
 

 

 
 

รายงานการปล่อยและดูดกลบักา๊ซเรือนกระจก 

ขององคก์ร 

 

 
ชื่อองคก์ร : บริษทั กนักุลเอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 

ท่ีอยู่/สถานท่ีตั้งองคก์ร : ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 1177 อาคารเพิรล์ 

แบงกค็์อก ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร 10400 

วนัท่ีรายงานผล : 21 กุมภาพนัธ ์2565 

ระยะเวลาในการติดตามผล : 01 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2564 

 

เพือ่การทวนสอบและรบัรองผลคารบ์อนฟุตพร้ินทข์ององคก์ร 

ตามมาตรฐาน ISO14064-1  
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หน่วยงำนทวนสอบ Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd.  

 

 

จัดท ำโดย บริษัท แอดวำนซ์ เอน็เนอร์ย่ี พลัส 

จ ำกดั  (ที่ปรึกษำ) 

ผู้ทวนสอบ นำยจรรยำวุธ เอง็สวุรรณ 

 

1. บทน า  

บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) ได้เลง็เหน็ควำมส ำคัญในกำรจัดท ำคำร์บอนฟุตพร้ินท์

ขององค์กร เนื่องจำกจะท ำให้องค์กรทรำบถึงปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกขององค์กร ท ำให้เกิด

ควำมตระหนักถึงภำระต่อสิ่งแวดล้อมขององค์กร พร้อมทั้งหำแนวทำงในกำรจัดกำรเพ่ือลดกำรปล่อยกำ๊ซ

เรือนกระจกจำกกำรด ำเนินธุรกจิขององค์กรต่อไป นอกจำกนี้ยังสำมำรถติดตำมตรวจสอบได้อย่ำงต่อเนื่อง 

เป็นกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมบนแนวทำงที่ย่ังยืน  

บริษัท กันกุลเอน็จิเนียร่ิง จ ำกัด (มหำชน) ได้มีกำรประเมินคำร์บอนฟุตพร้ินขององค์กร โดยมี

ช่วงระยะเวลำติดตำมผลระหว่ำงเดือนมกรำคม – ธันวำคม ปี 2564 ซึ่งแนวทำงกำรประเมินคำร์บอน

ฟุตพร้ินขององค์กรในรำยงำนฉบับนี้  ได้อ้ำงอิงตำมมำตรฐำน ISO14064-1 และ Greenhouse Gas 

Protocol  ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อก ำหนดทุกข้อที่อยู่ในแนวทำงกำรประเมินนั้น ในกำรประเมิน

ดังกล่ำวผ่ำนกำรตรวจสอบภำยในองค์กร และรำยงำนฉบับนี้ ได้มีกำรทวนสอบอกีคร้ังโดยผู้เช่ียวชำญก่อน

กำรขอกำรรับรอง ทั้งนี้องค์กรขอสงวนสทิธิ์กำรเปิดเผยรำยละเอยีดในกำรประเมินต่อสำธำรณชน  

 

2. ขอ้มูลทัว่ไป 

2.1 ช่ือองค์กร บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) 

2.2 ที่อยู่/สถำนที่ตั้งองค์กร ที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่ 1177 อำคำรเพิร์ล แบงก์คอ็ก ช้ัน 8 ถนน

พหลโยธนิ แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400 

2.3 ประเภทของอตุสำหกรรม ผลิตไฟฟ้ำ กำรส่งและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 

2.4 ช่ือ-สกุลของผู้ประสำนงำน 1. คุณณพัฒน์ พิพิธผลำรักษ์ 

2. คุณอลิสำ เรืองศรี 

2.5 ช่ือ-สกุลของผู้รับผดิชอบข้อมูล 1. ส ำนักงำนใหญ่ 

คุณปิยะพร จันทร์บำง 

2. โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทติย์ (Solar) 

คุณพงศพัศ เกตุดี 

3. โรงไฟฟ้ำพลังงำนลม (Wind) 

คุณชำญศักดิ์  ไชยสทิธิ์ 

2.6 ระยะเวลำติดตำมผล 01 มกรำคม - 31 ธนัวำคม 2564 

2.7   แนวทำงที่ใช้ในกำรติดตำมผล  มำตรฐำน ISO 14064-1:2018 
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2.8    ระดบัของกำรรับรอง                                            

        (Level of Assurance)  

แบบจ ำกดั (Limited Assurance) 

2.9    ระดบัควำมมีสำระส ำคัญ  

         (Materiality Threshold)  

5% Materiality  
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3. ขอบเขต 

3.1 ขอบเขตขององคก์ร 

1) แนวทางท่ีใชก้ าหนดขอบเขตองคก์ร ใช้แนวทำง ควบคุมด ำเนินงำน (OPERATIONAL 

CONTROL) 

2) หน่วยสาธารณูปโภค (Facility)/พื้ นท่ี

ท่ีครอบคลุมในรายงาน 

- อำคำรส ำนักงำนใหญ่ กรุงเทพมหำนคร 

- โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทติย์ 

- โรงไฟฟ้ำพลังงำนลม 

3) เอกสารยืนยนัขอบเขต หนังสอืรับรองบริษัท ทะเบยีนเลขที่ 0107552000146 

 

3.1.1 โครงสรา้งขององคก์ร 
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3.1.2 แผนผงัของโรงงาน 
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3.1.3 แผนผงักระบวนการผลิต 
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3.1.4   ระบุกิจกรรมทั้งหมดขององคก์ร 

Facility กจิกรรมขององค์กรในแต่ละ Facility 

Scope 1 Scope 2 Scope 3 

- อำคำรส ำนักงำนใหญ่ 

กรุงเทพมหำนคร 

- โรงไฟฟ้ำพลังงำน

แสงอำทติย ์

- โรงไฟฟ้ำพลังงำนลม 

กำรใช้น ำ้มันดเีซลของรถยนต ์ กำรใช้ไฟฟ้ำ กำรใช้กระดำษ 

กำรใช้น ำ้มันแกส๊โซลีนของ

รถยนต ์

 กำรใช้น ำ้ประปำ 

กำรใช้ NGV ของรถยนต์ 

 กำรเดินทำงมำท ำงำน

ของพนักงำน 

กำรใช้น ำ้มันดเีซลใน 

generator, fire pump 

 กำรขนส่งวัตถุดิบ 

กำรใช้น ำ้มันดเีซลในป๊ัม

ป้องกนัน ำ้ท่วม 

 กำรขนส่งสนิค้ำ 

กำรใช้น ำ้มันแกส๊โซลีนใน

เคร่ืองตัดหญ้ำ 

  

กำรใช้น ำ้มันดเีซลใน รถไถ ,

รถบรรทุกเฮี้ยบ 

  

กำรใช้น ำ้มันดเีซลในเคร่ือง

ล้ำงแผง 

  

กำรเติมสำรดบัเพลิง CO2   

กำรเติมสำรท ำควำมเยน็ 

HFC-134a 

  

กำรเติมสำรท ำควำมเยน็ 

HFC-410a 

  

SF6 ใน HV Switchgear   

กำรเติมสำรท ำควำมเยน็ 

HFC-32 

  

กำรเติมสำรท ำควำมเยน็ HC-

600a 

  

หมำยเหตุ *กจิกรรมขององค์กรใน Scope 3 ที่ไม่รวมไว้ในกำรตดิตำมผล 
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ผู้ทวนสอบ นำยจรรยำวุธ เอง็สวุรรณ 

 

3.1.5 ระบุขอบเขตขององคก์รท่ีเพิม่เขา้มาหรือขอบเขตท่ีไม่รวม (ระบุ Facility) ท่ีเพิม่เขา้มา

หรือไม่นบัรวม) พรอ้มเหตุผล 

 ในกำรจัดท ำรำยงำนคำร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กรประจ ำปี พ.ศ. 2564 ครอบคลุม 11 บริษัท 

