
 

หน้า 1 

 

“ต้นแบบผู้เปลี่ยนแปลงโลกด้วยวิถีพลังงานสะอาด” 

 

สรรค์สร้างอนาคตที่ย่ังยืนสำหรับทุกภาคส่วนด้วยพลังงานหมุนเวียน  
เทคโนโลยีและนวัตกรรมล้ำสมัย 

 

Sustainability Goals 7 (ข้อ 7.2) 
“สนับสนุนการเพิ่มสัดส่วนของพลังงานทดแทนภายในปี 2579” 

บริษัทกำหนดเป้าหมายขยายโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนปี 2564 จำนวน 601.4 เมกะวัตต์  
ผลการดำเนินงาน: สามารถขยายโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์
แล้วได้ 569.2 เมกะวัตต์ 

 
 
 

Sustainability Goals 11 (ข้อ 11.6) 
“ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะคุณภาพอากาศและการจัดการของเสียภายในปี 2573” 
บริษัทกำหนดเป้าหมายผลตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านอากาศภายในอาคาร M Tower ชั้น 12 
เป็นไปตามค่ามาตรฐานที่กำหนด 
ผลการดำเนินงาน: คุณภาพอากาศของรายการที่ตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์ปกติ 

 
 

Sustainability Goals 13  
“แก้ปัญหาโลกรวนอย่างเร่งด่วน” 
บริษัทวางกลยุทธ์ Road Map to Zero Carbon มุ่งเป้าบรรลุภายในปี 2573 
กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยถือเป็นสาระสำคัญของ
ความยั่งยืน เริ่มต้นจากการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในองค์กร และพิจารณา

แนวทางการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ รวมทั้งการปลูกป่าระยะยาวท่ีช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างแท้จริง 



 

หน้า 2 

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดลอ้ม : การใช้พลังงานไฟฟ้า 

ในปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าและเล็งเห็นว่าเป็นหนึ่งในแนวทางในการ
บรรลุเป้าหมายการปล่อยมลภาวะสุทธิเป็นศูนย์ 

การบริหารจัดการพลังงานภายในองค์กร 
กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดการพลังงานภายในองค์กรเพื่อลดผลกระทบจากการดำเนินงานทางธุรกิจ โดยมี

ขอบเขตในการใช้พลังงานของกลุ่มบริษัทฯ สามารถแบ่งได้เป็นสองประเภทสำคัญ ได้แก่ การใช้พลังงานภายในสำนักงานและการ
ใช้พลังงานในโครงการผลิตไฟฟ้า 

ตารางแสดงปริมาณการใช้พลังงานภายในสำนักงานและโครงการผลิตไฟฟ้า 

  2562 2563 2564 

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในสำนักงาน 
(กิโลวัตต์-ช่ัวโมง) 
บริษัทกำหนดเป้าหมายในการลดการใช้พลังงานภายในสำนักงานลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปี 2562  
ในปี 2564 บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายการลดการใช้พลังงานภายในสำนักงานได้ตามเป้าหมาย 

155,763 141,859 120,867 

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในโครงการผลติไฟฟ้า 
(กิโลวัตต์-ช่ัวโมง) 

2,585,472 2,839,656 2,937,644 

ปริมาณการผลติพลังงานไฟฟ้า1 
(ล้านกิโลวตัต์-ช่ัวโมง) 

285 300 332 

สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อหน่วยผลิตไฟฟ้า 
(กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง) 

9,618.37 9,938.38 9,212.38 

 

  

 
1 ปริมาณการผลิตไฟฟ้านับรวมเฉพาะโครงการผลิตไฟฟ้าทุกประเภทที่มีพื้นที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น  
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มาตรการลดการใช้พลังงานภายในสำนักงาน 

บริษัทรณรงค์ให้พนักงานปิดไฟและอุปกรณ์ที ่ไม่จำเป็นพร้อมทั ้งติดตั ้งระบบควบคุมการใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ ใช้หลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน และปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม  ในช่วงเวลาพัก

กลางวัน ระบบจะปิดไฟและเครื่องปรับอากาศเป็นเวลา 1 ชั่วโมง และจะปิดระบบเครื่องปรับอากาศก่อนเวลาเลิกงาน 15 นาที 

หากพนักงานมีความประสงค์ใช้เครื่องปรับอากาศนอกเหนือจากที่กำหนดแลว้ พนักงานต้องแจ้งขออนุญาตใช้งานเครื่องปรับอากาศ

นอกเวลาทำงาน โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษร 

อย่างไรก็ดี สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 กลุ่มบริษัทฯ มีมาตรการและแนวปฏิบัติให้พนักงาน

ปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work from Home) และสนับสนุนการประชุมผ่านระบบ เช่น Microsoft Teams, Teleconference, 

Video Conference เป็นต้น จึงทำให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าในสำนักงานลดลง 

 

มาตรการลดการใช้พลังงานในระยะยาว 
 กลุ่มบริษัทฯ มีแนวทางการดำเนินงานในการลดการใช้พลังงานในระยะยาว สามารถแบ่งได้ดังนี้ 
 

การใช้รถยนต์ไฟฟ้าในการปฏิบัติงาน 
กลุ่มบริษัทฯ มีแนวคิดในการใช้พลังงานจากเครื่องยนตส์ันดาปโดยเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าในการปฏิบัติงาน 

การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
กลุ่มบริษัทฯ มีมาตรการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยการรณรงค์ให้พนักงานปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้งาน ควบคุม
การใช้ระบบไฟฟ้าพร้อมด้วยเครื่องปรับอากาศตามช่วงระยะเวลาทำการที่กำหนด โดยเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยดั
พลังงานและปรับอณุหภมูิอย่างเหมาะสม 
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ผลการดำเนินงานด้านพลังงาน 

ตารางแสดงปริมาณการใช้พลังงานภายในองค์กร 

 

