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บัที่นำา

 คู่ำม่ิอแนี้วทางการจััด้ทำารายงานี้การปล่อยก๊าซเร่อนี้กระจักของ 

ภาคำอุตีสาหกรรมิและภาคำบัริการสำาหรับับัริษััทจัด้ทะเบ้ัยนี้ฉบัับัน้ี้� จััด้ทำาข้�นี้ 

ภายใต้ีคำวามิร่วมิม่ิอระหว่างสำานัี้กงานี้คำณีะกรรมิการกำากับัหลักทรัพัย์และ 

ตีลาด้หลักทรัพัย ์(“สำานัี้กงานี้ ก.ล.ตี.”) และองค์ำการบัริหารจััด้การก๊าซเร่อนี้กระจัก 

(องคำ์การมิหาช่นี้) (“อบัก.”) โด้ยม้ิวัตีถุุประสงค์ำเพ่ั�อเป็นี้เคำร่�องม่ิอเสริมิสร้าง 

คำวามิเข้าใจัให้แก่บัริษััทจัด้ทะเบ้ัยนี้ในี้การจััด้ทำารายงานี้ การปล่อยก๊าซเร่อนี้กระจัก

ได้้โด้ยง่าย และเป็นี้จุัด้เริ�มิต้ีนี้ให้บัริษััทจัด้ทะเบ้ัยนี้ศ้ึกษัาข้อมูิลเพิั�มิเติีมิหลังจัาก

เข้ารับัการอบัรมิเก้�ยวกับัการจััด้ทำารายงานี้ข้อมูิลการปล่อยก๊าซเร่อนี้กระจัก 

ซ้�งม้ิเน่ี้�อหาคำรอบัคำลุมิแนี้วทางการเปิด้เผูยข้อมูิลการปล่อยก๊าซเร่อนี้กระจักตีามิ

แบับัรายงานี้ประจัำาปี 56-1 One Report ของสำานัี้กงานี้ ก.ล.ตี. คำวามิรู้เบ่ั�องต้ีนี้

เก้�ยวกับัการทำารายงานี้ข้อมูิลปริมิาณีการปล่อยก๊าซเร่อนี้กระจัก และการจััด้ทำา

คำาร์บัอนี้ฟุุตีพัริ�นี้ท์องค์ำกร ตีลอด้จันี้การทวนี้สอบัและรับัรองข้อมูิลคำาร์บัอนี้ 

ฟุุตีพัริ�นี้ท์องค์ำกรกับั อบัก. ซ้�งเหมิาะสำาหรับัผูู้ท้�ต้ีองการศ้ึกษัาข้อมูิลการจััด้ทำา

รายงานี้การปล่อยก๊าซเร่อนี้กระจักแบับัเป็นี้ขั�นี้ตีอนี้

 สำานัี้กงานี้ ก.ล.ตี. และ อบัก. ตีระหนัี้กถุ้งคำวามิสำาคัำญของการเปิด้เผูย

ข้อมูิลการปล่อยก๊าซเร่อนี้กระจัก เนี้่�องจัากเป็นี้จุัด้เริ�มิต้ีนี้ให้บัริษััทจัด้ทะเบ้ัยนี้

สามิารถุนี้ำาไปต่ีอยอด้โคำรงการเพ่ั�อลด้การปล่อยก๊าซเร่อนี้กระจัก และเสริมิสร้าง

ภูมิิคุ้ำมิกันี้ทางธุิรกิจัต่ีอคำวามิเส้�ยงท้�เก้�ยวข้องกับัการเปล้�ยนี้แปลงของสภาพั 

ภูมิิอากาศึ และส่งต่ีอคำวามิยั�งย่นี้ให้กับัประเทศึไทย ตีามิแนี้วคิำด้การพััฒนี้าอย่าง

ยั�งยน่ี้ของรฐับัาล และเปา้หมิายการพััฒนี้าอยา่งยั�งย่นี้ขององคำก์ารสหประช่าช่าตีิ 

(“Sustainable Development Goals” หร่อ “SDG”)
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การเปิดเผยข้้อมูล่การปล่่อยก๊าซเรือนกระจัก
ตุามแบับั 56-1 One Report

• ให้เปิด้เผูยข้อมูิลการปล่อยก๊าซเร่อนี้กระจักตีามิมิาตีรฐานี้สากลหร่อ

เท้ยบัเท่า1

• ระบุัช่่�อผูู้ทวนี้สอบัการจััด้ทำาคำาร์บัอนี้ฟุุตีพัริ�นี้ท์ขององค์ำกรท้�ข้�นี้ทะเบ้ัยนี้

กับั อบัก. หร่อผูู้ทวนี้สอบัท้�บัริษััทเห็นี้ว่าม้ิผูลงานี้เป็นี้ท้�ยอมิรับัอย่าง 

แพัร่หลายในี้ระดั้บัสากล

• เปิด้เผูยแนี้วนี้โยบัายของคำณีะกรรมิการบัริษััทท้�สะท้อนี้ให้เห็นี้ถุ้ง 

คำวามิมุ่ิงมัิ�นี้ในี้การลด้ผูลกระทบัทางลบัต่ีอสิ�งแวด้ล้อมิหร่อการจััด้การ

การปล่อยก๊าซเร่อนี้กระจัก

• หากเป็นี้ช่่วงเริ�มิต้ีนี้หร่ออยู่ระหว่างด้ำาเนิี้นี้การให้เปิด้เผูยระยะเวลา 

การด้ำาเนี้ินี้การให้ผูู้ลงทุนี้ทราบัด้้วย ทั�งน้ี้� ในี้กรณี้ท้�บัริษััทไม่ิได้้จััด้ทำา

ข้อมูิลการปล่อยก๊าซเร่อนี้กระจัก ให้ระบุัว่า “ไม่ิม้ิข้อมูิล” พัร้อมิแสด้ง

เหตุีผูลประกอบั

1 มิาตีรฐานี้การวัด้ปริมิาณีการปล่อยก๊าซเร่อนี้กระจักท้�ได้้รับัการยอมิรับัในี้ระดั้บัสากล อาทิ 
มิาตีรฐานี้ ISO 14064-1 ปี 2018 
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คำา แนะนำา / คำาอธ้ิบัายเพ้�มเตุ้ม : 
ข้้อมูล่การปล่่อยก๊าซเรือนกระจัก 
ตุามแบับั 56-1 One Report

• อธิิบัายกิจักรรมิหลกัในี้การด้ำาเนิี้นี้ธุิรกิจัตีลอด้หว่งโซ่อุปทานี้ ท้�ก่อให้เกิด้

ก๊าซเร่อนี้กระจักทั�งทางตีรง2 และทางอ้อมิ3 ตีามิมิาตีรฐานี้สากล

• ระบุัวิธ้ิการบัริหารจััด้การเพ่ั�อลด้การปล่อยก๊าซเร่อนี้กระจัก (หร่อแผูนี้งานี้ 

การบัริหารจััด้การเพ่ั�อลด้ก๊าซเร่อนี้กระจัก) รวมิทั�งอาจัแสด้งผูลลัพัธ์ิท้�

เกิด้ข้�นี้ในี้ปีท้�ผู่านี้มิา และเปร้ยบัเท้ยบักับัข้อมูิลในี้ปีก่อนี้หน้ี้า 

• ระบุัปริมิาณีการปล่อยก๊าซเร่อนี้กระจักทางตีรง ทางอ้อมิ และผูลรวมิ

ปริมิาณีการปล่อยก๊าซเร่อนี้กระจักทั�งองค์ำกร (ถุ้าม้ิ) เพ่ั�อสะท้อนี้ถุ้ง 

คำวามิสามิารถุของธิุรกิจัในี้การใช้่ทรัพัยากรธิรรมิช่าติีอย่างคุ้ำมิค่ำา และ

ลด้ผูลกระทบัทางสิ�งแวด้ล้อมิต่ีอการด้ำาเนิี้นี้ธุิรกิจัของบัริษััท  อ้กทั�งเป็นี้

ข้อมูิลให้แก่บัริษััทในี้การจััด้ทำานี้โยบัายและกำาหนี้ด้เป้าหมิายเพ่ั�อ 

การด้ำาเนิี้นี้ธุิรกิจัท้�เป็นี้มิิตีรต่ีอสิ�งแวด้ล้อมิ

• ระบุัแนี้วนี้โยบัายของคำณีะกรรมิการบัริษััท ท้�สะท้อนี้ให้เห็นี้ถุ้งคำวามิมุ่ิงมัิ�นี้ 

ของบัริษััทในี้การลด้ผูลกระทบัทางลบัจัากการปล่อยก๊าซเร่อนี้กระจัก 

โด้ยระบุัเป้าหมิายเชิ่งปริมิาณี แนี้วทาง และกลยุทธ์ิเพ่ั�อลด้การปล่อย

ก๊าซเร่อนี้กระจักของธุิรกิจัในี้อนี้าคำตี  

2 การปล่อยก๊าซเร่อนี้กระจักทางตีรง ค่ำอ การปล่อยก๊าซท้�เกิด้จัากการเผูาไหม้ิจัาก
กิจักรรมิต่ีาง ๆ ขององค์ำกรโด้ยตีรง ทั�งท้�อยู่กับัท้�และเคำล่�อนี้ท้�เกิด้จัากกระบัวนี้การผูลิตี 
และการรั�วไหล เช่่นี้ การเผูาไหม้ิของเคำร่�องจัักร การเผูาไหม้ิจัากยานี้พัาหนี้ะขององค์ำกร 
การรั�วไหลของสารทำาคำวามิเย็นี้ เป็นี้ต้ีนี้

