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บทนำำ�
คู่่�มืือ การปฏิิ บััติิ ต ามข้้อ เสนอแนะของ TCFD ได้้ รั บ
ั การตอบรัับ
เป็็นอย่่างดีี ตามที่่�เห็็นได้้จากผลตอบรัับของตลาด ผู้้�คนให้้การยอมรัับ
แหล่่งข้้อมููลอื่่�น ๆ ที่่�เน้้นการปฏิิบัติ
ั ิตามแนวทางของ TCFD ด้้วย
ตั้้�งแต่่ที่่�เราได้้เผยแพร่่คู่่�มือ
ื การปฏิิบัติ
ั ิตามข้้อเสนอแนะของ TCFD
ออกไป บริิษััทต่่างก็็ขอให้้เรายกตััวอย่่างการรายงานตามหลัักของ
TCFD อย่่างมีีประสิิทธิิภาพแบบเจาะจง บริิษััทใดที่่�รายงานได้้ดีี
และเมื่่� อเปรีียบเทีียบลัักษณะการรายงานในประเทศต่่าง ๆ แล้้ว
มีีค วามเหมืือ นหรืือ ต่่ า งกัั น อย่่า งไรบ้้า ง คู่่�มืือ ฉบัับ นี้้� มีีเ ป้้ า หมาย
ที่่� จ ะตอบคำำ� ถามเหล่่ า นี้้� เพื่่� อให้้ เ ห็็ น ตัั ว อย่่ า งแนวปฏิิ บัั ติิ ที่่� ดีี
จากการเปิิ ด เผยข้้ อ มูู ล ทางการเงิิ น ที่่� เ กี่่� ย วกัั บ สภาพภูู มิิ อ ากาศ
ในกลุ่่�มประเทศ G20 ซึ่่�งการใช้้คู่่�มือ
ื ฉบัับนี้้�ควรศึึกษาควบคู่่�ไปกัับ
คู่่�มืือการปฏิิบัติ
ั ิตามข้้อเสนอแนะของ TCFD

เมื่่� อ เดืื อ นพฤษภาคม 2019 คณะกรรมการมาตรฐานการเปิิ ด
เผยข้้อ มูู ล ด้้ า นการเปลี่่� ย นแปลงสภาพภููมิิอ ากาศ (CDSB) และ
คณะกรรมการมาตรฐานการบััญ ชีีเ พื่่� อ ความยั่่�ง ยืืน (SASB) ได้้
เผยแพร่่คู่่�มืื อ การปฏิิ บัั ติิ ต ามข้้ อ เสนอแนะของ TCFD: การใช้้
มาตรฐานของ SASB และกรอบโครงสร้้างของ CDSB เพื่่� อยกระดัับ
การเปิิ ด เผยข้้ อ มูู ล ทางการเงิิ น เกี่่� ย วกัั บ สภาพภูู มิิ อ ากาศใน
การรายงาน (TCFD Implementation Guide: Using the
SASB Standards and CDSB Framework to Enhance
Climate-Related Financial Disclosures in Mainstream
Reporting) คู่่�มืื อ การปฏิิ บัั ติิ ต ามข้้ อ เสนอแนะของ TCFD
มีี เ ป้้ า หมายที่่� จ ะช่่ว ยให้้บ ริิษัั ท สามารถพัั ฒ นาการเปิิ ด เผยข้้ อ มูู ล
ให้้เ ข้้ ม ข้้ น เสมอต้้ น เสมอปลาย และเปรีีย บเทีี ย บได้้ จ ากการนำำ�
ข้้อเสนอแนะของ TCFD ไปใช้้ ร่่วมกัับกรอบโครงสร้้าง มาตรฐาน
และแหล่่งข้้อมููลของ CDSB และ SASB1

ในเอกสาร ขั้้� น ตอนแรก: การเปิิ ด เผยข้้ อ มูู ล ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ
สิ่่� ง แวดล้้ อ มและสภาพภูู มิิ อ ากาศของบริิษัั ท ตามเกณฑ์์ ข อง
สหภาพยุุโรปในการรายงานข้้อมููลอื่่�น ๆ ที่่�ไม่่ใช่่ข้อ
้ มููลด้้านการเงิิน
CDSB และ CDP ได้้ศึึกษาการเปิิดเผยข้้อมููลทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวกัับ
สภาพภููมิิอากาศของบริิษััทในยุุโรปที่่�มีีขนาดใหญ่่ที่่�สุุดตามมููลค่่า
หลัักทรััพย์์ตามราคาตลาด 30 แห่่งจากทั้้�งหมด 80 แห่่ง ที่่�ได้้
ประกาศแถลงการณ์์ สนัั บ สนุุน TCFD และ/หรืือ เปิิ ด เผยข้้อ มูู ล
ที่่� ส อดคล้้ อ งกัั บ TCFD บ้้ า ง ในรายงานการบริิห ารสำำ� หรัับ
ปีีงบประมาณ 2017² CDSB และ CDP ได้้สรุุปรวมสิ่่ง
� ที่่�พบไว้้ใน
ขั้้�น ตอนแรกเกี่่� ย วกัั บ การเปิิ ด เผยข้้ อ มูู ล ทางการเงิิ น ที่่� เ กี่่� ย วกัั บ
สภาพภููมิอ
ิ ากาศในยุุโรป: คำำ�อธิิบายโดยสัังเขปเกี่่�ยวกัับการเปิิดเผย
ข้้อมููลเบื้้�องต้้นของบริิษััท 30 แห่่ง และกำำ�หนดทิิศทางให้้กัับบริิษััท
อื่่�น ๆ ที่่�เพิ่่ง
ั ิและรายงานตาม TCFD3 เอกสาร
� เริ่่ม
� ต้้นในการปฏิิบัติ
เหล่่านี้้�เป็็นจุุดเริ่่ม
� ต้้นที่่�ดีีสำ�ำ หรัับผู้้�ที่่�ต้้องการตััวอย่่างของผู้้�ปฏิิบััติิ
ตาม TCFD ในระยะแรก สิ่่�งที่่�เห็็นได้้อย่่างชััดเจนจากคำำ�อธิิบาย
โดยสัังเขปก็็คืือ ในปีีแรกของการรายงานข้้อมููลตามแนวทางของ
TCFD บริิษััทต่่าง ๆ ยัังมีีแนวทาง คุุณภาพของการเปิิดเผยข้้อมููล
และระดัับของการรายงานตามแนวทางของ TCFD ที่่�แตกต่่างกัันไป
(บริิษัท
ั หลายแห่่งเริ่่ม
ั ต
ิ าม
� ต้้นด้้วยการแสดงการสนัับสนุุนการปฏิิบัติ
ข้้อเสนอแนะของ TCFD และประกาศเจตนารมณ์์ที่่จ
� ะเปิิดเผยข้้อมููล
ตามแนวทางของ TCFD ไว้้ในรายงานของบริิษััท)

คู่่�มืื อ การปฏิิ บัั ติิ ต ามข้้ อ เสนอแนะของ TCFD ให้้ ห ลัั ก การและ
ข้้อกำำ�หนดในการรายงานของคณะทำำ�งานเฉพาะกิิจด้้านการเปิิดเผย
ข้้อมููลทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวกัับสภาพภููมิอ
ิ ากาศ (TCFD) มีีการเสนอ
ขั้้�นตอนการดำำ�เนิินการที่่�สำ�คั
ำ ัญ ๆ เพื่่� อให้้บริิษััทมีีรากฐานในการ
เปิิ ด เผยข้้อ มูู ล ทางการเงิิ น ที่่� เ กี่่� ย วกัั บ สภาพภููมิิอ ากาศได้้ อ ย่่า งมีี
ประสิิ ท ธิิ ภ าพ มีี ก ารรวมตัั ว อย่่ า งที่่� จำ�ำ ลองการเปิิ ด เผยข้้ อ มูู ล
จากรายงานประจำำ�ปีีในธุุรกิิจสามกลุ่่�ม ได้้แก่่ ธุุรกิิจเกษตรกรรม
ยานยนต์์ น้ำำ��มัั น และก๊๊ า ซ เพื่่� อแสดงให้้ เ ห็็ น ถึึ ง ตัั ว อย่่ า งของ
การเปิิดเผยข้้อมููลตาม TCFD อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ถึึงแม้้ว่า่ ตััวอย่่าง
การรายงานมาจากกลุ่่ม
� ธุุรกิิจดัังกล่่าว แต่่คู่่�มือ
ื นี้้�สามารถนำำ�ไปใช้้ได้้
กัับธุุรกิิจในทุุกอุุตสาหกรรม การเปิิดเผยข้้อมูู ลจำำ�ลองนี้้�มีีข้้อมูู ล
ที่่�เขีียนอธิิบายเพื่่� อทำำ�ให้้บริิษััทเข้้าใจเกี่่�ยวกัับสี่่�องค์์ประกอบหลััก
ตามข้้อเสนอแนะของ TCFD รวมถึึงการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้อง
นอกจากนี้้� มีีการอธิิบายด้้วยว่่ากรอบโครงสร้้างของ CDSB และ
มาตรฐานของ SASB สามารถเป็็ น แหล่่ ง ข้้อ มูู ล ที่่� เ ป็็ น ประโยชน์์
ต่่อบริิษััทในการจััดทำำ�และยกระดัับการเปิิดเผยข้้อมููลทางการเงิิน
ที่่�เกี่่�ยวกัับสภาพภููมิอ
ิ ากาศในรายงานได้้อย่่างไร

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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ตามที่่� ร ายงานประจำำ�ปีี สำ�ำ หรัับ รอบระยะเวลาบัั ญ ชีี ใ นปีี 2018
ส่่วนใหญ่่ได้้เผยแพร่่สู่่�สาธารณะแล้้ว จะเห็็นได้้ว่า่ ผู้้�จััดทำำ�รายงาน
เริ่่ม
� พััฒ นาการปฏิิ บััติิ ต าม TCFD และจะยกระดัั บ ให้้ค รอบคลุุม
มากยิ่่ง
� ว่่าในช่่วง
� ขึ้้�นในช่่วงระยะเวลา 5 ปีี CDSB และ SASB เชื่่�อมั่่น
ปีีที่่�สองจะเป็็นช่่วงที่่�เหมาะสมในการศึึ กษาการเปิิดเผยข้้อมููลและ
แนวปฏิิบัติ
ั ิที่่�ดีี

เนื้้� อหาของคู่่�มืือนี้้�แบ่่งออกเป็็นดัังนี้้�
• บทที่่� 1 แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับคู่่�มืือ ที่่�มา และวััตถุุประสงค์์
• บทที่่� 2 ให้้ภ าพรวมโดยสัั ง เขปเกี่่� ย วกัั บ สถานะปัั จ จุุบัั น ของ
การเปิิ ด เผยข้้ อ มูู ล ตามข้้ อ เสนอแนะของ TCFD ทั่่� ว โลก
โดยอ้้างอิิงข้้อมููลในรายงานสถานะประจำำ�ปีี 2019 ของ TCFD

คู่่�มืื อ ฉบัั บ นี้้� นำำ� เสนอตัั ว อย่่ า งเกี่่� ย วกัั บ แง่่ มุุ มต่่ า ง ๆ ของการ
รายงานตามหลัักของ TCFD อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ครอบคลุุม
องค์์ ป ระกอบหลัั ก ทั้้� ง สี่่� ข อง TCFD ไม่่ ว่่า จะเป็็ น การกำำ�กัั บ ดูู แ ล
กลยุุทธ์์ การบริิหารความเสี่่�ยง ตััวชี้้�วััดและเป้้าหมาย ถึึงแม้้ว่่า
เ ร า จ ะ ย ก ตัั ว อ ย่่ า ง แ น ว ป ฏิิ บัั ติิ ที่่� ดีีจ า ก ธุุรกิิ จ ใ น ห ล า ก ห ล า ย
อุุตสาหกรรมในหลายประเทศ แต่่เราไม่่ได้้ประเมิินคุุณภาพหรืือ
ประสิิทธิิผลโดยรวมของรายงานของแต่่ละบริิษััทที่่� อยู่่�ในคู่่�มืือนี้้�
สำำ�หรัับการประเมิินคุุณภาพหรืือประสิิทธิิผลของการเปิิดเผยข้้อมููล
ตามหลัักของ TCFD ทั่่ว� โลก โปรดอ่่านรายงานสถานะประจำำ�ปีี 2019
ของ TCFD อย่่า งไรก็็ ดีี ตัั ว อย่่า งของบริิษัั ท ที่่� ร วมอยู่่�ในคู่่�มืือ นี้้�
ถืื อเป็็ น แนวปฏิิ บััติิ ที่่� ดีีด้้า นการรายงานที่่� ควรค่่ า แก่่ การเผยแพร่่
ซึ่่� งจะช่่วยให้้บริิษััทต่่าง ๆ ได้้เรีียนรู้้�ไปพร้้อมกัับการลงมืือปฏิิบััติิ
ตลอดจนยกระดัั บ คุุณภาพและความสมบูู รณ์์ ข องการเปิิ ด เผย
ข้้อมููลตามข้้อเสนอแนะของ TCFD ทั้้�งนี้้� TCFD ได้้ตั้้�งข้้อสัังเกต
ไว้้ว่่า "บริิษัั ท ที่่� จััด การกัั บ ประเด็็ น ด้้ า นสภาพภูู มิิอ ากาศอยู่่�แล้้ ว
สามารถเปิิ ด เผยข้้ อ มูู ล ได้้ ต ามข้้ อ เสนอแนะของ TCFD และ
ต้้องค่่อย ๆ พััฒนาคุุณภาพการเปิิดเผยข้้อมูู ลอย่่างต่่อเนื่่� อง"4
ตััวอย่่างของแนวปฏิิบัติ
ั ที่่
ิ ดี
� ใี นคู่่�มืือฉบัับนี้้�มีเี ป้้าหมายที่่�จะช่่วยให้้เกิิด
พััฒนาการดัังกล่่าว

4

• บทที่่� 3 เน้้ น ย้ำำ��ถึึ ง ความต้้ อ งการของนัั ก ลงทุุนในการได้้ รั บ
ั
ข้้อมููลด้้านการเงิินเกี่่�ยวกัับสภาพภููมิอ
ิ ากาศที่่�เป็็นประโยชน์์ต่อ
่
การตััดสิินใจลงทุุน
• บทที่่� 4 ให้้ตัวั อย่่างแนวปฏิิบัติ
ั ที่่
ิ ดี
� จ
ี ากหลายประเทศในกลุ่่ม
� G20
แบ่่งตามองค์์ประกอบหลัักทั้้�งสี่่�ของ TCFD ได้้แก่่ การกำำ�กัับดููแล
กลยุุทธ์์ การบริิหารความเสี่่�ยง ตััวชี้้�วัด
ั และเป้้าหมาย
• บทที่่� 5 กล่่าวถึึงบทเรีียนที่่�ได้้รับ
ั และสาระสำำ�คััญจากตััวอย่่าง
แนวปฏิิบัติ
ั ิที่่�ดีเี หล่่านี้้�

TCFD รายงานสถานะปีี 2019 (2019)
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สถานะของการเปิิดเผยข้้อมููลตาม TCFD
ทั่่�วโลกในปััจจุุบััน

การทำำ�ให้้มั่่น
� ใจว่่าข้้อมููลที่่�เปิิดเผย
เกี่่�ยวกัับสภาพภููมิอ
ิ ากาศเป็็นประโยชน์์ต่อ
่
การตััดสิินใจ ทั้้�งสำำ�หรัับผู้้�จััดทำำ�ข้อ
้ มููล
และนัักลงทุุนผู้ใ้� ช้้ข้อ
้ มููล

เมื่่� อ เดืื อ นมิิ ถุุ นายน 2019 TCFD ได้้ เ ผยแพร่่ร ายงานสถานะ
ฉบัับที่่�สอง โดยเน้้นย้ำำ��ถึึงพััฒนาการขององค์์กรรายงานข้้อมูู ล
ตาม TCFD โดยสมัั ค รใจ รายงานดัั ง กล่่ า วสรุุปสิ่่� ง ที่่� พ บจาก
การศึึกษาการเปิิดเผยข้้อมููลทางการเงิินเกี่่�ยวกัับสภาพภููมิอ
ิ ากาศ
ของบริิษััทกว่่า 1,000 แห่่งในหลายอุุตสาหกรรมหลายประเทศ
ตลอดระยะเวลาสามปีี รวมถึึงมีีแบบสำำ�รวจจากผู้้�ใช้้มาประกอบกััน
ด้้วย ถึึงแม้้ว่า่ จะมีีจำ�ำ นวนบริิษััทเปิิดเผยข้้อมููลเพิ่่ม
ั รา
� มากขึ้้�น แต่่อัต
การเปิิดเผยข้้อมูู ลโดยรวมก็็ยัังคงต่ำำ��อยู่่�5 อัันที่่�จริิงแล้้ว มีีเพีียง
แค่่ 1 ใน 4 ของบริิษััทเท่่านั้้�นที่่�เปิิดเผยข้้อมูู ลได้้สอดคล้้องกัับ
การเปิิดเผยข้้อมููลที่่�แนะนำำ�มากกว่่า 5 ประการจากทั้้ง
� หมด 11 ประการ
และมีีเพีียงแค่่ 4% ของบริิษััททั่่�วโลกที่่�เปิิดเผยข้้อมููลได้้สอดคล้้อง
กัับการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�แนะนำำ�อย่่างน้้อย 10 ประการจาก 11 ประการ6
แต่่เมื่่� อดููอััตราการเปิิดเผยข้้อมููลในสี่่�องค์์ประกอบหลัักของ TCFD
ก็็พบว่่ามีีบริิษัท
ั น้้อยกว่่า 50% ที่่�สามารถเปิิดเผยข้้อมููลตามที่่� TCFD
แนะนำำ�ทั้้�ง 11 ประการ แม้้แต่่ในองค์์ประกอบหลัักของการกำำ�กัับ
ดููแลและการบริิหารความเสี่่�ยง ซึ่่�ง TCFD กำำ�หนดให้้องค์์กรทุุกแห่่ง
ต้้องเปิิดเผยข้้อมูู ล โดยไม่่คำำ�นึึงว่่ามีีการประเมิินประเด็็นสำำ�คััญ
ด้้านความยั่่�งยืืนหรืือไม่่7 การเปิิดเผยข้้อมูู ลโดยเฉลี่่�ยอยู่่�ที่่� 3.6
จาก 11 ประการในปีี 2018 ซึ่่�งก็็แสดงให้้เห็็นว่่าการเปิิดเผยข้้อมููล
ตามหลัักของ TCFD บางส่่วนเป็็นบรรทััดฐานที่่�ใช้้กัันทั่่�วโลก8

