ลงังานที�ลดลง

สำด่ท้าย์นี� Gold Fields ย์งัไดก้ลา่ววา่เปา้หมาย์ที�ต้องการั
คือการัลดการัปลอ่ย์ก๊าซ่คารับ์อนรัวมใหไ้ดต้ามเปา้หมาย์
ในปี 2020 (ปี 2017 เป็นปีฐาน) โดย์บรัษัิัทไดร้ัาย์งานผู้ล
ความคืบหน้าในการับรัรัลเ่ปา้หมาย์ดงักลา่วไวใ้นรัอบการั
รัาย์งานสำองปีลา่สำด่
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Our carbon emission performance mirrors the 
energy usage trends at our operations. These are 
detailed on p70 – 73. Gold Fields’ disclosures cover 
all three carbon emission scopes, Scope 1 – 3, both 
in absolute figures and intensities. Total Scope 1 – 3 
CO2-e emissions during 2018 amounted to 1.85Mt, 
a significant drop from 1.96Mt in 2017, reflecting 
the decrease in total energy usage to 11.62TJ in 
2018 from 12.18TJ in 2017. Emission intensity was 
unchanged from the 0.66t CO2-e/oz in 2017, due to 
a decline in Group gold production. Our aspirational 
target is to reduce cumulative carbon emissions by 
800kt CO2-e between 2017 and 2020. Cumulative 
carbon emission reductions from 2017 – 2018 
totalled 265kt CO2-e.

https://www.goldfields.com/pdf/investors/integrated-annual-reports/2018/iar-2018.pdf
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เอกสำารัลงทะเบยี์นปรัะจำาปี 2018
Total

ขอ้ม่ืลจากี่หนา้ท่ี่� 107:  
https://www.total.com/sites/default/files/atoms/files/ddr2018-en.pdf

i

Total ไดร้ัาย์งานขอ้มูลการัปลอ่ย์
ก๊าซ่เรัอืนกรัะจกตามขอบเขตที� 
1 และ 2 โดย์รัาย์งานปรัมิาณการั
ปลอ่ย์ก๊าซ่เรัอืนกรัะจกตามขอบเขต
ที� 1 ในสำองลกัษัณะ คือ ตาม
ขอบเขตของการัดำาเนินงาน และ
ตามสำดัสำว่นทน่ของกล่ม่บรัษัิัท การั
แสำดงขอ้มูลในลกัษัณะนี�จะชื่ว่ย์ให้
นักลงทน่เขา้ใจถึงลกัษัณะของการั
ปลอ่ย์ก๊าซ่เรัอืนกรัะจกตามขอบเขต
ที� 1 ของ Total ในแง่ของรัะดบั
ความสำามารัถในการัควบคม่ดา้นการั
ปฏิิบติังานในการัปลอ่ย์ก๊าซ่เรัอืน
กรัะจกดงักลา่ว

Total เสำนอขอ้มูลย์อ้นหลงัสำามปี ทำาใหนั้กลงทน่สำามารัถ
วเิครัาะหแ์นวโน้มผู้ลการัดำาเนินงานของ Total ได้

นอกจากนี� Total ย์งัไดตั้�งเปา้หมาย์ลด
การัเผู้าก๊าซ่ทิ�งที�ปลอ่ง การัปรัะหย์ดั
พลงังาน การัลดการัปลอ่ย์ก๊าซ่เรัอืน
กรัะจกจากก๊าซ่มเีทนและก๊าซ่เรัอืนกรัะจก
ในขอบเขตที� 1 และ 2 โดย์รัะบ่ปีฐานและ
รัะย์ะเวลาในการับรัรัลแ่ต่ละเปา้หมาย์ 
Total ไดร้ัาย์งานผู้ลความคืบหน้าในการั
บรัรัลเ่ปา้หมาย์แต่ละเป้าหมาย์จนถึง
ปัจจ่บนั

เป้าหมาย์ของบรัษัิัทมทัี�งที�เป็นค่า absolute และค่า normalised รัวมถึงเปา้หมาย์
การัปลอ่ย์ก๊าซ่มเีทน “ไมใ่หเ้กิน” 0.25% ของก๊าซ่ทั�งหมดที�ผู้ลติเชื่งิพาณิชื่ย์ ์และที� 
Total ต้องการัที�จะบรัรัลเ่ปา้หมาย์และรักัษัาผู้ลการัดำาเนินงานใหไ้ดอ้ย์า่งต่อเนื�อง
ภาย์ในปี 2025

สำำาหรับัแต่ละเป้าหมาย์ Total ไดอ้ธุบิาย์ถึงพฒันาการั
ที�เกิดขึ�นจนถึงปัจจ่บนั โดย์อ้างอิงถึงการัดำาเนินงาน
ของบรัษัิัทเพื�อใหส้ำามารัถบรัรัลผู่้ลการัดำาเนินงานดงั
กลา่วได ้และอธุบิาย์ถึงความแตกต่างรัะหวา่งรัอบการั
ดำาเนินงานในปีปัจจ่บนัและปีก่อนหน้า ที�เกี�ย์วขอ้งกับ
พฒันาการัของบรัษัิัท