3 การปล่อยก๊าซเร่อนี้กระจักทางอ้อมิ ค่ำอ การปล่อยก๊าซจัากการใช้่พัลังงานี้ เช่่นี้ ไฟุฟุ้า 
ท้�ถูุกนี้ำาเข้าจัากภายนี้อกเพ่ั�อใช้่งานี้ภายในี้องค์ำกร พัลังงานี้นี้ำาเข้าอ่�นี้ ๆ เช่่นี้ ไอนี้ำ�า  
คำวามิร้อนี้ คำวามิเย็นี้ อากาศึอัด้ เป็นี้ต้ีนี้
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กรณ่ีบัร้ษััที่ยังไม่เคยดำาเน้นการหรือ 
อยู่ระหว่างดำาเน้นการ ควรเปิดเผยอะไรบ้ัาง

 หากเปน็ี้ช่่วงเริ�มิต้ีนี้หร่ออยู่ระหวา่งด้ำาเนี้นิี้การและยงัไม่ิม้ิข้อมูิล บัริษััท

จัะต้ีองระบุัว่า “ไม่ิม้ิข้อมูิล” พัร้อมิกับัเปิด้เผูยเจัตีจัำานี้งของคำณีะกรรมิการ และ

เป้าหมิายท้�จัะเริ�มิด้ำาเนิี้นี้การท้�สอด้คำล้องกับับัริบัทของบัริษััทเพ่ั�อแสด้งถุ้ง 

คำวามิมุ่ิงมัิ�นี้ของบัริษััท เช่่นี้ การกำาหนี้ด้ให้ม้ิเป้าหมิายการลด้การปล่อยก๊าซเร่อนี้กระจัก 

ในี้ปีใด้ การเตีร้ยมิการ เพ่ั�อเริ�มิเก็บัข้อมูิล และปีท้�คำาด้ว่าจัะม้ิข้อมูิล เป็นี้ต้ีนี้ ทั�งน้ี้� 

เพ่ั�อให้ผูู้ลงทุนี้และผูู้เก้�ยวข้องทราบัถุ้งแนี้วทางการด้ำาเนี้ินี้การท้�จัะเกิด้ข้�นี้ 

ในี้อนี้าคำตีตีลอด้จันี้อาจัเปิด้เผูยข้อมูิลบัางอย่างท้�ได้้เริ�มิด้ำาเนิี้นี้การแล้ว เช่่นี้ วิธ้ิจััด้การ 

พัลังงานี้ และวิธ้ิจััด้การนี้ำ�า เป็นี้ต้ีนี้

 ทั�งน้ี้� หากบัริษััทม้ิข้อมูิลการปล่อยก๊าซเร่อนี้กระจัก แต่ียังไม่ิได้้ผู่านี้ 

การทวนี้สอบัหร่อทวนี้สอบัไมิ่ทันี้และต้ีองการเปิด้เผูยข้อมูิล ให้เปิด้เผูยสถุานี้ะ

การด้ำาเนิี้นี้การและระยะเวลาการด้ำาเนิี้นี้การ โด้ยระบุัว่า ยังไม่ิได้้ผู่านี้การทวนี้

สอบัข้อมูิลท้�ได้้รับัการข้�นี้ทะเบ้ัยนี้จัาก อบัก. หร่อเท้ยบัเท่า เพั่�อให้ผูู้ลงทุนี้และ 

ผูู้เก้�ยวข้องทราบั และกำาหนี้ด้เป้าหมิายว่าจัะทวนี้สอบัในี้ปีใด้ นี้อกจัากน้ี้�  

หากข้อมูิลการปล่อยก๊าซเร่อนี้กระจักไม่ิคำรบัรอบั 12 เด่้อนี้ และไม่ิได้้ผู่านี้การทวนี้สอบั 

แต่ีบัริษััทม้ิคำวามิประสงค์ำจัะเปิด้เผูยข้อมูิลดั้งกล่าว ให้ระบุัรอบัระยะเวลาข้อมูิล 

การปล่อยก๊าซเร่อนี้กระจักท้�นี้ำามิาเปิด้เผูยประกอบัด้้วย
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แนวทางการจััดทำารายงานการปล่่อยก๊าซเรือนกระจัก สำำาหรับบริษััทจัดทะเบียน

ส่วนท่ี่� 2

การจััดที่ำารายงาน  
การที่วนสอบั แล่ะการรับัรอง
คาร์บัอนฟุุตุพร้�นท์ี่องค์กร
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คาร์บัอนฟุุตุพร้�นท์ี่องค์กรคืออะไร

 เป็นี้การประเมิินี้ปริมิาณีการปล่อยและดู้ด้กลับัก๊าซเร่อนี้กระจัก 

(Greenhouse gas emissions and removals) ท้�เกิด้ข้�นี้จัากกิจักรรมิการด้ำาเนิี้นี้งานี้ 

ขององค์ำกร โด้ยการแสด้งปริมิาณีค่ำาคำาร์บัอนี้ฟุุตีพัริ�นี้ท์ขององค์ำกรอยูใ่นี้หน่ี้วยตัีนี้ 

(หร่อกิโลกรัมิ) ก๊าซคำาร์บัอนี้ได้ออกไซด์้เท้ยบัเท่า

คาร์บัอนฟุุตุพร้�นท์ี่องค์กรม่ประโยชน์อย่างไร

 การประเมิินี้ปริมิาณีการปล่อยก๊าซเร่อนี้กระจักจัากกิจักรรมิองคำ์กร 

ทำาให้สามิารถุจัำาแนี้กกิจักรรมิท้�เป็นี้สาเหตุีหลักของการปล่อยก๊าซเร่อนี้กระจัก 

เป็นี้การบ่ังช้่�จุัด้ปรับัปรุงเพ่ั�อหามิาตีรการลด้ปริมิาณีการปล่อยก๊าซเร่อนี้กระจัก 

ตีลอด้จันี้ตัี�งเป้าลด้ปริมิาณีการปล่อยกา๊ซเร่อนี้กระจักรายปี เป็นี้การบัริหารจััด้การ

ก๊าซเร่อนี้กระจักขององค์ำกร นี้อกจัากน้ี้� สามิารถุใช้่ตัีวเลขท้�ได้้จัากการประเมิินี้

คำาร์บัอนี้ฟุุตีพัริ�นี้ท์องค์ำกรในี้การรายงานี้สิ�งแวด้ล้อมิ รายงานี้การแสด้งคำวามิ 

รับัผิูด้ช่อบัต่ีอสังคำมิ รายงานี้คำวามิยั�งย่นี้ขององค์ำกร (เช่่นี้ ปริมิาณีการปล่อย 

ก๊าซเร่อนี้กระจักประจัำาปี ปริมิาณีท้�ลด้ลง หร่อปริมิาณีการช่ด้เช่ยคำาร์บัอนี้) ซ้�งจัะทำาให้ 

องค์ำกรสามิารถุลด้ต้ีนี้ทุนี้ทางพัลังงานี้ได้้ ตีอบัโจัทย์คำวามิต้ีองการของลูกค้ำา คู่ำค้ำา 

และผูู้ลงทุนี้ท้�ให้คำวามิสำาคัำญกับัการลด้ผูลกระทบัจัากสิ�งแวด้ล้อมิ อ้กทั�งช่่วยส่งเสริมิ 

ภาพัลักษัณ์ีท้�ด้้ขององค์ำกร ในี้กรณ้ีองค์ำกรภาคำบัริการ ซ้�งไม่ิม้ิการผูลิตีท้�ปล่อย 

ก๊าซเร่อนี้กระจักโด้ยตีรง แต่ีม้ิกิจักรรมิการปล่อยก๊าซเร่อนี้กระจักจัากการใช้่พัลังงานี้ 

นี้ำ�ามัินี้เช่่�อเพัลิง แก๊สหุงต้ีมิ สารดั้บัเพัลิง สารทำาคำวามิเย็นี้ รวมิทั�งกิจักรรมิการผูลิตี

และขนี้ส่งวัตีถุุดิ้บั การจััด้การของเส้ยและคำวบัคุำมิมิลพิัษั การเดิ้นี้ทาง ท้�เก้�ยวข้อง 

ซ้�งถุ่อเป็นี้ต้ีนี้ทุนี้ของบัริษััทเช่่นี้กันี้
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ใครควรจััดที่ำารายงานคาร์บัอนฟุุตุพร้�นท์ี่
องค์กรบ้ัาง

 องค์ำกรทุกประเภท ทั�งภาคำการผูลิตีและภาคำบัริการ ตีลอด้จันี้หน่ี้วยงานี้รัฐ 

เพ่ั�อวัตีถุุประสงค์ำดั้งน้ี้�

• บัริหารจััด้การคำวามิเส้�ยงของการด้ำาเนิี้นี้ธุิรกิจัอย่างยั�งย่นี้ 

• แสด้งคำวามิรับัผิูด้ช่อบัต่ีอสังคำมิและสิ�งแวด้ล้อมิ  

• ตีอบัสนี้องตี่อการพััฒนี้าและขับัเคำล่�อนี้ประเทศึไปสู่การเป็นี้เศึรษัฐกิจั

และสังคำมิคำาร์บัอนี้ตีำ�าและเป็นี้มิิตีรกับัสิ�งแวด้ล้อมิ

ใครในองค์กรควรม่บัที่บัาที่ในการจััดที่ำา
คาร์บัอนฟุุตุพร้�นท์ี่องค์กรบ้ัาง

• กำาหนี้ด้นี้โยบัายและติีด้ตีามิ ได้้แก่ คำณีะกรรมิการบัริษััทและผูู้บัริหาร

ระดั้บัสูง

• จััด้ทำารายงานี้คำาร์บัอนี้ฟุุตีพัริ�นี้ท์องค์ำกร เช่่นี้ วิศึวกร พันัี้กงานี้บััญช้่ และ

เจ้ัาหน้ี้าท้�ฝ่่ายดู้แลอาคำาร

• นี้ำาข้อมูิลมิาเปิด้เผูยในี้รายงานี้ต่ีาง ๆ เช่่นี้ เลขานุี้การบัริษััท เจ้ัาหน้ี้าท้�

