
สรุปคำถาม-คำตอบ จากการอบรมคู่มือและเตรียมความพร้อมการจัดทำรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

สำหรับบริษัทจดทะเบียน (วันที่ 1 และ 4 ตุลาคม 2564) 

 คำถาม คำตอบ 
การรายงานใน 56-1 One report  
1 หากรายงาน 56-1 One report เป็นปี 2564 ต้อง

รายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของปี 
2564 หรือไม่ เนื่องจากโดยปกติบริษัทจะดำเนินการ
ประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกย้อนหลัง  
1 ปี แล้วขอทวนสอบพร้อมขอการรับรองจากองค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
(“อบก.”) ในปีปัจจุบัน เลยกังวลว่าจะดำเนินการ 
ไม่ทันรอบที่ต้องส่งรายงาน 56-1 One report 
ใหส้ำนักงานคณะกรรมกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) ดังนั้น หากรายงาน 56-1  
One Report ประจำปี 2564 บริษัทสามารถแสดงผล
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของปี 2563 ที่ได้รับการ
ทวนสอบและขึ้นทะเบียนกับอบก.(ซึ่งได้รับใบCERในปี
2564) ได้หรือไม่ 

สำหรับการรายงานปี 2564 บริษัทควรรายงานข้อมูลการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกของปีปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
การกำหนดมาตรการของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึง 
ผู้ลงทุนในการใช้ข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ดี บริษัทสามารถ
รายงานข้อมูลที่มีโดยระบุงวดการปล่อยให้ชัดเจน ส่วนข้อมูล
ปีปัจจุบัน บริษัทสามารถระบุว่าอยู่ระหว่างดำเนินการ และ
อาจเปิดเป็นตัวเลข พร้อมระบุว่ายังไม่ผ่านการทวนสอบ 

 หากบริษัททวนสอบปีนี้ โดยผลการประเมินออกไม่ทัน
รอบส่ง 56-1 One Report บริษัทสามารถเปิดเผย 
ผลการประเมินในเว็บไซต์ตามหลังได้หรือไม่ 

บริษัทสามารถเปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ยัง
ไม่ได้ผ่านการทวนสอบได้ โดยให้เปิดเผยข้อมูลสถานะการ
ดำเนินการ โดยระบุว่ายังไม่ได้ผ่านการทวนสอบข้อมูล เพ่ือให้
ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียไดร้ับทราบ และระบุว่าจะทวนสอบ
ในปีใด ทั้งนี้ บริษัทสามารถ update ข้อมูลในเว็บไซต์
เพ่ิมเติมตามหลัง เพ่ือประโยชน์ของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย
ได้รับทราบได้ 

 บริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 
ที่ผ่านมา และยังไม่ได้เก็บข้อมูลเพื่อทำรายงาน  
ขอสอบถามว่าในปีนี้บริษัทสามารถระบุใน 56-1 
One report ว่าอยู่ระหว่างเก็บข้อมูลเพ่ือจัดทำ
รายงานในปีต่อไปได้หรือไม่  
 

หากข้อมูลยังไม่ได้มีการทวนสอบ บริษัทสามารถระบุว่า 
ยังไม่ได้ผ่านการทวนสอบข้อมูล เพ่ือให้ผู้ลงทุนได้รับทราบ 
และกำหนดเป้าหมายว่าจะทวนสอบในช่วงใดพร้อมนี้ขอให้
บริษัทเปิดเผยแนวนโยบายในเรื่องนี้ของคณะกรรมการบริษัท
ที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการลดผลกระทบทางลบต่อ
สิ่งแวดล้อมหรือการจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
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 คำถาม คำตอบ 
 รอบการพิจารณารายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ในช่วงต้นปีของ อบก. อาจจะเป็นหลังกำหนดการส่ง 
56-1 One Report ทาง ก.ล.ต. มีแนวทางแก้ไข
ปัญหานี้อย่างไร 

อบก. มีรอบพิจารณา 2 เดือนครั้ง ซึ่งน่าจะครอบคลุม
ช่วงเวลาในการรายงานข้อมูลให้ ก.ล.ต. ทั้งนี้ ตามคำตอบใน
ตารางข้างต้น บริษัทสามารถรายงานข้อมูลที่มีโดยระบุงวด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ชัดเจน ส่วนข้อมูลปีปัจจุบัน 
บริษัทสามารถระบุว่า อยู่ระหว่างดำเนินการ และอาจเปิด
เป็นตัวเลข พร้อมระบุว่ายังไม่ผ่านการทวนสอบ 
 
