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อภิธานศัพท์ของแบบสอบถามสำหรับภาคธุรกิจการให้บริการด้านการเงินของ 

CDP ประจำปี 2022 

อภิธานศัพท์นี้รวบรวมคำที่ใช้ในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับภาคธุรกิจการให้บริการด้านการเงิน 
(Financial Services : FS) ของ CDP ประจำปี 2022 ซึ ่งเก ี ่ยวข้องกับบริษ ัทในภาคธุรกิจการให้บริการ 
ด้านการเงิน หรือ FS ทั้งนี้รายการคำศัพท์ทั ้งหมดสามารถดูได้จาก เอกสารแนวทางการรายงานของ CDP 
และสามารถดูคำที่นำมาใช้ในโมดูลป่าไม้และความมั่นคงด้านน้ำได้จากส่วนท้ายของเอกสารนี ้

• Adaptation (การปรับตัว): การปรับตัวต่อผลกระทบในปัจจุบันหรือที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากปัญหา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อภาคธุรกิจและสิ่งแวดล้อม และ
ตระหนักรูถ้ึงโอกาสที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ

• Agribusiness insurance (การประกันภัยสำหรับธุรกิจการเกษตร): การประกันภัยที ่ออกแบบ
มาเพื่อคุ้มครองธุรกิจที่มีรายได้ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดมาจากกิจกรรมทางการเกษตร

• Alignment with a 1.5°C world (การดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับเป้าหมายการควบคุมการเพิ่มขึ้น
ของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส): ซึ่งอ้างอิงจากเป้าหมายในระยะยาวของ
ความตกลงปารีส และที่แสดงในรายงาน IPCC1 ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะรายงานการประเมินของ IPCC
ฉบับที่หก (AR6) และรายงานพิเศษของ IPCC ว่าด้วยภาวะโลกร้อน 1.5°C (SR1.5)

• Other carbon footprinting and/or exposure metrics (หน่วยตัวชี้วัดอื่น ๆ อาทิ รอยเท้าคาร์บอน
และ/หรือ การเปิดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ): ตัวชี้วัดที่องค์กรในภาคการเงิน
สามารถใช้เพื ่อทำความเข้าใจว่าพอร์ตการเงินขององค์กรส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศอย่างไร
ตามที่ระบุไว้โดย TCFD และนำไปใช้ควบคู่กับตัวชี้วัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของพอร์ต

• Asset finance (ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีสินทรัพย์ค้ำประกัน): ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน
ที่ใช้สินทรัพย์ตามงบดุลของบริษัทซึ่งรวมถึงการลงทุนระยะสั้น สินค้าคงคลัง และลูกหนี้การค้าเพื่อกู้ยืมเงิน
โดยทั ่วไปเป็นการกู ้ย ืมระยะสั ้น บริษัทที ่ก ู ้ย ืมจะต้องจัดให้มีหลักทรัพย์ค ้ำประกันในสินทรัพย์
ดังกล่าวแก่ผู้ให้กู้

• Avoided emissions (การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่หลีกเลี่ยงได้): การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากการทำโครงการหนึ่ง เปรียบเทียบกับเส้นฐานของสิ่งที่จะถูกปล่อยออกมาในกรณีที่ไม่มีโครงการ
การจัดหาเงินทุนสนับสนุนโครงการสำหรับโครงการพลังงานหมุนเวียน เช่น การผลิตพลังงานลม

1 คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลวา่ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC : Intergovernmental Panel on Climate Change) เป็นองค์กร
ระหว่างประเทศ ซึ่งทำหน้าที่ประเมินด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

https://guidance.cdp.net/en/guidance?cid=30&ctype=theme&idtype=ThemeID&incchild=1&microsite=0&otype=Guidance&tags=TAG-13071,TAG-605,TAG-599
https://unfccc.int/topics/science/workstreams/cooperation-with-the-ipcc/the-sixth-assessment-report-of-the-ipcc
https://unfccc.int/topics/science/workstreams/cooperation-with-the-ipcc/the-sixth-assessment-report-of-the-ipcc
https://www.ipcc.ch/sr15/


หรือพลังงานแสงอาทิตย์นั ้นเป็นเรื ่องปกติ และสามารถหลีกเลี ่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้
เมื่อเปรียบเทียบกับการผลิตพลังงานโดยใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล 

• Banking (Bank) (การธนาคาร): สถาบันการเงินที่ดำเนินการให้กู้ยืม รับฝากเงิน และเป็นตัวกลางทาง
การเงินอื่น ๆ เป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้ คำถามที่เกี่ยวข้องเน้นถามเรื่องการให้กู้ยืมและกิจกรรมอื่น ๆ ของ
ธนาคาร อาทิ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินทั้งหมดของธนาคาร หลักทรัพย์และเงินกู ้ยืมทั ้งหมดในงบดุล
ที่ธนาคารเป็นเจ้าหนี้

• Banking portfolio (พอร์ตของธุรกิจธนาคาร): พอร์ตของธุรกิจธนาคาร คือ ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ทั้งหมดของธนาคาร และเงินกู้ยืมทั้งหมดในงบดุลที่ธนาคารเป็นเจ้าหนี้

• Beyond value chain mitigation (การลดก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมที่อยู่นอกห่วงโซ่คุณค่า):
การดำเนินการหรือการลงทุนเพ่ือลดก๊าซเรือนกระจกที่อยู่นอกเหนือจากห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท ซึ่งรวมถึง
กิจกรรมที่หลีกเลี่ยงหรือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และกิจกรรมที่ดูดกลับและเก็บรวบรวมก๊าซเรือน
กระจกจากชั้นบรรยากาศ ตัวอย่างเช่น การซื้อคาร์บอนเครดิตจากโครงการ REDD+2 ที่มีคุณภาพสูง
ดำเนินการโดยหน่วยงานของรัฐ ต้องส่งเสริมให้ประเทศบรรลุเป้าหมายที่ท้าทาย และในระยะยาว
จะต้องสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (NDCs) หรือการลงทุนในเทคโนโลยี
การดูดกลับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CDR) เช่น การดักจับก๊าซเรือนกระจกจากอากาศโดยตรง (DAC)
และนำไปเก็บกักไว้ใต้พื้นพิภพ

• Carbon intensity (ความเข้มข้นของคาร์บอน): ปริมาณการปล่อยคาร์บอนต่อรายได้หนึ่งล้านดอลลาร์
(ประสิทธิภาพคาร์บอนของพอร์ต) มีหน่วยเป็นตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2e) ต่อหน่วยรายได้
หนึ่งล้าน (ในหน่วยเงินตราใด ๆ)

• Carbon removals (การดูดกลับคาร์บอน) : คาร์บอนไดออกไซด์ท ี ่ถ ูกดูดซับหรือดูดกลับออก
จากชั้นบรรยากาศและกักเก็บไว้ เพ่ือป้องกันไม่ใหเ้กิดภาวะโลกร้อนที่เป็นอันตราย

• Carbon-related assets (สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับคาร์บอน): จากภาคผนวกของ TCFD ที่ปรับปรุง
ใหม่ TCFD ได ้แนะนำให้แบ่งสินทรัพย์ท ี ่ เก ี ่ยวข้องกับคาร์บอน ออกเป็น 4 กลุ ่มที ่ไม ่เก ี ่ยวข้อง
กับด้านการเงิน ซึ่งกำหนดโดย TCFD ได้แก่ กลุ่มพลังงาน กลุ่มการขนส่ง กลุ่มวัสดุก่อสร้างและอาคาร
และกลุ ่มเกษตร อาหาร และผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ ทั ้งนี้ อาจมีอุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรมย่อย
ที่ไม่ควรนำมารวม เช่น น้ำประปา และกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าอิสระที่รวมถึงการผลิตไฟฟ้า
ด้วยพลังงาน โดยธนาคารควรอธิบายว่าธนาคารได้นับรวมอุตสาหกรรมใดบ้าง

2 โครงการเรดด์พลัส เป็นกรอบงานท่ีสนับสนุนการลดการทำลายป่า การลดการทำให้ป่าเสื่อมโทรม การอนุรักษ์ป่า การจดัการปา่ไม้อยา่งยั่งยืน 
และการเพิ่มการกักเก็บคารบ์อนในพ้ืนท่ีป่า ในประเทศกำลังพัฒนา 

https://assets.bbhub.io/company/sites/60/2021/07/2021-TCFD-Implementing_Guidance.pdf


• Climate transition plan (แผนการเปลี่ยนผ่านด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ): แผนปฏิบัติ
การซึ่งมีการระบุกรอบเวลาดำเนินการที่ชัดเจน ที่กำหนดแนวทางเพื่อบรรลุกลยุทธ์ในการปรับเปลี่ยน
สินทรัพย์ ร ูปแบบการดำเนินงาน และรูปแบบธุรกิจทั ้งหมด ไปสู ่ว ิถ ีท ี ่สอดคล้องกับคำแนะนำ
ตามแนวทางการกำหนดเป้าหมายด้วยวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยและมีความท้าทาย เช่น การลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกลงครึ่งหนึ่งภายในปี ค.ศ. 2030 และทำให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
ภายในปี ค.ศ. 2050 ซึ่งจะส่งผลให้การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหมายเหตุทางเทคนิคเกี่ยวกับแผนการเปลี่ยนผ่านด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของ CDP