การเปิิ ดเผยข้้อมูู ลตาม TCFD อย่่างมีีประสิิทธิิภาพมีีเป้้าหมาย
สองประการ ประการแรก การเปิิ ด เผยข้้อ มูู ล สามารถมีีผ ลต่่ อ
การตััดสิินใจภายในบริิษััท เกี่่�ยวกัับวิิธีีระบุุ ประเมิิน และจััดการ
ความเสี่่�ยงและโอกาสเกี่่�ยวกัับสภาพภููมิอ
ิ ากาศ ซึ่่�งเป็็นการยกระดัับ
นโยบาย โครงการ แนวปฏิิ บัั ติิ และพฤติิ ก รรมขององค์์ ก ร
ประการที่่�สอง การเปิิดเผยข้้อมูู ลสามารถทำำ�ให้้แน่่ใจได้้ว่่าข้้อมูู ล
ที่่�เปิิดเผยเกี่่�ยวกัับสภาพภููมิิอากาศเป็็นประโยชน์์ต่่อการตััดสิินใจ
ของนัั ก ลงทุุน เราได้้ เ น้้ น ย้ำำ�� ให้้ เ ห็็ น แล้้ ว ว่่ า การเปิิ ด เผยข้้ อ มูู ล
เพีี ย งบางส่่ ว นยัั ง คงเป็็ น บรรทัั ด ฐานในปัั จ จุุบัั น และภาพรวม
การเปิิดเผยข้้อมููลที่่�ไม่่สมบููรณ์์กระทบต่่อความเป็็นประโยชน์์ของ
ข้้อมููลที่่�นำำ�ไปใช้้ในการตััดสิินใจของทั้้�งองค์์กรและนัักลงทุุน
ในช่่ ว งปีี 2016-2018 TCFD ได้้ ร ะบุุว่่ า มีี ข้้ อ มูู ล การรายงาน
ที่่�สอดคล้้องตามแนวทางที่่� TCFD แนะนำำ�เพิ่่ม
� ขึ้้�นเกืือบ 50% ใน
เอกสารข้้อมููลด้้านการเงิินหรืือรายงานประจำำ�ปี11
ี ซึ่่�งเป็็นช่่องทาง
หลัักที่่� TCFD สนัับสนุุนให้้เปิิดเผยข้้อมููลเกี่่�ยวกัับสภาพภููมิอ
ิ ากาศ
แก่่นัักลงทุุน12 รายงานสถานะประจำำ�ปีี 2019 ระบุุว่่า 85% ของ
นัั ก ลงทุุนเห็็ น ว่่ า มีี ก ารเปิิ ด เผยข้้ อ มูู ล ทางการเงิิ น ที่่� เ กี่่� ย วกัั บ
สภาพภููมิอ
ิ ากาศเพิ่่�มมากขึ้้�น ตั้้�งแต่่ที่่� TCFD ได้้เผยแพร่่รายงาน
ฉบัับสุุดท้้ายเมื่่� อเดืือนมิิถุุนายน 201713 และนัับตั้้ง
� แต่่นั้้น
� เป็็นต้้นมา
ราวสามในสี่่�ของผู้้�ใช้้ข้อ
้ มููลทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวกัับสภาพภููมิอ
ิ ากาศ
ได้้นำำ�ข้อ
้ มููลดัังกล่่าวเข้้าไปใช้้ในขั้้น
� ตอนการตััดสิินใจทางการเงิิน14
มีีค วามต้้ อ งการข้้อ มูู ล ที่่� เ ปิิ ด เผยเกี่่� ย วกัั บ สภาพภููมิิอ ากาศอย่่า ง
คงเส้้นคงวา เปรีียบเทีียบได้้ และเป็็นประโยชน์์ต่อ
่ การตััดสิินใจมากขึ้้�น
เรื่่�อย ๆ และนัักลงทุุนก็็เห็็นว่่าคุุณภาพโดยรวมของการเปิิดเผย
ข้้อ มูู ล เกี่่� ย วกัั บ สภาพภููมิิอ ากาศเริ่่ม
� พัั ฒ นาขึ้้� น ในขณะเดีี ย วกัั น
ผู้้� ใ ช้้ข้้อ มูู ล ก็็ ต้้ อ งการให้้บ ริิษัั ท แสดงให้้เ ห็็น ถึึ ง ความชััด เจนของ
ปััญหาเกี่่�ยวกัับสภาพภููมิิอากาศและผลกระทบทางการเงิิน ผู้้�ใช้้
ต่่ า งเรีีย กร้้อ งให้้ มีี ก ารเปิิ ด เผยข้้ อ มูู ล ให้้ ม ากขึ้้� น รวมถึึ ง ควรมีี
การเปิิ ด เผยข้้ อ มูู ล ตัั ว ชี้้�วัั ด เกี่่� ย วกัั บ สภาพภูู มิิ อ ากาศตามแต่่ ล ะ
อุุตสาหกรรม 15 นัั ก ลงทุุนได้้ มีี ส่่ ว นช่่ว ยให้้มีี ก ารเปิิ ด เผยข้้ อ มูู ล
มากขึ้้�นอย่่างมาก โดยมีี “นัักลงทุุน 340 คนและมีี [มููลค่่าสิินทรััพย์์
สุุุ�ทธิิ] มูู ลค่่าเกืือบ 34 ล้้านล้้านดอลลาร์์สหรััฐฯ... ขอให้้บริิษััท
รายงานตาม TCFD”16

ในตอนต้้นของรายงานสถานะฉบัับที่่�สอง คุุณ Michael Bloomberg
ประธานของ TCFD ได้้ชี้้ใ� ห้้เห็็นว่่า “การเปิิดเผยข้้อมููลในทุุกวัันนี้้�
ยัั ง คงห่่ า งไกลจากระดัั บ ที่่� ต ลาดต้้ อ งการเพื่่� อสนัั บ สนุุนให้้ เ กิิ ด
การลงทุุนในโซลููชัน
ั โอกาส และโมเดลธุุรกิิจที่่�ยั่่ง
� ยืืนและฟื้้� นตััวได้้”9
ในทำำ�นองเดีียวกััน คุุณ Mark Carney ผู้้�ว่่าการธนาคารอัังกฤษ
ตระหนัั ก ว่่า “ในอีี ก ไม่่กี่่� ปีี ข้้า งหน้้ า นี้้� ขั้้�น ตอนการเปิิ ด เผยข้้อ มูู ล
การตอบสนอง และการปรัับ เปลี่่� ย นจะมีี ค วามสำำ�คัั ญ อย่่ า งยิ่่� ง
ในการทำำ�ให้้มั่่�นใจได้้ว่า่ มาตรฐานของตลาดจะสามารถเปรีียบเทีียบ
กัันได้้ มีีประสิิทธิิภาพ และเป็็นประโยชน์์ต่่อการตััดสิินใจมากที่่�สุุด
เท่่าที่่�จะทำำ�ได้้”10 ดัังนั้้น
� จึึงสามารถผลัักดัันและยกระดัับการเปิิดเผย
ข้้อมูู ล ด้้วยการระบุุแนวปฏิิบััติิที่่�ดีีเกี่่�ยวกัับการเปิิดเผยข้้อมูู ลที่่�ดีี
ตาม TCFD ในกลุ่่ม
� ประเทศ G20 และในประเทศอื่่�น ๆ ด้้วย

5
6
7
8
9
10

ในเรื่่�องเดีียวกััน.
ในเรื่่�องเดีียวกััน.
ในเรื่่�องเดีียวกััน.
ในเรื่่�องเดีียวกััน.
ในเรื่่�องเดีียวกััน.
Mark Carney, Enable, Empower, Ensure: A New Finance for the New Economy
(speech given 20 June 2019).
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TCFD รายงานสถานะประจำำ�ปีี 2019 (2019)
TCFD, รายงานฉบัับล่่าสุุด: คำำ�แนะนำำ�ของคณะทำำ�งานเฉพาะกิิจด้้านการเปิิดเผยข้้อมููล
ทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวกัับสภาพภููมิอ
ิ ากาศ (2017)
TCFD รายงานสถานะประจำำ�ปีี 2019 (2019)
ในเรื่่�องเดีียวกััน.
ในเรื่่�องเดีียวกััน.
ในเรื่่�องเดีียวกััน.

คณะกรรมการมาตรฐานการเปิิดเผยข้้อมููลด้้านการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิอ
ิ ากาศ

คู่่�มืือเกี่่�ยวกัับแนวปฏิิบัติ
ั ิที่่�ดีใี นการเปิิดเผยข้้อมููลตาม TCFD

ตััวอย่่างแนวปฏิิบัติ
ั ิที่่�ดีี

ตััวอย่่างแนวปฏิิบัติ
ั ิที่่�ดีใี นการเปิิดเผยข้้อมููลตาม TCFD
ในกลุ่่ม
� ประเทศ G20
คู่่�มืื อ ฉบัั บ นี้้� ไ ด้้ ร ะบุุตัั ว อย่่ า งแนวปฏิิ บัั ติิ ที่่� ดีี ใ นการปฏิิ บัั ติิ ต าม
ข้้อ เสนอแนะของ TCFD จากทั่่� ว ทั้้� ง กลุ่่�ม ประเทศ G20 เพื่่� อ ให้้
ครอบคลุุมหลายประเทศและมีีค วามหลากหลายในการเปิิ ด เผย

ข้้อมููลตามข้้อเสนอแนะของ TCFD 11 ประการในองค์์ประกอบหลััก
ทั้้�งสี่่� ซึ่่�งได้้แก่่ การกำำ�กัับดููแล กลยุุทธ์์ การบริิหารความเสี่่�ยง และ
ตััวชี้้�วัด
ั และเป้้าหมาย (รููปที่่� 1)

การกำำ�กัับดููแล

กลยุุทธ์์

� ง
การบริิหารความเสี่่ย

ตััวชี้้�วัด
ั และเป้้าหมาย

เปิิ ด เผยข้้ อ มูู ล การกำำ�กัั บ ดูู แ ล
ขององค์์กรเกี่่�ยวกัับความเสี่่�ยง
และโอกาสที่่� เ กี่่� ย วกัั บ สภาพ
ภููมิอ
ิ ากาศ

เปิิ ด เผยผลกระทบที่่� เ กิิ ด ขึ้้� น
จ ริิ ง แ ล ะ ที่่� อ า จ เ กิิ ด ขึ้้� น ข อ ง
ความเสี่่�ยงและโอกาสที่่�เกี่่�ยวกัับ
ส ภ า พ ภูู มิิ อ า ก า ศ ต่่ อ ธุุรกิิ จ
ก ล ยุุ ท ธ์์ แ ล ะ ก า ร ว า ง แ ผ น
ทางการเงิิ น ขององค์์ ก ร ใน
กรณีีที่่�ข้อ
้ มููลดัังกล่่าวเป็็นสาระ
สำำ�คััญ

เปิิ ด เผยวิิ ธีี ก ารที่่� อ งค์์ ก รระบุุ
ประเมิินและจััดการความเสี่่�ยง
ที่่�เกี่่�ยวกัับสภาพภููมิอ
ิ ากาศ

เปิิ ด เผยตัั ว ชี้้�วััด และเป้้ า หมาย
ที่่� ใ ช้้ใ นการประเมิิน และจััด การ
ความเสี่่�ยงและโอกาสที่่�เกี่่�ยวกัับ
สภาพภูู มิิ อ ากาศ ในกรณีี ที่่�
ข้้อมููลดัังกล่่าวมีีความสำำ�คััญ

a ) อ ธิิ บ า ย ก า รกำำ�กัั บ ดูู แ ล
ของคณะกรรมการเกี่่� ย วกัั บ
ความเสี่่�ยงและโอกาสที่่�เกี่่�ยวกัับ
สภาพภููมิอ
ิ ากาศ

a ) อ ธิิ บ า ยถึึ ง ค ว า ม เ สี่่� ย ง
และโอกาสที่่� เ กี่่� ย วกัั บ สภาพ
ภูู มิิ อ ากาศที่่� อ งค์์ ก รได้้ ร ะบุุไว้้
ในระยะสั้้� น ระยะกลาง และ
ระยะยาว

a ) อ ธิิ บ า ยขั้้� น ต อ น ข อ ง
องค์์กรในการระบุุและประเมิิน
ความเสี่่� ย งที่่� เ กี่่� ย วกัั บ สภาพ
ภููมิอ
ิ ากาศ

a) เปิิ ด เผยตัั ว ชี้้�วััด ที่่� อ งค์์ ก ร
ใ ช้้ เ พื่่� อ ป ร ะ เ มิิ น ค ว า ม เ สี่่� ย ง
และโอกาสที่่� เ กี่่� ย วกัั บ สภาพ
ภููมิิอากาศ โดยสอดคล้้องกัับ
กลยุุทธ์์และขั้้น
� ตอนการบริิหาร
ความเสี่่�ยง

b ) อธิิ บ ายถึึ ง บทบาทของ
ฝ่่ายบริิหารในการประเมิินและ
จััด การความเสี่่�ย งและโอกาส
ที่่�เกี่่�ยวกัับสภาพภููมิอ
ิ ากาศ

b ) อ ธิิ บ า ยถึึ ง ผ ล ก ร ะ ท บ
ของความเสี่่� ย งและโอกาสที่่�
เกี่่� ย วกัั บ สภาพภูู มิิ อ ากาศต่่ อ
ธุุรกิิจ กลยุุทธ์์ และการวางแผน
ทางการเงิินขององค์์กร

b) อธิิบายขั้้น
� ตอนขององค์์กร
ในการจัั ด การความเสี่่� ย งที่่�
เกี่่�ยวกัับสภาพภููมิอ
ิ ากาศ

b) เปิิดเผยขอบเขตการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจก (GHG) และ
ค ว า ม เ สี่่� ย ง ที่่� เ กี่่� ย ว ข้้ อ ง ใ น
Scope 1 และ Scope 2 รวมถึึง
Scope 3 (หากเหมาะสม)

c) อธิิบายถึึงความยืืดหยุ่่น
� ของ
กลยุุทธ์์ขององค์์กร โดยคำำ�นึึง
ถึึ ง ส ถ า น ก า รณ์์ ที่่� เ กี่่� ย ว กัั บ
สภาพภููมิอ
ิ ากาศต่่าง ๆ รวมถึึง
สถานการณ์์ควบคุุมอุุณหภููมิิ
โลกไม่่ให้้เพิ่่�มขึ้้�นเกิิน 2 องศา
เซลเซีียส

c) อธิิบายว่่าขั้้น
� ตอนในการระบุุ
ประเมิิน และจััดการความเสี่่�ยง
ที่่� เ กี่่� ย วกัั บ สภาพภูู มิิ อ ากาศ
จะถูู ก รวมเข้้ า กัั บ การบริิห าร
ความเสี่่�ยงโดยรวมขององค์์กร
อย่่างไร

c) อธิิบายเป้้าหมายที่่�องค์์กร
ใช้้ ใ นการจัั ด การความเสี่่� ย ง
แ ล ะ โ อ ก า สที่่� เ กี่่� ย ว ข้้ อ ง กัั บ
ส ภ า พ ภูู มิิ อ า ก า ศ แ ล ะ ผ ล
การดำำ� เนิิ น งานเมื่่� อ เทีี ย บกัั บ
เป้้าหมาย

รููปที่่� 1 การเปิิดเผยข้้อมููลตามข้้อเสนอแนะของ TCFD 11 ประการ ที่่�มา: รายงานฉบัับล่่าสุุดของ TCFD: ข้้อเสนอแนะของคณะทำำ�งานเฉพาะกิิจ
ด้้านการเปิิดเผยข้้อมููลทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวกัับสภาพภููมิอ
ิ ากาศ (2017)

คณะกรรมการมาตรฐานการบััญชีีเพื่่�อความยั่ง
�่ ยืืน
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คณะกรรมการมาตรฐานการเปิิดเผยข้้อมููลด้้านการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิอ
ิ ากาศ

คู่่�มืือเกี่่�ยวกัับแนวปฏิิบัติ
ั ิที่่�ดีใี นการเปิิดเผยข้้อมููลตาม TCFD

ตััวอย่่างแนวปฏิิบัติ
ั ิที่่�ดีี

� ด
� วม
เนื้้� อหาที่่ตั
ั ตอนมาจากรายงานประจำำ�ปีข
ี ององค์์กรต่่าง ๆ ที่่ร
อยู่่�ในคู่่�มืือฉบัับนี้เ้� ป็็นเพีียงตััวอย่่างของแนวปฏิิบัติ
ั ิที่่�ดีีที่่�สะท้้อน
ให้้ เห็็ นวิิธีีการรายงานในแต่่ ละองค์์ ประกอบหลัักของ TCFD
หากท่่านต้้องการตััวอย่่างที่่�ครอบคลุุมการเปิิดเผยข้้อมููลตาม
ข้้อเสนอแนะของ TCFD ในทุุกประเด็็น โปรดศึึ กษาเพิ่่�มเติิ ม
จากคู่่�มืือการปฏิิบัติ
ั ิตามข้้อเสนอแนะของ TCFD และตััวอย่่าง
การจำำ�ลองการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�มีีคำำ�อธิิบายประกอบ

มีีองค์์กรที่่�สามารถเปิิดเผยข้้อมููลได้้สอดคล้้องกัับกรอบโครงสร้้าง
ที่่� ใ ช้้ โ ดยสมัั ค รใจของ TCFD มากกว่่ า ที่่� ป รากฏในคู่่�มืื อ ฉบัั บ นี้้�
ซึ่่� ง เราได้้ ใ ช้้ค วามรู้้�ที่่� มีี เ กี่่� ย วกัั บ ตลาดและองค์์ ก รที่่� ร ายงานเพื่่� อ
เลืื อ กตัั ว อย่่า งของแนวปฏิิ บััติิ ที่่� ดีี ใ นการเปิิ ด เผยข้้อ มูู ล เกี่่� ย วกัั บ
สภาพภููมิอ
ิ ากาศ TCFD ได้้สนัับสนุุนอย่่างเต็็มที่่�ให้้องค์์กรเปิิดเผย
ข้้อมูู ลด้้านการเงิินเกี่่�ยวกัับสภาพภููมิิอากาศในรายงานหลััก เช่่น
ในรายงานทางการเงิิ น ประจำำ�ปีี 17 ซึ่่� ง มีี ค วามสำำ�คัั ญ อย่่ า งมาก
เมื่่� อคำำ�นึึงถึึงความท้้าทายที่่�ระบุุไว้้ในรายงานสถานะประจำำ�ปีี 2019
ของ TCFD เกี่่�ยวกัับการเชื่่�อมโยงข้้อมููลด้้านการเงิินและด้้านอื่่�น ๆ
ที่่� ถืื อ เป็็ น หััว ใจสำำ�คัั ญ ของข้้อ เสนอแนะของ TCFD 18 ด้้ ว ยเหตุุนี้้�
ตัั ว อย่่า งของแนวปฏิิ บััติิ ที่่� ดีี ทั้้� ง หมดเกี่่� ย วกัั บ การเปิิ ด เผยข้้อ มูู ล
ตามข้้อเสนอแนะของ TCFD ในคู่่�มืือฉบัับนี้้�จึึงนำำ�มาจากรายงาน
หลััก ไม่่ใช่่จากรายงานด้้านความยั่่�งยืืน หรืือรายงานเฉพาะด้้าน
TCFD หรืือความเสี่่�ยงเกี่่�ยวกัับสภาพภููมิอ
ิ ากาศ เพื่่� อแสดงให้้เห็็นว่่า
มีีองค์์ กรมากมายที่่� เปิิ ดเผยข้้อ มูู ล ตามข้้อ เสนอแนะของ TCFD
ในรายงานทางการเงิินประจำำ�ปีี

ตัั ว อย่่ า งของแนวปฏิิ บัั ติิ ที่่� ดีี ใ นคู่่�มืื อ ฉบัั บ นี้้� ยัั ง มีี วัั ต ถุุประสงค์์
เพื่่� อ พัั ฒ นาขีีด ความสามารถและช่่ว ยในการเปิิ ด เผยข้้อ มูู ล ตาม
ข้้อเสนอแนะของ TCFD ในรายงานหลัักด้้วย โดยไม่่ได้้มีีเจตนา
ที่่�จะให้้ใช้้ตััวอย่่างเหล่่านี้้�เป็็นต้้นแบบเพื่่� อนำำ�ไปคััดลอกข้้อความต่่อ
แต่่มุ่่ง
� ที่่�จะตอบโจทย์์ความต้้องการที่่�จะเห็็นตััวอย่่างของแนวปฏิิบัติ
ั ิ
ที่่� ดีี เ กี่่� ย วกัั บ การเปิิ ด เผยข้้ อ มูู ล ตามข้้ อ เสนอแนะของ TCFD
เราทราบดีีว่า่ มีีบริิษัท
ั อื่่�น ๆ อีีกที่่�มีแ
ี นวปฏิิบัติ
ั ที่่
ิ ดี
� เี กี่่�ยวกัับการเปิิดเผย
ข้้ อ มูู ล และเปิิ ด เผยข้้ อ มูู ล สู่่�สาธารณะ เราขอสนัั บ สนุุนให้้บ ริิษัั ท
ดัั ง กล่่ า วช่่ ว ยสื่่� อสารข้้ อ มูู ล ให้้ เ ราทราบและเผยแพร่่ตัั ว อย่่ า ง
การเปิิดเผยข้้อมููลในวงกว้้าง เช่่น ผ่่าน TCFD Knowledge Hub
(www.tcfdhub.org) เพื่่� อ อำำ� นวยความสะดวกให้้มีีก ารเรีีย นรู้้�
ร่่วมกัันจากการปฏิิบัติ
ั ิตาม ที่่�สำ�คั
ำ ัญที่่�สุุด เพื่่� อเพิ่่ม
� พูู นการเปิิดเผย
ข้้อมููลตามข้้อเสนอแนะของ TCFD อย่่างมีีคุุณภาพและสมบููรณ์์
ให้้มากขึ้้�นในภายภาคหน้้า

