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1

แนวทางการเปิดเผยข้อมูลก๊าซเรือนกระจก
ในรายงานขององค์กร



National GHG Inventory

การจัดท าข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการ

Carbon Footprint for Organizations

Carbon Footprint for Products (CFP)

Low Carbon City (LCC) CFO and CCF 

Event Carbon Footprint 

ISO 14064-1 

ISO 14067 / ISO 14044 

GHG Protocol (GPC)

ประเมินการปล่อย GHG ตาม 
Scope 1, 2 และ 3

Personal Carbon Footprint

ประเมินการปล่อย GHG ตลอด
วัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์

CCF ประเมินการปล่อย GHG 
ตามหลัก BASIC, BASIC+

ประเมินการปล่อย GHG จาก
แหล่งก าเนิด (Sources) และ
การดูดกลับโดย Sinks

546
องค์กร

4,381
ผลิตภัณฑ์

214
อปท.

112*

อีเว้นท์
1,286*

คน

มีการทวนสอบ
โดย Third-party

มีการทวนสอบ
โดย Third-party

2006 IPCC Guidelines

• แบ่งเป็น 5 สาขาการปล่อยฯ
• ข้อมลูยอ้นหลงั 4 ปี

การประเมินการ “ปล่อย” ก๊าซเรือนกระจกในระดับต่าง ๆ

TGO ให้การสนับสนนุด้าน Capacity Building / QC

CFO

17
จังหวัด

CFP

มาตรฐาน

Apply CFO Apply CFO

ปรับให้ใช้งานง่าย ปรับให้ใช้งานง่าย

การจัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจกระดับประเทศ
มาตรฐาน

253.9 MtCO2e

+ 5

เพิ่มขึ้น 3.8% จาก 2558

เพิ่มขึน้ 5%
16.8 MtCO2e

เพิ่มขึน้ 4.8%
31.5 MtCO2e
เพิ่มขึน้ 1.5%

52.2 MtCO2e
ลดลง 0.03%

- 91.1 MtCO2e
เพิ่มขึน้ 0.9%

2559: 354.4 MtCO2e

+ 23
(2564) (2564)

* มีการชดเชยคาร์บอนด้วยแล้ว



ความส าคัญของข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร
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OECD ผลักดันประเทศสมาชิกและคู่ค้า
เปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

“The Guidelines also encourage a second 
set of disclosure or communication 
practices in areas where reporting 

standards are still evolving such as, for 
example, social, environmental and risk 
reporting.  This is particularly the case 
with greenhouse gas emissions, as the 
scope of their monitoring is expanding to 

cover direct and indirect, current and 
future, corporate and product emissions; …”

ตลาดทุนทั่วโลกใหค้วามส าคัญกับ 
Carbon Disclosure 

- US SEC ก าหนดให้ public companies เปิดเผยความเสี่ยงที่ 

“material” ต่อธุรกิจ ซึ่ง “climate change-related risks” ถือ

เป็น 1 ใน material risks  โดยออก interpretive guidance เป็น

แนวทางแก่ public companies ในการเปิดเผยข้อมูล climate 

change ใน 10-K Form

- Australia: National Greenhouse and Energy 

Reporting Act ก าหนดให้ธุรกิจ energy production 

and consumption รายงาน carbon emissions

- UK: Companies Act 2006, Regulations 2013 ให้ บจ. 
ท่ีอยู่ใน listed LSE  ต้องรายงาน GHG emission โดยเป็น
ส่วนหนึ่งของ annual Director’s report 

- Singapore: SGX ออก Guide to Sustainability Reporting 
for Listed  Companies ให้ บจ.จัดท า Sustainability 
Report โดยเปิดเผยเรื่อง climate change ในหมวด
สิ่งแวดล้อม

มาตรฐานสากลด้านความยั่งยืน
สนับสนุนให้เปิดเผยข้อมูล
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก



ประโยชน์ของการเปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

• ตอบสนองความต้องการของนักลงทุน (ซึ่งหลายราย มักเป็นผู้ถือหุน้รายใหญ่ของบริษทั) 

และท าให้ข้อมูลนั้นสามารถส่งต่อให้แก่ผู้ลงทุน ลูกค้า หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ได้พร้อมกัน

• แสดงถึงความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูล

เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

• สามารถระบุได้ว่าจุดใดมีศักยภาพในการลดต้นทุน และช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการความเสี่ยง
และการปรับตัวต่อผลกระทบของบริษัทได้

บริษัทจ านวนมากได้รับประโยชน์จากการประเมินในด้าน climate change strategies, risks and opportunities อย่างเป็นระบบ

• แสดงถึงศักยภาพขององค์กรในการรับมือ                      
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
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• ท าให้องค์กรเห็นโอกาสในด้านต่างๆ เช่น  การลดต้นทุน   การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อผลกระทบ 

    การเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ การได้รับการยอมรับและแสดงศักยภาพของบริษัท
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Climate-related Disclosure CDP GRI DJSI/CSA SEC

Governance
Board’s oversight ✓ ✓ Not directly ระบุนโยบาย (ถ้าม)ี

Management’s role ✓ ✓ Not directly

Strategy

Risks & Opportunities 
Identification

✓ ✓ ✓ (ถ้าม)ี

Impact on businesses, strategy 
and financial planning

✓ ✓ ✓

Strategy’s resilience ✓ ✓

Risk 
Management

Risk identification & 
assessment

✓ ✓ ✓

Risk management process ✓ ✓ ✓

Integration ✓ ✓ ✓

Metrics and 
Targets

Metrics used ✓ ✓ ✓

GHG emissions ✓ ✓ ✓ ✓

Targets ✓ ✓ ✓
ระบุเป้าหมาย/แนวทาง/

กลยุทธ์

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ



• ให้เปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกตามมาตรฐานสากล
หรือเทียบเท่า

• ระบุผู้ทวนสอบท่ีขึ้นทะเบียนกับ 
TGO หรือมีผลงานเป็นท่ียอมรับ
ในระดับสากล

กรณีบริษัทไม่ได้จัดท าข้อมูลการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก ต้องระบุเหตุผลประกอบด้วย
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GHG Emissions Disclosure CDP GRI DJSI/CSA SEC

Emissions 
Scope

Scope 1 ✓ ✓ ✓ ทางตรง

Scope 2 ✓ ✓ ✓ ทางอ้อม

Scope 3 ✓ ✓ ✓

Scope 3 
Emissions

Split by GHG Protocol 
sources category

✓ recommended ✓

Disclose/explain any 
exclusions

✓

Explanation of 
methodologies used

✓ ✓ ✓

Verification 3rd Party verification ✓
External assurance 
for sustainability 

report
✓ ✓

การเปิดเผยข้อมูลก๊าซเรือนกระจกภายใต้มาตรฐานการรายงานต่าง ๆ

รายงาน One Report

สามารถใช้ CFO 
ในการรายงาน

มีผลใช้บงัคับตัง้แต่ 1 ม.ค. 2565 



แบบ 56-1 One Report ของ กลต.
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี / รายงานประจ าปี
แสดงขอ้มูลขั้นต่ าที่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 
(“บริษัท”) ตอ้งเปดิเผย

ส่วนที่ 1   การประกอบธุรกิจและผลการด าเนินงาน

ส่วนที่ 2   การก ากับดูแลกิจการ

1. โครงสร้างและการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท
2. การบริหารจัดการความเสี่ยง
3.การขับเคลื่อนธุรกจิเพื่อความยั่งยืน
4. การวิเคราะห์และค าอธบิายของฝ่ายจัดการ
5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมลูส าคัญอื่น

6. นโยบายการก ากับดูแลกิจการ
7. โครงสร้างการก ากบัดแูลกิจการ และข้อมูลส าคัญฯ
8. รายงานผลการด าเนนิงานส าคัญด้านการก ากบัดูแลกิจการ
9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกนั

ส่วนที่ 3   งบการเงิน

ส่วนที่ 4   การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

การเปิดเผยข้อมูลก๊าซเรือนกระจก

เปิดเผยแนวนโยบาย
คณะกรรมการบรษิัทในเร่ืองนี้

ระบุชื่อผู้ทวนสอบ

เปิดเผยข้อมูลการปล่อย GHG
ตามมาตรฐานสากลหรือเทียบเท่า CFO

แนวทางปฏิบัติที่ส าคญั
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• ระบุกิจกรรมหลักท่ีก่อให้เกิด GHG จากการด าเนินธุรกิจ
ตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า
Direct Emissions & Indirect Emissions

