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ขององคก์ร 

 

 

 

 

 

ช่ือองคก์ร: บริษทั ทีคิวเอ็ม คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

ที่อยู่/สถานท่ีตั้งองคก์ร: ที่ตั้งส านกังานใหญ่ เลขที่ 123  

ถนนลาดปลาเคา้ แขวงจรเขบ้วั เขตลาดพรา้ว กรุงเทพฯ 10230  

วนัที่รายงานผล: 4 กุมภาพนัธ ์2564 

ระยะเวลาในการติดตามผล : 01 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2563 

 

เพือ่การทวนสอบและรบัรองผลคารบ์อนฟุตพร้ินทข์ององคก์ร 

ตามมาตรฐาน ISO14064-1  
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จัดท ำโดย บริษัท แอดวำนซ์ เอน็เนอร์ย่ี พลัส จ ำกดั  

 (ที่ปรึกษำ) 

ผู้ทวนสอบ นำยจรรยำวุธ เอง็สวุรรณ 

 

1. บทน า 

บริษัท ทคีิวเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) หรือ TQM ประกอบธุรกจิโดยกำรถือหุ้นในบริษัท

อื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกจิหลักในกำรให้บริกำรนำยหน้ำประกนัภัย โดยปัจจุบันบริษัทฯ มี

บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกจิหลัก 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท ทคีิวเอม็ อนิชัวร์รันสโ์บรคเกอร์ จ ำกดั และ บริษัท 

ท ีเจ เอน็ อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จ ำกัด ด ำเนินธุรกิจเป็นนำยหน้ำประกันวินำศภัย บริษัท ทคีิวเอม็ไลฟ์ 

อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จ ำกัด ด ำเนินธุรกิจเป็นนำยหน้ำประกันชีวิต บริษัท แคสแมท จ ำกัดซ่ึงเป็นผู้

ให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และซอฟต์แวร์ และมีบริษัทร่วมอกี 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท ทคีิวแอล

ดี จ ำกดั เป็นผู้ให้บริกำรให้ค ำแนะน ำที่เกี่ยวข้องกบักำรประกนัภัย  

TQM ด ำเนินธุรกิจด้วยควำมโปร่งใส มีธรรมำภิบำล ภำยใต้หลักบรรษัทภิบำล และพร้อมที่จะ

ดูแล ใส่ใจ ต่อสังคม สิ่งแวดล้อมรอบข้ำงควบคู่ไปกับแนวทำงปฏิบัติ ที่จะส่งผลให้องค์กรมีกำรเติบโต 

และเกดิกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน  

ส ำหรับกำรด ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม ทำงบริษัทได้มีกำรดูแลจัดกำรทรัพยำกร ที่สร้ำงผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ทำงบริษัทจึงได้เลง็เหน็ควำมส ำคัญในกำรจัดท ำคำร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กร 

เพ่ือให้ทรำบถึงปริมำณกำ๊ซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินกจิกรรมขององค์กร อีกทั้งท ำให้สำมำรถ

วำงแผนในกำรลดกำรปล่อยกำ๊ซเรือนกระจกขององค์กรต่อไป 

TQM จะด ำเนินกำรประเมินคำร์บอนฟุตพร้ินขององค์กรปีละหนึ่งคร้ัง ซ่ึงปีนี้ ได้มีกำรประเมิน

คำร์บอนฟุตพร้ินขององค์กรเป็นปีแรก โดยมีช่วงระยะเวลำติดตำมผลระหว่ำงเดือนมกรำคม – ธันวำคม 

พ.ศ. 2563 ซ่ึงแนวทำงกำรประเมินคำร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กรในรำยงำนฉบับนี้  ได้อ้ำงอิงตำม

มำตรฐำน ISO 14064-1 Version 2006 ทั้งน้ีเพ่ือให้สอดคล้องกับข้อก ำหนดทุกข้อที่อยู่ในแนวทำงกำร

ประเมินนั้น ในกำรประเมินดังกล่ำวผ่ำนกำรตรวจสอบภำยในองค์กร และรำยงำนฉบับนี้ ได้มีกำรทวนสอบ