ด้้านี้คำวามิยั�งย่นี้/สิ�งแวด้ล้อมิ

• จััด้ทำาแผูนี้การลด้การปล่อยก๊าซเร่อนี้กระจัก เช่่นี้ วิศึวกร และเจ้ัาหน้ี้าท้�

ฝ่่ายดู้แลอาคำาร

• ตีอบัสนี้องตี่อการพััฒนี้าและขับัเคำล่�อนี้ประเทศึไปสู่การเป็นี้เศึรษัฐกิจั

และสังคำมิคำาร์บัอนี้ตีำ�าและเป็นี้มิิตีรกับัสิ�งแวด้ล้อมิ เป็นี้คำวามิรับัผิูด้ช่อบั

ต่ีอสังคำมิโด้ยส่วนี้รวมิซ้�งต้ีองได้้รับัคำวามิร่วมิม่ิอจัากทุกระดั้บั
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คาร์บัอนฟุุตุพร้�นท์ี่องค์กรประเม้นแล่ะที่วนสอบัอย่างไร

1.กำาหนด
นโยบัาย

กล่ยุที่ธ์ิ แล่ะ
แผนงาน

2.ระบุั
ข้อบัเข้ตุ
องค์กร

3.จัำาแนก
แหล่่งปล่่อย

GHG

6.แสดง
ข้้อมูล่การ 

ปล่่อย GHG

7.การที่วนสอบั
ปร้มาณีคาร์บัอน

ฟุุตุพร้�นข้อง
องค์กร

5.คำานวณี
ปร้มาณีการ
ปล่่อย GHG

4.จััดที่ำา
ข้้อมูล่บััญช่
รายการ
GHG

ข้ั้�นตอนการประเมิินและทวนสอบคาร์บอนฟุุตพริ�นท์องค์กร

ขั้�นตุอนท่ี่� 1  กำาหนดนโยบัาย กล่ยุที่ธ์ิ แล่ะแผนงานการจััดการ 
ก๊าซเรือนกระจักข้ององค์กร

 ม้ิการวางนี้โยบัาย และกำาหนี้ด้กลยุทธ์ิด้้านี้สิ�งแวด้ล้อมิท้�เก้�ยวข้องกับั 

การบัริหารจััด้การก๊าซเร่อนี้กระจักขององคำ์กร โด้ยผูู้บัริหารขององคำ์กร เช่่นี้  

การตัี�งคำณีะทำางานี้เพ่ั�อขับัเคำล่�อนี้การบัริหารจััด้การก๊าซเร่อนี้กระจัก หร่อ 

การตัี�งเป้าหมิายในี้การรายงานี้ก๊าซเร่อนี้กระจักและนี้ำาไปสู่การบัริหารจััด้การ 

เพ่ั�อลด้การปล่อยก๊าซเร่อนี้กระจัก เป็นี้ต้ีนี้
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ขั้�นตุอนท่ี่� 2  ระบุัข้อบัเข้ตุองค์กร

 ระบัุกิจักรรมิท้�อยู่ภายใต้ีอำานี้าจัคำวบัคำุมิการด้ำาเนี้ินี้งานี้ขององคำ์กร  

โด้ยองค์ำกรต้ีองกำาหนี้ด้ขอบัเขตีขององค์ำกร ซ้�งประกอบัด้้วยหน่ี้วยผูลิตีหน้ี้�งระบับั

หร่อมิากกว่า โด้ยม้ิแหล่งปล่อยหร่อดู้ด้กลับัก๊าซเร่อนี้กระจักหน้ี้�งแหล่งหร่อ

มิากกว่า ซ้�งการกำาหนี้ด้ขอบัเขตีขององค์ำกรสามิารถุทำาได้้โด้ยวิธ้ิการแบับัใด้ 

แบับัหน้ี้�ง ดั้งน้ี้�

1) แบับัควบัคุม (Control Approach)

องค์ำกรจััด้ทำาบััญช้่การปล่อย และ/หร่อ ดู้ด้กลับัก๊าซเร่อนี้กระจักท้�ปล่อย

จัากระบับัท้�ม้ิการควบัคุมการดำาเน้นงาน (Operational Control) ค่ำอ ไม่ินัี้บัรวมิ 

กิจักรรมิท้�องค์ำกรม้ิคำวามิเป็นี้เจ้ัาของ แต่ีไม่ิม้ิอำานี้าจัคำวบัคุำมิการด้ำาเนิี้นี้งานี้ หร่อ

ควบัคุมที่างด้านการเง้น (Financial Control) ค่ำอนัี้บัรวมิเฉพัาะกิจักรรมิท้�อยู่

ภายใต้ีการคำวบัคุำมิทางการเงินี้เท่านัี้�นี้

2) แบับัการแบ่ังตุามกรรมส้ที่ธ้ิ� (Equity Share Approach)

องค์ำกรจััด้ทำาบััญช้่การปล่อย และ/หร่อ ดู้ด้กลับัก๊าซเร่อนี้กระจักท้�ปล่อย

จัากระบับัตีามิสัด้ส่วนี้ของลักษัณีะการร่วมิทุนี้ หร่อลงทุนี้ในี้อุปกรณ์ี หร่อ 

หน่ี้วยผูลิตีนัี้�นี้ ๆ
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ตัุวอย่างการกำาหนดข้อบัเข้ตุองค์กร

 บัริษััท อ. ม้ิบัริษััทหร่อห้างหุ้นี้ส่วนี้นิี้ติีบุัคำคำลท้�ม้ิคำวามิสัมิพัันี้ธ์ิกันี้ค่ำอ 

บัริษััท ก. บัริษััท ข. และบัริษััท คำ. ซ้�งบัริษััท อ. อยูร่ะหว่างกำาหนี้ด้ขอบัเขตีองค์ำกร

เพ่ั�อประเมิินี้การปล่อยก๊าซเร่อนี้กระจัก โด้ยม้ิรายละเอ้ยด้คำวามิสัมิพัันี้ธ์ิ ดั้งน้ี้�

บริิษััทท่�ม่ีความี

สััมีพัันธ์์กััน

กัริริมีสิัทธิ์�/สิัทธิ์

ออกัเส่ัยง

อำานาจควบคุมี

ควบคุมีกัาริ

ดำำาเนินงาน

ควบคุมีทาง 

กัาริเงิน

บริิษััท ก. 100% 100% 100%

บริิษััท ข. 50% 100% 0%

บริิษััท ค. 30% 0% 0%

• กรณ้ีของ Operational Control บัริษััท อ. ต้ีองรวมิบัริษััท ก. และ

บัริษััท ข. ไว้ในี้การประเมิินี้

• กรณี้ของ Financial Control บัริษััท อ. ต้ีองรวมิบัริษััท ก. ไว้ในี้ 

การประเมิินี้

• กรณ้ีของ Equity Share บัริษััท อ. ต้ีองรวมิบัริษััท ก. บัริษััท ข. และ

บัริษััท คำ. ไว้ในี้การประเมิินี้
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แนวทางการจััดทำารายงานการปล่่อยก๊าซเรือนกระจัก สำำาหรับบริษััทจัดทะเบียน

ขั้�นตุอนท่ี่� 3  จัำาแนกแหล่่งปล่่อยก๊าซเรือนกระจัก

 จัำาแนี้กกิจักรรมิท้�เป็นี้แหล่งปล่อยก๊าซเร่อนี้กระจัก ได้้แก่

ประเภที่ท่ี่� 1 การปล่อยก๊าซเร่อนี้กระจักทางตีรงขององค์ำกร (Direct 

GHG) เช่่นี้ การใช้่นี้ำ�ามัินี้ด้้เซลในี้รถุยนี้ต์ีขององค์ำกร การใช้่นี้ำ�ามัินี้ด้้เซลของเคำร่�องจัักร

กำาเนิี้ด้ไฟุฟุ้าและเคำร่�องสูบันี้ำ�าดั้บัเพัลิง การใช้่สารทำาคำวามิเย็นี้ การใช้่สารดั้บัเพัลิง 

เป็นี้ต้ีนี้
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แนวทางการจััดทำารายงานการปล่่อยก๊าซเรือนกระจัก สำำาหรับบริษััทจัดทะเบียน

ประเภที่ท่ี่� 2 การปล่อยก๊าซเร่อนี้กระจักทางอ้อมิจัากการใช้่พัลังงานี้ 

ท้�ถูุกนี้ำาเข้าจัากภายนี้อกเพ่ั�อใช้่งานี้ภายในี้องค์ำกร (Energy indirect GHG) เช่่นี้ 

การใช้่ไฟุฟุ้าของระบับัแสงสว่าง ระบับัปรับัอากาศึการใช้่ไอนี้ำ�า คำวามิร้อนี้ คำวามิเย็นี้ 

อากาศึอัด้ เป็นี้ต้ีนี้

ประเภที่ท่ี่� 3 การปล่อยก๊าซเร่อนี้กระจักทางอ้อมิอ่�นี้ ๆ   (Other indirect 

GHG) เช่่นี้ การจััด้การของเส้ย การใช้่นี้ำ�าประปา การใช้่กระด้าษั การเด้ินี้ทาง 

เพ่ั�อติีด้ต่ีอธุิรกิจั เป็นี้ต้ีนี้ ซ้�งองค์ำกรสามิารถุวัด้หร่อประเมิินี้ เพ่ั�อการรายงานี้ผูล 

เพิั�มิเติีมิได้้
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แนวทางการจััดทำารายงานการปล่่อยก๊าซเรือนกระจัก สำำาหรับบริษััทจัดทะเบียน

A. ตัุวอย่างก้จักรรมแล่ะแหล่่งท่ี่�มาข้องข้้อมูล่ภาคการผล้่ตุ

ตุารางท่ี่� A1 

ตัุวอย่างการจัำาแนกแหล่่งปล่่อยก๊าซเรือนกระจักข้องอุตุสาหกรรมอาหาร

Scope กิิจกิรรมที่่�เป็็นัแหล่่งป็ล่่อยกิ๊าซเรือนักิระจกิ

1

ก๊๊าซธรรมชาติิ (co-generator / boiler)