หมายเหต ุ 
1. ค่าการแปลงหน่วย (Conversion Factors) อ้างอิงจาก รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย 2564 ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

กระทรวงพลังงาน หน้า 224-225 
2. การเปิดเผยข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานภายในองค์กร ประจำปี 2564 อ้างอิงจาก GRI 302 Energy 2016, Disclosure 302-1 Energy 

consumption within the organization 

 
ภาพกิจกรรมการรณรงค์อนุรักษ์พลังงานภายในสำนักงาน 
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ภาพกิจกรรมการรณรงค์อนุรักษ์พลังงานภายในโครงการผลิตไฟฟ้า 
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• ประเมินความเพียงพอของน้ำสำหรับใช้ในกิจกรรมล้างแผงโดยไม่ให้เกิด

ผลกระทบต่อชุมชนและพื้นทีโ่ดยรอบ 

• ตรวจสอบระดับการจัดเก็บน้ำเสยีอย่างใกล้ชิดเพื่อไมใ่ห้น้ำในบ่อกักเก็บเกนิ

เกณฑ์สูงสุด โดยมีการติดตามตรวจสอบปริมาณน้ำล้นบ่อกักเก็บทุกเดือน 

• บำรุงรักษาและตรวจสอบเส้นทางระบายน้ำให้อยู่ในสภาพที่ดี ดูแลรักษา

อุปกรณ์อยู่ในสภาพที่เหมาะสมแก่การใช้งาน 

• ฝึกอบรมแก่บุคลากรและผู้รับเหมาให้มีการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย เพื่อ

ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและรอบชุมชน 

• ระบายน้ำลงสู่รางระบายน้ำก่อนออกสู่โครงการโดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ

ชุมชนและพื้นทีโ่ดยรอบ 

• มีแผนป้องกันน้ำท่วมเพื่อลดความเสี ่ยงจากอุทกภัยในบริเวณใกล้เคียง

โรงไฟฟ้า ข้ึนอยู่กับปริมาณน้ำฝนที่วัดได้ผ่านระบบกักเก็บน้ำ 

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดลอ้ม : การจดัการทรัพยากรน้ำ 
บริษัทมีการคำนึงถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำโดยใส่ใจตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกพื้นที่โครงการ การเตรียมการก่อสร้าง และการ

ดำเนินโครงการ บริษัทยึดการดำเนินงานตามประมวลหลักการปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จาก

เทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิก (Code of Practice: COP2) และดำเนินงานตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ( ISO 

14001) อย่างเคร่งครัด เพื่อติดตามและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ 

ในกระบวนการคัดเลือกพื้นที่โครงการที่มีขนาดมากกว่า 1,000 KVA ต้องไม่เป็นพื้นที่เพื่อการชลประทานเพื่อการเกษตร 

พื้นที่ที่ไม่กีดขวางทางน้ำในฤดูหลาก รุกล้ำลำน้ำสาธารณะและแม่น้ำลำคลอง สำหรับขั้นตอนการเตรียมพื้นที่ก่อสร้างมีการคำนึงถึง

การเลือกแหล่งน้ำใช้ของโครงการ โดยคำนึงถึงการใช้น้ำของชุมชนที่ตั้งอยู่เดิมเป็นสำคัญ กรณีมีการใช้น้ำใต้ดินในบางพื้นที่ของ

โครงการ กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินงานขออนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520  

ปัจจุบันโครงการในประเทศไทยอยู่ในช่วงการดำเนินงาน กลุ่มบริษัทฯ มีแนวทางในการบริหารจัดการน้ำดงัต่อไปนี ้

มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในกลุ่มบริษัทฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 คู่มือประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice: COP สำหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากเทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิก) 
คณะกรรมการกำกบักิจการพลังงาน พ.ศ. 2557 

สำรองน้ำล้างแผง 

และระบบกักเก็บน้ำ 

ป้องกันน้ำท่วม

อย่างมีระบบ 

ตรวจสอบระบบ

ระบายน้ำ 
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นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ มีการดำเนินงานตามมาตรฐานของกฎระเบียบของกระทรวงอุตสาหกรรมและมีการกำกับดูแล
การดำเนินงานอย่างใกล้ชิด อีกทั ้งโครงการผลิตไฟฟ้ายังได้มีการจัดทำรายงานผลกระทบสิ ่งแวดล้อมเบื ้องต้น ( Initial 
Environment Examination) ในช่วงเริ่มต้นโครงการด้วย 

 

เป้าหมายการลดการใช้น้ำ  
กลุ่มบริษัทฯ แบ่งการกำหนดเป้าหมายตามลักษณะการใช้งานและพื้นที่การใช้น้ำ ดังต่อไปนี้ 

1. เป้าหมายการลดการใช้น้ำภายในอาคาร  
สำนักงานใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯตั้งอยู่ในอาคาร M Tower ช้ัน 12 ซึ่งมีหน่วยงานภายนอกเป็นผู้ดูแลและบริหารการ

ดำเนินงานอาคารโดยเฉพาะ แม้ว่าการใช้น้ำภายในอาคารจะมีปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณการใช้น้ำทั้งหมด แต่กลุ่ม
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์การใช้น้ำและสร้างจิตสำนึกรณรงค์ลดการใช้น้ำในชั้นที่บริษัทตั้งอยู่ กลุ่มบริษัทฯ  จึงได้
กำหนดเป้าหมายการลดการใช้น้ำภายในอาคารสำนักงานลงร้อยละ 5 จากปี  2562 และมีการประชาสัมพันธ์ให้พนักงาน
ทราบโดยทั่วถึง 

 

2. เป้าหมายการลดการใช้น้ำในกระบวนการผลิตไฟฟ้า 
เนื่องจากสัดส่วนการลงทุนส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ มีพื้นที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยเป็นหลัก ต้องพึ่งพาอาศัยปัจจัย