อย่างไรก็ดี ในแบบ 56-1 One Report ระบวุ่าให้ "เปิดเผย
ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐานสากลหรือ
เทียบเท่า โดยระบุชื่อผู้ทวนสอบการจัดทำคาร์บอนฟุต 
พริ้นท์ขององค์กรที่ข้ึนทะเบียนกับ อบก. หรือผู้ทวนสอบที่
บริษัทเห็นว่ามีผลงานเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในระดับ
สากล ดังนั้น กรณีถ้าโรงงานสนใจขึ้นทะเบียนกับ อบก. 
สามารถดูตารางประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือให้การรับรอง 
ได้ที่เว็บไซต ์http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/ ซึ่งมีการ
ประชุมในเดือน มกราคม มีนาคม พฤษภาคม กรกฎาคม 
กันยายน พฤศจิกายน หรือ 2 เดือนครั้งในแต่ละปี 

 รอบการเก็บข้อมูลหากไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ บริษัท
สามารถเลือกเก็บข้อมูลตามปีงบประมาณ ตุลาคม-
กันยายน แบบนี้ได้หรือไม่ และสามารถจัดทำรายงาน
โดยไม่มีผู้ทวนสอบได้หรือไม่ 

ในการเก็บข้อมูลบริษัทต้องเปิดเผยโดยระบขุ้อมูลช่วงเวลา
การเก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ชัดเจน โดยหาก
ข้อมูลยังไม่ได้มีการทวนสอบ บริษัทสามารถระบุว่ายังไม่ได้
ผ่านการทวนสอบข้อมูล เพ่ือให้ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย 
ได้รับทราบ พร้อมกำหนดเป้าหมายว่าจะทวนสอบในช่วงใด 

2 การจัดทำข้อมูลในองค์กรที่มีหลายสาขาหรือหลาย
โรงงาน ในปีแรกท่ีจัดทำแค่สาขาหรือโรงงานเดียวเป็น
การนำร่องและเปิดเผยใน 56-1 One report รอบปี 
2564 ก่อนได้หรือไม่ ส่วนสาขาหรือโรงงานอ่ืนจะ
จัดทำและเปิดเผยในปีต่อไป 

บริษัทสามารถเปิดเผยข้อมูลตามการดำเนินการจริงได้ โดย 
บริษัทต้องระบุให้ชัดเจนถึงขอบเขตการดำเนินการดังกล่าว
เพ่ือมิให้ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียเข้าใจผิดและพิจารณา
เปิดเผยแผนการดำเนินการต่อไปให้ชัดเจน 

3 Scope 3 คาดว่าจะบังคับให้รายงานใน 56-1 One 
report ปีไหน 

ตอนนี้ ยังไม่กำหนด ทั้งนี้ บริษัทสามารถดำเนินการได้ดีกว่า 
ที่ประกาศกำหนดได ้อย่างไรก็ดี หาก ก.ล.ต. จะมีการ
ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์จะมีการทำ hearing ก่อน 
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 คำถาม คำตอบ 
 Scope 3 ไม่จำเป็นต้องรายงานใน 56-1 One report 

ใช่หรือไม่ และหากโรงงานรายงาน Scope 1,2 ลงใน 
56-1 One report ต้องได้รับการทวนสอบข้อมูล
ก่อนที่จะเผยแพร่ใช่หรือไม่  

- ตอนนี้ แบบ 56-1 One report ยังไม่ได้กำหนดให้ต้อง
รายงาน Scope 3 โดยหากบริษัทมีการดำเนินการแล้ว 
สามารถเปิดเผยใน 56-1 One report ได้ เพื่อประโยชน์
สำหรับบริษัทในการสื่อสารกับผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย 
- สำหรับกรณทีีบ่ริษัทจัดทำข้อมูลScope 1,2 ให้บริษัท
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นข้อมูลใน
Scope ใด และข้อมูลดังกล่าวต้องผ่านการทวนสอบโดย 
ผู้ทวนสอบการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรที่ข้ึน
ทะเบียนกับ อบก. หรือผู้ทวนสอบที่บริษัทเห็นว่ามีผลงานเป็น
ที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในระดับสากล อย่างไรก็ดี หาก
ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ได้ผ่านการทวนสอบ ขอให้บริษัทเปิดเผย
ข้อมูลสถานะการดำเนินการ โดยระบุให้ชัดเจนว่ายังไม่ได้ผ่าน
การทวนสอบข้อมูล และระบุว่าจะทวนสอบในปีใด ทั้งนี้ 
บริษัทสามารถ update ข้อมูลในเว็บไซต์เพ่ิมเติมตามหลัง 
ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับทราบ 

