
 

 

 

การก ากับดูแลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ 

 

1. ความท้าทายและโอกาสทางธุรกิจ  

อุณหภูมิเฉลี่ยโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก าลังเป็นสาเหตุที่จะส่งผลกระทบให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลง

ด้านภูมิอากาศอย่างรุนแรง เช่น ภาวะแห้งแล้ง หรือน้าท่วม จึงเกิดความร่วมมือจากนานาชาติทั่วโลกในการ

ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่  21 (Paris 

Agreement) ให้ความร่วมมือลดอุณหภูมิเฉลี่ยโลกให้คงที่หรือต่ ากว่า 2 องศาเซลเซียส ดังนั้นการ

เปลี่ยนแปลงจึงมาพร้อมความเสี่ยง และโอกาสทางธุรกิจ เช่น ความเสี่ยงด้านต้นทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้นใน

อนาคต หรือโอกาสด้านธุรกิจที่ผู้บริโภคมีความต้องการผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น  

 

2. กลยุทธ์ในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  

บริษัทสยามแก๊สฯ มีคณะกรรมการกลยุทธ์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน คอยตรวจสอบกระบวนการ

ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

โดยได้ด าเนินการให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายตามความตกลงปารีส (Paris Agreement) ที่มุ่งสู่การลด

อุณหภูมิเฉลี่ยโลกให้คงที่หรือต่ ากว่า 2 องศาเซลเซียส รวมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงานอย่าง

ยั่งยืน ผ่านกลยุทธ์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  และน าแนวคิด

เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาใช้เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านโครงการต่างๆ ของ

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จากัด(มหาชน) เช่น การเปลี่ยนแปลงพลังงานเชื่อเพลิงเป็น LNG 

การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ และการลดใช้กระดาษโดยใช้ Electronics Document เป็นต้นและยังมุ่งมั่นที่จะน า

เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มาพิจารณาโครงการลงทุนในอนาคตเพื่อบริหารภาพรวมของปริมาณ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทฯ รวมถึงน าองค์ความรู้แนวปฏิบัติจากมาตรฐาน ISO14064-1: 2006 

ที่ว่าด้วยการวัดปริมาณ การรายงานผล และการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรตาม

มาตรฐานสากลมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 

3. กระบวนการในการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของบริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ 

จ ากัด(มหาชน ) มีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน  และเป็นไปตามแนวทางและ

มาตรฐานสากล โดยมีการด าเนินการดังต่อไปนี ้



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวหน้าทีมงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีหน้าที่ดังนี  

1.  ก าหนดและทบทวนนโยบาย กลยุทธ์ แผนการด าเนินงานและเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ของบริษัท สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากัด (มหาชน)  

2.  ก ากับ ดูแล ให้ค าปรึกษา สนับสนุน ส่งเสริม ทบทวนการด าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากัด (มหาชน) เพ่ือน าไปสู่ภาคปฏิบัติ  

3.  สร้างสมดุลระหว่างการด าเนินธุรกิจ การดูแลสิ่งแวดล้อม และการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับสังคม

และชุมชน  

4.  ติดตามผลการด าเนินงานด้านความยั่งยืนและรายงานผลเพื่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย  

 

ทีมงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและด้านการจัดหาพลังงานทดแทน มีหน้าที่ดังนี  

1.  ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนปฎิบัติ ด้านการควบคุมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

2.  ศึกษา และสรรหาเทคโนโลยีใหม่ๆเพ่ือช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

3.  การติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ในระดับโลกและในระดับท้องถิ่นที่มี

ผลกระทบต่อความยั่งยืน เช่น กฎหมายกฎระเบียบข้อบังคบัต่างๆ  

4.  ประเมินความเสี่ยงและโอกาสด้านสภาพภูมิอากาศ ที่มีผลกระทบต่อรายงานทางการเงิน และการ

ด าเนินงานของบริษัทฯ ตามแนวทางของ Task Force on Climate-Related Financial Disclosure 

(TCFD)  

5.  จัดท าร่างกลยุทธ์ โดยอาศัยข้อมูลจากขั้นตอนการติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพ

ภูมิอากาศ ในระดับโลกและในระดับท้องถิ่นที่มีผลกระทบต่อความยั่งยืนองค์กร และการชี้บ่งความ

เส่ียงและโอกาส โดยครอบคลุมการด าเนินงาน 2 ด้าน คือ 



 

 

 

5.1  Mitigation Action: การด าเนินการเพื่อลดผลกระทบในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ  

5.2  Adaptation Action: การด าเนินการเพ่ือปรับตัวรับมือกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป  

6. ติดตาม ทบทวนผลการด าเนินงานตามร่างกลยุทธ์และแผนงาน ตลอดจนถึงการรายงานผลการ

ด าเนินงานไปสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก  

 