ทางธรรมชาติที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ จากสภาพอากาศในปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ ยังคงต้องเผชิญกับ
ปัญหาภัยแล้งอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายปี 2563 จึงทำให้กลุ่มบริษัทฯ มีความจำเป็นในการใช้น้ำล้างทำความสะอาดแผง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต และกลุ่มบริษัทฯได้กำหนดเป้าหมายสัดส่วนในการใช้น้ำประปาและน้ำบาดาล
ต่อการผลิตไฟฟ้าจำนวน 1 ล้้านกิิโลวััตต์-ช่ัวโมง ไม่เกินร้อยละ 10 จากปี 2562 

 

แนวทางการบริหารจัดการน้ำ 

• การรณรงค์ลดการใช้น้ำในอาคาร 
กลุ่มบริษัทฯ รณรงค์ให้พนักงานในอาคาร M Tower มีการลดการใช้น้ำในอาคารโดยมีการประชาสัมพันธ์ผ่าน

โปสเตอร์รณรงค์ให้พนักงานทราบถึงปริมาณการใช้น้ำในปีที่ผ่านมาและทราบค่าเป้าหมายในปีปัจจุบัน การรณรงค์ดังกล่าว

มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี 
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• การนำน้ำหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่สำหรับโรงไฟฟ้า 
กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นในการลดการสูญเสียน้ำ มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำท้ิงให้มีคุณสมบัติสอดคล้องตามที่กฎหมาย

กำหนด กรณีน้ำทิ้งมีคุณภาพเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด กลุ่มบริษัทฯ จะนำน้ำทิ้งดังกล่าวมาใช้รดน้ำต้นไม้ในพื้นที่

โครงการ เพื่อลดการใช้น้ำดิบในโครงการ โดยในอนาคตบริษัทวางแผนที่จะวัดปริมาณน้ำหมุนเวียนและออกแบบระบบ

หมุนเวียนให้มีประสิทธิภาพ  

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีแผนดำเนินโครงการปลูกป่าระยะยาวในพื้นที่โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

สำหรับโครงการผลิตไฟฟ้าที่มีทำเลที่สามารถใช้น้ำทิ้งจากในโครงการมารวมในระบบรดน้ำต้นกล้าได้ โครงการจะพิจารณา

ใช้น้ำท้ิงจากโครงการเป็นอันดับแรก เพื่อลดการดึงน้ำจากแหล่งน้ำสาธารณะและเพื่อไมใ่ห้มีผลกระทบต่อกิจกรรมการใช้นำ้

ของชุมชน 

• การศึกษาดัชนีวัดค่าความตึงเครียดของน้ำ 
กลุ่มบริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาการนำดัชนีวัดความตึงเครียดของน้ำมาใช้ในการพิจารณาการดำเนินโครงการ

ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีเสี่ยงท่ีจะขาดแคลนน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการที่ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีภาคอีสาน

ของประเทศไทย ซึ่งในฤดูแล้งมีอุณหภูมิสูง ดังนั้น ในกระบวนการล้างแผงของโครงการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ควรต้องมี

การวางแผนและเตรียมตัวเป็นอย่างดี  
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การวัดผลการดำเนินงานในการใช้ทรัพยากรน้ำ 

ตารางแสดงการใช้ทรัพยากรน้ำสำหรับอาคารสำนักงานใหญ่ 

 

 

ตารางแสดงการใช้ทรัพยากรน้ำในกระบวนการผลิตไฟฟ้า 

 หน่วย 2562 2563 2564 
ปริมาณการใช้น้ำใน
โครงการผลิตไฟฟ้า 

ลูกบาศก์เมตร 30,799 33,666 39,444 

ปริมาณการผลิตไฟฟ้า 
ล้้านกิิโลวััตต์-

ช่ัวโมง 
285 300 332 

สัดส่วนการใช้น้ำต่อหน่วย
ผลิตไฟฟ้า 

ลูกบาศก์
เมตร/ล้้านกิิ

โลวััตต์-ช่ัวโมง 

108.07 112.22 
(+3.84%) 

118.81 
(+5.87%) 

รายได้จากการจำหน่าย
ไฟฟ้า 

ล้านบาท 3,057 3,056 3,252 

สัดส่วนการใช้น้ำต่อรายได้ 
ลูกบาศก์

เมตร/รายได้ 
1 ล้านบาท 

10.13 11.06 
(+9.21%) 

12.15 
(+9.87%) 

 

ในปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีสัดส่วนการใช้น้ำต่อหน่วยการผลิตไฟฟ้า จำนวน 118.81 ลูกบาศก์เมตรต่อล้้านกิิโลวััตต์-

ชั่วโมง ถึงแม้จะมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่จังหวัดกาญจนบุรี ลพบุรี และ

ปราจีนบุรีซึ่งดำเนินงานเต็มปีและมีงานซ่อมบำรุงระบบน้ำล้างแผงในช่วงครึ่งปีหลัง อีกทั้งงานปรับปรุงการล้างแผงที่เพิ่มขึ้นใน

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทีอ่งค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจังหวัดกาญจนบุรีและสระบุรี แต่สามารถควบคุมการ

ใช้น้ำสำหรับการผลิตไฟฟ้าได้ (ค่าเป้าหมายการใช้น้ำต่อหน่วยการผลิต 118.88 ลูกบาศก์เมตรต่อล้้านกิิโลวััตต์-ชั่วโมง หรือไมเ่กิน

ร้อยละ 10 จากปี 2562)  

สำหรับการใช้ทรัพยากรน้ำในอาคาร มีปริมาณการใช้น้ำในอาคารจำนวน 69 ลูกบาศก์เมตร ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 47 ซึ่ง

บรรลุเป้าหมายการใช้น้ำในอาคาร (ลดลงร้อยละ 5 จากปี 2562) ได้เช่นกัน เนื่องจากนโยบายและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด

ของ COVID-19 กลุ่มบริษัทฯ มีแนวปฏิบัติให้พนักงานปฏิบัติงานจากท่ีบ้านจึงทำให้มีปริมาณการใช้ทรัพยากรน้ำในสำนักงานลดลง 