ในขณะเดีี ย วกัั น คู่่�มืื อ ฉบัั บ นี้้� ก็็ มีี เ ป้้ า หมายที่่� จ ะทำำ� ให้้ มั่่� น ใจว่่ า มีี
การแสดงข้้อ มูู ล จากหลากหลายประเทศทั่่� ว กลุ่่�ม ประเทศ G20
ซึ่่�งค่่อนข้้างท้้าทายสำำ�หรัับบางประเทศ ได้้แก่่ อาร์์เจนติินา บราซิิล
อิินโดนีีเซีีย รััสเซีีย ซาอุุดิิอาระเบีีย เกาหลีีใต้้ และตุุรกีี เนื่่� องจาก
เราพบตัั ว อย่่ า งของการเปิิ ด เผยข้้ อ มูู ล ตาม TCFD น้้ อ ยกว่่ า
นอกจากนี้้� คู่่�มืือฉบัับนี้้�ยัังครอบคลุุมกลุ่่�มธุุรกิิจการเงิินและกลุ่่�ม
ธุุรกิิจอื่่�น ๆ อย่่างสมดุุล โดยให้้ตััวอย่่างของธุุรกิิจการธนาคาร
ประกัั น ภัั ย เจ้้ า ของ/ผู้้�จัั ด การสิิ น ทรััพ ย์์ พลัั ง งาน การขนส่่ ง
วััสดุุและการก่่อสร้้าง ตลอดจนกลุ่่ม
� เกษตรกรรม อาหาร และป่่าไม้้
กล่่าวโดยสรุุป คู่่�มืือฉบัับนี้้�ต้้องการนำำ�เสนอตััวอย่่างสถานะของ
การเปิิ ด เผยข้้อ มูู ล ทางการเงิิ น เกี่่� ย วกัั บ สภาพภููมิิอ ากาศในกลุ่่�ม
ประเทศ G20 ในปีีที่่�สองของการรายงานข้้อมููลตาม TCFD
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TCFD, รายงานฉบัับล่่าสุุด: คำำ�แนะนำำ�ของคณะทำำ�งานเฉพาะกิิจด้้านการเปิิดเผยข้้อมููล
ทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวกัับสภาพภููมิอ
ิ ากาศ (2017)
TCFD รายงานสถานะประจำำ�ปีี 2019 (2019)

คณะกรรมการมาตรฐานการบััญชีีเพื่่�อความยั่ง
�่ ยืืน
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คณะกรรมการมาตรฐานการเปิิดเผยข้้อมููลด้้านการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิอ
ิ ากาศ

ส่่วนที่่� 1: แนวปฏิิบัติ
ั ิที่่�ดีี
ของการเปิิดเผยข้้อมููล
เกี่่�ยวกัับการกำำ�กัับดููแล
ตามข้้อเสนอแนะของ
TCFD

การกำำ�กัับดููแล

คู่่�มืือเกี่่�ยวกัับแนวปฏิิบัติ
ั ิที่่�ดีใี นการเปิิดเผยข้้อมููลตาม TCFD

แนวปฏิิบัติ
ั ิที่่�ดีข
ี องการเปิิดเผยข้้อมููลเกี่่�ยวกัับ
การกำำ�กัับดูแ
ู ลตามข้้อเสนอแนะของ TCFD

Barrick Gold Corporation
“The New Value Champion”
รายงานประจำำ�ปีี 2018

Barrick บริิษััททำำ�เหมืืองสััญชาติิแคนาดา อธิิบายว่่า
คณะอนุุกรรมการชุุดใดของบริิษัั ท ที่่� รั ับ ผิิ ด ชอบใน
การดููแลนโยบาย โครงการและผลการดำำ�เนิินงานเกี่่�ยวกัับ
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิอ
ิ ากาศ และคณะอนุุกรรมการ
ดัั ง กล่่ า วประชุุมกัั น ทุุกไตรมาส ถึึ ง แม้้ ว่่ า จะสามารถ
ลงรายละเอีี ย ดให้้ ชัั ด เจนไปเลยว่่ า การเปลี่่� ย นแปลง
สภาพภููมิอ
ิ ากาศเป็็นหนึ่่�งในวาระการประชุุมในการประชุุม
ทุุกไตรมาสหรืือไม่่

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.

การเปิิ ด เผยข้้ อ มูู ล เกี่่� ย วกัั บ การกำำ�กัั บ ดูู แ ลนี้้� ยัั ง ช่่ว ย
อธิิบ ายถึึ ง บทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริิห ารความเสี่่�ย ง รวมถึึ ง การทำำ� งาน
เชื่่�อ มโยงกัั บ คณะกรรมการของบริิษัั ท ซึ่่� ง บริิษัั ท อื่่� น
โดยทั่่�วไปมัักไม่่ได้้เปิิดเผยข้้อมููลในส่่วนนี้้�ไว้้อย่่างชััดเจน

การเปิิดเผยข้้อมููลยัังได้้ระบุุว่่าประเด็็นการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศเป็็นส่่วนหนึ่่� งของขั้้�นตอนการบริิหาร
ความเสี่่�ยงอย่่างเป็็นทางการของบริิษััท ซึ่่�งแสดงให้้เห็็น
ถึึงความเชื่่�อมโยงกัันระหว่่างองค์์ประกอบด้้านการกำำ�กับ
ั
ดููแลและการบริิหารความเสี่่�ยงของ TCFD โดยระบุุว่่า
ใครในองค์์ ก รที่่� มีีส่่ว นเกี่่� ย วข้้อ งและองค์์ ก รมีีขั้้�น ตอน
ในการจัั ด การและเฝ้้ า ติิ ด ตามความเสี่่� ย งเกี่่� ย วกัั บ
สภาพภููมิอ
ิ ากาศที่่�เกี่่�ยวข้้อง

i

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

คณะกรรมการมาตรฐานการบััญชีีเพื่่�อความยั่ง
�่ ยืืน
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คณะกรรมการมาตรฐานการเปิิดเผยข้้อมููลด้้านการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิอ
ิ ากาศ

แนวปฏิิบัติ
ั ิที่่�ดีข
ี องการเปิิดเผยข้้อมููลเกี่่�ยวกัับ
การกำำ�กัับดูแ
ู ลตามข้้อเสนอแนะของ TCFD

Royal Bank of Canada
รายงานประจำำ�ปีี 2018

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.

Royal Bank of Canada ผู้้� ใ ห้้บ ริิก ารด้้ า นการธนาคาร
และการเงิิ น สัั ญ ชาติิ แ คนาดา แสดงให้้ เ ห็็ น ว่่ า ประเด็็ น
ด้้านสภาพภููมิอ
ิ ากาศเป็็นประเด็็นที่่�โดดเด่่นเป็็นอัันดัับต้้น ๆ
ประธานคณะกรรมการบริิษััทได้้กล่่าวถึึงการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิอ
ิ ากาศว่่าเป็็น “ประเด็็นที่่�เร่่งด่่วนที่่�สุุดของยุุคเรา”
ในบทนำำ� ของรายงานประจำำ�ปีี และได้้ อ ธิิ บ ายถึึ ง บทบาท
การกำำ�กัับดููแลของคณะกรรมการบริิษััทในประเด็็นนี้้�

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.

Royal Bank of Canada อธิิบายว่่าส่่วนงานใดที่่�ทำำ�หน้้าที่่�ระบุุ
ประเมิิน เฝ้้าติิดตาม และรายงานประเด็็นด้้านสภาพภููมิอ
ิ ากาศ
และเชื่่�อมโยงกลัับมายัังเป้้าหมายผลการดำำ�เนิินงานในระดัับ
การบริิหาร

i

ข้้อมููลจาก หน้้าที่่� 5 และ 89:
https://annualreports.rbc.com/ar2018/

คณะกรรมการมาตรฐานการบััญชีีเพื่่�อความยั่ง
�่ ยืืน
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คณะกรรมการมาตรฐานการเปิิดเผยข้้อมููลด้้านการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิอ
ิ ากาศ

การกำำ�กัับดููแล

คู่่�มืือเกี่่�ยวกัับแนวปฏิิบัติ
ั ิที่่�ดีใี นการเปิิดเผยข้้อมููลตาม TCFD

การกำำ�กัับดููแล

คู่่�มืือเกี่่�ยวกัับแนวปฏิิบัติ
ั ิที่่�ดีใี นการเปิิดเผยข้้อมููลตาม TCFD

แนวปฏิิบัติ
ั ิที่่�ดีข
ี องการเปิิดเผยข้้อมููลเกี่่�ยวกัับ
การกำำ�กัับดูแ
ู ลตามข้้อเสนอแนะของ TCFD

Galp
“Energective – a new perspective on energy”
รายงานแบบบููรณาการ ประจำำ�ปีี 2018

Galp บริิษััทน้ำำ��มัน
ั และก๊๊าซสััญชาติิโปรตุุเกส ได้้ระบุุผู้้�ดำำ�เนิินการ
และหน่่ ว ยงานทั้้� ง หมดที่่� มีี ส่่ ว นร่่ว มในการดูู แ ลและจัั ด การ
ความเสี่่�ยงและโอกาสเกี่่�ยวกัับสภาพภููมิอ
ิ ากาศ

การเปิิดเผยข้้อมููลลงรายละเอีียดของงานที่่�คณะอนุุกรรมการ
แต่่ละชุุด รวมถึึงคณะกรรมการบริิษััท คณะกรรมการบริิหาร
และหน่่วยธุุรกิิจอื่่�น ๆ รัับผิิดชอบ

รายงานของ Galp ยัังประกอบด้้วยตารางการวิิเคราะห์์ทัักษะ
ที่่�มีอ
ี ยู่่�ของคณะกรรมการบริิษััท (ดููหน้้าที่่� 120 ของรายงาน)
ซึ่่� ง พิิ จ ารณาถึึ ง ขีีด ความสามารถในองค์์ ร วมของกรรมการ
บริิ ษัั ท แต่่ ล ะรายในเรื่่� อ งสภาพภูู มิิ อ ากาศ ซึ่่� งจะช่่ ว ยให้้
คณะกรรมการบริิษััทมั่่น
� ใจได้้ว่า่ มีีความเชี่่�ยวชาญในการกำำ�กัับ
ดููแลความเสี่่�ยงและโอกาสเกี่่�ยวกัับสภาพภููมิอ
ิ ากาศได้้อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ

i

ข้้อมููลจากหน้้าที่่� 66: https://www.galp.com/corp/en/investors/
reports-and-presentations/reports-and-results
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แนวปฏิิบัติ
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Eni

รายงานประจำำ�ปีี 2018

Eni บริิ ษัั ทน้ำำ��มัั น และก๊๊ า ซข้้ า มชาติิ สัั ญ ชาติิ อิิ ต าลีี
ได้้ แ สดงความเชื่่�อ มโยงอย่่ า งชััด เจนระหว่่า งกลยุุทธ์์
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.

i

การใช้้พ ลัั ง งานที่่� ไ ม่่ทำำ� ให้้เ กิิ ด คาร์์บ อนไดออกไซด์์ แ ละ
การกำำ�กับ
ั ดููแลขององค์์กร โดยทำำ�ให้้เห็็นถึึงความสำำ�คัญ
ั
ของความเชื่� ่ อมโยงกัั น ของข้้ อ มูู ลที่่� เ ปิิ ด เผยตาม
ข้้อเสนอแนะของ TCFD ทั้้�งหมด ในเนื้้� อหาที่่�ตััดตอน
มานี้้� คณะกรรมการบริิษัั ท ได้้ ต รวจสอบและอนุุมัั ติิ
แ ผ น ก ล ยุุ ท ธ์์ ข อ ง E n i ซึ่่� ง ร ะ บุุถึึ ง วัั ต ถุุป ร ะ ส ง ค์์
โดยเฉพาะเกี่่�ยวกัับการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิอ
ิ ากาศและ
การเปลี่่�ยนผ่่านสู่่�ระบบเศรษฐกิิจคาร์์บอนต่ำำ��

มีีการให้้ข้้อมููลเฉพาะเกี่่�ยวกัับวิิธีที่่
ี �คณะกรรมการบริิษััท
ทำำ�หน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแล เช่่น พิิจารณาถึึงความเสี่่�ยง
ด้้ า น ก า ร เ งิิ น แ ล ะ เ ศ รษ ฐ กิิ จ ข อ ง บ ริิ ษัั ท จ า ก ก ล ไ ก
การกำำ�หนดราคาคาร์์บอนใหม่่

ข้้อ มูู ล ในส่่ว นนี้้� ทำำ� ให้้ผู้้�อ่่ า นทราบว่่า คณะกรรมการได้้
รัับการสนัับสนุุนจากอนุุกรรมการชุุดต่่าง ๆ (รวมถึึง
คณะกรรมการด้้านความยั่่ง
� ยืืน) อย่่างไรบ้้าง นอกจากนี้้�
คณะกรรมการอาจตั้้� ง คณะกรรมการที่่� ป รึึก ษาที่่� เ ป็็ น
ผู้้� เ ชี่่� ย วชาญจากภายนอกให้้ เ ข้้ า มามีี บ ทบาทในการ
วิิ เ คราะห์์ แ นวโน้้ ม การเปลี่่� ย นผ่่ า นสู่่�ระบบเศรษฐกิิ จ
คาร์์บอนต่ำำ��ได้้อีีกด้้วย

เนื้้� อ หาส่่ว นนี้้� ยััง อธิิบ ายถึึ ง บทบาทความเป็็ น ผู้้�นำำ� และ
การมีี ส่่ ว นร่่ว มอย่่ า งใกล้้ ชิิ ด ของ CEO ในประเด็็ น
ด้้ า นสภาพภูู มิิ อ ากาศ เช่่ น การดำำ�ร งตำำ� แหน่่ ง เป็็ น
ประธานคณะทำำ�งานในโครงการด้้านการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภูู มิิ อ ากาศ ซึ่่� ง เป็็ น คณะทำำ� งานที่่� ป ระกอบด้้ ว ย
ผู้้� บ ริิห ารระดัั บ สูู ง จากหลากหลายส่่ ว นงานของ Eni
ที่่�ช่ว่ ยเหลืือ CEO ในการจััดทำำ�และเฝ้้าติิดตามกลยุุทธ์์
การใช้้พลัังงานที่่�ไม่่ทำำ�ให้้เกิิดคาร์์บอนไดออกไซด์์

ข้้อมููลจาก หน้้าที่่� 108:
https://www.eni.com/docs/en_IT/enicom/publications-archive/
publications/reports/reports-2018/Annual-Report-2018.pdf
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การกำำ�กัับดููแล

คู่่�มืือเกี่่�ยวกัับแนวปฏิิบัติ
ั ิที่่�ดีใี นการเปิิดเผยข้้อมููลตาม TCFD

แนวปฏิิบัติ
ั ิที่่�ดีข
ี องการเปิิดเผยข้้อมููลเกี่่�ยวกัับ
การกำำ�กัับดูแ
ู ลตามข้้อเสนอแนะของ TCFD

Total

เอกสารการลงทะเบีียนประจำำ�ปีี 2018

Oversight by the Board of Directors

Total บริิ ษัั ทน้ำำ��มัั น และก๊๊ า ซข้้ า มชาติิ สัั ญ ชาติิ ฝรั่่� ง เศส
กล่่ า วไว้้ว่่า คณะกรรมการบริิษัั ท มีี ห น้้ า ที่่� กำำ�กัั บ ดูู แ ลประเด็็ น
ด้้ า นสภาพภูู มิิ อ ากาศ และรวมประเด็็ น เหล่่ า นี้้� ไ ว้้ใ นกลยุุทธ์์
ของบริิษััท คณะกรรมการบริิษััทจะวิิเคราะห์์ประเด็็นเหล่่านี้้�
ระหว่่างการทบทวนกลยุุทธ์์ประจำำ�ปีีของส่่วนธุุรกิิจต่่าง ๆ ของ
กลุ่่ม
� บริิษััท

TOTAL’s Board of Directors ensures that climaterelated 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.

Total ได้้อธิิบายวิิธีีมอบหมายประเด็็นด้้านสภาพภููมิิอากาศ
ให้้อยู่่�ภายใต้้ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการด้้านกลยุุทธ์์
และความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม และได้้เปลี่่�ยนแปลงข้้อบัังคัับ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่� อทำำ�ให้้เป็็นกฎระเบีียบ

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.

ตั้้�งแต่่ปีี 2016 เป็็นต้้นมา มีีการกำำ�หนดโครงสร้้างค่่าตอบแทน
ของประธานกรรมการและ CEO ให้้เชื่่�อมโยงกัับความสามารถ
ในการบรรลุุเป้้ า หมายด้้ า นความรัับ ผิิ ด ชอบต่่ อ สัั ง คมและ
อาชีีวอนามััยของกลุ่่�มบริิษััท ในปีี 2018 มีีการแก้้ไขข้้อมูู ล
เพิ่่�มเติิม เพื่่� อระบุุว่่าผลการดำำ�เนิินงานด้้านความรัับผิิดชอบ
ต่่ อ สัั ง คมขึ้้� น อยู่่�กัั บ ความสามารถในการเชื่� ่อ มโยงประเด็็ น
ด้้านสภาพภููมิอ
ิ ากาศไว้้ในกลยุุทธ์์ของบริิษััท ข้้อมููลที่่�เปิิดเผยนี้้�
แสดงให้้เห็็นว่่าการเปิิดเผยข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการกำำ�กัับดููแลและ
การเปิิดเผยข้้อมููลเกี่่�ยวกัับกลยุุทธ์์ตามข้้อเสนอแนะของ TCFD
มีีความสััมพัันธ์์กััน

i

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

คู่่�มืือเกี่่�ยวกัับแนวปฏิิบัติ
ั ิที่่�ดีใี นการเปิิดเผยข้้อมููลตาม TCFD

CEMEX
“Building a Stronger Cemex”
รายงานแบบบููรณาการประจำำ�ปีี 2018

CEMEX บริิษัั ท ผลิิต วััสดุุก่่อ สร้้า งข้้า มชาติิ จ าก
ประเทศเม็็กซิิโก กล่่าวว่่าบริิษััทกำำ�กัับดููแลเรื่่�อง
ก า ร เ ป ลี่่� ย น แ ป ล ง ส ภ า พ ภูู มิิ อ า ก า ศ ใ น ร ะ ดัั บ
คณะกรรมการบริิษััท รวมถึึงกลยุุทธ์์การจััดการ
ก๊๊ า ซคาร์์บ อนไดออกไซด์์ โ ดยคณะกรรมการ
ความยั่่ง
� ยืืน ซึ่่�งทำำ�หน้้าที่่�สนัับสนุุนคณะกรรมการ
บริิษัั ท เนื้้� อหาที่่� ตัั ด ตอนมาจากรายงานแบบ
บููรณาการของ CEMEX ได้้ระบุุหััวข้้อที่่�เกี่่�ยวข้้อง
จ า ก ว า ร ะ ก า ร ป ร ะ ชุุ ม ข อ ง ค ณ ะ ก รร ม ก า ร
ความยั่่�งยืืน ซึ่่� งครอบคลุุมเรื่่�องการจััดการและ
กลยุุทธ์์ด้้ า นการเปลี่่� ย นแปลงสภาพภูู มิิ อ ากาศ
จากนั้้� น ยัั ง ได้้ อ ธิิบ ายว่่า คณะกรรมการสามารถ
บรรลุุผลสำำ�เร็็จในเรื่่�องใดบ้้าง โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง
�
แผนลด CO2 ของ CEMEX

i

ข้้อมููลจาก หน้้าที่่� 93:
https://www.cemex.com/documents/20143/47791895/IntegratedReport2018.pdf/
a147346a-339e-a49b-7d3f-fb53be8e46c9
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ส่่วนที่่� 2: แนวปฏิิบัติ
ั ิที่่�ดีี
ของการเปิิดเผยข้้อมููล
เกี่่�ยวกัับกลยุุทธ์์
ตามข้้อเสนอแนะของ
TCFD

คู่่�มืือเกี่่�ยวกัับแนวปฏิิบัติ
ั ิที่่�ดีใี นการเปิิดเผยข้้อมููลตาม TCFD

แนวปฏิิบัติ
ั ิที่่�ดีข
ี องการเปิิดเผยข้้อมููลเกี่่�ยวกัับ
กลยุุทธ์์ตามข้้อเสนอแนะของ TCFD

Kellogg Company
รายงานประจำำ�ปีี 2018

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.