นอกจากนี� Total ย์งัไดล้งรัาย์ละเอีย์ดเกี�ย์วกับการัปลอ่ย์ก๊าซ่ตามกล่ม่การั
ปรัะกอบธุ่รักิจ ซ่ึ�งปรัะอบดว้ย์ธุ่รักิจการัสำำารัวจและการัผู้ลติ ธุ่รักิจก๊าซ่ พลงังาน
หม่นเวยี์น และพลงังานไฟื้ฟื้า้ ธุ่รักิจกลั�นและสำารัเคม ีและธุ่รักิจการัตลาดและ
บรักิารั
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The Group’s climate targets:

—   an 80% reduction of routine flaring(¹) on operated facilities
between 2010 and 2020 in order to eliminate it by 2030;
—   an average 1% improvement per year in the energy efficiency
of operated facilities between 2010 and 2020;
—   a sustainable reduction in the intensity of the methane
emissions of the Exploration & Production segment’s operated
facilities to less than 0.20% of gas produced for sale, by 2025;
—   a GHG emission reduction (Scopes 1 & 2) on operated oil &
gas facilities of 46 Mt CO2e in 2015 to less than 40 Mt CO2e
in 2025.

What has been accomplished:

—   more than 80% reduction in routine flaring between 
2010 and 2018;
—   more than 10% improvement in energy efficiency 
between
2010 and 2018;
—   an intensity of the methane emissions below 0.25% of the
commercial gas produced in 2018;
—   a GHG emission reduction (Scopes 1 & 2) on operated 
oil &

gas facilities from 46 Mt CO2e to 42 Mt CO²e between 2015

https://www.total.com/sites/default/files/atoms/files/ddr2018-en.pdf
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รัาย์งานปรัะจำาปี 2018
Eni

i

เปา้หมาย์มทัี�งแบบที�เป็นค่า absolute และค่า 
normalised ซ่ึ�งบรัษัิัทรัะบ่เปา้หมาย์ทั�งสำองแบบ
แย์กออกจากกัน ในการัรัาย์งานความคืบหน้าในการั
บรัรัลเ่ปา้หมาย์ Eni ใหร้ัาย์ละเอีย์ดเกี�ย์วกับปัจจยั์ที�
เกี�ย์วขอ้งและมผีู้ลต่อผู้ลการัดำาเนินงานที�เกิดขึ�น ซ่ึ�ง
ชื่ว่ย์ใหนั้กลงทน่สำามารัถเชื่ื�อมโย์งผู้ลการัดำาเนินงาน
เขา้กับกลย่์ทธุที์�บรัษัิัทใชื่ใ้นการัขบัเคลื�อนและนำาไปสำู่
การับรัรัลเ่ปา้หมาย์ไดภ้าย์ในปีที�กำาหนด

ในแต่ละเปา้หมาย์ บรัษัิัทรัะบ่ปีฐาน กรัอบรัะย์ะเวลา
ในการับรัรัลเ่ปา้หมาย์ และคำาอธุบิาย์เกี�ย์วกับความ
คืบหน้าในการับรัรัลเ่ปา้หมาย์ในรัอบการัรัาย์งานปี
ลา่สำด่

Eni ไดอ้ธุบิาย์เปา้หมาย์หลาย์ปรัะการัที�ไดตั้�งไว ้
ซ่ึ�งเกี�ย์วขอ้งกับปัจจยั์ดา้นสำภาพภมูอิากาศต่างๆ 
ที�กรัะทบต่อธุ่รักิจของบรัษัิัท

ขอ้ม่ืลจากี่ หนา้ท่ี่� 110-11: 
https://www.eni.com/docs/en_IT/enicom/publications-archive/publications/reports/reports-2018/Annual-Report-2018.pdf
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METRICS AND COMMENTS
As part of its decarbonization strategy, Eni has adopted 
indicators that illustrate the progress achieved so far in the 
reduction of GHG emissions into the atmosphere, the use 
and consumption of energy from primary sources and the 
production of energy from renewables. With specific reference 
to emission rates, calculated on data 100% of the operated 
asset for which Eni has set strategic objectives, an overview 
of the results obtained in 2018 compared to the set targets is 
provided below. 
Reduction of the upstream GHG emission intensity index 
by 43% by 2025 vs. 2014: the upstream GHG intensity index, 
expressed as the ratio between direct emissions7 in tonnes of 
CO2 eq and thousands of barrels of oil equivalent, recorded a 
6% decrease in 2018 compared to 2017, reaching 21.44 tCO2 
eq/kboe. This is a 20% reduction compared to 2014, which is 
in line with the 2025 reduction target. The improvement in the 
index in 2018 is mainly due to the reduction in flaring emissions, 
the contribution to production of the gas fields in Egypt (Zohr) 
and Indonesia (Jangkrik) and the return to full operation in 
Norway (Goliat). Overall, these activities have a lower emission 
intensity comapared to the portfolio average. 
Zero process gas flaring by 2025: the volume of hydrocarbons 
sent for process flaring in 2018 was equal to 1.4 billion Sm3, 
a decrease of 9% compared to 2017 (1.6 billion Sm3), mainly 
as a result of “zero flaring” achieved in Turkmenistan (Burun 
field). Through the measures implemented, the volume of 
hydrocarbons sent for process flaring was reduced by 16% 
compared to 2014, in line with the goal of zero process flaring 
by 2025. In 2018, Eni invested €39 million in flaring-down 
projects, especially in Nigeria and Libya. 
Reduction of upstream fugitive methane emissions by 
80% by 2025 vs. 2014: in 2018, upstream fugitive methane 
emissions were 38.8 kton CH4 (-66% vs. 2014) and were 
unchanged compared to 2017 yet overall in line with the 
target. In this area, monitoring and maintenance campaigns 
(Leak Detection And Repair - LDAR) not only in the upstream 
sector, but also in the mid-downstream sector (Sergaz), with a 
6% reduction in total Eni fugitive methane emissions compared 
to 2017.

