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Foreword >>
ท่ามกลางการมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero Emission ของประเทศไทยและภาคเอกชน
หลายราย ตลอดจนแรงผลักดันจากมาตรการทางการค้าระหว่างประเทศที่เข้มงวด
ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น CBAM และนโยบายของบร ิษัทข้ามชาติในไทยที่ให้ความสาคัญ
กับเรอื่ งนี้มากขึ้น โดยเฉพาะด้านการใช้พลังงานหมุนเว ียน 100% (RE100) รวมถึง
โอกาสจากการเข้ า ถึ ง ผู้ บ ร ิโภคและนั กลงทุ น ที่ เ น้ น เร อื่ งความยั่ ง ยื น มากขึ้ น นั้ น
Krungthai COMPASS มองว่า การซื้อขายคาร์บอนเครดิต และการซื้อขายใบรับรอง
พลังงานหมุ นเวียน (Renewable Energy Certificate: REC) จะเป็น 2 กลไกตลาด
ภาคสมัครใจที่สาคัญที่จะช่วยให้ภาคเอกชนสามารถบรรลุเป้าหมาย ลดความท้าทาย
และรองรับโอกาสเหล่านี้ได้
สาหรับการซื้อขายคาร์บอนเครดิตภาคสมัครใจนั้น เป็นการเปิดโอกาสให้ ภาคเอกชนลด
ก๊ าซเรือนกระจกสุ ทธิ ด้วยการซื้อคาร์บอนเครดิ ตจากโครงการที่ ได้ รับการรับรอง
ตามมาตรฐานที่กาหนด เช่น โครงการ T-VER ตามมาตรฐานของไทยโดย อบก. หร ือ
โครงการที่ได้รบ
ั การรับรองมาตรฐานสากลอย่าง VERRA และ Gold Standard เพื่อ
นาไปชดเชย (offset) การปล่อยก๊าซเร ือนกระจกขององค์กรและใช้รายงานผลการ
ดาเนิ นงานด้ านความยั่งยืน ซึ่งคาดว่าในระยะถั ดไปจะเห็ นพั ฒนาการที่ชัดเจนมาก
ขึ้นในประเทศไทย สอดคล้ องกั บทิ ศทางระดั บโลก ดังที่ McKinsey คาดว่าตลาด
ซื้อขายคาร์บอนเครดิตโลกจะเติบโตมากถึง 100 เท่า ในปี 2050
ส่ วน REC เป็ นเครื่ องมื อที่ จะช่ วยลดข้ อจ ากั ดของภาคธุ รกิ จในการเข้ าถึ งพลั งงาน
หมุนเวียน โดยเฉพาะองค์กรที่ต้องการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแต่ไม่ได้เป็นผู้ผลิต
เอง สามารถซื้อ REC ตามมาตรฐานที่ยอมรับ เช่น มาตรฐาน I-REC เพื่ ออ้างสิ ทธิ การใช้
ไฟฟ้าจากพลั งงานหมุ นเวียน ซึ่ งในอนาคต Krungthai COMPASS มองว่าตลาดซื้ อ
ขาย REC ในไทยจะเติ บโตได้ อี กมาก โดยมี ปั จจั ยสนั บสนุ นสาคั ญจากนโยบายภาครัฐ
และความตื่ นตั วของภาคเอกชนที่ หันมาใช้พลั งงานหมุ นเวียนมากขึ้น ทั้ งบร ิษัทในไทย
บร ิษัทข้ามชาติที่มาตั้งกิจการในไทย และบร ิษัทที่อยู่ใน Supply chain ของบร ิษัทที่
มี การตั้ ง เป้ า RE100 ทั้ ง นี้ ในปี 2021 มี บ ร ิษั ทข้ า มชาติ ที่ เป็ น สมาชิ ก RE100 และ
ดาเนินธุรกิจในไทยไม่ต่ากว่า 50 บร ิษัท
ผู้ประกอบการควรเรมิ่ ดาเนินโครงการลดก๊าซเร ือนกระจก ซื้อขายคาร์บอนเครดิต
และ REC ตั้ งแต่ เนิ่ น ๆ เพื่ อ เตร ียมพร้อ มในช่ ว งที่ ราคาคาร์บอนยั ง ไม่ สู ง มากนั ก
ขณะที่ภาครัฐควรเร่งส่งเสร ิมทั้งด้าน Supply ด้านตัวกลางในการซื้อขาย และด้าน
ผู้ซ้ อ
ื พร้อมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะการเชื่อมโยงข้อมูล รวมถึงการ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษสาหรับธุรกิจ SMEs ซึ่งอาจมีความพร้อมน้อยกว่าธุรกิจขนาดใหญ่

พชรพจน์ นันทรามาศ

ณัฐพร ศรีทอง

ชัยสิทธิ์ อนุชต
ิ วรวงศ์
เผยแพร่: สิงหำคม 2022

Disclosures : This report is not intended to provide the basis for any evaluation of the financial instruments discussed
herein. The information was obtained from various sources; we do not guarantee its accuracy or completeness. In
particular, information provided herein should be regarded as indicative, preliminary and for illustrative purposes
only. There is no representation that any transaction can execute at such terms or price.
Information provided in this report is not intended to constitute legal, tax or accounting advice in relation to entering
into any transaction and does not have regard to the particular needs of any specific person who may receive this
report. Clients should consult their own financial advisors regarding the appropriateness of investing in any
investment strategies discussed or recommended in this report and should understand that statements regarding
future prospects may not be realized. While all information this presentation has been produced or compiled from
sources believed to be reliable, the Bank makes no representation as to its accuracy or completeness.
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ปริมาณการซื้อขายคาร์บอนเครดิตทั่วโลก
จะเพิ่ มขึ้น 100 เท่า ในปี 2050

การซื้อขายคาร์บอนเครดิต
ซื้อ Carbon credits

Carbon
market

GHG ที่บริษัท A
ต้องการลด
โดยการชดเชย
ด้วย Carbon
credit

GHG
ที่ปล่อย
ออกมา
ทั้งหมด

100x
15x

Carbon credit
หรือ GHG ที่ลดลง
จากการดาเนิน
โครงการต่างๆ
เช่น ลงทุนใน
Clean Tech หรือ
การดูดซับ GHG
ด้วยการปลูกป่า

บริษัท B ดาเนินโครงการ
ลดหรือดูดซับ GHG

บริษัท A

ตามความตื่นตัวของภาคเอกชน
เพื่ อบรรลุเป้าหมาย Net zero emission

ขาย Carbon credits

คาร์บอนเครดิตที่ซ้ ือขายได้จะต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน เช่น

(หน่วย: กิกะตันคำร์บอนฯ)

0.1

1.5-2

7-13

2020

2030

2050

ในปี 2035

ราคาคาร์บอนเครดิตโลก
จะเพิ่ มขึ้นมาอยู่ที่

80-150USD/ตันคาร์บจาก
อนฯ
25 USD/ตันคาร์บอนฯ

CO2

ในปัจจุบัน

หมำยเหตุ: GHG คือ Greenhouse gas

การซื้อขายใบรับรองพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate: REC)
REC จะมีบทบาทสาคัญมากขึ้น
จากกระแสโลกที่หันมาใช้
พลังงานหมุนเวียนเพิ่ มขึ้น

ผลิตเป็นไฟฟ้าและ
ส่งเข้าโครงข่าย

Green
attributes
ที่ผ่าน
มาตรฐาน
ที่กาหนด

แหล่งพลังงาน
หมุนเวียนต่างๆ

ผู้ที่ซ้ ือ REC
สามารถอ้างสิทธิ
การใช้พลังงาน
Renewable
Energy ขาย REC หมุนเวียน เพื่ อ
Certificate
บรรลุเป้าหมาย
(REC)
ด้านพลังงาน
หมุนเวียน

ปัจจุบันนี้ในประเทศไทยมี กฝผ. เป็นผู้รบ
ั รอง REC ภายใต้มาตรฐาน I-REC

บริษัทรายใหญ่ทั่วโลกเข้าร่วมเป็นสมาชิก RE100
โดยตั้งเป้าจะใช้พลังงานหมุนเวียน 100%
(หน่วย: จานวนบริษัท)

13.1% CAGR

261
2019

378

Aug 2022

ปี 2021 มีบริษัทข้ามชาติที่เป็นสมาชิก
RE100 และดาเนินธุรกิจในไทย

50

บริษัท

นัยต่อภาคธุรกิจ และข้อเสนอแนะต่อภาครัฐบาล
 ผู้ประกอบการควรเริม
่ ต้นด้วยการกาหนดเป้าหมายความยั่งยืนที่ชัดเจน
 ผู้ประกอบการควรดาเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจก ซื้อขายคาร์บอนเครดิต และ REC ตั้งแต่เนิ่นๆ
เพื่ อเตรียมพร้อมในช่วงที่ราคาคาร์บอนยังไม่สูงมากนัก
 ผู้ประกอบการที่มีความพร้อมอาจนากลไก Internal Carbon Pricing (ICP) มาประยุกต์ใช้
 เป็นโอกาสสาหรับธุรกิจตัวกลาง นักลงทุน ผู้พัฒนา Platform และนวัตกรรมในการซื้อขายและบริหาร
จัดการคาร์บอนเครดิตและ REC
 ภาครัฐควรเร่งส่งเสริมทั้งด้าน Supply ด้านตัวกลางในการซื้อขาย และด้านผู้ซ้ อ
ื พร้อมทั้งพั ฒนา
โครงสร้างพื้ นฐาน โดยเฉพาะการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่ อป้องกันการนับซ้า (Double counting)
ที่มา: อบก., McKinsey, EY, RE100, กฟผ. รวบรวมและวิเครำะห์โดย Krungthai COMPASS
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ทาความรูจ
้ ก
ั กลไกการซื้อขายคาร์บอน
>> ตลาดซื้อขายคาร์บอนมีกลไกอย่างไร?
ตลาดซื้ อ ขายคาร์บ อน (Carbon markets) คื อ การน ากลไกตลาดมาช่ ว ยลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยอาศัยหลักการที่ทาให้การปล่อยก๊าซเร ือนกระจกมี ต้นทุน
ที่ ต้ อ งจ่ า ย (Carbon pricing) ขณะที่ ค นที่ ส ามารถลดก๊ า ซเร ือนกระจกก็ จ ะได้ ร ับ
ผลตอบแทน กล่ า วคื อ หากองค์ กรใดมี การดาเนิ นงานที่ สามารถลดการปล่ อยก๊ า ซ
เร ือนกระจกต่า กว่ ากรณี ก ารปล่ อยตามปกติ หร ือดู ดซั บก๊ าซเร ือนกระจกได้ สูง กว่ า
ปร ิมาณการดูดซับปกติ หร ือปล่ อยก๊ าซเร ือนกระจกต่ากว่าเพดานที่ทางการกาหนด
“Cap” จะได้รบ
ั คาร์บอนเครดิต ซึ่งสามารถนาคาร์บอนเครดิตหร ือสิทธิในการปล่อ ย
ก๊ า ซเร ือนกระจกที่ เหลื อ ไปขายให้ กั บ องค์ ก รหร ือบุ ค คลอื่ น ที่ ต้ อ งการซื้ อ เพื่ อน าไป
ชดเชยสถานะการปล่อยก๊าซเร ือนกระจกของตนเองให้ลดลง ทดแทนการดาเนิ นงาน
เพื่ อลดการปล่ อ ยก๊ า ซเร ือนกระจกโดยตรง ซึ่ ง ท้ า ยที่ สุ ด แล้ ว ระบบตลาดซื้ อขาย
คาร์บ อนจะท าให้ ป ร ิมาณก๊ า ซเร ือนกระจกสุ ท ธิ (ปร ิมาณที่ ป ล่ อ ยออกมาหั ก กั บ
ปร ิมาณที่สามารถลดหร ือดูดซับได้) ทั้งประเทศลดลง1
1 อ้างอิงข้อมูลจาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก.