• Claims reserves (เงินสำรองค่าสินไหมทดแทน): รายการงบดุลที่บริษัทประกันจัดสรรไว้โดยเฉพาะ
เพื่อจ่ายให้กับผู้ถือกรมธรรม์ที่ยื่นคำร้องหรือคาดว่าจะยื่นคำร้องที่ถูกต้องตามกฎหมาย  เพื่อเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ของตน พิจารณาทั้งในส่วนของเงินสำรองสำหรับกรณีที่รายงานแล้ว
แต่ย ั งไม ่ ได ้ชำระ (RBNS : reported but not settled) และท ี ่ เก ิดข ึ ้นแล ้วแต ่ย ังไม ่ ได ้รายงาน
(IBNR : incurred but not reported)

• Climate-related opportunity (โอกาสที ่เกี ่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ): ตาม TCFD หมายถึง
ผลกระทบเชิงบวกที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร ซึ่งเป็นผลมาจากความพยายามในการลดก๊าซเรือนกระจก
และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและ
การประหยัดต้นทุน การปรับใช้และการใช้แหล่งพลังงานที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับต่ำ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ และการสร้างความยืดหยุ่นตลอดห่วงโซ่อุปทาน โอกาสที่เกี่ยวข้อง
กับสภาพอากาศจะแตกต่างกันไปตามภูมิภาค ลักษณะตลาดและอุตสาหกรรมที่องค์กรดำเนินการอยู่

• Climate-related risk (ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ): ตาม TCFD หมายถึงผลกระทบ
ด้านลบต่อองค์กรที่อาจเกิดขึ้นจากการผลของเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความเสี่ยงทางกายภาพ
ที่มีสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจเกิดจากเหตุการณ์ (แบบเฉียบพลัน) เช่น เหตุการณ์
สภาพอากาศสุดขั้วที่มีความรุนแรงเพ่ิมขึ้น (เช่น พายุ ภัยแล้ง น้ำท่วม และไฟไหม้) นอกจากนี้ ความเสี่ยง
ทางกายภาพยังสามารถเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว (แบบค่อยเป็นค่อยไป) ของปริมาณ
น้ำฝน อุณหภูมิ และความแปรปรวนที่เพิ่มขึ้นของรูปแบบสภาพอากาศ (เช่น ระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น)
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศสามารถเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบเศรษฐกิจโลก
แบบปล่อยคาร ์บอนต ่ำ ซ ึ ่ งส ่วนใหญ่เก ี ่ยวข ้องก ับนโยบายและการดำเน ินการทางกฎหมาย
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การตอบสนองของตลาด และชื่อเสียงของบริษัท

• Commodities (สินค้าโภคภัณฑ์): เกี่ยวข้องกับการซื้อ การขาย หรือการค้าผลิตภัณฑ์ เช่น น้ำมัน
ทองคำ หรือกาแฟ



• Consolidation approach (แนวทางการผสานรวม): แนวทางการผสานรวม คือ การระบุว่าบริษัท
ธุรกิจ องค์กร ฯลฯ ที่นับรวมไว้ในขอบเขตการรายงานขององค์กรที่ตอบแบบสอบถาม ซึ ่งรวมถึงวิธี
ที่องค์กรรายงานข้อมูลสำหรับบริษัทที ่รวมอยู ่ในขอบเขตการรายงาน เนื ่องจากข้อมูลที่ องค์กร
ตอบในแบบสอบถามควรเป็นข้อมูลที่สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงที่ครอบคลุมทุกบริษัท หน่วยงาน ธุรกิจ
ฯลฯ ภายในขอบเขตการรายงาน เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ซึ่งแนวทางตาม GHG Protocol ระบุว่า
มีแนวทางที่แตกต่างกันสองแนวทางเพื่อผสานรวมข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ การพิจารณา
จากสัดส่วนการถือหุ้นและพิจารณาตามแนวทางการควบคุมการดำเนินงานขององค์กร คำว่าการควบคุม
สามารถนิยามได้ทั ้งในแง่ของการเงิน (การควบคุมทางการเงิน) หรือการปฏิบัติการ (การควบคุม
ด้านการปฏิบัติการ)

• Construction & Engineering insurance (ประกันภัยสำหรับการก่อสร้างและการวิศวกรรม):
การประกันภัยคุ้มครองในกรณีที่เกิดความเสียหายต่ออาคารหรือโครงสร้างอาคาร

• Corporate loans (เงินกู้บริษัท): เงินกู้และบริการสินเช่ือที่ครอบคลุมบริษัทต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงเงินกู้ระยะ
ยาว บริการสินเชื่อหมุนเวียน เงินกู้ทั่วไปที่มีผู้ให้กู้รายเดียว และเงินกู้ที่มีผู้ให้กู้หลายราย โดยทั่วไปแล้ว
ลูกค้าองค์กรสามารถเจรจาต่อรองเงื่อนไขเพ่ือให้เป็นไปตามความต้องการของตนได้มากกว่าลูกค้ารายย่อย

• Corporate real estate (เงินกู้เพื่ออสังหาริมทรัพย์ของบริษัท): ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงิน
ที่บริษัทนำมาใช้เพื่อเป็นเงินทุนในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าของบริษัท
บริษัทที่กู้ยืมเงินทุนจะต้องจัดให้มีหลักทรัพย์ค้ำประกันในทรัพย์สินดังกล่าวแก่ผู้ให้กู้

• Debt underwriting (การจ ัดจำหน่ายตราสารหนี ้):  บร ิการทางการเง ินที ่นำมาใช ้โดยบริษัท
ที่ออกตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรหรือเงินกู้ร่วม ผู้จัดจำหน่ายซึ่งมีรายได้ในรูปของค่าธรรมเนียม มีข้อผูกพัน
ในการซื ้อหลักทรัพย์จากผู ้ออก โดยมีเป้าหมายที ่จะนำมาขายต่อหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ร่วมกัน
ซึ่งจะทำให้ผู้ออกสามารถนำหลักทรัพย์ของตนออกสู่ตลาดได้

• Default investment option (ต ัวเล ือกการลงทุนที ่ เป ็นค่าเร ิ ่มต ้น) : แผนการลงทุนที ่ เล ือก
โดยอัตโนมัติสำหรับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุ

• Derivatives (ตราสารอนุพันธ์): หมายถึงหลักทรัพย์ที่มูลค่าของหลักทรัพย์ได้มาจากสินทรัพย์อ้างอิง
หรือเกณฑ์มาตรฐาน

• Due diligence (การสอบทานธุรกิจ): การตรวจสอบหรือสอบสวนที่ดำเนินการโดยบริษัทที่ให้บริการ
ด้านการเงินก่อนทำข้อตกลงหรือธุรกรรมทางการเงินกับฝ่ายอื่น การสอบทานธุรกิจมีหลายประเภท
โดยการสอบทานธุรกิจที่เกี่ยวข้องนั้นอาจมีทั้งการสอบทานธุรกิจลูกค้า การสอบทานด้านสิ่งแวดล้อมของ
ธุรกิจ และกระบวนการรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC)



• Employment-based retirement scheme (โครงการเงินตอบแทนลูกจ้างยามเกษียณอายุ):
โครงการนี้รวมแผนการออมทุกประเภทขององค์กรที่ทำขึ ้นเพื ่อเสนอให้แก่พนักงานสำหรับรองรับ
การเกษียณอายุ โครงการดังกล่าวอาจมีได้หลายรูปแบบ เช่น โครงการบำเหน็จบำนาญ เงินบำนาญ
แผนการเกษียณอายุ, 401K, ฯลฯ โดยขึ้นอยู่กับข้อกฎหมายของแต่ละประเทศ โดยอาจมีสองรูปแบบคือ
ได้รับตามมูลค่าเงินสมทบที่จ่ายให้กองทุนระหว่างทำงาน หรือคำนวณตามฐานรายได้และอายุงาน ณ วันที่
เกษียณอายุ

• Equity share (ห ุ ้นสามัญ): หากพิจารณาจากแนวทางสัดส ่วนการถือหุ ้น บร ิษ ัทต้องนับรวม
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานตามสัดส่วนการถือหุ ้น เนื ่องจากสัดส่วนนั ้นสะท้อน
ถึงผลประโยชน์ทางธุรกิจ ซึ่งบริษัทย่อมมีสิทธิต่อผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินงาน
โดยทั ่วไปแล้ว สัดส่วนของความเสี ่ยงและผลตอบแทนจากการดำเนินงานจะสอดคล้องกับสัดส่วน
ความเป็นเจ้าของของบริษัทภายในการดำเนินงานนั ้น หากไม่เป็นไปตามนี้  เนื ้อหาทางเศรษฐกิจ
ของความสัมพันธ์ที่บริษัทมีกับการดำเนินงานจะแทนที่ รูปแบบความเป็นเจ้าของตามกฎหมายเสมอ
เพื่อรับประกันว่า การถือหุ้นแสดงถึงสัดส่วนผลประโยชน์ทางธุรกิจ หลักการของเนื้อหาทางเศรษฐกิจ
ที ่ม ีความสำคัญมากกว่ารูปแบบทางกฎหมายจะสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ

• Equity underwriting (การจัดจำหน่ายหุ้น): บริการทางการเงินที่ใช้โดยบริษัทที่ออกหุ้น ซึ่งโดยทั่วไป
เก ิดข ึ ้นในช ่วงการเสนอขายห ุ ้นแก ่ประชาชนท ั ่ วไปเป ็นคร ั ้ งแรก ผ ู ้จ ัดจำหน่าย จะม ีรายได้
ในรูปของค่าธรรมเนียม มีข้อผูกพันในการซื้อหุ้นจากผู้ออกเพื่อนำหุ้นดังกล่าวไปขายต่อ ซึ่งจะทำให้
ผู้ออกหุ้นได้เงินทุนเพ่ิมเพื่อแลกกับหุ้น

• ESG criteria (เกณฑ ์ESG): ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล

• Exclusion policy (นโยบายสำหรับรายการต้องห้าม): ข้อกำหนดที่ห้ามสถาบันการเงินให้สินเชื่อ
และ/หรือ การให้การประกันภัย แก่อุตสาหกรรมและ/หรือกิจกรรมบางประเภทตามเกณฑ์เฉพาะ ทั้งนี้
ในส่วนของนักลงทุนหมายถึงการห้ามรวมอุตสาหกรรม/กิจกรรมบางอย่างไว้ในพอร์ตการลงทุน
การกำหนดรายการต้องห้ามขึ้นอยู่กับกระบวนการตัดสินใจของสถาบันการเงิน

• Exposure to carbon-related assets (ความเก ี ่ยวข้องของธ ุรก ิจต ่อส ินทรัพย์ท ี ่ เก ี ่ยวข ้อง
กับคาร์บอน): จำนวนหรือร้อยละของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับคาร์บอนในพอร์ตการลงทุนโดยมีหน่วยเป็น
ล้านดอลล่าร์สหรัฐ หรือร้อยละของมูลค่าพอร์ตปัจจุบัน

• External asset manager (ผู้จัดการสินทรัพย์ภายนอก): ผู้จัดการความมั่งคั่งหรือการลงทุนที่ทำงาน
อิสระจากองค์กรที่รายงานในภาคการเงิน



• Financing agreements (ข้อตกลงทางการเงิน): เอกสารทางกฎหมายที่ระบุข้อกำหนดและเงื่อนไข
ของผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินระหว่างองค์กร ทั้งองค์กรในฐานะผู้ให้กู้ และ ลูกค้าในฐานะของผู้กู้

• Fixed Income (ตราสารหนี้): หมายถึงหลักทรัพย์ในการลงทุนประเภทหนึ ่งที ่จ่ายดอกเบี ้ยคงที่
หรือเงินปันผลให้แก่นักลงทุนจนกว่าจะครบกำหนดไถ่ถอน

• Forestry (การป่าไม้): การลงทุนในที่ดินเพ่ือการป่าไม้ ไม่ว่าจะเป็นทางตรง (การเข้าถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
ป่าไม้โดยตรง) หรือทางอ้อม (เช่น การลงทุนผ่านกองทุนไม้)

• Fund of funds (กองทุนที่ลงทุนในกองทุนอื่น): กองทุนรวมที่ลงทุนในกองทุนประเภทอื่น

• GHG inventory (บัญชีก๊าซเรือนกระจก): บัญชีที ่แสดงปริมาณและแหล่งที ่มาของการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกขององค์กร โดยอ้างอิงจากพิธีสารเกียวโตและกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC : United Nations Framework Convention on Climate
Change) และ GHG Protocol ฉบับปรับปรุง เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2013 ก๊าซเรือนกระจก (GHGs)
ประกอบไปด้วย:

- คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
- มีเทน (CH4)
- ไนตรัสออกไซด์ (N2O)
- กลุ่มก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs)
- กลุ่มก๊าซเพอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFCs)
- ซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (SF6) และ
- ไนโตรเจนไตรฟลูออไรด์ (NF3)
ไนโตรเจนไตรฟลูออไรด์ (NF3) ได้รับการพิจารณาแล้วว่ามีส่วนสำคัญต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ดังนั้นจึงถูกกำหนดให้รวมไว้ในการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกระดับประเทศ
ภายใต้ข้อกำหนดของ UNFCCC นอกจากนั ้น NF3 ควรถูกนับรวมไว้ในการจัดทำบัญชี GHG
ภาย ใต ้ ม าต ร ฐ าน  GHG Protocol Corporate Standard แ ละ ม าต ร ฐ าน  GHG Protocol
Corporate Value Chain (ประเภทที่ 3)

• GHG Protocol: กรอบโครงสร้างมาตรฐานระดับโลกที่มีรายละเอียดครอบคลุมเพื่อวัดและจัดการ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่กำหนดขึ้นโดยสถาบันทรัพยากรโลก (WRI : World Resources Institute)
และสภาธุรกิจโลกเพื ่อการพัฒนาที ่ย ั ่งยืน (WBCSD : World Business Council for Sustainable
Development)

• Health insurance (ประกันสุขภาพ): การประกันที ่ครอบคลุมความเสี ่ยงทั ้งหมดหรือบางส่วน
ของบุคคลด้านค่ารักษาพยาบาล



• Hedge funds (กองทุนประเภท Hedge funds): การลงทุนประเภทหนึ่งที่รวมเงินทุน และใช้กลยุทธ์
ต่าง ๆ เพื่อสร้างผลตอบแทนทีม่ากกว่าค่าเฉลี่ยตลาด (Active investment) หรือ อัลฟ่า ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

• Infrastructure (โครงสร้างพื ้นฐาน):  โครงสร ้างพื ้นฐานมีล ักษณะเป็นสินทรัพย์ที่จ ับต ้องได้
ประกอบด้วยสินทรัพย์ทางกายภาพที่พบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน อาทิ สะพาน ถนน ทางหลวง
ระบบระบายน้ำเสีย และระบบผลิตและส่งพลังงาน

• Insurance portfolio (พอร์ตประกันภัย): ในมิติด้านการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัย หมายถึง
ผลิตภัณฑ์และกรมธรรม์ประกันภัยทั้งหมดที่องค์กรเสนอขายให้แก่ลูกค้า

• Insurance underwriting (Insurance company) (การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการประกันภัย
(บริษัทประกันภัย)): สถาบันการเงินที่ให้บริการด้านการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการประกันภัย
แก่ผู้ถือกรมธรรม์ คำถามที่เกี่ยวข้องมุ่งเน้นไปที่กิจกรรม/พอร์ตการจัดจำหน่ายกรมธรรม์ประกันภัย
ของผู้รับประกัน เมื่อมีการอ้างอิงถึง “การประกันภัย” ในแบบสอบถาม ให้หมายถึงการประกันภัยต่อด้วย
เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

• Investing (Asset management) (การลงทุน (การจัดการสินทรัพย์)): ผู้จัดการสินทรัพย์หรือเรียก
อีกอย่างว ่าผ ู ้จ ัดการการลงทุน ได ้ร ับการว ่าจ ้างจากลูกค ้าให ้ลงท ุนส ินทรัพย์ในนามของตน
คำถามที่เกี่ยวข้องจะเน้นไปที่กิจกรรมการลงทุนของผู้จัดการสินทรัพย์

• Investing (Asset manager) portfolio (พอร์ตการลงทุน (ผู ้จ ัดการสินทรัพย์)):  ในมุมมอง
ของผู้จัดการสินทรัพย์ หมายถึง ผลิตภัณฑ์และการลงทุนทั้งหมดที่ผู้จัดการสินทรัพย์ถือครองและ/หรือ
จัดการในนามของลูกค้า ผู้จัดการสินทรัพย์ควรพิจารณาการลงทุนแบบดุลยพินิจ ซึ่ง หมายถึงบริษัท
สามารถตัดสินใจลงทุนได้ด้วยตนเอง ไม่จำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากลูกค้า

• Investing (Asset owner) portfolio (พอร์ตการลงทุน (เจ้าของสินทรัพย์)): ในมุมมองของเจ้าของ
สินทรัพย์ พอร์ตการลงทุนคือกลุ่มผลิตภัณฑ์ เงินทุน และการลงทุนทั้งหมดที่ เป็นเจ้าของและควบคุมโดย
บริษัท

• Investing (Asset ownership) (การลงทุน (การเป็นเจ้าของสินทรัพย์)): หมายถึง กองทุนบำเหน็จ
บำนาญทั้งของภาครัฐและเอกชน บริษัทประกันภัย (หรือประกันภัยต่อ) กองทุนประกันชีวิตสะสมทรัพย์
และมูลนิธิ ที ่ลงทุนทรัพย์สินในนามของตนเองหรือในนามของผู้รับผลประโยชน์ คำถามที่เกี่ยวข้อง
จะเน้นไปที่กิจกรรมการลงทุนของเจ้าของสินทรัพย์

• Investment option (ตัวเลือกการลงทุน): แผนการลงทุนที่เป็นทางเลือกสำหรับสมาชิกที่เข้าร่วม
โครงการเกษียณอายุ สมาชิกอาจเลือกตัวเลือกนี้แทนตัวเลือกการลงทุนที่เป็นค่าเริ่มต้น