4. การประเมินความเสี่ยงและโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากัด(มหาชน) ประเมินความเสี่ยงและโอกาสด้านสภาพ

ภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของฝ่ายปฏิบัติการตามแนวทางของ Task Force on Climate-

Related Financial Disclosure (TCFD) ซึ่งครอบคลุม 2 ด้าน คือ  

4.1  Transition Risk  : ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมคาร์บอนต่า  

4.2  Physical Risk  : ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเชิงกายภาพ 

ล าดับที ่ ประเภทความเสี่ยง ผลจากการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศสง่ผลตอ่การด าเนินงาน 

1.  สังคมคาร์บอนต่า-ประเด็น

ด้านนโยบายและกฎหมาย  

1) ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย และกฎหมายของหน่วยงาน

ภาครับที่รับผิดชอบ เช่น (ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ และการจัดเก็บภาษีคาร์บอน  

2) การเพ่ิมมาตรฐานสินค้า และบริการที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมเพ่ิมขึ้น  

2.  สังคมคาร์บอนต่า-ประเด็น

ด้านเทคโนโลยี  

1) การลงทุนในเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ไม่ประสบผลสาเร็จ 

หรือมีต้นทุนสูง  

2) การเพ่ิมหน่วยงานที่ดูแลค้นคว้าและวิจัย ผลิตภัณฑ์และบริการที่ ใช้

เทคโนโลยีสะอาด  

3) ผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม มากขึ้น และเลือก

สินค้าที่มีการรับรองการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับต่า เช่น Green label  

3.  สังคมคาร์บอนต่า-ประเด็น

ด้านภาพลักษณ์บริษัทฯ  

1) เกิดการวิจารณ์ และการแสดงความคิดเชิงต่อต้านต่อธุรกิจในประเด็นด้าน

ส่ิงแวดล้อม  

2) เกิดต้นทุนการด าเนินงานที่เพ่ิมขึ้นส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทากาไร  

4.  การ เปลี่ ยน แปลงสภาพ

ภูมิอากาศเชิงกายภาพ  

1) ความรุนแรงที่เพ่ิมขึ้นของภัยพิบัติ เช่น น้ าท่วม พายุลูกเห็บ ภัยแล้ง ไฟป่า 

เป็นต้น  

2) การเปลี่ยนแปลงของประมาณน้ าฝนและรูปแบบฝนที่ตกผิดปกติ  

3) ระดับน้ าทะเลที่สูงขึ้น  



 

 

 

4) การกัดเซาะพื้นที่ของน้ าทะเลรุนแรงขึ้น  

5) อุณหภูมิเฉลี่ยในประเทศที่สูงขึ้น  

 

ล าดับที ่ ประเภทโอกาส โอกาสที่ส่งผลต่อการด าเนินงาน 

1.  การใช้ทรัพยากรอย่างมี

ประสิทธิภาพ  

1) ลดการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ  

2) วางแผนการขนส่งสินค้าให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดโดยใช้พลังงานอย่าง

คุ้มค่า  

3) พัฒนากระบวนการทางานให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้น้อยลง   

2.  การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า  1) พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพและมีต้นทุนถูกลง  

2) ได้รับเงินสนับสนุนการปล่อยคาร์บอนต่าจากมาตรการภาครัฐ  

3) ได้รับการยกเว้นมาตรการทางภาษีเกี่ยวกับการลดก๊าซเรือนกระจก  

3.  ผลิตภัณฑ์และบริการของ

บริษัทฯ  

1) ก่อให้ เกิดการพัฒนาสินค้าและบริการที่มีนวั ตกรรมที่ เป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อมมากขึ้น  

2) เพ่ิมความพึงพอใจให้กับลูกค้าโดยเฉพาะกลุ่มที่ ให้ความสาคัญกับ

ส่ิงแวดล้อม  

3) เพ่ิมโอกาสการแข่งขันในตลาดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  

4.  การเข้าร่วมภาคีเครือข่าย  1) เข้าร่วมกับองค์กรต่าง ๆเพื่อให้ความร่วมมือ และองค์ความรู้ด้านพลังงาน

สะอาดเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  

2) ได้รับการประเมินคุณภาพการปล่อยก๊าซตามมาตรฐานสากล  

 

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากัด(มหาชน) มีการก าหนดกรอบการด าเนินงานเพื่อ

บริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยก าหนดนโยบายและเป้าหมายที่

ครอบคลุมถึงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การใช้พลังงานหมุนเวียน การจัดการของเสีย การลดการใช้