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:

Kellogg บริิษััทผลิิตอาหารข้้ามชาติิสััญชาติิสหรััฐอเมริิกา ระบุุว่่าได้้รวม
ประเด็็นความเสี่่�ยงและโอกาสด้้านสภาพภููมิอ
ิ ากาศไว้้ในกลยุุทธ์์ “Growth”
และ “Heart and Soul” ระดัับโลกของบริิษััท และอธิิบายว่่ามีีการรวม
ความเสี่่�ยงเหล่่านี้้�ไว้้เป็็นประเด็็นที่่�บริิษััทให้้ความสำำ�คััญเชิิงกลยุุทธ์์อย่่างไร
โดยมีี ตัั ว ชี้้�วััด ด้้ า นความยั่่� ง ยืื น ที่่� ร ายงานให้้ค ณะกรรมการบริิษัั ท ทราบ
อย่่างสม่ำำ��เสมอ ที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ยัังได้้มีก
ี ารกำำ�หนดช่่วงกรอบระยะเวลา โดยแยกเป็็น
ความเสี่่�ยงในระยะสั้้�น ระยะกลาง และระยะยาว ตามที่่�ระบุุไว้้ในรายงานประจำำ�ปีี
นอกจากนี้้� บริิษัท
ั ยัังได้้สรุุปด้้วยว่่าความเสี่่�ยงที่่�ระบุุมานี้้�ยัง
ั ไม่่ได้้ส่ง
่ ผลกระทบ
ต่่ อ การเติิ บ โตของธุุรกิิ จ แต่่ บ ริิษัั ท จะยัั ง คงเฝ้้ า ติิ ด ตาม ประเมิิ น และ
บรรเทาความเสี่่�ยงเหล่่านี้้�ต่่อไป เนื้้� อหาส่่วนนี้้�แสดงให้้เห็็นว่่าการเปิิดเผย
ข้้อมูู ลเกี่่�ยวกัับสี่่�องค์์ประกอบหลัักของ TCFD สามารถเชื่� อ
่ มโยงกัันและ
ส่่งเสริิมกัันและกัันได้้อย่่างไร

• 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.

Kellogg ได้้ ร ะบุุทั้้� ง ความเสี่่� ย งทางกายภาพและความเสี่่� ย งในการ
เปลี่่�ยนผ่่านเกี่่�ยวกัับการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ ซึ่่� งส่่งผลกระทบ
ต่่ อ การดำำ� เนิิ น งานหรืือ ธุุรกิิ จ ของบริิษัั ท บริิษัั ท ยััง ได้้ ร ะบุุว่่า ความเสี่่�ย ง
ทางกายภาพจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ (รวมถึึงความเสี่่�ยง
แบบเฉีียบพลััน) ทำำ�ให้้อุุ ณหภููมิทั่่
ิ ว� โลกและสภาพอากาศเปลี่่�ยนแปลงอย่่างมีี
นััยสำำ�คัญ
ั มีีความถี่่�และความรุุนแรงของสภาพอากาศที่่�แปรปรวน ไฟป่่าและ
อุุทกภััยด้ว้ ย จากนั้้�น ก็็ได้้อธิิบายว่่าความเสี่่�ยงเหล่่านี้้�กระทบต่่ออุุตสาหกรรม
อาหาร ห่่วงโซ่่อุุ ปทานทั่่�วโลก ตลาดพลัังงาน และสิินค้้าโภคภััณฑ์์อย่่างไร
รวมถึึงพิิจารณาถึึงผลกระทบทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้องอีีกด้้วย นอกจากนี้้�
ยััง ได้้ ร ะบุุกฎหมายและข้้อ บััง คัั บ ในระดัั บ ต่่ า ง ๆ ที่่� ห ากมีีก ารประกาศใช้้
อาจมีีผลทำำ�ให้้ธุุรกิิจมีีต้้นทุุนเพิ่่ม
� มากขึ้้�น

i

ข้้อมููลจาก หน้้าที่่� 2 และ 20:
https://investor.kelloggs.com/Cache/1001249156.PDF?
O=PDF&T=&Y=&D=&FID=1001249156&iid=4133514
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Adverse changes in the global climate or extreme weather
conditions could adversely affect our business or operations.

คู่่�มืือเกี่่�ยวกัับแนวปฏิิบัติ
ั ิที่่�ดีใี นการเปิิดเผยข้้อมููลตาม TCFD

แนวปฏิิบัติ
ั ิที่่�ดีข
ี องการเปิิดเผยข้้อมููลเกี่่�ยวกัับ
กลยุุทธ์์ตามข้้อเสนอแนะของ TCFD

TATA Motors

รายงานประจำำ�ปีี 2018-19 ฉบัับที่่� 74 (แบบบููรณาการ)

กลยุุทธ์์

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.

TATA Motors ผู้้�ผลิิตยานยนต์์ข้า้ มชาติิจากประเทศอิินเดีีย
พิิ จ ารณาถึึ ง ความต้้ อ งการของผู้้� บ ริิโ ภคที่่� เ ปลี่่� ย นแปลงไป
โดยเฉพาะที่่�เกี่่�ยวกัับยานพาหนะที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่ง
� แวดล้้อม และ
ความเสี่่�ยงในการเปลี่่�ยนผ่่านที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับราคาเชื้้�อเพลิิง
ที่่� สููงขึ้้�น หรืือข้้อบัังคัั บของรััฐบาล ซึ่่� งอาจจะส่่งผลเสีียต่่อ
ธุุรกิิจอย่่างมาก นอกจากนี้้� ยัังได้้ระบุุว่่าคู่่�แข่่งอาจจะเปิิดตััว
ผลิิตภััณฑ์์สู่่�ตลาดได้้ไวกว่่า และจะกระทบต่่อจุุดยืืน ธุุรกิิจ และ
ผลประกอบการทางการเงิินของ TATA Motors ได้้

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.

i

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

ในเนื้้� อหาส่่วนนี้้� TATA Motors ได้้อธิิบายวิิธีที่่
ี �บริิษััทพิิจารณา
ถึึงความเสี่่�ยงทางกายภาพและความเสี่่�ยงในการเปลี่่�ยนผ่่าน
จากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิอ
ิ ากาศ บริิษััทได้้สัง
ั เกตเห็็นถึึง
การพัั ฒ นาด้้ า นการกำำ�กัั บ ดููแ ลใหม่่ ๆ ที่่� ก ระทบต่่ อ ภาคส่่ว น
ยานยนต์์ จึึงมุ่่ง
� ตอบสนองด้้วยการวิิจัย
ั และพััฒนาเทคโนโลยีี
ใหม่่ ๆ รวมถึึ ง การพัั ฒ นาผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ใ หม่่ ๆ บริิษัั ท ยัั ง ระบุุ
ด้้วยว่่าหากบริิษััทไม่่สามารถปรัับตััวได้้อาจส่่งผลเสีียต่่อธุุรกิิจ
การดำำ� เนิิ น งานและฐานะทางการเงิิ น ของบริิษัั ท นอกจากนี้้�
TATA Motors ยัังกล่่าวด้้วยว่่า บริิษััทจะต้้องปรัับตััวให้้ทัันกัับ
การเปลี่่� ย นแปลงข้้ อ บัั ง คัั บ และความต้้ อ งการของลูู ก ค้้ า
ที่่� เ ปลี่่� ย นแปลงไป TATA Motors ยััง ได้้ ร ะบุุถึึ ง ผลกระทบ
ท า ง ก า ย ภ า พ ข อ ง ก า ร เ ป ลี่่� ย น แ ป ล ง ส ภ า พ ภูู มิิ อ า ก า ศ
จากสภาพอากาศที่่� แ ปรปรวนและแนวโน้้ ม จะเกิิ ด ถี่่� ม ากขึ้้� น
โดยชี้้�ใ ห้้ เ ห็็ น ถึึ ง ผลกระทบต่่ อ การผลิิ ต และการจัั ด จำำ� หน่่ า ย
ผลิิตภััณฑ์์ ตลอดจนต้้นทุุนและการมีีวััตถุุดิิบที่่�เพีียงพอต่่อ
การผลิิตของบริิษััท
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คู่่�มืือเกี่่�ยวกัับแนวปฏิิบัติ
ั ิที่่�ดีใี นการเปิิดเผยข้้อมููลตาม TCFD

คู่่�มืือเกี่่�ยวกัับแนวปฏิิบัติ
ั ิที่่�ดีใี นการเปิิดเผยข้้อมููลตาม TCFD

แนวปฏิิบัติ
ั ิที่่�ดีข
ี องการเปิิดเผยข้้อมููลเกี่่�ยวกัับ
กลยุุทธ์์ตามข้้อเสนอแนะของ TCFD

Danone

กลยุุทธ์์

“One Planet, One Health”
เอกสารการลงทะเบีียนประจำำ�ปีี 2018

ในเนื้้� อหาที่่�ตััดตอนมาส่่วนที่่�สองนี้้� Danone ได้้เน้้นย้ำำ��ถึึงความเชื่่�อมโยงระหว่่างทุุนธรรมชาติิกัับ
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิอ
ิ ากาศ โดยได้้ตั้้�งข้้อสัังเกตว่่าความเสี่่�ยงเกี่่�ยวกัับสภาพภููมิอ
ิ ากาศที่่�เกิิดขึ้้�น
ทางกายภาพมีีผลกระทบต่่อวััฏจัักรและการมีีน้ำ� �ำ ใช้้ อีีกทั้้�งยัังมีีผลกระทบต่่อดิิน ความหลากหลาย
ทางชีีวภาพและระบบนิิเวศ ซึ่่�งมีีผลกระทบต่่อเนื่่� องถึึงผลิิตภััณฑ์์ ขั้้น
� ตอน กิิจกรรม การดำำ�เนิินงาน
และความสััมพัันธ์์ระหว่่างคู่่�ค้้าและผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีีย บริิษััทยัังได้้แสดงให้้เห็็นถึึงจุุดเชื่� อ
ำ ัญว่่า
่ มโยงที่่�สำ�คั
ปััญหาเหล่่านี้้�อาจจะส่่งผลกระทบต่่อผลการดำำ�เนิินงานและผลประกอบการทางการเงิินของบริิษััท
ได้้อย่่างไร ในคอลััมน์์ที่่�สอง Danone ยัังได้้อ้้างอิิงถึึงนโยบายเกี่่�ยวกัับสภาพภููมิิอากาศของบริิษััท
และวััตถุุประสงค์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องว่่าเป็็นมาตรการบริิหารความเสี่่�ยง โดยอธิิบายถึึงความเชื่� ่อมโยงกััน
ระหว่่างการเปิิดเผยข้้อมูู ลเกี่่�ยวกัับการบริิหารความเสี่่�ยงและกลยุุทธ์์ตามข้้อเสนอแนะของ TCFD
การอธิิบายประเด็็นความเสี่่�ยงควบคู่่�กัับแนวทางการบริิหารจััดการแต่่ละประเด็็นความเสี่่�ยงจะช่่วย
ถ่่ายทอดข้้อมููลนี้้�ได้้ชัด
ั เจนขึ้้�น

i

Danone บริิษัั ท ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ อ าหาร
ข้้ า มชาติิ จ ากประเทศฝรั่่�ง เศส ได้้
นำำ� เสนอนโยบายเกี่่� ย วกัั บ สภาพ
ภูู มิิ อ า ก า ศ ซึ่่� ง ค ร อ บ ค ลุุ ม น อ ก
เหนืื อ จากเรื่่�อ งการเปลี่่� ย นแปลง
สภาพภููมิิอากาศ และนำำ�เสนอเรื่่�อง
ทุุนธรรมชาติิ นอกจากนี้้� ยัังอ้้างอิิง
ถึึ ง ขั้้�น ตอนการระบุุและการจััด การ
ความเสี่่�ย งในวงกว้้า งด้้ ว ย บริิษัั ท
ได้้ระบุุประเด็็นความเสี่่�ยงระยะกลาง
แบบเฉพาะเจาะจง (แม้้ ว่่ า จะไม่่ ไ ด้้
กำำ�หนดระยะเวลา) เช่่น ความท้้าทาย
ที่่� อ า จ จ ะ เ กิิ ด ขึ้้� น จ า ก ก า รสรร ห า
วัั ต ถุุดิิ บ หลัั ก ในการผลิิ ต อาหารใน
พื้้� นที่่�ทางภููมิศ
ิ าสตร์์ต่า่ ง ๆ เนื่่� องจาก
ภััยแล้้งและปััญหาสภาพอากาศต่่าง ๆ

ข้้อมููลจากหน้้าที่่� 28 และ 179:
https://www.danone.com/investor-relations/publications-events/registrations-documents.html
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คู่่�มืือเกี่่�ยวกัับแนวปฏิิบัติ
ั ิที่่�ดีใี นการเปิิดเผยข้้อมููลตาม TCFD

แนวปฏิิบัติ
ั ิที่่�ดีข
ี องการเปิิดเผยข้้อมููลเกี่่�ยวกัับ
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EDF

เอกสารอ้้างอิิงประจำำ�ปีี 2018

กลยุุทธ์์

EDF ผู้้�ให้้บริิการสาธารณููปโภคไฟฟ้้าสััญชาติิฝรั่่ง
� เศส ได้้ระบุุความเสี่่�ยงและโอกาสจากการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิอ
ิ ากาศที่่�มีต่
ี ่อธุุรกิิจ และยกตััวอย่่างความเสี่่�ยงในการเปลี่่�ยนผ่่าน ในรููปแบบของการเปลี่่�ยนแปลง
ด้้านการกำำ�กับ
ั ดููแลทั้้ง
ิ ล
ั
� ในฝรั่่ง� เศสและสหภาพยุุโรป รวมถึึงการเปลี่่�ยนแปลงด้้านเทคโนโลยีี เช่่น พลัังงานดิิจิทั
ที่่�ใช้้คาร์์บอนต่ำำ��แบบไม่่รวมศููนย์์

EDF ได้้อธิิบายแจกแจงเป็็นหััวข้้อย่่อยอย่่างละเอีียดว่่าการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิอ
ิ ากาศจะส่่งผลกระทบต่่อสิินทรััพย์์ การดำำ�เนิินงาน ผลิิตภััณฑ์์
และบริิการ ห่่วงโซ่่คุุณค่่าและคู่่�ค้้า การวางแผนและผลประกอบการ
ทางการเงิิน ต้้นทุุนและการจััดสรรทุุน การเข้้าถึึงเงิินทุุน การลงทุุนและ
การซื้้�อกิิจการ ตลอดจนการวิิจัย
ั และพััฒนาของบริิษััทอย่่างไร นอกจากนี้้�
ยัังได้้อ้้างอิิงว่่ามีีการระบุุความเสี่่�ยงเกี่่�ยวกัับสภาพภููมิิอากาศไว้้เป็็น
ส่่วนหนึ่่� งของการประเมิินระดัับความเสี่่�ยงของบริิษััทด้้วย

i

ข้้อมููลจากหน้้าที่่� 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

คณะกรรมการมาตรฐานการบััญชีีเพื่่�อความยั่ง
�่ ยืืน

18

คณะกรรมการมาตรฐานการเปิิดเผยข้้อมููลด้้านการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิอ
ิ ากาศ

คู่่�มืือเกี่่�ยวกัับแนวปฏิิบัติ
ั ิที่่�ดีใี นการเปิิดเผยข้้อมููลตาม TCFD

แนวปฏิิบัติ
ั ิที่่�ดีข
ี องการเปิิดเผยข้้อมููลเกี่่�ยวกัับ
กลยุุทธ์์ตามข้้อเสนอแนะของ TCFD

Commonwealth Bank of Australia
“Becoming a simpler, better bank”
รายงานประจำำ�ปีี 2018

ในปีีงบประมาณ 2017 ธนาคารได้้วัด
ั โอกาสทางการเงิินเหล่่านี้้�
ในเชิิงปริิมาณ ด้้วยการกำำ�หนดเป้้าหมายคาร์์บอนต่ำำ��สำำ�หรัับปีี
2025 โดยเทีียบกัับผลการดำำ�เนิินงานในปีีงบประมาณ 2018
ซึ่่� ง ก็็ เ ป็็ น อีี ก ตัั ว อย่่า งหนึ่่� ง ที่่� แ สดงให้้เ ห็็น ว่่า การเปิิ ด เผยข้้อ มูู ล
เกี่่� ย วกัั บ กลยุุทธ์์ ตัั ว ชี้้�วััด และเป้้ า หมายตามข้้อ เสนอแนะของ
TCFD สามารถเชื่่�อมโยงกัันได้้อย่่างไร โดยตััวชี้้�วัด
ั และเป้้าหมาย
จะสะท้้อนให้้เห็็นถึึงประสิิทธิิผลของกลยุุทธ์์

กลยุุทธ์์

Commonwealth Bank of Australia ธนาคารข้้า มชาติิ
จากประเทศออสเตรเลีี ย ได้้ เ ปิิ ด เผยถึึ ง โอกาสทางการเงิิ น
ที่่�อาจจะได้้รับ
ั จากการเปลี่่�ยนไปสู่่�ระบบคาร์์บอนต่ำำ�� ในแง่่ของ
การเงิิ นอย่่างยั่่�งยืืน ตลาดสิ่่�งแวดล้้อมระดัับโลก ตลอดจน
ผลิิตภััณฑ์์และบริิการต่่าง ๆ

i

ข้้อมููลจากหน้้าที่่� 57:
https://www.commbank.com.au/content/dam/commbank/about-us/shareholders/pdfs/results/
fy18/cba-annual-report-2018.pdf
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คู่่�มืือเกี่่�ยวกัับแนวปฏิิบัติ
ั ิที่่�ดีใี นการเปิิดเผยข้้อมููลตาม TCFD

แนวปฏิิบัติ
ั ิที่่�ดีข
ี องการเปิิดเผยข้้อมููลเกี่่�ยวกัับ
กลยุุทธ์์ตามข้้อเสนอแนะของ TCFD

Unilever

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.

i

Unilever บริิษัั ท ผลิิ ต สิิน ค้้ า อุุปโภคบริิโ ภคข้้า มชาติิ
สัั ญ ชาติิ อัั ง กฤษ-ดัั ต ช์์ แสดงให้้ เ ห็็ น ว่่ า สามารถใช้้
แนวทางการวิิเคราะห์์เป็็นระดัับ เพื่่� อประเมิินผลกระทบ
ของสภาพภููมิอ
ิ ากาศต่่อสิินค้้าโภคภััณฑ์์หลัักของบริิษัท
ั
ซึ่่� งในตััวอย่่างนี้้� บริิษััทได้้นำำ�ถั่่�วเหลืืองมาใช้้วิิเคราะห์์
ในโครงการนำำ�ร่อ
่ ง โดยมีีแผนที่่�จะขยายไปสู่่�การวิิเคราะห์์
น้ำำ��มัน
ั ปาล์์มและชาในภายหลัังด้้วย