อีกคร้ังโดยผู้เช่ียวชำญก่อนกำรขอกำรรับรอง ทั้งน้ีองค์กรขอสงวนสิทธิ์กำรเปิดเผยรำยละเอียดในกำร

ประเมินต่อสำธำรณะชน 
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จัดท ำโดย บริษัท แอดวำนซ์ เอน็เนอร์ย่ี พลัส จ ำกดั  

 (ที่ปรึกษำ) 

ผู้ทวนสอบ นำยจรรยำวุธ เอง็สวุรรณ 

 

2. ขอ้มูลทัว่ไป 

2.1 ช่ือองค์กร บริษัท ทคีิวเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 

2.2 ที่อยู่/สถำนที่ตั้งองค์กร ที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่ เลขที่ 123 ถนนลำดปลำเค้ำ แขวงจรเข้บัว เขต

ลำดพร้ำว กรุงเทพฯ 10230 

2.3 ประเภทของอุตสำหกรรม ให้บริกำรนำยหน้ำประกนัภัย 

2.4 ช่ือ-สกุลของผู้ประสำนงำน นำยสหพัฒน์ มำตำปิตุกูล 

2.5 ช่ือ-สกุลของผู้รับผิดชอบข้อมูล นำยสหพัฒน์ มำตำปิตุกูล 

2.6 ระยะเวลำติดตำมผล 01 มกรำคม - 31 ธนัวำคม 2563 

2.7     แนวทำงที่ใช้ในกำรติดตำมผล  

 

แนวทำงกำรประเมินคำร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กร โดยองค์กำรบริหำร 

จัดกำรก๊ำซเรือนกระจก (องค์กำรมหำชน) , ฉบับปรับปรุงคร้ังที่  4 

(ธนัวำคม 2561) 

2.8    ระดับของกำรรับรอง                                            

(Level of Assurance)  

แบบจ ำกดั (Limited Assurance) 

2.9 ระดับควำมมีสำระส ำคัญ  

(Materiality Threshold)  

5% Materiality  

 

  



 
รายงานการปล่อยและดูดกลบักา๊ซเรือนกระจก TCFO_R_02 

Version 03:24/4/2019 
องค์กร บริษัท ทคีิวเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) หน้ำที่ 3 

หน่วยงำนทวนสอบ Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd.  

 

 

จัดท ำโดย บริษัท แอดวำนซ์ เอน็เนอร์ย่ี พลัส จ ำกดั  

 (ที่ปรึกษำ) 

ผู้ทวนสอบ นำยจรรยำวุธ เอง็สวุรรณ 

 

3. ขอบเขต 

3.1 ขอบเขตขององคก์ร 

1) แนวทางทีใ่ชก้ าหนดขอบเขตองคก์ร ใช้แนวทำง ควบคุมด ำเนินงำน (OPERATIONAL CONTROL) 

2) หน่วยสาธารณูปโภค (Facility)/พื้ นที่ที่

ครอบคลุมในรายงาน 

- อาคารพรรณนิภา 1 

- อาคารพรรณนิภา 2 

- อาคารสรา้งสขุ 

3) เอกสารยืนยนัขอบเขต HTTPS://WWW.TQMCORP.CO.TH/backoffice/file_pdf/

รำยงำนประจ ำปี/รำยงำนประจ ำปี%202562.pdf 

3.1.1 โครงสรา้งขององคก์ร 
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จัดท ำโดย บริษัท แอดวำนซ์ เอน็เนอร์ย่ี พลัส จ ำกดั  

 (ที่ปรึกษำ) 

ผู้ทวนสอบ นำยจรรยำวุธ เอง็สวุรรณ 

 

3.1.2 แผนผงัของโรงงาน 

 

3.1.3 แผนผงักระบวนการผลิต 

 

แสดงแผนผงัทีต่ัง้ของโครงการ

 

แสดงแผนผงักระบวนการผลิต 

 

N/A 
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จัดท ำโดย บริษัท แอดวำนซ์ เอน็เนอร์ย่ี พลัส จ ำกดั  