• ระบุวิธีการบริหารจัดการเพ่ือลดการปล่อย GHG รวมทั้ง
ผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบข้อมูล

• ระบุข้อมูลปริมาณการปล่อย GHG ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม รวมทั้งปริมาณการปล่อย GHG ของทั้งองค์กร

• ระบุเป้าหมาย แนวทาง และกลยุทธ์ เพ่ือลดปัญหา 
GHG จากธุรกิจในอนาคต

• ระบุมาตรฐานที่ใช้ในการค านวณ และระบุผู้ทวนสอบ/
ผู้ที่ให้การรับรอง

3.3 (4)

3.3 (4)



10

2

การจัดท ารายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
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GHGs และศักยภาพในการท าให้เกิดภาวะโลกร้อน

ชนิดของก๊าซเรือนกระจก สูตรเคมี

ศักยภาพในการท าให้เกิด
ภาวะโลกร้อน (GWP) เทียบกับ CO2 

อายุคงอยู่ในชั้น
บรรยากาศ

(ปี)
AR5 (2014)AR4 (2007) AR5 (2014)

คาร์บอนไดออกไซด์ CO2 1 1 100

มีเทน CH4 25 28 12

ไนตรัสออกไซด ์ N2O 298 265 114

ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน HFCs 124-14,800 4-12,400 1.4-270

เปอร์ฟลูออโรคาร์บอน PFCs 7,390-12,200 6,630-11,100 <1,000-50,000

ซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ SF6 22,800 23,500 3,200

ไนโตรเจนไตรฟลูออไรด์ NF3 17,200 16,100 740

Source: IPCC Fourth Assessment Report 



คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

“คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร” คือ ปริมาณการปล่อยและ
ดูดกลับก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gas emissions 
and removals) ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการด าเนินงานของ
องค์กร วัดรวมอยู่ ในรูปของตัน (กิ โลกรัม )  ของก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
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CFO คือ มาตรฐานการประเมินปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก
ขององค์กร แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังน้ี

ประเภท 1: กิจกรรมการเผาไหม้โดยตรงและการรั่วไหล
ประเภท 2: กิจกรรมการน าเข้าพลังงานเข้ามาใช้
ประเภท 3: กิจกรรมการจ้างเหมาหรือนอกขอบเขตองค์กร

ตัวอย่างการรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร |   CARBON FOOTPRINT FOR ORGANIZATION (CFO)

Activity Data (AD) Emission Factor GWP100 AR5GHG Emissions = X

ปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก ข้อมูลกิจกรรม

X

ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก IPCC 
Vol.2 table 2.2, DEDE, AR5

ค่าศักยภาพในการท า
ให้เกิดสภาวะโลกร้อน

หลักการค านวณ
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1) การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ที่อยู่กับที่

 การผลิตไฟฟ้า ความร้อน และไอน้ า เพื่อใช้เองภายในองค์กร และ/หรือ เพื่อการส่งออก หรือ แจกจ่ายให้แก่
ผู้ใช้งานนอกขอบเขตองค์กรและการสูญเสียที่เกิดขึ้นในระหว่างการส่งผ่านพลังงานไฟฟ้า ความร้อน หรือไอน้ า

 การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงจากการใช้งานของอุปกรณ์และ/หรือเครื่องจักรที่องคก์รเป็นเจ้าของ หรือเช่าเหมามา
แต่องค์กรรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของน้ ามันเชื้อเพลิง Boiler, Burner, Kiln, Diesel Generator, Diesel Fire 
Pump, เครื่องตัดหญ้า

 การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงที่ใช้ในการหุงต้มภายในองค์กร, เตาหุงต้มอาหาร
 การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ชุดเชื่อมแบบใช้แก๊สหรืออะเซติลีน, ชุดตัดแบบใช้แก๊ส, การเผาขยะ/

ของเสีย, การเผาถางพื้นที่ รวมถึงการเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวล

CO2, CH4, N2O

Scope1: Direct GHG Emissions and Removals
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รูปแบบการเก็บข้อมูล

1.1 การเผาไหม้ที่อยู่กับที่ (Stationary combustion) 
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2) การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากเผาไหม้ที่มีการเคลื่อนที่
การเผาไหม้ของเชื้อเพลงิทีเ่กิดขึ้นจากแหล่งที่มีการเคลือ่นที่ได้ เช่น ยานพาหนะ เป็นต้น