4 การรายงานเรื่องก๊าซเรือนกระจก จำเป็นต้องให้มีการ
ทวนสอบด้วยหรือไม่ 

จำเป็นต้องมีการทวนสอบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ารายงานการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่บริษัทเปิดเผยไป มีความถูกต้องและ
สอดคล้องตามมาตรฐานสากล โดยแบบ 56-1 One report 
กำหนดให้ "เปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตาม
มาตรฐานสากลหรือเทียบเท่า โดยระบุชื่อผู้ทวนสอบการ
จัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรที่ขึ้นทะเบียนกับ อบก.
หรือผู้ทวนสอบที่บริษัทเห็นว่ามีผลงานเป็นที่ยอมรับอย่าง
แพร่หลายในระดับสากล รวมทั้งเปิดเผยแนวนโยบายใน 
เรื่องนี้ของคณะกรรมการบริษัทที่สะท้อนให้เห็นถึงความ
มุ่งม่ันในการลดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมหรือการ
จัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และหากเป็นช่วงเริ่มต้น
หรืออยู่ระหว่างดำเนินการให้เปิดเผยระยะเวลาการ
ดำเนินการให้ผู้ลงทุนทราบด้วย ในกรณีที่บริษัทไม่ได้จัดทำ
ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ให้ระบุว่า “ไม่มีข้อมูล” 
พร้อมแสดงเหตุผลประกอบ" ทั้งนี้ หากบริษัทยังไม่ได้เริ่ม
ดำเนินการ ก็ให้เปิดเผยตามจริง หรือหากบริษัทมีการวัดการ
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 คำถาม คำตอบ 
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกแต่ยังไม่มีการประเมิน ก็สามารถ
เปิดเผยตามจริงให้ชัดเจน แต่ต้องมีนโยบายและแผนงาน
รองรับที่ชัดเจน 

 การทำ Assurance by third party จะบังคับใช้
เมื่อไหร่ 

แบบ 56-1 One report จะมีผลบังคับใช้ในปี 2565 สำหรับ
ผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงกำหนดให้
บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตาม
มาตรฐานสากลหรือเทียบเท่า โดยระบุชื่อผู้ทวนสอบการ
จัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรที่ขึ้นทะเบียนกับ อบก.
หรือผู้ทวนสอบที่บริษัทเห็นว่ามีผลงานเป็นที่ยอมรับอย่าง
แพร่หลายในระดับสากล 

นอกจากนี้ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป หน่วยงาน
ทวนสอบที่ขึ้นทะเบียนกับ อบก. ต้องได้รับการรับรอง
ระบบงานจากคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ: กมช. 
(National Standardization Council of Thailand: NSC) 
หรือ หน่วยรับรองระบบงาน (Accreditation Body: AB)  
ที่เป็นสมาชิกของ International Accreditation Forum 
(IAF) ดังนั้นบริษัทดังกล่าวจะต้องมีการ Assurance ด้วย 

5 แนวทางการจัดทำรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
มีภาษาอังกฤษหรือไม่ 

ในส่วนรายงาน อบก. มีแต่เวอร์ชั่นภาษาไทย แต่ใบ CER เป็น
เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ 
 
ทัง้นี้ ในส่วนแบบ 56-1One report ฉบับภาษาอังกฤษ  
ก.ล.ต. เผยแพร่ผ่านทาง www.sec.or.th/onereport 
ในส่วนคู่มือ 56-1One report ฉบับภาษาอังกฤษ 
ก.ล.ต. อยู่ระหว่างจัดทำและจะเผยแพร่ทางเว็บไซต์ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

http://www.sec.or.th/onereport
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 คำถาม คำตอบ 
คำถามเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
1 ใน Scope 3 หากยังไม่รายงานตาม ก.ล.ต. 

จะสามารถขอการรับรองจาก อบก.ได้หรือไม่ พร้อม
ขอสอบถามว่าในการทวนสอบของ อบก.ต้องครบ 
Scope 1-3 ถึงจะออกการรับรองให้ ถ้าเป็นแบบนี้ต้อง
ทำให้ครบ 3Scope ใช่หรือไม่ 

ไม่สามารถขอรับรองกับ อบก. ได้ ถ้าขอรับรองต้องคำนวณ 
Scope 3 ที่มีนัยสำคัญด้วย ทั้งนี้ ในการทวนสอบของ อบก. 
บริษัทสามารถแจ้งผู้ทวนสอบได้ว่าจะทวนสอบ Scope 1,2 
หรือ Scope 1 - 3 โดยผู้ทวนสอบจะออกรายงานการ 
ทวนสอบและถ้อยแถลงการทวนสอบให้ได้ ซึ่งในกรณีที่ 
ถ้อยแถลงไม่ครอบคลุม Scope 3 จะไม่สามารถมาขึ้น
ทะเบียนกับ อบก. ได้แต่สามารถนำข้อมูลการทวนสอบมา
เปิดเผยใน แบบ 56-1 One report ได้ 

 การทำรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope1,2 
แล้ว จำเป็นต้องทำ Carbon Footprint หรือไม่ 

การทำรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope1,2 คือการ
จัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร  

 การทำรายงาน CFO1แล้ว จำเป็นต้องทำ CFP2 
อีกหรือไม่ 

ไม่ได้บังคับให้ทำ CFP  

 สามารถเลือกช่วงเดือนในการเลือกใช้ข้อมูลอย่างไร 
หากต้องการการรับรองรายงานการปล่อยก๊าซใน 
ปีปัจจุบัน 