 (ที่ปรึกษำ) 

ผู้ทวนสอบ นำยจรรยำวุธ เอง็สวุรรณ 

 

3.1.4 ระบุกิจกรรมทั้งหมดขององคก์ร 

Facility กจิกรรมขององค์กรในแต่ละ Facility 

Scope 1 Scope 2 Scope 3 

- อำคำรพรรณนิภำ 1 

- อำคำรพรรณนิภำ 2 

- อำคำรสร้ำงสขุ 

กำรใช้น ำ้มันดเีซลส ำหรับ

รถยนต ์

 

กำรใช้ไฟฟ้ำ กำรใช้น ำ้ประปำ 

กำรใช้น ำ้มันแกส๊โซลีน

ส ำหรับรถยนต ์

 กำรใช้กระดำษ 

 

กำรใช้น ำ้มันดเีซล 

Generator 

  

กำรร่ัวไหลสำรท ำควำมเยน็ 

R410A 

  

หมำยเหต ุ*กจิกรรมขององคก์รใน Scope 3 ที่ไม่รวมไว้ในกำรตดิตำมผล 

3.1.5 ระบุขอบเขตขององคก์รทีเ่พิม่เขา้มาหรือขอบเขตทีไ่ม่รวม (ระบุ Facility) ทีเ่พิม่เขา้มา

หรือไม่นบัรวม) พรอ้มเหตุผล 

 ขอบเขตในกำรรำยงำนคำร์บอนฟุตพร้ินทข์ององค์กรในคร้ังน้ี จะครอบคลุม TQM ส ำนักงำน

ใหญ่อำคำรพรรณนิภำ 1 อำคำรพรรณนิภำ 2  และ อำคำรสร้ำงสขุ ซ่ึงมีบริษัทที่ด ำเนินงำนอยู่ภำยใต้

อำคำรน้ีคือ 

1. บริษัท ทคีิวเอม็ อนิชัวร์รันสโ์บรคเกอร์ จ ำกดั  

2. บริษัท ท ีเจ เอน็ อนิชัวร์รันส ์โบรกเกอร์ จ ำกดั  

3. บริษัท ทคีิวเอม็ไลฟ์ อนิชัวร์รันส ์โบรคเกอร์ จ ำกดั  

4. บริษัท แคสแมท จ ำกดั  

3.2 ขอบเขตการด าเนนิงาน 

1) กา๊ซเรือนกระจกทีพ่จิารณา - คำร์บอนไดออกไซด ์(CO2)  

- มีเทน (CH4) 

- ไนตรัสออกไซด์ (N2O) 

- สำรท ำควำมเยน็ R410A 

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

 (ที่ปรึกษำ) 

ผู้ทวนสอบ นำยจรรยำวุธ เอง็สวุรรณ 

 

3.2.1ระบุกิจกรรมทีเ่ป็นแหล่งปล่อยกา๊ซเรือนกระจกประเภทที ่1 ขององคก์ร 

Facility 

แหล่งปล่อยกำ๊ซ

เรือนกระจก 

(Emission 

Source) เชน่ ระบุ

อุปกรณห์ลกั/

เครือ่งจกัร /

กระบวนการ/

กิจกรรม 

ที่ตั้ง/

ต ำแหน่ง 

ก ำลังกำรผลิต 

(Capacity)/ 

ลักษณะเฉพำะ 

(Specification) 

ใช้

ภำยใน 

จ ำหน่ำย

ภำยนอก 

ควำมส ำคัญ 

(มีนัยส ำคัญมำก 

หรือ น้อย) 

- อำคำร

พรรณ

นิภำ 1 

- อำคำร

พรรณ

นิภำ 2 

- อำคำรสร้ำง

สขุ 

กำรใช้น ำ้มัน

ดีเซลส ำหรับ

รถยนต ์

 