Scope1: Direct GHG Emissions and Removals

CO2, CH4, N2O

 Mobile Source (On-road):
o ยานพาหนะต่าง ๆ 

 Mobile Source (Off-road): อุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่เคลื่อนที่ได ้
o Forklift, รถขุด, รถตัก, รถตัดหญ้า

 Railway, Waterborne Navigation, Aviation 
o รถไฟ, เรือ, เครื่องบิน, เฮลิคอปเตอร์ 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงจากการเผาไหม้แบบเคลื่อนที่ คือ การเผาไหม้เชื้อเพลิง ในอุปกรณ์ขนส่ง เช่น 
ยานยนต์ รถบรรทุก เรือ เครื่องบิน รถไฟ รถฟอล์คลิฟท์ เป็นต้น  
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1.2 การเผาไหม้ที่มีการเคลือ่นที่ (Mobile combustion) 

รูปแบบการเก็บข้อมูล
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3) การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกโดยตรงจากกระบวนการผลิต
การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรอืนกระจกทีเ่กดิขึ้นจากกระบวนการได้แก่ กระบวนการอันเนื่องมาจาก

ปฏิกิริยาเคมีภายในกระบวนการผลิต เช่น กระบวนการ Calcinations ของการผลิตปูนซเีมนต์

Scope1: Direct GHG Emissions and Removals

CO2, N2O
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4) การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการรั่วไหล และอื่นๆ

 การรั่วซึมของก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศภายนอก ที่เกิดขึ้น ณ บริเวณรอยเชื่อมข้อต่อท่อของอุปกรณ์ที่
ตั้งอยู่ภายในองค์กร เช่น หรือการรั่วไหลของสารท าความเย็นหรือก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ จากอุปกรณ์ต่างๆ ในขณะท า
การซ่อมบ ารุง
 การรั่วไหลของก๊าซเรือนกระจกจากหน่วยผลิตย่อยภายในโรงงาน เช่น การรั่วไหลของก๊าซซัลเฟอร์เฮ็กซาฟลู
โอไรด์ (SF6) จาก Switchgear 
 การใช้อุปกรณ์ดับเพลิงประเภทที่สามารถก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกได้
 ก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบ าบัดน้ าเสียและหลุมฝังกลบของเสียที่มีสารอินทรีย์เป็นองค์ประกอบ
 ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการใช้ปุ๋ย หรือสารเคมีเพ่ือการซักล้างหรือท าความสะอาดภายในองค์กร

Scope1: Direct GHG Emissions and Removals

CO2, HFCs, PFCs, NF3, SF6
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5) การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกโดยตรงจากของชีวมวล (ดินและป่าไม้)

 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง และการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน และ
ป่าไม้
 การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเปลี่ยนแปลง จากพ้ืนที่ป่าไม้ไปเป็นพื้นที่ปศุสัตว์ หรือพื้นที่เกษตรกรรม 
จากพื้นที่ชุ่มน้ าไปเป็นพื้นที่เกษตรกรรม

Scope1: Direct GHG Emissions and Removals

CO2, CH4, N2O
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1) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทีเ่กิดจากไฟฟา้ที่ถูกน าเขา้จากภายนอกเพื่อใช้งานภายในองค์กร

2) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทีเ่กิดจากพลังงานน าเข้าอืน่ ๆ เช่น ไอน้ า ความร้อน ความเย็น อากาศอัด

Scope2: Energy Indirect GHG Emissions
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การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน

................ kWh/เดอืน

................ kWh/ปี

รูปแบบการเก็บข้อมูล
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http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/carbonorg/index.php?page=5

ผู้ทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์



เว็บไซต์ฉลากคาร์บอน

http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/
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การประยุกต์ใช้ข้อมูลกา๊ซเรอืนกระจกในการเปิดเผยข้อมูลขององค์กร
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3

กรณีตัวอย่างของภาคอุตสาหกรรม
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ตัวอย่างองค์กรที่มีรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (1)



ตัวอย่างองค์กรที่มีรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (2)
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ตัวอย่างองค์กรที่มีรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (3)
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ขอบคุณครับ/ค่ะ
Thank you for your attention