7
คาร์บอนเครดิ ตที่ สามารถซื้อขายได้ คื อ ปริมาณก๊ าซเรือนกระจกที่ ลดได้ จากการทา
โครงการต่างๆ และได้รบ
ั การรับรองจากมาตรฐานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หาก
องค์กรหนึ่งดาเนินโครงการเพื่ อเพิ่ มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ซึ่งทาให้ช่วยลดก๊าซ
เร ือนกระจกลงเมื่ อเทียบกับการดาเนิ นงานตามปกติ (Baseline emission) หร ือหาก
องค์ กรหนึ่ งด าเนิ นโครงการปลู กป่ า ที่ ช่ วยดู ดซั บก๊ าซเร ือนกระจกได้ มากกว่ ากรณี
ตามปกติ ปร ิมาณของก๊ าซเร ือนกระจกที่ ลดลงหร ือถู กดู ดซั บมากขึ้ นนี้ คื อ คาร์บอน
เครดิ ต นั่ นเอง (รู ปที่ 1) ทั้ ง นี้ เนื่ องจากก๊ า ซเร ือนกระจกมั ก ถู ก วั ด หน่ ว ยเป็ น ตั น

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2eq) ทาให้มีการเร ียกเครดิตที่ได้จากการลดก๊าซ
เร ือนกระจกว่า คาร์บอนเครดิ ต และเร ียกตลาดซื้อขายก๊ าซเร ือนกระจกว่า ตลาดซื้ อ
ขายคาร์บอน
รูปที่ 1 คาร์บอนเครดิต
CO2 ที่ดูดซับ

CO2 ที่ดูดซับ

Baseline emission
ปริมาณก๊าซ
เรือนกระจก
ที่ลดลง =
คาร์บอนเครดิต
Project emission

โครงการลด
Baseline ก๊าซเรือนกระจก

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ที่ดูดซับ = คาร์บอนเครดิต

Baseline

year

โครงการปลูกป่า

year

ที่มำ: อบก.

ตลาดซื้อขายคาร์บอนสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 1) ตลาดคาร์บอนภาคบังคับ
(Mandatory carbon market) ซึ่งภาครัฐหร ือหน่ วยงานกากับจะบังคับด้วยกฎหมาย
ให้ภาคธุรกิจต้ องลดการปล่ อยก๊าซเร ือนกระจกเพื่ อไม่ ให้สูงเกินกว่าเกณฑ์ที่กาหนด
(Legally binding target) หากรายใดสามารถปล่อยก๊าซเร ือนกระจกได้ต่ากว่าเกณฑ์
ที่ ก าหนด ก็ สามารถน าส่ วนต่ างหร ือปร ิมาณก๊ าซเร ือนกระจกในส่ วนที่ ปล่ อยต่ ากว่ า
เกณฑ์ ที่ ก าหนดไปขายให้ กั บ องค์ ก รอื่ นได้ ซึ่ งมั ก รู ้ จั ก ระบบนี้ ใ นชื่ อ “Emission
Trading Scheme (ETS)” หร ือระบบ “cap and trade” (รู ปที่ 2) และ 2) ตลาด
คาร์บอนภาคสมัครใจ (Voluntary carbon market) ซึ่งเป็นกลไกที่ประเทศไทยใช้

ในปัจจุ บัน โดยตลาดคาร์บอนประเภทนี้ ไม่ ได้ มีกฎหมายที่ เกี่ ยวกั บการควบคุมก๊ าซ
เร ือนกระจกมาบังคับ แต่เกิดจากความร่วมมือกันของผู้ประกอบการหร ือองค์กร เพื่ อ
เข้ า ร่ว มซื้ อ ขายคาร์บ อนเครดิ ต ด้ ว ยความสมั ค รใจ โดยผู้ ป ระกอบการอาจมี ก าร
ตั้งเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเร ือนกระจกของตนเอง และดาเนิ นโครงการต่างๆ
เพื่ อลดหร ือดูดซับก๊ าซเร ือนกระจก ซึ่งโครงการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจะได้ รบ
ั
คาร์บอนเครดิ ตและสามารถนาไปขายให้ กับผู้ อ่ ื นได้ ทั้ งนี้ คาร์บอนเครดิ ตในตลาด
คาร์บอนภาคสมั ครใจส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะ project-based credit ซึ่งแตกต่าง
กับคาร์บอนเครดิตในตลาดคาร์บอนภาคบังคับที่เป็นสิทธิในการปล่อยก๊าซเร ือนกระจก
ในระดับองค์กร
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รูปที่ 2 กลไกตลาดคาร์บอน

ตลาดคาร์บอนภาคบังคับ (Mandatory carbon market)

ซื้อสิทธิในการปล่อย GHG Carbon ขายสิทธิในการปล่อย GHG
market
GHG
ส่วนเกิน

ปริมาณ GHG ที่หน่วยงานกากับ
กาหนดให้ปล่อยได้

GHG ที่ลดลงจากการ
ดาเนินโครงการต่างๆ

เช่น ลงทุนใน Clean Tech

GHG ที่ปล่อย
ออกมาทั้งหมด
GHG ที่ปล่อย
ออกมาทั้งหมด

บริษัท A

บริษัท B

ตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจ (Voluntary carbon market)

ซื้อ Carbon credits

Carbon ขาย Carbon credits
market

GHG ที่บริษัท A
ต้องการลด โดย
การชดเชยด้วย
Carbon credit

Carbon credits:
GHG ที่ลดลงจากการ
ดาเนินโครงการต่างๆ

เช่น ลงทุนใน Clean Tech
หรือการดูดซับ GHG ด้วย
การปลูกป่า

GHG ที่ปล่อย
ออกมาทั้งหมด

บริษัท A

โครงการลดหรือดูดซับ GHG

ที่มำ: Word Bank, EY, Sustainalize รวบรวมและนำเสนอโดย Krungthai COMPASS
หมำยเหตุ: GHG คือ Greenhouse gas

9

BOX 1

ประเทศไทยมีระบบการซื้อขายสิทธิ
ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
หรือ ETS หรือไม่
ประเทศไทยมีระบบ ETS แต่เป็นภาคสมัครใจ อย่ างที่กล่าวไปตอนต้ นว่าระบบการ
ซื้อขายคาร์บอนมี 2 รูปแบบ โดยหนึ่งในนั้น คือ ระบบ “Emission Trading Scheme
(ETS)” หรือระบบ “cap and trade” ซึ่งจัดเป็นตลาดคาร์บอนภาคบังคับ (Mandatory

carbon market) อย่างไรก็ดี ในกรณีของประเทศไทยนั้นก็มีการริเริ่มตลาดคาร์บอน
ในลักษณะ ETS เหมือนกั น แต่เป็นภาคสมัครใจ ภายใต้การพั ฒนาโดย อบก. ซึ่งมี
ชื่อว่า “ระบบการซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภาคสมัครใจของประเทศไทย
(Thailand Voluntary Emission Trading Scheme: Thailand V-ETS)” ซึ่ง
จะมีระบบการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ (Measurement, Reporting, and
Verification System) หรือ ระบบ MRV ที่พัฒนาจากมาตรฐานสากล ISO 14064-1,
14064-3 และ 14065
อย่ า งไรก็ ดี ระบบ Thailand V-ETS ยั ง เป็ น เพี ย งโครงการน าร่อ งเพื่ อเตรีย ม
ความพร้อม ในหลายด้าน เช่น การพั ฒนากฎการดาเนินงานและรูปแบบการซื้อขายสิทธิ

การทดสอบระบบ MRV และการให้ ความรู้แก่ ผู้ประกอบการในภาคอุ ตสาหกรรม โดย
ในช่ ว งที่ ผ่ านมาโครงการน าร่อ งครอบคลุ ม อุ ต สาหกรรมที่ มี การปล่ อยก๊ า ซเรื อ น
กระจกสู ง เช่ น อุตสาหกรรมเหล็ ก โรงกลั่ นน้ ามั น ปู นซี เมนต์ เยื่ อและกระดาษ แก้ ว
และพลาสติก
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>> การซื้อขายคาร์บอนเครดิตมีก่ีรูปแบบ?
การซื้อขายคาร์บอนเครดิต สามารถดาเนินการได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) การซื้อขายผ่าน

แพลตฟอร์ม หร ือศูนย์ซ้ ือขายคาร์บอนเครดิตที่ต้ังขึ้นอย่างเป็นทางการ และ 2) การ
ซื้อ ขายในระบบทวิภ าค (Over-the-counter: OTC) ซึ่ ง เป็ น การตกลงกั น ระหว่ า ง
ผู้ต้องการซื้อและผู้ขายโดยตรงโดยไม่ผ่านตลาด ทั้งนี้ การซื้อขายทั้ง 2 รู ปแบบ สามารถ
เกิ ดขึ้ นได้ ท้ั ง เป็ นการซื้ อขายในตลาดแรก (Primary market) ซึ่ง เป็ นการซื้ อขาย
ระหว่างเจ้าของโครงการลดหร ือดูดซับก๊าซเร ือนกระจกกับผู้ซ้ ือรายแรก หร ืออาจเป็น
การซื้ อขายในตลาดรอง (Secondary market) ซึ่งเป็นการซื้อขายต่ อ มาจากผู้ ซ้ ื อ
รายแรกอีกที โดยผู้ซ้ อ
ื และผู้ขายนั้นอาจเป็นองค์กรหร ือบุคคลก็ได้ (รูปที่ 3) นอกจากนั้น
สัญญาการซื้อขายในตลาดคาร์บอนสามารถเกิดขึ้นได้ท้ังประเภท Spot ซึ่งมู ลค่าของ
การซื้ อ ขายทั้ ง หมด เป็ น ไปตามมู ล ค่ า ณ วั น ที่ มี ก ารถ่ า ยโอนเครดิ ต และประเภท
Forward ซึ่งจะส่งมอบและชาระเง ินตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ล่วงหน้ า
รูปที่ 3 รูปแบบการซื้อขายคาร์บอนเครดิต

ตลาดแรก

ตลาดรอง
ขาย
คาร์บอน
เครดิต

ขายคาร์บอนเครดิต

เจ้าของโครงการลดหรือ
ดูดซับก๊าซเรือนกระจก

ผู้ซ้ ือคาร์บอนเครดิต
รายแรก
ผู้ซ้ ือ

ที่มำ: อบก. และนำเสนอโดย Krungthai COMPASS

>> คาร์บอนเครดิตที่สามารถนามาซื้อขายได้
ต้องผ่านการรับรองจากใคร?
คาร์บ อนเครดิ ต ที่ สามารถซื้อ ขายได้ ใ นไทยนั้ น จะต้ อ งผ่ า นการรับ รองมาตรฐานจาก
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) หรือ อบก. (TGO) ซึ่งเป็น
ผู้ให้การรับรอง และทาหน้ าที่เป็นผู้คุมระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิต (Registry System)
ภายใต้ “โครงการลดก๊า ซเรือ นกระจกภาคสมั ครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย
(Thailand Voluntary Emission Reduction: T-VER)” โดยผู้ประกอบการที่สนใจ
สามารถยื่นข้อเสนอโครงการลดก๊าซเร ือนกระจกเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นโครงการ T-VER
ต่อ อบก. และต้องผ่านการตรวจสอบความใช้ได้ และการทวนสอบจากผู้ประเมิ นภายนอก
(Validation and Verification Body: VVB) ก่อนที่ อบก. จะรับรองปร ิมาณก๊าซ
เร ือนกระจก หร ือ คาร์บอนเครดิต ซึ่งจะเร ียกว่า “เครดิต TVERs” โดยมี รายละเอียด

ขั้นตอนการพัฒนาโครงการ T-VER ในภาพรวม ดังรูปที่ 4
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รูปที่ 4 ขั้นตอนการพั ฒนาและขึ้นทะเบียนโครงการ T-VER
การตรวจสอบความใช้ได้
การจัดทาเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน เอกสำรข้อเสนอโครงกำร
(Validation) โดย
โครงการ T-VER ตามที่ อบก. กาหนด
โดยผู้พัฒนาโครงการ
รำยงำนกำรตรวจสอบควำมใช้ได้ ผู้ประเมินภายนอกฯ (VVB)
1. ใบสมัครขึน
้ ทะเบียนโครงกำร T-VER
2. เอกสำรข้อเสนอโครงกำร
3. รำยงำนกำรตรวจสอบควำมใช้ได้
4. รำยงำนกำรประเมินผลประโยชน์รว่ ม
5. อื่น ๆ ตำมที่ คกก. อบก. กำหนด

อบก. แจ้งผล และเปิดบัญชี
T-VER Credit ในระบบ
ทะเบียน

การขึ้นทะเบียนโครงการ
T-VER โดย อบก.

การติดตามประเมินผลโครงการ
T-VER (T-VER Monitoring)
ประจาปี โดย อบก.