บริษัทสามารถพิจารณาจัดทำข้อมูลรายงานการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกกำหนดไว้ 12 เดือน ซึ่งจะกำหนดตามปีปฏิทิน 
หรือ ปีงบประมาณ ตามความเหมาะสมขององค์กรได้ 

 การรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต้องรายงาน 
ทัง้ 7 ก๊าซ ไม่ใช่แค่รายงานรวมเป็นการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกหน่วย tCO2 ใช่หรือไม่ 

การทำรายงานให้แยกก๊าซเฉพาะ Scope 1 แต่ค่าสรุปจะ
รายงานเป็นค่ารวมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในหน่วย 
CO2e3 

 
1การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization หรือ Corporate Carbon Footprint: CCF) เป็นวิธกีารประเภทหนึ่งในการ
แสดงข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากการดำเนินงานขององค์กร อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในระดับโรงงาน ระดับอุตสาหกรรม และระดับประเทศ 
2การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Product: CFP) เพือ่แสดงเจตนารมณ์ในการรับผิดชอบต่อสังคมและสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีให้แก่บริษัท พร้อมทั้งลดต้นทุนการผลิตจากการพัฒนากระบวนการผลิตให้มปีระสิทธิภาพดีขึ้น เช่น การลดการใช้พลังงานฟอสซิล เพื่อการใช้พลังงาน
หมุนเวียน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคเลือกซ้ือสินค้าที่มกีารแสดงปริมาณการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก หรือ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ 
3 CO2e , CO2-Eq : Carbon dioxide equivalent (คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)ซ่ึงโดยทั่วไปแล้ว หน่วยของ Carbon dioxide equivalents คือ ล้าน
เมตริกตัน (million metric tonsof carbon dioxide equivalent : MMTCO2Eq) โดยคํานวณจากปริมาณของก๊าซเรือนกระจกประเภทต่าง ๆ คูณกับค่า
ศักยภาพการเกิดภาวะโลกร้อนของกา๊ซเรือนกระจกนั้นๆ ตามสมการ 
   MMTCO2Eq = (million metric tons of a gas) * (GWP of the gas) 

GWP หรือ Global Warming Potential (ระดับศักยภาพที่ทำใหโ้ลกร้อนขึ้น) กําหนดโดย IPCC แยกตามก๊าซเรือนกระจกชนิดต่าง ๆ 
IPCC หรือ Intergovernmental Panel on Climate Change (คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลวา่ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ)เป็นหน่วยงานด้าน

วิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนขอ้มูลเชิงวิทยาศาสตร์ในการดําเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทีก่่อตั้งในปี พ.ศ. 2531 (ค.ศ. 1988) โดย โครงการ
สิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations EnvironmentProgramme: UNEP) และองค์การอุตุนยิมวิทยาโลก (World Meteorological Organization 
:WMO) 
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 มีหลักเกณฑ์การพิจารณาการรายงานการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกScope 3 หรือไม่ หากจะเริ่มจัดเก็บข้อมูล
เพ่ือรายงานควรจะพิจารณาอย่างไรบ้าง 

แนวทางในการพิจารณา Scope3 ดูได้จาก 
http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/admin/uploadfiles/
download/ts_9362c8cc4c.pdf 

 เรื่องของการแบ่งประเภท หากจัดกลุ่มผิดประเภท  
จะมีปัญหาตอนขอรับใบรับรองหรือไม่ และเพ่ือการจัด
กลุ่มได้ถูกต้องในการทำรายงานสามารถศึกษาข้อมูล
จากแหล่งใด 

สามารถดูการแบ่งประเภทตามข้อกำหนด ซึ่งสามารถดาวน์
โหลดได้ที่ 
http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/tools/files.php?mod
=YjNKbllXNXBlbUYwYVc5dVgyUnZkMjVzYjJGaw&typ
e=WDBaSlRFVlQ&files=TXpJPQ 
 

ทั้งนี้ ในการทวนสอบ ผู้ทวนสอบก็จะมาช่วยตรวจความ
ถูกต้องในการรายงานอีกชั้นหนึ่ง 

 Scope 1 ข้อ 1-5 บริษัทไม่ต้องเปิดเผยทุกข้อใช่
หรือไม่ เลือกแค่ท่ีบริษัทมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ใช่หรือไม่ 

ต้องรายงานทุกกิจกรรมขององค์กร ตามข้อกำหนดในการ
คำนวณและรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร 

2 การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกรณีที่บริษัท 
มีบริษัทลูกหลายแห่งควรใช้หลักการใดในการรวม  
1. Consolidated financial statement 
2. ตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือ  
3. ตามอำนาจควบคุม 