องค์กร

โดยรวม 

- X  มีนัยส ำคัญน้อย 

กำรใช้น ำ้มัน

แกส๊โซลีน

ส ำหรับรถยนต ์

องค์กร

โดยรวม 

- X  มีนัยส ำคัญน้อย 

กำรใช้น ำ้มัน

ดีเซล 

Generator 

องค์กร

โดยรวม 

- X  มีนัยส ำคัญน้อย 

กำรใช้สำรท ำ

ควำมเยน็ 

R410A 

องค์กร

โดยรวม 

- X  มีนัยส ำคัญน้อย 
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จัดท ำโดย บริษัท แอดวำนซ์ เอน็เนอร์ย่ี พลัส จ ำกดั  

 (ที่ปรึกษำ) 

ผู้ทวนสอบ นำยจรรยำวุธ เอง็สวุรรณ 

 

3.2.2 แหล่งปล่อยกา๊ซเรือนกระจกทางตรงทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชชี้วมวลและกา๊ซชีวภาพ เพือ่

ทดแทนการใชพ้ลงังานและความรอ้น  

Facility 

แหล่งปล่อยกำ๊ซเรือน

กระจก (Emission 

Source) เชน่ 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 ระบุกิจกรรมทีเ่ป็นแหล่งปล่อยกา๊ซเรือนกระจกประเภทที ่2 ขององคก์ร 

Facility 

แหล่งปล่อยกำ๊ซเรือน

กระจก (Emission 

Source) เชน่ ระบุ

อุปกรณห์ลกั/

เครือ่งจกัร /

กระบวนการ/กิจกรรม 

ที่ตั้ง/

ต ำแหน่ง 

ก ำลังกำรผลิต 

(Capacity)/ 

ลักษณะเฉพำะ 

(Specification) 

ใช้

ภำยใน 

จ ำหน่ำย

ภำยนอก 

ควำมส ำคัญ 

(มีนัยส ำคัญมำก 

หรือ น้อย) 

 กำรใช้ไฟฟ้ำ องค์กร

โดยรวม 

- X  มีนัยส ำคัญมำก 

 

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

ขอบเขตการด าเนนิงาน) (out of boundary)  

อุปกรณ ์/ เครือ่งจกัรที่ผลิตพลงังาน / ความรอ้น 

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

1. -ไม่มี-  

2.   

3.   

4.   
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3.2.5 ระบุกิจกรรมทีเ่ป็นแหล่งปล่อยกา๊ซเรือนกระจกประเภทที ่3 ขององคก์ร 

Facility 

แหล่งปล่อยกำ๊ซเรือน

กระจก (Emission 

Source) เชน่ ระบุ

อุปกรณห์ลกั/

เครือ่งจกัร /

กระบวนการ/

กิจกรรม 

ที่ตั้ง/

ต ำแหน่ง 

ก ำลังกำรผลิต 

(Capacity)/ 

ลักษณะเฉพำะ 

(Specification) 

ใช้

ภำยใน 

จ ำหน่ำย

ภำยนอก 

ควำมส ำคัญ 

(มีนัยส ำคัญ

มำก หรือ น้อย) 

- อำคำรพรรณ

นิภำ 1 

- อำคำรพรรณ

นิภำ 2 

- อำคำรสร้ำงสขุ 

กำรใช้น ำ้ประปำ องค์กร

โดยรวม 

- X  มีนัยส ำคัญน้อย 

กำรใช้กระดำษ องค์กร

โดยรวม 

- X  มีนัยส ำคัญน้อย 

3.2.7 การกกัเก็บคารบ์อน  

ยงัไม่พิจารณาการกกัเกบ็คารบ์อนในตน้ไมใ้นโครงการน้ี 

รายช่ือกระบวนการ 

(Sink / Reservoir)   
ก าลงัการผลิต (Capacity) ที่ตั้ง / ต าแหน่ง 

ความส าคญั 

(มีนยัส าคญัมาก หรือ นอ้ย)  

1. – ไม่มี -    

2.     

3.     