• Life insurance (ประกันชีวิต): การประกันที่รับประกันว่าผู้รับประกันจะจ่ายเงินจำนวนหนึ่งให้กับผู้รับ
ผลประโยชน์ที่ระบุชื่อไว้เมื่อผู้ถือกรมธรรม์เสียชีวิต เพื่อแลกกับเบี้ยประกันที่ผู้ถือกรมธรรม์จ่ายขณะที่ยังมีชีวิต



• Listed equity (หุ้นจดทะเบียน): หมายถึงหุ้นที่ออกโดยบริษัททีซ่ื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

• Low-carbon energy (พลังงานคาร์บอนต่ำ): ตามคำจำกัดความของ IEA (International Energy
Agency : องค์กรพลังงานระหว่างประเทศ) นิยามว่า เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำหมายถึงเทคโนโลยีที่ปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกต่ำหรือเป็นศูนย์ในระหว่างการทำงาน ในภาคการผลิตไฟฟ้า พลังงานคาร์บอนต่ำนั้น
รวมถึงโรงไฟฟ้าเชื ้อเพลิงฟอสซิลที่ติดตั้งเครื่องดักจับและกักเก็บคาร์บอน  โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และ
โรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบหมุนเวียน ในขณะที่ โรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติ กังหันก๊าซ
แบบใช้ความร้อนร่วม และพลังงานความร้อนร่วมที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลอื่น (โคเจนเนอเรชั่น) ไม่ถือว่าเป็น
พลังงานคาร์บอนต่ำ แม้ว่าจะมีความเข้มข้นของคาร์บอนน้อยกว่าวิธีการผลิตไฟฟ้าอื่นๆ เช่น ถ่านหิน

• Low-carbon product or service (สินค้าหรือบริการคาร์บอนต่ำ): CDP ให้คำจำกัดความอย่างกว้าง
ว่า สินค้าหรือบริการคาร์บอนต่ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าโดยเปรียบเทียบ
ตลอดทั้งวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (เช่น ขั้นตอนการได้มาซึ่งวัตถุดิบ จนถึงเวลาที่หมดอายุการใช้งาน
ของผลิตภัณฑ์) เมื่อเทียบกับสถานการณ์การดำเนินธุรกิจแบบปกติ หรือผลิตภัณฑ์อ้างอิงที่มีรูปแบบ
การใช้ประโยชน์ที่คล้ายคลึงกัน ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์จะเข้าข่ายผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำได้ก็ต่อเมื่อการผลิต
และการใช้ผลิตภัณฑ์นั้นไม่ขัดขวาง และ/หรือ มีส่วนช่วยให้บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050 หรือเร็วกว่านั้น หากต้องการพิจารณาว่าสินค้าหรือบริการใดเป็นผลิตภัณฑ์
คาร์บอนต่ำหรือไม่ CDP ได้สนับสนุนให้การแบ่งรายการเป็นไปตามการจัดประเภทมาตรฐานของสินค้า
และบริการที่มีอยู่ อาทิ Climate Bonds Taxonomy, IEA Energy Technology Perspectives (ETP)
Clean Energy Technology Guide แ ล ะ  EU Taxonomy for Environmentally Sustainable
Economic Activities

• Marine insurance (การประกันภัยทางทะเล): การคุ้มครองการประกันภัยที่ครอบคลุมการสูญเสียหรือ
ความเสียหายของสินค้าที่เกิดจากเรือ เรือสินค้า ท่าเทียบเรือ และการขนส่งใด ๆ ที่มีการขนถ่ายหรือรับส่ง
สินค้าระหว่างจุดต้นทางและจุดปลายทางที่แตกต่างกัน

• Mitigation (การลดก๊าซเรือนกระจก): หมายถึงความพยายามในการลดหรือหลีกเลี ่ยงการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก

• Motor insurance (ประกันภัยรถยนต์): ประกันภัยรถยนต์ รถบรรทุก รถจักรยานยนต์ และยานพาหนะ
ทางถนนอื่น ๆ

• Mutual funds (กองทุนรวม): การลงทุนโดยใช้เงินทุนที่รวบรวมจากนักลงทุนจำนวนมากมาลงทุน
ในหลักทรัพย์ต่าง ๆ เช่น หุ้น พันธบัตร ตราสารหนี้ระยะสั้น และสินทรัพย์อื่น ๆ



• Neutralisation (การทำให้เป็นกลาง): มาตรการที่บริษัทใช้ในการกำจัดคาร์บอนออกจากชั้นบรรยากาศ
และจัดเก็บไว้อย่างถาวรเพื่อหักล้างกับก๊าซเรือนกระจกส่วนที่ลดลงไม่ได้ การทำให้เป็นกลางอาจเกิดขึ้นได้
ทั้งจากภายในและภายนอกห่วงโซ่คุณค่า

• Net-zero target (เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์) : มาตรฐาน SBTi Net-Zero
Standard กำหนดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ขององค์กรไว้ดังต่อไปนี้:
o (1) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามประเภทที่ 1, 2 และ 3 ให้เป็นศูนย์ หรือให้เหลือระดับ

ที ่สอดคล้องฉากทัศน์และวิถีของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ทั ้งในระดับโลก
หรือระดับสาขาการผลิตที่มีเป้าหมายเพื่อควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เกิน
1.5 องศาเซลเซียส

o (2 )  เม ื ่ อถ ึ ง เวลาท ี ่ กำหนดเป ็นเป ้าหมายการปล ่อยก ๊าซเร ือนกระจกส ุทธ ิ เป ็นศ ูนย์
ต้องทำให้ก๊าซเรือนกระจกส่วนที ่ไม่สามารถลดได้  และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่
ชั้นบรรยากาศเป็นกลางหลังจากเวลานั้น

• Operational control (การควบคุมการดำเนินงาน): องค์กรจะมีสิทธิในการควบคุมการดำเนินงาน
เมื่อองค์กรหรือบริษัทในเครือมีอำนาจเต็มในการออกนโยบายและดำเนินงาน

• Physical risks (ความเสี่ยงทางกายภาพ):
o แบบเฉียบพลัน: ความเสี ่ยงที ่เกิดจากเหตุการณ์ รวมถึงเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั ้วที ่มี

ความรุนแรงเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นพายุ หรือน้ำท่วม
o แบบค่อยเป็นค่อยไป: การเปลี่ยนแปลงรูปแบบสภาพภูมิอากาศในระยะยาว (เช่น อุณหภูมิที่สูงขึ้น

อย่างต่อเนื่อง) ซึ่งอาจทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นหรือเกิดคลื่นความร้อน

• Policy framework (กรอบนโยบาย): นโยบายที่กำหนดขั้นตอนหรือเป้าหมายที่องค์กรใช้เป็นแนวทาง
ในกระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเงิน อาทิ นโยบายสินเชื่อ นโยบายความเสี่ยง
การลงทุน นโยบายการจัดจำหน่าย

• Portfolio carbon footprint (รอยเท้าคาร์บอนของพอร์ต): การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั ้งหมด
ของพอร์ตที่ปรับค่าด้วยมูลค่าตลาดของพอร์ต โดยแสดงเป็นหน่วยตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
(CO2e) ต่อเงินลงทุนหนึ่งล้าน (ในหน่วยเงินตราใด ๆ)

• Portfolio emissions (การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของพอร์ต): การปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบสัมบูรณ์
ที่เกี่ยวข้องกับพอร์ต โดยแสดงเป็นหน่วยตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2e) สำหรับสถาบันการเงิน
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมที่เกิดจากกิจกรรมทางการเงินของสถาบันการเงินต้องถูกนับรวม
อย ู ่ ในการปล ่อยก ๊าซเร ือนกระจกขององค ์กรด ้วย โดย  GHG Protocol ได ้จำแนกการปล ่อย
ก๊าซเรือนกระจกดังกล่าวไว้ในประเภทที่ 3 หมวดหมู่ที่ 15 ว่าด้วยการลงทุน ซึ่งการปล่อยก๊าซลักษณะนี้



สามารถเรียกอีกชื ่อหนึ่งได้ว่า การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของพอร์ตหรือการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ในเชิงการเงิน กล่าวโดยสรุปคือ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที ่เกิดขึ ้น จากแหล่งปล่อยที ่บริษัทอื่น 
เป็นเจ้าของหรือควบคุมการดำเนินงาน แต่การดำเนินกิจกรรมเกิดขึ ้นได้เนื ่องจากเงินทุนสนับสนุน 
จากการลงทุนและการให้กู้ยืม (และการจัดจำหน่ายประกันภัย) ของสถาบันการเงิน ดังนั้น สถาบันการเงิน
เหล่านั้นจึงเป็นสาเหตุทางอ้อมของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และควรนับรวมไว้ในบัญชีก๊าซเรือนกระจก
ประเภทที่ 3 ขององค์กร 

• Portfolio impact (ผลกระทบของพอร์ต): รูปแบบตัวชี้วัดหลักที่สถาบันการเงินสามารถใช้เพื่อแสดง
ให้เห็นถึงผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นเพราะกิจกรรมทางการเงินในพอร์ต
ของตน (การธนาคาร การลงทุน การจัดจำหน่ายประกันภัย) รวมถึงการทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก
(ตามแนวทางของ GHG Protocol ประเภทที่ 3 หมวดหมู่ที่ 15 ว่าด้วยการลงทุน) และรอยเท้าคาร์บอน
และ/หรือ การวัดการเปิดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตามที่ระบุโดย TCFD