ถ่่านหิิน (co-generator)

ก๊ารใช้นำ�ามันแก๊๊สโซลีีนของรถ่ผู้้้บริหิารที่ี�ใช้ในก๊ิจก๊รรมขององค์์ก๊ร

สารดัับเพลีิง (CO2)

นำ�ามันเติา (co-generator)

ก๊๊าซ LPG (หิ้องปฏิิบัติิก๊าร)

นำ�ามันสวิิติช์เก๊ียร์ (SF6)

2

ไฟฟ้า (โรงชำาแหิลีะ)

ไฟฟ้า (โรงอาหิารแปรร้ป)

ไฟฟ้า (ค์ลีังสินค์้า ระบบที่ำาค์วิามเย็น)

ไฟฟ้า (ระบบผู้ลีิตินำ�าประปา ระบบบำาบัดันำ�าเสีย)

3
ก๊ารใช้ก๊ระดัาษ

ก๊ารก๊ำาจัดัขยะ

รายงานแยก๊

CO
2
 จาก๊ก๊ารเผู้าไหิม้ชีวิมวิลี เช่น ก๊ะลีาปาลี์ม / ชิ�นไม้ / แก๊ลีบ / 

ชานอ้อย

สารที่ำาค์วิามเย็น (R22)
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แนวทางการจััดทำารายงานการปล่่อยก๊าซเรือนกระจัก สำำาหรับบริษััทจัดทะเบียน

ตุารางท่ี่� A2 

ตัุวอย่างการจัำาแนกแหล่่งปล่่อยก๊าซเรือนกระจักข้องอุตุสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง

Scope กิิจกิรรมที่่�เป็็นัแหล่่งป็ล่่อยกิ๊าซเรือนักิระจกิ

1

ก๊๊าซธรรมชาติิ (co-generator / boiler)

ถ่่านหิิน (co-generator)

ก๊ารใช้นำ�ามันแก๊๊สโซลีีนของรถ่ผู้้้บริหิารที่ี�ใช้ในก๊ิจก๊รรมขององค์์ก๊ร

สารดัับเพลีิง (CO2)

ก๊ารเผู้าใหิ้ค์วิามร้อนวิัติถุ่ดัิบค์าร์บอเนติ (Dolomite, Limestone,  

Soda ash)

ก๊๊าซ LPG (หิ้องปฏิิบัติิก๊าร)

นำ�ามันสวิิติช์เก๊ียร์ (SF6)

2
ไฟฟ้า (โรงผู้ลีิติก๊ระเบ้�อง)

ไฟฟ้า (โรงเติรียมวิัติถุ่ดัิบ)

3

ก๊ารผู้ลีิติวิัติถุ่ดัิบ

ก๊ารขนส่งวิัติถุ่ดัิบ

ก๊ารขนส่งแลีะก๊ระจายสินค์้า

รายงานแยก๊

CO
2 
จาก๊ก๊ารเผู้าไหิม้ชีวิมวิลี เช่น ก๊ะลีาปาลี์ม / ชิ�นไม้ / แก๊ลีบ /  

ชานอ้อย

สารที่ำาค์วิามเย็น (R22)
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แนวทางการจััดทำารายงานการปล่่อยก๊าซเรือนกระจัก สำำาหรับบริษััทจัดทะเบียน

B. ตัุวอย่างก้จักรรมแล่ะแหล่่งท่ี่�มาข้องข้้อมูล่ภาคบัร้การ

ตุารางท่ี่� B1 

ตัุวอย่างการจัำาแนกแหล่่งปล่่อยก๊าซเรือนกระจักข้องห้างสรรพส้นค้า

Scope กิิจกิรรมที่่�เป็็นัแหล่่งป็ล่่อยกิ๊าซเรือนักิระจกิ

1

ก๊ารใช้นำ�ามันแก๊๊สโซลีีนของรถ่ผู้้้บริหิารที่ี�ใช้ในก๊ิจก๊รรมขององค์์ก๊ร

ก๊ารใช้นำ�ามันดัีเซลีของรถ่ติ้้ส่วินก๊ลีาง

ก๊ารใช้นำ�ามันดัีเซลีของเค์ร่�องก๊ำาเนิดัไฟฟ้าสำารอง 

แลีะเค์ร่�องส้บนำ�าดัับเพลีิง

ก๊ารใช้สารที่ำาค์วิามเย็นของระบบปรับอาก๊าศ

ก๊ารใช้สารดัับเพลีิง

ก๊ารเก๊ิดัมีเที่นจาก๊ระบบบ่อเก๊รอะ

ก๊ารเก๊ิดัมีเที่นจาก๊ระบบบำาบัดันำ�าเสีย

2 ก๊ารใช้พลีังงานไฟฟ้าของส่วินก๊ลีางแลีะสำานัก๊งาน

3

ก๊ารใช้ก๊ระดัาษ

ก๊ารใช้นำ�าประปา

ก๊ารใช้พลีังงานไฟฟ้าของพ้�นที่ี�เช่า
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แนวทางการจััดทำารายงานการปล่่อยก๊าซเรือนกระจัก สำำาหรับบริษััทจัดทะเบียน

ตุารางท่ี่� B2 

ตัุวอย่างการจัำาแนกแหล่่งปล่่อยก๊าซเรือนกระจักข้องร้านค้าปล่่ก

Scope กิิจกิรรมที่่�เป็็นัแหล่่งป็ล่่อยกิ๊าซเรือนักิระจกิ

1

ก๊ารใช้นำ�ามันดัีเซลีของรถ่ยนติ์ขององค์์ก๊ร

ก๊ารใช้นำ�ามันดัีเซลีของรถ่ยนติ์ยก๊

ก๊ารใช้นำ�ามันดัีเซลีของเค์ร่�องก๊ำาเนิดัไฟฟ้าสำารองแลีะ 

เค์ร่�องส้บนำ�าดัับเพลีิง

ก๊ารใช้สารที่ำาค์วิามเย็นของระบบปรับอาก๊าศ

ก๊ารใช้สารดัับเพลีิง

ก๊ารเก๊ิดัมีเที่นจาก๊ระบบบ่อเก๊รอะ

ก๊ารเก๊ิดัมีเที่นจาก๊ระบบบำาบัดันำ�าเสีย

2 ก๊ารใช้พลีังงานไฟฟ้า

3

ก๊ารใช้ก๊ระดัาษ

ก๊ารใช้นำ�าประปา

ก๊ารใช้นำ�ามันดัีเซลีในก๊ารขนส่งสินค์้าโดัยก๊ารจ้างเหิมาบริก๊าร
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แนวทางการจััดทำารายงานการปล่่อยก๊าซเรือนกระจัก สำำาหรับบริษััทจัดทะเบียน

ตุารางท่ี่� B3

ตัุวอย่างการจัำาแนกแหล่่งปล่่อยก๊าซเรือนกระจักข้องคลั่งส้นค้า

Scope กิิจกิรรมที่่�เป็็นัแหล่่งป็ล่่อยกิ๊าซเรือนักิระจกิ

1

ก๊ารใช้นำ�ามันดัีเซลีของรถ่ยนติ์ขององค์์ก๊ร

ก๊ารใช้นำ�ามันดัีเซลีของรถ่ยนติ์ยก๊

ก๊ารใช้นำ�ามันดัีเซลีของเค์ร่�องก๊ำาเนิดัไฟฟ้าสำารองแลีะ 

เค์ร่�องส้บนำ�าดัับเพลีิง

ก๊ารใช้สารที่ำาค์วิามเย็นของระบบปรับอาก๊าศ 

ก๊ารใช้สารดัับเพลีิง

ก๊ารเก๊ิดัมีเที่นจาก๊ระบบบ่อเก๊รอะ

2 ก๊ารใช้พลีังงานไฟฟ้า

3

ก๊ารใช้ก๊ระดัาษ

ก๊ารใช้นำ�าประปา

ก๊ารใช้นำ�ามันเช้�อเพลีิงในก๊ารขนส่งสินค์้าโดัยก๊ารจ้างเหิมาบริก๊าร
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แนวทางการจััดทำารายงานการปล่่อยก๊าซเรือนกระจัก สำำาหรับบริษััทจัดทะเบียน