บรรจุภัณฑ์พลาสติก มีการประเมินความเสี่ยงและโอกาสด้านสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนจัดท า Scenario 

Analysis ตามแนวทางของ Task Force on Climate-Related Financial Disclosure (TCFD) โดยจัดท า

แผนงานที่ครอบคลุมรอบด้าน เช่น ความเสี่ยงทั้งด้านกายภาพ เทคโนโลยี การตลาด นโยบายและกฎ

ข้อบังคับ ชื่อเสียงองค์กร เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการสื่อสารผลการด าเนินงานด้านจัดการและ

เยียวยาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ ผ่านช่องทางต่างๆ 

เช่น รายงานความยั่งยืน เป็นต้น  

 



 

 

 

5. ดัชนีชี้วัดและเป้าหมาย  

ดัชนีชี้วัด  

ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานของผู้บริหาร  

1)  การเพิ่มขึ้นของยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานจากแหล่ง

พลังงานทดแทน โดยตัวชี้วัดผลการด าเนินงานจะปรากฏออกมาในรูปรายงานประจ าเดือน  

2)  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติน้อยลง เช่น กระดาษ น้ าและไฟฟ้า รวมถึงการเพิ่มจานวนสินค้าที่ใช้วัสดุ

ทดแทน  

เป้าหมาย  

1)  รักษาปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตจากโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 1,000,000 กิโลวัตต์ชั่วโมง

ต่อปี (kWh/year)  

2)  ภายในปี 2575 ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ขอบเขต 2) 50% จากปีฐาน  

3)  ภายในปี 2575 ใช้พลังงานทดแทน (Renewable Energy) 100% ในสาขาที่มีอาคารเป็นของบริษัทฯ  

4)  ภายในปี 2570 เพ่ิมสัดส่วนสินค้ากลุ่ม Green Industrial เป็น 50% ของรายได้จากการขายพลังงาน

ทั้งหมด  

 

6. ขอบเขตการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากัด(มหาชน) เริ่มด าเนินโครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ตั้งแต่ 

2564 จนถึงปัจจุบัน โดยได้จัดท าบัญชีและรายงานข้อมูลการปล่อย การดูดซับ และการกักเก็บปริมาณก๊าซ

เรือนกระจก ซึ่งครอบคลุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (ขอบเขต 1) การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ทางอ้อมจากการใช้พลังงาน (ขอบเขต 2) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอ่ืน ๆ (ขอบเขต3) 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (ขอบเขต1)  

ครอบคลุมการปฎิบัติงานด้านการบริการของคลังและสาขา เช่น การใช้น้ ามันในการเดินทางไปปฏิบัติงาน

นอกพื้นที่และการขนส่งสินค้า (ดีเซล และNGV) เป็นต้น  

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (ขอบเขต 2)  

คลอบคลุมการปฎิบัติงานด้านการบริการของคลังและสาขา เช่น การใช้ไฟฟ้าในสานักงาน การใช้หมึกพิมพ์

กับกระดาษ เป็นต้น  

 

 



 

 

 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่น ๆ (ขอบเขต 3)  

ครอบคลุมการการปฎิบัติงานด้านการกระจายสินค้า เช่น การขนส่งสินค้าจากคลังมายังสาขา การใช้น้ า และ

การใช้ก๊าซ LPG ในห้องอาหารพนักงาน เป็นต้น  

 

7. การด าเนินงานการควบคุมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

1. การใช้เครื่องปรับอากาศ  

1) ต้ังอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไว้ที่ 25 องศาเซลเซียส  

2) ไม่เปิดเคร่ืองปรับอากาศในการปฏิบัติงานนอกเวลาทาการและวันหยุดราชการยกเว้นแต่การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการนั้นมีงานที่มีความ

เร่งด่วนกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ  

3) จัดให้มีการตรวจเช็คทาความสะอาดแผ่นกรองเครื่องปรับอากาศเป็นประจ าเดือนละ 1 ครั้ง  

4) จัดให้มีการตรวจเช็คทาการล้างคร้ังใหญ่ เพื่อทาความสะอาดคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน โดยใช้น้ าหรือน้ ายาทาความสะอาดเป็นประจ า 6 

เดือน/ครั้ง  

5) ปิดหน้าต่างให้สนิท/ปิดผ้าม่าน เมื่อเปิดเคร่ืองปรับอากาศ เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียความเย็นและการถ่ายเทความร้อนจากภายนอกเข้าสู่

พื้นที่ท่ีมีการปรับอากาศ เป็นเหตุให้มีการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าในการปรับอากาศเพิ่มมากขึ้น  