การติดตามผล (Monitoring) รำยงำนกำรติดตำมประเมินผล
การดาเนินโครงการ โดย
ผู้พัฒนาโครงการ
รำยงำนกำรทวนสอบ

การทวนสอบ
(Verification) โดย
ผู้ประเมินภายนอกฯ (VVB)

1. ใบสมัครของปริมำณก๊ำซเรือนกระจก
2. รำยงำนกำรติดตำมประเมินผลปริมำณ
ก๊ำซเรือนกระจก
3. รำยงำนกำรทวนสอบ

อบก. แจ้งผลและบันทึก
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกใน
ระบบทะเบียน

การรับรองปริมาณก๊าซ
เรือนกระจก (Issuance
of T-VER Credits)
โดย อบก.

ที่มำ: อบก.

อย่างไรก็ดี เครดิต TVERs นั้น ยังไม่สามารถนาไปขายในระดับต่างประเทศได้ แต่กระนั้ น
อบก. ก าลั ง มี แ ผนที่ จ ะพั ฒ นาเครดิ ต TVERs ให้ มี ม าตรฐานเที ย บเท่ า ระดั บ สากล
รวมถึงสอดคล้องและเป็นที่ยอมรับในโครงการสนั บสนุ นการลดก๊าซเร ือนกระจกของ
นานาชาติ เช่น โครงการชดเชยและการลดคาร์บอนสาหรับการบินระหว่างประเทศ
(Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation:
CORSIA) ซึ่งดาเนิ นการโดยองค์การ การบินพลเร ือนระหว่างประเทศ (ICAO) โดย

กาหนดให้ สายการบินระหว่างประเทศต้ องตรวจสอบและรายงานการปล่ อยมลพิ ษ
รวมถึงใช้กลไกการชดเชยและการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ เพื่ อให้บรรลุเป้าหมาย
การรักษาระดับการปล่อยก๊ าซคาร์บอนฯ สุทธิของภาคการบินพลเร ือนระหว่างประเทศ
ไม่ให้เกินกว่าระดับของปี 2020 โดยในปี 2021-2023 จะเป็นลักษณะภาคสมั ครใจ ขณะที่
ตั้งแต่ปี 2024 เป็นต้นไป จะเรมิ่ บังคับใช้อย่างจร ิงจัง ซึ่งปัจจุบัน CORSIA จะยอมรับ
คาร์บอนเครดิ ต (Eligible carbon offset) เพี ยง 8 มาตรฐานเท่ านั้ น นอกจากนี้
ยังรวมถึ งการพั ฒนาเครดิต TVERs ให้ สอดคล้อ งกั บข้ อ กาหนดในการดาเนิ นความ
ร่วมมื อที่ มีก ารใช้กลไกตลาดระหว่างประเทศ ตามความตกลงปาร ีส (Article 6 of
the Paris Agreement) ซึ่งมีความชัดเจนมากขึ้นในการประชุม COP26 ในปีที่ผ่านมา
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ยังมีมาตรฐานหรือการรับรองอื่นๆ ในระดับสากล เช่น การรับรองจากโครงการกลไก
การพั ฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) ภายใต้พิธีสารเกี ยวโต
โดย อบก. ในฐานะหน่วยงานกลางประสานการดาเนิ นงานตามกลไกการพั ฒนาที่สะอาด
(Designated National Authority: DNA) ของประเทศไทย ทาหน้ าที่ในการพิ จารณา
ให้ คารับรอง ซึ่งโครงการที่ผ่านการรับรองจะได้รบ
ั คาร์บอนเครดิ ตที่ เร ียกว่า Certified
Emission Reduction (CERs) เพื่ อนาไปขายให้กับประเทศพั นธมิ ตรได้ นอกจากนั้ น
มีองค์กรในต่างประเทศที่ได้พัฒนามาตรฐานการออกแบบโครงการ การดาเนิ นโครงการ
การตรวจสอบ และทวนสอบข้อมูลสาหรับโครงการลดก๊าซเร ือนกระจกภาคสมั ครใจ อาทิ
มาตรฐาน Verified Carbon Standard (VCS/VERRA) มาตรฐาน Gold Standard
และมาตรฐาน Climate Action Reserve โดยจากข้อมู ลของ World bank ในปี 2021
พบว่ามาตรฐานของ Verified Carbon Standard เป็นมาตรฐานที่ได้ รบ
ั ความนิ ยม
มากที่สุดในตลาดคาร์บอนภาคสมั ครใจของโลก โดยครองส่วนแบ่งตลาดมากถึง 62%
ของปร ิมาณคาร์บอนเครดิ ตทั้ งหมด ทั้งนี้ ผู้ ประกอบการที่สนใจจะพั ฒนาโครงการ
ตามมาตรฐานสากลเหล่านี้ สามารถติดต่อองค์กรมาตรฐานต่างๆ ได้โดยตรง
รูปที่ 5 สัดส่วนปริมาณคาร์บอนเครดิตทั่วโลก จาแนกตามมาตรฐานต่างๆ ปี 2021

Verified Carbon Standard

Gold
Standard

CDM

11% 9%

Others

62%

ที่มำ: รำยงำน “State and Trends of Carbon Pricing 2022” โดย World Bank

5%

California
Offset
Program

4%

Australia
Emission
Reduction
Fund

4%

Taiwan American
Offset
Carbon
Program Registry

3% 2%
1%

Climate Action
Reserve
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>> การซื้อขายคาร์บอนเครดิตในไทยต้องทาอย่างไร?
ปัจจุบันนี้ตลาดซื้อขายคาร์บอนในไทยเป็นลักษณะตลาดภาคสมัครใจ โดยมีรป
ู แบบการ

ซื้อขายที่เป็นการเจรจาต่อรองระหว่างผู้ซ้ อ
ื และผู้ขายโดยตรง (Over-the-counter:
OTC) และส่ วนใหญ่ เป็นการซื้อขายในตลาดแรกมากกว่าตลาดรอง โดยผู้ที่ต้องการ
ซื้อขายจะต้องยื่นขอเปิดทะเบียนบัญชีซ้ อ
ื ขายคาร์บอนเครดิตกับ อบก. ก่อน และหลังจาก
การซื้อขายและชาระเง ินเกิดขึ้นแล้ว ทาง อบก. จะถ่ายโอนคาร์บอนเครดิ ตจากบัญชี
ผู้ขายไปยังผู้ซ้ ือ ก่อนที่จะเข้าสู่ ข้ันตอนการนาคาร์บอนเครดิตไปใช้งานหร ือกิจกรรม
ชดเชยคาร์บอนต่อไป นอกจากนั้น ผู้ซ้ อ
ื และผู้ขายคาร์บอนเครดิตสามารถซื้อขายได้ผ่าน
Carbon Markets Club ซึ่งเป็นศูนย์กลางการซื้อขายคาร์บอนเครดิตและใบรับรอง
การผลิ ต ไฟฟ้าจากพลั ง งานหมุ น เว ียน (Renewable Energy Certificate - REC)
ภายใต้การก่อตั้งของกลุ่มบางจากฯ และพันธมิตร

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และเครือข่ายพั นมิตร กาลังอยู่ระหว่างการพั ฒนา
“เเพลตฟอร์มการซื้อขายพลังงานสะอาดเเละคาร์บอนเครดิต (RE & CC Exchange
Platform)” ซึ่งจะเป็นศูนย์ซ้ ือขายใบรับรองพลังงานสะอาดและคาร์บอนเครดิตหลัก
ของประเทศไทย ที่โปร่งใส ถูกต้อง เชื่อถือได้ สามารถรายงานระดับราคาที่ยุติธรรม
และมุ่งพัฒนาไปสู่การซื้อขายในระดับสากล ทั้งนี้ ผู้ซ้ ือและผู้ขายสามารถส่งคาสั่งซื้อ
และขายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิ กส์ แล้วระบบจะทาการเร ียงลาดับและจับคู่ส่ังซื้อขาย
ให้ โ ดยอั ต โนมั ติ โดยสามารถซื้ อขายได้ 4 มาตรฐาน คื อ T-VER, VERRA, Gold
Standard และ I-REC ซึ่งคาดว่าจะสามารถเรมิ่ ใช้งานได้ภายในปี 2565 นี้
รูปที่ 6 ตัวอย่างเเพลตฟอร์มการซื้อขายใบรับรองพลังงานสะอาดเเละคาร์บอนเครดิต (RE & CC Exchange Platform)

ที่มำ: : สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย

14

BOX 2

ตัวอย่าง Platform ซื้อขาย
คาร์บอนเครดิตในต่างประเทศ
Climate Impact X (CIX)
 ศู น ย์ ก ลางซื้ อขายคาร์บ อนเครดิ ต ระดั บ โลก (Global exchange for
quality voluntary carbon credits) โดยเป็ น การร่ ว มมื อ (Joint
venture) กั นระหว่าง DBS Bank, Singapore Exchange, Standard

Chartered และ Temasek บนเป้ า หมายที่ จ ะท าให้ สิ ง คโปร์ ก ลายเป็ น
Carbon hub ของโลก ซึ่งได้เปิดตัวครัง
้ แรกเมื่อปี 2021 ที่ผ่านมา
 เครดิตที่สามารถทาการซื้อขายจะต้องได้ รับการรับรองมาตรฐานระดั บสากล
เช่ น VERRA และ Gold Standard และผ่ า นเกณฑ์ ก ารตรวจสอบโดย
CIX
 ประกอบด้ วย 3 Platform หลัก ได้ แก่ Project Marketplace, Auctions
และ Exchange (รายละเอียดดั งรูปที่ 7) ซึ่งปัจจุบันนี้ได้ เริ่มเปิดให้ บริการ
เฉพาะในส่ ว นของ Project Marketplace ก่ อ น ขณะที่ ก าลั ง พั ฒนา
Auctions และ Exchange โดยร่วมกั บพั นธมิ ตรต่ างๆ เช่ น นาเทคโนโลยี

ของ Nasdaq มาพั ฒนา Exchange
รูปที่ 7 บริการของ Climate Impact X (CIX)

ที่มำ: : Presentation ของ CIX ในงำนสัมมนำของ อบก.
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>> จะนาคาร์บอนเครดิตไปชดเชยปริมาณก๊าซคาร์บอนฯ
ที่ปล่อยอยู่ในปัจจุบันได้อย่างไร
ผู้ที่ต้องการนาคาร์บอนเครดิ ตจากโครงการ T-VER ไปชดเชยสถานะการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนฯ ของตน สามารถเข้าร่วมโครงการ “Thailand Carbon Offsetting Program
(T-COP)” โดย อบก. จะเป็นผู้ให้การรับรองกิจกรรมชดเชยคาร์บอน ทั้งในระดับองค์กร
ผลิตภัณฑ์ งาน Event และส่วนบุคคล หลังผ่านขั้นตอน เง่ อื นไข ของ อบก. และการ
ทวนสอบจากหน่ วยงานทวนสอบอิสระ (Third-party Independent Verification
Body: VB) ที่ข้ ึนทะเบียนกับ อบก. ซึ่งการรับรองนี้จะแบ่งออกเป็น 2 รู ปแบบ คือ 1) การ
ชดเชยบางส่วน (Carbon Offset) และ 2) การชดเชยทั้งหมด (Carbon Neutral)
(รูปที่ 8)
รูปที่ 8 กิจกรรมชดเชยคาร์บอน

การชดเชยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Offsetting)
ซึ่งต้องผ่านการทวนสอบจากหน่วยงานอิสระ และผ่านการรับรองโดย อบก.

ปริมาณการปล่อย
GHG 150 tCO2

ปริมาณการลด
GHG ด้วยตนเอง
50 tCO2

ปริมาณการชดเชย
GHG 50 tCO2

ปริมาณการปล่อย
GHG 150 tCO2

ปริมาณการลด
GHG ด้วยตนเอง
100 tCO2

ปริมาณการชดเชย
GHG 50 tCO2

ที่มำ: : อบก.

