
องคก์ารบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) (อบก.)

GREENHOUSE GAS MANAGEMENT

TOOL AND REPORTING
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พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์

SET / SD Forum 1/2017 @ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
4 เมษายน 2560



ภารกิจ
• วิเคราห์ กลั่นกรอง และทําความเห็นเกี่ยวกับการรับรองโครงการ ตลอดจนติดตามประเมินผล

โครงการที่ได้รับคํารับรอง
• ส่งเสริมการพัฒนาโครงการ และการตลาดซื้อขายปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรอง
• เป็นศูนย์กลางข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานการณ์ดําเนินงานด้านก๊าซเรือนกระจก
• ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนให้คําแนะนําแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเกี่ยวกับการ

บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
• เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก
• ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน) (อบก.)
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หัวข้อบรรยาย

1

2
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GREENHOUSE GAS MANAGEMENT TOOL

CARBON FOOTPRINT for ORGANIZATION (CFO)

GREENHOUSE GAS REPORTING

DJSI & CARBON DISCLOSURE PROJECT

METATRENDS & IMPACT OF CLIMATE CHANGE
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4 THAILAND CARBON OFFSETING PROGRAM (T-COP)
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5 GLOBAL MEGATRENDS

Accelerating urbanization 
- การขยายตัวของสังคมเมือง

Demographic shifts 
- การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร 

Shift in global economic power 
- การเปลี่ยนขั้วอํานาจเศรษฐกิจโลก

Technological breakthroughs 
- ความก้าวหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยี

Climate Change & Resource scarcity 
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการลดลงของทรัพยากร
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CLIMATE CHANGE กับ ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากร

Source: www.pwc.co.uk/megatrends

ประเด็นปญัหาที�จะเกดิขึ"น

• อตัราการเพิ#มประชากร
ลดลง

• การยา้ยถิ#นฐานเพิ#มสงูขึ4น
• คนจนตอ้งจา่ยเงนิสว่น

ใหญ่ เพื#อซื4ออาหารดํารง
ชพี (ราคาอาหารสงูขึ4น)

• ฤดแูลง้ที#ยาวนาน
• เกดิภาวะอดอยาก
• ภัยพบิตัเิพิ#มขึ4น
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CLIMATE CHANGE กับ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก

Labor productivity Fisheries Agriculture 

Source: http://treealerts.org/topic/climate-science/2013/09/ipcc-infographic/
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CLIMATE CHANGE กับ ความเสี่ยงของภาคธุรกิจ

First Carbon Solutions ซึ#งเป็น Independent Business Advisory Body สํารวจองคก์รธรุกจิกวา่ 2,000 
แหง่ เกี#ยวกบั ผลกระทบของการเปลี#ยนแปลงสภาพภมูอิากาศตอ่ธรุกจิ พบวา่ สว่นใหญ ่(รอ้ยละ 44)       

เห็นวา่การเปลี#ยนแปลงสภาพภมูอิากาศอาจทําใหศ้ักยภาพการผลติลดลงหรอืถกูรบกวน

Source: http://www.firstcarbonsolutions.com/resources/newsletters/newsletter-archives/february-2013-who-s-afraid-of-climate-change/who-s-afraid-of-climate-change/



ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ต่อสินค้า
• สินค้าที่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลง

อุณหภูมิ ระดับน้ําทะเล พายุฝน หรือน้ําท่วม
• ประเทศที่เป็นผู้ผลิตสินคา้จะปรับตัวต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้หรือไม่ 
อย่างไร

การกระจุกตัวของ suppliers
• โดยทั่วไป แหล่งผลิตสินค้า/วัตถุดิบมีค่อนข้าง

หลากหลาย ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (เช่น น้ําท่วม ฝนแล้ง) ต่อ
ห่วงโซ่อุปทานอาจจะไม่รุนแรง เพราะผู้ซื้อ
สามารถซื้อสินค้าได้จากผู้ผลิตรายใหม่ 

• หากมีการกระจุกตัวของ suppliers 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเพียงครั้งเดียวอาจส่งผลกระทบไป
ทั่วโลก
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CLIMATE CHANGE กับความเสี่ยงด้าน SUPPLY CHAIN

Source: PwC, 2013
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ความสูญเสียทางเศรษฐกิจไทยจากอุทกภัยปี 2011

Source:  https://www.rockefellerfoundation.org/blog/how-better-engage-businesses-climate/



ก๊าซเรือนกระจกสาเหตุโลกร้อน – ปัญหาโลก ปัญหาเรา

ข้อมูลจาก World Resource Institute ระบุว่า ในปี 2012 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลกรวมอยู่ที่  44,815.54 ล้านตัน

อนัดบัโลก ประเทศ
ปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจก* 

(MtCO₂₂₂₂e ) 
สดัสว่นของโลก

(%) 
1 จนี  10,975.50 24%
2 สหรัฐอเมรกิา    6,235.10 14%
3 สหภาพยโุรป (28)    4,399.15 10%
4 สหภาพยโุรป (15)    3,519.99 8%
5 อนิเดยี    3,013.77 7%
6 รัสเซยี    2,322.22 5%
23 ไทย       375.70 0.8%

* Total GHG Emissions in 2012 Excluding LULUCF Source: World Resource Institute, 2016 10
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ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไทยในปี 2013

Source: Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) , 2016

Net emissions         =  226.67    MtCO2e/yr
(included  removal from AFOLU sector)

Total emissions       =  344.35   MtCO2e/yr
Total removal          =  - 177.68 MtCO2e/yr

ใช้ IPCC Guideline ปี 2006

ปริมาณและสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในภาคพลังงาน ปี ค.ศ. 2013 (MtCO2e, %) 



ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไทยในปี 2000-2013

Source: Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) , 2016

Emission growth rates (from total emissions) = 5.91%  per year 
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OUTCOMES OF COP 21: PARIS AGREEMENT

Source: Friend of Europe. 2016

ลดการปลอ่ย
กา๊ซเรอืนกระจก

รับรอง 12 ธันวาคม ค.ศ. 2015

มผีลบังคับ
ใช ้

30 วนัหลังจากมกีารให ้
สตัยาบันโดยรัฐภาคอียา่ง
นอ้ย จํานวน 55 รัฐภาค ีและ
ครอบคลมุการปลอ่ยกา๊ซฯ 
อยา่งนอ้ย 55% ของโลก

องคก์ร
กํากบัดแูล 
(governin
g body)

Conference of the Parties 
serving as the Meeting of 
the Parties to the Paris 
Agreement (CMA)

• มีประเทศที่ยื่น INDC ทั้งหมด 163 ประเทศ โดย
ประเทศไทยจัดส่ง INDC เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 58
• ประเทศไทยลงนามให้สัตยาบันสารเข้าร่วมเป็นภาคี
ความตกลงปารีส เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 59
• ความตกลงปารีสมีผลใช้บังคับแล้ว (เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 
59)
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เจตจํานงการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย

“Thailand will endeavor, on a voluntary basis, to reduce its 

GHG emissions in the range of 7 to 20 percent below the 

Business as Usual (BAU) in energy and transportation sectors 

in 2020, subject to the level of international support provided 
[…]”

“Thailand intends to reduce its greenhouse gas emissions by 

20 percent from the projected business-as-usual (BAU) level by 

2030. The level of contribution could increase up to 25 percent, 

subject to adequate and enhanced [support] through a 

balanced and ambitious global agreement […]”

� การดําเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (NAMAs) – Pre 2020

� ข้อเสนอการมีส่วนร่วมของประเทศในการลดก๊าซเรือนกระจกและการดําเนินงาน
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายหลังปี ค.ศ. 2020 (INDC) – Post 2020

RE EE Bio-fuels Transport

Inclusion of LULUCF 
will be decided later

Coverage:

Coverage: Economy-wide
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15Source: http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/
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เป้าหมายที่ 13: CLIMATE ACTION

Source: https://sdgmove.com/2016/10/07/goal-13-climate-action/



องคก์ารบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) (อบก.)

การจัดทําคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร 
และการบูรณาการข้อมูลก๊าซเรือนกระจก

ในการรายงานความอย่างยั่งยืน 
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Greenhouse Gas Management

How to measure?

GHG Protocol

ISO 14061-1

Carbon footprint

Etc.

How to control?

Law & Regulation

Technology/Innovation

Market Mechanism

Etc.
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การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

You Can't Manage 
What You Don't Measure

What You Cannot Measure, 
You Cannot Manage

"ถา้วดัไมไ่ด ้ก็จดัการไมไ่ดเ้ชน่กนั"



คือ มาตรฐานระดับสากลในการคํานวณ การจัดการ และการรายงานการปล่อย GHG ที่พัฒนาโดย 
World Resources Institute (WRI) ร่วมกับ World Business Council on Sustainable 
Development (WBCSD) ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจ ประกอบด้วย
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GHG PROTOCOL 

มาตรฐาน (Standard) คูม่อื (Guidance)

1 หลกัการในการทําบญัชแีละรายงาน GHG

2 เป้าหมายของภาคธรุกจิและการออกแบบบญัชกีารปลอ่ย 
GHG

3 การวางขอบเขตครอบคลมุหน่วยงานที#เกี#ยวขอ้งทั 4งหมด

4 การวางขอบเขตครอบคลมุการดําเนนิการทั 4งหมด

5 การตดิตามปรมิาณการปลอ่ย GHG ในระยะยาว

6 การคํานวณปรมิาณการปลอ่ย GHG

7 การควบคมุคณุภาพของบญัชกีารปลอ่ย GHG

8 การทําบญัชปีรมิาณการลดการปลอ่ย GHG

9 การรายงานปรมิาณการปลอ่ย GHG

10 การทวนสอบการปลอ่ย GHG

11 การตั 4งเป้าหมายในการปลอ่ย GHG



คาร์บอนฟุตพริ้นท์: CARBON MANAGEMENT

• ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่
ปล่อยออกมาจาก
– กิจกรรมในชีวิตประจําวัน

– วงจรผลิตภัณฑ์

– การดําเนินงานขององค์กร

• วัดออกมาในรูปตัน
คาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

• ทําการประเมินเพื่อกระตุ้น
ให้เกิดการกําหนดเป้าหมาย
และการจัดการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก

คํานวณคารบ์อน
ฟตุพริ4นทข์อง

องคก์ร

การกําหนด
เป้าหมายลด 

GHG

การหลกีเลี#ยงการ
ปลอ่ย GHG

การลดการปลอ่ย
GHG

การปรับเปลี#ยน
พลังงานเพื#อลด 

GHG

การกกัเก็บ
คารบ์อน

การดําเนนิ
กจิกรรมชดเชย

คารบ์อน
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การกําหนดมาตรฐาน ISO 26000แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (CFO)

ขององคก์ารบรหิารจัดการกา๊ซเรอืนกระจก
สําหรับองคก์รและการจัดงานอเีวน้ท์

การทวนสอบโดยผูท้วนสอบอสิระ 
(Third-party independent verification)
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ขั้นตอนการจัดทําและขึ้นทะเบียน CFO

ขั 4นที# 1 บรษิัทกําหนดขอบเขตการจัดทําคารบ์อนฟตุพริ4นทข์ององคก์ร
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ขั้นตอนการจัดทําและขึ้นทะเบียน CFO