โดยมีรำยละเอยีดดังนี้  

ท่ี บริษทั รหสั ลกัษณะธุรกิจ ท่ีอยู่ 

1 บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั 

(มหำชน) 

GUNKUL ส ำนักงำนใหญ่ 1177 อำคำรเพิร์ล แบงกค์อ็ก 

ข้ันที่ 8 (ทั้งช้ัน) และห้องเลขที่ 

12A01 

2 บริษัท พัฒนำพลังงำนลม จ ำกดั WED ผลิตและจ ำหน่ำย

กระแสไฟฟ้ำจำก

พลังงำนลม 

ต ำบลห้วยบง อ ำเภอด่ำนขุนทด 

จังหวัดนครรำชสมีำ 

3 บริษัท กรีโนเวช่ัน เพำเวอร์ 

จ ำกดั 

GNP ผลิตและจ ำหน่ำย

กระแสไฟฟ้ำจำก

พลังงำนลม 

ต ำบลห้วยบง อ ำเภอด่ำนขุนทด 

จังหวัดนครรำชสมีำ 

4 บริษัท โครำชวินด์ เอน็เนอร์ยี 

จ ำกดั 

KWE ผลิตและจ ำหน่ำย

กระแสไฟฟ้ำจำก

พลังงำนลม 

ต ำบลหนองน ำ้ใส อ ำเภอสคีิ้ ว 

จังหวัดนครรำชสมีำ 

5 บริษัท เอน็เค เพำวเวอร์โซล่ำ 

จ ำกดั 

NKP ผลิตและจ ำหน่ำย

กระแสไฟฟ้ำจำก

พลังงำน

แสงอำทติย ์

ต ำบลหนองกุ่ม อ ำเภอบ่อพลอย 

จังหวัดกำญจนบุรี 

6 บริษัท โซลำร์ เอนเนอร์ย่ี  

โซไซตี้  จ ำกดั 

SES ผลิตและจ ำหน่ำย

กระแสไฟฟ้ำจำก

พลังงำนทดแทน

ให้กบัหน่วยงำน

ภำครัฐ 

1177 อำคำรเพิร์ล แบงกค์อ็ก 

ข้ันที่ 8 (ทั้งช้ัน) และห้องเลขที่ 

12A01 

7 บริษัท กนักุล โซลำร์ รูฟ 1 

จ ำกดั 

GSR-1 ผลิตและจ ำหน่ำย

กระแสไฟฟ้ำจำก

พลังงำน

แสงอำทติย ์

1177 อำคำรเพิร์ล แบงกค์อ็ก 

ข้ันที่ 8 (ทั้งช้ัน) และห้องเลขที่ 

12A01 
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จัดท ำโดย บริษัท แอดวำนซ์ เอน็เนอร์ย่ี พลัส 

จ ำกดั  (ที่ปรึกษำ) 

ผู้ทวนสอบ นำยจรรยำวุธ เอง็สวุรรณ 

 

ท่ี บริษทั รหสั ลกัษณะธุรกิจ ท่ีอยู่ 

8 บริษัท รำงเงิน โซลูช่ัน จ ำกดั RNS ผลิตและจ ำหน่ำย

กระแสไฟฟ้ำจำก

พลังงำน

แสงอำทติย ์

ทั้งหมด 11 ไซต ์

9 บริษัท อโีค่ ไทยเอน็เนอร์ย่ี 

จ ำกดั 

ECO ผลิตและจ ำหน่ำย

กระแสไฟฟ้ำจำก

พลังงำน

แสงอำทติย ์

ต ำบลบำงกระเจ้ำ อ ำเภอเมือง

สมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร 

10 บริษัท บีเอม็พี โซล่ำร์ จ ำกดั BMPS ผลิตและจ ำหน่ำย

กระแสไฟฟ้ำจำก

พลังงำน

แสงอำทติย ์

ต ำบลท่ำเกวียน อ ำเภอวัฒนำ

นคร จังหวัดสระแก้ว 

11 บริษัท กนักุล โซลำร์ พำวเวอร์ 

2 จ ำกดั 

GSP-2 ผลิตและจ ำหน่ำย

กระแสไฟฟ้ำจำก

พลังงำนทดแทน

ให้กบัหน่วยงำน

ภำครัฐ 

1177 อำคำรเพิร์ล แบงกค์อ็ก 

ข้ันที่ 8 (ทั้งช้ัน) และห้องเลขที่ 

12A01 

 

3.2 ขอบเขตการด าเนินงาน 

1) กา๊ซเรือนกระจกท่ีพิจารณา - คำร์บอนไดออกไซด ์(CO2)  

- มีเทน (CH4) 

- ไนตรัสออกไซด์ (N2O) 

- ซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (SF6) 

- HCFC-32 

- HCFC-134a 

- HCFC-140a 

- HC-600a 

2) GWP  - IPCC Fifth Assessment Report (AR5)  
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จัดท ำโดย บริษัท แอดวำนซ์ เอน็เนอร์ย่ี พลัส 

จ ำกดั  (ที่ปรึกษำ) 

ผู้ทวนสอบ นำยจรรยำวุธ เอง็สวุรรณ 

 

3.2.1   ระบุกิจกรรมท่ีเป็นแหล่งปล่อยกา๊ซเรือนกระจกประเภทท่ี 1 ขององคก์ร 

Facility 

แหล่งปล่อยกำ๊ซเรือน

กระจก (Emission 

Source) เช่น ระบุอุปกรณ์

หลกั/เครือ่งจกัร /

กระบวนการ/กิจกรรม 

ที่ตั้ง/

ต ำแหน่ง 

ก ำลังกำรผลิต 

(Capacity)/ 

ลักษณะเฉพำะ 

(Specification) 

ใช้

ภำยใน 

จ ำหน่ำย

ภำยนอก 

ควำมส ำคัญ 

(มีนัยส ำคัญมำก 

หรือ น้อย) 

- อำคำร

ส ำนักงำนใหญ่ 

กรุงเทพ 

มหำนคร 

- โรงไฟฟ้ำ

พลังงำน

แสงอำทติย์ 

- โรงไฟฟ้ำ

พลังงำนลม 

กำรใช้น ำ้มันดีเซลของ

รถยนต์ 

องค์กร

โดยรวม 

- X - มีนัยส ำคัญมำก 

กำรใช้น ำ้มันแกส๊โซลีน ของ

รถยนต์ 

- X - มีนัยส ำคัญมำก 

กำรใช้ NGV ของรถยนต์ - X - มีนัยส ำคัญน้อย 

กำรใช้น ำ้มันดีเซลใน 

generator, fire pump 

- X - มีนัยส ำคัญน้อย 

กำรใช้น ำ้มันดีเซลในป๊ัม

ป้องกนัน ำ้ท่วม 

- X - มีนัยส ำคัญน้อย 

กำรใช้น ำ้มันแกส๊โซลีนใน

เคร่ืองตัดหญ้ำ 

- X - มีนัยส ำคัญน้อย 

กำรใช้น ำ้มันดีเซลใน รถไถ ,

รถบรรทุกเฮี้ ยบ 

- X - มีนัยส ำคัญน้อย 

กำรใช้น ำ้มันดีเซลในเคร่ือง

ล้ำงแผง 

- X - มีนัยส ำคัญน้อย 

กำรเติมสำรดับเพลิง CO2 - X - มีนัยส ำคัญน้อย 

กำรเติมสำรท ำควำมเยน็ 

HFC-134a 

- X - มีนัยส ำคัญน้อย 

กำรเติมสำรท ำควำมเยน็ 

HFC-410a 

- X - มีนัยส ำคัญน้อย 

SF6 ใน HV Switchgear - X - มีนัยส ำคัญน้อย 

กำรเติมสำรท ำควำมเยน็ 

HFC-32 

- X - มีนัยส ำคัญน้อย 

กำรเติมสำรท ำควำมเยน็ 

HC-600a 

 - X - มีนัยส ำคัญน้อย 
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จัดท ำโดย บริษัท แอดวำนซ์ เอน็เนอร์ย่ี พลัส 