4.     
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4. การติดตามผล  

4.1 แหล่งปล่อยกา๊ซเรือนกระจก จากขอบเขตการด าเนินงานประเภทที ่1 

แหล่งปล่อยกำ๊ซ

เรือนกระจก 

ข้อมูลกจิกรรม  ค่ำ EF 

ลักษณะ

ข้อมูล

กจิกรรมที่

ตรวจวัด 

จุดที่

ตรวจวัด 

ที่มำของข้อมูลกจิกรรม 

หลักฐำน/

เอกสำรอ้ำงองิ 
ที่มำของค่ำ EF 

เป็นค่ำที่

ได้จำก

กำร

ตรวจวัด 

เป็นค่ำที่

ได้จำก

หลักฐำน

กำรช ำระ

เงิน 

เป็นค่ำที่

ได้จำก

กำร

ประมำณ

ค่ำ 

1. กำรใช้น ำ้มัน

ดีเซลส ำหรับ

รถยนต์ 

ปริมำณ

ดีเซลที่เติม 

ป๊ัมน ำ้มัน    หลักฐำนกำร

ช ำระเงิน 

IPCC Vol.2 

table 3.2.1, 

3.2.2, DEDE 

2. กำรใช้น ำ้มัน

แกส๊โซลีนส ำหรับ

รถยนต์ 

ปริมำณ

กำ๊ซโซลีน

ที่เติม 

ป๊ัมน ำ้มัน    หลักฐำนกำร

ช ำระเงิน 

IPCC Vol.2 

table 3.2.1, 

3.2.2, DEDE 

3. กำรใช้น ำ้มัน

ดีเซล 

Generator 

ปริมำณ

ดีเซลที่ใช้ 

Generator    รำยงำนกำร

ทดสอบระบบ 

IPCC Vol.2 

table 3.2.1, 

3.2.2, DEDE 

4. กำรร่ัวไหล

สำรท ำควำมเยน็ 

R410A 

ปริมำณ

สำรท ำ

ควำมเยน็ 

R410Aที่

ร่ัวไหล 

    คู่มืออปุกรณ์ ไม่ต้องใช้ค่ำ 

EF 

หมำยเหต:ุ 

(1) ข้อมูลกจิกรรมที่ได้จำกกำรตรวจวัด ให้ระบุรำยละเอยีดกำรสอบเทยีบของอปุกรณต์รวจวัดไว้ในตำรำงที่ 7.3 

(2) ขอ้มลูกิจกรรมที่ไดจ้ากการประมาณคา่ ใหอ้ธิบายแนวทางในการประมาณในตารางหรอือธิบายเพิ่มเติมใน
ภาคผนวก 

(3) ในกรณีท่ีขอ้มลูกิจกรรมเป็นขอ้มลูปรมิาณการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกอยูแ่ลว้ เช่น ปรมิาณการรั่วซมึของสารท าความ

เยน็ ใหก้รอกค าวา่ “ไมต่อ้งใชค้า่ EF” ลงในคอลมัน ์“ท่ีมาของคา่ EF”  
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4.2 แหล่งปล่อยกา๊ซเรือนกระจก จากขอบเขตการด าเนินงานประเภทที ่2 

แหล่งปล่อย

กำ๊ซเรือน

กระจก 

ข้อมูลกจิกรรม  ค่ำ EF 

ลักษณะ

ข้อมูล

กจิกรรมที่

ตรวจวัด 

จุดที่

ตรวจวัด 

ที่มำของข้อมูลกจิกรรม 

หลักฐำน

/เอกสำร 

อ้ำงองิ 

ที่มำของค่ำ EF 

เป็นค่ำที่

ได้จำก

กำร

ตรวจวัด 

เป็นค่ำที่ได้

จำกหลักฐำน

กำรช ำระเงิน 

เป็นค่ำที่ได้

จำกกำร

ประมำณค่ำ 

1. ก ำ ร ใ ช้

ไฟฟ้ำ 

ป ริ ม ำ ณ

พ ลั ง ง ำน

ไฟฟ้ำที่ใช้ 

มิ เ ต อ ร์

ไฟฟ้ำ 

   หลักฐำน

กำรช ำระ

เงิน 

ค่ำกำรปล่อยกำ๊ซ

เรือนกระจก 

ส ำหรับกำร

ประเมิน

คำร์บอนฟุต 

พร้ินทอ์งค์กร ,

เมษำยน 2563 

หมำยเหต:ุ 

(1) ข้อมูลกจิกรรมที่ได้จำกกำรตรวจวัด ให้ระบุรำยละเอยีดกำรสอบเทยีบของอปุกรณต์รวจวัดไว้ในตำรำงที่ 7.3 