องค์กรที่ต้องกำหนดขอบเขตองค์กรและวัตถุประสงค์ในการ
ประเมิน 
 

แบบควบคุม (Control Approach) 
ควบคุมการดำเนินงาน 
ควบคุมทางการเงิน  
 

แบบปันส่วนตามกรรมสิทธิ์ (Equity Share) 
โดยปันตามสัดส่วนของลักษณะการร่วมทุน หรือลงทุน 
ในอุปกรณ์ หรือหน่วยผลิตนั้นๆ  
 

ทั้งนี้ บริษัทจะต้องเลือกวิธีใดวีธีหนึ่งในการรายงาน 
3 หากเป็นองค์กรที่พัฒนาที่ดินเพ่ือขายให้กับโรงงาน

อุตสาหกรรม ซึ่งไม่มีกระบวนการผลิตทาง
อุตสาหกรรม จะจัดว่าเป็นการทำรายงานการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรมหรือไม่ 

การทำรายงานก๊าซเรือนกระจกไม่ได้แบ่งแยกตามประเภท
อุตสาหกรรม ทุกองค์กรสามารถรายงานการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกตามกิจกรรมขององค์กรได้ ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษา
รายละเอียดเบื้องต้นได้จากคู่มือแนวทางการจัดทำรายงาน
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับบริษัทจดทะเบียน โดยใน
คู่มือมีตัวอย่างการจำแนกแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
ข้อมูลภาคการผลิต และข้อมูลภาคบริการ 
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4 ถ้าเก็บข้อมูลขึ้นทะเบียนแค่โรงงานเดียว และโรงงาน

สาขาอ่ืนขึ้นทีหลังต้องได้รับเลขทะเบียนใหม่หรือไม่ 
การข้ึนทะเบียนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรในปี
ถัดไป หากมีขอบเขตขององค์กรเพ่ิมขึ้น สามารถขยาย
ขอบเขตในการรายงานขององค์กรได้ โดยแสดงเลขโรงงาน
ทั้งหมดท่ีระบุไว้ในขอบเขต 

5 บริษัทมีการแบ่งเป็นพ้ืนที่ทางเกษตร ต้องนำมาเก็บ
ข้อมูลด้วยหรือไม่ และเป็น Scope 1 ใช่หรือไม่ 

ขึ้นอยู่กับการกำหนดขอบเขตขององค์กร ถ้าขอบเขตรวม
พ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ทางเกษตรจะต้องนับรวมใน Scope 1 ด้วย
และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วน ชัดเจน 

6 กรณีบริษัทใช้พลังงานไฟฟ้าจาก Solar roof ด้วย  
จะคำนวณการปล่อยคาร์บอนอย่างไร 

กรณีบริษัทใช้พลังงานไฟฟ้าจาก Solar roof เท่ากับการใช้
พลังงานไฟฟ้าในส่วนนั้นไม่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ดังนั้น 
จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน Scope 2 ได้ 

 ขอทราบการแสดงข้อมูลกรณีใช้พลังงานไฟฟ้าจาก 
Solar roof  

องค์กรสามารถรายงานปริมาณการใช้ไฟฟ้าระหว่าง grid  
กับ solar roof โดยในส่วนของการคำนวณ Emission 
Factor (“EF”) ไฟฟ้าจาก grid =0.4999 kWh/kgCO2e 
ส่วน EF ไฟฟ้าจาก Solar roof = 0 

 ถ้าทำ Solar rooftop นอกจากองค์กรจะได้ไฟฟ้าเพ่ิม 
(ลดค่าไฟฟ้าแล้ว) องค์กรยังได้คาร์บอนเครดิตไปหัก
ลบ CFP หรือไม่ 
 

กรณีองค์กรมีการติดตั้ง Solar rooftop จะช่วยลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกใน Scope 2 เนื่องจากไฟฟ้าจาก Solar  
ค่า EF= 0 ส่วนคาร์บอนเครดิตต้องนำโครงการมาขึ้น
ทะเบียนโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ  
ดูรายละเอียดได้ที่ http://ghgreduction.tgo.or.th 

 ถ้าบริษัททำ Solar rooftop เป็นโครงการผลิตไฟฟ้า 
ขายให้แก่การไฟฟ้า (ตามโครงการของรัฐ) ไม่ได้
นำมาใช้ภายในองค์กร สามารถนำไปขึ้นทะเบียน
โครงการลดก๊าซเรือนกระจกได้หรือไม่ 
 

สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่โครงการลดก๊าซเรือนกระจก
ภาคสมัครใจ ดูรายละเอียดได้ที่ 
http://ghgreduction.tgo.or.th/ 

7 ถ้าโรงพยาบาลมีพ้ืนที่เช่าขายอาหาร (ร้านจาก
ภายนอก) ในตึกของโรงพยาบาลเราจะต้องนับ 
ค่าไฟฟ้าของร้านเช่าใน Scope 2 ด้วยหรือไม่ 

ถ้าองค์กรไม่ได้รับผิดชอบค่าไฟฟ้าจากกิจกรรมเหล่านั้น  
จะนับรวมใน Scope 3 แต่ถ้ารับผิดชอบจะนับรวมอยู่ใน 
Scope 2 