• Portfolio (พอร์ต): ผลิตภัณฑ์ทางการเงินและกรมธรรม์ประกันภัยทั ้งหมดที่เสนอขายแก่ลูกค้า
สำหรับธนาคาร พอร์ต หมายถึง ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน หลักทรัพย์และเงินให้กู้ยืมทั้งหมดที่แสดงในงบดุล
ส่วนที่ธนาคารเป็นเจ้าหนี้ สำหรับผู้จัดการสินทรัพย์ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนทั้งหมดของ
ที่ถือครองอยู่ และ/หรือจัดการในนามของลูกค้า สำหรับเจ้าของสินทรัพย์ พอร์ตการลงทุน  หมายถึง
ผลิตภัณฑ์และการลงทุนทั ้งหมดที ่ผ ู ้จ ัดการสินทรัพย์ถือครองและ/หรือจัดการในนามของลูกค้า
ผู้จัดการสินทรัพย์ควรพิจารณาการลงทุนแบบดุลยพินิจ ซึ่งหมายถึงบริษัทสามารถตัดสินใจลงทุนได้
ด้วยตนเอง ไม่จำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากลูกค้า สำหรับการจัดจำหน่ายประกันภัย หมายถึง
ผลิตภัณฑ์และกรมธรรม์ทั้งหมดที่เสนอขายให้แก่ผู้เอาประกันภัย

• Private equity (หุ้นนอกตลาดหลักทรัพย์): รูปแบบการลงทุนที่ผู ้ออกหุ้นไม่ได้จดทะเบียนซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกองทุนและนักลงทุนสามารถซื้อหุ้นเพื่อลงทุนไดโ้ดยตรงในบริษัทนั้น

• Products and services (สินค้าและบริการ): สินค้าและบริการทั้งหมดของธุรกิจสินเชื่อ การลงทุน
และการจัดจำหน่ายประกันภัยขององค์กร ตลอดจนสินค้าและบริการอื่น ๆ รวมถึงการรับเป็นตัวกลาง
ทางการเงินที ่ไม่ได้จ ัดเป็นกิจกรรมทางการเงินหลักขององค์กร อาทิ การค้ำประกันทางการเงิน
การควบรวมกิจการ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การออกพันธบัตร

• Project finance (การให้สินเชื ่อสำหรับโครงการ): ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที ่นำมาใช้
เพื่อสนับสนุนเงินทุนแก่โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวและโครงการอุตสาหกรรม ซึ่งจะได้รับ
การจ่ายคืนด้วยกระแสเงินสดที่ได้จากโครงการ

• Property & Casualty insurance (การประก ันภ ัยทร ัพย ์ส ินและการประก ัน เบ ็ดเตล ็ด ) :
การประกันภัยที่คุ้มครองทรัพย์สิน หรือความรับผิดของผู้เอาประกันภัยต่อบุคคลภายนอก



• Provisions or general reserves (เงินสำรองทั่วไป): รายการงบดุลที่องค์กรจัดสรรไว้โดยเฉพาะ
เพ่ือสำรองจ่ายในกรณีที่เกิดการขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ในกรณีของธนาคาร เงินสำรองทั่วไป
ถือเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ภายใต้หลักเกณฑ์ Basel ฉบับแรก

• Real estate/Property (อสังหาริมทรัพย์/ทรัพย์สิน): หมายถึง การเข้าซื้อ เข้าเป็นเจ้าของ การจัดการ
การใหเ้ช่า และ/หรือ การขายอสังหาริมทรัพย์ (เช่น ที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน)

• Renewable energy (พลังงานหมุนเวียน): CDP จำกัดความพลังงานหมุนเวียนตามที่นิยามโดย GHG
Protocol ให้หมายถึง พลังงานที ่นำมาจากแหล่งที ่ไม่มีวันหมด เช่น ลม น้ำ พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานความร้อนใต้พิภพ และเช้ือเพลิงชีวภาพ

• Retail loans (สินเชื ่อรายย่อย): บริการสินเชื่อสำหรับลูกค้าประเภทบุคคลของธนาคาร ซึ่งรวมถึง
การให้บริการด้านบัตรเครดิต โดยทั่วไปแล้ว ลูกค้าที่ต้องการใช้บริการ จำเป็นต้องยินยอมตามข้อกำหนด
และเง่ือนไขที่ได้ระบุไว้ล่วงหน้าแทนการเจรจาต่อรองเพ่ือใหต้รงตามเงื่อนไขที่ตนเองต้องการได้

• Retail mortgages (สินเชื่อที่อยู่อาศัยรายย่อย): สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับลูกค้าประเภทบุคคล
ของธนาคาร ที่ค้ำประกันด้วยทรัพย์สินที่ระบุไว้ โดยทั่วไปแล้ว ผู้กู้จะใช้วงเงินสินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยใช้
และทยอยจ่ายเงินคืนในระยะเวลายาว

• Reporting boundary (ขอบเขตในการรายงาน): ขอบเขตในการรายงานเป็นตัวกำหนดว่าหน่วยงาน
ใดขององค์กร เช่น กลุ่ม ธุรกิจ และบริษัท จะนำมารวมหรือยกเว้นจากการเปิดเผยข้อมูลขององค์กร
ซึ ่งการจะรวมหรือไม่นั ้น จะขึ ้นอยู ่กับกำหนดวิธีการ ได้แก่ การควบคุมทางการเงิน การควบคุม
การดำเนินงาน สัดส่วนการถือหุ ้น หรือแนวทางอื ่น ๆ ทั ้งนี ้ ต้องใช้ขอบเขตขององค์กรที ่กำหนด
ขึ้นนี้ทุกครั้งเมื่อตอบคำถาม

• Scenario analysis (การว ิเคราะห์ฉากท ัศน์): ฉากทัศน์อธ ิบายว ิถีการพัฒนาที ่น ่าจะเก ิดขึ้น
เพื่อมุ่งสู่ผลลัพธ์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ การวิเคราะห์ฉากทัศน์เป็นกระบวนการที่แสดงองค์ประกอบ
ที่สำคัญของอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นและชี้ให้เห็นถึงปัจจัยที่สำคัญ (หรือความไม่แน่นอนที่สำคัญ)
การวิเคราะห์ฉากทัศน์ใช้เป็นเครื ่องมือสนับสนุนกระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์ โดยการโต้แย้งแนวคิด
การดำเนินธุรกิจตามสถานการณ์ปกติ  และแสวงหาทางเลือกอื ่นโดยดูจากผลกระทบที ่เกี ่ยวข้อง
และแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น ฉากทัศน์ไม่ได้ใช้เพื่อคาดการณ์หรือพยากรณ์เหตุการณ์ แต่ใช้เป็นเครื่องมือ
เพ่ืออธิบายวิถีทางที่เป็นไปได้ที่นำไปสู่ผลลัพธ์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้

• Stress tests (การทดสอบภาวะวิกฤต): กระบวนการประเมินทางสถิติ เพื ่อระบุโอกาสที ่จะเกิด
เหตุการณ์ที่สร้างความเสียหาย และมูลค่าความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าวมากที่สุด
และความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น หลังจากนั้นจึงมีการประเมินความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ดังกล่าว



• Structural changes (การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง): การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของแหล่งปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก ซึ่งรวมถึงการควบรวมกิจการ การซื้อกิจการ การขายกิจการ และการจ้างภายนอก/
การดำเนินงานภายใน

• Trade finance (การให ้ส ินเช ื ่อ เพ ื ่อการค ้า):  ผลิตภ ัณฑ์และบริการทางการเง ินท ี ่บร ิษ ัทใช้
เพ่ืออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ ทั้งด้านผู้นำเข้า และผู้ส่งออก อาทิ เช่น
เลตเตอร์ออฟเครดิต และเครดิตการส่งออก

• Transition risks (ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนผ่าน):
o ระเบียบข้อบังคับในปัจจุบันและที่กำลังเกิดขึ้น: การพัฒนานโยบายที่พยายามจำกัดการดำเนินการ

ที่สร้างผลเสีย เช่น การตัดไม้ทำลายป่า การทำให้ป่าเส่ือมโทรม การลดความมั่นคงทางน้ำ เป็นต้น
ในอีกแง่มุมหนึ่ง หมายถึง การพัฒนานโยบายที่มุ ่งส่งเสริมการปรับตัวและสร้างความยืดหยุ่น
ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้และ/หรือทรพัยากรน้ำ

o เทคโนโลยี: ความเส่ียงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงทางเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่สนับสนุน
การเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่ปราศจากการตัดไม้ทำลายป่าและมีน้ำอย่างเพียงพอ

o กฎหมาย: การฟ้องร้องดำเนินคดีละเมิดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้และ/หรือน้ำ
o ตลาด: การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในอุปสงค์และอุปทานสำหรับสินค้าโภคภัณฑ์ สินค้าและบริการ

บางชนิด
o ชื่อเสียง: ความเสี่ยงทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงการรับรู้ของลูกค้าหรือชุมชนเกี่ยวกับ