ตุารางท่ี่� B4

ตัุวอย่างการจัำาแนกแหล่่งปล่่อยก๊าซเรือนกระจักข้องโรงแรม

Scope กิิจกิรรมที่่�เป็็นัแหล่่งป็ล่่อยกิ๊าซเรือนักิระจกิ

1

ก๊ารใช้นำ�ามันแก๊๊สโซลีีนของรถ่ผู้้้บริหิารที่ี�ใช้ในก๊ิจก๊รรมขององค์์ก๊ร

ก๊ารใช้นำ�ามันเติาของระบบผู้ลีิติไอนำ�า

ก๊ารใช้นำ�ามันดัีเซลีของเค์ร่�องก๊ำาเนิดัไฟฟ้าสำารองแลีะ 

เค์ร่�องส้บนำ�าดัับเพลีิง

ก๊ารใช้ก๊๊าซหิุงติ้มในก๊ารประก๊อบอาหิาร

ก๊ารใช้สารที่ำาค์วิามเย็นของระบบปรับอาก๊าศ

ก๊ารใช้สารดัับเพลีิง

ก๊ารเก๊ิดัมีเที่นจาก๊ระบบบ่อเก๊รอะ

ก๊ารเก๊ิดัมีเที่นจาก๊ระบบบำาบัดันำ�าเสีย

2 ก๊ารใช้พลีังงานไฟฟ้า

3

ก๊ารใช้นำ�าประปา

ก๊ารเดัินที่างของผู้้้ใช้บริก๊าร

ก๊ารจัดัก๊ารของเสีย



24
แนวทางการจััดทำารายงานการปล่่อยก๊าซเรือนกระจัก สำำาหรับบริษััทจัดทะเบียน

ตุารางท่ี่� B5

ตัุวอย่างการจัำาแนกแหล่่งปล่่อยก๊าซเรือนกระจักข้องโรงพยาบัาล่

Scope กิิจกิรรมที่่�เป็็นัแหล่่งป็ล่่อยกิ๊าซเรือนักิระจกิ

1

ก๊ารใช้นำ�ามันดัีเซลีของรถ่พยาบาลี

ก๊ารใช้นำ�ามันดัีเซลีของเค์ร่�องก๊ำาเนิดัไฟฟ้าสำารองแลีะ 

เค์ร่�องส้บนำ�าดัับเพลีิง

ก๊ารใช้นำ�ามันแก๊๊สโซลีีนของเค์ร่�องติัดัหิญ้้า

ก๊ารใช้ก๊๊าซหิุงติ้มในก๊ารประก๊อบอาหิาร

ก๊ารใช้แก๊๊สยาสลีบประเภที่ไนติรัสออก๊ไซดั์

ก๊ารใช้สารที่ำาค์วิามเย็นของระบบปรับอาก๊าศ

ก๊ารใช้สารดัับเพลีิง

ก๊ารเก๊ิดัมีเที่นจาก๊ระบบบ่อเก๊รอะ

ก๊ารเก๊ิดัมีเที่นจาก๊ระบบบำาบัดันำ�าเสีย

2 ก๊ารใช้พลีังงานไฟฟ้า

3

ก๊ารใช้ก๊ระดัาษ

ก๊ารใช้นำ�าประปา

ก๊ารจัดัก๊ารของเสีย
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แนวทางการจััดทำารายงานการปล่่อยก๊าซเรือนกระจัก สำำาหรับบริษััทจัดทะเบียน

ตุารางท่ี่� B6

ตัุวอย่างการจัำาแนกแหล่่งปล่่อยก๊าซเรือนกระจักข้องธินาคาร

Scope กิิจกิรรมที่่�เป็็นัแหล่่งป็ล่่อยกิ๊าซเรือนักิระจกิ

1

ก๊ารใช้นำ�ามันดัีเซลีของรถ่ติ้้ส่วินก๊ลีาง

ก๊ารใช้นำ�ามันดัีเซลีของเค์ร่�องก๊ำาเนิดัไฟฟ้าสำารองแลีะ 

เค์ร่�องส้บนำ�าดัับเพลีิง

ก๊ารใช้สารที่ำาค์วิามเย็นของระบบปรับอาก๊าศ

ก๊ารใช้สารดัับเพลีิง

ก๊ารเก๊ิดัมีเที่นจาก๊ระบบบ่อเก๊รอะ

ก๊ารเก๊ิดัมีเที่นจาก๊ระบบบำาบัดันำ�าเสีย

2 ก๊ารใช้พลีังงานไฟฟ้า

3

ก๊ารใช้ก๊ระดัาษ

ก๊ารใช้นำ�าประปา

ก๊ารเช่าเหิมารถ่ในก๊ารเดัินที่างเพ้�อติิดัติ่อธุรก๊ิจ
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แนวทางการจััดทำารายงานการปล่่อยก๊าซเรือนกระจัก สำำาหรับบริษััทจัดทะเบียน

ตุารางท่ี่� B7

ตัุวอย่างการจัำาแนกแหล่่งปล่่อยก๊าซเรือนกระจักข้องสถาน่บัร้การนำ�ามัน 

เชื�อเพล้่ง

Scope กิิจกิรรมที่่�เป็็นัแหล่่งป็ล่่อยกิ๊าซเรือนักิระจกิ

1

ก๊ารใช้สารดัับเพลีิง

ก๊ารเก๊ิดัมีเที่นจาก๊ระบบบ่อเก๊รอะ

2 ก๊ารใช้พลีังงานไฟฟ้า

3

ก๊ารใช้นำ�าประปา

ก๊ารขนส่งนำ�ามันจาก๊โรงก๊ลีั�นมายังสถ่านีบริก๊าร

ก๊ารใช้พลีังงานไฟฟ้าของพ้�นที่ี�เช่า
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ตุารางท่ี่� B8

ตัุวอย่างการจัำาแนกแหล่่งปล่่อยก๊าซเรือนกระจักข้องร้านอาหาร

Scope กิิจกิรรมที่่�เป็็นัแหล่่งป็ล่่อยกิ๊าซเรือนักิระจกิ

1

ก๊ารใช้นำ�ามันดัีเซลีของรถ่ก๊ระบะในก๊ารจัดัหิาวิัติถุ่ดัิบ

ก๊ารใช้ก๊๊าซหิุงติ้มในก๊ารประก๊อบอาหิาร

ก๊ารใช้แอลีก๊อฮอลี์ในก๊ารอุ่นอาหิาร

ก๊ารใช้สารดัับเพลีิง

ก๊ารเก๊ิดัมีเที่นจาก๊ระบบบ่อเก๊รอะ

2 ก๊ารใช้พลีังงานไฟฟ้า

3

ก๊ารใช้ก๊ระดัาษ

ก๊ารใช้นำ�าประปา

ก๊ารจัดัก๊ารของเสีย
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ขั้�นตุอนท่ี่� 4  จััดที่ำาข้้อมูล่บััญช่รายการก๊าซเรือนกระจัก 

จััด้เก็บัข้อมูิลกิจักรรมิ ได้้แก่ ข้อมูิลเชิ่งปริมิาณีแยกรายกิจักรรมิท้�เป็นี้แหลง่ปล่อย

ก๊าซเร่อนี้กระจักขององค์ำกร อ้างอิงข้อมูิลรายปี (ปีปฏิทินี้หร่อปีงบัประมิาณี) 

จัำานี้วนี้ 12 เด่้อนี้ ซ้�งจัะเร้ยกข้อมูิลน้ี้�ว่า ข้อมูิลบััญช้่รายการก๊าซเร่อนี้กระจัก

ตัุวอย่างข้้อมูล่บััญช่รายการก๊าซเรือนกระจัก เอกสารแล่ะหลั่กฐานท่ี่�ใช้ในการ

คำานวณีแล่ะการที่วนสอบั

ป็ระเภที่ รายกิาร ป็ริมาณ รายล่ะเอ่ยด จำานัวนั เอกิสารอ้างอิงที่่�ต้้องนัำาส่ง

1

ก๊๊าซธรรมชาติิ XX ปริมาณ MMBTU ใบแจ้งหินี�

ก๊ารใช้สารดัับเพลีิง 

CO
2

XX ปริมาณ Kg ใบแจ้งหินี�

นำ�ามันเติา XX ปริมาณ L บันที่ึก๊ก๊ารเบิก๊ใช้

นำ�ามันเช้�อเพลีิง XX ปริมาณ L
ใบเสร็จนำ�ามันเช้�อเพลีิง 

(fleet card)

ก๊๊าซหิุงติ้ม XX ปริมาณ kg ใบเสร็จก๊๊าซหิุงติ้ม

สารที่ำาค์วิามเย็น

ของระบบปรับ

อาก๊าศ (R134a)

XX ปริมาณ kg
ใบเสร็จซ่อมบำารุง 

เค์ร่�องปรับอาก๊าศ
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ป็ระเภที่ รายกิาร ป็ริมาณ รายล่ะเอ่ยด จำานัวนั เอกิสารอ้างอิงที่่�ต้้องนัำาส่ง

1
นำ�ามันสวิิติช์เก๊ียร์ 

(SF6)
XX ปริมาณ L

รายงานก๊ารบำารุงรัก๊ษา 

(ไม่มีก๊ารเติิม)

2 ก๊ารใช้ไฟฟ้า XX
ปริมาณ

ไฟฟ้าที่ี�ใช้
kWh ใบเสร็จไฟฟ้า

3

ก๊ารใช้นำ�าประปา XX ปริมาณ m3 ใบเสร็จนำ�าประปา

ก๊ารใช้ก๊ระดัาษ XX ปริมาณ kg ใบเสร็จจัดัซ้�อก๊ระดัาษ

ขยะของเสีย XX ปริมาณ kg ใบเสร็จจัดัก๊ารของเสีย

รายงาน

แยก๊

CO
2
จาก๊ก๊ารเผู้าไหิม้ 

ชีวิมวิลี
XX ปริมาณ L บันที่ึก๊ก๊ารเบิก๊ใช้

สารที่ำาค์วิามเย็น 

(R22)
XX ปริมาณ L

เอก๊สารก๊ารค์ำานวิณ 

จาก๊ผู้้้ใหิ้บริก๊าร
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 จััด้หาข้อมูิลค่ำาการปล่อยก๊าซเร่อนี้กระจัก (Emission Factor) ท้�เก้�ยวข้อง 

กับัข้อมูิลกิจักรรมิ สามิารถุดู้ได้้จัาก เว็บัไซต์ี: http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/ 

หร่อ QR Code น้ี้� (เอกสารด้าวน์ี้โหลด้ เช่่นี้ คู่ำม่ิอการจััด้ทำาคำาร์บัอนี้ฟุุตีพัริ�นี้ท์

ขององค์ำกรรายสาขาอุตีสาหกรรมิ และคู่ำม่ิอภาคำบัริการร่วมิลด้โลกร้อนี้)

ขั้�นตุอนท่ี่� 5 คำานวณีปร้มาณีการปล่่อยก๊าซเรือนกระจัก

ปริมิาณีก๊าซเร่อนี้กระจัก = ข้อมูิลกิจักรรมิ X ค่ำาการปล่อยก๊าซเร่อนี้กระจัก

ตัุวอย่างการคำานวณี

 2,707.6 kgCO
2
e = นี้ำ�ามัินี้ด้้เซล 1000 ลิตีร X 2.7076 kgCO

2
e/ลิตีร



31
แนวทางการจััดทำารายงานการปล่่อยก๊าซเรือนกระจัก สำำาหรับบริษััทจัดทะเบียน

 Excel file ในี้การกรอกข้อมูิลเพ่ั�อคำำานี้วณี สามิารถุ download ได้้ท้� 

http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/ หร่อ QR Code น้ี้� (เอกสารด้าวนี้์โ์หลด้ ช่่�อ่ 

verification sheet)