 กรณีท่ีบริษัทเช่าสำนักงาน สำหรับค่าน้ำค่าไฟ บริษัท
ต้องจัดเก็บข้อมูลหรือไม่ 

ส่วนกรณีท่ีบริษัทเช่าสำนักงาน พวกค่าน้ำค่าไฟ ถ้าองค์กร
รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ต้องนำมารายงานด้วย 

8 บริษัทมีหลายสาขา ค่าไฟฟ้าต้องนับรวมด้วยหรือไม่ 
 

ขึ้นอยู่กับการกำหนดขอบเขตขององค์กร ถ้าขอบเขตรวม
สาขาย่อยจะต้องนับรวมด้วย 
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9 พ้ืนที่เช่า ไฟฟ้าส่องสว่าง (ทางเดิน) สวนสาธารณะ 

ส่วนที่เป็นบริการพ้ืนที่ส่วนกลาง เป็นการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก Scope 3 ใช่หรือไม่ 

ถ้าองค์กรไม่ได้รับผิดชอบค่าไฟฟ้าจากกิจกรรมเหล่านั้น  
จะนับรวมใน Scope 3 

10 ค่าไฟฟ้าในช่วง WFH ต้องรวมค่าไฟฟ้าที่บ้านพนักงาน
ด้วยหรือไม่ 

องค์กรต้องประเมินนัยสำคัญ ถ้ามีนัยสำคัญให้รายงานใน 
Scope 3 

11 ค่า Grid mix ใน web ของ อบก. มีค่าต่างกันเพราะ
อะไร ถ้าจะคำนวณไฟฟ้าที่ซื้อมาใช้ Scope 2 ต้องใช้
ตัวไหน 

ขึ้นอยู่กับการรายงานถ้ารายงาน CFO และ 56-1 One 
Report ให้ใช้ 0.4999 แต่ถ้าทำ TVER ให้เลือกค่า EF ตาม
ระเบียบวิธีของการประเมินโครงการนั้น รายละเอียดจะอยู่ใน
เว็บไซต ์http://ghgreduction.tgo.or.th/ต่างกันเพราะ
แนวทางและวิธีในการคำนวณจะต่างกัน 

12 HFC4 มีศักยภาพเทียบเท่า CO2 4-12,400 เวลา 
convert เป็น CO2 เทียบเท่า ต้องใช้ค่าใด 

ค่าศักยภาพทำให้เกิดโลกร้อน สามารถดูเพ่ิมเติมได้ที่ 
https://www.ghgprotocol.org/sites/default/files/ghg
p/Global-Warming-Potential-
Values%20%28Feb%2016%202016%29_1.pdf 

13 กรณีเชื้อเพลิงบางชนิดที่ยังไม่มีค่า EF ตามประกาศ
ของ อบก. สามารถหาค่า EF ได้อย่างไรบ้าง สามารถ
ใช้ผลการทดสอบเพ่ือการคำนวณหาค่า EF ได้หรือไม่ 
และสามารถอ้างอิงค่าจากคำนวณในรายงานได้หรือไม่ 

กรณีไม่มี EF ที่ระบุในเว็บไซต์ สามารถคำนวณหาค่า EF จาก
ค่าความร้อนของเชื้อเพลิงตามสูตร 
IPCChttps://www.ipcc-
nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/2_Volume2/V2_2
_Ch2_Stationary_Combustion.pdf 

14 การปั่นไฟ เพื่อทดสอบเครื่องปั่นไฟรายสัปดาห์  
ต้องนับปริมาณน้ำมันที่ใช้หรือไม่ 

จะต้องนับรวมใน Scope 1  โดยเก็บปริมาณและประเภท
เชื้อเพลิงที่ใช้ 12 เดือน 

15 น้ำมันแต่ละประเภท ดีเซล เบนซิน มี ค่าแฟคเตอร์
เท่ากันหรือไม่ 

ค่า Emission Factor ของแต่ละชนิดเชื้อเพลิงจะมี 
ค่าไม่เท่ากัน 
 

16 กรณีมีการใช้น้ำมันดีเซลกับรถยนต์มาก ขอแนวทาง
หรือตัวอย่างในการลดการใช้หรือชดเชยการใช้ 
พลังงานด้านนี้ 

สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคขนส่ง ด้วยวิธี
บริหารจัดการด้านการขนส่งให้มีประสิทธิภาพ หรือ 
ปรับเปลี่ยนประเภทเชื้อเพลิงที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