https://www.eni.com/docs/en_IT/enicom/publications-archive/publications/reports/reports-2018/Annual-Report-2018.pdf
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นอกจากนี� Eni ย์งัมตัีวชื่ี�วดัเกี�ย์วกับ
สำภาพภมูอิากาศ ที�เกี�ย์วขอ้งกับโมเดล
ธุ่รักิจและความเสำี�ย์งในการัเปลี�ย์นผู้า่น 
รัวมถึงค่าใชื่จ้า่ย์ดา้นการัวจิยั์และ
พฒันา โดย์มกีารัแย์กย์อ่ย์ค่าใชื่จ้า่ย์
สำำาหรับัการัใชื่พ้ลงังานที�ไมท่ำาใหเ้กิด
คารับ์อนไดออกไซ่ด ์จำานวนการัจดสำทิธุิ
บตัรัทั�งหมด รัวมถึงสำทิธุบิตัรัดา้น
พลงังานหม่นเวยี์น และสำด่ท้าย์ ย์งัมี
ตัวชื่ี�วดัเกี�ย์วกับการัผู้ลติเชื่ื�อเพลงิ
ชื่วีภาพดว้ย์ ตัวชื่ี�วดัดงักลา่วเป็น
ปรัะโย์ชื่น์ต่อนักลงทน่ในการัเขา้ใจเกี�ย์ว
กับความสำามารัถในการัปรับัตัวและ
บรัรัเทาผู้ลกรัะทบจากสำภาพภมูอิากาศ
ของ Eni

Eni นำาเสำนอตารัางตัวชื่ี�วดัผู้ลการัดำาเนินงานที�ปรัะกอบดว้ย์การัปลอ่ย์ก๊าซ่เรัอืนกรัะจกตามขอบเขตที� 1 และ 2 สำำาหรับัการัปลอ่ย์ก๊าซ่เรัอืนกรัะจกตาม
ขอบเขตที� 1 Eni ไดแ้ย์กย์อ่ย์การัปลอ่ย์ก๊าซ่เรัอืนกรัะจกตามแหลง่ที�เกิด เชื่น่ ก๊าซ่เรัอืนกรัะจกที�ปลอ่ย์จากขั�นตอนการัเผู้าไหมแ้ละการัดำาเนินการัผู้ลติ 
ก๊าซ่เรัอืนกรัะจกที�เกิดจากการัเผู้าก๊าซ่ทิ�งที�ปลอ่ง ก๊าซ่เรัอืนกรัะจกที�เกิดจากการัรัั�วไหลของก๊าซ่มเีทน และก๊าซ่เรัอืนกรัะจกที�เกิดในขั�นตอนการัรัะบาย์
อากาศ การัจดักล่ม่ในลกัษัณะดงักลา่วจะชื่ว่ย์ใหนั้กลงทน่เขา้ใจวา่กลย่์ทธุข์อง Eni สำามารัถบรัหิารัจดัการัก๊าซ่เรัอืนกรัะจกที�เกิดขึ�นในแต่ละสำว่นได้
อย์า่งไรัตามผู้ลการัดำาเนินงานที�เกิดขึ�น
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Prudential Plc
“We do life.” 
รัาย์งานปรัะจำาปี 2018 

ขอ้ม่ืลจากี่หนา้ท่ี่� 76-7:  
http://2018ar.prudentialreports.com/src/assets/pdf/Prudential-AR2018.pdf

i

Prudential Plc บรัษัิัทปรัะกันชื่วีติและผูู้ใ้หบ้รักิารัดา้นการัเงินขา้มชื่าติจากสำหรัาชื่อาณาจกัรั ไดใ้หข้อ้มูลเกี�ย์วกับผู้ลการัดำาเนินงานดา้น
สำภาพภมูอิากาศอย์า่งละเอีย์ด ในการัใหข้อ้มูลการัปลอ่ย์ก๊าซ่เรัอืนกรัะจกตามขอบเขตที� 1, 2 และ 3 Prudential ไดร้ัะบ่ขอบเขตและวธิุี
คำานวณการัปลอ่ย์ก๊าซ่เรัอืนกรัะจกตามขอบเขตที� 3 ที�เกี�ย์วกับกับการัเดนิทางทางอากาศของพนักงาน นอกจากนี� Prudential ย์งัให้
ขอ้มูลการัปลอ่ย์ก๊าซ่เรัอืนกรัะจกตามขอบเขตที� 2 อย์า่งละเอีย์ด ซ่ึ�งถือเป็นขอบเขตที�บรัษัิัทมกีารัปลอ่ย์ก๊าซ่เรัอืนกรัะจกมากที�สำด่

นอกจากนี� Prudential ย์งัไดตั้�งเปา้หมาย์ใน
การัใชื่ไ้ฟื้ฟื้า้จากพลงังานหม่นเวยี์นใหไ้ด ้
100% ภาย์ในปี 2025 โดย์มปีี 2018 เป็นปี
ฐาน ทั�งในอสำงัหารัมิทรัพัย์ที์�บรัษัิัทครัอบ
ครัองและอสำงัหารัมิทรัพัย์ที์�บรัษัิัทบรัหิารั
จดัการัลงทน่