ขั 4นที# 2 บรษิัทคํานวณ CFO ดว้ยตนเอง หรอืจา้งที#ปรกึษา 

& 

http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/carbonorg/index.php?page=4

12,000 บาท/man-day

(5-10 man-day)

 Note: CFO = Carbon Footprint for Organization 
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ประเภทของกิจกรรมภายใต้ขอบเขตของการดําเนินงาน

Scope 1 Scope 2 Scope3

Other Indirect GHG 
Emissions

Direct GHG Emissions
Energy Indirect GHG 

Emissions



การคํานวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

 ปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจก = ขอ้มลูกจิกรรม x  คา่การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก
GHG Emissions       =  Activity data  x  Emission Factor

1000  kWh 0.5813  kgCO2e / kWh581.3 kgCO2e
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ขั้นตอนการจัดทําและขึ้นทะเบียน CFO

ขั 4นที# 3 บรษิัทสง่รายงานใหก้บัผูท้วนสอบที#ขึ4นทะเบยีนกบัอบก. 

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

ขั 4นที# 4 ผูท้วนสอบลงนามใบรับรองผลและจัดสง่เอกสารให ้อบก.
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ขั้นตอนการจัดทําและขึ้นทะเบียน CFO

ขั 4นที# 5 อบก. พจิารณาอนุมตัขิ ึ4นทะเบยีน 
CFP โดยคณะทํางานพัฒนาและสง่เสรมิ
ฉลากคารบ์อน

คา่ธรรมเนยีมการขึ4นทะเบยีนและการขอใชเ้ครื#องหมาย 8,500 บาท/องคก์ร



สถติคิารบ์อนฟตุพริ4นทข์ององคก์ร
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สถิติคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

สาขา องคก์ร รอ้ยละ
อาหารและเครื#องดื#ม 47 22.07%
บรกิาร สํานักงาน สถาบนัการเงนิ 38 17.84%
กอ่สรา้ง 25 11.74%
ผลติและจําหน่ายไฟฟ้า 24 11.27%
ปิโตรเลี#ยมและปิโตรเคม ีและสารเคมี 19 8.92%
อเิล็กทรอนคิ 16 7.51%
พลาสตกิและบรรจภุัณฑ์ 13 6.10%
กระดาษและบรรจภุัณฑ์ 10 4.69%
อื#นๆ 21 9.86%

รวม 213 100%



องคก์ารบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) (อบก.)

CFO กับการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก
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ข้อดีของการเปิดเผยข้อมูลก๊าซเรือนกระจก

• ตอบสนองความตอ้งการของนักลงทนุ (ซึ#งในหลายราย มักเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญข่อง
บรษิัท) และ ทําใหข้อ้มลูนั4นสามารถสง่ตอ่ใหแ้กผู่ล้งทนุ ลกูคา้ หรอืภาคสว่นอื#นๆ
ไดพ้รอ้มกนั

• แสดงถึงความโปร่งใสในการเปิดเผยขอ้มูลเกี#ยวกับการเปลี#ยนแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ

• สามารถระบุไดว้่าจุดใดมศีักยภาพในการลดตน้ทุน และชว่ยเพิ#มขดีความสามารถ
ในการบรหิารความเสี#ยงและการปรับตวัตอ่ผลกระทบของบรษิัทได ้
o บรษิัทจํานวนมากกลา่วถงึประโยชน์ที#ไดร้ับจากการประเมนิบรษิัทของตนในดา้น climate change 

strategies, risks and opportunities อยา่งเป็นระบบ

• ทําใหอ้งคก์รเห็นโอกาสในดา้นตา่งๆ เชน่
- การลดตน้ทนุ - การเพิ#มขดีความสามารถในการปรับตวัตอ่ผลกระทบ

- การเพิ#มโอกาสทางธรุกจิ - การไดร้ับการยอมรับและแสดงศกัยภาพของบรษิัท

• แสดงถงึศกัยภาพขององคก์รในการรับมอืแกป้ัญหาการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกอยา่ง
มปีระสทิธภิาพสงูสดุ



“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; …”

OECD ผลักดันประเทศสมาชิกและคู่ค้า
เปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

Source: OECD Guidelines for Multinational Enterprises, III. Disclosure- No.33, 2011 Edition 32
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มาตรฐานสากลด้านความยั่งยืน
สนับสนุนให้เปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
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ตลาดทุนทั่วโลกให้ความสําคัญกับ CARBON DISCLOSURE 

ประเทศ สิ�งที�ทํา (mandatory) ปี

สหรฐัอเมรกิา 
(US SEC) 

- US SEC กําหนดให ้public companies เปิดเผยความเสี#ยงที# 
“material” ตอ่ธรุกจิ ซึ#ง “climate change-related risks” ถอืเป็น 1 
ใน material risks  โดยออก interpretive guidance เป็นแนวทาง
แก ่public companies ในการเปิดเผยขอ้มลู climate change ใน 
10-K Form

- ออก Concept Release รับฟังความเห็นเพื#อปรับเกณฑเ์ปิดเผยขอ้มลู 
Disclosure of Information Relating to Public Policy and 
Sustainability Matters  

2010

2016

ออสเตรเลยี - National Greenhouse and Energy Reporting Act กําหนดใหธ้รุกจิ 
energy production and consumption รายงาน carbon emissions

- Corporations Act “If the operations of the public companies 
are subject to any particular and significant environmental 
regulation, they are required to give details in the director’s 
reports.”

- ASIC Regulatory Guide 247: RG 247.63 (p.19) requires listed 
companies to include a discussion of env. & other 
sustainability risks in the director’s reports.