จ ำกดั  (ที่ปรึกษำ) 

ผู้ทวนสอบ นำยจรรยำวุธ เอง็สวุรรณ 

 

3.2.2 แหล่งปล่อยกา๊ซเรือนกระจกทางตรงท่ีเกีย่วขอ้งกบัการใชชี้วมวลและกา๊ซชีวภาพ เพือ่

ทดแทนการใชพ้ลงังานและความรอ้น  

Facility 

แหล่งปล่อยกำ๊ซเรือน

กระจก (Emission 

Source) เช่น ระบุ

อุปกรณห์ลกั/

เครือ่งจกัร /

กระบวนการ 

ที่ตั้ง/

ต ำแหน่ง 

ก ำลังกำรผลิต 

(Capacity)/ 

ลักษณะเฉพำะ 

(Specification) 

ใช้

ภำยใน 

จ ำหน่ำย

ภำยนอก 

ควำมส ำคัญ 

(มีนัยส ำคัญมำก 

หรือ น้อย) 

-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

 

3.2.3   ระบุกิจกรรมท่ีเป็นแหล่งปล่อยกา๊ซเรือนกระจกประเภทท่ี 2 ขององคก์ร 

Facility 

แหล่งปล่อยกำ๊ซเรือน

กระจก (Emission 

Source) เช่น ระบุ

อุปกรณห์ลกั/

เครือ่งจกัร /

กระบวนการ/กิจกรรม 

ที่ตั้ง/

ต ำแหน่ง 

ก ำลังกำรผลิต 

(Capacity)/ 

ลักษณะเฉพำะ 

(Specification) 

ใช้

ภำยใน 

จ ำหน่ำย

ภำยนอ

ก 

ควำมส ำคัญ 

(มีนัยส ำคัญ

มำก หรือ 

น้อย) 

- อำคำร

ส ำนักงำนใหญ่ 

กรุงเทพมหำนคร 

- โรงไฟฟ้ำ

พลังงำน

แสงอำทติย์ 

- โรงไฟฟ้ำ

พลังงำนลม 

กำรใช้ไฟฟ้ำ องค์กร

โดยรวม 

- X - มีนัยส ำคัญ

มำก 
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จัดท ำโดย บริษัท แอดวำนซ์ เอน็เนอร์ย่ี พลัส 

จ ำกดั  (ที่ปรึกษำ) 

ผู้ทวนสอบ นำยจรรยำวุธ เอง็สวุรรณ 

 

3.2.4 พลงังาน/ความรอ้น/ไอน ้าท่ีจ าหน่ายใหห้น่วยงานภายนอก (Supply to External) (นอก

ขอบเขตการด าเนินงาน) (out of boundary)  

อุปกรณ ์/ เครื่องจกัรที่ผลิตพลงังาน / ความรอ้น 

/ ไอน ้า / กระบวนการ (Source) 
จ าหน่ายใหก้บั (Supply to) 

1. กระแสไฟฟ้ำ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย และกำรไฟฟ้ำส่วน

ภมูิภำค 

3.2.5   ระบุกิจกรรมท่ีเป็นแหล่งปล่อยกา๊ซเรือนกระจกประเภทท่ี 3 ขององคก์ร 

Facility 

แหล่งปล่อยกำ๊ซเรือน

กระจก (Emission 

Source) เช่น ระบุ

อุปกรณห์ลกั/

เครือ่งจกัร /

กระบวนการ/กิจกรรม 

ที่ตั้ง/

ต ำแหน่ง 

ก ำลังกำรผลิต 

(Capacity)/ 

ลักษณะเฉพำะ 

(Specification) 

ใช้

ภำยใน 

จ ำหน่ำ

ย

ภำยนอ

ก 

ควำมส ำคัญ 

(มีนัยส ำคัญ

มำก หรือ 

น้อย) 

- อำคำร

ส ำนักงำนใหญ่ 

กรุงเทพมหำนคร 

- โรงไฟฟ้ำ

พลังงำน

แสงอำทติย์ 

- โรงไฟฟ้ำ

พลังงำนลม 

กำรใช้กระดำษ องค์กร

โดยรวม 

- X - มีนัยส ำคัญ

น้อย 

กำรใช้น ำ้ประปำ องค์กร

โดยรวม 

- X - มีนัยส ำคัญ

น้อย 

กำรเดินทำงมำท ำงำน

ของพนักงำน 

องค์กร

โดยรวม 

- X - มีนัยส ำคัญ

มำก 

กำรขนส่งวัตถุดิบ องค์กร

โดยรวม 

- X - มีนัยส ำคัญ

น้อย 

กำรขนส่งสนิค้ำ องค์กร

โดยรวม 

- X - มีนัยส ำคัญ

มำก 

3.2.7 การกกัเก็บคารบ์อน  

รายช่ือกระบวนการ 

(Sink / Reservoir)   

ก าลงัการผลิต 

(Capacity) 
ที่ตั้ง / ต าแหน่ง 

ความส าคญั 

(มีนยัส าคญัมาก หรือ 

นอ้ย)  

1. – ไม่มี -    
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จัดท ำโดย บริษัท แอดวำนซ์ เอน็เนอร์ย่ี พลัส 

จ ำกดั  (ที่ปรึกษำ) 

ผู้ทวนสอบ นำยจรรยำวุธ เอง็สวุรรณ 

 