 
4 HFCs : Hydro fluorocarbon (ไฮโดร ฟลูออโรคาร์บอน) เป็นกลุ่มก๊าซเรือนกระจกที่ใช้มากในระบบทําความเย็น หรือระบบปรับสภาวะอากาศในอุตสาหกรรม 
ในอาคาร หรือในยานยนต ์โดยกลุ่ม HFC นี้ประกอบด้วย HFC-23, HFC-125, HFC-134a, HFC-143a, HFC-152a, HFC227ea, HFC-236fa และ  
HFC-431Omee ซ่ึงมีศักยภาพในการทาํให้เกิดสภาวะโลกร้อน (GWP) เท่ากับ 140 – 11,700 แตกต่างตามประเภทของ HFC (โดย IPCC-SAR ในปี 1995) และ 
เท่ากับ 120-12,000 แตกตา่งตามประเภทของ HFC (โดย IPCC-TAR ในปี 2001) 

http://ghgreduction.tgo.or.th/ต่างกันเพราะแนวทางและวิธีในการคำนวณจะต่างกัน
http://ghgreduction.tgo.or.th/ต่างกันเพราะแนวทางและวิธีในการคำนวณจะต่างกัน
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 ต่ำกว่าเชื้อเพลิงชนิดเดิม 

17 การเดินทางโดยเครื่องบิน เป็น Scope 1 หรือ  
Scope 3  และจะทำการเก็บข้อมูลอย่างไร  
(ใช้เป็นค่าโดยสารตามจริงใช่หรือไม่) 
 

ถ้าองค์กรเป็นเจ้าของเครื่องบินเอง หรือมีเครื่องบินส่วนตัว
ผู้บริหารที่องค์กรซื้อมาใช้ ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้กับ
เครื่องบิน จะนำมาคำนวณใน Scope 1 แต่ถ้าการเดินทาง
โดยเครื่องบินของสายการบินพาณิชย์ จะอยู่ Scope 3 โดย
ข้อมูลที่เก็บใน Scope 3 จะเก็บจากเที่ยวบิน ดูระยะทาง 
แล้วนำมาคำนวณกับค่า Default ปริมาณก๊าซเรือนกระจก 
ที่เกิดจากเที่ยวบิน 

18 กรณีบริษัทเป็นธุรกิจรถเช่าให้เช่ารถเราต้องเก็บข้อมูล
ด้วยหรือไม่ 

กรณีบริษัทเป็นธุรกิจรถเช่าให้เช่ารถ และรับผิดชอบค่าน้ำมัน 
จะต้องนับรวมใน Scope 1 แต่ถ้าไม่ได้รับผิดชอบค่าน้ำมัน 
จะเป็น Scope 3 

19 น้ำมันรถประจำตำแหน่งผู้บริหารเดิมเป็น Feed การ์ด 
และใบเสร็จ ตอนนี้เปลี่ยนมาให้ค่าน้ำมันต้องนำมา
คำนวนหรือไม่ 

ต้องนำปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่องค์กรให้มาคำนวนด้วย  
ซึ่งอาจจะใช้วิธีคำนวณจากราคาน้ำมันเฉลี่ยในแต่ละเดือนของ
กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน เพ่ือให้ได้ปริมาณ
เชื้อเพลิงมาคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

20 กรณีท่ีบริษัทให้ค่าน้ำมันเป็นตัวเงินแก่พนักงานขาย 
แล้วเราจะนำเอาค่าน้ำมันดังกล่าวมาคำนวณกลับเป็น
ปริมาณการใช้น้ำมันอย่างไร และนำปริมาณน้ำมันที่ใช้
มาอ้างอิงในการคำนวณหรือไม่ 

กรณีบริษัทรับผิดชอบค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จะต้องนับรวมใน 
Scope 1 โดยเก็บข้อมูลปริมาณ และประเภทเชื้อเพลิง 
ถ้ากรณีทราบเป็นจำนวนเงิน ให้เอาราคาเฉลี่ยของชนิด
เชื้อเพลิงในแต่ละเดือนของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวง
พลังงาน มาคำนวณเป็นปริมาณเชื้อเพลิงได้ครับ  
โดยค่า EF สามารถดาวน์โหลดได้ที่ 
http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/admin/uploadfiles/
emission/ts_578cd2cb78.pdf 
 

21 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 3 กรณีคิด 
Outsource ขนส่งสินค้า ถ้าคำนวนแบบ Direct จาก
น้ำมันที่ Outsource ใช้ไม่ได้ จะมีวิธีคำนวนทางอ้อม
ได้อย่างไรบ้าง 

การคำนวณขนส่ง Scope3 สามารถใช้ EF ของ CFP ที่ระบุ
เป็น tkm ตามลิ้งค์นี้ 
http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/admin/uploadfiles/
emission/ts_b934985782.pdf 
แนวทางในการพิจารณา Scope 3 
http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/admin/uploadfiles/
download/ts_9362c8cc4c.pdf 
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22 บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย มีบริการด้านการขนส่ง 

ดังนั้นในส่วนที่เป็นการส่งมอบโดยรถของบริษัท  
จะคำนวณจากค่าน้ำมันเชื้อเพลิง แต่จะมีบางส่วน 
ที่จ้าง Outsource ดังนั้นในส่วนที่เป็นการจ้าง  
จะไม่ได้นำมาประมวลผลใช่หรือไม่ 