ขั้�นตุอนท่ี่� 6 แสดงข้้อมูล่ปร้มาณีการปล่่อยก๊าซเรือนกระจัก

 การแสด้งข้อมูิลปริมิาณีการปล่อยก๊าซเร่อนี้กระจักแสด้งได้้หลาย 

รูปแบับั ทั�งเป็นี้ข้อมูิลรายปีหร่อข้อมูิลเชิ่งเปร้ยบัเท้ยบักับัปีท้�ผู่านี้มิา

ตัุวอย่างข้้อมูล่รายปี

SCOPE EMISSIONS (tCO
2
e)

Scope 1 7,265

Scope 2 52

Scope 3 327,634

Total 334,951
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ตัุวอย่างข้้อมูล่เช้งเปร่ยบัเท่ี่ยบักับัปีท่ี่�ผ่านมา

ขั้�นตุอนท่ี่� 7 การที่วนสอบัปร้มาณีคาร์บัอนฟุุตุพร้�นท์ี่ข้ององค์กร

สามิารถุดู้รายช่่�อผูู้ทวนี้สอบัท้�ข้�นี้ทะเบ้ัยนี้กับั อบัก. ได้้ตีามิ QR Code น้ี้�
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ที่ำาไมตุ้องข้อรับัรองค่าคาร์บัอนฟุุตุพร้�นท์ี่
องค์กรกับั อบัก.

 การรายงานี้ข้อมูิลการปล่อยก๊าซเร่อนี้กระจักตีามิแบับั 56-1  

One Report ม้ิข้อกำาหนี้ด้ใหท้วนี้สอบัโด้ยผูู้ทวนี้สอบัท้�ข้�นี้ทะเบ้ัยนี้กับั อบัก. หร่อ 

ผูู้ทวนี้สอบัท้�บัริษััทเห็นี้ว่าม้ิผูลงานี้เป็นี้ท้�ยอมิรับัอย่างแพัร่หลายในี้ระดั้บัสากล 

แต่ีมิิได้้กำาหนี้ด้ให้ต้ีองข้�นี้ทะเบ้ัยนี้รับัรองผูลการประเมิินี้ค่ำาคำาร์บัอนี้ฟุุตีพัริ�นี้ท์

องค์ำกร อย่างไรก็ด้้ การข้�นี้ทะเบ้ัยนี้รับัรองผูลการประเมิินี้ค่ำาคำาร์บัอนี้ฟุุตีพัริ�นี้ท์

องค์ำกรจัะทำาให้ข้อมูิลดั้งกล่าวเกิด้คำวามิน่ี้าเช่่�อถุ่อ เป็นี้ท้�ยอมิรับั และสามิารถุนี้ำา

ไปแสด้งผูลต่ีอสาธิารณีะ เช่่นี้ รายงานี้สิ�งแวด้ล้อมิ รายงานี้คำวามิยั�งยน่ี้ขององค์ำกร  

(Sustainability report) รายงานี้การแสด้งคำวามิรับัผิูด้ช่อบัตี่อสังคำมิและ 

สิ�งแวด้ล้อมิ (CSR report) การเข้าร่วมิโคำรงการเปิด้เผูยข้อมูิลด้้านี้คำาร์บัอนี้ CDP 

(Carbon Disclosure Project) หร่อการแสด้งผูลการด้ำาเนิี้นี้ธุิรกิจัตีามิแนี้วทาง

การพััฒนี้าอย่างยั�งย่นี้ของบัริษััทชั่�นี้นี้ำาระดั้บัโลก DJSI (Dow Jones Sustainability 

Index)
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ขั้�นตุอนกระบัวนการรายงานแล่ะ 
การข้้�นที่ะเบ่ัยนคาร์บัอนฟุุตุพร้�นท์ี่องค์กร

ขั้ั�นัต้อนั
กิารรายงานัต้าม

56-1 One 
Report

กิารรับรอง
คาร์บอนัฟุุต้พริ�นัท์ี่

องค์กิร
1. ก๊ำาหินดันโยบาย ก๊ลียุที่ธ์ แลีะแผู้นงาน √ √

2. ระบุขอบเขติองค์์ก๊ร √ √

3. จำาแนก๊แหิลี่งปลี่อยก๊๊าซเร่อนก๊ระจก๊ √ √

4. จัดัที่ำาข้อม้ลีบัญ้ชีรายก๊ารก๊๊าซเร่อน

ก๊ระจก๊ 
√ √

5. ค์ำานวิณปริมาณก๊ารปลี่อยก๊๊าซเร่อน

ก๊ระจก๊
√ √

6. แสดังข้อม้ลีปริมาณก๊ารปลี่อย 

ก๊๊าซเร่อนก๊ระจก๊
√ √

7. ก๊ารที่วินสอบปริมาณค์าร์บอน 

ฟุติพริ�นที่์ขององค์์ก๊ร
√ √

8. ข้�นที่ะเบียนรับรองค์าร์บอนฟุติพริ�นที่์

องค์์ก๊รก๊ับ อบก๊.
O √

หมิายเหตุี:  การรายงานี้ข้อมูิลปริมิาณีการปล่อยก๊าซเร่อนี้กระจักตีามิแบับั 56-1 

One Report มิิได้้กำาหนี้ด้ให้ต้ีองข้�นี้ทะเบ้ัยนี้คำาร์บัอนี้ฟุุตีพัริ�นี้ท์องค์ำกรแต่ีต้ีองได้้รับั 

การทวนี้สอบั และหากม้ิข้อมูิลปริมิาณีการปล่อยก๊าซเร่อนี้กระจัก แต่ีไม่ิม้ิการทวนี้สอบั 

หร่ออยู่ระหว่างทวนี้สอบั ให้ระบุัข้อมูิลดั้งกล่าวให้ชั่ด้เจันี้ หร่อหากไม่ิม้ิข้อมูิล

ปริมิาณีการปล่อยก๊าซเร่อนี้กระจักให้ระบุัว่า “ไม่ิม้ิข้อมูิล” 
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ขั้�นตุอนรับัรองผล่คาร์บัอนฟุุตุพร้�นท์ี่องค์กร
กับั อบัก. เป็นอย่างไร

 การด้ำาเนิี้นี้การเพ่ั�อขอการรับัรองค่ำาคำาร์บัอนี้ฟุุตีพัริ�นี้ท์องค์ำกรกับั อบัก. 

สามิารถุแบ่ังเป็นี้ 2 ขั�นี้ตีอนี้ โด้ยสามิารถุด้ำาเนิี้นี้การคำวบัคู่ำกันี้ได้้ และสำาหรับับัริษััท

ท้�ม้ิการทวนี้สอบัคำาร์บัอนี้ฟุุตีพัริ�นี้ท์องค์ำกรอยู่ก่อนี้แล้ว สามิารถุย่�นี้ใบัสมัิคำรกับั 

อบัก. เพ่ั�อขอรับัการรับัรองผูลคำาร์บัอนี้ฟุุตีพัริ�นี้ท์องค์ำกรได้้โด้ยไม่ิต้ีองขอรับั 

การทวนี้สอบัอ้กคำรั�ง

ขั้�นตุอนท่ี่� 1 ยื�นใบัสมัคร

 ย่�นี้ใบัสมัิคำรเพ่ั�อขอการรับัรองผูลการประเมิินี้ค่ำาคำาร์บัอนี้ฟุุตีพัริ�นี้ท์

องค์ำกร ผู่านี้ระบับัอิเล็กทรอนิี้กส์บันี้หน้ี้าเว็บัไซต์ี http://thaicarbonlabel.tgo.

or.th/index.php?lang=TH&mod=YldWdFltVnk&action=Ykc5bmFXND0

ขั้�นตุอนท่ี่� 2 ข้อรับัการที่วนสอบัแล่ะตุรวจัประเม้น

 ติีด้ต่ีอผูู้ทวนี้สอบัท้�ผู่านี้การข้�นี้ทะเบ้ัยนี้กับั อบัก. โด้ยส่งเอกสารประกอบั

การสมัิคำรให้กับัผูู้ตีรวจัประเมิินี้ ได้้แก่

(1) รายงานี้การประเมิินี้คำาร์บัอนี้ฟุุตีพัริ�นี้ท์องค์ำกร

(2) เอกสารแนี้บัประกอบัการพิัจัารณีา เช่่นี้ ใบัอนุี้ญาตีประกอบักิจัการ

โรงงานี้ (รง. 4) แผูนี้ผัูงโรงงานี้ แผูนี้ผัูงมิิเตีอร์ไฟุฟุ้า เอกสารแสด้ง

แผูนี้การซ่อมิบัำารุง เอกสารแสด้งผูลการสอบัเท้ยบัอุปกรณ์ีและ 

เคำร่�องม่ิอวัด้ เป็นี้ต้ีนี้
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 หลังจัากการทวนี้สอบัเอกสารเบ่ั�องต้ีนี้ จัะม้ิการตีรวจัประเมิินี้ ณี โรงงานี้ 

ว่าม้ิการด้ำาเนิี้นี้กิจักรรมิองค์ำกรสอด้คำล้องตีามิขอบัเขตีท้�ด้ำาเนิี้นี้การประเมิินี้

คำาร์บัอนี้ฟุุตีพัริ�นี้ท์องค์ำกร รวมิทั�งตีรวจัสอบัท้�มิาของข้อมูิลบััญช้่รายการสิ�งแวด้ล้อมิ 

ว่าสอด้คำล้องตีามิข้อกำาหนี้ด้ทั�งเร่�องการจัำาแนี้กแหล่งปล่อยก๊าซเร่อนี้กระจัก 

ได้้อย่างคำรบัถุ้วนี้ รวมิทั�ง ตีรวจัสอบัท้�มิาของข้อมูิลบััญช้่รายการก๊าซเร่อนี้กระจัก 

ว่าสอด้คำล้องตีามิข้อกำาหนี้ด้ทั�งเร่�องคำวามิถูุกต้ีองของข้อมูิล แหล่งท้�มิาและวิธ้ิการ

รวบัรวมิข้อมูิล ตีลอด้จันี้ ระบับัการจััด้การคุำณีภาพัข้อมูิลบััญช้่รายการก๊าซเร่อนี้กระจัก 

รวมิทั�ง การประเมิินี้คำวามิไม่ิแน่ี้นี้อนี้ของข้อมูิลหากตีรวจัพับัว่าม้ิข้อบักพัร่อง 

ผูู้ตีรวจัประเมิินี้จัะแจ้ังให้องค์ำกรด้ำาเนิี้นี้การแก้ไขภายในี้ระยะเวลาท้�เหมิาะสมิ

 ผูู้ทวนี้สอบัจัะส่งใบัรับัรองผูลการทวนี้สอบั (ลงนี้ามิโด้ยผูู้ทวนี้สอบั) 

ไปยัง อบัก. เพ่ั�อพิัจัารณีาอนุี้มัิติีออกใบัรับัรองค่ำาคำาร์บัอนี้ฟุุตีพัริ�นี้ท์องค์ำกร 

โด้ยคำณีะกรรมิการบัริหาร อบัก.