บริิษัั ท กล่่ า วว่่ า มีี ก ารจัั ด ทำำ�ร ะเบีี ย บวิิ ธีี นี้้� ขึ้้� น มาเพื่่� อ
พยากรณ์์ ผ ลผลิิ ต ของถั่่� ว เหลืื อ งในอนาคตและ
วััดปริิมาณผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงราคาน้ำำ��มัน
ั
ถั่่�วเหลืือง โดยสรุุปว่่าบริิษััทมีีความเสี่่�ยงด้้านการเงิิน
ในระดัั บ ต่ำำ�� อย่่ า งไรก็็ ดีี บริิษัั ท ยอมรัับ ว่่ า ไม่่ ไ ด้้ ร วม
ความเสี่่�ยงด้้านสภาพภููมิอ
ิ ากาศทางอ้้อม เช่่น ภััยพิบั
ิ ติ
ั ิ
ไว้้ในแบบจำำ�ลองนี้้�

ตัั ว อย่่า งนี้้� ชี้้�ใ ห้้เ ห็็น ถึึ ง แนวปฏิิ บััติิ ที่่� ดีี ใ นการให้้ข้้อ มูู ล
เกี่่�ยวกัับขั้้น
� ตอนภายในบริิษััทที่่�มีไี ว้้ เพื่่� อระบุุและจััดการ
ความเสี่่� ย งและโอกาสด้้ า นการเงิิ น ที่่� เ กี่่� ย วกัั บ สภาพ
ภููมิอ
ิ ากาศ ถึึงแม้้ว่า่ ยัังไม่่สมบููรณ์์ก็็ตาม

ข้้อมููลจากหน้้าที่่� 34:
https://www.unilever.com/Images/
unilever-annual-report-and-accounts-2018_tcm244-534881_en.pdf
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กลยุุทธ์์

“Making Sustainable Living Commonplace“
รายงานประจำำ�ปีี 2018

คู่่�มืือเกี่่�ยวกัับแนวปฏิิบัติ
ั ิที่่�ดีใี นการเปิิดเผยข้้อมููลตาม TCFD

แนวปฏิิบัติ
ั ิที่่�ดีข
ี องการเปิิดเผยข้้อมููลเกี่่�ยวกัับ
กลยุุทธ์์ตามข้้อเสนอแนะของ TCFD

Unilever
“Making Sustainable Living Commonplace“
รายงานประจำำ�ปีี 2018

กลยุุทธ์์: การวิิเคราะห์์สถานการณ์์

ตััวอย่่างดัังต่่อไปนี้ไ้� ด้้แสดงให้้เห็็นถึึงแนวทางต่่าง ๆ ในการเปิิดเผยความยืืดหยุ่่�นของกลยุุทธ์์ขององค์์กร โดยคำำ�นึง
ึ ถึึงสถานการณ์์
ด้้านสภาพภููมิอ
ิ ากาศต่่าง ๆ

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:

Unilever ได้้คำำ�นึึงถึึงความสามารถในการปรัับกลยุุทธ์์
องค์์ ก รตามการเปลี่่� ย นแปลงสภาพภูู มิิ อ ากาศ โดย
พิิจารณาถึึงสถานการณ์์ด้้านสภาพภููมิิอากาศต่่าง ๆ
บริิษััทได้้อธิิบายการวิิเคราะห์์สถานการณ์์การควบคุุม
อุุณหภููมิโิ ลกให้้เพิ่่ม
� ขึ้้�นไม่่เกิิน 2 และ 4 องศาเซลเซีียส
โดยมีีข้อ
้ สมมติิฐานที่่�ชัด
ั เจนสำำ�หรัับทั้้�งสองสถานการณ์์

• 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.

i

ข้้อมููลจากหน้้าที่่� 34:
https://www.unilever.com/Images/
unilever-annual-report-and-accounts-2018_tcm244-534881_en.pdf
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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.

Unilever ได้้ระบุุผลกระทบสำำ�คััญ ๆ ที่่�มีต่
ี ่อธุุรกิิจ
จากแต่่ ล ะสถานการณ์์ ในกรณีี นี้้� บ ริิษัั ท ไม่่ ไ ด้้ มีี
มาตรการปรัับตััวหรืือบรรเทาความเสี่่�ยง หรืือไม่่มีี
การเปิิดตััวผลิิตภััณฑ์์ใหม่่

Unilever สรุุปว่่าถึึงแม้้จะมีีความเสี่่�ยงทางการเงิิน
จากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิอ
ิ ากาศ แต่่กลยุุทธ์์
และโมเดลธุุรกิิ จ ในปัั จ จุุบัั น ยัั ง มีี ค วามยืื ด หยุ่่� น
เพีี ย งพอ และไม่่ จำ�ำ เป็็ น ต้้ อ งมีีก ารเปลี่่� ย นแปลง
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ

สุุดท้้ า ยนี้้� Unilever ยัั ง ได้้ ร ะบุุถึึ ง ความจำำ� เป็็ น
ในการวิิเคราะห์์ถึึงอิิทธิิพลของการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิอ
ิ ากาศต่่อธุุรกิิจเพิ่่�มเติิม เพื่่� อทำำ�ให้้มั่่น
� ใจ
ได้้ว่า่ บริิษััทมีีการดำำ�เนิินการเพื่่� อบรรเทาความเสี่่�ยง
และธุุรกิิจจะมีีความพร้้อมสำำ�หรัับอนาคต

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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คู่่�มืือเกี่่�ยวกัับแนวปฏิิบัติ
ั ิที่่�ดีใี นการเปิิดเผยข้้อมููลตาม TCFD

แนวปฏิิบัติ
ั ิที่่�ดีข
ี องการเปิิดเผยข้้อมููลเกี่่�ยวกัับ
กลยุุทธ์์ตามข้้อเสนอแนะของ TCFD

Commonwealth Bank of Australia
“Becoming a simpler, better bank”
รายงานประจำำ�ปีี 2018

กลยุุทธ์์: การวิิเคราะห์์สถานการณ์์

ตััวอย่่างดัังต่่อไปนี้ไ้� ด้้แสดงให้้เห็็นถึึงแนวทางต่่าง ๆ ในการเปิิดเผยความยืืดหยุ่่�นของกลยุุทธ์์ขององค์์กร โดยคำำ�นึง
ึ ถึึงสถานการณ์์
ด้้านสภาพภููมิอ
ิ ากาศต่่าง ๆ

Commonwealth Bank of Australia ได้้นำำ�เสนอ
สิ่่� ง ที่่� พ บจากการวิิ เ คราะห์์ ส ถานการณ์์ ใ นรูู ป แบบ
ของแผนภูู มิิ ซึ่่� ง แผนภูู มิิ แ สดงให้้ เ ห็็ น ถึึ ง ทั้้� ง สาม
สถานการณ์์ความเสี่่�ยงทางกายภาพและความเสี่่�ยง
ในการเปลี่่�ยนผ่่านที่่�เกี่่�ยวข้้อง ตลอดจนการตอบสนอง
เชิิงกลยุุทธ์์ของธุุรกิิจประกัันภััย ธุุรกิิจสิินเชื่�อ
่ รายย่่อย
ธุุรกิิ จ บริิห ารความมั่่� ง คั่่� ง และธุุรกิิ จ สิิ น เชื่� ่ อ ธุุรกิิ จ
แผนภููมินี้้
ิ �ช่ว่ ยทำำ�ให้้เห็็นถึึงภาพรวมขององค์์ประกอบ
ต่่าง ๆ ในการวิิเคราะห์์สถานการณ์์ และมีีคำำ�อธิิบาย
พร้้อมรายละเอีียดประกอบด้้วย

ในคำำ� อธิิบ ายที่่� ป ระกอบแผนภููมิิ Commonwealth
Bank of Australia ได้้อธิิบายถึึงขั้้�นตอนที่่�ใช้้ทั่่�วทั้้�ง
บริิษััท เพื่่� อทำำ�ความเข้้าใจผลกระทบที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นจาก
ความเสี่่� ย งและโอกาสเกี่่� ย วกัั บ สภาพภูู มิิ อ ากาศ
โดยได้้ระบุุว่่าธนาคารให้้ความสำำ�คััญกัับเรื่่�องที่่�สำ�คั
ำ ัญ
ต่่อผลิิตภััณฑ์์และบริิการมากที่่�สุุด ธนาคารได้้ระบุุว่่า
สถานการณ์์เหล่่านี้้�เป็็นการตั้้�งสมมติิฐานและไม่่ควร
ม อ ง ว่่ า เ ป็็ น ก า ร พ ย า ก รณ์์ ห รืื อ ก า ร ค า ด ก า รณ์์
พร้้อ มอธิิบ ายถึึ ง ข้้ อ สมมติิ ฐ านสำำ� หรัับ สถานการณ์์
ทั้้� ง สาม เช่่น ในกรณีี ส ถานการณ์์ ที่่� โ ลกมีี อุุ ณหภูู มิิ
เพิ่่� ม ขึ้้� น 2 องศาเซลเซีี ยส และทั่่� ว โลกมีี ห รืือ ไม่่ มีี
การดำำ� เนิิ น งานร่่ว มกัั น และในกรณีี ส ถานการณ์์
ที่่� โ ลกมีีอุุ ณหภููมิิเ พิ่่� ม ขึ้้�น 3 องศาและทั่่� ว โลกไม่่ไ ด้้ มีี
การดำำ�เนิินการใด ๆ

i

ข้้อมููลจากหน้้าที่่� 50-53:
https://www.commbank.com.au/content/dam/commbank/about-us/shareholders/pdfs/results/
fy18/cba-annual-report-2018.pdf

คณะกรรมการมาตรฐานการบััญชีีเพื่่�อความยั่ง
�่ ยืืน
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คณะกรรมการมาตรฐานการเปิิดเผยข้้อมููลด้้านการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิอ
ิ ากาศ

แนวปฏิิบัติ
ั ิที่่�ดีข
ี องการเปิิดเผยข้้อมููลเกี่่�ยวกัับ
กลยุุทธ์์ตามข้้อเสนอแนะของ TCFD

Commonwealth Bank of Australia ได้้เปิิดเผย
รายละเอีี ย ดสิ่่�ง ที่่� พ บจากการวิิเ คราะห์์ส ถานการณ์์
สำำ� หรัับ ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ แ ละบริิก ารกลุ่่� ม สิิ น เชื่� ่อ บ้้ า นและ
ประกัั น ภัั ย โดยระบุุถึึ ง ผลเสีียที่่� อ าจจะเกิิ ด ขึ้้�น ต่่ อ
ความต้้องการและการประเมิินมููลค่่าอสัังหาริิมทรััพย์์
ในบางพื้้� นที่่�ที่่ไ� ด้้รับ
ั ผลกระทบจากความเสี่่�ยงเกี่่�ยวกัับ
สภาพภููมิอ
ิ ากาศ และความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตที่่�อาจจะ
มีี ขึ้้� น จากอสัั ง หาริิม ทรััพ ย์์ ที่่� ไ ด้้ รั ับ ความเสี่่� ย งสูู ง
ด้้านสภาพภููมิอ
ิ ากาศ

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.
คณะกรรมการมาตรฐานการบััญชีีเพื่่�อความยั่ง
�่ ยืืน
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คณะกรรมการมาตรฐานการเปิิดเผยข้้อมููลด้้านการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิอ
ิ ากาศ

กลยุุทธ์์: การวิิเคราะห์์สถานการณ์์

คู่่�มืือเกี่่�ยวกัับแนวปฏิิบัติ
ั ิที่่�ดีใี นการเปิิดเผยข้้อมููลตาม TCFD

คู่่�มืือเกี่่�ยวกัับแนวปฏิิบัติ
ั ิที่่�ดีใี นการเปิิดเผยข้้อมููลตาม TCFD

แนวปฏิิบัติ
ั ิที่่�ดีข
ี องการเปิิดเผยข้้อมููลเกี่่�ยวกัับ
กลยุุทธ์์ตามข้้อเสนอแนะของ TCFD

Wipro

“Outperform with Wipro“
รายงานประจำำ�ปีี 2018-19

กลยุุทธ์์: การวิิเคราะห์์สถานการณ์์

ตััวอย่่างดัังต่่อไปนี้ไ้� ด้้แสดงให้้เห็็นถึึงแนวทางต่่าง ๆ ในการเปิิดเผยความยืืดหยุ่่�นของกลยุุทธ์์ขององค์์กร โดยคำำ�นึง
ึ ถึึงสถานการณ์์
ด้้านสภาพภููมิอ
ิ ากาศต่่าง ๆ
Wipro บริิษัั ท ข้้ า มชาติิ สัั ญ ชาติิ อิิ น เดีี ยที่่� ใ ห้้ บ ริิก ารเทคโนโลยีี
สารสนเทศ บริิก ารด้้ า นคำำ� ปรึึก ษาและกระบวนการดำำ� เนิิ น ธุุรกิิ จ
ได้้ เ ปิิ ด เผยว่่า กำำ�ลัั ง ดำำ� เนิิ น โครงการประเมิิ น ความเสี่่� ย งเกี่่� ย วกัั บ
สภาพภูู มิิ อ ากาศในหลายประเทศ โดยนำำ�ส ถานการณ์์ ทั้้� ง สอง
ตามแนวทางการคาดการณ์์ Representative Concentration
Pathways (RCP) 4.5 และ 8.5 ของคณะกรรมการระหว่่างรััฐบาล
ว่่าด้้วยการเปลี่่�ยนแปลงภููมิอ
ิ ากาศ (IPCC) มาใช้้

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 (0.351.74ºC) 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.

Wipro ได้้คำำ�นึึงถึึงความเสี่่�ยงหลายประการในการประเมิินครั้้ง� นี้้� เช่่น
วัั น ที่่� มีี อ ากาศร้้อ นมากเป็็ น พิิ เ ศษหรืือ เกิิ ด อุุ ทกภัั ย ในเมืื อ ง จากนั้้� น
จึึง ได้้ เ ปิิ ด เผยผลลัั พ ธ์์ข องแบบจำำ� ลองด้้ า นสภาพภูู มิิ อ ากาศ รวมถึึ ง
ผลกระทบในเชิิงค่่าใช้้จ่า่ ยในประเทศอิินเดีียจากการจััดหาน้ำำ��

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.

นอกจากนี้้� บริิษัั ท ยััง ได้้ ร ะบุุความเสี่่�ย งทางกายภาพที่่� ป ระเทศอื่่� น ๆ
ต้้องเผชิิญ (เช่่น พายุุโซนร้้อน) ที่่�อาจจะกระทบต่่อการดำำ�เนิินงานของ
บริิษัั ท บริิษัั ท ยัั ง ได้้ พิิ จ ารณาว่่ า ประเทศที่่� บ ริิษัั ท เข้้ า ไปดำำ� เนิิ น ธุุรกิิ จ
อาจเผชิิญกัับความเสี่่�ยงในการเปลี่่�ยนผ่่านที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับนโยบายและ
ข้้อบัังคัับเพื่่� อสนัับสนุุนการเปลี่่�ยนผ่่านสู่่�ระบบคาร์์บอนต่ำำ�� การวิิเคราะห์์
ความเสี่่�ยงโดยแยกตามประเทศนัับเป็็นการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�ดีวิี ธี
ี นึ่่� ง
ิ ห

i

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

คณะกรรมการมาตรฐานการบััญชีีเพื่่�อความยั่ง
�่ ยืืน
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คณะกรรมการมาตรฐานการเปิิดเผยข้้อมููลด้้านการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิอ
ิ ากาศ

ส่่วนที่่� 3: แนวปฏิิบัติ
ั ิที่่�ดีข
ี อง
การเปิิดเผยข้้อมููลเกี่่�ยวกัับ
การบริิหารความเสี่่�ยง
ตามข้้อเสนอแนะของ
TCFD

คู่่�มืือเกี่่�ยวกัับแนวปฏิิบัติ
ั ิที่่�ดีใี นการเปิิดเผยข้้อมููลตาม TCFD

แนวปฏิิบัติ
ั ิที่่�ดีข
ี องการเปิิดเผยข้้อมููลเกี่่�ยวกัับ
การบริิหารความเสี่่�ยงตามข้้อเสนอแนะของ TCFD

Lloyds Banking Group
“Helping Britain Prosper”
รายงานประจำำ�ปีี 2018

L l o y d s B a n k i n g G r o u p ส ถ า บัั น ก า ร เ งิิ น จ า ก
สหราชอาณาจัักร ได้้อธิิบายแนวทางในการบริิหารความเสี่่�ยง
และระบุุว่่า ได้้ ใ ห้้ทุุ กส่่ ว นธุุรกิิ จ ขององค์์ ก ร (แบ่่ ง ออกเป็็ น
แผนกต่่าง ๆ) “ระบุุและจััดลำำ�ดับ
ั ความสำำ�คัญ
ั ของความเสี่่�ยง
และโอกาสเกี่่�ยวกัับสภาพภููมิอ
ิ ากาศ แล้้วนำำ�ไปรวมในขั้้น
� ตอน
การบริิหารความเสี่่�ยงที่่�มีอ
ี ยู่่�” นอกจากนี้้� องค์์กรยัังใช้้แนวคิิด
เรื่่�องการประเมิินความเสี่่�ยงตามความสำำ�คััญ การวิิเคราะห์์
ปััจจััยใหม่่ ๆ และใช้้ “หมวดหมู่่�ความเสี่่�ยงดั้้ง
� เดิิม” โดยจำำ�แนก
ตามกรอบเวลาระยะสั้้น
� ระยะกลาง และระยะยาว

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.

� ง
การบริิหารความเสี่่ย

นอกจากนี้้� ยัังได้้กล่่าวถึึงบทบาทของทีีมงานด้้านความยั่่ง
� ยืืน
ในการช่่ ว ยประสานงานข้้ า มหน่่ ว ยธุุรกิิ จ และเพิ่่� ม พูู น
ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับประเด็็นด้้านสภาพภููมิิอากาศ รวมถึึง
ความเชื่� ่อ มโยงกัั บ ข้้อ มูู ล ด้้ า นการเงิิ น ซึ่่� ง เป็็ น การตอกย้ำำ��
บทบาทของคณะผู้้�บริิหารในการระบุุ ประเมิิน และจััดการ
ความเสี่่�ยงและโอกาสเกี่่�ยวกัับสภาพภููมิอ
ิ ากาศ

ข้้อมููลที่่�เปิิดเผยช่่วยให้้ตัวั อย่่างของความเสี่่�ยงทางกายภาพ
และความเสี่่�ยงในการเปลี่่�ยนผ่่าน แต่่ไม่่ได้้กำำ�หนดชื่่�อเช่่นนั้้�น

i

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

คณะกรรมการมาตรฐานการบััญชีีเพื่่�อความยั่ง
�่ ยืืน

27

คณะกรรมการมาตรฐานการเปิิดเผยข้้อมููลด้้านการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิอ
ิ ากาศ

คู่่�มืือเกี่่�ยวกัับแนวปฏิิบัติ
ั ิที่่�ดีใี นการเปิิดเผยข้้อมููลตาม TCFD

แนวปฏิิบัติ
ั ิที่่�ดีข
ี องการเปิิดเผยข้้อมููลเกี่่�ยวกัับ
การบริิหารความเสี่่�ยงตามข้้อเสนอแนะของ TCFD

Eni

รายงานประจำำ�ปีี 2018
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.

Eni อธิิบายว่่าได้้จัด
ั ทำำ�และใช้้โมเดลการบริิหารความเสี่่�ยงแบบ
บูู รณาการเพื่่� อให้้มั่่�นใจได้้ว่่าผู้้�บริิหารจะตััดสิินใจโดยคำำ�นึึงถึึง
ข้้อมููลความเสี่่�ยงในช่่วงเวลาต่่าง ๆ

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.