2007

2010

2013
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ตลาดทุนทั่วโลกให้ความสําคัญกับ C DISCLOSURE (ต่อ)

ประเทศ สิ�งที�ทํา (mandatory) ปี
องักฤษ - Companies Act 2006, Regulations 2013 ให ้บจ. ที#อยูใ่น listed 

LSE  ตอ้งรายงาน GHG emission โดยเป็นสว่นหนึ#งของ annual 
Director’s report 

2013

เกาหลใีต้ - The Financial Services Commission’s Green Posting System 
(2012) requires firms to post the amount of GHG emission 
and energy usage and the certification of green technology 
and green business. Moreover, if the firms are listed on the 
Korean Stock Exchange, they are required to include the 
information in their annual reports โดยใหม้ผีลตั 4งแตป่ี 2015 
เป็นตน้ไป

2012

ฮอ่งกง - HKEX: ESG Reporting Guide ให ้issuers จัดทํา carbon emission 
และเปิดเผยในรายงานประจําปี (voluntary) 

- ยกระดับเป็น “comply or explain” 

2012

2015
สงิคโปร์ -    SGX ออก Guide to Sustainability Reporting for Listed  

Companies ให ้บจ.จัดทํา sustainability report โดยเปิดเผยเรื#อง 
climate change ในหมวดสิ#งแวดลอ้ม

2011

2016
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DOW JONES SUSTAINABILITY INDEXES

ตลาดหลกัทรัพย ์Dow Jones ไดป้ระเมนิผลการดําเนนิงานของบรษิัทขนาดใหญใ่น
ตลาด ตั 4งแตป่ี 1999 โดยสง่แบบสอบถามไปยังสมาชกิ และจัดทําเป็นรายงาน Dow Jones 
Sustainability Indexes (DJSI) ใน 3 ดา้น ไดแ้ก ่ดา้นเศรษฐกจิ สิ#งแวดลอ้ม และสงัคม

Number of invited companies 

Total number of invited companies = 3,420

• DJSI World Universe = 2,535

• DJSI Europe Universe = 615

• DJSI North America Universe = 617 

• DJSI Asia Pacific = 615

• DJSI Emerging Markets = 811

• DJSI Korea = 202 

• DJSI Australia = 202

Number of assessed companies 

Total number of companies analyzed = 1,986

• Completed questionnaires = 867
• Completed assessments based exclusively on public information = 1,119

ที#มา: http://www.robecosam.com/images/review-presentation-2016.pdf
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แบบสอบถามภายใต้ DJSI

ที#มา: http://www.sustainability-indices.com/images/corporate-sustainability-assessment-methodology-guidebook.pdf

เกณฑใ์นการใหค้ะแนนของ 
DJSI จะมนีํ4าหนักที#ดา้น

สิ#งแวดลอ้มมากที#สดุถงึรอ้ย
ละ 38
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DJSI – INDUSTRY GROUP LEADER 2016

ที#มา: http://www.robecosam.com/images/review-presentation-2016.pdf
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รายชื่อองค์กรของไทยที่รายงานข้อมูลต่อ DJSI ปี 2016

หมายเหต:ุ ในปี 2016 DJSI สง่จดหมายเชญิใหอ้งคก์รของไทยทั4งสิ4นจํานวน 33 องคก์ร 
ที#มา: http://yearbook.robecosam.com/companies/#data-search*="thailand"]
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ผลการสํารวจองค์กรที่จัดทํา CSR 

ที#มา: http://corporate-citizenship.com/2015/10/01/sustainability-rankings-are-they-worth-the-effort/
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CARBON DISCLOSURE PROJECT (CDP)

CDP เป็นองคก์รที�ไม่แสวงหาผลกําไร ก่อต ั"งในปี 2000
o พัฒนาระบบตรวจวัด รายงาน และเปิดเผยขอ้มลูดา้นสิ#งแวดลอ้ม ที#เป็น

มาตรฐานสําหรับองคก์ร หรอืเมอืงตา่งๆ ทั#วโลก

o ใชแ้รงจูงใจทางการตลาดเพื#อผลักดันใหบ้รษิัทต่างๆ เปิดเผยขอ้มูลของตน
เกี#ยวกบัผลกระทบดา้นสิ#งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาต ิรวมถงึมาตรการเพื#อ
ลดผลกระทบดงักลา่ว

ที#มา: https://www.cdp.net/en/info/about-us

CDP กระตุน้     
ใหเ้กดิการ

ดาํเนนิงานดา้น
การเปลี�ยนแปลง
สภาพภูมอิากาศ

Companies: Over 5,600 companies 
responded to our climate change, water, 
forests and supply chain questionnaire 
this year.

Cities: 
This year 533 cities disclosed 
environmental information 
through CDP

Organizations
CDP’s 89 supply chain members 

represent a combined purchasing 
power of over $2 trillion.

Investors
827 investors with US$100 
trillion in assets request 
information on climate 
change, water or forests.

States and regions
71 of the world’s states and regions 
now measure their environmental 
impacts through CDP.



Source: CDP
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แนวทางการเปิดเผยข้อมูลภายใต้ CDP
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สัดส่วนบริษัทในแต่ละสาขาและภูมิภาคภายใต้ CDP

ที#มา: Out of the starting blocks Tracking progress on corporate climate action,CDP,2017
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สัดส่วนการตอบแบบสอบถามภายใต้ CDP

ที#มา: Out of the starting blocks Tracking progress on corporate climate action,CDP,2017
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แบบสอบถามภายใต้ CDP

ในแบบสอบถามของ CDP 2017 climate change มี
ทั 4งหมด 15 หมวด (CC1-CC15) โดยต ั"งแตข่อ้ CC7 

เป็นตน้ไป เป็นการรายงานขอ้มลูเกี�ยวกบั 
“คารบ์อนฟตุพริ"นทอ์งคก์ร”