4. การติดตามผล  

4.1 แหล่งปล่อยกา๊ซเรือนกระจก จากขอบเขตการด าเนินงานประเภทท่ี 1 

แหล่งปล่อยกำ๊ซเรือน

กระจก 

ข้อมูลกจิกรรม  ค่ำ EF 

ลักษณะ

ข้อมูล

กจิกรรม

ที่

ตรวจวัด 

จุดที่

ตรวจวัด 

ที่มำของข้อมูลกจิกรรม 

หลักฐำน/

เอกสำรอ้ำงองิ 
ที่มำของค่ำ EF 

เป็นค่ำที่

ได้จำก

กำร

ตรวจวัด 

เป็นค่ำที่

ได้จำก

หลักฐำน

กำร

ช ำระเงิน 

เป็นค่ำที่

ได้จำก

กำร

ประมำณ

ค่ำ 

1. กำรใช้น ำ้มันดีเซล

ของรถยนต์ 

ปริมำณ

ดีเซลที่

เติม 

ป๊ัมน ำ้มัน    หลักฐำนกำร

ช ำระเงิน 

IPCC Vol.2 

table 3.3.1, 

DEDE 

2. กำรใช้น ำ้มันแกส๊โซลี

นของรถยนต์ 

ปริมำณ

กำ๊ซโซลีน

ที่เติม 

ป๊ัมน ำ้มัน    หลักฐำนกำร

ช ำระเงิน 

IPCC Vol.2 

table 3.3.1, 

DEDE 

3. กำรใช้ NGV ของ

รถยนต์ 

ปริมำณ

NGV ที่

เติม 

ป๊ัมน ำ้มัน    หลักฐำนกำร

ช ำระเงิน 

IPCC Vol.2 

table 3.3.1, 

DEDE 

4. กำรใช้น ำ้มันดีเซลใน 

generator, fire pump 

ปริมำณ

ดีเซลที่

เติม 

Generator    บันทกึ IPCC Vol.2 

table 2.2, 

DEDE 

5. กำรใช้น ำ้มันดีเซลใน

ป๊ัมป้องกนัน ำ้ท่วม 

ปริมำณ

ดีเซลที่

เติม 

Generator    บันทกึ IPCC Vol.2 

table 2.2, 

DEDE 

6. กำรใช้น ำ้มันแกส๊

โซลีนในเคร่ืองตัดหญ้ำ 

ปริมำณ

กำ๊ซโซลีน

ที่เติม 

ป๊ัมน ำ้มัน    หลักฐำนกำร

ช ำระเงิน, 

บันทกึ 

IPCC Vol.2 

table 3.3.1, 

DEDE 

7. กำรใช้น ำ้มันดีเซลใน 

รถไถ ,รถบรรทุกเฮี้ยบ 

ปริมำณ

กำ๊ซโซลีน

ที่เติม 

ป๊ัมน ำ้มัน    หลักฐำนกำร

ช ำระเงิน 

IPCC Vol.2 

table 3.3.1, 

DEDE 

8. กำรใช้น ำ้มันดีเซลใน

เคร่ืองล้ำงแผง 

ปริมำณ

ดีเซลที่

เติม 

ป๊ัมน ำ้มัน    หลักฐำนกำร

ช ำระเงิน 

IPCC Vol.2 

table 3.3.1, 

DEDE 
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แหล่งปล่อยกำ๊ซเรือน

กระจก 

ข้อมูลกจิกรรม  ค่ำ EF 

ลักษณะ

ข้อมูล

กจิกรรม

ที่

ตรวจวัด 

จุดที่

ตรวจวัด 

ที่มำของข้อมูลกจิกรรม 

หลักฐำน/

เอกสำรอ้ำงองิ 
ที่มำของค่ำ EF 

เป็นค่ำที่

ได้จำก

กำร

ตรวจวัด 

เป็นค่ำที่

ได้จำก

หลักฐำน

กำร

ช ำระเงิน 

เป็นค่ำที่

ได้จำก

กำร

ประมำณ

ค่ำ 

9. กำรเติมสำรดับเพลิง 

CO2 

ปริมำณ 

สำร

ดับเพลิง

ที่ใช้ 

องค์กร

โดยรวม 

   บันทกึกำรใช้

สำรดับเพลิง,

ใบสั่งซื้อ 

IPCC, AR5 

10. กำรเติมสำรท ำ

ควำมเยน็ HFC-134a 

ปริมำณ

สำรท ำ

ควำมเยน็ 

ที่เติมใน

ระบบ

ปรับ

อำกำศ 

องค์กร

โดยรวม 

   รำยงำนกำร

ซ่อมบ ำรุง

ระบบปรับ

อำกำศ,ใบสั่ง

ซื้อ 

“ไม่ต้องใช้ค่ำ 

EF” 

11. กำรเติมสำรท ำ

ควำมเยน็ HFC-410a 

ปริมำณ

สำรท ำ

ควำมเยน็ 

ที่เติมใน

ระบบ

ปรับ

อำกำศ 

องค์กร

โดยรวม 

   รำยงำนกำร

ซ่อมบ ำรุง

ระบบปรับ

อำกำศ,ใบสั่ง

ซื้อ 

“ไม่ต้องใช้ค่ำ 

EF” 

12. SF6 ใน HV 

Switchgear 

ปริมำณ 

SF6 ที่

เติม 

Switch 

gear 

   รำยงำนกำร

ตรวจสอบ

อุปกรณ์ 

IPCC, AR5 

13. กำรเติมสำรท ำ

ควำมเยน็ HFC-32 

ปริมำณ

สำรท ำ

ควำมเยน็ 

ที่เติมใน

ระบบ

ปรับ

อำกำศ 

องค์กร

โดยรวม 

   รำยงำนกำร

ซ่อมบ ำรุง

ระบบปรับ

อำกำศ,ใบสั่ง

ซื้อ 

“ไม่ต้องใช้ค่ำ 

EF” 
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จัดท ำโดย บริษัท แอดวำนซ์ เอน็เนอร์ย่ี พลัส 

จ ำกดั  (ที่ปรึกษำ) 
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แหล่งปล่อยกำ๊ซเรือน

กระจก 

ข้อมูลกจิกรรม  ค่ำ EF 

ลักษณะ

ข้อมูล

กจิกรรม

ที่

ตรวจวัด 

จุดที่

ตรวจวัด 

ที่มำของข้อมูลกจิกรรม 

หลักฐำน/

เอกสำรอ้ำงองิ 
ที่มำของค่ำ EF 

เป็นค่ำที่

ได้จำก

กำร

ตรวจวัด 

เป็นค่ำที่

ได้จำก

หลักฐำน

กำร

ช ำระเงิน 

เป็นค่ำที่

ได้จำก

กำร

ประมำณ

ค่ำ 

14. กำรเติมสำรท ำ

ควำมเยน็ HC-600a 

ปริมำณ

สำรท ำ

ควำมเยน็ 

ที่เติมใน

ระบบ

ปรับ

อำกำศ 

องค์กร

โดยรวม 

   รำยงำนกำร

ซ่อมบ ำรุง

ระบบปรับ

อำกำศ,ใบสั่ง

ซื้อ 

“ไม่ต้องใช้ค่ำ 

EF” 

 

4.2 แหล่งปล่อยกา๊ซเรือนกระจก จากขอบเขตการด าเนินงานประเภทท่ี 3 

แหล่งปล่อยกำ๊ซ

เรือนกระจก 

ข้อมูลกจิกรรม  ค่ำ EF 

ลักษณะ

ข้อมูล

กจิกรรมที่

ตรวจวัด 

จุดที่

ตรวจวัด 

ที่มำของข้อมูลกจิกรรม 

หลักฐำน/

เอกสำรอ้ำงองิ 
ที่มำของค่ำ EF 

เป็น

ค่ำที่ได้

จำกกำร

ตรวจวัด 

เป็นค่ำที่

ได้จำก

หลักฐำน

กำร

ช ำระเงิน 

เป็นค่ำที่

ได้จำก

กำร

ประมำณ

ค่ำ 

1. กำรใช้กระดำษ ปริมำณกำร

ใช้กระดำษ 

องค์กร

โดยรวม 

   หลักฐำนกำร

ช ำระเงิน, 

บันทกึกำรใช้ 

Thai National 

LCI Database 

/MTEC 

 

2. กำรใช้น ำ้ประปำ ปริมำณกำร

ใช้กระดำษ 

องค์กร

โดยรวม 

   หลักฐำนกำร

ช ำระเงิน 

Thai National 

LCI Database 

/MTEC 

3. กำรเดินทำงมำ

ท ำงำนของ

พนักงำน 

ระยะ

ทำงกำร

เดินทำง 

    แบบส ำรวจ 
Thai National 

LCI Database 

/MTEC 
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แหล่งปล่อยกำ๊ซ

เรือนกระจก 

ข้อมูลกจิกรรม  ค่ำ EF 

ลักษณะ

ข้อมูล

กจิกรรมที่

ตรวจวัด 

จุดที่

ตรวจวัด 

ที่มำของข้อมูลกจิกรรม 

หลักฐำน/

เอกสำรอ้ำงองิ 
ที่มำของค่ำ EF 

เป็น

ค่ำที่ได้

จำกกำร

ตรวจวัด 

เป็นค่ำที่

ได้จำก

หลักฐำน

กำร

ช ำระเงิน 

เป็นค่ำที่

ได้จำก

กำร

ประมำณ

ค่ำ 

4. กำรขนส่ง

วัตถุดิบ 

ระยะ

ทำงกำร

ขนส่ง 

    บันทกึกำร

ขนส่ง 

Thai National 

LCI Database 

/MTEC  

5. กำรขนส่งสนิค้ำ ระยะ

ทำงกำร

ขนส่ง 

    บันทกึกำร

ขนส่ง 

Thai National 

LCI Database 

/MTEC  
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จัดท ำโดย บริษัท แอดวำนซ์ เอน็เนอร์ย่ี พลัส 
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5. สรุปปริมาณการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก 

 

5.1 การปล่อยกา๊ซเรือนกระจก จากขอบเขตการด าเนินงานประเภทท่ี 1  

แหล่งปล่อยกา๊ซเรือนกระจก ปริมาณการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก 