หลัั ง จากได้้ กำำ� หนดกรอบการบริิห ารความเสี่่� ย งโดยรวม
แล้้ว Eni ก็็ได้้อธิิบายว่่าความเสี่่�ยงเกี่่�ยวกัับสภาพภููมิิอากาศ
อยู่่�ตรงจุุดใด โดยระบุุว่่าความเสี่่�ยงเกี่่�ยวกัับสภาพภููมิอ
ิ ากาศ
ถืือเป็็นความเสี่่�ยงเชิิงกลยุุทธ์์ลำ�ดั
ำ บ
ั ต้้น ๆ ซึ่่�งจะมีีการ “วิิเคราะห์์
ประเมิิน และเฝ้้าติิดตาม” ซึ่่�งบริิษััทจะให้้ความสำำ�คััญอย่่างยิ่่ง
�
และมีีการ “วิิเคราะห์์ ประเมิิน และเฝ้้าติิดตาม” โดย CEO

นอกจากนี้้� ยัังได้้เปิิดเผยขอบเขตความครอบคลุุมของความเสี่่�ยง โดยกล่่าวถึึงหมวดหมู่่�ความเสี่่�ยงเกี่่�ยวกัับสภาพภููมิิอากาศที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ทั้้�งความเสี่่�ยงจากการเปลี่่�ยนผ่่านและความเสี่่�ยงทางกายภาพ ตลอดจนขั้้�นตอนในการระบุุความเสี่่�ยงและผู้้�ที่่� มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องในธุุรกิิจ
มีีการเน้้นย้ำำ��ให้้เห็็นถึึงความเชื่� ่อมโยงของการเปิิดเผยข้้อมูู ลตามข้้อเสนอแนะของ TCFD ระหว่่างความครอบคลุุมของความเสี่่�ยงและ
การวิิเคราะห์์สถานการณ์์เพื่่� อประเมิินความเสี่่�ยงจากการเปลี่่�ยนผ่่านในด้้านพลัังงาน

i

ข้้อมููลจากหน้้าที่่� 108-9:
https://www.eni.com/docs/en_IT/enicom/publications-archive/publications/reports/reports-2018/
Annual-Report-2018.pdf
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� ง
การบริิหารความเสี่่ย

Eni ได้้เชื่� อ
่ มโยงความเสี่่�ยงเข้้ากัับแผนกลยุุทธ์์ ซึ่่� งสะท้้อนให้้
เห็็นถึึงความเชื่่�อมโยงของการเปิิดเผยข้้อมููลตามข้้อเสนอแนะ
ของ TCFD ระหว่่างองค์์ประกอบด้้านกลยุุทธ์์และการบริิหาร
ความเสี่่�ยง Eni ยัังได้้นำำ�เสนอขั้้น
ั ความสำำ�คัญ
ั
� ตอนในการจััดลำำ�ดับ
ของความเสี่่�ย ง โดยใช้้เ มทริิก ซ์์ที่่� พิิจ ารณาระดัั บ ความเสี่่�ย ง
ความน่่าจะเป็็นที่่�จะเกิิดขึ้้�น ตลอดจนผลกระทบทั้้�งเชิิงปริิมาณ
และคุุณภาพ

คู่่�มืือเกี่่�ยวกัับแนวปฏิิบัติ
ั ิที่่�ดีใี นการเปิิดเผยข้้อมููลตาม TCFD

แนวปฏิิบัติ
ั ิที่่�ดีข
ี องการเปิิดเผยข้้อมููลเกี่่�ยวกัับ
การบริิหารความเสี่่�ยงตามข้้อเสนอแนะของ TCFD

Royal Bank of Canada

รายงานประจำำ�ปีี 2018

� ง
การบริิหารความเสี่่ย

Royal Bank of Canada ได้้แสดงให้้เห็็นว่่าความเสี่่�ยงสำำ�คััญในลำำ�ดัับต้้น ๆ และ
ความเสี่่� ย งที่่� เ พิ่่� ง เกิิ ด ใหม่่ เช่่น การเปลี่่� ย นแปลงสภาพภูู มิิ อ ากาศ อยู่่�ในกรอบ
การบริิห ารความเสี่่�ย งขององค์์ ก รอย่่า งไร โดยนำำ� เสนอเป็็ น พีี ร ะมิิด ความเสี่่�ย ง
ซึ่่�งความเสี่่�ยงที่่�อยู่่�ตรงฐานเป็็นความเสี่่�ยงที่่�ธนาคารสามารถควบคุุมและมีีอิิทธิิพล
ได้้มากที่่�สุุด ส่่วนความเสี่่�ยงที่่�อยู่่�บนยอดเป็็นความเสี่่�ยงที่่�ควบคุุมได้้น้้อยที่่�สุุด

ธนาคารได้้ปรัับขั้้�นตอนการบริิหารความเสี่่�ยงและมีีการประเมิินความเสี่่�ยง"แบบมองไปข้้างหน้้า"
เพราะธนาคารตระหนัักดีีว่า่ การบริิหารความเสี่่�ยงเป็็นขั้้น
ั นาอยู่่�เสมอ ไม่่ได้้หยุุดนิ่่ง
� ตอนที่่�พัฒ
� นอกจากนี้้�
Royal Bank of Canada ยัั ง กำำ� หนดให้้ผู้้� บ ริิห ารต้้ อ งมีี บ ทบาทในการเป็็ น เจ้้ า ของความเสี่่� ย ง
ซึ่่�งเชื่่�อมโยงกลัับไปยัังการเปิิดเผยข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการกำำ�กัับดููแลตามข้้อเสนอแนะของ TCFD b)

i

ข้้อมููลจากหน้้าที่่� 50:
https://annualreports.rbc.com/ar2018/
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แนวปฏิิบัติ
ั ิที่่�ดีข
ี องการเปิิดเผยข้้อมููลเกี่่�ยวกัับ
การบริิหารความเสี่่�ยงตามข้้อเสนอแนะของ TCFD

� ง
การบริิหารความเสี่่ย

คู่่�มืือเกี่่�ยวกัับแนวปฏิิบัติ
ั ิที่่�ดีใี นการเปิิดเผยข้้อมููลตาม TCFD

Royal Bank of Canada ยัั ง ได้้ ร ะบุุด้้ ว ยว่่ า การเปลี่่� ย นแปลง
สภาพภููมิอ
ิ ากาศอาจกระตุ้้�นให้้เกิิดความเสี่่�ยงประเภทต่่าง ๆ มากมาย
ธนาคารได้้ อ ธิิ บ ายขั้้� น ตอนในการประเมิิ น ความเสี่่� ย งเกี่่� ย วกัั บ
สภาพภูู มิิ อ ากาศ (ทั้้� ง ความเสี่่� ย งทางกายภาพและความเสี่่� ย ง
ในการเปลี่่� ย นผ่่ า น) ว่่ า ธนาคารอาจมีี ค วามเสี่่� ย งและผลกระทบ
จากความเสี่่� ย งดัั ง กล่่ า ว ขั้้� น ตอนในการประเมิิ น ความเสี่่� ย งนี้้�
มีีการวิิเคราะห์์ผลิต
ิ ภััณฑ์์และบริิการ ลููกค้้าและสถานการณ์์ นอกจากนี้้�
ยััง ระบุุด้้ ว ยว่่า มีีก ารรายงานความเสี่่�ย งเกี่่� ย วกัั บ สภาพภููมิิอ ากาศ
อย่่างสม่ำำ��เสมอให้้ผู้้�บริิหารและคณะกรรมการบริิษััททราบอย่่างไร
ซึ่่�งแสดงให้้เห็็นถึึงความสำำ�คัญ
ั และความเชื่่�อมโยงระหว่่างการเปิิดเผย
ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการบริิหารความเสี่่�ยงและการกำำ�กัับดููแล

i

เนื้้� อหาส่่วนสุุดท้้ายนี้้� เป็็นตารางที่่�ระบุุถึึงความเสี่่�ยงเกี่่�ยวกัับ
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�น ตลอดจน
การดำำ�เนิินการของผู้บ
้� ริิหารเพื่่� อจััดการกัับความเสี่่�ยงดัังกล่่าว

ข้้อมููลจากหน้้าที่่� 89:
https://annualreports.rbc.com/ar2018/
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คู่่�มืือเกี่่�ยวกัับแนวปฏิิบัติ
ั ิที่่�ดีใี นการเปิิดเผยข้้อมููลตาม TCFD

แนวปฏิิบัติ
ั ิที่่�ดีข
ี องการเปิิดเผยข้้อมููลเกี่่�ยวกัับ
การบริิหารความเสี่่�ยงตามข้้อเสนอแนะของ TCFD

HSBC Holdings Plc

รายงานประจำำ�ปีี 2018

HSBC สถาบัันผู้้�ให้้บริิการด้้านการธนาคารและการเงิินข้้ามชาติิจากสหราชอาณาจัักร ได้้แสดงให้้เห็็นว่่าสามารถค่่อย ๆ ผนวกรวมความเสี่่�ยงเกี่่�ยวกัับ
สภาพภููมิอ
ิ ากาศเข้้ากัับขั้้น
ี ยู่่�ได้้อย่่างไร เช่่น อธิิบายว่่าธนาคารกำำ�ลัง
ั ดำำ�เนิินการเพื่่� อรวมความเสี่่�ยงในการเปลี่่�ยนผ่่านให้้อยู่่�
� ตอนการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�มีอ
ในขั้้น
� ธุุรกิิจที่่�มีค
ี วามเสี่่�ยงในการเปลี่่�ยนผ่่านสููงรวมหกกลุ่่ม
� ธุุรกิิจ
่ ในแต่่ละวัันของธนาคารอย่่างไร นอกจากนี้้� ธนาคารยัังได้้ระบุุกลุ่่ม
� ตอนการบริิหารสิินเชื่�อ
โดยพิิจารณาจากปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ทั่่�วโลก และพิิจารณาถึึงความเสี่่�ยงของธนาคารจากประเด็็นดัังกล่่าว

ความเสี่่�ย งเกี่่� ย วกัั บ สภาพภููมิิอ ากาศจะปรากฏอย่่า งชััด เจนในคำำ� แถลง
เกี่่� ย วกัั บ การบริิห ารความเสี่่� ย งประจำำ�ปีี 2019 ที่่� ผ่่ า นการอนุุมัั ติิ จ าก
คณะกรรมการบริิษััท โดยแสดงให้้เห็็นถึึงความเชื่่�อมโยงที่่�สำ�คั
ำ ัญระหว่่าง
การกำำ�กับ
ั ดููแลของคณะกรรมการบริิษััทในประเด็็นเกี่่�ยวกัับสภาพภููมิอ
ิ ากาศ
และการบริิหารความเสี่่�ยง

� ง
การบริิหารความเสี่่ย

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 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.

We have a number of sustainability risk policies
covering specific sectors. In 2018, we updated our
energy policy to limit the financing of high-carbonintensity 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.

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.

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.

i

เนื้้� อหาส่่วนนี้้�ยัังแสดงให้้เห็็นว่่าการเปิิดเผยข้้อมูู ลเกี่่�ยวกัับ
การบริิห ารความเสี่่� ย งและแนวทางที่่� ใ ช้้ ใ นการวิิ เ คราะห์์
ความเสี่่�ยงน่่าจะพััฒนาและเปลี่่�ยนแปลงไปเมื่่� อเวลาผ่่านไป
ซึ่่�งจะนำำ�ไปสู่่�การปรัับตััวชี้้�วัด
ั ที่่�เกี่่�ยวข้้องด้้วย

ข้้อมููลจากหน้้าที่่� 29:
https://www.hsbc.com/-/files/hsbc/investors/hsbc-results/2018/annual/hsbc-holdingsplc/190219-annual-report-and-accounts-2018.pdf?download=1
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คู่่�มืือเกี่่�ยวกัับแนวปฏิิบัติ
ั ิที่่�ดีใี นการเปิิดเผยข้้อมููลตาม TCFD

แนวปฏิิบัติ
ั ิที่่�ดีข
ี องการเปิิดเผยข้้อมููลเกี่่�ยวกัับ
การบริิหารความเสี่่�ยงตามข้้อเสนอแนะของ TCFD

Fujitsu Group

รายงานแบบบููรณาการประจำำ�ปีี 2018
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.

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.

� ง
การบริิหารความเสี่่ย

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

F u j i t s u บ ริิ ษัั ท ผลิิ ต อุุ ป ก รณ์์ แ ล ะ
ให้้ บ ริิก ารด้้ า นเทคโนโลยีี ส ารสนเทศ
ข้้ า มชาติิ จ ากประเทศญี่่� ปุ่่� น ได้้ อ ธิิบ าย
ขั้้� น ตอนการบริิ ห ารความเสี่่� ย งผ่่ า น
แผนภููมิิ เนื้้� อหาส่่วนนี้้�กล่่าวถึึงบทบาท
ของคณะกรรมการบริิห ารความเสี่่� ย ง
แ ล ะ กำำ�กัั บ ดูู แ ล ก า ร ป ฏิิ บัั ติิ ต า ม ก ฎ
ระเบีียบ รวมถึึงเจ้้าหน้้าที่่�ด้้านการกำำ�กัับ
ดูู แ ลการปฏิิ บัั ติิ ต ามกฎระเบีี ย บและ
การบริิหารความเสี่่�ยง ตลอดจนอธิิบาย
บทบาทของคณะกรรมการชุุดดัังกล่่าว
ในการรายงานปััจจััยความเสี่่�ยงสำำ�คััญ
ต่่อคณะกรรมการบริิษััทและหน่่วยธุุรกิิจ
อื่่�น ๆ มีีการระบุุให้้ความเสี่่�ยงทางกายภาพ
ของการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
เป็็ น ความเสี่่� ย งหลัั ก ซึ่่� ง การพิิ จ ารณา
ปััจจััยความเสี่่�ยงต่่าง ๆ รวมถึึงความเสี่่�ยง
จากการเปลี่่� ย นแปลงสภาพภููมิิอ ากาศ
ปรากฏตามตารางนี้้�

i

ข้้อมููลจากหน้้าที่่� 66-7:
https://www.fujitsu.com/global/documents/about/ir/library/integratedrep/
IntegratedReport2018-all.pdf
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ส่่วนที่่� 4: แนวปฏิิบัติ
ั ิที่่�ดีข
ี อง
การเปิิดเผยข้้อมููลเกี่่�ยวกัับ
ตััวชี้้�วัด
ั และเป้้าหมาย
ตามข้้อเสนอแนะของ
TCFD

คู่่�มืือเกี่่�ยวกัับแนวปฏิิบัติ
ั ิที่่�ดีใี นการเปิิดเผยข้้อมููลตาม TCFD

แนวปฏิิบัติ
ั ิที่่�ดีข
ี องการเปิิดเผยข้้อมููลเกี่่�ยวกัับ
ตััวชี้้�วัด
ั และเป้้าหมายตามข้้อเสนอแนะของ TCFD

Danone
“One Planet, One Health”
เอกสารการลงทะเบีียนประจำำ�ปีี 2018

Danone ได้้เปิิดเผยข้้อมููลว่่า บริิษัท
ั ได้้นำำ�ผลการดำำ�เนิินงาน
ด้้านสัังคม รวมถึึงโครงการด้้านสิ่่�งแวดล้้อมไปพิิจารณา
เป็็นปััจจััยหนึ่่�งในนโยบายค่่าตอบแทนของบริิษัท
ั โดยเฉพาะ
อย่่ า งยิ่่� ง บริิษัั ท ได้้ ร ะบุุว่่ า เป้้ า หมายด้้ า นสิ่่� ง แวดล้้ อ ม
ในปีี 2018 ซึ่่� ง รวมถึึ ง เป้้ า หมายด้้ า นสภาพภูู มิิ อ ากาศ
คิิดเป็็น 10% ของสััดส่่วนค่่าตอบแทนประจำำ�ปีี

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:

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;

• 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;

• 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);

• 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 marketbased method.
นอกจากนี้้� Danone ยัังได้้เปิิดเผยระเบีียบวิิธีที่่
ี �ใช้้ในการรายงานข้้อมููล
การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก โดยได้้อ้า้ งอิิงถึึงมาตรฐานของ GHG Protocol
Corporate Standard ยิ่่ง
� ไปกว่่านั้้�น Danone ยัังได้้ระบุุถึึงค่่าศัักยภาพ
ในการทำำ� ให้้เ กิิ ด ภาวะโลกร้้อ น (global warming potentials) และ
ค่่าสััมประสิิทธิ์์ก
� ารปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก (emission factors) ที่่�ใช้้ใน
การรายงานข้้อมูู ลการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก โดยการอ้้างอิิงรายงาน
การประเมิินของ IPCC ฉบัับที่่�ห้า้ นอกจากนี้้� ยัังได้้ระบุุวิิธีก
ี ารกำำ�หนด
ค่่ า สัั ม ประสิิ ท ธิ์์� ก ารปล่่ อ ยก๊๊ า ซเรืือ นกระจกจากการใช้้ ไ ฟฟ้้ า การทำำ�
ความร้้อน ไอน้ำำ��และฝุ่่�นฟุ้้�งกระจายจากสารทำำ�ความเย็็นด้้วย รายละเอีียด
ดัังกล่่าวทำำ�ให้้เกิิดความโปร่่งใสเกี่่�ยวกัับหลัักการและวิิธีใี นการคำำ�นวณ
ค่่าการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก และช่่วยให้้นัก
ั ลงทุุนสามารถนำำ�การเปิิดเผย
ข้้อมููลของ Danone ไปเปรีียบเทีียบได้้

i

• 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.

ข้้อมููลจากหน้้าที่่� 207 และ 255:
https://www.danone.com/investor-relations/publications-events/registrations-documents.html

คณะกรรมการมาตรฐานการบััญชีีเพื่่�อความยั่ง
�่ ยืืน

34

คณะกรรมการมาตรฐานการเปิิดเผยข้้อมููลด้้านการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิอ
ิ ากาศ

ตััวชี้้�วัด
ั และเป้้าหมาย

• electricity emissions factors follow the hierarchy defined in the
new scope 2 guidance document of the GHG Protocol for marketbased 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);

คู่่�มืือเกี่่�ยวกัับแนวปฏิิบัติ
ั ิที่่�ดีใี นการเปิิดเผยข้้อมููลตาม TCFD

แนวปฏิิบัติ
ั ิที่่�ดีข
ี องการเปิิดเผยข้้อมููลเกี่่�ยวกัับ
ตััวชี้้�วัด
ั และเป้้าหมายตามข้้อเสนอแนะของ TCFD

China Telecom Corporation Limited
“Intelligent Transformation to Co-share Value of Innovation”
รายงานประจำำ�ปีี 2018

บริิษััทโทรคมนาคม China Telecom มีีตารางข้้อมููลที่่�ลงรายละเอีียดผลการดำำ�เนิินงานด้้านสภาพภููมิอ
ิ ากาศที่่�ส่ง
่ ผลกระทบต่่อบริิษััท การนำำ�เสนอข้้อมููล
ที่่�ลงรายละเอีียดตััวชี้้�วัด
ั ต่่าง ๆ ด้้านการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกช่่วยให้้นัักลงทุุนเห็็นภาพรวมของบััญชีีความเสี่่�ยงของบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจกทั้้�งทางตรงและทางอ้้อมได้้ชัด
ั เจนมากขึ้้�น

นอกเหนืื อ จากข้้ อ มูู ล เกี่่� ย วกัั บ การปล่่ อ ย
ก๊๊าซเรืือนกระจกตามขอบเขตที่่� 1 และ 2
แบบรวมแล้้ว China Telecom ยัังนำำ�เสนอ
ข้้อมููลการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกตามรายได้้
จากการดำำ�เนิินงานต่่อหน่่วย

นอกจากนี้้� China Telecom ยัังระบุุข้้อมููล
แหล่่งที่่�มาของการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
จากขยะประเภทต่่าง ๆ

ข้้ อ มูู ล ในส่่ ว นนี้้� ล งรายละเอีี ย ดเกี่่� ย วกัั บ
การใช้้พลัังงานประเภทต่่าง ๆ ซึ่่�งครอบคลุุม
ถึึ ง การใช้้ ไ ฟฟ้้า ก๊๊ า ซธรรมชาติิ ถ่่ า นหิิ น
น้ำำ��มัั น แก๊๊ ส โซลีี น น้ำำ�� มัั น ดีี เ ซล รวมถึึ ง
ความร้้อ นที่่� ซื้้� อ มาด้้ ว ย ข้้ อ มูู ล ดัั ง กล่่ า ว
เป็็นประโยชน์์ต่่อนัักลงทุุนในการทำำ�ความ
เข้้า ใจว่่า การใช้้พ ลััง งานจากแหล่่ง ต่่ า ง ๆ
กัันนี้้�ได้้รับ
ั ผลกระทบจากปััจจััยความเสี่่�ยง

ตััวชี้้�วัด
ั และเป้้าหมาย

ด้้านสภาพภููมิอ
ิ ากาศที่่�แตกต่่างกัันอย่่างไร

นอกจากนี้้� บริิษััทยัังนำำ�เสนอข้้อมููลการใช้้พลัังงานต่่อหน่่วยของกระแสข้้อมููล (หน่่วยเป็็นเทระไบต์์) ต่่อรายได้้จากการดำำ�เนิินงาน และต่่อความถี่่�คลื่่�นพาห์์
ที่่�สถานีีฐาน ซึ่่�งจะทำำ�ให้้ผู้ใ้� ช้้ข้อ
้ มููลเข้้าใจเกี่่�ยวกัับประสิิทธิิภาพในเชิิงเศรษฐกิิจจากการใช้้พลัังงานของบริิษััท

i

ข้้อมููลจากหน้้าที่่� 116:
https://www.chinatelecom-h.com/en/ir/report/annual2018.pdf
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คู่่�มืือเกี่่�ยวกัับแนวปฏิิบัติ
ั ิที่่�ดีใี นการเปิิดเผยข้้อมููลตาม TCFD

แนวปฏิิบัติ
ั ิที่่�ดีข
ี องการเปิิดเผยข้้อมููลเกี่่�ยวกัับ
ตััวชี้้�วัด
ั และเป้้าหมายตามข้้อเสนอแนะของ TCFD

BASF

รายงานของ BASF ประจำำ�ปีี 2018

BASF บริิษัั ท สารเคมีีสััญ ชาติิ เ ยอรมนีี ได้้ อ ธิิบ ายเป้้ า หมายของ
บริิษัั ท สองชุุด โดยเป้้ า หมายชุุดแรกเป็็ น เป้้ า หมายลดการปล่่อ ย
ก๊๊ า ซเรืือ นกระจกลง 40% ภายในปีี 2020 (จากปีี ฐ าน 2002)
ในรููปแบบของปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ต่่อหน่่วย
การผลิิต (หน่่วยเป็็นตััน)

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%.