 หน่วย 2562 2563 2564 
ปริมาณการใช้น้ำในอาคาร 
M Tower ชั้น 12  

ลูกบาศก์เมตร 157 130 69 
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รูปภาพแสดงระบบน้ำและอุปกรณ์ในพื้นที่โครงการบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม : การบริหารจัดการของเสีย 
กลุ ่มบริษัทฯ ให้ความใส่ใจกับการบริหารจัดการของเสียที ่เกิดจากกระบวนการทางธุรกิจของบริษัท เนื ่องจาก

กระบวนการผลิตไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ มาจากพลังงานหมุนเวียนเป็นหลัก จึงทำให้ของเสียจากกระบวนการผลิตอยู่ในระดับต่ำ 

โดยจากการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ สามารถแบ่งของเสียที่เกิดขึ้นได้เป็นสองประเภท ได้แก่ ของเสียจากสำนักงานอาคาร และ

ของเสียจากกระบวนการผลิตไฟฟ้า 

 

การบริหารจัดการของเสียจากสำนักงาน 

 บริษัทมีพ้ืนท่ีเช่าสำนักงานในอาคาร M Tower ช้ัน 12 โดยมีของเสียทีเ่กิดขึ้นจากอาคาร M Tower ส่วนใหญ่จะเป็นของ

เสียทั่วไปหรือของเสียไม่อันตราย ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ เศษอาหาร และกระดาษ สำหรับพ้ืนท่ีสำนักงานในอาคารจะมี “คณะกรรมการ

ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน” เป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดเป้าหมายการลดของเสียในอาคาร 

พร้อมทั้งมีแนวทางในการบริหารจัดการของเสียในอาคารโดยแบ่งถังขยะแต่ละประเภท ได้แก่ ถังขยะเปียกสำหรับรองรับเศษ

อาหาร ถังขยะรีไซเคิลสำหรับรองรับบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาหมุนเวียนได้ และถังขยะทั่วไป 

 ในปี 2564 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้กำหนดเป้าหมายในการ

บริหารจัดการของเสียทั่วไปในอาคาร M Tower ช้ัน 12 ดังนี ้

• ไม่มีการใช้ของเสียทั่วไปประเภทโฟมในอาคารสำนักงาน (Zero Foam) 

การดำเนินงานบริหารจัดการของเสียจากสำนักงาน 

กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดถังขยะสำหรับคัดแยกขยะประเภทต่างๆ ไว้ในพื้นที่ Pantry ชั้น 12 โดยมีการรณรงค์ให้คัดแยกขยะใน

อาคารสำนักงานอย่างถูกต้อง มีการบันทึกปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจากสำนักงานตลอดทั้งปี รวมถึงมกีิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานรู้คุณ

ค่าของเสียและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

ผลการดำเนินงาน 

• มีการใช้โฟมภายในอาคารสำนักงาน จำนวน 1 ช้ิน ในเดือนมีนาคม 2564 

ตารางแสดงปริมาณของเสียทั่วไปประเภทโฟมในอาคารสำนักงาน ประจำปี 2564 

หน่วย : ช้ิน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
จำนวนการใช้โฟม 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

หมายเหต ุ: บันทึกการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SHEC) ครั้งที่ 12/2564 

• ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นในอาคารสำนักงาน 

 บริษัทฯ เลือกใช้ถุงบรรจุขยะทั่วไปที่มีความเหนียว น้ำหนักเบา และเป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อม ซึ ่งมีขนาด        

30 x 40 นิ้ว บรรจุได้ 80 – 85 กิโลกรัม โดยรวบรวมข้อมูลปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นในอาคารสำนักงานเฉลี่ยรายปีไม่เกิน 

38,400 กิโลกรัม (โดยเฉลี่ยวันละ 2 ถุง ไม่เกิน 80 กิโลกรัม) 
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ภาพการรณรงค์ให้คัดแยกขยะในอาคารสำนักงาน 

กิจกรรมโครงการนักคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และ Eco Bingo Game  

การจัดการของเสียของกลุ่มบริษัทฯ ดำเนินการตามหลักแนวทางการจัดการของเสีย 5Rs ซึ่งประกอบด้วย การลด 

(Reuse) การใช้ซ้ำ (Reuse) การรีไซเคิล (Recycle) การซ่อมแซม (Repair) และการปฏิเสธ (Reject) รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม

หลากหลายรูปแบบ โดยการดำเนินกิจกรรมโครงการนักคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เป็นการอบรมให้ความรู้กับ

พนักงานในกลุ่มบริษัทฯ ในการสร้างจิตสำนึกต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานด้วยการลดการสร้างขยะในชีวิตประจำวัน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง การใช้บรรจุภัณฑ์ซ้ำหลายครั้งก่อนทิ้ง การนำทรัพยากรมาใช้

หมุนเวียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งมุ่งเน้นการเรียนรู้จากเรื่องใกล้ตัวให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้จริงในชีวิตประจำวันผ่านกิจกรรม 

5Rs และ Eco Bingo Game นี้มีเป้าหมายให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเผยแพร่ภาพการจัดการของเสียในชีวิตประจำวันดว้ย 

ทั้งนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นท่ีจะเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการของเสียอย่างถูกวิธี 
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ภาพกิจกรรมโครงการนักคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 

 
 

ภาพกิจกรรมโครงการ Eco Bingo Game 
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การบริหารจัดการของเสียจากกระบวนการผลิตไฟฟ้า 

เนื่องด้วยในกระบวนการผลิตไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ มาจากพลังงานหมุนเวียน จึงทำให้ของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ
ผลิตไฟฟ้าอยู่ในปริมาณต่ำ อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทฯ ได้คำนึงถึงของเสียที่เกิดขึ้นตั ้งแต่กระบวนการเตรียมก่อสร้าง ระยะ
ดำเนินการ ตลอดจนกรณีมีการรื้อถอนเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ กลุ่มบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประมวลหลักการปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์จากเทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิก (Code of Practice: COP) 