หมายเหต:ุ ในปี 2016 CDP สง่จดหมายเชญิถงึองคก์รในประเทศไทย เพื#อเปิดเผยขอ้มลูดา้น Climate Change จํานวนทั 4งสิ4น 44 องคก์ร
ที#มา:  CDP 2017 climate change scoring methodology Introduction

No. Organization

1. Advanced Info Service

2. Bangkok Bank

3. Banpu PCL

4. Charoen Pokphand Foods PCL

5. Delta Electronics (Thailand) PCL

6. Home Product Center PCL

7. Indorama Ventures PCL

8. Kasikorn Bank

9. Minor International PCL

10. PTT

11. PTT Exploration & Production PCL

12. PTT Global Chemical
13. Ratchaburi Electricity Generating Holdings PCL

14. True Corporation

รายชื�อองคก์รของไทยที�เปิดเผยขอ้มลูดา้น 
Climate Change ปี 2016

หวัขอ้แบบสอบถามขอ้มลู
ดา้น Climate Change ของ CDP ปี 2017
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ความเชื่อมโยง DJSI กับ CDP

เพื#อใหข้อ้มลูดา้นการ
เปลี#ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ
ไวใ้ชป้ระกอบในการประเมนิ
ความยั#งยนืขององคก์รทกุๆปี
บรษิัท RobecoSAM (ผูจ้ัดทํา 

DJSI) ปรับลดคําถามดา้น 
Climate Strategy เหลอื 7 
คําถาม ใหส้อดคลอ้งกบั

คําถามของ CDP ซึ#งทําให ้
ปรมิาณงานในการตอบคําถาม
ของบรษิัทสมาชกิ DJSI ลดลง

มากถงึรอ้ยละ 90 ซึ#งบรษิัท
เหลา่นี4ก็เป็นผูท้ี#ตอบ

แบบสอบถามของ CDP 
เชน่กนั

คาํถาม:
� ความรับผิดชอบต่อการเปลี#ยนแปลงสภาพ
ภูมอิากาศ (CC)
� การสรา้งแรงจูงใจใหพ้นักงานในเรื#องเกี#ยวกับ 
การเปลี#ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ
� กระบวนการบริหารความเสี#ยง
� ความสามารถในการลด GHG ของบุคคลต่างๆ 
จากการใชส้นิคา้และบริการของบริษัท
� ความริเริ#มในการลดการปล่อย GHG รวมถึง
ตน้ทุนที#เพิ#มขึ4นหรือผลประหยัดจากการ
ดําเนินงานดังกล่าว
� ความเสี#ยงที#เกดิจากจาก CC
� โอกาสที#เกดิขึ4นจาก CC



องคก์ารบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) (อบก.)

การดําเนินงานด้าน
การรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกของไทย

47
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CFO กับ การเปิดเผยข้อมูล
แบบประเมนิความย ั�งยนืของบรษิทัจดทะเบยีน เป็นขอ้มลูใน
การพจิารณาใหร้างวลับรษิทัจดทะเบยีนดา้นความย ั�งยนืยอด
เยี�ยม  (Sustainability Awards) และจดัรายชื�อใหอ้ยูใ่น
กลุม่ Thailand Sustainability Investment (THSI) 

ดา้นการบรรเทาภาวะโลกรอ้น บรษิทัควรมสีว่นรว่มในการ
ลดการปลอ่ย GHG โดยกาํหนดใหบ้รษิทัตอ้งมกีารรายงาน

การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก โดยแบง่เป็น 3 scopes
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CFO บรรจุอยู่ในเกณฑ์ PM Award 

รางวลัผูส้ง่ออกสนิคา้และบรกิารดเีดน่
PRIME MINISTER’S EXPORT AWARD 
เป็นรางวลัสงูสดุของรัฐบาลที#มอบใหแ้กผู่ ้
ประกอบธรุกจิดเีดน่ เพื#อแสดงถงึภาพลกัษณ์
ของคณุภาพและมาตรฐานของสนิคา้ไทยใน
ตลาดโลก



• Eco-Factory เป็นความร่วมมือระหว่าง กระทรวงอุตสาหกรรม การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  กรมโรงงานอุตสาหกรรม สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย

• เกณฑ์ 14 ด้าน ได้แก่ 
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CFO กับ มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

1.การใช้วัตถุดิบ 6.การจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย
11.ความปลอดภัยและสุขภาพของ
พนักงาน

2.การใช้พลังงาน 7.การจัดการน้ําและน้ําเสีย 12.ความหลากหลายทางชีวภาพ
3.การจัดการด้านขนส่ง
และโลจิสติกส์

8.การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 13.การสร้างอาชีพและกระจายรายได้
ให้กับชุมชน

4.ห่วงโซ่อุปทานสีเขียว 9.การจัดการมลพิษทางอากาศ
14.การเปิดเผยข้อมูลและรับผิดชอบต่อ
ชุมชนโดยรอบ

5.การจัดการพื้นที่และภูมิทัศน์สีเขียว 10.การจัดการกากของเสีย



• มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว 
�โดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์

• มาตรฐานโรงแรมสีเขียว 
�โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

• มาตรฐานสํานักงานสีเขียว 
�โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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CFO กับ มาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการ
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ตัวอย่าง: องค์กรที่ใช้กลไกและเครื่องมือ
ในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

เป้าหมาย: เพื�อเป็นธรุกจิที�ไมม่กีารปลอ่ยคารบ์อน
(zero carbon business) ในปี 2050

Source: An update on our Corporate Responsibility commitments November 2016

ผลการดาํเนนิงานปี 2015/16

• ลดการปลอ่ยคารบ์อนตอ่ตารางฟตุของ
คลังสนิคา้และศนูยจ์ัดจําหน่ายลง 
39.5% เปรยีบเทยีบกบัปี 2006/07