(TonCO2e) 

รวมปริมาณ 

กา๊ซเรือนกระจก 

(TonCO2e) CO2 CH4 N2O SF6 NF3 HFCs PFCs 

1.  กำรใช้น ำ้มันดีเซลของรถยนต์ 177.55 0.28 2.48 0.00 0.00 0.00 0.00 180.31  

2.  กำรใช้น ำ้มันแกส๊โซลีนของรถยนต์ 112.75 1.61 1.38 0.00 0.00 0.00 0.00 115.74  

3.  กำรใช้ NGV ของรถยนต์ 19.67 0.97 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 20.92  

4.  กำรใช้น ำ้มันดีเซลใน generator,  

fire pump 

5.53 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 5.55  

5.  กำรใช้น ำ้มันดีเซลในป๊ัมป้องกนั 

น ำ้ท่วม 

23.37 0.03 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 23.45  

6.  กำรใช้น ำ้มันแกส๊โซลีนในเคร่ือง 

ตัดหญ้ำ 

18.16 1.10 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 19.29  

7.  กำรใช้น ำ้มันดีเซลใน รถไถ ,รถบรรทุก

เฮี้ยบ 

1.50 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 1.65  

8.  กำรใช้น ำ้มันดีเซลในเคร่ืองล้ำงแผง 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01  

9.  กำรเติมสำรดับเพลิง CO2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

10.  กำรเติมสำรท ำควำมเยน็ HFC-134a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

11.  กำรเติมสำรท ำควำมเยน็ HFC-410a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.36 0.00 1.36  

12.  SF6 ใน HV Switchgear 0.00 0.00 0.00 287.53 0.00 0.00 0.00 287.53  

13.  กำรเติมสำรท ำควำมเยน็ HFC-32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.74 0.00 4.74  

14.  กำรเติมสำรท ำควำมเยน็ HC-600a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

รวมทั้งหมด 358.54 4.00 4.38 287.53 0.00 6.10 0.00 660.55 
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5.2 การปล่อยกา๊ซเรือนกระจก จากขอบเขตการด าเนินงานประเภทท่ี 2 

แหล่งปล่อยกา๊ซเรือนกระจก ปริมาณการปล่อย GHG (tonCO2e) 

กำรใช้ไฟฟ้ำ 1,393.99 

รวมทั้งหมด  1,393.99 

5.3 การปล่อยกา๊ซเรือนกระจก จากขอบเขตการด าเนินงานประเภทท่ี 3 

แหล่งปล่อยกา๊ซเรือนกระจก ปริมาณการปล่อย GHG (tonCO2e) 

กำรใช้กระดำษ 13.98 

กำรใช้น ำ้ประปำ 0.29 

กำรเดินทำงมำท ำงำนของพนักงำน 255.36 

กำรขนส่งวัตถุดิบ 62.57 

กำรขนส่งสนิค้ำ 0.04 

รวมทั้งหมด 332.24 

5.4 Carbon Intensity 

แหล่งปล่อยกา๊ซเรือนกระจก ปริมาณ หน่วย 

ประเภทที่ 1 661 TonCO2e 

ประเภทที่ 2 1,394 TonCO2e 

ประเภทที่ 3 333.00 TonCO2e 

ผลรวม (ประเภทที่ 1+2) 2,055 TonCO2e 

ผลรวม (ประเภทที่ 1+2+3) 2,388 TonCO2e 

ผลผลิต 526.21   MWh 

Carbon Intensity (ประเภทที่ 1+2) 3.91 TonCO2e/ MWh 

Carbon Intensity (ประเภทที่ 1+2+3) 4.54 TonCO2e/ MWh 

กำรจัดท ำคำร์บอนฟุตพร้ินทข์ององค์กรในคร้ังนี้  เป็นกำรประเมินคร้ังแรกขององค์กร ซึ่งผลกำร

ประเมินที่ได้ ทำงองค์กรจะน ำมำวิเครำะห์ เพ่ือหำมำตรกำรหรือโครงกำรลดกำรปล่อยกำ๊ซเรือนกระจกที่

เหมำะสมส ำหรับองค์กร รวมถงึหำตัวช้ีวัดที่เหมำะสมเพ่ือตั้งเป้ำหมำยในกำรลดกำรปล่อยกำ๊ซเรือนกระจก

ขององค์กรต่อไป     
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6. ปีฐาน 

6.1 ปีฐานท่ีใชใ้นการอา้งอิง 

เนื่องด้วย บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) ได้จัดท ำคำร์บอนฟุตพร้ินทข์ององค์กรเป็น

คร้ังแรก ดังนั้นจึงได้ก ำหนดให้ใช้ปีปฏิทิน พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เดือนมกรำคม ถึง เดือนธันวำคม พ.ศ. 

2564 เป็นปีฐำนในกำรค ำนวณปริมำณกำรปล่อยกำ๊ซเรือนกระจก โดยมีวันท ำกำร (Working day) รวม

ทั้งสิ้น 365 วัน 

6.2 ขอบเขตการด าเนินงานในปีฐาน 

ขอบเขต

การ

ด าเนินงาน 

รายการแหล่งปล่อยกา๊ซ

เรือนกระจก 

ปริมาณการปล่อยกา๊ซเรือน

กระจกของปีฐาน (tonCO2e)        
หมายเหตุ 

ขอบเขตที่ 

1 

 

1. กำรใช้น ำ้มันดเีซลของ

รถยนต ์

180.31  
 

2. กำรใช้น ำ้มันแกส๊โซลีนข

องรถยนต์ 

115.74  
 

3. กำรใช้ NGV ของรถยนต์ 20.92   

4. กำรใช้น ำ้มันดเีซลใน 

generator, fire pump 

5.55  
 

5. กำรใช้น ำ้มันดเีซลในป๊ัม

ป้องกนัน ำ้ท่วม 

23.45  
 

6. กำรใช้น ำ้มันแกส๊โซลีนใน

เคร่ืองตัดหญ้ำ 

19.29  
 

7. กำรใช้น ำ้มันดเีซลใน รถ

ไถ ,รถบรรทุกเฮี้ยบ 

1.65  
 

8. กำรใช้น ำ้มันดเีซลใน

เคร่ืองล้ำงแผง 

0.01  
 

9. กำรเติมสำรดบัเพลิง CO2 0.00  
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ขอบเขต

การ

ด าเนินงาน 

รายการแหล่งปล่อยกา๊ซ

เรือนกระจก 

ปริมาณการปล่อยกา๊ซเรือน

กระจกของปีฐาน (tonCO2e)        
หมายเหตุ 

10. กำรเติมสำรท ำควำมเยน็ 

HFC-134a 

0.00 
 

11. กำรเติมสำรท ำควำมเยน็ 

HFC-410a 

1.36  
 

12. SF6 ใน HV Switchgear 287.53   

13. กำรเติมสำรท ำควำมเยน็ 

HFC-32 

4.74  
 

 
14. กำรเติมสำรท ำควำมเยน็ 

HC-600a 

0.00  
 

ขอบเขตที่ 

2 
1. กำรใช้ไฟฟ้ำ 1,393.99  

ขอบเขตที่ 

3 

1. กำรใช้กระดำษ 13.98  

2. กำรใช้น ำ้ประปำ 0.29  

3. กำรเดินทำงมำท ำงำนของ

พนักงำน 
255.36  

4. กำรขนส่งวัตถุดิบ 62.57  

5. กำรขนส่งสนิค้ำ 0.04  

6.3 ระบุความแตกต่างระหว่างการรายงานปริมาณกา๊ซเรือนกระจกของปีฐานและปี

ปัจจุบนั พรอ้มใหเ้หตุผล 

เนื่องด้วย บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) ได้จัดท ำคำร์บอนฟุตพร้ินทข์ององค์กรเป็น

คร้ังแรก ดังนั้นจึงได้ก ำหนดให้ใช้ปีปฏิทิน พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เดือนมกรำคม ถึง เดือนธันวำคม พ.ศ. 