สำหรับกรณีที่บริษัทพัฒนาโครงการที่มีขนาดกำลังผลิตมากกว่า 1,000 KVA นั้น บริษัทจะคัดเลือกพื้นที่ก่อสร้างที่ไม่เป็น
พื้นที่ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

สำหรับของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตไฟฟ้า กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการจัดการแผงเซลล์แสงอาทิตย์และ
อุปกรณ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพเกินกว่าที่รับประกัน หากมีการปลดแผงที่เสื่อมสภาพแล้ว จะต้องดำเนินการขนส่งและกำจัดโดย
หน่วยงานภายนอกท่ีมีใบอนุญาตในการจัดการของเสียอันตรายตามที่กฎหมายกำหนด ด้วยวิธกีำจัดแบบฝังกลบในหลุมฝังกลบของ
เสียอันตราย (Secure Land Fill) หรือจัดการโดยวิธีการอื่นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 

โดยทั่วไปแล้ว โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมมีอายุการดำเนินงานอยู่ที่ 25 ปี จนกว่าจะสิ้นสุดอายุสัญญา
และดำเนินการรื้อถอน กลุ่มบริษัทฯ จึงได้ติดตามวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการวัสดุที่สิ้นสุดอายุการใช้งานจากโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียน เพื่อมุ่งมั่นลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าให้ต่ำที่สุด  

 
เป้าหมายการลดของเสียจากกระบวนการผลิตไฟฟ้า 

• ลดการฝังกลบของเสียอันตรายประเภทแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่เสื่อมสภาพ จำนวน 10,000 แผง  
 

การดำเนินงานบริหารจัดการของเสียจากกระบวนการผลิตไฟฟ้า 
 กลุ่มบริษัทฯ มีมาตรการจัดการของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นในพื้นที่โครงการ ด้วยการพิจารณาเลือกการจัดการแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องและเสื่อมสภาพ โดยวิธีนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycling Method) เป็น
ลำดับแรก ซึ่งจากการดำเนินงานปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยที่จังหวัด
กาญจนบุรี ลพบุรี และปราจีนบุรี ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 22 เมกะวัตต์ ในปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการนำแผงเก่าที่
เสื่อมสภาพ ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ส่วนอื่นๆ ของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ การนำไปใช้เป็นแผ่นสะท้อนแสงในส่วนพื้นที่ใต้แผงเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้กับโครงการ การนำไปบริจาคให้แก่โรงพยาบาลบ้านสร้าง-สถานีตำรวจพระโขนงที่มีพ้ืนท่ีสามารถผลิตไฟฟ้าเพื่อลด
ภาระค่าไฟฟ้าได้ และการใช้เป็นชิ้นส่วนสำรองในโครงการต่างๆ ทั้งนี้ การดำเนินงานดังกล่าวเป็นการใช้ประโยชน์จากแผงเซลล์
แสงอาทิตย์อย่างสูงสุดและลดของเสียอันตรายที่นำไปสู่หลุมฝังกลบในช่วงเวลาหนึ่ง 
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ผลการดำเนินงาน 
• จำนวนแผงเก่าทีเ่สื่อมสภาพ3    186,100 แผง 

• จำนวนแผงท่ีใช้เป็นแผ่นสะท้อนแสง   165,605 แผง 

• จำนวนแผงท่ีใช้เป็นช้ินส่วนสำรอง       9,559  แผง 

• จำนวนแผงท่ีบริจาคให้แกโ่รงพยาบาลและสถานตีำรวจ      400 แผง 

• จำนวนแผงคงเหลือที่อยูร่ะหว่างการนำไปใช้ประโยชน์   10,536  แผง 
ในปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ บรรลุเป้าหมายการลดการฝังกลบของเสียอันตรายประเภทแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่เสื่อมสภาพ 

จำนวน 175,564 แผง คิดเป็นร้อยละ 94.34 ของจำนวนแผงเก่าที่เสื่อมสภาพทั้งหมดตามแผนการดำเนินงานปรับปรุงเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยที่จังหวัดกาญจนบุรี ลพบุรี และปราจีนบุรี ขนาดกำลังการ
ผลิตติดตั้งรวม 22 เมกะวัตต์ 

 

 

 
 

รูปภาพแสดงการวางแผงเสื่อมประสิทธิภาพโดยทำเป็นแผ่นสะท้อนแสง 

__________________________ 
3 จำนวนแผงที่ขึ้นทะเบยีนสินทรัพย์ถาวรในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประเทศไทยที่จังหวัดกาญจนบุรี ลพบุรี และปราจีนบุรีเท่านั้น  
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การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม : การบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

บริษัทตระหนักดีว่าปัญหามลพิษทางอากาศเป็นประเด็นสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมพลังงานท่ีสามารถส่งผล

กระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนในสังคม รวมถึงความปลอดภัยในการดำเนินงาน ถึงแม้ว่าในกระบวนการผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานหมุนเวียนจะไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศโดยตรง แต่บริษัทได้ให้ความสำคัญในการควบคุมดูแลคุณภาพอากาศเพื่อไม่ให้

ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของพนักงาน ผู้รับเหมาที่ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี รวมถึงชุมชนที่อยู่โดยรอบโครงการและพื้นท่ีปฏิบัติงาน

ของโครงการในกลุ่มบริษัทฯ 
 
เป้าหมายการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

• คุณภาพสิ่งแวดล้อมทางอากาศภายในอาคาร M Tower ช้ัน 12 เป็นไปตามค่ามาตรฐานท่ีกำหนด 
 
การดำเนินงานบริหารจัดการคุณภาพอากาศ 

ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial 
Environment Examination : IEE) รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2564 โดยคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีการประเมินศักยภาพการพัฒนาที่ยั่งยืนในรายละเอียดต่างๆ ได้แก่ รายละเอียดโครงการ 
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและการประเมินศักยภาพการพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น ดัชนีด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดัชนีด้านสังคม ดัชนีด้านการพัฒนา และดัชนีด้านเศรษฐกิจ 