บทบาทขององค์กรที่จะส่งเสริมหรือขัดขวางการเปลี่ยนผ่านไปสู่อนาคตที่ปราศจากการตัดไม้
ทำลายป่าและมีน้ำอย่างเพียงพอ

• Upstream and downstream risks (ความเสี ่ยงต้นน้ำและปลายน้ำ) : ความเสี ่ยงที ่ถูกกำหนด
ตามตำแหน่งของความเส่ียงที่เกิดขึ้นในห่วงโซ่คุณค่าขององค์กร และสามารถอ้างอิงถึงความเสี่ยงประเภท
ต่าง ๆ ข้างต้น เช่น กฎระเบียบใหม่ ๆ เทคโนโลยี กฎหมาย ชื่อเสียงขององค์กร เป็นต้น

• Weighted average carbon intensity (ความเข ้มข ้นของคาร ์บอนแบบเฉล ี ่ ยน ้ ำหน ัก ) :
ความเกี่ยวข้องขององค์กรต่อธุรกิจที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเข้มข้น ซึ่งรายงานในพอร์ตขององค์กร
ที่เปิดเผยข้อมูล โดยแสดงเป็นหน่วยตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2e) ต่อหน่วยเงินรายได้
ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ TCFD แนะนำให้ใช้

• Value chain (ห่วงโซ่คุณค่า): กิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่ว่าจากองค์กรของตนเอง หรือของพันธมิตร
ที่สร้างคุณค่าหรือรับคุณค่าจากสินค้าและบริการขององค์กร ทั้งภายในองค์กร ต้นน้ำ และปลายน้ำ  ทั้งนี้
รายละเอียดเพิ ่มเติมเกี ่ยวกับขอบเขตในการรายงาน โปรดอ่าน  GHG Protocol Corporate Value
Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard



คำที่ใช้ในโมดูลความมั่นคงด้านป่าไม้และนำ้ 

• Certification (การรับรอง): การดำเนินการหรือกระบวนการในการรับรองมาตรฐานให้แก่สินค้า
ด้วยการให้เอกสารอย่างเป็นทางการไว้เพื่อยืนยันสถานะหรือระดับความสำเร็จเมื่อเทียบกับมาตรฐาน
ที่กำหนด

• Deforestation (การตัดไม้ทำลายป่า): การสูญเสียป่าธรรมชาติอันเป็นผลมาจากกิจกรรมของมนุษย์
ดังต่อไปนี ้ : i) การเปลี ่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที ่ด ินไปเป็น เกษตรกรรมหรือที ่ด ินที่ไม่ใช่ป ่าไม้
ii) การเปลี ่ยนมาปลูกสวนไม้เศรษฐกิจ หรือ iii) การขาดการบำรุงรักษาป่าจนเกิดการเสื ่อมโทรม
อย่างรุนแรงและต่อเนื่อง

• Forest risk commodity supply chain stage (ห่วงโซ่อุปทานของสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีความเสี่ยง
ต่อการตัดไม้ทำลายป่าในกระบวนการผลิต): โครงการเพื่อการเปิดเผยข้อมูลด้านป่าไม้ของ CDP
ระบุใหเ้ปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับป่าไม้ที่องค์กรได้ดำเนินการ ดังนี้:

o Production (การผลิตขั้นต้น): ขั้นแรกของห่วงโซ่อุปทานและโดยทั่วไปหมายถึงการผลิตวัตถุดิบ
จากสินค้าเกษตรขั้นต้น และจากป่าไม้ โดยเจ้าของฟาร์ม เกษตรกรรายย่อย และชุมชน บริษัท
ที่ควบรวมกิจการในแนวดิ่งจะมีส่วนร่วมกับกระบวนการผลิตหากบริษัทเป็นเจ้าของหรือจัดการ
ที่ดินที่นำมาใช้สำหรับสินค้าโภคภัณฑท์ี่มีความเส่ียงต่อการตัดไม้ทำลายป่าในกระบวนการผลิต

o Processing (การแปรรูป): กิจกรรมการแปรรูปขั้นต้นที่เพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบ เช่น การผลิต
น้ำมันปาล์มดิบจากผลปาล์ม การผลิตน้ำมันถั ่วเหลืองและกากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั ่วเหลือง
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้ เบื ้องต้นภายในโรงงาน (เช ่น โรงเลื ่อย โรงไม้อัดและไม้ว ีเนียร์
โรงเย ื ่อกระดาษและกระดาษ) การฆ่าว ัวหร ือควายและการแปรรูปหนังด ิบให้เป็นหนัง
ส่วนกิจกรรมการแปรรูปเพิ่มเติม เช่น การกลั่นและการแยกส่วน ควรจัดอยู่ในขั้นตอนการผลิต

o Trading (การซื้อขายแลกเปลี่ยน): ธุรกิจที่ซื้อและขายวัตถุดิบหรือวัตถุดิบการเกษตรแปรรูป
ขั้นต้นหรือป่าไม้ให้กับตลาดทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการจัดส่ง การขนส่ง และการจัดเก็บ
สินค้าโภคภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงต่อการตัดไม้ทำลายป่าในกระบวนการผลิต

o Manufacturing (การผลิต): การผลิตส่วนผสมขั้นสุดท้ายสำหรับการผลิตอาหาร อาหารสัตว์
และเช้ือเพลิงจากวัตถุดิบหรือวัสดุแปรรูป

o Retailing (การค้าปลีก): ธุรกิจที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภคโดยตรง
• Forests policy (นโยบายด้านป่าไม้): คำแถลงของผู้ลงทุนที่กำหนดเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมาย หรือ

แนวปฏิบัติที่ต้องการจะดำเนินการ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้



• Forests related policy expectations (ความคาดหวังที ่มีต่อนโยบายที ่เกี ่ยวข้องกับป่าไม้):
ความคาดหวังนี้ คือ เกณฑ์นโยบายที่ลูกค้า/ผู้รับเงินลงทุนจะต้องปฏิบัติตาม (องค์กรมีสิทธิที่จะบอกเลิก
หรือปฏิเสธข้อตกลงด้านการเงินและยุติความสัมพันธ์ที่มีอยู่  หากไม่ปฏิบัติตามภายในกรอบระยะเวลา
ที่กำหนด) และยังครอบคลุมถึงความคาดหวังที่ลูกค้า/ผู้รับเงินลงทุน ควรจะดำเนินการตามด้วย

• Forests-related opportunity (โอกาสที่เกิดจากป่าไม้): หมายถึงผลกระทบเชิงบวกที่อาจเกิดขึ้น
จากการผลิตหรือการบริโภคอย่างยั ่งยืน ของสินค้าโภคภัณฑ์ที ่มีความเสี ่ยงต่อการตัดไม้ทำลายป่า
ในกระบวนการผลิตของผู้ลงทุน สำหรับสถาบันการเงิน อาจหมายถึงโอกาสของการจัดหาเงินทุน และ/
หรือการรับประกันที่เกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อเปลี่ยนผ่านจากการผลิต/การบริโภคที่ไม่ยั่งยืน สู่การผลิต
หรือการบริโภคที่ยั่งยืน

• Forests-related risk (ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้): หมายถึง โอกาสที่ผู้ลงทุนจะได้รับผลกระทบ
โดยตรงหรือโดยอ้อมจากการตัดไม้ทำลายป่า หรือความเสื่อมโทรมของป่า ในช่วงเวลาหนึ่ง (เช่น ค่าปรับ
การสูญเสียใบอนุญาตในการดำเนินงาน การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน การสูญเสียรายได้ เป็นต้น)
ความเสี่ยงสามารถแสดงด้วยความสัมพันธ์ระหว่างความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์และขนาดของ
ความรุนแรงของผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ความรุนแรงของผลกระทบขึ้นอยู่กับระดับความท้าทาย
ที่เกิดจากความเสี่ยงและความเปราะบางขององค์กร สำหรับสถาบันการเงินที่จัดหาเงินทุน และ/หรือ
ให้การรับประกันแก่ผู ้รับบริการ ความเสี่ยงที ่เกี่ยวข้องกับป่าไม้นี ้อาจส่งผลให้เกิดหนี้สูญ สินทรัพย์
เส่ือมราคา และ/หรือการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