ทางบรัษัิัทย์งัรัะบ่วา่มกีารัรับัปรัะกันขอ้มูลการั
ปลอ่ย์ก๊าซ่เรัอืนกรัะจกตามขอบเขตที� 2 โดย์
เฉพาะ ซ่ึ�งชื่ว่ย์เพิ�มความมั�นใจของนักลงทน่
ต่อความน่าเชื่ื�อถือของขอ้มูลที�รัาย์งาน
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Prudential Group Scope 1 and 2 GHG Emissions
We achieved a ranking of B in the 2018 CDP Climate 
Change disclosure benchmark, and in ClimateWise, 
the insurance sector climate initiative managed by the 
Cambridge Institute for Sustainability Leadership, we 
improved ourscore, achieving 78 per cent (2017: 72 per 
cent). Our performance in ClimateWise against six core 
principles isindependently audited by PwC. 

As a Group, we signed up to RE100 in 2018 to achieve 
100 per cent renewable electricity by 2025 across our 
occupied and managed investment estates. 30 per 
cent of our global electricity consumption is procured 
from 100 per cent certified renewable sources (solar 
PV and on-shore wind). Our Group Scope 2 (market 
based) emissions are independently assured by Deloitte. 
Looking ahead, we will develop roadmaps in 2019 for the 
demerged businesses to set out strategies to achieve this 
target, on a country-by-country basis.

As our business becomes increasingly global, we 
recognise the importance of understanding the impact 
of air travel on our overall corporate carbon footprint. 
We have collated air travel data internally across all three 
regions for the first time. We have elected to disclose 
Scope 3 GHG emissions data from air travel for the UK and 
Europe business unit. This amounted to 21,622 tCO2e, 
representing a 50 per cent increase over preliminary 
estimates (2017: 14,413 tCO2e). The scope of this data 
now includes air travel from our sites in the UK, Japan, 
Kenya, Poland and Zambia, which are controlled by the 
UK and Europe business unit. 

Our combined reported and unreported carbon 
footprint from air travel is a significant contribution to 
our overall emissions. Therefore, as part of a holistic
approach to the management of our climate impacts, 
we will focus management effort on reducing the need 
for travel through the deployment of digitally enabled 
office working practices and offsetting emissions 
from unavoidable flights as final mitigation. Plans will 
be developed in 2019 to establish a CO2 offsetting 
programme for air travel emissions. 

http://2018ar.prudentialreports.com/src/assets/pdf/Prudential-AR2018.pdf
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ในตารัางขอ้มูลนี� Prudential ไดร้ัาย์งานขอ้มูลการัปลอ่ย์ก๊าซ่เรัอืนกรัะจกตามขอบเขตที� 1, 2 และ 3 โดย์แบง่เป็นอสำงัหารัมิทรัพัย์ที์�
บรัษัิัทครัอบครัองและอสำงัหารัมิทรัพัย์ที์�บรัษัิัทบรัหิารัจดัการัลงทน่ การัเปิดเผู้ย์ขอ้มูลการัปลอ่ย์ก๊าซ่เรัอืนกรัะจกตามขอบเขตที� 2 ที�ได้
รัะบ่ไปก่อนหน้านี�เป็นการัเปิดเผู้ย์ขอ้มูลตามสำดัสำว่นของปรัมิาณการัปลอ่ย์ก๊าซ่เรัอืนกรัะจกโดย์รัวมของทั�งบรัษัิัท นอกจากนี� Prudential 

ย์งัไดร้ัาย์งานตัวชื่ี�วดัแบบ normalised หลาย์ตัวชื่ี�วดั โดย์ใชื่ปั้จจยั์ต่างๆ ในการัคำานวณเป็นสำดัสำว่นที�สำะท้อนใหเ้หน็ถึงปรัะสำทิธุภิาพในการั
บรัหิารัจดัการัของบรัษัิัท ซ่ึ�งสำามารัถเปรัยี์บเทีย์บไดกั้บบรัษัิัทอื�น ๆ ตรัาบเท่าที�ตัวเลขสำดัสำว่นนั�นเป็นที�ย์อมรับัโดย์ทั�วไป

ตัว
ชี่� ว

ดัแ
ละ

เป
า้ห

มูา
ย์
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19 TCFD รัาย์งานสำถานะปี 2019 (2019)

บทสำรัป่สำำาคัญ
ในการัรัวบรัวมและนำาเสำนอตัวอย์า่งแนวปฏิิบติัที�ดตีามที�ปรัากฏิใน
เนื�อหาสำว่นก่อนหน้านี� ไดม้กีารัศึกษัารูัปแบบการัรัาย์งานตามขอ้
เสำนอแนะของ TCFD ในกล่ม่ปรัะเทศ G20 และเมื�อมาผู้นวกกับ
ขอ้มูลเชื่งิลกึที�เรัาไดร้ัวบรัวมในชื่ว่งไมกี่�ปีมานี� เรัาสำามารัถรัะบ่เป็น
บทสำรัป่สำำาคัญที�จะเป็นปรัะโย์ชื่น์ต่อผูู้จ้ดัทำารัาย์งานในการั
พจิารัณา พฒันาและปรับัปร่ังการัเปิดเผู้ย์ขอ้มูลดา้นการัเงินเกี�ย์ว
กับสำภาพภมูอิากาศไวเ้ป็นสำว่นหนึ�งของรัาย์งานหลกัขององค์กรั