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีระบบจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 โดยใช้ข้อกำหนดที่ระบุใน
มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
พนักงาน ชุมชนและสังคมโดยรอบโครงการ กลุ่มบริษัทฯ จะดำเนินงานทางธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง
เพิ่มสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อมท่ีจำเป็นในการดำเนินงานด้วย 
 กลุ่มบริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายคุณภาพสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยในด้านสิ่งแวดล้อมมี
สาระสำคัญดังนี้ “บริษัทมีความมุ่งมั่นในการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ  ทางด้าน
สิ่งแวดล้อมและปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อสิ่งแวดล้อมท่ีดี” 
 หลังจากที่โครงการได้ดำเนินการแล้ว กลุ่มบริษัทฯ จะมีการติดตามการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องให้เป็นไป
ตามมาตรฐานและข้อกำหนดต่างๆ   
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ผลการดำเนินงาน 

 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ได้ดำเนินการให้หน่วยงานภายนอก
เข้ามาตรวจสอบคุณภาพอากาศในช้ัน 12 เมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2564 รายการตรวจวัด ได้แก่ TSP ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 
ไมครอน (PM-10) ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM-2.5) และ PM-1 โดยเก็บตัวอย่างใน 3 จุด ได้แก่ ห้องถ่ายเอกสารฝั่ง
สำนักงาน ห้องรับประทานอาหาร และสำนักงานฝั่งพนักงาน 

 ผลวิเคราะห์พบว่า คุณภาพอากาศของรายการที่ตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์ปกติตามมาตรฐาน Singapore Standard SS 554: 
2016, Code of practice for Indoor air quality for air conditioned buildings 

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร M Tower ชั้น 12 

พารามิเตอร ์
ค่า

มาตรฐาน 

ผลการวิเคราะห์คณุภาพอากาศ 

ปี 2563 ปึ 2564 ปี 2563 ปึ 2564 ปี 2563 ปี 2564 

ห้องถ่ายเอกสาร ห้องรับประทานอาหาร สำนักงาน 

PM-2.5 ≤37.5 11.6 11.1 17.2 5.19 12.4 6.2 

PM-10 ≤50 17.5 5.6 22.8 6.7 19.8 4.7 

 
หมายเหต ุ
1. หน่วย คือ μg/m3 
2. ค่ามาตรฐานอ้างอิงจาก Singapore Standard SS 554 : 2016, Code of practice for Indoor air quality for air conditioned buildings. 
3. ตรวจรับรองโดยบริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด  

 

  ได้รับการรับรอง    คุณภาพอากาศที่ตรวจวัดโดย 3rd Party 

      
  

100%
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การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดลอ้ม : การจดัการสภาพภูมิอากาศ 

กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการดำเนินธุรกิจพลังงาน

สะอาด และมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน  บริษัทมีเป้าหมายระยะยาวในการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2570 สำหรับการดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าภายในประเทศไทย และมีเป้าหมายใน

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2573 สำหรับการดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าต่างประเทศ 

กลุ่มบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในนโยบายการกำกับ

ดูแลกจิการที่ดีของบริษัทฯ โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 

➢ ปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายเป็นบรรทัดฐานข้ันต้น 

➢ ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย และไม่ให้ส่งผลกระทบต่อตนเอง ชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

➢ ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

➢ สนับสนุนและพัฒนาการออกแบบจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

ตารางแสดงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกลุ่มบริษัทฯในประเทศไทย 

  2562 2563 2564 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อม 
จากโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ ในไทย 
(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) 

1,300 1,457 1,496 

ปริมาณการผลติไฟฟ้า 
(ล้้านกิิโลวัตัต์-ช่ัวโมง) 

285 300 332 

สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิตไฟฟ้า 
(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อล้้านกิิโลวััตต์-ชั่วโมง) 
(มีเป้าหมายฯ เพิ่มขึ้นปลีะไม่เกิน 10%) 

4.56 
4.86 

(+6.47%) 
4.51 

(-7.84%) 

รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า (ล้านบาท) 3,057 3,056 3,252 

สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อรายได้ 
(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อรายได้ 1 ล้านบาท) 
(มีเป้าหมายฯ เพิ่มขึ้นปลีะไม่เกิน 12%) 

0.43 
0.48 

(+12.11%) 
0.46 

(-3.51%) 

 

  



 

หน้า 19 

ในปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ ขยายโครงการผลิตไฟฟ้าได้ตามเป้าหมาย จึงสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้ดังนี้ 

➢ เพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 40.9 เมกะวัตต์ ที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วในประเทศไทย และ

ประเทศญี่ปุ่น ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 569.2 เมกะวัตต์ (จากเป้าหมาย 601.4 เมกะวัตต์) หรือ

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังน้ำ และพลังงาน

ความร้อนใต้พิภพ 1,367,343 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (จากเป้าหมาย 1,369,087 ตันคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่า) 

➢ เพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในโครงการลงทุนใหม่ 468.9 เมกะวัตต์ ที่อยู่ระหว่างพัฒนาในสาธารณรัฐ

จีน (ไต้หวัน) หรือปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีจะลดได้ 351,719 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (จากเป้าหมาย 121,142 

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) 

การดำเนินงานบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 
จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกที่ทำให้อุณหภูมิเฉลี ่ยสูงขึ ้น ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทาง

ธรรมชาติจะถูกคุกคามอย่างรุนแรง เกิดความสูญเสียด้านความหลากหลายทางชีวภาพ อันเป็นผลมาจากการปลดปล่อยก๊าซเรือน

กระจกจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ ในหลายประเทศจึงให้ความสนใจและตระหนักถึงภัยพิบัติที่เกิดขึ้น โดยการลดความรุนแรง

ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยความร่วมมือกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก กลุ่มบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจเพื่อลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