(2) ขอ้มลูกิจกรรมที่ไดจ้ากการประมาณคา่ ใหอ้ธิบายแนวทางในการประมาณในตารางหรอือธิบายเพิ่มเติมใน
ภาคผนวก 

4.3 แหล่งปล่อยกา๊ซเรือนกระจก จากขอบเขตการด าเนินงานประเภทที ่3 

แหล่งปล่อยกำ๊ซ

เรือนกระจก 

ข้อมูลกจิกรรม  ค่ำ EF 

ลักษณะ

ข้อมูล

กจิกรรม

ที่

ตรวจวัด 

จุดที่

ตรวจวัด 

ที่มำของข้อมูลกจิกรรม 

หลักฐำน/

เอกสำรอ้ำงองิ 
ที่มำของค่ำ EF 

เป็น

ค่ำที่ได้

จำกกำร

ตรวจวัด 

เป็นค่ำที่

ได้จำก

หลักฐำน

กำร

ช ำระเงิน 

เป็นค่ำที่

ได้จำก

กำร

ประมำณ

ค่ำ 

1. กำรใช้

น ำ้ประปำ 

อ ง ค์ ก ร

โดยรวม 

องค์กร

โดยรวม 

   หลักฐำนกำร

ช ำระเงิน 

Thai National 

LCI Database/ 

MTEC, 

กุมภำพันธ ์2563  

2. กำรใช้

กระดำษ 

อ ง ค์ ก ร

โดยรวม 

องค์กร

โดยรวม 

   หลักฐำนกำร

ช ำระเงิน 

Thai National 

LCI Database/ 

MTEC, 

กุมภำพันธ ์2563  
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 (ที่ปรึกษำ) 

ผู้ทวนสอบ นำยจรรยำวุธ เอง็สวุรรณ 

 

หมำยเหต:ุ 

(1) ข้อมูลกจิกรรมที่ได้จำกกำรตรวจวัด ให้ระบุรำยละเอยีดกำรสอบเทยีบของอปุกรณต์รวจวัดไว้ในตำรำงที่ 7.3 

(2) ขอ้มลูกิจกรรมที่ไดจ้ากการประมาณคา่ ใหอ้ธิบายแนวทางในการประมาณในตารางหรอือธิบายเพิ่มเติมใน
ภาคผนวก 

(3) ในกรณีท่ีขอ้มลูกิจกรรมเป็นขอ้มลูปรมิาณการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกอยูแ่ลว้ เช่น ปรมิาณการรั่วซมึของสารท าความ

เยน็ ใหก้รอกค าวา่ “ไมต่อ้งใชค้า่ EF” ลงในคอลมัน ์“ท่ีมาของคา่ EF”  
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5. สรุปปริมาณการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก 

5.1 การปล่อยกา๊ซเรือนกระจก จากขอบเขตการด าเนนิงานประเภทที ่1 (GRI 305-1) 

แหล่งปล่อยกา๊ซเรือน

กระจก 

ปริมาณการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก 

(TonCO2e) 

รวมปริมาณ 

กา๊ซเรือนกระจก 

(TonCO2e) 

CO2 CH4 N2O SF6 NF3 HFCs PFCs  

1 กำรใช้น ำ้มัน

ดีเซลส ำหรับ

รถยนต์ 

64.37  0.09  0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 65.36  

2 กำรใช้น ำ้มัน

แกส๊โซลีน

ส ำหรับรถยนต ์

4.28  0.06  0.05  0.00 0.00 0.00 0.00 4.39 

3. กำรใช้น ำ้มัน

ดีเซล Generator 
0.27 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 

4. กำรรั่วไหลสำร

ท ำควำมเยน็ 

R410A 

0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 98.32 0.00 98.32 

รวมทั้งหมด 68.92  0.15  0.95 0.00 0.00 98.32 0.00 168.34 

 

5.2 การปล่อยกา๊ซเรือนกระจก จากขอบเขตการด าเนนิงานประเภทที ่2 (GRI 305-2) 

แหล่งปล่อยกำ๊ซเรือนกระจก ปริมำณกำรปล่อย GHG (tonCO2e.) 