CARBON
OFFSET
เหลือ

50 tCO2

CARBON
NEUTRAL
เหลือ

0 tCO2
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ภาวะและแนวโน้มตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิต
>> โครงการ T-VER คึกคักแค่ไหน?
มีการเข้าร่วมโครงการ T-VER เพิ่ มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2021 อบก. ได้รบ
ั รอง
ปร ิมาณก๊ าซเร ือนกระจก ภายใต้ โครงการ T-VER กว่ า 3 ล้ านตั นคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า เพิ่มขึ้น 18% (yoy) ขณะที่ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2022 ก็คิดเป็น 99.6%
ของทั้ งปี 2021 แล้ ว (รู ปที่ 9) อย่างไรก็ ดี หากดูข้อมู ลทั้ งปี 2021 พบว่าปร ิมาณก๊ าซ
เร ือนกระจกในโครงการ T-VER คิดเป็นเพียง 0.9% ของก๊าซเร ือนกระจกที่ไทยปล่อย
ทั้งหมดต่อปี สะท้อนว่ายังมี โอกาสที่จะเติบโตได้อีกมาก ทั้งนี้ ในช่วงปี 2015 ถึง ส.ค.
2022 โครงการ T-VER ส่วนใหญ่กว่า 63% คือโครงการพั ฒนาพลังงานทดแทน (รู ป
ที่ 10) เช่น โครงการผลิ ตพลั งงานชีวมวลมิ ตรผล (ด่ านช้าง) โดย บจ. มิ ตรผล ไบโอ
พาวเวอร์ (ด่านช้าง) และโครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ที่นครสวรรค์ ประเทศ
ไทย โดย บจ. อีเอ โซล่า นครสวรรค์
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รูปที่ 9 โครงการ T-VER ที่ได้รบ
ั การรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก (คาร์บอนเครดิต)
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รบ
ั การรับรอง (tCO2e)

0.9%

จานวนโครงการ

ของก๊าซเรือนกระจกที่ไทยปล่อย
ทั้งหมดต่อปี*

3,030,038
2,578,321

22
2017

887,523

52

50

1,262,757
493,207

3,019,064

49

34

27
2018

2019

2020

2021

8M/2022

ที่มำ: อบก., สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และวิเครำะห์โดย Krungthai COMPASS
หมำยเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 29 ส.ค. 2022, * ข้อมูลก๊ำซเรือนกระจกของไทยล่ำสุดปี 2016 อยู่ที่ 354,357,610 tCO2e (ไม่รวมภำคป่ำไม้และกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน)

รูปที่ 10 สัดส่วนปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รบ
ั การรับรอง (คาร์บอนเครดิต) ภายใต้โครงการ T-VER
ในช่วงปี 2015 – ส.ค. 2022 จาแนกตามประเภทโครงการ

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รบ
ั การรับรอง
11,860,059 tCO2eq
0% ป่าไม้และพื้ นที่สีเขียว
1% อื่นๆ
การ
จัดการ
ขยะ
มูลฝอย
สิ่งปฏิกูล
และ
วัสดุ
เหลือใช้

9

11% 16

%
พลังงาน
% ทดแทน การเพิ่ ม
จากการ ประสิทธิภาพ
จัดการ พลังงาน
ของเสีย

ที่มำ: อบก.
หมำยเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 29 ส.ค. 2022

63

%

การพั ฒนาพลังงานทดแทน
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>> การซื้อขายคาร์บอนเครดิตในไทยมีมากน้อยแค่ไหน?
การซื้อขายคาร์บอนเครดิตไนไทยขยายตัวในระดับสูง โดยใน 2021 มี ปร ิมาณการซื้อขาย
คาร์บอนเครดิตเพิ่ มขึ้น 61% ขณะที่ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2022 ก็เพิ่ มขึ้นมากถึง
425% เมื่อเทียบกับปร ิมาณทั้งปี 2021 (รู ปที่ 11) นอกจากนั้ น หากพิ จารณาในเชิงมู ลค่า
พบว่าในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2022 มี มูลค่า 124.8 ล้ านบาท ขยายตั วสูงถึง 1228%
เมื่อเทียบกับทั้งปี 2021 หลังจากราคาคาร์บอนเครดิตปรับตัวสูงขึ้นมากจากปี 2021 ที่
เฉลี่ย 34 บาทต่อตันคาร์บอนฯ เป็น 107 บาทต่อตันคาร์บอนฯ ในปี 2022 (รูปที่ 12)
รูปที่ 11 ปริมาณการซื้อขายคาร์บอนเครดิตจากโครงการ T-VER (หน่วย: tCO2e)

9%
0.1%

425%

1,163,529

ของก๊าซเรือนกระจกที่ได้รบ
ั การ
รับรองในโครงการ T-VER
ของก๊าซเรือนกระจกที่ไทย
ปล่อยทั้งหมด*

273,588
33,468
2017

131,028

144,697
2018

169,806

2019

2020

2021

8M/2022

ที่มำ: อบก., สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และวิเครำะห์โดย Krungthai COMPASS
หมำยเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 29 ส.ค. 2022, * ข้อมูลก๊ำซเรือนกระจกของไทยล่ำสุดปี 2016 อยู่ที่ 354,357,610 tCO2e (ไม่รวมภำคป่ำไม้และกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน)

รูปที่ 12 มูลค่าและราคาการซื้อขายคาร์บอนเครดิตจากโครงการ T-VER
ราคาเฉลี่ยต่อตัน (บาท)

107
124.8

มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)

34
30
1.01
2017

21

25

26

3.09

3.25

4.38

2018

2019

2020

ที่มำ: อบก.
หมำยเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 29 ส.ค. 2022

9.40

2021

8M/2022
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อย่ างไรก็ ดี ตลาดซื้อขายคาร์บอนในไทยยั งมี ขนาดเล็ ก โดยในปี 2021 และในช่ วง 8
แรกของปี 2022 คิดเป็นเพียง 0.1% และ 0.3% ของก๊าซเร ือนกระจกที่ประเทศไทยปล่อย
ทั้ งหมดต่ อปี ตามลาดั บ ซึ่งต่ากว่ ามาตรการด้ านราคาคาร์บอนในต่ างประเทศอยู่มาก
เช่ น ระบบ Emissions Trading Scheme (ETS) ของยุ โ ป ที่ ค รอบคลุ ม 36% ของ
ปร ิมาณก๊าซเร ือนกระจกทั้งหมดในยุโรป2 ขณะที่งานว ิจัยของ World bank ล่าสุดชี้
ว่ามาตรการด้านราคาคาร์บอน ทั้งการเก็บภาษีคาร์บอนและระบบ ETS ในปัจจุบันนั้ น
ครอบคลุม 23% ของก๊าซเร ือนกระจกทั้งโลก (รูปที่ 13)
ราคาคาร์บอนในไทย แม้เพิ่ มขึ้น แต่ยังอยู่ในระดับต่า เมื่อเทียบกับต่างประเทศ โดยจาก

การศึกษาของ World bank ล่าสุดพบว่า ณ เมษายน 2022 ค่ากลางของราคาคาร์บอน
อยู่ที่ 25 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตันคาร์บอนฯ และมีหลายประเทศที่ราคาคาร์บอนสูงกว่า
ไทยมาก เช่น ระบบ ETS ของยุโรปที่อยู่ที่ราว 80-100 ดอลลาร์ฯ ต่อตั น3 สูงกว่าไทย
เกิ น กว่ า 25 เท่ า และระบบ ETS ของเกาหลี ใ ต้ ที่ มี ร าคาคาร์บ อนสู ง กว่ า ไทยราว 6
เท่าตัว (รูปที่ 13) ทั้งนี้ แม้มีหลายสาเหตุทาให้ราคาคาร์บอนในไทยอยู่ในระดับต่า แต่
ส่วนหนึ่ งอาจมาจากการมี คาร์บอนเครดิ ตคุณภาพสู งจากโครงการดูดซับก๊ าซเร ือน
กระจก เช่น การปลูกป่า และการใช้เทคโนโลยี CCUS ในจานวนที่น้อยหร ือไม่ มีเลย
ดังรูปที่ 10 ซึ่งคาร์บอนเครดิตจากโครงการเหล่านี้ในกรณีต่างประเทศมักมีราคาสูง
รูปที่ 13 สัดส่วนก๊าซเรือนกระจกที่อยู่ภายใต้กลไกราคาคาร์บอนทั่วโลก (แกน X) และราคาคาร์บอน (แกน Y)

ที่มำ: รำยงำน “State and Trends of Carbon Pricing 2022” โดย World Bank
หมำยเหตุ: - Bubble size represents absolute covered total greenhouse gas emissions.
- As of April 2022
2 ข้อมูลจาก European Environment Agency
3 ณ วันที่ 26 ก.ค. 2022 อยู่ที่ระดับ 76.37 ดอลลาร์ฯ ต่อตัน
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>> ตลาดซื้อขายคาร์บอนในต่างประเทศเติบโตแค่ไหน?
ปั จจุ บั นนี้ ประเทศต่ างๆ ทั่ วโลก ก าลั งน ากลไกราคาคาร์บอน (EST & Carbon Tax)

จานวน 68 ระบบ มาบังคับใช้ โดยครอบคลุม 23% ของปร ิมาณก๊าซเร ือนกระจกทั้งโลก
(12 GtCO2e) เพิ่ มขึ้ นเล็ กน้ อยจากปี 2021 แต่ เ พิ่ มขึ้ นมากเมื่ อ เที ย บกั บ ปี 2020 ที่ มี
เพียง 58 ระบบ ซึ่งคิดเป็นเพียงไม่ถึง 15% ของปร ิมาณก๊าซเร ือนกระจกทั้งโลก (รูปที่ 14)
ยกตัวอย่างเช่น ประเทศจีนที่เรมิ่ นาระบบ ETS มาใช้ท่ัวทั้งประเทศเป็นครัง้ แรกเมื่ อปี 2021
ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ปัจจุบันนี้ ระบบ ETS ของยุโรปถือเป็นระบบ ETS ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน
โลก โดยมีมูลค่าการซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ คิดเป็น 41% ของมูลค่ากลไก
ราคาคาร์บอนทั้งหมดทั่วโลก
รูปที่ 14 จานวนกลไกราคาคาร์บอนที่มีการบังคับใช้ในปัจจุบัน และสัดส่วนต่อปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้งโลก

ที่มำ: รำยงำน “State and Trends of Carbon Pricing 2022” โดย World Bank

รูปที่ 15 แผนที่แสดงการนากลไกราคาคาร์บอนมาใช้ในแต่ละประเทศและประเภทกลไก

ที่มำ: รำยงำน “State and Trends of Carbon Pricing 2022” โดย World Bank
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มูลค่าตลาดกลไกราคาคาร์บอนทั่วโลกปี 2021 เติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยเพิ่ มขึ้น 58%
มาอยู่ที่ระดับ 84 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจากราคาคาร์บอนที่ปรับตัวสูงขึ้นมาก
เช่น ราคาคาร์บอนของ EU ETS เพิ่ มขึ้ นกว่า 150% ประกอบกั บมี การบังคับใช้ระบบ
กลไกราคาคาร์บอนมากขึ้น เช่น ระบบ U.K. ETS และ China ETS
รูปที่ 16 มูลค่ากลไกราคาคาร์บอน (Carbon Tax และ ETS) (หน่วย: พั นล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ)

84

+58%
53

45

45
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ที่มำ: World Bank

ตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิตภาคสมัครใจเติบโตสูง โดยในปี 2021 มี ปร ิมาณคาร์บอน
เครดิตใหม่กว่า 478 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ เพิ่ มขึ้นมากถึง 48% จากปี 2020 ที่
อยู่ที่ 327 ล้ านตั น คาร์บอนไดออกไซด์ (รู ป ที่ 17) ซึ่ งนั บเป็น อั ตราการขยายตั ว ที่ สู ง
ที่สุดตั้งแต่ปี 2012 เนื่องจากภาคเอกชนตั้งเป้า Net zero emission และเรมิ่ ดาเนิ น
โครงการลดก๊าซเร ือนกระจกและสนใจที่จะทาการซื้อขายคาร์บอนเครดิตเพิ่ มขึ้น โดย
ปัจจุ บันมี ตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิ ตที่เปิดดาเนิ นการแล้ วจานวน 26 แห่ ง ขณะที่
กาลั งอยู่ ระหว่า งการศึ ก ษาและทดลองด าเนิ นการอี ก 5 แห่ ง (รู ปที่ 18) ทั้ ง นี้ ด้ ว ย
อุปสงค์ ที่เพิ่ มขึ้ น ทาให้ ราคาคาร์บอนเครดิตเฉลี่ ยทั่ วโลกเพิ่ มขึ้ นจาก 2.49 ดอลลาร์
สหรัฐฯ ต่อตันคาร์บอนฯ ในปี 2020 เป็น 3.82 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตันคาร์บอนฯ ในปี