2564 เป็นปีฐำนในกำรค ำนวณปริมำณกำรปล่อยกำ๊ซเรือนกระจก โดยมีวันท ำกำร (Working day) รวม

ทั้งสิ้น 365 วัน 

  



 
รายงานการปล่อยและดูดกลบักา๊ซเรือนกระจก TCFO_R_02 

Version 03: 24/4/2019 
องค์กร บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) หน้ำที่ 28  

หน่วยงำนทวนสอบ Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd.  

 

 

จัดท ำโดย บริษัท แอดวำนซ์ เอน็เนอร์ย่ี พลัส 

จ ำกดั  (ที่ปรึกษำ) 

ผู้ทวนสอบ นำยจรรยำวุธ เอง็สวุรรณ 

 

7. การจัดการคุณภาพของขอ้มูล 

7.1 โครงสรา้งของระบบการจดัการคุณภาพของขอ้มูล 

บทบาท ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง หนา้ที่ 

เจ้ำของ / ผู้จัดกำรโรงงำน 

คุณโศภชำ ด ำรงปิยวุฒ์ิ ประธำนกรรมกำรบริหำร ก ำหนดนโยบำยของ

องค์กร รวมถึงด้ำนกำร

จัดกำรกำ๊ซเรือนกระจก 

ดร.สมบูรณ์ เอื้ออชัฌำสยั ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

คุณธรีภำพ ปัญญำสำคร ประธำนเจ้ำหน้ำที่

ปฏบิัติกำร สำยงำน

สนับสนุนธุรกจิ 

คุณสมลักษณ ์คนึงเหตุ ผู้อ ำนวยกำรอำวุโส สำย

งำนทรัพยำกรบุคคลและ

ธุรกำร 

ผู้จัดกำรข้อมูล / 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล 

คุณอลิสำ เรืองศรี เจ้ำหน้ำที่วำงแผนและ

พัฒนำบุคลำกร 

ตรวจสอบควำมถูกต้อง

และค ำนวณคำร์บอน

ฟุตพร้ินท ์คุณณพัฒน์ พิพิธผลำรักษ์ หัวหน้ำแผนกควบคุม

เอกสำร และ ตรวจ

ประเมินระบบ ISO 

ผู้เกบ็ข้อมูล 

คุณพงศพัศ เกตุดี ผู้ช่วยผู้อ ำนำยกำรฝ่ำย

บ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำ 

เกบ็รวบรวมข้อมูล

ส ำหรับกำรค ำนวณ

คำร์บอนฟุตพร้ินท ์คุณชำญศักดิ์  ไชยสทิธิ์ 

 

ผู้จัดกำรฝ่ำยด้ำนควำม

ปลอดภัย 

คุณโสภณวิชญุ์ แทนประสำน หัวหน้ำแผนกซ่อมบ ำรุง

อำคำรสถำนที่ 

ผู้เขียนรำยงำน 
คุณอลิสำ เรืองศรี เจ้ำหน้ำที่วำงแผนและ

พัฒนำบุคลำกร 

จัดท ำรำยงำนคำร์บอน

ฟุตพร้ินท ์

ผู้ตรวจสอบภำยใน 

คุณสมลักษณ์ คนึงเหตุ ผู้อ ำนวยกำรอำวุโส สำย

งำนทรัพยำกรบุคคลและ

ธุรกำร 

ทวนสอบควำมถูกต้อง

ของข้อมูลและรำยงำน 
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7.2 แผนผงัการจดัการคุณภาพของขอ้มูล 

  

แหล่งปล่อยกา๊ซเรือนกระจกขององคก์ร

- กำรใช้เช้ือเพลิง Stationary Combustion

- กำรใช้น ำ้มันรถยนต์แต่ละประเภท

- กำรใช้สำรดับเพลิง

- กำรใช้ SF
6

- กำรเติมสำรท ำควำมเยน็

- กำรใช้ไฟฟ้ำ

- กำรใช้กระดำษ

- กำรใช้เช้ือเพลิงในกำรเดินทำงของพนักงำน, กำรเดินทำงที่เกี่ยวข้องกบัธรุกจิ

- กำรขนส่งสนิค้ำและวัตถุดิบ

ผูร้วบรวมขอ้มูล

- เกบ็รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบควำมถูกต้อง และค ำนวณคำร์บอนฟุตพร้ินทข์ององค์กร 

ผูจ้ดัท ารายงาน 

- จัดท ำรำยงำนคำร์บอนฟุตพร้ินทข์ององค์กร

รายงานคารบ์อนฟุตพร้ินทข์ององคก์ร
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7.3 บนัทึกการสอบเทียบวดัมาตรฐานของอุปกรณ/์เครื่องมือวดั (Calibration Record) 

ขอบเขต  

แหล่งปล่อย

กำ๊ซเรือน

กระจก 

อุปกรณ/์

เคร่ืองมือ

วัด 

(เคร่ือง

ที่) 

ผู้ท ำกำร

สอบ

เทยีบ / 

แหล่งที่

เทยีบวัด  

ควำม

แม่นย ำ

ของ

อุปกรณ/์

เคร่ืองมือ

วัด 

ค่ำควำม

ผดิพลำด

ของ

อุปกรณ/์

เคร่ืองมือ

วัด 

ที่วัดได้ 

ค่ำควำม

ผดิพลำดของ

อุปกรณ/์

เคร่ืองมือวัด 

ที่ยอมรับได้

หรือที่ก ำหนด

ไว้ 

เอกสำรอ้ำงองิ 

ประเภทที่ 1  -ไม่มี-      

       

       

ประเภทที่ 2  -ไม่มี-      

       

       

ประเภทที่ 3   -ไม่มี-      

       

ส่วนที่ท ำกำร

รำยงำนแยก 

 -ไม่มี-      
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8. การประเมินความไม่แน่นอน (Uncertainty) 

ควำมไม่แน่นอนที่เกดิขึ้นกบัข้อมูล และค่ำกำรปล่อยกำ๊ซเรือนกระจกที่เลือกใช้ สำมำรถตรวจสอบระดับคุณภำพ

ของข้อมูลได้ โดยกำรก ำหนดคะแนนไว้ตำมตำรำง 

 

ตารางแสดงระดบัคะแนนอา้งอิงของคุณภาพขอ้มูลที่ใชใ้นการศึกษา การประเมินและจัดการความไม่แน่นอน  

รำยกำร ระดับคุณภำพของข้อมูล 

ข้อมูลกจิกรรม 

X = 6 Points Y = 3 Points Z = 1 Points 

เกบ็ขอ้มลูอย่าง

ต่อเนือ่ง 
เกบ็ขอ้มลูจากมิเตอรแ์ละใบเสร็จ เกบ็ขอ้มลูจากการประมาณค่า 

Emission 

Factors 

C = 4 Points D = 3 Points E = 2 Points F = 1 Points 

EF จากการวดัทีมี่

คณุภาพ 

EF จากผูผ้ลิต หรือ EF 

ระดบัประเทศ  

EF ระดบั

ภมิูภาค 
EF ระดบัสากล 

อ้ำงองิแนวทำงกำรประเมินคำร์บอนฟุตพร้ินทข์ององค์กร (2556) 

 

ตารางก าหนดระดบัคะแนนและเกณฑที์่ใชป้ระเมินความไม่แน่นอน 

ระดบั ระดบัคะแนนโดยรวมของขอ้มูล ค าอธิบาย 

1 1-6 มีความไม่แน่นอนสงู คณุภาพของขอ้มูลไม่ดี 

2 7-12 มีความไม่แน่นอนเลก็นอ้ย คณุภาพของขอ้มูลปานกลาง 

3 13-18 มีความไม่แน่นอนต ่า คณุภาพของขอ้มูลดี 

4 19-24 มีความไม่แน่นอนต ่า คณุภาพของขอ้มูลดีเยีย่ม 

อ้ำงองิแนวทำงกำรประเมินคำร์บอนฟุตพร้ินทข์ององค์กร (2556) 
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ตารางแสดงผลการประเมินความไม่แน่นอน 

