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Physical damage to assets and rising 
insurance costs

Supply chain disruptions

Changes in operations and production 
processes and cost

Compliance cost and tax

Changes in demand for products/services

Litigation expense, settlements, fines and 
penalties

Potential Financial Impacts Key considerations 

Consider climate-related risks 
and opportunities and their 
financial impacts when 
preparing financial statements

Consider materiality from both a 
quantitative and qualitative 
perspective in relation to 
disclosures of key judgements 
and assumptions related to 
climate risk

Provide clear and robust 
disclosures, especially of the 
key judgements and estimates 
affected by climate-related 
matters 

Ensure consistency of 
assumptions used in relevant 
areas of the company’s financial 
statements and that they are in 
sync, to the extent appropriate, 
with information related to 
climate-related risks discussed 
elsewhere in the annual report. 

Impact
What is the Company’s Risks & Opportunities impact assessment on climate change?
Strategy
What is our strategy for responding to Risks & Opportunities arising from climate change?

Stakeholders’ expectation
What are the stakeholders’ and regulatory expectation and how are we addressing them?

People
Do we have a responsible team with the right capability to address climate Risks & Opportunities? 

Reporting
What is our current reporting status on One Report disclosure and Scope 1-3 GHG emission? 

Are we ready to report under ISSB reporting?

Key questions 

Ten  questions to start your impact  assessment

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Has your company made a net-zero commitment?

Does your company have polluting assets?

Is your company exposed to carbon-related regulation?

What about your inventory and production costs?

Does your company take part in an emissions scheme?

Does your company borrow funds?

Is your company a provider of finance? 

What about your staff benefits?

What about your cash flow forecasts?

What about your disclosures?
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ความเสียหายตอ่ทรัพย์สินและต้นทนุการประกนัภยัที่เพ่ิมขึน้

หว่งโซอ่ปุทานหยดุชะงกั

การเปลี่ยนแปลงในการดาํเนินงาน กระบวนการผลิตและต้นทนุ

คา่ใช้จา่ยในการปฏิบตัิตามข้อกําหนดทางกฏหมายและภาษี

ความต้องการสินค้าและบริการและการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค

คา่ใช้จา่ยในการดําเนินคดีความหากถกูฟอ้งร้อง การชําระหนี ้

และคา่ปรับ

ผลกระทบทางการเงนิที่อาจเกดิขึน้ ข้อพิจารณาที่สาํคัญ

พจิารณาความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบั

สภาพภูมอิากาศและโอกาสวา่มี

ผลกระทบทางการเงนิอยา่งไรในการ

จดัทาํงบการเงนิ

พจิารณาระดบัสาระสาํคญัทัง้เชงิ

ปรมิาณและเชงิคณุภาพเกีย่วกบัการ

เปิดเผยขอ้มูล การใชว้จิารณญาณและ

สมมตฐิานทีส่าํคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบั

ความเสีย่งดา้นสภาพภูมอิากาศ

การเปิดเผยขอ้มูลทีช่ดัเจน โดยฉพาะ

การใชว้จิารณญาณและการประมาณ

การทีไ่ดร้บัผลกระทบจากเรื่องที่

เกีย่วขอ้งกบัสภาพภูมอิากาศ

การเปิดเผยขอ้มูลสมมตฐิานทีใ่ชใ้น

งบการเงนิสอดคลอ้งและเป็นไปใน

ทศิทางเดยีวกนักบัขอ้มูลอืน่ๆ ที่

เกีย่วขอ้งกบัความเสีย่งดา้นสภาพ

ภูมอิากาศทีก่ลา่วถงึในรายงาน

ประจําปี

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบเป็นอย่างไร และองค์การ

มีวิธีการจดัการอย่างไร

คาํถามเพื่อทราบว่าองค์กรมีการเตรียมการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ

คาํถามที่ช่วยในการประเมินผลกระทบต่อองค์กร
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องค์กรได้ให้คําสญัญาเกี่ยวกบัการทําให้เป็นองค์กรปลอ่ยคาร์บอนเป็นศนูย์แล้วหรือไม่?

องค์กรมีสนิทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดมลพษิหรือไม่?

องค์กรมีผลกระทบท่ีต้องปฏิบติัตามกฎระเบยีบเกี่ยวกบัคาร์บอนหรือไม่?

สนิค้าคงเหลอืและต้นทนุการผลติท่ีอาจได้รับผลกกระทบจากการเปลีย่นแปลงเป็นอย่างไร?

องค์กรมีสว่นร่วมและได้รับสทิธิประโยชน์ในโครงการลดการปลอ่ยมลพษิหรือไม?่

องค์กรมีการกู้ยืมเงินและต้องปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีเกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภมูิอากาศหรือไม่?
องค์กรให้เงินกู้ยืมแก่กิจการท่ีอยู่ในอตุสาหกรรมท่ีมีความเสีย่งด้านการเปลี่ยนแปลง

สภาพภมูิอากาศหรือไม่?

การประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตเป็นอย่างไร?

การเปิดเผยข้อมลูขององค์กรเป็นอย่างไร?

องค์กรมีการตอบแทนผลประโยชน์และประเมินผลงานของพนกังานโดยคํานึงถึงการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศท่ีเกี่ยวข้องอย่างไร

การประเมนิผลกระทบของความเส่ียงและโอกาสขององค์กรตอ่การเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศเป็นอย่างไร?

กลยุทธ์ขององค์กรในการตอบสนองตอ่ความเส่ียงและโอกาสท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศเป็นอย่างไร?

องค์กรมีบุคคลกรท่ีรับผิดชอบท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสมในการจดัการความเส่ียงและโอกาสจากการเปล่ียนแปลงด้าน

สภาพภมูิอากาศหรือไม?่

การรายงานการเปิดเผยข้อมลูใน One Report และการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกในขอบเขต 1-3 เป็นอย่างไร? องค์กรพร้อมท่ี

จะจดัทํารายงานภายใต้การรายงานของ ISSB หรือไม?่
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