• Forest/water risk commodities (สินค้าโภคภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงต่อการตัดไม้ทำลายป่า หรือ
ทรัพยากรน้ำในกระบวนการผลิต):

o Cattle products (ผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์): ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์อาหารทั้งหมด
ที่ใช้เนื้อวัวเป็นส่วนผสม เสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องประดับ ทั้งหมดที่ทำจากหนัง ไข และ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ทั้งหมดที่ได้จากปศุสัตว์ โดยไขที่ใช้สำหรับการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ
ก็รวมอยู่ในหมวดหมู่นี้ด้วย ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์นมไม่รวมอยู่ในหมวดหมู่นี้

o Cocoa (โกโก้): ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยอาหารหรือผลิตภัณฑ์อื ่นใดที ่ม ีโกโก้ ผลิตภัณฑ์
ที่เกี่ยวข้องกับโกโก้เป็นส่วนผสม เช่น เนยโกโก้หรือเพกทิน หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดที่ได้จากเปลือก
โกโก้ เช่น อาหารสัตว์หรือโปแตช

o Coffee (กาแฟ): ผลิตภณัฑ์นี้ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่ผลิตจากต้นกาแฟ หรือผลิตภัณฑ์
ที่เกี่ยวข้องของกาแฟเป็นส่วนผสม รวมทั้งเมล็ดกาแฟ ผลกาแฟสด และเปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟ

o Maize (ข้าวโพด): ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยอาหารหรือผลิตภัณฑ์อื ่นใดที ่มีข ้าวโพดหรือ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องของข้าวโพดเป็นส่วนผสม โดยข้าวโพดที่ใช้สำหรับการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ
ก็รวมอยู่ในหมวดหมู่นี้ด้วย



o Palm oil (น้ำมันปาล์ม): ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยน้ำมันปาล์มดิบ น้ำมันจากเนื้อในเมล็ดปาล์ม
และผลิตภัณฑ์ที ่เกี ่ยวข้องของปาล์ม โดยน้ำมันปาล์มที่ใช้สำหรับการผลิตเชื ้อเพลิงชีวภาพ
ก็รวมอยู่ในหมวดหมู่นี้ด้วย

o Rice (ข้าว): ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยอาหารหรือผลิตภัณฑ์อื ่นใดที ่ม ีข้าวหรือผลิตภัณฑ์
ที่เกี่ยวข้องของข้าวเป็นส่วนผสม โดยข้าวที่ใช้สำหรับการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพก็รวมอยู่ในหมวดหมู่นี้ด้วย

o Rubber (ยาง): ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ยางทั้งหมดที่มาจากการผลิตยางธรรมชาติ
โดยอุตสาหกรรมยางรถยนต์ก็รวมอยู่ในหมวดหมู่นี้ด้วย

o Soy (ถั่วเหลือง): ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยกากถั่วเหลือง น้ำมัน และผลิตภัณฑ์อื่นใดที่ผลิต
จากถั่วเหลือง โดยถั่วเหลืองที่ใช้สำหรับการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพก็รวมอยู่ในหมวดหมู่นี้ด้วย

o Sugar (น้ำตาล): ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ทั้งหมดใช้น้ำตาลจากอ้อยเป็นส่วนผสม
หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากอ้อยและการผลิตอ้อย

o Timber products (ผลิตภัณฑ์จากไม้): ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยไม้เนื ้อแข็งทั ้งหมดและ
ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเส้นใยไม้แปรรูป เช่น กระดาษ บรรจุภัณฑ์ กระดาษลัง และเส้นใยชนิดพิเศษ
(เช่น เส้นใยเรยอนหรือวิสโคส) โดยผลิตภัณฑ์จากไม้ที่ใช้สำหรับชีวมวลก็รวมอยู่ในหมวดหมู่นี้ด้วย

o Tobacco (ยาสูบ): ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ได้จากพืชยาสูบ รวมถึงบุหรี่
ผลิตภัณฑ์ยาสูบไร้ควัน และยาฆ่าแมลง

• Free, Prior and Informed Consent (FPIC : หลักการว่าด้วยความยินยอมโดยสมัครใจโดยได้รับรู้
ข้อมูลล่วงหน้าอย่างพอเพียง): สิทธิของชนพื้นเมืองในการให้หรือระงับความยินยอมต่อโครงการที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อที่ดินที่พวกเขาเป็นถือครองโดยปกติวิสัย ครอบครอง หรือใช้ในทางอื่นตามที่ได้รับ
การรับรองจากตราสารระหว่างประเทศฉบับต่าง ๆ อาทิ ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของชนเผ่า
พื้นเมือง (UNDRIP : United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples), อนุสัญญา
ฉบับที ่ 169 ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ( ILO) และอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (CBD) (AFi, 2019)

• High Carbon Stock forests (ป่าไม้ที่กักเก็บคาร์บอนไว้มาก): พื้นที่ป่าไม้ที่ตามแนวทางการพิจารณา
ด้วย High Carbon Stock Approach (HCSA) ระบุว่าเป็นพื้นที่ป่าไม้ที่ควรเก็บรักษาไว้ เนื่องจากเป็น
พื้นที่ป่าที่มีการกักเก็บคาร์บอนไว้มาก มีความสำคัญต่อชุมชนในพื้นที่ หรือมีความหลากหลายทางชีวภาพ
สูง ทั ้งน ี ้  HCSA ได ้จำแนกป่าไม้ที ่ก ักเก ็บคาร์บอนไว้มาก ให้แตกต่างจากพื ้นที ่เส ื ่อมโทรมที่ ใช้
เพ่ือการพัฒนาได้

• High Conservation Value (คุณค่าด้านการอนุรักษ์สูง): คุณค่าทางด้านชีวภาพ นิเวศวิทยา สังคม
หรือวัฒนธรรมซึ่งถือว่ามีความสำคัญอย่างโดดเด่นหรือมีความสำคัญอย่างยิ่ง  ทั้งในระดับชาติ ระดับ
ภูมิภาค หรือระดับโลก ตามที่กำหนดโดย High Conservation Values (HCV) Resource Network

https://accountability-framework.org/wp-content/uploads/2019/07/Definitions.pdf


• IUCN protected areas categories I – IV (พื ้นที ่คุ ้มครองตามเกณฑ์ของ IUCN ประเภทที่ I –
IV): การจัดหมวดหมู่ของพื้นที่คุ้มครองตามเกณฑ์ของ IUCN (International Union for Conservation
of Nature : องค์การระหว่างประเทศเพื ่อการอนุร ักษ ์ธรรมชาติ ) โดยจำแนกตามวัตถ ุประสงค์
ในการจัดการพื้นที่ การจัดหมวดหมู่ในลักษณะนี้ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานระหว่างประเทศ เช่น
องค์การสหประชาชาติ และรัฐบาลกลางของประเทศต่าง ๆ ว่าเป็นมาตรฐานสากลสำหรับการจำแนกและ
การบันทึกข้อมูลของพื้นที่คุ ้มครอง ทั้งนี้ พื้นที่คุ้มครองประเภทที่ I - IV ประกอบด้วย: Ia แหล่งสงวน
ธรรมชาติเข้มข้น, Ib พื้นที่ธรรมชาติดั้งเดิม, II อุทยานแห่งชาติ, III (อนุสรณ์สถานทางธรรมชาติ, IV พื้นที่
สำหรับการจัดการที่อยู่อาศัยและชนิดพันธุ์ และ V พื้นที่คุ้มครองภูมิทัศน์บก/ภูมิทัศน์ทะเล (IUCN, 2013)

• Natural ecosystem (ระบบนิเวศทางธรรมชาติ): ระบบนิเวศที่มีขององค์ประกอบของชนิดพันธุ์
โครงสร้างของระบบนิเวศ และหน้าที่ทางนิเวศวิทยา คล้ายคลึงกันมากกับระบบนิเวศที่มีอยู่หรือจะพบได้
ในพื้นที่ซึ ่งไม่มีมนุษย์เข้าไปรบกวน ซึ่งระบบนิเวศทางธรรมชาติ สามารถรวมถึงระบบนิเวศที่จัดการ
โดยมนุษย์ ที่มีความสมบูรณ์ในด้านองค์ประกอบของชนิดพันธุ์ตามธรรมชาติ โครงสร้างของระบบนิเวศ
และหน้าที่ทางนิเวศวิทยา (AFi, 2019)

• No- conversion ( " or conversion- free" )  ( ไ ม ่ ม ี ก า ร เ ป ล ี ่ ย น แป ล ง  ( " ห ร ื อ ป ร าศจ าก
การเปลี่ยนแปลง")): การผลิต การจัดหา หรือการลงทุนทางการเงินในสินค้าโภคภัณฑ์  ที่ไม่ก่อให้เกิด
หรือมีส่วนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศทางธรรมชาติ (AFi, 2019)

• No-deforestation ("or deforestation-free") (ไม ่ม ีการตัดไม ้ทำลายป่า  ("หรือปราศจาก
การตัดไม้ทำลายป่า"): การผลิต การจัดหา หรือการลงทุนทางการเงินในสินค้าโภคภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิด
หรือมีส่วนทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่า (AFi, 2019)

• Peatland (พื้นที่พรุ): พื้นที่ที่มีการสะสมของชั้นพีตที่พื้นผิวดิน โดยไม่ว่าจะมีพืชพรรณขึ้นอยู ่หรือ
ไม่ก็ตาม ทั้งนี้ พีตต้องประกอบไปด้วยซากอินทรียวัตถุที่สะสมอยู่อย่างน้อยร้อยละ 30 ของมวลแห้ง
(Joosten and Clarke, 2002)

• Ramsar sites (พื้นที่ชุ ่มน้ำที่ถูกกำหนดให้มีความสำคัญภายใต้อนุสัญญาแรมซาร์ ): พื้นที่ชุ ่มน้ำ
ที่กำหนดให้มีความสำคัญระดับนานาชาติภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่าง
ประเทศหรือที่เรียกว่าอนุสัญญาแรมซาร์