• คู่วามูเชีื�อมูโย์งกันี้ข้องข้อ้มููลท่�เปดิเผย์ – ถึงแมว้า่ TCFD ได้
กำาหนดการัเปิดเผู้ย์ขอ้มูลตามขอ้เสำนอแนะรัวม 11 ปรัะการั 
แต่ธุ่รักิจควรัมองเป็นองค์รัวมและเชื่ื�อมโย์งกับขอ้มูลสำว่นอื�น 
ๆ ในรัาย์งานหลกัขององค์กรั บรัษัิัทจำาเป็นต้องเปิดเผู้ย์ขอ้มูล
ตามองค์ปรัะกอบหลกัทั�งสำี�ของ TCFD เพื�อใหส้ำามารัถนำาเสำนอ
เรัื�องรัาวไดอ้ย์า่งมปีรัะสำทิธุภิาพวา่ บรัษัิัทสำามารัถบรัหิารัความ
เสำี�ย์งและโอกาสำดา้นสำภาพภมูอิากาศไดอ้ย์า่งไรั การัเปิดเผู้ย์
ขอ้มูลตามขอ้เสำนอแนะของ TCFD ทั�ง 11 ปรัะการัจะชื่ว่ย์
สำนับสำน่นและสำอดรับักันและกัน ในขณะเดยี์วกัน ขอ้มูลดงั
กลา่วก็จะชื่ว่ย์ทำาใหม้ั�นใจไดว้า่การัเปิดเผู้ย์ขอ้มูลของบรัษัิัทจะมี
ความกรัะชื่บัและมสีำดัสำว่นที�เหมาะสำมมากขึ�น เพรัาะไมต้่องนำา
เสำนอขอ้มูลดงักลา่วซ่ำ�าอีกในสำว่นอื�นของรัาย์งาน

• มุูมูมูองในี้การัพจิารัณาคู่วามูเส่�ย์งและโอกาสเก่�ย์วกับ
สภาพภมููอิากาศ – ในการัศึกษัาแนวทางการัเปิดเผู้ย์ขอ้มูล
ดา้นการัเงินเกี�ย์วกับสำภาพภมูอิากาศจากรัาย์งานปรัะจำาปีของ
องค์กรัในกล่ม่ปรัะเทศ G20 เรัาพบวา่ผูู้จ้ดัทำารัาย์งานบางรัาย์
สำบัสำนกับม่มมองที� TCFD กำาหนด ซ่ึ�ง TCFD มองวา่ความ
เสำี�ย์งและโอกาสำน่าจะเป็นผู้ลมาจากการัเปลี�ย์นแปลงสำภาพภมูิ
อากาศที�มผีู้ลต่อธุ่รักิจ

• การัแบง่แย์กบทบาทข้องคู่ณะกรัรัมูการับรัษัิทและฝ่า่ย์
จดัการัในี้การับรัหิารัคู่วามูเส่�ย์งและโอกาสเก่�ย์วกับสภาพ
ภมููอิากาศอย์า่งเหมูาะสมู – การัเปิดเผู้ย์ขอ้มูลควรัต้องชื่ี�ให้
เหน็ถึงความแตกต่างที�ชื่ดัเจนรัะหวา่งบทบาทความเป็นผูู้น้ำา
ของคณะกรัรัมการัและฝ่่าย์จดัการั โดย์รัะบ่วา่คณะกรัรัมการั
บรัษัิัทไดท้ำาหน้าที�กำากับดแูลอย์า่งไรั ซ่ึ�งแตกต่างอย์า่งไรัจาก
บทบาทและความรับัผู้ดิชื่อบของฝ่่าย์จดัการั

• คู่วามูเชีื�อมูโย์งรัะหวา่งกลยุ์ทธ์แ์ละการับรัหิารัคู่วามูเส่�ย์งท่�
เปน็ี้องค์ู่ปรัะกอบหลักข้อง TCFD – TCFD ใหแ้นวทางการั
เปิดเผู้ย์ขอ้มูลเกี�ย์วกับกลย่์ทธุแ์ละการัเปิดเผู้ย์ขอ้มูลเกี�ย์วกับ
การับรัหิารัความเสำี�ย์งแย์กออกจากกัน แต่ดเูหมอืนจะมคีวาม
สำบัสำนในทางปฏิิบติั ดงันั�น เรัาจงึแนะนำาวา่การัเปิดเผู้ย์ขอ้มูล
เกี�ย์วกับความเสำี�ย์งและโอกาสำดา้นสำภาพภมูอิากาศควรั
สำอดคลอ้งไปกับการัเปิดเผู้ย์ขอ้มูลเกี�ย์วกับกลย่์ทธุ ์ในขณะที�
ขั�นตอนการัรัะบ่และจดัการัความเสำี�ย์งดา้นสำภาพภมูอิากาศที�
เป็นสำว่นหนึ�งของการับรัหิารัความเสำี�ย์งที�มอียู์เ่ดมิของบรัษัิัท
ควรัอยู์ภ่าย์ใต้องค์ปรัะกอบการัเปิดเผู้ย์ขอ้มูลเกี�ย์วกับการั
บรัหิารัความเสำี�ย์ง

