
 
 

 

การเปิดเผยข้อมูลการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก ปี <=>? 

 

บริษัทฯ ตระหนกัและเห็นถงึความสําคญัในเรื>องการจดัการสิ>งแวดล้อมเป็นอยา่งยิ>ง เพื>อให้มั>นใจ

วา่  การปฏิบติังานภายใต้ระบบบริหารจดัการจะไมก่่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ>งแวดล้อมตอ่สงัคมและชมุชน  

ซึ>งการพิจารณาคาร์บอนฟตุพริ Qนท์ขององค์กรเป็นการคํานวณปริมาณการปลอ่ยและดดูกลบัก๊าซเรือน

กระจก (Greenhouse gas emission and removals) ที>เกิดจากกิจกรรมขององค์กร โดยจะแบง่กิจกรรม 

ที>มีการปลอ่ยและดดูกลบัก๊าซเรือนกระจกจากการดําเนินงานขององค์กรไว้ h ขอบเขต คือ i. การปลอ่ยและ

ดดูกลบัก๊าซเรือนกระจกทางตรงขององค์กร k. การปลอ่ยและดดูกลบัก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้

พลงังาน และ h. การปลอ่ยและดดูกลบัก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื>นๆ ซึ>งการประเมินคา่คาร์บอนฟตุพริ Qนท์

ขององค์กร สง่ผลให้องค์กรได้ทราบข้อมลูพื Qนฐาน และข้อมลูที>จะลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที>เกิดจาก

กิจกรรมตา่งๆ ขององค์กร ซึ>งจะช่วยลดคา่ใช้จ่ายและช่วยลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกลงได้ 

 

สรุปปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของปี <=>? 

 

แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปริมาณ หน่วย 

ประเภทที( 1 
32.37 TonCO2e 

ประเภทที( 2 3,057.27 TonCO2e 

ประเภทที( 3 153.59 TonCO2e 

ผลรวม (ประเภทที( 1+2) 3,089.64 TonCO2e 

ผลรวม (ประเภทที( 1+2+3) 3,243.23 TonCO2e 

ผลผลติ 3,862,627 กรมธรรม์ 

Carbon Intensity (ประเภทที( 1+2) 0.000800233 TonCO2e/กรมธรรม์ 

Carbon Intensity (ประเภทที( 1+2+3) 0.000840101 TonCO2e/กรมธรรม์ 

 

 

หมายเหต:ุ 

* กิจกรรมที1นํามาคํานวณปริมาณการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกอยูใ่นขอบเขตของอาคารกรุงเทพประกนัภยั (สาํนกังานใหญ่) เทา่นั Kน โดยไมน่บั

รวมพื Kนที1เชา่สาํนกังานชั Kน PQ – SP ของอาคารกรุงเทพประกนัภยัสาํนกังานใหญ่ เนื1องจากเป็นพื Kนที1เชา่ของหนว่ยงานภายนอก 

* ข้อมลูสรุปปริมาณการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกของอาคารกรุงเทพประกนัภยั (สาํนกังานใหญ่) อยูร่ะหวา่งการดําเนินการทวนสอบเลม่รายงาน 

เพื1อขอขึ Kนทะเบียนกบั อบก. 
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กราฟแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของแต่ละประเภท 

 

 

 

 

สรุปปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแยกแต่ละประเภท 

i. การปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก จากขอบเขตการดําเนินงานประเภทที> i  

 

แหล่งปล่อยก๊าซเรือน

กระจก 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

(TonCO2e) 

รวมปริมาณ 

ก๊าซเรือนกระจก 

(TonCO2e) CO2 CH4 N2O SF6 NF3 HFCs PFCs 

1 การเผาไหม้นํ @ามนัดีเซล
ของเครื(องกําเนิดไฟฟา้ 

4.52 0.01 0.01 - - - - 4.54 

2 การเผาไหม้นํ @ามนัดีเซล
ของเครื(องสบูนํ @าดบัเพลงิ 

5.15  0.01 0.01 - - - - 5.17 

3 การเผาไหม้นํ @ามนัเบนซนิ
ของรถยนตร์สว่นกลาง 

17.44  0.23 0.21 - - - - 17.88 

4 การเผาไหม้นํ @ามนัดีเซล
ของรถยนตร์สว่นกลาง 

4.71 0.01 0.07 - - - - 4.79 

รวมทั <งหมด 31.82 0.25 0.30 - - - - 32.37 
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k. การปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก จากขอบเขตการดําเนินงานประเภทที> k 

 

แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ปริมาณการปล่อย GHG  

(TonCO2e) 

การใช้ไฟฟา้จากการไฟฟา้นครหลวง 3,057.27 

รวมทั <งหมด 3,057.27 

 

h. การปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก จากขอบเขตการดําเนินงานประเภทที> h 

 

แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ปริมาณการปล่อย GHG 

(TonCO2e) 

ปริมาณการใช้กระดาษ A4 (70แกรม) 116.53 

ปริมาณการใช้นํ @าประปา                  37.06  

รวมทั <งหมด 153.59 

 

ขอบเขตขององค์กร 

 

1) ปีดําเนินการ พ.ศ. %&'( (ม.ค.'( – ธ.ค. '() 

2) แนวทางที(ใช้กําหนดขอบเขตองค์กร ควบคมุดําเนินงาน (OPERATIONAL CONTROL) 

3) หนว่ยสาธารณปูโภค (Facility)/พื @นที(ที(
ครอบคลมุในรายงาน 

พื:นที=ครอบคลมุในรายงานประกอบดว้ยพื:นที=อาคารกรุงเทพ
ประกนัภยั (สํานกังานใหญ่) โดยแบ่งเป็นพื:นที=ดงันี: 

• พื:นที=สํานกังานชั:น %-RR 

• พื:นที=ส่วนกลางของอาคารชั:น R – TR (โดยไม่นบัรวมพื:นที=
ของผูเ้ช่าอาคารจากหน่วยงานภายนอก) 

4) คา่ Emission factor IPCC VOL.2 TABLE 2.2, DEDE 2020 
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สรุปการดาํเนินการกจิกรรมดูดกลับก๊าซเรือนกระจกของปี <=>? 