ในส่วนการจ้าง Outsource สามารถนำมานับรวมใน  
Scope 3 

23 ถ้าจ้าง Outsource ในการประกอบอาหาร บริษัท
ไม่ได้จัดซื้อแก๊ส มาประกอบอาหารเอง แต่ประกอบ
อาหารในพ้ืนที่ของบริษัทแบบนี้เป็น Scope 1 หรือไม่ 

ถ้าองค์กรรับผิดชอบค่าใช้จ่ายแก๊สหุงต้ม จะต้องนับรวมใน 
Scope 1 แต่ถ้าไม่ได้รับผิดชอบจะเป็น Scope 3 
 

24 บริษัทใช้วัตถุดิบเม็ดพลาสติกเพ่ือผลิตชิ้นงานพลาสติก
อยากทราบว่า จะถือเป็นแหล่งกิจกรรมปล่อยก๊าซ
หรือไม่ 

จะเป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน Scope 3 จากการได้มา
ซึ่งวัตถุดิบ ถ้าองค์กรต้องการรายงาน สามารถเลือกใช้ค่า EF 
ของ CFP ดาวน์โหลดได้ที่ 
http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/admin/uploadfiles/
emission/ts_b934985782.pdf 

25 ถังดับเพลิง เราต้องใช้ค่า EF ค่าไหน 
 

กรณีท่ีมีถังดับเพลิงประเภท CO2 องค์กรจะต้องเก็บข้อมูล
ปริมาณการใช้ (ซ้อมดับเพลิง) และการเติม (ซ่อมบำรุง)  
มารายงานใน Scope 1 โดยตรง 

26 บริษัทรับกำจัดสาร CFCs & SF6 จะนำมาใช้ในการ
คำนวณในการลดการเกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ได้หรือไม่ 
 

การประเมินก๊าซเรือนกระจกขององค์กร เป็นการรายงาน 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในกรณีท่ีองค์กรต้องการรายงาน
การลดจากการทำโครงการ หรือ กิจกรรม สามารถดู
รายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://ghgreduction.tgo.or.th/ 
 
 
 
 

27 ตาราง Excel Sheet บัญชีรายการก๊าซเรือนกระจก
สามารถนำมาอ้างอิงในการคำนวณได้เลยใช่หรือไม่ 
 

สามารถนำมาใช้ในการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้
และสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ 
http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/index.php?lang=TH
&mod=YjNKbllXNXBlbUYwYVc5dVgyUnZkMjVzYjJGa
w 

28 รายชื่อผู้ทวนสอบสามารถดูได้จากที่ใด  
 

รายชื่อหน่วยงานทวนสอบ สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ 
http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/index.php?lang=TH

http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/admin/uploadfiles/emission/ts_b934985782.pdf
http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/admin/uploadfiles/emission/ts_b934985782.pdf
http://ghgreduction.tgo.or.th/
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&mod=ZG1WeWFXWnBaWEk9&action=YjNKbllXNXB
lbUYwYVc5dQ 

29 เคยได้ใบ CER แล้ว แต่หมดอายุ ต้องดำเนินการ
อย่างไร 

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

30 จะมีหลักสูตรอบรมอย่างละเอียดในการจัดทำรายงาน
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือไม่ 

อบก. มีหลักสูตรการอบรมการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ขององค์กรช่วงเดือน ตค. - พย. 64 สามารถติดตามได้ที่
เว็บไซต์ www.tgo.or.th และ
https://caacademy.tgo.or.th/ 
http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/ 
ทั้งนี้ สามารถติดตามชม clip การบรรยายได้ที่ 
https://www.sec.or.th/TH/Pages/LAWANDREGULATI
ONS/ONEREPORT.aspx 
นอกจากนี้ หากมีการอบรมที่เกี่ยวข้อง สำนักงานจะมี
หนังสือเวียนแจ้งให้บริษัททราบต่อไป 

31 หากมีข้อสงสัยในการเก็บข้อมูลพอจะมีช่องทางในการ
ให้คำปรึกษาท่ีไหนได้บ้าง 

หากเป็นเรื่องการจัดทำรายงาน 56-1 One Report สามารถ
ติดต่อได้ที่ ก.ล.ต.
https://www.sec.or.th/TH/Pages/LAWANDREGULATI
ONS/ONEREPORT.aspx 
 
หากเป็นเรื่องการคำนวณข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สามารถติดต่อได้ที่ อบก. คุณธาดา วรุณโชติกุล เบอร์ 
0811323980 หรืออีเมล์ thada@tgo.or.th 

 

http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/
https://www.sec.or.th/TH/Pages/LAWANDREGULATIONS/ONEREPORT.aspx
https://www.sec.or.th/TH/Pages/LAWANDREGULATIONS/ONEREPORT.aspx