นอกจากนี้้� BASF ยัังได้้ระบุุว่่าได้้ตั้้�งเป้้าหมายใหม่่สำ�ำ หรัับปีี 2019
เป็็นต้้นไป ให้้มีีสััดส่่วนปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์
ที่่�เพิ่่ม
� ขึ้้�นเป็็นศููนย์์ต่่อหน่่วยการผลิิต โดยระบุุว่่าจะมีีการใช้้เป้้าหมายนี้้�
ตั้้�งแต่่ปีี 2019-2030

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.
เป้้าหมายชุุดที่่�สองเป็็นเป้้าหมายในการใช้้ระบบจััดการด้้านพลัังงาน
ที่่� ไ ด้้ รั ั บ การรัั บ รองเพื่่� อกำำ� หนดความต้้ อ งการพลัั ง งานหลัั ก
ของบริิษััทให้้ครอบคลุุมถึึง 90% บริิษััทได้้รายงานความคืืบหน้้า
ในการบรรลุุเป้้ า หมายทั้้� ง สองชุุดจนถึึ ง ปัั จ จุุบััน ไว้้ใ นการเปิิ ด เผย
ข้้อมููลตามรอบการรายงานปีีล่า่ สุุด

B A S F ไ ด้้ ร า ย ง า น ข้้ อ มูู ล เ กี่่� ย ว กัั บ
การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกตามขอบเขต
ที่่� 1 และ 2 สำำ�หรัับขอบเขตที่่� 1 ของ
การปล่่อ ยก๊๊ าซเรืือ นกระจก BASF ได้้
แยกย่่ อ ยข้้ อ มูู ล การปล่่ อ ยก๊๊ า ซตาม
ป ร ะ เ ภ ท ก๊๊ า ซ ค า ร์์ บ อ น ไ ด อ อ ก ไ ซด์์
ไนตรัั ส ออกไซด์์ มีี เ ทน และไฮโดร
ฟลูู อ อโรคาร์์ บ อน โดย BASF ได้้
รวมข้้อมููลจากรอบการรายงานปีีล่่าสุุด
และปีี ก่่ อ นหน้้ า รวมถึึ ง ข้้ อ มูู ล ผลการ
ดำำ� เนิิ น งานในปีี 2002 ซึ่่� ง เป็็ น ปีี ฐ าน
สำำ�หรัับเป้้าหมายประจำำ�ปีี 2020

i

ข้้อมููลจากหน้้าที่่� 104:
https://report.basf.com/2018/en/
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ตััวชี้้�วัด
ั และเป้้าหมาย

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.

คู่่�มืือเกี่่�ยวกัับแนวปฏิิบัติ
ั ิที่่�ดีใี นการเปิิดเผยข้้อมููลตาม TCFD

แนวปฏิิบัติ
ั ิที่่�ดีข
ี องการเปิิดเผยข้้อมููลเกี่่�ยวกัับ
ตััวชี้้�วัด
ั และเป้้าหมายตามข้้อเสนอแนะของ TCFD

Gold Fields

รายงานประจำำ�ปีี 2018 แบบบููรณาการ

Gold Fields บริิษััททำำ�เหมืืองสััญชาติิแอฟริิกาใต้้ ได้้รายงาน
ข้้อมููลการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกตามขอบเขตที่่� 1, 2 และ 3
ทั้้�งแบบแยกส่่วนและแบบรวม โดยทำำ�ให้้นัักลงทุุนเห็็นภาพรวม
ทั้้�งหมดของแหล่่งการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกในการดำำ�เนิินงาน
ของบริิษััท

Gold Fields ได้้อธิิบายถึึงปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปในแต่่ละปีี ซึ่่� งเกี่่�ยวข้้องกัับการลดการใช้้
พลัังงานทั้้�งหมดของบริิษััท

นอกเหนืือจากการรายงานข้้อมููลการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
เป็็นหน่่วยล้้านตัันคาร์์บอนหรืือเทีียบเท่่าแล้้ว บริิษััทยัังได้้
ระบุุค่่าสััมประสิิทธิ์์ใ� นการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกต่่อออนซ์์ของ
ทองคำำ�ที่่ผลิ
� ต
ิ โดยระบุุว่่าค่่าสััมประสิิทธิ์์ไ� ม่่มีก
ี ารเปลี่่�ยนแปลง
ในแต่่ละปีี เนื่่� องจากการผลิิตทองคำำ�ที่่ล
� ดลง เกิิดขึ้้�นพร้้อมกัับ
การใช้้พลัังงานที่่�ลดลง

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.

ตััวชี้้�วัด
ั และเป้้าหมาย

สุุดท้้ายนี้้� Gold Fields ยัังได้้กล่่าวว่่าเป้้าหมายที่่�ต้้องการ
คืื อการลดการปล่่อ ยก๊๊ า ซคาร์์บอนรวมให้้ได้้ต ามเป้้ าหมาย
ในปีี 2020 (ปีี 2017 เป็็ น ปีี ฐ าน) โดยบริิษัั ท ได้้ ร ายงาน
ผลความคืื บ หน้้ า ในการบรรลุุเป้้ า หมายดัั ง กล่่ า วไว้้ใ นรอบ
การรายงานสองปีีล่า่ สุุด

i

ข้้อมููลจากหน้้าที่่� 97:
https://www.goldfields.com/pdf/investors/integrated-annual-reports/2018/iar-2018.pdf
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คู่่�มืือเกี่่�ยวกัับแนวปฏิิบัติ
ั ิที่่�ดีใี นการเปิิดเผยข้้อมููลตาม TCFD

แนวปฏิิบัติ
ั ิที่่�ดีข
ี องการเปิิดเผยข้้อมููลเกี่่�ยวกัับ
ตััวชี้้�วัด
ั และเป้้าหมายตามข้้อเสนอแนะของ TCFD

Total

เอกสารการลงทะเบีียนประจำำ�ปีี 2018

Total ได้้ ร ายงานข้้ อ มูู ล การปล่่ อ ย
ก๊๊าซเรืือนกระจกตามขอบเขตที่่� 1 และ 2
โ ด ยร า ย ง า น ป ริิ ม า ณ ก า ร ป ล่่ อ ย
ก๊๊าซเรืือนกระจกตามขอบเขตที่่� 1 ใน
สองลััก ษณะ คืื อ ตามขอบเขตของ
การดำำ� เนิิ น งาน และตามสััด ส่่ว นทุุน
ของกลุ่่� ม บริิษัั ท การแสดงข้้ อ มูู ล
ใ น ลัั ก ษ ณ ะ นี้้� จ ะ ช่่ ว ย ใ ห้้ นัั ก ล ง ทุุ น
เ ข้้ า ใ จ ถึึ ง ลัั ก ษ ณ ะ ข อ ง ก า ร ป ล่่ อ ย
ก๊๊ า ซเรืือ นกระจกตามขอบเขตที่่� 1
ของ Total ในแง่่ ข องระดัั บ ความ
สามารถในการควบคุุมการปล่่ อ ย
ก๊๊าซเรืือนกระจกดัังกล่่าว

นอกจากนี้้� Total ยัังได้้ตั้้ง
� เป้้าหมายลดการเผา
ก๊๊าซทิ้้�งที่่�ปล่่อง การประหยััดพลัังงาน การลด
การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกจากก๊๊าซมีีเทนและ
ก๊๊าซเรืือนกระจกในขอบเขตที่่� 1 และ 2 โดยระบุุ
ปีีฐานและระยะเวลาในการบรรลุุแต่่ละเป้้าหมาย
Total ได้้รายงานผลความคืืบหน้้าในการบรรลุุ
เป้้าหมายแต่่ละเป้้าหมายจนถึึงปััจจุุบััน

นอกจากนี้้� Total ยัังได้้ลงรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับการปล่่อยก๊๊าซตามกลุ่่ม
� การประกอบ
ธุุรกิิจ ซึ่่�งประกอบด้้วยธุุรกิิจการสำำ�รวจและการผลิิต ธุุรกิิจก๊๊าซ พลัังงานหมุุนเวีียน
และพลัังงานไฟฟ้้า ธุุรกิิจกลั่่น
� และสารเคมีี และธุุรกิิจการตลาดและบริิการ

The Group’s climate targets:

What has been accomplished:

— 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.

— 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 and 2018.

เป้้าหมายของบริิษััทมีีทั้้�งที่่�เป็็นค่่า absolute และค่่า normalised รวมถึึงเป้้าหมาย
การปล่่ อ ยก๊๊ า ซมีี เ ทน “ไม่่ ใ ห้้เ กิิ น ” 0.25% ของก๊๊ า ซทั้้� ง หมดที่่� ผลิิ ต เชิิง พาณิิ ช ย์์
ซึ่่�ง Total ต้้องการที่่�จะบรรลุุเป้้าหมายและรัักษาผลการดำำ�เนิินงานให้้ได้้อย่่างต่่อเนื่่� อง
ภายในปีี 2025

i

สำำ�หรัับแต่่ละเป้้าหมาย Total ได้้อธิิบายถึึงพััฒนาการ
ที่่�เกิิดขึ้้� นจนถึึงปััจจุุบััน โดยอ้้างอิิงถึึงการดำำ�เนิินงาน
ของบริิษัั ท เพื่่� อให้้ ส ามารถบรรลุุผลการดำำ� เนิิ น งาน
ดัังกล่่าวได้้ และอธิิบายถึึงความแตกต่่างระหว่่างรอบ
การดำำ�เนิินงานในปีีปััจจุุบัันและปีีก่่อนหน้้า ซึ่่�งเกี่่�ยวข้้อง
กัับพััฒนาการของบริิษััท

ข้้อมููลจากหน้้าที่่� 107:
https://www.total.com/sites/default/files/atoms/files/ddr2018-en.pdf
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ตััวชี้้�วัด
ั และเป้้าหมาย

Total เสนอข้้อมููลย้้อนหลัังสามปีี ทำำ�ให้้นัักลงทุุนสามารถ
วิิเคราะห์์แนวโน้้มผลการดำำ�เนิินงานของ Total ได้้

คู่่�มืือเกี่่�ยวกัับแนวปฏิิบัติ
ั ิที่่�ดีใี นการเปิิดเผยข้้อมููลตาม TCFD

แนวปฏิิบัติ
ั ิที่่�ดีข
ี องการเปิิดเผยข้้อมููลเกี่่�ยวกัับ
ตััวชี้้�วัด
ั และเป้้าหมายตามข้้อเสนอแนะของ TCFD

Eni

รายงานประจำำ�ปีี 2018

ตััวชี้้�วัด
ั และเป้้าหมาย

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.

i

Eni ได้้ อ ธิิบ ายเป้้ า หมายหลายประการที่่� ไ ด้้ ตั้้� ง ไว้้
ซึ่่�งเกี่่�ยวข้้องกัับปััจจััยด้้านสภาพภููมิอ
ิ ากาศต่่าง ๆ
ที่่�กระทบต่่อธุุรกิิจของบริิษััท

ในแต่่ละเป้้าหมาย บริิษััทระบุุปีีฐาน กรอบระยะเวลา
ในการบรรลุุเป้้ า หมาย และคำำ� อธิิ บ ายเกี่่� ย วกัั บ
ความคืืบหน้้าในการบรรลุุเป้้าหมายในรอบการรายงาน
ปีีล่า่ สุุด

เป้้ า หมายมีี ทั้้� ง แบบที่่� เ ป็็ น ค่่ า absolute และค่่ า
normalised ซึ่่� งบริิษััทระบุุเป้้าหมายทั้้�งสองแบบ
แยกออกจากกัั น ในการรายงานความคืื บ หน้้ า
ในการบรรลุุเป้้าหมาย Eni ให้้รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับ
ปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องและมีีผลต่่อผลการดำำ�เนิินงาน
ที่่� เ กิิ ด ขึ้้�น ซึ่่� ง ช่่ว ยให้้นัั ก ลงทุุนสามารถเชื่� ่อ มโยง
ผลการดำำ� เนิิ น งานเข้้ า กัั บ กลยุุทธ์์ ที่่� บ ริิษัั ท ใช้้ ใ น
การขัั บ เคลื่่� อ นและนำำ� ไปสู่่�การบรรลุุเป้้ า หมายได้้
ภายในปีีที่่�กำำ�หนด

ข้้อมููลจาก หน้้าที่่� 110-11:
https://www.eni.com/docs/en_IT/enicom/publications-archive/publications/reports/reports-2018/Annual-Report-2018.pdf
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คู่่�มืือเกี่่�ยวกัับแนวปฏิิบัติ
ั ิที่่�ดีใี นการเปิิดเผยข้้อมููลตาม TCFD

แนวปฏิิบัติ
ั ิที่่�ดีข
ี องการเปิิดเผยข้้อมููลเกี่่�ยวกัับ
ตััวชี้้�วัด
ั และเป้้าหมายตามข้้อเสนอแนะของ TCFD

Eni นำำ�เสนอตารางตััวชี้้�วััดผลการดำำ�เนิินงานที่่�ประกอบด้้วยการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกตามขอบเขตที่่� 1 และ 2 สำำ�หรัับการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
ตามขอบเขตที่่� 1 Eni ได้้แยกย่่อยการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกตามแหล่่งที่่�เกิิด เช่่น ก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�ปล่่อยจากขั้้�นตอนการเผาไหม้้และการดำำ�เนิิน
การผลิิต ก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�เกิิดจากการเผาก๊๊าซทิ้้�งที่่�ปล่่อง ก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�เกิิดจากการรั่่ว� ไหลของก๊๊าซมีีเทน และก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�เกิิดในขั้้�นตอน
การระบายอากาศ การจััดกลุ่่ม
� ในลัักษณะดัังกล่่าวจะช่่วยให้้นัก
ั ลงทุุนเข้้าใจว่่ากลยุุทธ์์ของ Eni สามารถบริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�เกิิดขึ้้�นในแต่่ละส่่วน
ได้้อย่่างไรตามผลการดำำ�เนิินงานที่่�เกิิดขึ้้�น

ตััวชี้้�วัด
ั และเป้้าหมาย

นอกจากนี้้� Eni ยัังมีีตััวชี้้�วัด
ั เกี่่�ยวกัับ
สภาพภููมิอ
ิ ากาศที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับโมเดล
ธุุรกิิจและความเสี่่�ยงในการเปลี่่�ยนผ่่าน
รวมถึึ ง ค่่ า ใช้้ จ่่ า ยด้้ า นการวิิ จัั ย และ
พััฒนา โดยมีีการแยกย่่อยค่่าใช้้จ่่าย
สำำ�หรัับการใช้้พลัังงานที่่�ไม่่ทำำ�ให้้เกิิด
คาร์์บอนไดออกไซด์์ จำำ�นวนการจด
สิิท ธิิบััต รทั้้� ง หมด รวมถึึ ง สิิท ธิิบััต ร
ด้้านพลัังงานหมุุนเวีียน และสุุดท้้าย
ยัั ง มีี ตัั ว ชี้้� วัั ด เ กี่่� ย ว กัั บ ก า รผลิิ ต
เชื้้�อเพลิิงชีีวภาพด้้วย ตััวชี้้�วัด
ั ดัังกล่่าว
เป็็นประโยชน์์ต่อ
่ นัักลงทุุนในการเข้้าใจ
เกี่่�ยวกัับความสามารถในการปรัับตััว
และบรรเทาผลกระทบจากสภาพ
ภููมิอ
ิ ากาศของ Eni
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แนวปฏิิบัติ
ั ิที่่�ดีข
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Prudential Plc
“We do life.”
รายงานประจำำ�ปีี 2018
Prudential Plc บริิษััทประกัันชีีวิิตและผู้้�ให้้บริิการด้้านการเงิินข้้ามชาติิจากสหราชอาณาจัักร ได้้ให้้ข้้อมูู ลเกี่่�ยวกัับผลการดำำ�เนิินงาน
ด้้านสภาพภููมิอ
ิ ากาศอย่่างละเอีียด ในการให้้ข้อ
้ มููลการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกตามขอบเขตที่่� 1, 2 และ 3 Prudential ได้้ระบุุขอบเขตและวิิธีี
คำำ�นวณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกตามขอบเขตที่่� 3 ที่่�เกี่่�ยวกัับการเดิินทางทางอากาศของพนัักงาน นอกจากนี้้� Prudential ยัังให้้ข้อ
้ มููล
การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกตามขอบเขตที่่� 2 อย่่างละเอีียด ซึ่่�งถืือเป็็นขอบเขตที่่�บริิษััทมีีการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกมากที่่�สุุด

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.

นอกจากนี้้� Prudential ยัั ง ได้้ ตั้้� ง เป้้ า หมาย
ในการใช้้ไ ฟฟ้้า จากพลัั ง งานหมุุนเวีี ย นให้้ไ ด้้
100% ภายในปีี 2025 โดยมีีปีี 2018 เป็็นปีีฐาน
ทั้้�งในอสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�บริิษััทครอบครองและ
อสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�บริิษััทบริิหารจััดการลงทุุน

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.

บ ริิ ษัั ท ยัั ง ร ะ บุุว่่ า มีี ก า ร รัั บ ป ร ะ กัั น ข้้ อ มูู ล
การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกตามขอบเขตที่่� 2
โดยเฉพาะ ซึ่่�งช่่วยเพิ่่ม
� ใจของนัักลงทุุน
� ความมั่่น
ต่่อความน่่าเชื่่�อถืือของข้้อมููลที่่�รายงาน

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.