2021 หร ือเพิ่มขึ้น 53%
รูปที่ 17 ปริมาณคาร์บอนเครดิตภาคสมัครใจออกใหม่ทั่วทั้งโลก (หน่วย: MtCO2e)
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+48%
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ที่มำ: รำยงำน “State and Trends of Carbon Pricing 2022” โดย World Bank
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รูปที่ 18 แผนที่แสดงตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิตภาคสมัครใจทั่วทั้งโลก

ที่มำ: รำยงำน “State and Trends of Carbon Pricing 2022” โดย World Bank

ความเคลื่อนไหวของราคาคาร์บอนเครดิตทั่วทั้งโลก สะท้อนภาพราคาที่มีความแตกต่างกัน
ซึ่งบ่งชี้ถึงคุณภาพหรือการให้ค่าที่ต่างกัน โดย Gold Standard และ EY ต่างชี้ว่าราคา
ของคาร์บอนเครดิตจะขึ้นอยู่กับมาตรฐานการรับรอง ระดับการตรวจสอบโดย Third
party และประเภทของโครงการ อาทิ โครงการเพื่อดูดซับก๊าซเร ือนกระจก (Removals)
เช่น การใช้เทคโนโลยีดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture,
Utilization and Storage: CCUS) และโครงการปลูกป่าและการใช้ที่ดิน (Nature
Based) จะมีราคาที่สูงกว่าโครงการประเภทอื่นๆ (รูปที่ 19) นอกจากนั้ น ราคาคาร์บอน
เครดิตยังขึ้นอยู่กับทาเลที่ต้ังของโครงการ ต้นทุนในการดาเนินโครงการ อายุของโครงการ
และผลประโยชน์ รว่ มอื่นๆ (co-benefits) ที่นอกเหนื อจากการลดก๊าซเร ือนกระจก
เช่น โครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพั ฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development
Goals: SDGs) โครงการ ที่สนับสนุน Bio-diversity และโครงการที่ส่งเสร ิมการจ้างงาน
ในชุ มชน จะมี ราคาคาร์บอนเครดิ ตที่ สูงกว่าโครงการอื่ นๆ หร ือกล่ าวได้ ว่ามี “Price
premium”
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รูปที่ 19 ราคาคาร์บอนเครดิต จาแนกตามประเภทโครงการ

ที่มำ: S&P Global Platts และ World Bank

>> แนวโน้มในอนาคตจะเป็นอย่างไร?
ความตื่นตัวของภาคเอกชนจะเป็นแรงผลักดันสาคัญที่ทาให้ตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิต
ในไทยเติบโต หลังจากผู้ประกอบการรายใหญ่หลายรายเริม
่ ประกาศเป้าหมาย Net zero
emission อย่างชัดเจน เช่น SCG บางจาก และ PTT GC ต่างตั้งเป้า Net zero emission
ในปี 2050 นอกจากนั้น อบก. ได้จด
ั ตั้งเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (Thailand
Carbon Neutral Network หรือ TCNN) เพื่ อส่ งเสร ิมความร่วมมื อระหว่างภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคท้องถิ่น/ชุมชน ในการยกระดับการลดก๊าซเร ือนกระจก ซึ่งเป็น
การสร้างอุปสงค์คาร์บอนเครดิตจากโครงการ T-VER อันจะช่วยสนับสนุนและขับเคลื่อน
ตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศให้มีสภาพคล่องและขยายตัวมากขึ้น โดย
ปัจจุบันนี้มีภาคเอกชนเข้าร่วมเคร ือข่ายนี้แล้วกว่า 231 หน่ วยงาน5 ขณะเดียวกัน กลุ่ม
บางจากฯ ร่วมกับพั นธมิตร ก่อตั้ง Carbon Markets Club (CMC) เมื่ อปี 2021 เพื่ อ
สร้างความรู ค
้ วามเข้ าใจเกี่ ยวกั บการชดเชยคาร์บอน และทาหน้ าที่ เป็นตลาดซื้อขาย
คาร์บอนเครดิ ตและใบรับรองการผลิ ตไฟฟ้าจากพลั งงานหมุ นเว ียน (Renewable
Energy Certificate - REC) ในประเทศไทย ปัจจุบัน CMC มี จานวนสมาชิก 40 ราย
โดยในครงึ่ ปีแรกของปี 2022 นี้ ยอดซื้อขายคาร์บอนเครดิต TVER ผ่าน CMC คิดเป็น
95% ของยอดซื้อขายทั้งประเทศที่รายงานโดย อบก. ในขณะที่ยอดขาย REC ซึ่งมี การ
รายงานตัวเลขเป็นรายปีน้ั น เมื่ อปี 2021 มี อัตราการซื้อขาย REC ผ่าน CMC คิดเป็น
27% ของยอดซื้อขายทั้งหมด

สอดคล้องกับทิศทางระดับโลก ที่หลายสานักวิจย
ั คาดว่าตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิต
จะเติบโตมากถึง 100 เท่า ในปี 2050 อาทิ งานว ิจัยของ McKinsey คาดว่าในปี 2030
ความต้องการคาร์บอนเครดิตในตลาดซื้อขายคาร์บอนภาคสมัครใจจะเติบโต 15 เท่า
จากปี 2020 จนแตะระดับ 1.5-2 กิกะตันคาร์บอนฯ (GtCO2) ต่อปี และเติบโตมากถึง
100 เท่า จนมาอยู่ที่ราว 7-13 กิกะตันคาร์บอนฯ (GtCO2) ต่อปี ในปี 2050 เช่นเดียวกับ
งานว ิจัยของ Shell Global ชี้ว่าภายในปี 2030 ความต้องการคาร์บอนเครดิตในตลาด
ซื้อขายคาร์บอนภาคสมัครใจจะเพิ่มขึ้นจนอยู่ที่ประมาณปีละ 2 กิกะตันคาร์บอนฯ (GtCO2)
4 ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2565
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รูปที่ 21 คาดการณ์ปริมาณการซื้อขายคาร์บอนเครดิตภาคสมัครใจทั่วโลก (หน่วย: GtCO2)

100x
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ที่มำ: McKinsey (January 2021)
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ราคาคาร์บอนเครดิตจะปรับตัวเพิ่ มขึ้นแตะระดับ 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดย EY ประเมิ นว่า
ในปี 2035 จะเห็นราคาคาร์บอนเครดิตเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 80-150 ดอลลาร์สหรัฐฯ
ต่อตันคาร์บอนฯ จากปัจจุบันอยู่ที่ราว 25 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตันคาร์บอนฯ หร ือเพิ่ มขึ้น
3.2-6 เท่าตัว เนื่ องจากความต้องการที่สูงขึ้น โดยเฉพาะคาร์บอนเครดิตที่มีคุณภาพสู ง
ทั้งนี้ ทิศทางดังกล่าวสอดคล้องกับรายงาน The High-Level Commission on Carbon
Prices ที่ ร ะบุ ว่ า ราคาคาร์บ อนที่ จ ะท าให้ อุ ณ หภู มิ โ ลกเพิ่ ม ขึ้ น ไม่ เ กิ น 2°C (Carbon
price corridor) จะต้องอยู่ในช่วง 50-100 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตันคาร์บอนฯ ภายใน
ปี 2030 ขณะที่ ผลสารวจนั กเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดย Reuters ในปี 2021 พบว่า
ราคาคาร์บอนที่จะทาให้อุณหภูมิโลกเพิ่ มขึ้นไม่ เกิน 1.5°C และบรรลุเป้าหมาย Net zero
emission ในปี 2050 จะต้ อ งอยู่ ที่ ร าว 50-250 ดอลลาร์ส หรัฐ ฯ ต่ อ ตั น คาร์บ อนฯ
(ค่ากลางอยู่ที่ 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตั นคาร์บอนฯ) ด้าน IMF ก็ออกมาสนั บสนุ น
ให้มีราคาคาร์บอนขั้นต่า (International Carbon Price Floor: ICPF) ในช่วง 25-75
ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตันคาร์บอนฯ ($25 สาหรับ low-income countries, $50 สาหรับ
middle-income countries และ $75 สาหรับ high-income countries)

รูปที่ 22 คาดการณ์แนวโน้มราคาคาร์บอนเครดิต

ที่มำ: EY (May 2022)
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นัยต่อภาคธุรกิจ และข้อเสนอแนะต่อภาครัฐบาล
Krungthai COMPASS มองว่าภาคธุรกิ จและภาครัฐบาลควรดาเนิ นการที่ เกี่ยวข้ อง
กับการซื้อขายคาร์บอนเครดิต ดังนี้
ผู้ประกอบการควรเริม
่ ดาเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจก และซื้อขายคาร์บอนเครดิต

ตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่ อเตร ียมพร้อมก้าวสู่องค์กรแห่ง Net zero emission ซึ่งเป็นเทรนด์
โลก พร้อมทั้ งสร้างความคุ้นชิ นและเพิ่ มพู นองค์ ความรู ใ้ นด้ านการซื้อขายคาร์บอน
เครดิ ตในช่วงที่ ราคาคาร์บอนยังไม่ สูงมากนั ก อี กทั้ งเพื่ อเป็นแต้ มต่ อในการส่ งออก
สิ น ค้ า ไปยั ง ต่ างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศที่ มี ค วามเข้ มงวดต่ อมาตรการด้ า น
สิ่ ง แวดล้ อ มสู ง เช่ น ยุ โ รป ซึ่ ง เป็ น คู่ ค้ า ส าคั ญ ของไทย รวมถึ ง ช่ ว ยดึ ง ดู ด ลู ก ค้ า ที่ มี
แนวโน้มเลือกซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ตลอดจนสามารถนาผลการ
ด าเนิ น โครงการลดก๊ า ซเร ือนกระจกและซื้ อ ขายคาร์บ อนเครดิ ต ไปเผยแพร่ใ น
รายงานต่างๆ เพื่ อสร้างภาพลักษณ์ ที่ดีต่อสาธารณชนและดึงดูดนั กลงทุน เช่น One
report และ Dow Jones Sustainability Index (DJSI) โดยผู้ประกอบการอาจเรมิ่
จากการกาหนดเป้าหมายในการลดก๊าซเร ือนกระจก ก่อนที่จะมี การตรวจวัดปร ิมาณ
การปล่ อยก๊ าซเร ือนกระจกในปัจจุ บัน และดาเนิ นโครงการลดก๊ าซเร ือนกระจกด้ วย
ตนเอง ควบคู่ กั บ การชดเชยด้ ว ยคาร์บ อนเครดิ ต และน าผลที่ ไ ด้ ไ ปรายงานต่ อ
สาธารณชน (รู ปที่ 23) ทั้งนี้ จากงานว ิจัยของ EY พบว่ากิจกรรมการชดเชยคาร์บอน
จะช่ ว ยลดต้ น ทุ น ในการลดก๊ า ซเร ือนกระจกโดยรวม 50-80% เมื่ อเที ย บกั บ การ
ดาเนินโครงการด้วยตัวเองเพียงอย่างเดียว
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รูปที่ 23 ขั้นตอนการลดก๊าซเรือนกระจกในองค์กร

Make a Pledge

Measure Org.
Carbon Footprint
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carbon offsets
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1
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แสดงเจตนารมณ์
(Pledge)
ที่จะบรรลุเป้าหมาย
Carbon neutral
หรือ
Net zero emission

ตรวจวัดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจาก
การประกอบกิจการ
ของตนเอง
เป็นประจา
ต่อเนื่องทุกปี

กาหนดแผนการลด
ก๊าซเรือนกระจกและ
ดาเนินกิจกรรมลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ด้วยตนเอง
ให้ได้มากที่สุด
ตามความเหมาะสม

ชดเชยการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก
คงเหลือ
ด้วยคาร์บอนเครดิต

รายงานความก้าวหน้า
การดาเนินงาน
เป็นประจาทุกปี

ที่มำ: อบก. ซึง
่ อ้ำงอิงข้อมูลจำก climate neutral now guidelines (UNFCCC)