• การัเชีื�อมูโย์งการัเปิดเผย์ข้อ้มููลด้านี้การัเงินี้และข้อ้มููลอื�นี้ 
ๆ ในี้รัาย์งานี้หลักข้ององค์ู่กรั – จากรัาย์งานสำถานะปรัะจำาปี 
2019ของ TCFD 19 พบวา่ การัเปิดเผู้ย์ขอ้มูลดา้นการัเงินและ
ขอ้มูลอื�นๆ ย์งัขาดความเชื่ื�อมโย์งกัน ทั�งในเชื่งิปรัมิาณและ
คณ่ภาพ ซ่ึ�งนับเป็นจ่ดอ่อนที�สำำาคัญในการัเปิดเผู้ย์ขอ้มูลตาม
ขอ้เสำนอแนะของ TCFD นอกจากนี� ย์งัสำะท้อนใหเ้หน็ถึงความ
สำำาคัญของการัปรับัการันำาเสำนอขอ้มูลใหส้ำอดคลอ้งกับปรัะเภท
ธุ่รักิจและกล่ม่อ่ตสำาหกรัรัม โดย์ควรัเชื่ื�อมโย์งการัวางแผู้น
ทางการัเงิน ผู้ลการัดำาเนินงาน และกลย่์ทธุที์�เกี�ย์วขอ้งกับการั
จดัการัความเสำี�ย์งและโอกาสำดา้นสำภาพภมูอิากาศ
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บที่สรปุสำาคัู่ญ

• การัรัะบุถึึงคู่วามูสำาคัู่ญข้องผลกรัะทบเก่�ย์วกับสภาพภมููิ
อากาศอย์า่งชีดัเจนี้ – ในการัเปิดเผู้ย์ขอ้มูล หลาย์บรัษัิัทได้
รัะบ่ถึงความเสำี�ย์งเกี�ย์วกับสำภาพภมูอิากาศ และไดก้ำาหนด
กลย่์ทธุใ์นการับรัรัเทาความเสำี�ย์งดงักลา่วแลว้ แต่มกัย์งัขาด
การัอธุบิาย์เกี�ย์วกับขั�นตอนที�บรัษัิัทใชื่ใ้นการัปรัะเมนิและ
กำาหนดความสำำาคัญของความเสำี�ย์งดงักลา่วต่อธุ่รักิจ ในบาง
กรัณี ตัวชื่ี�วดัและเปา้หมาย์ที�รัาย์งานก็ไมไ่ดเ้กี�ย์วขอ้งโดย์ตรัง
กับความเสำี�ย์งหรัอืโอกาสำที�บรัษัิัทรัะบ่ไวใ้นการัเปิดเผู้ย์ขอ้มูล
เกี�ย์วกับกลย่์ทธุแ์ละการับรัหิารัความเสำี�ย์ง ทำาใหเ้กิดความไม่
ชื่ดัเจนวา่บรัษัิัทมองวา่ความเสำี�ย์งใดสำำาคัญ

• คู่วามูย์ดืหยุ์น่ี้ข้องกลยุ์ทธ์อ์งค์ู่กรัในี้การัปรับัตัวตามูสภาพ
ภมููอิากาศต่างๆ ในี้อนี้าคู่ต เปน็ี้หัวใจสำาคัู่ญข้องข้อ้เสนี้อ
แนี้ะข้อง TCFD – โดย์รัวมแลว้ เรัาพบวา่มกีารักลา่วถึงความ
ย์ดืหย่์น่ของกลย่์ทธุอ์งค์กรัอยู์อ่ย์า่งจำากัด การัวเิครัาะห์
สำถานการัณ์ในการัควบคม่อ่ณหภมูโิลกในหลาย์ ๆ สำถานการัณ์
จะเป็นปรัะโย์ชื่น์ต่อการัปรัะเมนิความย์ดืหย่์น่ของกลย่์ทธุ ์แต่
ไมค่วรัเป็นสำิ�งที�บรัษัิัทใหค้วามสำำาคัญที�สำด่ในการัเปิดเผู้ย์ขอ้มูล 
ย์ิ�งไปกวา่นั�น การัวเิครัาะหส์ำถานการัณ์การัควบคม่อ่ณหภมูิ
โลกก็สำามารัถเรัิ�มจากการัวเิครัาะหต์ามปรัะเภทสำนิทรัพัย์ ์พื�นที�
ทางภมูศิาสำตรัห์รัอืบางแง่ม่มของผู้ลติภัณฑ์แ์ละบรักิารับาง
ปรัะเภท และขย์าย์ขอบเขตการัวเิครัาะหไ์ปเรัื�อย์ ๆ