• ลดการปลอ่ยคารบ์อนตอ่การขนสง่สนิคา้
แตล่ะประเภทลง 17.4% เปรยีบเทยีบกบั
ปี 2011/12

เป้าหมายระยะกลางในปี 2020

• ลดการปลอ่ยคารบ์อนตอ่ตารางฟตุของ
คลังสนิคา้และศนูยจ์ัดจําหน่ายลง 50%
เปรยีบเทยีบกบัปี 2006/07

• ลดการปลอ่ยคารบ์อนตอ่การขนสง่สนิคา้แต่
ละประเภทลง 25% เปรยีบเทยีบกบัปี 
2011/12



การคํานวณ Carbon footprint ของเทสโก้อ้างอิงจาก 
GHG Protocol ปริมาณ carbon footprint สุทธิในปี 
2015/16 คือ 5.1 ล้านตัน ลดลงจากปี 2014/15 
ประมาณ 0.164 ล้านตัน
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ตัวอย่าง: องค์กรที่ใช้กลไกและเครื่องมือ
ในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (ต่อ)

Source: https://www.tescoplc.com/tesco-and-society/sourcing-great-products/reducing-our-impact-on-the-
environment/our-carbon-footprint/



• Ford คํานวณ GHG footprint ของ
กระบวนการผลิต และ GHG footprint 
ของผลิตภัณฑ์ตลอดอายุการใช้งานไป
จนถึงการกําจัดซาก

• ใช้ life cycle assessment และ 
“scope-based” ของ GHG Protocol

• ในปี 2015 มีการปล่อย GHG ที่เกิดจาก
กระบวนการผลิต 4.7 ตัน และ การ
ปล่อย GHG จากผลิตภัณฑ์ของ Ford 
ใน สหรัฐอเมริกา แคนาดา แม็กซิโก 
ยุโรป จีน ออสเตรเลีย บราซิล และ
อินเดีย ทั้งหมด 115.6 ตัน
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ตัวอย่าง: องค์กรที่ใช้กลไกและเครื่องมือ
ในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (ต่อ)

Source: Ford’s Sustainability Report 2015/2016
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ตัวอย่าง: องค์กรที่ใช้กลไกและเครื่องมือ
ในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (ต่อ)

Source: Ford’s Sustainability Report 2015/2016

เป้าหมายในการลดการปลอ่ยกา๊ซของ Ford

เป้าหมาย ความคบืหนา้ในปี 2015 สถานะ

ลดการปลอ่ย CO2 ตอ่การผลติรถหนึ#งคนัลง 
30% ภายในปี 2025 (เปรยีบเทยีบกบัปี 2010)

ลดไดแ้ลว้ 27% จากปี 2010 ถงึ 2015 กําลงั
ดําเนนิการ

ลดการใชพ้ลงังานตอ่การผลติรถหนึ#งคนัลง 
25% ภายในปี 2016 (เปรยีบเทยีบกบัปี 2011)

เป้าหมายบรรลแุลว้ในปี 2015 และทําใหเ้กดิการ
ลดการปลอ่ย GHG ลงถงึ 1.3 ตนั

สําเร็จ

ในภาคการผลติ การใชพ้ลงังานและการปลอ่ยคารบ์อนจากทกุโรงงานทั#วโลก ยังคงลดลงอยา่งตอ่เนื#อง ตั 4งแตป่ี 2013
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ตัวอย่าง: องค์กรที่ใช้กลไกและเครื่องมือ
ในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (ต่อ)

Source: Sustainability Business Report FY14/15 NIKE, INC.

กลยทุธใ์นการลด Environmental Footprint ของ Nike
1. ใชว้ตัถดุบิที#ปลอ่ย GHG นอ้ย
2. ผลกัดนัการใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพตลอดหว่งโซอ่ปุทาน
3. ใชพ้ลงังานทดแทนในกระบวนการผลติ

แผนการดาํเนนิงานในอนาคต
1. ใชพ้ลงังานทดแทน 100% ในกระบวนการผลติ ภายในปี 2025
2. ลดการปลอ่ยคารบ์อนใน Scope 1 และ 2 ในกระบวนการผลติลง 
50% ภายในปี 2025 (เทยีบกบัปี 2015)
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ตัวอย่าง: องค์กรที่ใช้กลไกและเครื่องมือ
ในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (ต่อ)

การใชพ้ลงังานและการปลอ่ยกา๊ซคารบ์อน

• การทํารายงานเป็นไปตามขอ้กําหนดของ 
GHG Protocol 

• ปรมิาณการปลอ่ย GHG ที#เพิ#มขึ4นในปี 2015 
สว่นใหญเ่ป็นผลมาจากภาคการขนสง่ 
(inbound logistics) ที#มกีารปลอ่ย GHG 
เพิ#มขึ4นจากปี 2014 ถงึประมาณ 30.8%

• ตั 4งแตป่ี 2010 จนถงึ 2015 ปรมิาณการปลอ่ย
กา๊ซเพิ#มขึ4น 14% ในขณะที#
รายไดเ้พิ#มขึ4น 52%

Source: Sustainability Business Report FY14/15 NIKE, INC.
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ตัวอย่าง: องค์กรที่ใช้กลไกและเครื่องมือ
ในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (ต่อ)

การลดการปลอ่ย CO2 ไปพรอ้มกบัการเพิ�มรายไดข้องบรษิทั นบัต ั"งแตป่ี 2000

Source: Sustainability Business Report FY14/15 NIKE, INC.