ผู้ ป ระกอบการที่ มี ค วามพร้อ มอาจน ากลไก Internal Carbon Pricing (ICP) มา
ประยุกต์ใช้ ซึ่งเป็นการกาหนดมู ลค่าของการปล่อยก๊าซเร ือนกระจกขององค์กรให้อยู่
ในรู ปแบบที่ เป็นตัวเง ิน (Monetary Value) ในหน่ วยของมู ลค่าทางการเง ินต่อหน่ วย
ปร ิมาณการปล่อยก๊าซเร ือนกระจก เช่น บาทต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ทาให้
ทราบว่าหน่ วยงานใดในองค์กรหร ือการดาเนิ นโครงการใดที่มีต้นทุนด้านการปล่อยก๊าซ
เร ือนกระจกสู ง ซึ่งจะเป็น เคร่ อื งมื อส าคั ญที่ กระตุ้ นให้ เกิ ดการลดก๊ าซเร ือนกระจก
ภายในองค์กร ตลอดจนเป็นเคร่อื งมื อที่จะใช้ในการวางแผนและการกาหนดกลยุทธ์
ขององค์กร เพื่ อขับเคลื่อนไปสู่ Net zero emission ต่อไป เช่น ช่วยในการตัดสินใจ

ลงทุนในโครงการต่างๆ หลังจากคานึ งถึงต้นทุนด้านก๊าซเร ือนกระจกแล้ว โดยปัจจุบันนี้
องค์กรในระดับโลก เรมิ่ นา ICP มาประยุกต์ใช้แล้ว เช่น Microsoft และ Dow Chemical
โดยงานว ิจัยของ World Bank ซึ่งอ้างอิงข้อมู ลจาก Carbon Disclosure Project
(CDP) ชี้ว่าในปี 2021 มีบร ิษัททั่วโลกกว่า 16% ที่นากลไก ICP มาใช้แล้ว ส่วนอีก 19%
เผยว่าจะนา ICP มาประยุ กต์ ใช้ภายในช่วง 2 ปีข้างหน้ า ขณะที่ในประเทศไทย ก็ เรมิ่
เห็นความเคลื่ อนไหวเช่นเดี ยวกั น โดยในปี 2021 อบก. ได้ดาเนิ นโครงการสนั บสนุ น
การนา ICP มาใช้ในองค์กร ซึ่งมี 7 บร ิษัทนาร่อง เช่น บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น และ
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
เป็นโอกาสสาหรับธุรกิจตัวกลาง เช่น สถาบันการเงิน ตลอดจนนักลงทุน และผู้พัฒนา

Platform และนวัตกรรมในการซื้อขายและบริหารจัดการคาร์บอนเครดิต อาทิ บร ิการ
บร ิหารจัดการ Portfolio ของคาร์บอนเครดิต บร ิการที่ปร ึกษาในการซื้อขาย และการ
บร ิหารความเสี่ ยงด้ านราคาคาร์บอนเครดิ ต (Risk-hedging mechanisms) รวมถึ ง
การนาเทคโนโลยี Blockchain หร ือ Smart contract มาใช้ในการยกระดับการซื้อขาย
คาร์บอนเครดิต เพื่ อป้องกันปัญหา “Green washing” ซึ่งเรมิ่ เห็นพั ฒนาการบ้างแล้ว
ในต่างประเทศ
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ภาครัฐควรเร่งส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอนเครดิ ต ทั้ งด้ าน Supply ด้ านตัวกลางใน
การซื้อขาย และด้ านผู้ ซ้ ือ พร้อมทั้งพั ฒนาโครงสร้างพื้ นฐานที่สนั บสนุ นการซื้อขาย
คาร์บอนเครดิต โดยมีรายละเอียด ดังรูป 24 เพื่อกระตุ้นตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิต
ในไทยให้ เป็นเคร่ อื งมื อสาคั ญในการลดก๊ าซเร ือนกระจก ตลอดจนลดความท้ าทาย
ต่างๆ โดยเฉพาะประเด็นปัญหาด้ านคุณภาพของคาร์บอนเครดิต ปัญหาการนั บซ้า

(Double counting) และปัญหาการขาดความรู ค
้ วามเข้าใจในตลาดซื้อขายคาร์บอน
ซึ่ง เป็ น Pain points 3 อั น ดั บ แรกในการซื้ อ คาร์บอนเครดิ ต ในปั จ จุ บัน (รู ปที่ 25)
นอกจากนั้ น ภาครัฐ ควรให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ เป็ น พิ เ ศษส าหรับ ธุ ร กิ จ SMEs ซึ่ ง อาจมี
ความพร้อมน้อยกว่าธุรกิจขนาดใหญ่
รูปที่ 24 ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐในการพั ฒนาตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิต

Supply

Intermediaries

Buyers

Project Developers &
Carbon Registries

Carbon Exchanges,
Brokers

Corporates, Individual
and Institution

เพิ่ มจานวนและยกระดับผู้ประเมิน
ภายนอก (Validation and
Verification Body: VVB)
ยกระดับมาตรฐาน T-VER ให้
เทียบเท่ามาตรฐานสากล
เพิ่ ม Scope โครงการ ภายใต้ T-VER
สนับสนุนและให้ความรูแ
้ ก่ผู้ประกอบการ
ที่สนใจในมาตรฐานสากลต่างๆ เช่น
VERRA
ส่งเสริมการพั ฒนาโครงการที่นาไปสู่
คาร์บอนเครดิตที่มีคุณภาพสูง เช่น
ด้วยการสนับสนุนเงินทุนหรือมอบ
สิทธิประโยชน์ทางภาษี

ส่งเสริมการพั ฒนา Platform ซื้อขาย
คาร์บอนเครดิตที่มีมาตรฐาน
มีการเปิดเผยราคาที่โปร่งใส
และนาเทคโนโลยี เช่น Blockchain
มาประยุกต์ใช้
พั ฒนาให้ carbon credit
contracts มีมาตรฐานเดียวกัน
(Standardization)
มีมาตรการเพิ่ มสภาพคล่องในตลาด
ซื้อขายคาร์บอนอย่างเหมาะสม
ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ เช่น
เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านราคา
คาร์บอน

ให้ความรู้ และชี้ให้เห็นประโยชน์ที่จะ
ได้รบ
ั จากการซื้อคาร์บอนเครดิต
 ส่งเสริมความร่วมมือ
ของภาคเอกชน (Industry
colaboration) เพื่ อกระตุ้น
Demand และก่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้

Infrastructure: Trade, post-trade, financing, and data
มีการเชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบ และป้องกันการนับซ้า
มีกลไกป้องกันการทุจริต (Market integrity assurance)
ส่งเสริมให้สถาบันการเงินสนับสนุนเงินทุนเพื่ อดาเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจก (Upfront investments)

ที่มำ: อบก. ซึง
่ อ้ำงอิงข้อมูลจำก climate neutral now guidelines (UNFCCC)
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รูปที่ 25 ผลสารวจความคิดเห็นของภาคเอกชนทั่วโลกต่อ Pain points ในการซื้อคาร์บอนเครดิต

ที่มำ: Taskforce on Scaling Voluntary Carbon Markets และ McKinsey (October 2021)
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2

Section

การซื้อขาย

ใบรับรอง

พลังงานหมุนเวียน

(Renewable Energy
Certificate: REC)
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ทาความรูจ
้ ก
ั กลไกการซื้อขายใบรับรองพลังงานหมุนเวียน
>> ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนคืออะไร?
ใบรับรองพลังงานหมุนเวียน หรือ Renewable Energy Certificate (REC) เป็น
กลไกตลาดที่ถูกพั ฒนาขึ้นมาเพื่ อช่วยยืนยันว่าพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ มาจากแหล่ง
พลัง งานหมุ นเวียนที่น่า เชื่ อถือ โดยองค์ กรธุ รกิ จหร ือหน่ วยงานที่ ต้องการใช้ไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเว ียนในการดาเนินกิจการ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้า
พลังงานชีวมวล และพลังงานจากความร้อนใต้พิภพ สามารถซื้อ REC จากผู้ผลิตไฟฟ้าจาก
พลั งงานหมุ นเว ียนที่ ข้ ึ นทะเบี ยนกั บผู้ ให้ การรับรองสิ ทธิ ฯ ที่ ได้ ร ับการแต่ งตั้ งอย่ างเป็ น
ทางการจากเจ้าของมาตรฐานการรับรองสิทธิการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเว ียน โดยที่ผู้
ที่ซ้ อ
ื REC ซึ่งได้รบ
ั การตรวจสอบและรับรองตามมาตรฐานที่กาหนด จะสามารถใช้อ้างสิทธิ
ในการครอบครองพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเว ียน และเป็นการยืนยันว่า องค์กรธุรกิจ
หร ือหน่ วยงานตนเองมี การใช้พลังงานสะอาดที่ปล่อยก๊าซเร ือนกระจกในระดั บต่าหร ือไม่ มี
การปล่ อยก๊าซเร ือนกระจก อนึ่ ง หน่ วยการซื้อขาย REC คานวณจากปร ิมาณไฟฟ้าที่ ผลิ ต
จากพลังงานหมุ นเว ียน โดยที่ 1 REC แสดงถึงปร ิมาณพลังงานไฟฟ้า 1 เมกะวัตต์ต่อชั่วโมง
(MWh) ที่ผลิตขึ้นจากแหล่งพลังงานหมุนเว ียน
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รูปที่ 25 แนวคิดหลักของ REC

ผลิตเป็นไฟฟ้าและ
ส่งเข้าโครงข่าย
ผู้ที่ซ้ ือ REC สามารถ
อ้างสิทธิการใช้
พลังงานหมุนเวียน
เพื่ อบรรลุเป้าหมาย
ด้านพลังงาน
หมุนเวียน

Solar Biomass

แหล่งพลังงานหมุนเวียนต่างๆ
Renewable
Energy
Certificate
(REC)

Wind Small Hydro
Green attributes
ที่ผ่านมาตรฐานที่กาหนด
ที่มำ: Krungthai COMPASS

>> มาตรฐานการรับรองพลังงานหมุนเวียนที่สาคัญมีอะไรบ้าง?
REC ที่นามาซื้อขายจะต้ องผ่านมาตรฐานการรับรองคุณลักษณะทางพลังงาน (Energy
Attribute Certificate: EAC) ซึ่ง มาตรฐาน EAC สาคั ญๆ ที่เ ป็ นที่ ย อมรับในระดั บ
สากลในปัจจุบัน มีด้วยกัน 3 มาตรฐาน ได้แก่
ก) มาตรฐาน US Renewable Energy Certificate Schemes (US RECs)
ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันในสหรัฐฯ และแคนาดา อย่างไรก็ดี US RECs ไม่ ได้กาหนด
ให้ต้องปรับใช้มาตรฐาน EAC เดียวกันในทุกมลรัฐ ทาให้การควบคุมการขึ้นทะเบียน
การซื้อขายใบรับรอง และการดาเนิ นการต่าง ๆ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเป็นไป
ได้ยาก ซึ่งส่งผลให้ RECs ที่ข้ ึนทะเบียนในมลรัฐหนึ่ ง อาจไม่ เป็นที่ยอมรับใน
มลรัฐอื่น
ข) มาตรฐาน European Energy Certificate System - Guarantee of Origin
(EECS-GO) โดย The Association of Issuing Bodies (AIB) แม้ ว่าสหภาพ
ยุโรปจะมีข้อกาหนดให้ทุกประเทศสมาชิกต้องมีการจัดตั้งระบบการรับประกัน
แหล่ งที่ มา (Guarantee of Origin) ของพลั งงานไฟฟ้า แต่ที่ผ่านมาเปิดช่อง
ให้แต่ละประเทศสามารถกาหนดมาตรฐานเองได้ ซึ่งเป็นอุปสรรคสาคัญที่ทาให้
การควบคุมมาตรฐานเป็นไปได้ ยาก ดังนั้ น AIB จึงได้มีการกาหนดมาตรฐาน
กลางขึ้นภายใต้ระบบที่เร ียกว่า European Energy Certificate System (EECS)
เพื่อให้องค์กรรับรองฯ ที่เป็นสมาชิกของ AIB นาไปปรับใช้ให้ได้มาตรฐานเดียวกัน
ปั จ จุ บัน หน่ ว ยงานรับ รองฯ ส่ ว นใหญ่ ใ นประเทศสมาชิ ก EU ได้ ป ฏิ บัติ ต าม
มาตรฐานกลาง EECS ของ AIB แล้ว
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ค) มาตรฐาน International REC Standard (I-REC) ที่กาหนดขึ้นโดย International
REC Standard Foundation จากประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งมี ข้อปฏิบัติที่คล้ายกัน