• การัเปิดเผย์ข้อ้มููลตามูข้อ้เสนี้อแนี้ะข้อง TCFD ให้ถึกูต้อง
และสมูบูรัณย์์ิ�งข้ึ�นี้ – เรัาไมเ่หน็วา่มบีรัษัิัทไหนที�เปิดเผู้ย์ขอ้มูล
ไดค้รับทก่ปรัะการัตามขอ้เสำนอแนะของ TCFD ซ่ึ�งสำะท้อนให้
เหน็ถึงสำถานะของรัะดบัความเขา้ใจและการัเปิดเผู้ย์ขอ้มูลใน
ปัจจ่บนั อย์า่งไรัก็ด ีเรัาก็สำง่เสำรัมิใหบ้รัษัิัทเปิดเผู้ย์ขอ้มูลตาม
ขอ้เสำนอแนะของ TCFD ทั�ง 11 ปรัะการัใหม้ากที�สำด่เท่าที�จะ
ทำาได ้เนื�องจากจะชื่ว่ย์ถ่าย์ทอดเรัื�องรัาวการัจดัการัความเสำี�ย์ง
และโอกาสำเกี�ย์วกับสำภาพภมูอิากาศของการัเปิดเผู้ย์ขอ้มูลเพื�อ
การัตัดสำนิใจไดอ้ย์า่งมปีรัะสำทิธุภิาพ

• ข้อ้มููลท่�ไมูส่ามูารัถึเปรัย่์บเท่ย์บได้อาจจำากัดคู่วามูเปน็ี้
ปรัะโย์ชีน์ี้ข้องการัเปิดเผย์ข้อ้มููลเพื�อการัตัดสนิี้ใจ –  
นอกเหนือจากขอ้มูลเกี�ย์วกับการัปลอ่ย์ก๊าซ่เรัอืนกรัะจกตาม
ขอบเขตที� 1 และ 2 แลว้ ตัวชื่ี�วดัผู้ลการัดำาเนินงานดา้นสำภาพ
ภมูอิากาศก็มกัจะแตกต่างกันไปในแต่ละบรัษัิัท แมจ้ะอยู์ใ่น
อ่ตสำาหกรัรัมเดยี์วกัน หรัอืแมแ้ต่ในกรัณีที�ใชื่ตั้วชื่ี�วดัผู้ลการั
ดำาเนินงานตัวเดยี์วกันในอ่ตสำาหกรัรัมเดยี์วกัน ก็มกัจะมวีธิุี
การัคำานวณและนำาเสำนอขอ้มูลแบบ normalised ที�แตกต่าง
กัน จงึทำาใหข้อ้มูลไมส่ำามารัถเปรัยี์บเทีย์บกันได ้และสำง่ผู้ลต่อ
ปรัะสำทิธุภิาพในการัทำาความเขา้ใจและนำาขอ้มูลที�เปิดเผู้ย์ไปใชื่ ้
ในการัตัดสำนิใจลงทน่
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สรปุรายชีื�อของเอกี่สารและรายงานประจำำาปีท่ี่�อ้างอิงในคู่่�มือืฉบบัน่�

บรัษัิท ปรัะเทศ กลุ่มูธุ์รักิจตามู TCFD ชีื�อรัาย์งานี้

Barrick แคนาดา วสัำดแ่ละอาคารั The New Value Champion: 
รัาย์งานปรัะจำาปี 2018

BASF เย์อรัมนี วสัำดแ่ละอาคารั รัาย์งานของ BASF ปรัะจำาปี 2018

CEMEX เมก็ซ่โิก วสัำดแ่ละอาคารั Building a Stronger Cemex:
รัาย์งานแบบบูรัณาการัปรัะจำาปี 2018

China Telecom จนี อื�นๆ Intelligent Transformation to Co-share Value of 
Innovation: รัาย์งานปรัะจำาปี 2018

Commonwealth 
Bank of Australia

ออสำเตรัเลยี์ ธุนาคารั Being a simpler, better bank:
รัาย์งานปรัะจำาปี 2018

Danone ฝ่รัั�งเศสำ การัเกษัตรั อาหารัและ
ผู้ลติภัณฑ์จ์ากปา่ เอกสำารัลงทะเบยี์นปรัะจำาปี 2018

EDF ฝ่รัั�งเศสำ พลงังาน เอกสำารัอ้างอิงปรัะจำาปี 2018

Eni อิตาลี พลงังาน รัาย์งานปรัะจำาปี 2018

Fujitsu ญี�ป่น่ อื�นๆ รัาย์งานแบบบูรัณาการัปรัะจำาปี 2018

Galp สำหภาพย่์โรัป (โปรัตเ่กสำ) พลงังาน Energective – A new perspective on energy:
รัาย์งานแบบบูรัณาการัปรัะจำาปี 2018

Gold Fields แอฟื้รักิาใต้ วสัำดแ่ละอาคารั รัาย์งานปรัะจำาปี 2018 แบบบูรัณาการั

HSBC สำหรัาชื่อาณาจกัรั ธุนาคารั รัาย์งานและคำาอธุบิาย์ปรัะจำาปี 2018

Kellogg Company สำหรัฐัฯ การัเกษัตรั อาหารัและ
ผู้ลติภัณฑ์จ์ากปา่

รัาย์งานปรัะจำาปี 2018: แบบฟื้อรัม์ 10-K  
ของ SEC และขอ้มูลเพิ�มเติม

Lloyds Banking 
Group

สำหรัาชื่อาณาจกัรั ธุนาคารั Helping Britain Prosper:
รัาย์งานและคำาอธุบิาย์ปรัะจำาปี 2018

Prudential สำหรัาชื่อาณาจกัรั บรัษัิัทปรัะกันภัย์ We do life:
รัาย์งานปรัะจำาปี 2018

Royal Bank of 
Canada

แคนาดา ธุนาคารั รัาย์งานปรัะจำาปี 2018

TATA Motors อินเดยี์ การัคมนาคม รัาย์งานปรัะจำาปี 2018-19 ฉบบัที� 74 (แบบบูรัณาการั)