 

ลาํดบั รายการ 
ผลการดาํเนินการ 

ปี 1234  
ผลการดาํเนินการ 

ปี 1235 
ผลต่าง 

 

ปริมาณดดูกลับ
ก๊าซเรือนกระจก 

(TonCO2e) 
หมายเหตุ 

1. ปริมาณการใช้พลงังานไฟฟา้ 
5,513,609.00 

(kWh) 
5,107,364.00 

(kWh) 
406,245 

(kWh) 
243.18  

1.1 
กิจกรรมเปลี1ยน
เครื1องปรับอากาศสาํนกังาน
ชั Kน P-PP 

537,096 
(kWh) 

474,216 
(kWh) 

62,880 
(kWh) 

37.64 
ประเมินจากการ
คํานวณ 

2. ปริมาณการใช้นํ1าประปา 
65,469 

(m3) 
46,631 

(m3) 
18,838 

(m3) 
14.97  

2.1 

กิจกรรมเพิ1มอปุกรณ์ชว่ยทํา
ความสะอาด และการลด
ความถี1การทําความสะอาด
พื Kนที1รอบอาคาร 

- - 
380 

 (m3) 
0.3 

ประเมินจากการ
คํานวณ 

2.2 
กิจกรรมงดทําความสะอาด
บอ่พกันํ Kา 

- - 
130 
(m3) 

0.1 
ประเมินจากการ
คํานวณ 

3. ปริมาณการใช้กระดาษ 
26,196 

(รีม) 
22,175 

(รีม) 
4,021 

(รีม) 
21.13  

รวมการดาํเนืนการดดูกลับก๊าซเรือนกระจก 279.28 (TonCO2e) 

 

 

การใช้พลงังาน  

  ในปี knop บริษัทฯ มีปริมาณการใช้ไฟฟา้ของอาคารสํานกังานใหญ่ จํานวน n,irs,hop กิโลวตัต์/

ชั>วโมง โดยมีสดัสว่นลดลงประมาณร้อยละ s.hs เมื>อเทียบกบัปริมาณการใช้ไฟฟา้ปี knoh หรือคิดเป็นการ

ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ kph.iu ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเทา่ โดยบริษัทฯ มีโครงการ

หรือกิจกรรมเพื>อการลดใช้พลงังานไฟฟา้อยา่งยั>งยืน ได้แก่ โครงการเปลี>ยนระบบปรับอากาศ ชั Qน i – ii 

และบริษัทฯ มีนโยบายให้พนกังาน Work from home ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื Qอไวรัส

โคโรนา kri{ (COVID-i{) สง่ผลให้สดัสว่นของปริมาณการใช้พลงังานไฟฟา้ลดลง เมื>อเทียบกบัปี knoh 
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การใช้ปริมาณนํ Qาประปา 

  ในปี knop บริษัทฯ มีปริมาณการใช้นํ Qาประปา po,ohi ลกูบาศก์เมตร โดยมีสดัสว่นลดลง

ประมาณร้อยละ ku.ss เมื>อเทียบกบัปริมาณการใช้นํ Qาประปา ปี knoh หรือคิดเป็นการลดปริมาณก๊าซเรือน

กระจกได้ประมาณ ip.{s ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเทา่ โดยบริษัทฯ มีโครงการหรือกิจกรรมเพื>อลดการ

ใช้ปริมาณนํ Qาประปา ได้แก่ โครงการเพิ>มอปุกรณ์ช่วยทําความสะอาดเป็นเครื>องฉีดนํ Qาแรงดนัสงู และ

โครงการลดความถี>การทําความสะอาดพื Qนที>รอบอาคาร รวมถงึกิจกรรมการงดทําความสะอาดบอ่พกันํ Qา 

ชั Qนใต้ดินจํานวน i บอ่ 

 

ปริมาณการใช้กระดาษ 

  ในปี knop บริษัทฯ มีการใช้ปริมาณกระดาษ ii,isn รีม โดยมีสดัสว่นลดลงประมาณร้อยละ 

in.hn เมื>อเทียบกบัปี knoh หรือคิดเป็นการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ ki.ih ตนัคาร์บอนได 

ออกไซด์เทียบเทา่ โดยบริษัทฯ มีการจดัการกิจกรรมเพื>อลดปริมาณการใช้กระดาษ ซึ>งกําหนดจดุรวบรวม

กระดาษที>ใช้แล้ว i หน้า ไว้ภายในพื Qนที>สว่นกลางของแตล่ะหน่วยงาน เพื>อนําไปใช้งานหน้าที> k และการ

ลดปริมาณการพิมพ์เอกสารด้วยการจดัสง่ข้อมลูทางออนไลน์และเก็บข้อมลูใน One Drive รวมถงึการตอบ

แบบประเมินกิจกรรมตา่ง ๆ ให้สามารถจดัทําผา่นออนไลน์หรือ QR Code ได้ 

 

......................................... 
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