 
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมทางธุรกิจ  

กลุ่มบริษัทฯ ใส่ใจถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานทางธุรกิจและเล็งเห็นว่า ปัญหาการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงได้ติดตามปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็น
ประจำทุกปี  

สำหรับขอบเขตการรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนั้น กลุ่มบริษัทฯ ติดตามการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่
เกิดขึ้นจากโครงการที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยเท่าน้ัน โดยใช้วิธีการรายงานแบบควบคุม (Control Approach) และก๊าซเรือนกระจกที่
อยู่ขอบข่ายการติดตามผล ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ก๊าซมีเทน (CH4) ไนตรัสออกไซด์ (N2O) ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน 
(HFC) เพอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFC) ซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (SF6) และ ไนโตรเจนฟลูออไรด ์(NF3) ทั้งนี้ การรายงานปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ดำเนินงานตามแนวทางของ “GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard”, 
World resources Institute และในปีนี้ กลุ่มบริษัทฯ ขยายการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปถึงขอบเขต 3 ซึ่งเป็นการ
ประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดทั้งวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ตามแนวทางของ “GHG Protocol Corporate Value 
Chain Standard”, World resources Institute ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้มีแผนกลยุทธ์ในการนำเข้าสู่องค์กรที่มีการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกสุทธิเป็นศูนย์ โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการลดก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้รถยนต์
ไฟฟ้า การปลูกป่า และเทคโนโลยีสะอาด เป็นต้น กลุ่มบริษัทฯ กำหนดให้การดำเนินงานในปี 2564 เป็นปีฐานในการเก็บข้อมูล 
โดยสามารถแสดงข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี 2564 ได้ดังนี้ 
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ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 1 และ 2 

 
หมายเหตุ :  
1. ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor) สำหรับ Gasoline และ Diesel อ้างอิงจาก IPCC 2006, Vol.2, Ch3, Table 3.2.1 
2. ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor) อา้งอิงจาก EPPO, Energy Statistics, Table 9.1-15: CO2 Emission per kWh 

(2021) http://www.eppo.go.th/index.php/th/energy-information/static-energy/static-
co2?orders[publishUp]=publishUp&issearch=1 

3. ค่าศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming Potential : GWP) อ้างอิงจาก AR4 
4. การเปิดเผยข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 1 และ 2 ประจำปี 2564 อ้างอิงจาก GRI 305 Emissions 2016, 

Disclosure 305-1 Direct (Scope1) GHG emissions และ 305-2 Energy Indirect (Scope2) GHG emissions 

 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 3  
ในปีนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้ขยายการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่คุณค่าด้วยเล็งเห็นว่ามีโอกาสในการลด

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกตั้งแต่กระบวนการได้มาซึ่งวัตถุดิบจนถึงการกำจัดซากผลิตภัณฑ์ กลุ่มบริษัทฯ ได้พิจารณากิจกรรมที่มี
ส่วนสำคัญในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมทางอ้อมอื ่นๆ หรือ ขอบเขต 3 ตามแนวทางของ “GHG Protocol 
Corporate Value Chain Standard”, World resources Institute และ ได้จัดทำตารางประเมินแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ขอบเขต 3 โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกจำนวน 4 รายการ ได้แก่  

1) เป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีมีนัยสำคัญ 
2) ข้อมูลมีการรวบรวมอย่างเป็นระบบ 
3) กิจกรรมอาจเป็นความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ หรือได้รับอิทธิพลจากภายนอก 
4) กิจกรรมอยู่ในความสนใจของกลุ่มบริษัทฯ 
แต่ละเกณฑ์การคัดเลือก มีคะแนนตั้งแต่ 0-3 (0 คือ ไม่มีคะแนน และ 3 คือ คะแนนมาก) และมีการให้น้ำหนักในแต่ละ

เกณฑ์เท่ากัน กรณีเมื่อประเมินแล้วได้รับผลคะแนนมากกว่าเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ บริษัทฯ จะถือว่าเป็นกิจกรรมที่จำเป็นต้อง
รายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมโดยอ้อมอื่นๆ  สำหรับกิจกรรมในขอบเขต 3 ที่ได้รับการประเมินว่าเป็น
แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีนัยสำคัญ คือ การซื้ออุปกรณ์ประเภทแผงโซล่าเซลล์ ในปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากการซื้ออุปกรณ์ประเภทแผงโซล่าเซลล์ จำนวน 2,206 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  

การปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก ปี 2564

(หนว่ย : ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) 305-1, 305-2

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง (ขอบเขต 1) ทัง้หมด 80                 

กิจกรรมการใช้รถยนต์ส าหรับตรวจโครงการในงานซ่อมบ ารุง

คาร์บอนไดออกไซด์ CO2 79                 

Biogenic CO2 5                   

มีเทน CH4 -                

ไนตรัสออกไซด์ N2O 1                   

Other Biogenic (CH4 and N2O)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อมจากการซือ้ไฟฟ้า ไอ

น า้และก๊าซชีวภาพ (ขอบเขต 2) ทัง้หมด 1,416            

(Gross Location-based Scope2 GHG Emissions) 1,416            

คาร์บอนไดออกไซด์ CO2 1,416            

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ขอบเขต 1 และขอบเขต 2) 1,496          

http://www.eppo.go.th/index.php/th/energy-information/static-energy/static-co2?orders%5bpublishUp%5d=publishUp&issearch=1
http://www.eppo.go.th/index.php/th/energy-information/static-energy/static-co2?orders%5bpublishUp%5d=publishUp&issearch=1
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หมายเหตุ :  
1. ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor) อา้งอิงจาก National Renewable Energy Laboratory, Life Cycle 
Greenhouse Gas Emissions from Solar Photovoltaics, Scope 3, Category 1 and Category 2 – Upstream Processes of 
Solar Photovoltaic Panels from •Raw materials extraction •Materials Production •Module Manufacture •System/Plant 
Component manufacture •Installation/Plant construction 
2. ค่าศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming Potential : GWP) อ้างอิงจาก AR4 
 