ค่าใช้จ่ัายในการข้อการรับัรองค่าคาร์บัอน
ฟุุตุพร้�นท์ี่องค์กร

 ค่ำาใช้่จ่ัายข้�นี้อยู่กับัหลายปัจัจััย เช่่นี้ ขนี้าด้ขององค์ำกร จัำานี้วนี้ปริมิาณี

ข้อมูิล คำวามิซับัซ้อนี้ของกิจักรรมิ ฯลฯ ซ้�งจัะสะท้อนี้ออกมิาในี้รูปของคำาร์บัอนี้

ฟุุตีพัริ�นี้ท์ท้�ปล่อยออกมิาจัากกิจักรรมิองค์ำกรซ้�งค่ำาใช้่จ่ัายในี้การข้�นี้ทะเบ้ัยนี้

คำาร์บัอนี้ฟุุตีพัริ�นี้ท์ขององค์ำกรเบ่ั�องต้ีนี้ประมิาณี 45,000 – 189,000 บัาทต่ีอปี 

โด้ยสามิารถุแบ่ังออกเป็นี้ 3 ส่วนี้ ได้้แก่
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ล่ำาดบั รายกิาร ป็ริมาณ ค่าใช้้จ่าย

1

ค์่าที่ี�ปร้ก๊ษา

1 man-day 

ประมาณ 12,000 

บาที่

5-10 man-day

ไม่มี*

หิร่อ 60,000 - 

120,000 บาที่

2

ค์่าที่วินสอบ

1 man-day 

ประมาณ 12,000 

บาที่

3-5 man-day
36,000 - 60,000 

บาที่

3 ค์่าข้�นที่ะเบียน 1 องค์์ก๊ร
9,095 บาที่ 

(รวิม vat)

หมายเหตุุ : * กรณ้ีหน่ี้วยงานี้สามิารถุคำำานี้วณีคำาร์บัอนี้ฟุุตีพัริ�นี้ท์เองได้้ ไม่ิจัำาเป็นี้

ต้ีองจ้ัางท้�ปร้กษัาจัากภายนี้อก ทำาให้ไม่ิม้ิค่ำาใช้่จ่ัาย
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เอกสารเก่�ยวกับัการจััดที่ำาคาร์บัอนฟุุตุพร้�นท์ี่
องค์กร

หนังสือ QR Code สำาหรับัดาวน์โหล่ด

ข้อกำาหนี้ด้ในี้การคำำานี้วณีและรายงานี้ 

คำาร์บัอนี้ฟุุตีพัริ�นี้ท์ขององค์ำกร

คู่ำม่ิอการจััด้ทำาคำาร์บัอนี้ฟุุตีพัริ�นี้ท์ขององค์ำกร 

รายสาขาอุตีสาหกรรมิ
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หนังสือ QR Code สำาหรับัดาวน์โหล่ด

ค่ำาการปล่อยก๊าซเร่อนี้กระจัก 

(Emission Factor)

คำาถามท่ี่�พบับ่ัอยในการรายงานข้้อมูล่ 
การปล่่อยก๊าซเรือนกระจักตุาม 
แบับั 56-1 One Report

1. การเปิด้เผูยข้อมูิลการปล่อยก๊าซเร่อนี้กระจักจัะต้ีองม้ิการทวนี้สอบัจัากผูู้ทวนี้สอบั 

ภายนี้อกด้้วยหร่อไม่ิ

• คำวามิคำาด้หวัง เพ่ั�อให้เกิด้คำวามิน่ี้าเช่่�อถุ่อของข้อมูิลต่ีอผูู้ลงทุนี้ ผูู้ถุ่อหุ้นี้ 

และผูู้ท้�เก้�ยวข้อง รวมิทั�งเพ่ั�อให้ม้ิมิาตีรฐานี้ท้�สามิารถุเปร้ยบัเท้ยบั 

การด้ำาเนิี้นี้การของบัริษััทในี้แต่ีละปีได้้จ้ังให้ม้ิการทวนี้สอบัข้อมูิลจัาก 

ผูู้ทวนี้สอบัท้�ได้้รับัการข้�นี้ทะเบ้ัยนี้จัาก อบัก. หร่อเท้ยบัเท่า
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• การเล่อกผูู้ทวนี้สอบั สามิารถุด้รูายช่่�อผูู้ทวนี้สอบัได้้ท้�เว็บัไซต์ีของ อบัก. 

ดั้งน้ี้�

ก) http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/ เล่อก “รายช่่�อผูู้ทวนี้สอบั” 

หร่อ

ข) ผูู้ทวนี้สอบัท้�บัริษััทพิัจัารณีาแล้วเห็นี้ว่าม้ิคำวามิเหมิาะสมิและน่ี้าเช่่�อถุ่อ 

เพ้ัยงพัอ เช่่นี้ ม้ิผูลงานี้เป็นี้ท้�ยอมิรับัอย่างแพัร่หลายในี้ประเทศึท้�

เป็นี้ท้�ตัี�งของบัริษััท/โคำรงการนัี้�นี้หร่อเป็นี้ผูู้ทวนี้สอบัท้�ม้ิมิาตีรฐานี้

ในี้ระดั้บัสากล (international firm)

2. กรณ้ีบัริษััทยังไม่ิเคำยด้ำาเนิี้นี้การหร่ออยู่ระหว่างด้ำาเนิี้นี้การ คำวรเปิด้เผูยอะไรบ้ัาง

• คำวามิคำาด้หวัง แม้ิในี้ช่่วงแรกบัริษััทยังไม่ิม้ิข้อมูิล และระบุัว่าไม่ิม้ิข้อมูิล 

บัริษััทจัะต้ีองเปิด้เผูยให้เห็นี้ถุ้งคำวามิมุ่ิงมัิ�นี้ตัี�งใจัท้�จัะด้ำาเนิี้นี้การในี้ระยะ

ต่ีอไป

• หากเป็นี้ช่่วงเริ�มิต้ีนี้หร่ออยู่ระหว่างด้ำาเนิี้นี้การ ให้บัริษััทระบุัว่ายังไม่ิม้ิ

ข้อมูิล พัร้อมิกับัเปิด้เผูยเจัตีจัำานี้งของคำณีะกรรมิการ และเป้าหมิายท้�จัะ

เริ�มิด้ำาเนี้นิี้การท้�สอด้คำลอ้งกับับัรบิัทของบัรษัิัทเพั่�อแสด้งถุ้งคำวามิมุ่ิงมัิ�นี้

ของบัริษััท เช่่นี้ การกำาหนี้ด้ให้ม้ิเป้าหมิายการลด้การปล่อยก๊าซเร่อนี้กระจัก 

ในี้ปีใด้ การเตีร้ยมิการเพ่ั�อเริ�มิเก็บัข้อมูิล และปีท้�คำาด้ว่าจัะม้ิข้อมูิล 

เป็นี้ต้ีนี้ เพ่ั�อให้ผูู้ลงทุนี้และผูู้เก้�ยวข้องทราบัถุ้งแนี้วทางการด้ำาเนิี้นี้การ

ท้�จัะเกิด้ข้�นี้ในี้อนี้าคำตีตีลอด้จันี้อาจัเปิด้เผูยข้อมูิลบัางองค์ำประกอบัท้�ได้้

เริ�มิด้ำาเนิี้นี้การ เช่่นี้ วิธ้ิจััด้การพัลังงานี้ และวิธ้ิจััด้การนี้ำ�า เป็นี้ต้ีนี้

• ทั�งน้ี้� หากบัริษััทม้ิข้อมูิลการปล่อยก๊าซเร่อนี้กระจัก แต่ียังไม่ิได้้ผู่านี้ 

การทวนี้สอบัหร่อทวนี้สอบัไม่ิทันี้และต้ีองการเปิด้เผูยข้อมูิลให้ระบุัว่า 

ยังไม่ิได้้ผู่านี้การทวนี้สอบัข้อมูิลท้�ได้้รับัการข้�นี้ทะเบ้ัยนี้จัาก อบัก. หร่อ

เท้ยบัเท่า เพ่ั�อให้ผูู้ลงทุนี้และผูู้เก้�ยวข้องทราบั และกำาหนี้ด้เป้าหมิายว่า

จัะทวนี้สอบัในี้ปีใด้

http://thaicarbonlabel
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3. เน่ี้�อหาการเปิด้เผูยข้อมูิลการปล่อยก๊าซเร่อนี้กระจัก คำวรประกอบัด้้วยอะไรบ้ัาง