• Safely managed WASH services (บริการ WASH ที่มีการจัดการอย่างเหมาะสม): การให้บริการ
ด้านน้ำประปา การสุขาภิบาล และสุขอนามัยที่มีการจัดการอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั ่งยืน (SDG 6.1 และ 6.2) การเปิดเผยข้อมูลนี้ในขั้นต่ำ หมายถึงการติดตามของบริษัท
ในเรื่องการจัดหาน้ำดื่มให้กับพนักงานทุกคนตามต้องการ และจัดหาจากแหล่งที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
ที ่เกี ่ยวข้องกับอุจจาระและสารเคมี ตลอดจนการมีระบบสุขาภิบาลที ่ด ีและมีการกำจัดของเสีย
ภายในแหล่งกำเนิดหรือขนส่งเพ่ือนำไปบำบัดนอกสถานที่อย่างเหมาะสม

https://www.iucn.org/theme/protected-areas/about/protected-area-categories
https://accountability-framework.org/wp-content/uploads/2019/07/Definitions.pdf
https://accountability-framework.org/wp-content/uploads/2019/07/Definitions.pdf
https://accountability-framework.org/wp-content/uploads/2019/07/Definitions.pdf
http://www.imcg.net/media/download_gallery/books/wump_wise_use_of_mires_and_peatlands_book.pdf


• Smallholders (เกษตรกรรายย่อย): ผู้ผลิตสินค้าเกษตรรายย่อยที่ต้องพึ่งพาแรงงานในครอบครัว
เป็นส่วนใหญ่ ส่วนมากมักมีผลิตภาพต่ำ มีที่ดินน้อย มีข้อจำกัดทางเศรษฐกิจและการเข้าถึงข้อมูล และ/
หรือรายได้หลักที่จุนเจือครอบครัวมาจากการผลิตสินค้าเกษตร (ดัดแปลงจาก AFi, 2019)

• Stranded assets (สินทรัพย์ที่หมดโอกาสในการสร้างมูลค่า): สินทรัพย์ที ่มีโอกาสในภายหน้า
ที่จะไม่สามารถสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจอีกต่อไป เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจ
ที่มีความมั่นคงทางน้ำและปราศจากการตัดไม้ทำลายป่า

• Third-party certification (การรับรองโดยบุคคลที่สาม): กระบวนการรับรองที่ดำเนินการโดยองคก์ร
ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการ เพ่ือตรวจสอบและรับรองให้ตรงตามเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

• Threatened and protected habitats (ถิ ่นที่อยู่อาศัยที่ถูกคุกคามและที่ได้รับการคุ้มครอง):
ถิ่นที่อยู่อาศัยทั้งหมดถือว่าเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยที่ถูกคุกคาม เว้นแต่ว่าได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับระดับประเทศหรือท้องถิ่น รวมถึงข้อตกลงพหุภาคีระหว่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่
คุ้มครอง แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ, พื้นที่ที่ถูกกำหนดโดย Natura 2000 และพื้นที่อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน

• Threatened and protected species (สายพันธุ์ที่ถูกคุกคามและที่ได้รับการคุ้มครอง):  สายพันธุ์
ทั้งหมดที่อยู่ในบัญชีแดงสายพันธุ์ที่ถูกคุกคามของ  IUCN รวมถึงสายพันธุ์อื่น ๆ ที่ถือว่าถูกคุกคามหรือ
ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับระดับชาติหรือระดับภูมิภาค

• Traceability (การตรวจสอบย้อนกลับ): ความสามารถในการตรวจสอบที ่มาของผลิตภัณฑ์หรือ
ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ตามแต่ละขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทาน (เช่น การผลิตขั ้นต้น การแปรรูป
การผลิต และการจัดจำหน่าย) (AFi, 2019)

• Water availability (ปริมาณน้ำที่ใช้ประโยชน์ได้):  หมายถึง น้ำท่า (จากน้ำบาดาลและแม่น้ำ) หักลบ
ด้วยปริมาณน้ำที่ต้องมีเหลือไว้เพื่อการรักษาระบบนิเวศน้ำจืดและบริเวณปากแม่น้ำ และเพ่ือการดำรงชีวิต
และรักษาความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ที่ต้องพึ่งพิงระบบนิเวศนั้น ปริมาณน้ำที่ใช้ประโยชน์ได้มักจะแตกต่าง
กันไปภายในปีและระหว่างปีต่อปี ปริมาณน้ำที่ใช้ประโยชน์ได้อาจลดลง เพราะปริมาณน้ำที่ลดลงและ
คุณภาพของแหล่งน้ำที่ด้อยลง (ดัดแปลงจาก "Corporate Water Disclosure Guidelines ของ CEO
Water Mandate")

• Water consumption (การใช้น้ำ): ปริมาณน้ำที่ดึงเข้าสู่ขอบเขตพื้นที่ขององค์กรและไม่ถูกปล่อยกลับสู่
สิ่งแวดล้อมทางน้ำหรือส่งต่อให้แก่บุคคลที่สามภายในรอบปีที่รายงาน

• Water discharge (น้ำทิ้ง): ผลรวมของน้ำเสียและน้ำอ่ืนใด ที่ไหลออกจากขอบเขตพื้นที่ขององค์กรและ
ปล่อยลงสู่น้ำผิวดิน น้ำบาดาล หรือส่งต่อให้แก่บุคคลที่สามภายในรอบปีที่รายงาน (ดัดแปลงจาก GRI
Standard 306-1, 2016)

https://accountability-framework.org/wp-content/uploads/2019/07/Definitions.pdf
https://accountability-framework.org/definitions/?definition_category=17
https://ceowatermandate.org/disclosure/


• Water efficiency (ประสิทธิภาพของการใช้น้ำ): การวัดมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการดึงน้ำมาใช้
โดยส่วนใหญ่คำนวณออกมาในรูปของรายได้ (หรือตัวชี้วัดทางการเงินอื่น ๆ) ต่อปริมาณการดึงน้ำหรือ
การใช้น้ำ

• Water policy (นโยบายด้านน้ำ): คำแถลงขององค์กรที่กำหนดเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมาย หรือแนว
ปฏิบัติที่ต้องการจะดำเนินการ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำ  และนำไปใช้กับกิจกรรมทั้งหมด
ขององค์กร

• Water quality (คุณภาพน้ำ): หมายถึง คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ และที่รับรู้ได้ด้วยประสาท
สัมผัส (เช่น ที ่เกี ่ยวข้องกับรสชาติ) ของน้ำ (ดูคำจำกัดความของ CDP สำหรับ “น้ำจืดคุณภาพดี”)
(ดัดแปลงจาก "Corporate Water Disclosure Guidelines“ ของ CEO Water Mandate)

• Water regulations (ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับน้ำ): ระเบียบข้อบังคับที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกัน
การใช้มากเกินไป การปนเปื้อน และกิจกรรมที่เป็นอันตรายอื่น ๆ

• Water withdrawal (การดึงน้ำ): ผลรวมของน้ำทั ้งหมดที่ถ ูกดึงเข้าสู่ขอบเขตพื ้นที ่ขององค์กร
จากแหล่งน้ำทั้งหมด เพ่ือนำมาใช้กับกิจกรรมต่าง ๆ ภายในรอบปีที่รายงาน

• Water-related opportunity (โอกาสที่ เก ิดจากทร ัพยากรน ้ำ) : หมายถึงผลกระทบเช ิงบวก
ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ความมั่นคงของทรัพยากรน้ำดีขึ้นแล้ว หรือเกิดจากความพยายามดำเนินการให้ดี
ขึ ้น (เช่น การประหยัดต้นทุน การเข้าถึงตลาดใหม่ ความยืดหยุ ่นของห่วงโซ่อุปทาน) ของ ผู้ลงทุน
สำหรับสถาบันการเงิน อาจหมายถึงโอกาสของการจัดหาเงินทุน และ/หรือการรับประกันที่เกี่ยวกับ
การดำเนินงานของลูกค้าที ่ต้องการเปลี่ยนผ่านไปสู่การลดการดึงน้ำ ลดการใช้น้ำ และการจัด การ
มลพิษทางน้ำ

• Water-related risk (ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับน้ำ): โอกาสที่ผู้ลงทุนจะได้รับผลกระทบโดยตรงหรือ
โดยอ้อมจากปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพยาการน้ำ อาทิ การขาดแคลนน้ำ ความเครียดของน้ำ น้ำท่วม
ความเสียหายของโครงสร้างพื ้นฐาน ภาวะน้ำแล้ง (ด ัดแปลงจาก  "Understanding Key Water
Stewardship Terms” ของ CEO Water Mandate) ความเส่ียง สามารถแสดงด้วยความสัมพันธ์ระหว่าง
ความน่าจะเป็นที ่จะเกิดเหตุการณ์และขนาดของความรุนแรงของผลกระทบที ่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ความรุนแรงของผลกระทบขึ ้นอยู่กับระดับความท้าทายที่เกิดจากความเสี ่ยงและความเปราะบาง
ขององค์กร สำหรับสถาบันการเงินที่จัดหาเงินทุน และ/หรือ ให้การรับประกันแก่ผู้รับบริการ ความเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้นี้อาจส่งผลให้เกิดหนี้สูญ สินทรัพย์เสื่อมราคา และ/หรือการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

https://ceowatermandate.org/disclosure/
https://ceowatermandate.org/terminology/
https://ceowatermandate.org/terminology/
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