ตััวชี้้�วัด
ั และเป้้าหมาย

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.

i

ข้้อมููลจากหน้้าที่่� 76-7:
http://2018ar.prudentialreports.com/src/assets/pdf/Prudential-AR2018.pdf
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คู่่�มืือเกี่่�ยวกัับแนวปฏิิบัติ
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แนวปฏิิบัติ
ั ิที่่�ดีข
ี องการเปิิดเผยข้้อมููลเกี่่�ยวกัับ
ตััวชี้้�วัด
ั และเป้้าหมายตามข้้อเสนอแนะของ TCFD

ตััวชี้้�วัด
ั และเป้้าหมาย

ในตารางข้้อมููลนี้้� Prudential ได้้รายงานข้้อมููลการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกตามขอบเขตที่่� 1, 2 และ 3 โดยแบ่่งเป็็นอสัังหาริิมทรััพย์์
ที่่�บริิษััทครอบครองและอสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�บริิษััทบริิหารจััดการลงทุุน การเปิิดเผยข้้อมููลการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกตามขอบเขตที่่� 2 ที่่�ได้้
ระบุุไปก่่อนหน้้านี้้�เป็็นการเปิิดเผยข้้อมููลตามสััดส่่วนของปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกโดยรวมของทั้้�งบริิษััท นอกจากนี้้� Prudential
ยัังได้้รายงานตััวชี้้�วัด
ั แบบ normalised หลายตััวชี้้�วัด
ั โดยใช้้ปััจจััยต่่าง ๆ ในการคำำ�นวณเป็็นสััดส่่วนที่่�สะท้้อนให้้เห็็นถึึงประสิิทธิิภาพ
ในการบริิหารจััดการของบริิษััท ซึ่่�งสามารถเปรีียบเทีียบได้้กัับบริิษััทอื่่�น ๆ ตราบเท่่าที่่�ตััวเลขสััดส่่วนนั้้�นเป็็นที่่�ยอมรัับโดยทั่่�วไป
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คู่่�มือ
ื เกี่่�ยวกัับแนวปฏิิบัติ
ั ิที่่�ดีใี นการเปิิดเผยข้้อมููลตาม TCFD

บทสรุุปสำำ�คััญ

บทสรุุปสำำ�คััญ
• ก า ร แ บ่่ ง แ ย ก บ ท บ า ท ข อ ง ค ณ ะ ก รรม ก า ร บ ริิ ษัั ท แ ล ะ
ฝ่่ า ยจัั ด การในการบริิห ารความเสี่่� ย งและโอกาสเกี่่� ย วกัั บ
สภาพภููมิอ
ิ ากาศอย่่างเหมาะสม – การเปิิดเผยข้้อมููลควรต้้อง
ชี้้�ให้้เห็็นถึึงความแตกต่่างที่่�ชัด
ั เจนระหว่่างบทบาทความเป็็นผู้้�นำำ�
ของคณะกรรมการและฝ่่ ายจััดการ โดยระบุุว่่าคณะกรรมการ
บริิษัั ท ได้้ ทำำ� หน้้ า ที่่� กำำ�กัั บ ดูู แ ลอย่่ า งไร ซึ่่� ง แตกต่่ า งอย่่ า งไร
จากบทบาทและความรัับผิิดชอบของฝ่่ายจััดการ

ในการรวบรวมและนำำ�เสนอตััวอย่่างแนวปฏิิบััติิที่่�ดีีตามที่่�ปรากฏ
ในเนื้้� อหาส่่ ว นก่่ อ นหน้้ า นี้้� ได้้ มีี ก ารศึึ ก ษารูู ป แบบการรายงาน
ตามข้้อเสนอแนะของ TCFD ในกลุ่่�มประเทศ G20 และเมื่่� อมา
ผนวกกัับข้้อมููลเชิิงลึึกที่่�เราได้้รวบรวมในช่่วงไม่่กี่่ปี
� ม
ี านี้้� เราสามารถ
ระบุุเป็็ น บทสรุุปสำำ�คัั ญ ที่่� จ ะเป็็ น ประโยชน์์ ต่่ อ ผู้้�จัั ด ทำำ�ร ายงาน
ในการพิิจารณา พััฒนาและปรัับปรุุงการเปิิดเผยข้้อมููลด้้านการเงิิน
เกี่่� ย วกัั บ สภาพภููมิิอ ากาศไว้้เ ป็็ น ส่่ว นหนึ่่� ง ของรายงานหลัั ก ของ
องค์์กร

• ความเชื่่� อมโยงระหว่่างกลยุุ ทธ์์และการบริิหารความเสี่่�ยง
ที่่� เ ป็็ น องค์์ ป ระกอบหลัั ก ของ TCFD – TCFD ให้้แ นวทาง
การเปิิ ด เผยข้้ อ มูู ล เกี่่� ย วกัั บ กลยุุทธ์์ แ ละการเปิิ ด เผยข้้ อ มูู ล
เกี่่�ยวกัับการบริิหารความเสี่่�ยงแยกออกจากกััน แต่่ดูเู หมืือนจะมีี
ความสัับสนในทางปฏิิบััติิ ดัังนั้้�น เราจึึงแนะนำำ�ว่่าการเปิิดเผย
ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับความเสี่่�ยงและโอกาสด้้านสภาพภููมิิอากาศควร
สอดคล้้องไปกัับการเปิิดเผยข้้อมูู ลเกี่่�ยวกัับกลยุุทธ์์ ในขณะที่่�
ขั้้� น ตอนการระบุุและจััด การความเสี่่� ย งด้้ า นสภาพภูู มิิ อ ากาศ
ที่่�เป็็นส่่วนหนึ่่� งของการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�มีอ
ี ยู่่�เดิิมของบริิษััท
ควรอยู่่�ภายใต้้องค์์ประกอบการเปิิดเผยข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการบริิหาร
ความเสี่่�ยง

• ความเชื่่� อมโยงกัันของข้้อมููลที่่� เปิิดเผย – ถึึงแม้้ว่่า TCFD
ได้้กำำ�หนดการเปิิดเผยข้้อมููลตามข้้อเสนอแนะรวม 11 ประการ
แต่่ธุุรกิิจควรมองเป็็นองค์์รวมและเชื่่�อมโยงกัับข้้อมููลส่่วนอื่่�น ๆ
ในรายงานหลัักขององค์์กร บริิษััทจำำ�เป็็นต้้องเปิิดเผยข้้อมูู ล
ตามองค์์ประกอบหลัักทั้้�งสี่่�ของ TCFD เพื่่� อให้้สามารถนำำ�เสนอ
เรื่่�อ งราวได้้ อ ย่่ า งมีี ป ระสิิ ท ธิิ ภ าพว่่ า บริิษัั ท สามารถบริิห าร
ความเสี่่�ยงและโอกาสด้้านสภาพภููมิอ
ิ ากาศได้้อย่่างไร การเปิิดเผย
ข้้อมููลตามข้้อเสนอแนะของ TCFD ทั้้ง
� 11 ประการจะช่่วยสนัับสนุุน
และสอดรัับกัันและกััน ในขณะเดีียวกัันข้้อมููลดัังกล่่าวก็็จะช่่วย
ทำำ�ให้้มั่่�นใจได้้ว่่าการเปิิดเผยข้้อมูู ลของบริิษััทจะมีีความกระชัับ
และมีีสััดส่่วนที่่�เหมาะสมมากขึ้้�น เพราะไม่่ต้้องนำำ�เสนอข้้อมูู ล
ดัังกล่่าวซ้ำำ��อีีกในส่่วนอื่่�นของรายงาน

• การเชื่่�อมโยงการเปิิดเผยข้้อมููลด้้านการเงิินและข้้อมููลอื่่�น ๆ
ในรายงานหลัักขององค์์กร – จากรายงานสถานะประจำำ�ปีี 2019
ของ TCFD19 พบว่่า การเปิิดเผยข้้อมููลด้้านการเงิินและข้้อมููล
อื่่�น ๆ ยัังขาดความเชื่� อ
่ มโยงกัันทั้้�งในเชิิงปริิมาณและคุุณภาพ
ซึ่่�งนัับเป็็นจุุดอ่่อนสำำ�คััญในการเปิิดเผยข้้อมููลตามข้้อเสนอแนะ
ของ TCFD นอกจากนี้้� ยัังสะท้้อนให้้เห็็นถึึงความสำำ�คััญของ
การปรัับการนำำ�เสนอข้้อมูู ลให้้สอดคล้้องกัับประเภทธุุรกิิจและ
กลุ่่�มอุุตสาหกรรม โดยควรเชื่� อ
่ มโยงการวางแผนทางการเงิิน
ผลการดำำ� เนิิ น งาน และกลยุุทธ์์ ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ การจัั ด การ
ความเสี่่�ยงและโอกาสด้้านสภาพภููมิอ
ิ ากาศ

• มุุ มม องในการพิิ จ ารณาความเสี่่� ย งและโอกาสเกี่่� ย วกัั บ
สภาพภููมิิอากาศ – ในการศึึ กษาแนวทางการเปิิดเผยข้้อมูู ล
ด้้านการเงิินเกี่่�ยวกัับสภาพภููมิิอากาศจากรายงานประจำำ�ปีีของ
องค์์กรในกลุ่่�มประเทศ G20 เราพบว่่าผู้้�จััดทำำ�รายงานบางราย
สัับสนกัับมุุมมองที่่� TCFD กำำ�หนด ซึ่่�ง TCFD มองว่่าความเสี่่�ยง
และโอกาสน่่าจะเป็็นผลมาจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิอ
ิ ากาศ
ที่่�มีผ
ี ลต่่อธุุรกิิจ

19

TCFD รายงานสถานะปีี 2019 (2019)
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บทสรุุปสำำ�คััญ

• การระบุุ ถึึ ง ความสำำ�คัั ญ ของผลกระทบเกี่่� ย วกัั บ สภาพ
ภููมิอ
ิ ากาศอย่่างชััดเจน – ในการเปิิดเผยข้้อมููล หลายบริิษััท
ได้้ระบุุถึึงความเสี่่�ยงเกี่่�ยวกัับสภาพภููมิิอากาศ และได้้กำำ�หนด
กลยุุทธ์์ในการบรรเทาความเสี่่�ยงดัังกล่่าวแล้้ว แต่่มัักยัังขาด
การอธิิบายเกี่่�ยวกัับขั้้น
� ตอนที่่�บริิษััทใช้้ในการประเมิินและกำำ�หนด
ความสำำ�คัั ญ ของความเสี่่� ย งดัั ง กล่่ า วต่่ อ ธุุรกิิ จ ในบางกรณีี
ตัั ว ชี้้�วััด และเป้้ า หมายที่่� ร ายงานก็็ ไ ม่่ ไ ด้้ เ กี่่� ย วข้้ อ งโดยตรงกัั บ
ความเสี่่� ย งหรืือ โอกาสที่่� บ ริิษัั ท ระบุุไว้้ ใ นการเปิิ ด เผยข้้ อ มูู ล
เ กี่่� ย ว กัั บ ก ล ยุุ ท ธ์์ แ ล ะ ก า ร บ ริิ ห า ร ค ว า ม เ สี่่� ย ง ทำำ� ใ ห้้ เ กิิ ด
ความไม่่ชัด
ั เจนว่่าบริิษััทมองว่่าความเสี่่�ยงใดสำำ�คััญ

• การเปิิดเผยข้้อมููลตามข้้อเสนอแนะของ TCFD ให้้ถููกต้้อง
และสมบููรณ์์ยิ่่�งขึ้้�น – เราไม่่เห็็นว่่ามีีบริิษััทใดที่่�เปิิดเผยข้้อมููล
ได้้ ค รบทุุกประการตามข้้ อ เสนอแนะของ TCFD ซึ่่�ง สะท้้ อ น
ให้้เห็็นถึึ งสถานะของระดัับความเข้้าใจและการเปิิ ดเผยข้้อมูู ล
ในปัั จ จุุบััน อย่่า งไรก็็ ดีี เราก็็ ส่่ง เสริิม ให้้บ ริิษัั ท เปิิ ด เผยข้้อ มูู ล
ตามข้้อเสนอแนะของ TCFD ทั้้�ง 11 ประการให้้มากที่่�สุุดเท่่าที่่�
จะทำำ�ได้้ เนื่่� องจากจะช่่วยถ่่ายทอดเรื่่อ
� งราวการจััดการความเสี่่�ยง
และโอกาสเกี่่� ย วกัั บ สภาพภูู มิิ อ ากาศของการเปิิ ด เผยข้้ อ มูู ล
เพื่่� อการตััดสิินใจได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
• ข้้ อ มูู ล ที่่� ไ ม่่ ส ามารถเปรีียบเทีียบได้้ อ าจจำำ�กัั ด ความเป็็ น
ประโยชน์์ของการเปิิดเผยข้้อมููลเพื่่� อการตััดสิินใจ – นอกเหนืือ
จากข้้อมูู ลเกี่่�ยวกัับการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกตามขอบเขตที่่�
1 และ 2 แล้้ว ตััวชี้้�วัด
ิ ากาศ
ั ผลการดำำ�เนิินงานด้้านสภาพภููมิอ
ก็็มัักจะแตกต่่างกัันไปในแต่่ละบริิษััท แม้้จะอยู่่�ในอุุตสาหกรรม
เดีี ย วกัั น หรืือ แม้้ แ ต่่ ใ นกรณีี ที่่� ใ ช้้ตัั ว ชี้้�วัั ด ผลการดำำ� เนิิ น งาน
ตััวเดีียวกัันในอุุตสาหกรรมเดีียวกััน ก็็มัักจะมีีวิิธีก
ี ารคำำ�นวณ
และนำำ�เสนอข้้อมููลแบบ normalised ที่่�แตกต่่างกััน จึึงทำำ�ให้้
ข้้อมููลไม่่สามารถเปรีียบเทีียบกัันได้้ และส่่งผลต่่อประสิิทธิิภาพ
ในการทำำ�ความเข้้าใจและนำำ�ข้อ
้ มููลที่่�เปิิดเผยไปใช้้ในการตััดสิินใจ
ลงทุุน

• ความยืื ด หยุ่่�นของกลยุุ ทธ์์ อ งค์์ ก รในการปรัั บ ตัั ว ตาม
สภาพภููมิิอ ากาศต่่ า ง ๆ ในอนาคต เป็็ นหัั ว ใจสำำ�คัั ญ ของ
ข้้อเสนอแนะของ TCFD – โดยรวมแล้้ว เราพบว่่ามีีการกล่่าวถึึง
ความยืืดหยุ่่น
� ของกลยุุทธ์์องค์์กรอยู่่�อย่่างจำำ�กััด การวิิเคราะห์์
สถานการณ์์ในการควบคุุมอุุณหภููมิโิ ลกในหลาย ๆ สถานการณ์์
จะเป็็ น ประโยชน์์ ต่่ อ การประเมิิ น ความยืื ด หยุ่่� น ของกลยุุทธ์์
แต่่ ไ ม่่ค วรเป็็ น สิ่่�ง ที่่� บ ริิษัั ท ให้้ค วามสำำ�คัั ญ ที่่� สุุดในการเปิิ ด เผย
ข้้ อ มูู ล ยิ่่� ง ไปกว่่า นั้้� น การวิิเ คราะห์์ส ถานการณ์์ ก ารควบคุุม
อุุณหภููมิโิ ลกสามารถเริ่่ม
� จากการวิิเคราะห์์ตามประเภทสิินทรััพย์์
พื้้� นที่่�ทางภููมิิศาสตร์์ หรืือบางแง่่มุุมของผลิิตภััณฑ์์และบริิการ
บางประเภท และขยายขอบเขตการวิิเคราะห์์ไปเรื่่�อย ๆ
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สรุุปรายชื่่�อของเอกสารและรายงานประจำำ�ปีีที่่�อ้้างอิิงในคู่่�มือ
ื ฉบัับนี้้�

สรุุปรายชื่�อ
่ ของเอกสารและรายงานประจำำ�ปีีที่่�อ้้างอิิงในคู่่�มืือฉบัับนี้้�
บริิษััท

ประเทศ

กลุ่่�มธุุรกิิจตาม TCFD

ชื่่�อรายงาน

Barrick

แคนาดา

วััสดุุและอาคาร

The New Value Champion:
รายงานประจำำ�ปีี 2018

BASF

เยอรมนีี

วััสดุุและอาคาร

รายงานของ BASF ประจำำ�ปีี 2018

CEMEX

เม็็กซิิโก

วััสดุุและอาคาร

Building a Stronger Cemex:
รายงานแบบบููรณาการประจำำ�ปีี 2018

China Telecom

จีีน

อื่่�น ๆ

Intelligent Transformation to Co-share Value of
Innovation: รายงานประจำำ�ปีี 2018

Commonwealth
Bank of Australia

ออสเตรเลีีย

ธนาคาร

Becoming a simpler, better bank:
รายงานประจำำ�ปีี 2018

Danone

ฝรั่่ง� เศส

การเกษตร อาหารและ
ผลิิตภััณฑ์์จากป่่า

One Planet, One Health:
เอกสารการลงทะเบีียนประจำำ�ปีี 2018

EDF

ฝรั่่ง� เศส

พลัังงาน

เอกสารอ้้างอิิงประจำำ�ปีี 2018

Eni

อิิตาลีี

พลัังงาน

รายงานประจำำ�ปีี 2018

Fujitsu

ญี่่�ปุ่่น
�

อื่่�น ๆ

รายงานแบบบููรณาการประจำำ�ปีี 2018

Galp

สหภาพยุุโรป (โปรตุุเกส)

พลัังงาน

Energective – a new perspective on energy:
รายงานแบบบููรณาการประจำำ�ปีี 2018

Gold Fields

แอฟริิกาใต้้

วััสดุุและอาคาร

รายงานประจำำ�ปีี 2018 แบบบููรณาการ

HSBC

สหราชอาณาจัักร

ธนาคาร

รายงานประจำำ�ปีี 2018

Kellogg Company

สหรััฐอเมริิกา

การเกษตร อาหารและ
ผลิิตภััณฑ์์จากป่่า

รายงานประจำำ�ปีี 2018

Lloyds Banking
Group

สหราชอาณาจัักร

ธนาคาร

Helping Britain Prosper:
รายงานประจำำ�ปีี 2018

Prudential

สหราชอาณาจัักร

บริิษััทประกัันภััย

We do life.:
รายงานประจำำ�ปีี 2018

Royal Bank of
Canada

แคนาดา

ธนาคาร

รายงานประจำำ�ปีี 2018

TATA Motors

อิินเดีีย

การคมนาคม

รายงานประจำำ�ปีี 2018-19 ฉบัับที่่� 74 (แบบบููรณาการ)

Total

ฝรั่่ง� เศส

พลัังงาน

เอกสารการลงทะเบีียนประจำำ�ปีี 2018

Unilever

สหราชอาณาจัักรและ
เนเธอร์์แลนด์์

อื่่�น ๆ

Making Sustainable Living Commonplace
รายงานประจำำ�ปีี 2018

Wipro

อิินเดีีย

อื่่�น ๆ

Outperform with Wipro:
รายงานประจำำ�ปีี 2018-19

คณะกรรมการมาตรฐานการบััญชีเี พื่� อ
่ ความยั่่�งยืืน

45

คณะกรรมการมาตรฐานการเปิิดเผยข้้อมููลด้้านการเปลี่่ย
� นแปลงสภาพภููมิิอากาศ

คู่่�มือ
ื เกี่่�ยวกัับแนวปฏิิบัติ
ั ิที่่�ดีใี นการเปิิดเผยข้้อมููลตาม TCFD

แหล่่งอ้้างอิิงและข้้อมููลเพื่� อ
่ ศึึกษาเพิ่่ม
� เติิม

แหล่่งอ้้างอิิงและข้้อมููลเพื่่� อศึึกษาเพิ่่ม
� เติิม
ผู้้�ใช้้คู่่�มือ
ื เล่่มนี้้�อาจจะได้้รับ
ั ประโยชน์์จากเอกสารของ CDSB SASB และ TCFD รวมถึึงแหล่่งข้้อมููลอื่่�น ๆ ที่่�ปรากฏอยู่่�ใน
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, Climate Change Questionnaire and Guidance
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
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