ประเภท

ของ

กจิกรรม 

รำยกำร 

คะแนน

กำรเกบ็

ข้อมูล 

(A) 

ค่ำ EF 

(B) ผล

กำร

ประเมิน 

(AxB) 

ระดับ

คุณภำพ 

ระดับ

คุณภำพ 

1 กำรใช้น ำ้มันดีเซลของรถยนต์ 3 3 9 2 

1 กำรใช้น ำ้มันแกส๊โซลีนของรถยนต์ 3 3 9 2 

1 กำรใช้ NGV ของรถยนต์ 3 3 9 2 

1 กำรใช้น ำ้มันดีเซลใน generator, fire pump 1 3 3 1 

1 กำรใช้น ำ้มันดีเซลในป๊ัมป้องกนัน ำ้ท่วม 1 3 3 1 

1 กำรใช้น ำ้มันแกส๊โซลีนในเคร่ืองตัดหญ้ำ 3 3 9 2 

1 กำรใช้น ำ้มันดีเซลใน รถไถ ,รถบรรทุกเฮี้ยบ 3 3 9 2 

1 กำรใช้น ำ้มันดีเซลในเคร่ืองล้ำงแผง 3 3 9 2 

1 กำรเติมสำรดับเพลิง CO2 1 1 1 1 

1 กำรเติมสำรท ำควำมเยน็ HFC-134a 1 1 1 1 

1 กำรเติมสำรท ำควำมเยน็ HFC-410a 1 1 1 1 

1 SF6 ใน HV Switchgear 1 1 1 1 

1 กำรเติมสำรท ำควำมเยน็ HFC-32 1 1 1 1 

1 กำรเติมสำรท ำควำมเยน็ HC-600a 1 1 1 1 

2 กำรใช้ไฟฟ้ำ 3 3 9 2 

3 กำรใช้กระดำษ 3 3 9 2 

3 กำรใช้น ำ้ประปำ 3 3 9 2 

3 กำรเดินทำงมำท ำงำนของพนักงำน 1 1 1 1 

3 กำรขนส่งวัตถุดิบ 1 3 3 1 

3 กำรขนส่งสนิค้ำ 1 3 3 1 
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ภาคผนวก 

กระบวนการช้ีบ่งแหล่งปล่อยกา๊ซเรือนกระจกทางออ้มอ่ืน ๆ (ประเภทท่ี 3) 

 

ส ำหรับกระบวนกำรช้ีบ่งแหล่งปล่อยกำ๊ซเรือนกระจกทำงอ้อมอื่น ๆ (ประเภทที่ 3) ที่จะน ำมำรวม

ในบัญชีรำยกำรกำ๊ซเรือนกระจกขององค์กรนั้น ทำงบริษัทฯ ได้ระบุแหล่งปล่อยกำ๊ซเรือนกระจกทำงอ้อม

อื่นๆ (ประเภทที่ 3) ตำมแนวทำงของ Greenhouse gas Protocol และพิจำรณำประเมินแหล่งปล่อยกำ๊ซ

เรือนกระจกทำงอ้อมที่มีนัยส ำคัญ (significant indirect GHG emission) ขององค์กร ดังนี้  

ขั้นตอนท่ี 1 การระบุแหล่งปล่อยกา๊ซเรือนกระจกตามแนวทาง Greenhouse gas Protocol  

ในข้ันตอนนี้ องค์กร จะท ำกำรประเมินว่ำในกำรด ำเนินกิจกรรมขององค์กรนั้น เกี่ยวข้องกับกำร

ปล่อยกำ๊ซเรือนกระจกทำงอ้อมอื่นๆ (ประเภทที่ 3) ตำมแนวทำงของ Greenhouse gas Protocol ใดบ้ำง  

ซึ่งหำกกิจกรรมใดขององค์กรมีควำมเกี่ยวข้อง จะท ำกำรระบุผลกำรประเมินเป็น “Yes” และ หำก

กิจกรรมใดไม่เกี่ยวข้องจะระบุผลกำรประเมินเป็น “No” พร้อมทั้งอธิบำยเหตุผลประกอบ ซึ่งผลกำร

ประเมินตำมข้ันตอนที่ 1 ส ำหรับองค์กร แสดงตำมตำรำง 

No. Category 
Source of 

GHG 
Remark 

1 Purchased goods and services Yes   

2 Capital goods No องค์กรไม่มีกจิกรรมในส่วนนี้  

3 Fuel and energy related activities Yes   

4 Upstream transportation and distribution Yes   

5 Waste generated in operations Yes   

6 Business travel Yes   

7 Employee commuting Yes   

8 Upstream leased assets No องค์กรไม่มีกจิกรรมในส่วนนี้  

9 Downstream transportation and distribution Yes   

10 Processing of sold products No องค์กรไม่มีกจิกรรมในส่วนนี้  

11 Use of sold products No องค์กรไม่มีกจิกรรมในส่วนนี้  

12 End-of-life treatment of sold products No องค์กรไม่มีกจิกรรมในส่วนนี้  
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No. Category 
Source of 

GHG 
Remark 

13 Downstream leased assets No องค์กรไม่มีกจิกรรมในส่วนนี้  

14 Franchises No องค์กรไม่มีกจิกรรมในส่วนนี้  

15 Investments No องค์กรไม่มีกจิกรรมในส่วนนี้  

 

ขั้นตอนท่ี 2  การพิจารณาประเมินแหล่งปล่อยกา๊ซเรือนกระจกทางออ้มอ่ืน ๆ (ประเภทที่ 3) ท่ีมี

นยัส าคญั (significant indirect GHG emission) ขององคก์ร  

ในข้ันตอนนี้องค์กร จะท ำกำรประเมินว่ำแหล่งปล่อยกำ๊ซเรือนกระจกทำงอ้อมอื่น ๆ (ประเภทที่ 

3) ที่เกี่ยวข้องกับงำนด ำเนินงำนขององค์กร ตำมผลกำรประเมินในข้ันตอนที่ 1 นั้น มีแหล่งปล่อยกำ๊ซ

เรือนกระจกใดบ้ำงที่มีนัยส ำคัญต่อองค์กร โดย จะพิจำรณำเกณฑ์กำรประเมินนัยส ำคัญ ใน 3 ประเดน็

หลัก ได้แก่  

1. ขนำด (Size or Magnitude)  

ในกำรประเมินจะให้คะแนนส ำหรับแหล่งปล่อยนั้น จะประเมินจำกร้อยละสัดส่วนกำรปล่อยก๊ำซ

เรือนกระจกเมื่อเทียบกับแหล่งปล่อยทั้งหมดทั้งประเภท 1,2 และ 3 โดยแบ่งเกณฑ์กำรประเมินดังนี้  

ขนำดใหญ่ (Large) = 3 คะแนน ขนำดกลำง (Medium)  = 2 คะแนน และ ขนำดเล็ก (Small) =  1 

คะแนน ซึ่งจะมีรำยละเอียดดังตำรำงข้ำงล่ำง และให้น ำ้หนักส ำหรับกำรประเมินระดับขนำดของแหล่ง

ปล่อย 50% เนื่องจำกมีควำมส ำคัญต่อกำรประเมินกำรปล่อยกำ๊ซเรือนกระจกทำงอ้อมขององค์กร 

ระดบั เกณฑก์ำรประเมิน ร้อยละสดัส่วนกำรปล่อยกำ๊ซเรือนกระจก        

เมื่อเทยีบกบัแหล่งปล่อยทั้งประเภท 1,2 และ 3 

1 ขนาดเลก็ (Small) 0-10% 

2 ขนาดกลาง (Medium) 10-40% 

3 ขนาดใหญ่ (Large) 40% ขึ้นไป 
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2. ศักยภำพในกำรลดกำ๊ซเรือนกระจก (Level of influence (Reduction potential)) 