ค่าความเข้มข้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในองค์กรต่อหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้  

กลุ่มบริษัทฯ กำหนดค่าความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยได้เปรียบเทียบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกต่อปริมาณการผลิตไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากโครงการในประเทศไทย สามารถแสดงได้ดังต่อไปนี้ 

ค่าความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 1 และขอบเขต 2  
ต่อหน่วยการผลิตไฟฟ้า 0.0045 tCO2e/MWh 
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 1 และขอบเขต 2 1,496 tCO2e 
จำนวนไฟฟ้าที่ผลิตได ้ 332,174 MWh 

 

ค่าความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 1 ขอบเขต 2 และขอบเขต 3  
ต่อหน่วยการผลิตไฟฟ้า 0.0111 tCO2e/MWh 
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 1 ขอบเขต 2 และขอบเขต 3 3,702 tCO2e 
จำนวนไฟฟ้าที่ผลิตได ้ 332,174 MWh 

 
หมายเหตุ :  
1. การเปิดเผยข้อมูลค่าความเข้มข้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในองค์กรต่อหน่วยไฟฟา้ที่ผลิตได้ ประจำป ี2564 อ้างอิงจาก GRI 305 

Emissions 2016, Disclosure GRI 305-4 GHG Emission Intensity 
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การส่งเสริมการสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ 

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการลดก๊าซเรือนกระจกด้วยการเข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐาน

ของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program : T-VER) กับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

(องค์การมหาชน) โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศโดยความสมัครใจ และ

นำปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดขึ้นที่เรียกว่า “คาร์บอนเครดิต” ไปขายในตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจในประเทศ

ได้ ทั้งนี้ อบก. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการพัฒนาโครงการ ระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจก การขึ้นทะเบียนและการ

รับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก โดยจะต้องเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดการลด/ดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทย 

เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน กลุ่มบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการดังต่อไปนี้ 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอำเภอ

บำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ขนาดกำลังการผลิต 32 เมกะวัตต์ โดยปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีได้รับการรับรอง ดังนี ้

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ 
จากการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า (tCO2e) 

กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 
 มกราคม 2559 

กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 
 ธันวาคม 2562 

อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอำเภอบำเหน็จ
ณรงค์ จังหวัดชัยภมู ิ

44,903 166,333 

 

2. ชื่อโครงการ : โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ขนาดกำลังการผลิต 8 

เมกะวัตต์ โดยปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีได้รับการรับรอง ดังนี้ 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ 
จากการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า (tCO2e) 

กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 
 มกราคม 2559 

กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 
 ธันวาคม 2562 

อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรรีัมย ์ 11,131 42,258 
 

3. ช่ือโครงการ : โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ขนาดกำลังการผลิต 8 เมกะ

วัตต์ โดยปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีได้รับการรับรอง ดังนี้ 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ 
จากการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า (tCO2e) 

กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 
 มกราคม 2559 

กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 
 ธันวาคม 2562 

อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรมัย ์ 11,115 40,622 
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4. ชื่อโครงการ : โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขนาดกำลัง

การผลิต 38 เมกะวัตต์ โดยปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีได้รับการรับรอง ดังนี้ 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ 
จากการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า (tCO2e) 

กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 
 มกราคม 2559 

กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 
 ธันวาคม 2562 

อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 39,194 139,277 
 

5. ชื่อโครงการ : โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกำลังการ

ผลิต 8 เมกะวัตต์ โดยปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีได้รับการรับรอง ดังนี้ 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ 
จากการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า (tCO2e) 

กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 
 มกราคม 2559 

กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 
 ธันวาคม 2562 

อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 10,876 40,430 
 

6. ช่ือโครงการ : โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ขนาดกำลังการผลิต 8 

เมกะวัตต์ โดยปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีได้รับการรับรอง ดังนี้ 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ 
จากการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า (tCO2e) 

กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 
 มกราคม 2559 

กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 
 ธันวาคม 2562 

อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภมูิ 11,528 41,688 
 

7. ช่ือโครงการ : โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร อำเภอวิเศษ

ชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ขนาดกำลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ 

8. ชื่อโครงการ : โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร อำเภอบาง

ปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขนาดกำลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ 

9. ชื่อโครงการ : โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร อำเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขนาดกำลังการผลิต 2 เมกะวัตต์ 

10. ชื่อโครงการ : โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก อำเภอท่าม่วง จังหวัด

กาญจนบุรี ขนาดกำลังการผลิต 3.94 เมกะวัตต์ 
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11. ชื่อโครงการ : โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก อำเภอพระพุทธบาท 

จังหวัดสระบุรี ขนาดกำลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ 

โดยปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีได้รับการรับรอง ดังนี ้

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ 
จากการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า (tCO2e) 

สิงหาคม 2561 ถึง 
 ธันวาคม 2562 

สหกรณ์การเกษตร จำนวน 3 แหง่ 
สำนักงานสงเคราะห์ทหารผา่นศึก จำนวน 2 แห่ง 

26,625 

 

12. ชื่อโครงการ : โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม สำหรับ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดกำลังการผลิต 10 

เมกะวัตต์ 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ 
จากการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า (tCO2e) 

พฤษภาคม 2562 ถึง 
 ธันวาคม 2562 

อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 5,470 
 

กลุ่มบริษัทฯ เก็บสะสมปริมาณก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตาม

มาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) ซึ่งเป็นโครงการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน 

นอกจากน้ี กลุ่มบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เพื่อทดแทนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล 

พร้อมท้ังมีการเพิ่มประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าและการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งให้ความสำคัญ

และตระหนักถึงการลดใช้พลังงาน เพื่อลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยสู่ช้ันบรรยากาศ 

  