6) ลดภาระการทางานของเครื่องปรับอากาศ โดยขนย้ายสัมภาระที่ไม่จาเป็นออกจากห้องปฏิบัติงาน  

2. การใช้ไฟฟ้าและแสงสว่าง  

1) ให้เปิดไฟฟ้าและแสงสว่างในห้องทางานเฉพาะเท่าที่ปฏิบัติงานอยู่ ปิดไฟฟ้าแสงสว่างที่ไม่จาเป็นในการใช้งาน  

2) ปิดไฟฟ้าแสงสว่างระหว่างหยุดพักกลางวัน (เวลา 12.00 น. –13.00 น.) ยกเว้นสาหรับผู้ปฏิบัติงานในเวลาหยุดพักกลางวัน ให้เปิดเฉพาะที่

จาเป็น  

3) ถอดหลอดไฟในบริเวณที่มีแสงสว่างมากเกินความจาเป็น  

3. การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าประจ าสานักงาน  

1) คอมพิวเตอร์  

a. ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ในเวลาพักเที่ยง (เวลา 12.00 –13.00 น.)  

b. ต้ังระบบพักหน้าจอเมื่อไม่ใช้งานเกิน 15 นาที  

c. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หลังเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออก  

2) เครื่องปรินเตอร์  

a. ปิดเครื่อง Printer เมื่อไม่ใช้งาน  

b. ตรวจทานข้อความบนจอภาพให้ถูกต้องก่อนสั่ง Print Out  

c. ใช้กระดาษที่ใช้แล้ว 1 หน้า สาหรับพิมพ์เอกสารที่ไม่สาคัญ  

3) กระติกไฟฟ้า  

a. การเปิดใช้กระติกไฟฟ้า ช่วงเช้าเวลา 08.30 น. ช่วงบ่ายเวลา 13.00 –15.00 น. ใส่น้ าให้พอเหมาะกับความต้องการ  

b. ไม่ปล่อยให้น้ าแห้งหรือปล่อยให้ระดับน้ าต่ากว่าขีดที่ก าหนด  

c. เลือกใช้รุ่นที่มีฉนวนกันความร้อนที่มีประสิทธิภาพ  

d. ไม่นาน้ าเย็นไปต้มทันที  

4) ตู้เย็น  

a. เลือกใช้ขนาดให้เหมาะสมกับการใช้งาน  



 

 

 

b. ตรวจสอบขอบยางแม่เหล็ก 4 ด้าน  

c. ต้ังห่างจากผนัง 15 ซ.ม.  

d. เลือกตู้เย็นที่ได้ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5  

e. ไม่นาของร้อนใส่ตู้เย็น  

f. ลดการเปิดตู้เย็นโดยไม่จาเป็น  

5) เครื่องทานาเย็น  

a. ถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งานทุกวัน  

6) โทรทัศน์/วิทยุ  

a. คานึงถึงความต้องการ/จาเป็นในการใช้งาน  

b. ปิดดเครื่องเมื่อไม่ใช้งาน  

c. ถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งาน  

d. ไม่ปรับจอภาพให้สว่างมากเกินไป  

e. ควรเลือกดูเฉพาะรายการที่เป็นประโยชน์น่าสนใจ  

7) เครื่องถ่ายเอกสาร  

a. ถ่ายเอกสารเฉพาะที่จาเป็นเท่านั้น  

b. ไม่วางเครื่องถ่ายเอกสารไว้ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ  

c. ปิดเครื่องถ่ายเอกสารหลังจากเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออก  

4. การลดการใช้นา  

1) ตรวจเช็คท่อน้ าและก๊อกน้า  

2) ตรวจสอบมิเตอร์น้ า  

3) รียูสน้ าที่เกิดจากกิจกรรมการซักล้างถังแก๊ส  

4) นาน้ าที่ใช้ในการทดสอบถังแก๊สมาใช้ซ้า  

5) ปิดน้ าทุกคร้ังหลังเลิกการใช้งาน  

5. การใช้พลังงาน LNG  

1) ขับขี่ใช้ความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง  

2) ศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทางทุกคร้ัง  

3) ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้พร้อมก่อนออกเดินทางทุกคร้ัง  

4) ไม่บรรทุกสินค้าเกินพิกัด  

5) บารุงรักษารถขนส่งให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ  

6. การใช้พลังงานไฟฟ้าโซล่าเซลล์  

1) ติดต้ังแผงไฟฟ้าโซล่าเซลล์เพื่อผลิตพลังงานทดแทนพลังฟ้าหลัก  

2) ใช้หลอดไฟ LED ประหยัดไฟภายในโรงบรรจุ โรงซ่อมสี  

 

 

 

วันที่มีผลบังคับใช้ 15 ธันวาคม 2564 