ในกำรประเมินจะให้คะแนนส ำหรับกำรประเมินศักยภำพในกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก

ทำงอ้อมขององค์กรในระดับคะแนน 1-3  โดยประเมินว่ำองค์กรจะสำมำรถเข้ำไปมีอทิธพิลหรือศักยภำพ

ในกำรลดกำรปล่อยกำ๊ซเรือนกระจก (Level of influence (Reduction potential) จำกแหล่งปล่อยนั้นได้

มำกน้อยขนำดไหน โดยหำกองค์กรมีศักยภำพในกำรลดกำรปล่อยกำ๊ซเรือนกระจกจำกแหล่งปล่อยนั้นได้ 

สูง (High) = 3 คะแนน ปำนกลำง (Medium)  = 2 คะแนน และ ต ่ำ (Low) =  1 คะแนน และให้

น ำ้หนักส ำหรับกำรประเมินศักยภำพในกำรลดกำรปล่อยกำ๊ซเรือนกระจกนี้  30% เนื่องจำกมีควำมส ำคัญ

ต่อกำรก ำหนดแผนและนโยบำยในกำรลดกำรปล่อยกำ๊ซเรือนกระจกทำงอ้อมขององค์กรในอนำคต 

3. ควำมเสี่ยงหรือโอกำส (Risk or opportunity) 

ในกำรประเมินจะให้คะแนนส ำหรับแหล่งปล่อยกำ๊ซเรือนกระจกทำงอ้อมที่มีควำมเสี่ยงหรือโอกำส 

(Risk or opportunity) ที่ท ำให้องค์กรได้รับควำมเสี่ยงที่มีควำมเช่ือมโยงกับกำรเปล่ียนแปลงสภำพ

ภมิูอำกำศ หรือไม่ เช่น ควำมเสี่ยงทำงด้ำนกำรเงิน, ควำมเสี่ยงทำงด้ำนกฎหมำย/ กฎระเบียบ/ข้อบังคับ, 

ควำมเสี่ยงห่วงโซ่อุปทำน, ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับสินค้ำและลูกค้ำ, ควำมเสี่ยง เกี่ยวกับกำรด ำเนินคดี และ

ควำมเสี่ยงด้ำนช่ือเสยีง หรือได้รับโอกำสต่ำงๆ ทำงธุรกจิ เช่น กำรเข้ำสู่ช่องทำงตลำดใหม่, กำรเข้ำสู่ระบบ

ธุรกิจในรูปแบบใหม่ เป็นต้น โดยให้ระดับคะแนน 1-3 หำกมีควำมเสี่ยงหรือโอกำสสูง  สูง (High) = 3 

คะแนน ปำนกลำง (Medium)  = 2 คะแนน และ ต ่ำ (Low) =  1 คะแนน และให้น ้ำหนักส ำหรับกำร

ประเมินควำมเสี่ยงหรือโอกำส 30%  

หลังจำกกำรพิจำรณำให้คะแนน ตำมเกณฑก์ำรประเมินนัยส ำคัญข้ำงต้นแล้ว องค์กรจะท ำกำรรวม

คะแนนและน ำ้หนักส ำหรับเกณฑ์กำรประเมินในแต่ละหัวข้อ พร้อมทั้งพิจำรณำผล โดยแหล่งปล่อยกำ๊ซ

เรือนกระจกทำงอ้อมใดที่มีผลรวมกำรประเมินตั้งแต่ 2 คะแนนขึ้นไป จะถูกพิจำรณำว่ำเป็นแหล่งปล่อย

กำ๊ซเรือนกระจกทำงอ้อมที่มีนัยส ำคัญ (significant indirect GHG emission) ขององค์กร 

ผลกำรพิจำรณำประเมินแหล่งปล่อยกำ๊ซเรือนกระจกทำงอ้อมอื่น ๆ (ประเภทที่ 3) ที่มีนัยส ำคัญ 

(significant indirect GHG emission) ขององค์กร แสดงตำมตำรำง 
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No. Category 

Source 

of 

GHG 

เกณฑก์ารประเมินนยัส าคญั ผลรวม 

(A) (B) (C) 

(Ax50%) 

+ 

(Bx30%) 

+ 

(Cx20%) 

ขนาด 

ศกัยภาพในการ

ลดกา๊ซเรือน

กระจก 

ความเสีย่ง/

โอกาส 

(Size or 

Magnitude)  

(Level of 

influence) 

(Risk or 

opportunity) 

Large = 3 High = 3 High = 3 

Medium = 2 Medium = 2 Medium = 2 

Small = 1 Low = 1 Low = 1 

1 Purchased goods and services Y 2 1 1 1.5 

2 Capital goods N         

3 

Fuel- and energy related 

activities 
Y 2 1 1 1.5 

4 

Upstream transportation and 

distribution 
Y 2 2 2 2 

5 

Waste generated in 

operations 
Y 1 2 2 1.5 

6 Business travel Y 1 2 1 1.3 

7 Employee commuting Y 2 2 2 2 

8 Upstream leased assets N         

9 

Downstream transportation 

and distribution 
Y 3 3 2 2.5 

10 Processing of sold products N         

11 Use of sold products N         

12 

End-of-life treatment of 

sold products 
N         

13 Downstream leased assets N         

14 Franchises N         

15 Investments N         

 



 
รายงานการปล่อยและดูดกลบักา๊ซเรือนกระจก TCFO_R_02 

Version 03: 24/4/2019 
องค์กร บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) หน้ำที่ 37  

หน่วยงำนทวนสอบ Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd.  

 

 

จัดท ำโดย บริษัท แอดวำนซ์ เอน็เนอร์ย่ี พลัส 

จ ำกดั  (ที่ปรึกษำ) 

ผู้ทวนสอบ นำยจรรยำวุธ เอง็สวุรรณ 

 

จำกผลกำรพิจำรณำ แหล่งปล่อยก๊ำซเรือนกระจกทำงอ้อมอื่น ๆ (ประเภทที่ 3) ที่มีนัยส ำคัญ 

(significant indirect GHG emission) ขององค์กร ได้แก่  

1. Upstream transportation and distribution ประกอบด้วยกิจกรรมกำรขนส่งวัตถุดิบที่ใช้ใน

องค์กร  

2. Employee commuting ประกอบด้วยกจิกรรมกำรเดินทำงของพนักงำน 

3. Downstream transportation and distribution ประกอบด้วยกิจกรรมกำรขนส่งสินค้ำของ

องค์กร 

เพ่ือไม่เป็นกำรละทิ้ งแหล่งปล่อยที่อำจจะมีนัยส ำคัญน้อย แต่เป็นแหล่งปล่อยที่องค์กรเข้ำถึง

ข้อมูล Activity Data ทำงองค์กรได้เพิ่มกำรรำยงำนที่นอกเหนือจำกแหล่งปล่อยกำ๊ซเรือนกระจกทำงอ้อม

ที่มีนัยส ำคัญ ได้แก่ Purchased goods and services ประกอบด้วย กำรซื้อกระดำษ และน ำ้ประปำ 
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บันทกึกำรแก้ไข แบบฟอร์มรำยงำน 

ล ำดบั วันที่ รำยละเอยีดกำรแก้ไข ผู้ท ำกำรแก้ไข 

1 31 – 7 - 63 
หัวข้อ 3.2.7 ตัดค ำอธบิำย “ยงัไม่พิจารณาการ

กกัเกบ็คารบ์อนในตน้ไมใ้นโครงการน้ี” 
มนต์ชัย จติตปัิญญำกุล 

2 5-02-64 เพ่ิมหัวข้อที่ 5.5 Carbon Intensity มนต์ชัย จติตปัิญญำกุล 

 

 