1. กำรใช้ไฟฟ้ำ 1,999.60 

รวมทั้งหมด  1,999.60 

5.3 การปล่อยกา๊ซเรือนกระจก จากขอบเขตการด าเนนิงานประเภทที ่3 (GRI 305-3) 

แหล่งปล่อยกำ๊ซเรือนกระจก ปริมำณกำรปล่อย GHG (tonCO2e) 

1. กำรใช้น ำ้ประปำ 146.40 

2. กำรใช้กระดำษ 105.12 

รวมทั้งหมด 251.52 
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จัดท ำโดย บริษัท แอดวำนซ์ เอน็เนอร์ย่ี พลัส จ ำกดั  

 (ที่ปรึกษำ) 
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6. ปีฐาน 

6.1 ปีฐานทีใ่ชใ้นการอา้งอิง 

กำรจัดท ำคำร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กรในคร้ังนี้  เป็นกำรประเมินเป็นปีแรก บริษัท ทีคิวเอม็   

คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน) ได้ก ำหนดให้ใช้ปีปฏิทิน พ.ศ.2563 ตั้ งแต่เดือนมกรำคม ถึง เดือน

ธันวำคม พ.ศ.2563 เป็นปีฐำนในกำรค ำนวณปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกโดยมีวันท ำกำร 

(Working day) 366 วัน 

6.2 ขอบเขตการด าเนินงานในปีฐาน 

ขอบเขต

การ

ด าเนนิงาน 

รายการแหล่งปล่อยกา๊ซ

เรือนกระจก 

ปริมาณการปล่อยกา๊ซเรือน

กระจกของปีฐาน 

(tonCO2e) 

หมายเหตุ 

ขอบเขตที่ 

1 

 

1. กำรใช้น ำ้มันดเีซลส ำหรับ

รถยนต ์

65.36  

2. กำรใช้น ำ้มันแกส๊โซลีน

ส ำหรับรถยนต ์

4.39  

 
3. กำรใช้น ำ้มันดเีซล 

Generator 

0.27  

 
4. กำรร่ัวไหลสำรท ำควำม

เยน็ R410A 

98.32  

ขอบเขตที่ 

2 

1. กำรใช้ไฟฟ้ำ 1,999.60  

ขอบเขตที่ 

3 

1. กำรใช้น ำ้ประปำ 146.40  

2. กำรใช้กระดำษ 105.12  
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6.3 ระบุความแตกต่างระหว่างการรายงานปริมาณกา๊ซเรือนกระจกของปีฐานและปี

ปัจจุบนั พรอ้มใหเ้หตุผล 

  กำรจัดท ำคำร์บอนฟุตพร้ินทข์ององค์กรในคร้ังนี้  เป็นกำรประเมินเป็นปีแรก โดยได้ก ำหนดให้ใช้

ปีปฏทินิ พ.ศ.2563 เป็นปีฐำน 

 

7. การจดัการคุณภาพของขอ้มูล 

7.1 โครงสรา้งของระบบการจดัการคุณภาพของขอ้มูล 

บทบำท ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง หน้ำที่ 

เจ้ำของ / ผู้จัดกำร

โรงงำน 

ดร.นภัสนันท ์พรรณนิภำ ป ร ะ ธ ำ น /ป ร ะ ธ ำ น

กรรมกำรบ ริหำร/ประธำน

เจ้ำหน้ำที่บริหำร 

ก ำหนดนโยบำยขององค์กร 

รวมถึงด้ำนกำรจัดกำรก๊ำซ

เรือนกระจก 

ผู้จัดกำรข้อมูล / 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล 

นำยศรศักดิ์ ถำนบุรี 

นำยสหพัฒน์ มำตำปิตุกูล 

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยอำคำรสถำนที่ 

ผู้จัดกำรฝ่ำยอำคำรสถำนที่ 

ตรวจสอบควำมถูกต้องและ

ค ำนวณคำร์บอนฟุตพร้ินท ์

ผู้เกบ็ข้อมูล 

นำยสธุ ีทองชนะ   ผู้เกบ็ข้อมูลระบบไฟฟ้ำ 

นำยเกรียงไกร พรวงค์เลิศ

  