กับของ EECS แต่เป็นมาตรฐานที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากกว่ามาตรฐาน US
RECs และ ECCS-GO โดยประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่ งจากมากกว่า 30 ประเทศ
ที่ได้นาเอา I-REC มาเป็นมาตรฐาน ในการรับรองสิทธิการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเว ียน (รูปที่ 26) ทั้งนี้ มาตรฐาน I-REC กาหนดประเภทพลังงานหมุ นเว ียน
และเทคโนโลยีที่เข้าข่ายขอรับการขึ้นทะเบียนอย่างชัดเจน อาทิ ไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ได้จาก PV Roof, PV Ground, PV Floating ไฟฟ้าจากพลังงาน
ลมจากการติดตั้งกังหันลมบนบก (onshore) หร ือนอกชายฝั่ง (offshore)
นอกจากนี้ มาตรฐานเหล่านี้ยังเป็นที่ยอมรับจากองค์กรที่กาหนดมาตรฐานการตรวจวัด
และการเปิ ด เผยข้ อ มู ล การปล่ อ ยก๊ า ซเรือ นกระจกที่ ใ ช้ กั น แพร่ห ลาย เช่ น Carbon

Disclosure Project (CDP) และ Greenhouse Gas Protocol (GHGP) รวมถึง
กลุ่มบร ิษัทที่มีการตั้งเป้าหมายการใช้พลังงานหมุนเว ียน 100% (RE100)
รูปที่ 26 มาตรฐาน EAC ที่นิยมใช้ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก

ที่มำ: S&P Global ซึง
่ อ้ำงอิงข้อมูลจำก I-REC Standard Foundation (March 2022)
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โดยทั่วไป องค์กรเอกชนที่ต้องการใบรับรองพลังงานหมุนเวียน (REC) สามารถทาได้ใน
2 ลักษณะ คือ 1) การได้มาแบบ Bundled REC หร ือ 2) แบบ Unbundled REC กล่าวคือ
ในกรณีที่เป็นการได้มาแบบ Bundled REC นั้น องค์กรที่ซ้ อ
ื ใบรับรองพลังงานหมุนเว ียน
จะได้รบ
ั ไฟฟ้าพลังงานหมุ นเว ียนพร้อมกับใบรับรองพลังงานหมุ นเว ียนที่ผู้ผลิตขอออก
ใบรับรองจากการผลิตไฟฟ้านั้นด้วย หากเป็นกรณี Unbundled REC ใบรับรองพลังงาน

หมุ นเว ียนจะถูกสร้างขึ้ นตามปร ิมาณไฟฟ้าจากแหล่งพลั งงานหมุ นเว ียนที่ผลิตขึ้นจร ิง
โดยที่องค์กรที่ซ้ ือใบรับรองพลังงานหมุ นเว ียน จะได้รบ
ั เพี ยง REC ซึ่งในขณะนี้ ประเทศ
ไทยจะเห็นพัฒนาการในส่วนที่เป็นตลาด Unbundled REC เป็นหลัก
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลักในกระบวนการซื้อขาย REC แบ่งออกได้เป็น 3 ภาคส่วน ประกอบด้วย
(ก) ผู้ซ้ ือ REC (ข) ผู้ขาย REC และ (ค) ผู้ให้การรับรอง REC หรือ Issuer โดยผู้ซ้ ือ REC
เพื่ อใช้ อ้างสิ ทธิ์การใช้พลั งงานหมุ นเว ียนส่ วนใหญ่ เป็ นหน่ วยงานหร ือองค์ กรที่ มี ความ
ต้องการใช้พลั งงานสะอาดหร ือไฟฟ้าที่ผลิตจากพลั งงานหมุ นเว ียนในการดาเนิ นกิ จการ
ส่วนผู้ขาย REC คือ กลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุ นเว ียนที่ได้ข้ ึนทะเบียนโรงไฟฟ้าไว้กับ
I-REC ผ่านผู้ให้การรับรอง REC ในขณะที่ผู้ให้การรับรอง REC คือ ผู้ที่ทาหน้ าที่ตรวจสอบ

และให้ การรับรอง REC ของโรงไฟฟ้ าพลั งงานหมุ นเว ียน ซึ่ งในประเทศไทย I-REC ได้
กาหนดและให้สิทธิแก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะ Local Issuer
หร ือผู้ให้การรับรอง REC ในประเทศไทยตามมาตรฐานของ I-REC แต่เพี ยงผู้เดียว ส่วน IREC เป็ นผู้ ก าหนดและควบคุ ม มาตรฐาน รวมทั้ งดู แลระบบทะเบี ยนใบรับรอง I-REC
นอกจากนี้ มี ผู้ ท าหน้ าที่ ในฐานะ Participant คล้ ายเป็ น Broker/Trader เพื่ ออ านวย
ความสะดวกในการซื้อขาย REC ให้กับลูกค้า

>> กระบวนการซื้อขายใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (REC)
กระบวนการซื้อขาย REC มีข้ันตอนดังนี้ (รูปที่ 27)

ขั้นตอนที่หนึ่ง ผู้ซ้ ือ REC แจ้งความต้องการซื้อ REC ไปยังผู้ขาย REC ผ่านระบบลงทะเบียน
(Registry) ภายใต้มาตรฐาน I-REC
ขั้นตอนที่สอง ผู้ขาย REC ขอให้ทาง กฟผ. ในฐานะผู้ให้การรับรอง REC ดาเนิ นการ
ตรวจสอบและให้การรับรอง REC โดย REC ที่อ้างอิงจากการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุ นเว ียนในประเทศไทยต้ องได้รบ
ั การรับรองมาตรฐาน
I-REC จาก กฟผ. โดยกระบวนการตรวจรับรอง REC ประกอบด้วย การ
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของหน่ วยงานที่จาหน่ าย REC การตรวจสอบ
ความน่าเชื่อถือของโรงไฟฟ้าและสิทธิในการลงทะเบียนของหน่ วยงาน
ผู้จาน่าย REC รวมถึงการตรวจพิสูจน์ว่าโรงไฟฟ้าของหน่วยงานที่จาหน่าย

REC มี ก ารผลิ ต ไฟฟ้ า จากพลั ง งานหมุ น เว ียนตามจ านวนที่ มี ก ารขอ
ออกใบรับรอง REC และเพื่ อสร้างความเชื่อมั่ นว่า REC ที่ทาการซื้อขาย
เป็นไปตามมาตรฐาน I-REC
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ขั้นตอนที่สาม กฟผ. ส่งมอบ REC ที่ผ่านการรับรองให้ผู้ซ้ ือ REC ผ่านระบบลงทะเบียน
(Registry) ภายใต้มาตรฐาน I-REC
ขั้นตอนสุดท้าย ผู้ ซ้ ื อ REC ช าระค่ า REC ให้ กั บ ผู้ ขาย REC ซึ่ ง จะเป็ น การสร้า งรายได้
เพิ่มเติมให้กับผู้ขาย REC (ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุ นเว ียน) ได้อีก
ทางหนึ่ง และผู้ซ้ ือสามารถนาไปใช้อ้างสิทธิ์ฯ ได้ อนึ่ งในปัจจุบัน ราคา
ซื้อขาย REC ต่ อหน่ วยอยู่ที่ 50 บาทซึ่งเป็นราคาที่ กฟผ. กาหนดไว้ แต่
ราคาซื้อขาย REC มีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นตามทิศทางความต้องการใช้
REC ของภาคเอกชน เพื่อนาไปใช้ในการบรรลุเป้าหมายด้านการใช้พลังงาน
หมุนเว ียนและลดก๊าซเร ือนกระจกขององค์กร
รูปที่ 27 ขั้นตอนการซื้อขาย REC

ผู้สร้างมาตรฐาน

1. สั่งซื้อ REC

Certificate Registry

2. ขอการ
รับรอง REC

RE Generator

Registrant

ผู้ขาย REC

3. ส่งมอบ
REC

Certificate Issuer

ผู้รบ
ั รอง

เจ้าของโรงไฟฟ้า RE

4. ชาระค่า REC

Participant

End-User

ผู้ซ้ อ
ื REC
ผู้ที่ต้องการ
อ้างสิทธิ์การ
ใช้พลังงาน
หมุนเวียน

ที่มำ: กฟผ. ดัดแปลงโดย Krungthai COMPASS
หมำยเหตุ: กรณีที่ กฟผ. เป็นผู้ขอขึน
้ ทะเบียนโครงกำรเอง จะต้องดำเนินกำรผ่ำน The Green Certificate Company (GCC) ซึง
่ ได้รบ
ั มอบหมำยจำก I-REC

อนึ่ ง ผู้ ซ้ ื อ REC ที่ ต้ องการอ้ างสิ ทธิ์ การใช้ พลั งงานหมุ นเว ียน ผู้ ขาย REC และผู้ มี บัญชี
Trade/Redemption ในฐานะ Participant กับ I-REC เพื่ ออานวยความสะดวกในการซื้อ
ขายให้กับลูกค้า มีค่าใช้จ่ายที่ต้องชาระแตกต่างกัน และมีการจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้กับ
คนละหน่วยงาน กล่าวคือ ผู้ซ้ อ
ื REC ที่ซ้ อ
ื ผ่าน Participant ชาระเพี ยงราคาค่า REC ที่บวก
ค่ าด าเนิ นการ และรอรับ REC โดยที่ ไม่ ต้ องด าเนิ นการอื่ นใด ขณะที่ ผู้ มี บัญชี ในฐานะ
Participant จะดาเนินการตามคาสั่งของผู้ซ้ ือ REC ซึ่งรวมถึงการไถ่ถอน REC จากระบบฯ
โดยมีค่าใช้จ่ายที่ต้องชาระให้กับ I-REC โดยตรง ได้แก่ ค่าเปิดบัญชีซ้ ือ-ขาย REC 500 ยูโร
ค่าธรรมเนี ยมรายปี 2,000 ยูโร ค่ าเปิดบัญชี Redemption 0 ยูโร และค่ า Redemption

0.06 ยู โรต่ อเมกะวั ตต์ -ชั่ วโมง แต่ ส าหรับผู้ ขาย REC หร ือผู้ ผลิ ตไฟฟ้ าจากพลั งงาน
หมุนเว ียน ต้องชาระเง ินให้กับทาง กฟผ. ประกอบด้วย ค่าเปิดบัญชี Registrant (0 บาท)
ค่าขึ้นทะเบียนโรงไฟฟ้าซึ่งครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี 38,000 บาท ค่าต่ออายุการขึ้นทะเบียน
โรงไฟฟ้า 15,200 บาท และค่าธรรมเนียมการรับรอง REC 0.95 บาทต่อเมกะวัตต์-ชั่วโมง
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ปัจจุบัน หลายองค์กรเอกชนหรือเครือข่ายองค์กรเอกชนได้ พัฒนาแพลตฟอร์มตลาดกลาง
ในการซื้อขายคาร์บอน ซึ่งรองรับการซื้อขายคาร์บอนเครดิตในระบบ T-VER หร ือ เครดิต
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุ นเว ียน (REC) เพื่ ออานวยความสะดวกให้กับลูกค้าแต่ละ
กลุ่ม โดยที่แต่ ละแพลตฟอร์มจะมี ฟังก์ชันและบร ิการที่ แตกต่ างกัน ซึ่งจะเป็นทางเลือก
ให้ กั บลูกค้ าและพั นธมิ ตรแต่ ละกลุ่ม เช่น (ก) เครือข่าย Carbon Markets Club (CMC)
สนับสนุนการซื้อขายคาร์บอนเครดิตและ REC แต่การซื้อขายในปัจจุบันยังเป็นรูปแบบซื้อขาย
กันโดยตรง แต่มีแผนที่จะพัฒนาการซื้อขายไปสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อความรวดเร็วและ
ทันสมัย รองรับตั้งแต่การทา e-registration กับหน่ วยงานผู้ข้ ึนทะเบียนและให้การรับรอง