• คน้พบวธิกีารผลติรองเทา้ที#ใช ้
พลงังานและปลอ่ย GHG ลดลง 
50% ตอ่การผลติรองเทา้ 1 คู่

• ใชพ้ลังงานทดแทน (พลังงานลม 
พลงังานแสงอาทติย)์ 

• มุง่มั#นที#จะเป็น LEED ในรา้นขาย
ปลกี โดยการใชไ้ฟฟ้าและ
พลงังานในรา้นอยา่งมี
ประสทิธภิาพ

• ในปี 2016 ตั 4งเป้าหมายที#จะลด
การปลอ่ยกา๊ซตอ่ผลติภัณฑ ์1 ชิ4น
ลง 25% ภายในปี 2020
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ตัวอย่าง: องค์กรที่ใช้กลไกและเครื่องมือ
ในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (ต่อ)

Target: ลดการปลอ่ย GHG ตอ่ผลติภณัฑล์ง 10% ในปี 
2020 เปรยีบเทยีบกบัปี 2007

กลยทุธ:์ 1. ลดผลกระทบจากการใชพ้ลงังาน
2. ใชพ้ลงังานทางเลอืก
3. เพิ#มประสทิธภิาพของการใชพ้ลงังาน
4. ผลติสนิคา้และบรกิารที#ลดการปลอ่ย GHG
5. สรา้ง awareness ใหผู้ท้ี#ทํางานในองคก์ร

Source: SCG Sustainability Report 2016
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ตัวอย่าง: องค์กรที่ใช้กลไกและเครื่องมือ
ในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (ต่อ)

Source: SCG Sustainability Report 2016

ขอ้มลูการปลอ่ย GHG ต ั"งแตป่ี 2012 - 2016

ปรมิาณ        
การปลอ่ย GHG 

ปี 2016
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ตัวอย่าง: องค์กรที่ใช้กลไกและเครื่องมือ
ในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (ต่อ)

Source: SCG Sustainability Report 2016

Highlight of GHG Emission Reduction Projects

• SCG รเิริ#มโครงการเพื#อลดการใชพ้ลงังานและไฟฟ้ามาหลายปี ซึ#งประกอบดว้ย การใชพ้ลงังานทางเลอืก การเพิ#ม
ประสทิธภิาพของการใชพ้ลงังานในกระบวนการผลติ การผลติสนิคา้และบรกิารที#ปลอ่ยคารบ์อนตํ#า เพื#อบรรลเุป้าหมายใน
การลดการปลอ่ย GHG ทั 4งทางตรงและทางออ้ม

• ในปี 2015 SCG ลดการปลอ่ย GHG ลงถงึ 1.81 ลา้นตนั เทยีบเทา่กบัการลดลง 7% จาก BAU ปี 2007
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ตัวอย่าง: องค์กรที่ใช้กลไกและเครื่องมือ
ในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (ต่อ)

Source: Annual Report 2016

Central Pattana Public Company Limited

กลยทุธใ์นการบรหิารจดัการ GHG
1. ลดการปลอ่ย GHG ทั 4งทางตรงและทางออ้ม
2. ลดการใชพ้ลังงานไฟฟ้า

เป้าหมายในปี 2025
ลดการปลอ่ย GHG ทั4งทางตรงและทางออ้มลง 20% 

ตอ่ตารางเมตรในปี 2025 เทยีบกบัการปลอ่ย GHG ปรมิาณ 
0.12 ตันตอ่ตารางเมตรในปี 2015

ปรมิาณการปลอ่ย GHG ในปี 2016
การปลอ่ย GHG ทางตรง (scope 1) ลดลง 73% จาก

ปี 2015 และการปลอ่ย GHG ตอ่ตารางเมตรเทา่กบั 0.13 
ในปี 2016 คดิเป็น 13.33% จากปี 2015
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ตัวอย่าง: องค์กรที่ใช้กลไกและเครื่องมือ
ในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (ต่อ)

Source: CPN Annual Report 2016

Central Pattana Public Company Limited

2016 Performance Outcomes 2017 Plans

มกีารคํานวณและรับรองการปลอ่ย GHG ใน 
8 สาขา (25% ของสาขาทั4งหมดของ CPN)

ขยายการคํานวณใหค้รอบคลมุ 75% ของ
สาขาทั4งหมดของ CPN

ลดการใชพ้ลงังานลง 4% จากปี 2015 (คดิ
เป็น 8.6% เทยีบกบัปีฐาน คอื ปี 2012)

เป้าหมายในระยะส ั"น: ลดการใชพ้ลงังาน
ลง 3% จากปี 2016 
เป้าหมายในระยะยาวในปี 2025: ลดการ
ใชพ้ลงังานลง 20% จากปี 2015 

ตดิตั 4งเทคโนโลยปีระหยัดพลงังาน 
(งบประมาณ 182 ลา้นบาท) ลดการใช ้
พลงังานลงปีละ 12,804 mW

มโีครงการศกึษาความเป็นไปไดใ้นการใช ้
พลงังานทางเลอืก (โซลา่รเ์ซลล)์ อยู ่3 
โครงการ

ตดิตั 4งแผงโซลา่รเ์ซลลท์ี#เซน็ทรัล
อบุลราชธานเีรยีบรอ้ยตามแผนที#ตั 4งไว ้

ผลการดาํเนนิงานในปี 2016 และแผนการดาํเนนิงานในปี 2017



องคก์ารบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) (อบก.)

การต่อยอดการรายงานก๊าซเรือนกระจก
สู่กิจกรรมชดเชยคาร์บอน
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การกําหนดมาตรฐาน ISO 26000

65

กิจกรรมชดเชยคาร์บอน (T-COP)
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การจัดทําโครงการ T-COP ของอบก.