 ผู้เกบ็ข้อมูลระบบสขุำภิบำล 

นำยทวีศักดิ์ กองสงฆ ์  ผู้เกบ็ข้อมูลระบบปรับอำกำศ 

ผู้เขียนรำยงำน นำยสหพัฒน์ มำตำปิตุกูล ผู้จัดกำรฝ่ำยอำคำรสถำนที่ เขียนรำยงำน 

ผู้ตรวจสอบภำยใน นำยนิติรุจณ ์รักษำพันธ ์ ผอ.อำวุโส HR ตรวจสอบข้อมูล 
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7.2 แผนผงัการจดัการคุณภาพของขอ้มูล 

 

 

 

 

 

  

 

แหล่งปล่อยกา๊ซเรือนกระจกขององคก์ร

- กำรใช้น ำ้มันรถยนต์แต่ละประเภท

- กำรใช้ไฟฟ้ำ

- กำรใช้น ำ้ประปำ

- กำรใช้กระดำษ

- กำรใช้สำรท ำควำมเยน็

ผู้รวบรวมข้อมูล

- เกบ็รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบควำมถูกต้อง และ

ค ำนวณคำร์บอนฟุตพร้ินทข์ององค์กร 

ผูจ้ดัท ารายงาน 

- จัดท ำรำยงำนคำร์บอนฟุตพร้ินทข์ององค์กร

รายงานคารบ์อนฟุตพร้ินทข์ององคก์ร
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7.3 บนัทึกการสอบเทียบวดัมาตรฐานของอุปกรณ/์เครือ่งมือวดั (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-      
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จัดท ำโดย บริษัท แอดวำนซ์ เอน็เนอร์ย่ี พลัส จ ำกดั  

 (ที่ปรึกษำ) 
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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 จากผูผ้ลิตหรือ EF 

ระดบัประเทศ 

EF ระดบั

ภมิูภาค 
EF ระดบัสากล 

อ้ำงองิแนวทำงกำรประเมินคำร์บอนฟุตพร้ินทข์ององค์กร (2556) 

 

ตารางก าหนดระดบัคะแนนและเกณฑที์่ใชป้ระเมินความไม่แน่นอน 

ระดบั ระดบัคะแนนโดยรวมของขอ้มูล ค าอธิบาย 

1 1-6 มีความไม่แน่นอนสงู คณุภาพของขอ้มลูไม่ดี 

2 7-12 มีความไม่แน่นอนเลก็นอ้ย คณุภาพของขอ้มลูปานกลาง 

3 13-18 มีความไม่แน่นอนต ่า คณุภาพของขอ้มลูดี 

4 19-24 มีความไม่แน่นอนต ่า คณุภาพของขอ้มลูดีเยีย่ม 

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 ำ้มันดเีซลส ำหรับรถยนต์ 3 3 9 2 

1 กำรใช้น ำ้มันแกส๊โซลีนส ำหรับรถยนต์ 3 3 9 2 

1 กำรใช้น ำ้มันดเีซล Generator 1 3 3 1 

1 กำรร่ัวไหลสำรท ำควำมเยน็ R410A 1 3 3 1 

2 กำรใช้ไฟฟ้ำ 3 3 9 2 

3 กำรใช้น ำ้ประปำ 3 3 9  2 

3 กำรใช้กระดำษ 3 3 9  2 

 

 

ภาคผนวก 

หลักฐำน/เอกสำรสนับสนุนอื่นๆ 

 

 