• คำวามิคำาด้หวัง การม้ินี้โยบัายและแผูนี้งานี้ท้�ชั่ด้เจันี้ เพ่ั�อลด้คำวามิเส้�ยง
ของบัริษััทจัากผูลกระทบัท้�เกิด้จัากการปล่อยก๊าซเร่อนี้กระจัก พัร้อมิทั�ง
แผูนี้การบัริหารจััด้การการลด้การปล่อยก๊าซเร่อนี้กระจักท้�เหมิาะสมิ 
และคำรอบัคำลุมิตีลอด้ห่วงโซ่อุปทานี้ รวมิถุ้งเพ่ั�อเป็นี้จุัด้เริ�มิต้ีนี้ของบัริษััท
ในี้การเตีร้ยมิพัร้อมิสำาหรับัรองรับักฎหมิายท้�เก้�ยวข้อง ตีลอด้จันี้ 
การเปล้�ยนี้แปลงสภาพัภูมิิอากาศึในี้อนี้าคำตี และช่่วยตีอบัโจัทย์  
คำวามิต้ีองการของผูู้ลงทุนี้ท้� ต้ีองการทราบัถุ้งข้อมูิลการปล่อย 
ก๊าซเร่อนี้กระจักและแนี้วทางการลด้ก๊าซเร่อนี้กระจัก ซ้�งจัะนี้ำาไปสู่การลด้
ผูลกระทบัเชิ่งลบัต่ีอสิ�งแวด้ล้อมิ โด้ย:
o อธิิบัายกิจักรรมิหลักในี้การด้ำาเนิี้นี้ธุิรกิจัตีลอด้ห่วงโซ่อุปทานี้ ท้�ก่อให้เกิด้ 

ก๊าซเร่อนี้กระจัก ทั�งทางตีรงและทางอ้อมิตีามิมิาตีรฐานี้สากล
o ระบุัวิธ้ิการบัริหารจััด้การเพ่ั�อลด้การปล่อยก๊าซเร่อนี้กระจัก (หร่อ

แผูนี้งานี้การบัริหารจััด้การ เพ่ั�อลด้ก๊าซเร่อนี้กระจัก) รวมิทั�ง 
อาจัแสด้งผูลลัพัธ์ิท้�เกิด้ข้�นี้ในี้ปีท้�ผู่านี้มิา และเปร้ยบัเท้ยบักับัข้อมูิล
ในี้ปีก่อนี้หน้ี้า

o ระบุัปริมิาณีการปล่อยก๊าซเร่อนี้กระจักทางตีรง ทางอ้อมิ และ 
ผูลรวมิปริมิาณีการปล่อยก๊าซเร่อนี้กระจักทั�งองคำ์กร (ถุ้ามิ้)  
เพ่ั�อสะท้อนี้ถุ้งคำวามิสามิารถุของธุิรกิจัในี้การใช้่ทรัพัยากรธิรรมิช่าติี
อย่างคุ้ำมิค่ำา และลด้ผูลกระทบัทางสิ�งแวด้ล้อมิต่ีอการด้ำาเนิี้นี้ธุิรกิจั
ของบัริษััท อ้กทั�งเป็นี้ข้อมูิลให้แก่บัริษััทในี้การจััด้ทำานี้โยบัายและ
กำาหนี้ด้เป้าหมิายเพ่ั�อการด้ำาเนิี้นี้ธุิรกิจัท้�เป็นี้มิิตีรต่ีอสิ�งแวด้ล้อมิ

o ระบุัผูู้ทวนี้สอบั
o ระบัุแนี้วนี้โยบัายของคำณีะกรรมิการบัริษััท ท้�สะท้อนี้ให้เห็นี้ถุ้ง 

คำวามิมุ่ิงมัิ�นี้ของบัริษััทในี้การลด้ผูลกระทบัทางลบัจัากการปล่อย
ก๊าซเร่อนี้กระจัก โด้ยระบุัเป้าหมิายเชิ่งปริมิาณี แนี้วทาง และ
กลยุทธ์ิเพ่ั�อลด้การปล่อยก๊าซเร่อนี้กระจักของธุิรกิจัในี้อนี้าคำตี
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4. การนัี้บัระยะเวลาของข้อมูิลสำาหรับัการทวนี้สอบันัี้บัอย่างไร เช่่นี้ พั.ย. 2563 

– ตี.คำ. 2564 ได้้หร่อไม่ิ

• ได้้ เน่ี้�องจัาก อบัก. กำาหนี้ด้การเก็บัข้อมูิลเพ่ั�อการทวนี้สอบัให้คำรบั  

12 เด่้อนี้เท่านัี้�นี้ โด้ยจัะเริ�มิเม่ิ�อใด้ก็ได้้ ทั�งน้ี้� ในี้การเปิด้เผูยข้อมูิลในี้ 56-1 

One Report ให้ระบุัรอบั 12 เด่้อนี้ด้้วย เช่่นี้ ปี 2563 (เด่้อนี้ ม้ิ.คำ. 2563 

- ก.พั. 2564) เป็นี้ต้ีนี้

5. การทวนี้สอบัการจััด้ทำาคำาร์บัอนี้ฟุุตีพัริ�นี้ท์เพ่ั�อรายงานี้ตีามิแบับั 56-1 One Report 

คำรอบัคำลุมิเฉพัาะคำาร์บัอนี้ฟุุตีพัริ�นี้ท์ขององค์ำกรเท่านัี้�นี้ หร่อคำรอบัคำลุมิของ

ผูลิตีภัณีฑ์์ด้้วย

• การทวนี้สอบัการจััด้ทำาคำาร์บัอนี้ฟุุตีพัริ�นี้ท์ตีามิแบับั 56-1 One Report 

หัวข้อ 3.3.2 ผูลการด้ำาเนิี้นี้งานี้ด้้านี้สิ�งแวด้ล้อมิ ได้้ระบุัวา่ “…ให้เปิด้เผูย

ข้อมูิลการปล่อยก๊าซเร่อนี้กระจักตีามิมิาตีรฐานี้สากลหร่อเท้ยบัเท่า  

โด้ยระบุัช่่�อผูู้ทวนี้สอบัการจััด้ทำาคำาร์บัอนี้ฟุุตีพัริ�นี้ท์ขององค์ำกร 

ท้�ข้�นี้ทะเบ้ัยนี้กับั อบัก. หร่อผูู้ทวนี้สอบัท้�บัริษััทเห็นี้ว่าม้ิผูลงานี้เป็นี้ท้�

ยอมิรับัอยา่งแพัร่หลาย ในี้ระด้บััสากล…” ดั้งนัี้�นี้ บัริษััทสามิารถุเปดิ้เผูย

ข้อมูิลตีามิการด้ำาเนิี้นี้การจัริงซ้�งอาจัเริ�มิจัากคำาร์บัอนี้ฟุุตีพัริ�นี้ท์ของ

องคำก์ร หร่อขยายขอบัเขตีไปยงัผูลิตีภัณีฑ์์ขององค์ำกรด้้วยก็ได้้  ทั�งน้ี้� บัริษััท

ต้ีองระบุัให้ชั่ด้เจันี้ถุ้งขอบัเขตีการด้ำาเนิี้นี้การดั้งกล่าวเพ่ั�อมิิให้ผูู้ลงทุนี้ 

เข้าใจัผิูด้
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สอบัถามเพ้�มเตุ้ม

สำานักส่งเสร้มตุล่าดคาร์บัอนแล่ะนวัตุกรรม องค์การบัร้หารจััดการ
ก๊าซเรือนกระจัก (องค์การมหาชน)

120 หมู่ิท้� 3 ชั่�นี้ 9 อาคำารรัฐประศึาสนี้ภักด้้ ศูึนี้ย์ราช่การเฉลิมิพัระเก้ยรติีฯ  

ถุนี้นี้แจ้ังวัฒนี้ะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตีหลักส้� กรุงเทพัฯ 10210

http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/

ฝ่่ายส่งเสร้มธิรรมาภ้บัาล่แล่ะความยั�งยืน สำานักงานคณีะกรรมการ
กำากับัหลั่กที่รัพย์แล่ะตุล่าดหลั่กที่รัพย์

333/3 ถุนี้นี้วิภาวด้้รังสิตี แขวงจัอมิพัล เขตีจัตุีจัักร กรุงเทพัฯ 10900

https://www.sec.or.th/ หร่อ https://www.sec.or.th/onereport

http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/


44
แนวทางการจััดทำารายงานการปล่่อยก๊าซเรือนกระจัก สำำาหรับบริษััทจัดทะเบียน

คู่ำม่ิอฉบัับัน้ี้�ต้ีพิัมิพ์ัด้้วยกระด้าษักร้นี้ออฟุเซ็ตีผูลิตีจัากวัสดุ้ทางการเกษัตีร 

ท้�ใช้่แล้วผูสมิเย่�อหมุินี้เว้ยนี้ และหม้ิกพิัมิพ์ัท้�ม้ิส่วนี้ผูสมิของถัุ�วเหล่องแทนี้ 

ส่วนี้ประกอบัของหม้ิกพิัมิพ์ัจัากนี้ำ�ามัินี้ปิโตีรเล้ยมิ ซ้�งเป็นี้มิิตีรต่ีอสิ�งแวด้ล้อมิ





คู่ำม่ิอฉบัับัน้ี้�ต้ีพิัมิพ์ัด้้วยกระด้าษักร้นี้ออฟุเซ็ตีผูลิตีจัากวัสดุ้ทางการเกษัตีร 

ท้�ใช้่แล้วผูสมิเย่�อหมุินี้เว้ยนี้ และหม้ิกพิัมิพ์ัท้�ม้ิส่วนี้ผูสมิของถัุ�วเหล่องแทนี้ 

ส่วนี้ประกอบัของหม้ิกพิัมิพ์ัจัากนี้ำ�ามัินี้ปิโตีรเล้ยมิ ซ้�งเป็นี้มิิตีรต่ีอสิ�งแวด้ล้อมิ
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