Total ฝ่รัั�งเศสำ พลงังาน Making Sustainable Living Commonplace:
รัาย์งานและคำาอธุบิาย์ปรัะจำาปี 2018 ของ Unilever

Unilever
สำหรัาชื่อาณาจกัรัและ
เนเธุอรัแ์ลนด์ อื�นๆ ทำาใหก้ารัใชื่ช้ื่วีติอย์า่งย์ั�งย์นืเป็นเรัื�องทั�วไป รัาย์งานและ

คำาอธุบิาย์ปรัะจำาปี 2018 ของ Unilever

Wipro อินเดยี์ อื�นๆ Outperform with Wipro: รัาย์งานปรัะจำาปี 2018-19

สำรัป่รัาย์ชื่ื�อของเอกสำารัและรัาย์งานปรัะจำาปีที�อ้างอิงในคู่มอืฉบบันี�
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แหล�งอ้างอิงและขอ้ม่ืลเพื่ื�อศึกี่ษาเพื่ิ�มืเติิมื

ผูู้ใ้ชื่คู้่มอืเลม่นี�อาจจะไดร้ับัปรัะโย์ชื่น์จากเอกสำารัของ CDSB SASB และ TCFD รัวมถึงแหลง่ขอ้มูลอื�น ๆ ที�ปรัากฏิอยู์ใ่น 
TCFD Knowledge Hub

TCFD, Final Report: Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures 
https://www.fsb-tcfd.org/wp-content/uploads/2017/06/FINAL-TCFD-Report-062817.pdf

CDSB, Framework for Reporting Environmental Information and Natural Capital
https://www.cdsb.net/sites/default/files/cdsb_framework_2.1.pdf

SASB Standards
https://www.sasb.org/standards-overview/

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

SASB, Climate Risk Technical Bulletin
https://library.sasb.org/climate-risk-technical-bulletin/

CDSB, Uncharted Waters: How can companies use financial accounting standards to deliver on the TCFD’s recommendations
https://www.cdsb.net/sites/default/files/uncharted_waters_final.pdf

CDSB & CDP, First Steps: Corporate climate and environmental disclosure under the EU Non-Financial Reporting Directive
https://www.cdsb.net/sites/default/files/cdsb_nfrd_first_steps_2018.pdf

CDSB & CDP, First steps on climate-related financial disclosures in Europe: A snapshot of 30 companies’ initial disclosures
https://www.cdsb.net/sites/default/files/supplementary_note_2_tcfd_disclosures.pdf

CDSB, supported by ACCA, Tullus Matter and Radley Yeldar, Communicating climate change in mainstream reports: A 
guide to using CDSB’s Reporting Framework Version 1.0
https://www.cdsb.net/sites/cdsbnet/files/cdsbframeworkguidev1_0_2.pdf

CDP, แบบสำอบถามและแนวทางเกี�ย์วกับการัเปลี�ย์นแปลงสำภาพภมูอิากาศ
https://www.cdp.net/en/guidance/guidance-for-companies 

CDP, CDP Technical Note on the TCFD.  Disclosing in line with the TCFD’s Recommendations in 2019 
https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/guidance_docs/
pdfs/000/001/429/original/CDP-TCFD-technical-note.pdf?1512736184

CDP, CDP Climate Change Report 2019: Major Risk or Rosy Opportunity - Are companies ready for climate change?
https://www.cdp.net/en/research/global-reports/global-climate-change-report-2018/climate-report-risks-and-opportunities

แหลง่อ้างอิงและขอ้มูลเพื�อศึกษัาเพิ�มเติม

https://www.fsb-tcfd.org/wp-content/uploads/2017/06/FINAL-TCFD-Report-062817.pdf 
https://www.cdsb.net/sites/default/files/cdsb_framework_2.1.pdf
https://www.cdsb.net/sites/default/files/cdsb_framework_2.1.pdf 
https://www.sasb.org/standards-overview/ 
https://www.cdsb.net/sites/default/files/sasb_cdsb-tcfd-implementation-guide-a4-size-cdsb.pdf
https://www.cdsb.net/sites/default/files/sasb_cdsb-tcfd-implementation-guide-a4-size-cdsb.pdf
https://library.sasb.org/climate-risk-technical-bulletin/ 
http://cdsb.net/sites/default/files/tcfd_and_financial_accounting_recommendations_v.1.pdf 
https://www.cdsb.net/sites/default/files/supplementary_note_2_tcfd_disclosures.pdf
https://www.cdsb.net/sites/default/files/supplementary_note_2_tcfd_disclosures.pdf
https://www.cdsb.net/sites/cdsbnet/files/cdsbframeworkguidev1_0_2.pdf
https://www.cdp.net/en/guidance/guidance-for-companies
https://www.cdp.net/en/guidance/guidance-for-companies
https://www.cdp.net/en/guidance/guidance-for-companies
https://www.cdp.net/en/guidance/guidance-for-companies
https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/guidance_docs/pdfs/000/001/429/original/CDP-TCFD-technical-note.pdf?1512736184
https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/guidance_docs/pdfs/000/001/429/original/CDP-TCFD-technical-note.pdf?1512736184
https://www.cdp.net/en/research/global-reports/global-climate-change-report-2018/climate-report-risks-and-opportunities
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