อปุสงค์ อปุทาน

CERs

4. การทําเอกสารและทวนสอบ

3. การชดเชยปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก

1. การตรวจวัดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก

2. การลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกดว้ยตนเอง
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ประโยชน์ของการทํากิจกรรมชดเชยคาร์บอน

• ผูท้ํากจิกรรมชดเชยคารบ์อน (ผูซ้ื4อเครดติ)
– ใชเ้ป็นแนวทางในการบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจกและลดตน้ทนุ 

เชน่ การประหยัดพลังงาน การลดการใชว้ัตถดุบิ การรไีซเคลิ ขององคก์ร

– เสรมิสรา้งภาพลกัษณข์ององคก์รในเรื#องความรับผดิชอบตอ่สงัคม 
เพราะเงนิที#ซื4อคารบ์อนเครดติจะชว่ยสนับสนุนใหเ้กดิโครงการลดกา๊ซเรอืน
กระจกมากขึ4น

– สรา้งกระบวนการมสีว่นรว่มของบคุลากรในองคก์ร และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

– สรา้งโอกาสทางธุรกจิ โดยใชเ้ป็นขอ้มลูเพื#อนําเสนอตอ่นักลงทนุทั4งใน
และตา่งประเทศ

• ผูพ้ัฒนาโครงการ (ผูข้ายเครดติ)
– รายไดจ้ากการขายเครดติ

– สรา้งรายไดใ้หก้บัชมุชน สง่เสรมิใหช้มุชนมคีวามเป็นอยูท่ี#ดขี ึ4น อนัจะ
นําไปสูก่ารพัฒนาอยา่งยั#งยนืตอ่ไป

• ประเทศไทย
– ปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกสทุธขิองประเทศลดลง

67
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ตัวอย่าง: 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ชว่งเวลาของขอ้มลู : 1 ม.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558

หนว่ยงานทวนสอบ : บรษิทั เอสจเีอส (ประเทศไทย) จาํกดั

แนวทางการทวนสอบ: หลกัเกณฑแ์ละเงื�อนไขการขึ"นทะเบยีนและรบัรอง
คารบ์อนฟตุพริ"นทข์ององคก์ร ตามขอ้กาํหนดขององคก์ารบรหิารจดัการ
กา๊ซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) หรอื อบก.

ขอบเขตการดาํเนนิงาน: ครอบคลมุขอบเขตประเภทที� 1 2 และ 3

ประเภทการรบัรอง: รบัรองแบบจาํกดั (Limited assurance) 

โครงการลดกา๊ซเรอืนกระจก: Naresuan Hydropower ของการไฟฟ้า
ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย

มาตรฐานที�ใช:้ Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER

ปรมิาณเครดติที�ชดเชย 2,403 tCO2e 
(ชดเชยปรมิาณการปลอ่ย GHG ท ั"งหมดในขอบเขตประเภทที� 1 และ 2)

Scope 1 Scope 2 Scope 3 รวม

214.27 2,187.43 51.87 2,453.57



69

ตัวอย่าง: ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาธาราสแควร์

ขอบเขตการดาํเนนิงาน: ครอบคลมุตามกจิกรรมที�มอียูใ่นองคก์ร 
ไดแ้ก ่สว่นแสดงสนิคา้ สว่นขายยา สว่นเบเกอรี� และสว่นชําระคา่สนิคา้
และบรกิาร และระบบสนบัสนนุ ไดแ้ก ่ระบบปรบัอากาศ และระบบบําบดั
นํ "าเสยีเป็นระบบ Septic tank

ซื"อ VERs จากโครงการ Wastewater Treatment with Biogas System 
in Palm Oil Mill at Sawi จงัหวดัชุมพร ประเทศไทย



ชว่งเวลาของขอ้มลู : ระหวา่งวนัที# 1 มกราคม – 31  ธันวาคม 2558 
ขอบเขตการดาํเนนิงาน: กําหนดขอบเขตองคก์รเป็นแบบควบคมุการดําเนนิงาน 

(Operational Control) โดยครอบคลมุพื4นที#ของ บรษิัทสยามพวิรรธน ์จํากดั 
ในสว่นอาคารสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร ์ สยามดสิคัฟเวอรี# และสยาม
ทาวเวอร ์โดยไมน่บัรวมพื"นที�ใหเ้ชา่ท ั"งสว่นอาคารสํานกังานและรา้นคา้

ขอบเขตการชดเชยคารบ์อน: ครอบคลมุขอบเขตประเภทที� 1, 2
หนว่ยงานทวนสอบ : สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย

การชดเชย
1. ปรมิาณเครดติที�ชดเชย: 3,000  tCO2e (Scope 1+2 บางสว่น)
2. โครงการลดกา๊ซเรอืนกระจก: Mitr-Phol Bio-Power 

(Danchang) – Block 2 ของบรษิทั มติรผล ไบโอ-เพาเวอร ์จํากดั
3. มาตรฐานที�ใช:้ Thailand Voluntary Emission Reduction 

Program: T-VER

70

ตัวอย่าง: บริษัท SIAM PIWAT

Scope 1 Scope 2 Scope 3 รวม

245.98 28,493.51 51,255.62 79,995.11
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การรับรองให้ใช้เครื่องหมาย
CARBON OFFSET/CARBON NEUTRAL

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

สถติขิองโครงการ

ต ั"งแตเ่ร ิ�มดาํเนนิการ จนถงึปจัจบุนั
สามารถลดกา๊ซเรอืนกระจกได้ 24,515 ตนัคารบ์อนไดออกไซด์

ประเภท รวมท ั"งหมด

ผลติภัณฑ์ 14 ผลติภัณฑ ์
6 บรษิัท

องคก์ร 26 องคก์ร

อเีวน้ท์ 19 อเีวน้ท์

บคุคล 408 คน

ขอ้มลู ณ วนัที# 10 ม.ีค. 60



องคก์ารบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) (อบก.)

ขอบคณุคะ่
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