พร้อมทั้งนาเทคโนโลยี Blockchain มาปรับใช้ในกระบวนการซื้อขาย (ข) กฟผ. พั ฒนา
‘GreenLink Marketplace’ เพื่ อเป็ นตลาดกลางซื้ อขายสิ ทธิ การผลิ ตไฟฟ้าจากพลั งงาน
หมุ นเว ียน (REC) โดยที่ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุ นเว ียนสามารถนาโครงการต่างๆ มาแสดง
ในช่องทางออนไลน์ นี้ เพื่ อให้ผู้ที่ต้องการซื้อ REC เลือกโครงการที่ต้องการ และสามารถ
เจรจาต่ อรองราคาซื้อขายกั นเอง (ค) Blockfint พั ฒนาแพลตฟอร์ม Gideon เพื่ อรองรับ
การซื้อขาย REC ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมา บร ิษัทฯ ได้สนั บสนุ นแพลตฟอร์ม
Gideon สาหรับเป็นเคร่อื งมือในการซื้อขายแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิต โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ
ให้กับเคร ือข่ายคาร์บอนนิ วทรัลประเทศไทย (TCNN) (ง) ปตท. พั ฒนาดิ จิทัลแพลตฟอร์ม
ReAcc เพื่อให้บร ิการซื้อขายด้านพลังงานสะอาด อาทิ การซื้อขาย REC การซื้อขายไฟฟ้า
ในรู ปแบบ Corporate Power Purchase Agreement (CPPA) อย่างไรก็ดี ไม่ ว่าจะเป็น

แพลตฟอร์มใด ยัง คงจาเป็นต้ อ งผ่ านกระบวนการรับรองมาตรฐานของ I-REC ซึ่งเป็ น
ผู้ดูแลระบบ Registry

รูห
้ รือไม่

REC สามารถนาไปใช้ลดข้อมูลกิจกรรม (Activity
Data) ในแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้
พลังงานไฟฟ้า

ในการประเมินคาร์บอนฟุ ตพริ้นท์ขององค์กรที่มีการนาเอากรอบแนวทาง Greenhouse Gas
Protocol มาจัดทาบัญชีก๊าซเรือนกระจกนั้น การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคพลังงาน
จะถูกนั บเป็นส่ วนหนึ่ งของการปล่ อยก๊ าซเรือนกระจกที่ เกิ ดจากกิ จกรรมการดาเนิ นงาน
ทั้งหมดขององค์กรธุรกิจ โดยจัดอยู่ในแหล่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 2 (Scope 2)
ซึ่งครอบคลุมการปล่อยก๊าซเร ือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน (Energy Indirect Emissions5)
หากองค์กรธุรกิ จซื้อพลั งงานไฟฟ้าจานวนมากมาใช้ในการดาเนิ นกิจกรรมต่างๆ ก็จะมี คาร์บอน
ฟุ ตพรนิ้ ท์ในส่วนนี้ สูง อย่างไรก็ดี ในปัจจุบัน องค์กรธุรกิจที่ซ้ ือใบรับรองสิทธิการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเว ียนสามารถนา REC ที่ซ้ ือมาใช้ลดข้อมู ลกิจกรรม (Activity Data) ในแหล่งปล่อย
ก๊าซเร ือนกระจกจากการใช้พลังงานไฟฟ้า และสามารถอ้างสิทธิ์ในการใช้พลังงานหมุนเว ียนทดแทนการใช้
ไฟฟ้าจากสายส่ง (Grid) ซึ่งโดยปกติผู้ใช้ไฟฟ้าไม่สามารถแยกได้ว่าไฟฟ้าจากสายส่งเป็นไฟฟ้าที่ผลิต
จากพลั งงานหมุ นเว ียนหร ือพลั งงานเชื้อเพลิ งฟอสซิล จึงไม่ สามารถอ้ างได้ ว่าตนเองใช้พลั งงาน
สะอาดแล้ว
5 แหล่ งกำรปล่ อ ยก๊ ำ ซเรือนกระจกในองค์กรแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แ ก่ ประเภทที่ 1 กำรปล่ อยก๊ ำซเรือนกระจกทำงตรง (Direct Emissions) จำก

กิจกรรมต่ำงๆ ขององค์กรโดยตรง เช่น กำรเผำไหม้ของเครื่องจักร กำรใช้ยำนพำหนะที่องค์กรเป็นเจ้ำของ กำรใช้สำรเคมีในกระบวนกำรผลิต เป็ นต้น
ประเภทที่ 2 กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกทำงอ้อมจำกกำรใช้พลังงำน (Energy Indirect Emission) โดยเป็นกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ ควำมร้อน และไอน้ำที่
นำเข้ำจำกภำยนอก ประเภทที่ 3 กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกทำงอ้อมด้ำนอื่นๆ เช่น กำรเดินทำงเพื่ อติดต่อธุรกิจ กำรใช้วส
ั ดุสำนักงำนและวัสดุสิ้นเปลือง กำร
ใช้น้ำประปำ เป็นต้น
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ภาวะและแนวโน้มการซื้อขาย REC
>> การขึ้นทะเบียนและซื้อขาย REC ในไทยคึกคักแค่ไหน?
การขึ้นทะเบียนและซื้อขาย REC ในไทยเพิ่ มขึ้นอย่างก้าวกระโดด โดยจากข้อมู ลของ I-REC
Standard Foundation ชี้ว่าในปี 2021 มีการขึ้นทะเบียน REC ในไทย ตามมาตรฐาน I-REC
จานวน 2.16 ล้ าน REC (MWh) ซึ่ งเพิ่ มขึ้ นมากถึ ง 113% จากปีก่ อนหน้ า ขณะที่ ในช่วง
7 เดือนแรกของปี 2022 ก็มีปร ิมาณที่สูงกว่าทั้งปี 2021 แล้ว (รูปที่ 28) ตามการหันมาผลิต
พลังงานหมุนเว ียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ที่เพิ่มสูงขึ้นมาก ขณะเดียวกัน ก็พบว่ามีการ
ไถ่ถอน REC (REC Redemption) เพื่ ออ้างสิทธิ์การใช้พลังงานหมุ นเว ียน เพิ่ มขึ้น 135%
ในปี 2021 และเพิ่มขึ้น 99% ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2022 เมื่อเทียบกับทั้งปี 2021
ผู้ประกอบการรายใหญ่สนใจซื้อ REC สะสมจานวนกว่า 2.6 ล้าน REC (MWh) โดยล่าสุด
กฟผ. เผยว่าได้สนับสนุนการเข้าถึงพลังงานหมุ นเว ียนด้วยกลไก REC ให้กับบร ิษัทพั นธมิ ตร

ต่างๆ ไปแล้ว 6 บร ิษัท ได้แก่ 1) บร ิษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จากัด 2) บร ิษัท
โนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จากัด 3) บร ิษัท บางกอก คราฟท์ โปรดักชั่นส์
จากัด 4) บร ิษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด 5) บร ิษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จากัด
(มหาชน) และ 6) บร ิษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จากัด รวมจานวนกว่า 2.6 ล้าน
REC หร ือคิดเป็นความต้องการใช้พลังงานหมุนเว ียนกว่า 2.6 ล้านเมกะวัตต์ช่วั โมง6
6 ข้อมูลจำก กรุงเทพธุรกิจ (9 พ.ค. 2022)
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รูปที่ 28 ปริมาณการขึ้นทะเบียน (ซ้าย) และการไถ่ถอน REC เพื่ อการอ้างสิทธิ์ฯ (ขวา) ใบรับรองพลังงาน
หมุนเวียน ตามมาตรฐาน I-REC ในประเทศไทย (ล้ำน REC)
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ที่มำ: I-REC Standard Foundation และวิเครำะห์โดย Krungthai COMPASS

>> การขึ้นทะเบียนและการใช้ REC ในการอ้างสิทธิ์ฯ ในระดับโลก
เติบโตแค่ไหน?
การขึ้ นทะเบี ยนและการไถ่ ถอน REC เพื่ อการอ้ างสิ ทธิ์ การใช้พลั งงานหมุ นเวียน (REC
Redemption) ทั่วทั้งโลกมีทิศทางเพิ่ มสูงขึ้น เช่น ในปี 2021 มี การขึ้นทะเบียน REC ตาม
มาตรฐาน I-REC จานวน 71 ล้าน REC เพิ่ มขึ้นมากถึง 124% ขณะที่ในช่วง 7 เดือนแรก

ของปี 2022 ก็มีปร ิมาณที่สูงกว่าทั้งปี 2021 แล้วราว 80% ขณะที่มีการไถ่ถอน REC เพื่ อ
การอ้างสิทธิ์ในการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุ นเว ียนเพิ่ มขึ้น 103% ในปี 2021 และล่ าสุ ด
ในช่วง 7 เดื อนแรกของปี 2022 ก็ เพิ่ มขึ้ นต่ อเนื่ องที่ 29% จากทั้งปี 2021 (รู ปที่ 29)
หลังจากที่หลายภาคส่วนมี กลยุทธ์ที่จะมุ่ งสู่ Net zero emission และ RE100 อย่าง
จร ิงจัง
ภาคเอกชนต่างเริม
่ สนใจซื้อขาย REC มากขึ้น เช่น เมื่อต้นปี 2022 บร ิษัท Mitsubishi
ได้ ขาย REC ด้ านพลั งงานแสงอาทิ ตย์ ให้ กั บบร ิษั ท Murata Manufacturing ซึ่ งเป็ น
ผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของญี่ปุ่นที่เป็นส่วนสาคัญใน Supply Chain ของบร ิษัท
Apple หลังจากที่ บร ิษัท Murata Manufacturing ต้องการดาเนิ นกิจการเพื่ อให้
สอดคล้องกับเป้าหมายของ Apple ที่จะเป็น 100% Carbon Neutral ทั้งในส่วน Supply
Chain และผลิตภัณฑ์ ภายในปี 20307
7 ข้อมูลจำก Nikkei Asia (January 2022)
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รูปที่ 29 ปริมาณการขึ้นทะเบียน (ซ้าย) และการไถ่ถอน REC เพื่ อการอ้างสิทธิ์ฯ (ขวา) ใบรับรองพลังงาน
หมุนเวียน ตามมาตรฐาน I-REC ทั่วทั้งโลก (ล้ำน REC)

+80%

+124%
8
2018

19

128

71

32

+103%
4

2019

2020

2021

7M/2022

2020

+29%
13
2021

24

7M/2022

ที่มำ: I-REC Standard Foundation และวิเครำะห์โดย Krungthai COMPASS

BOX 3

ความเคลื่อนไหวของการซื้อขาย REC
ภายใต้มาตรฐาน I-REC
ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศไหน

ปัจจุบันนี้หลายประเทศนิยมออกใบรับรองและซื้อขาย REC ภายใต้มาตรฐาน I-REC โดยประเทศจีน
ครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุด หลังจากมีการออกใบรับรอง I-REC ในปี 2021 เกื อบ 18 ล้านฉบับ และ
รองลงมาคือประเทศบราซิล ซึ่งประเทศเหล่านี้มีกาลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังน้า
และพลังงานลม ติดตั้งอยู่มากและมีศักยภาพที่จะขยายการรับรอง I-REC ให้ เพิ่ มขึ้นได้ อีก ตัวอย่างเช่น
ในบราซิ ล มี เพี ยงประมาณ 5% ของโรงไฟฟ้ าพลั งงานหมุ นเวียนที่จดทะเบียนในโครงการ I-REC
นอกจากนั้น ยังมีประเทศอื่นๆ ที่มีบทบาทในตลาด I-REC เช่นกัน อาทิ ตุรกี รัสเซีย และอินเดีย
รูปที่ 30 I-REC Supply VS. Demand by Country, 2021 (Unit: Million Certificates)

ที่มำ: S&P Global ซึง
่ อ้ำงอิงข้อมูลจำก I-REC Standard Foundation (March 2022)
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>> แนวโน้มในอนาคตจะเป็นอย่างไร
แม้ว่าตลาดการซื้อขายใบรับรองพลังงานหมุนเวียนในหลายประเทศยังอยู่ในช่วงเริ่มต้ น
ของการพั ฒนา แต่มีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ อีกมากตามความต้ องการใช้พลังงานสะอาด
(Clean Energy) ซึ่งเป็นตัวเลือกลาดับต้นๆ ที่จะช่วยลดปร ิมาณการปล่อยก๊าซเร ือน
กระจกในภาคพลังงานลง ทั้งนี้ ประเทศไทยได้ วางแนวทางที่จะเพิ่ มสัดส่ วนการใช้
พลังงานหมุนเว ียนของประเทศแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลจาพวกถ่านหิน น้ามั นดิบ

และก๊าซธรรมชาติ จานวนมาก เพื่ อลดปร ิมาณการปล่อยก๊าซเร ือนกระจกในภาคพลังงาน
ที่ มีการปล่ อยก๊ าซเร ือนกระจกมากที่ สุด คิ ดเป็น 71.6% ของปร ิมาณการปล่ อยก๊ า ซ
เร ือนกระจกทั้งหมดในปี 2016 ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 67.2% ในปี 2000 (รูปที่ 31)
รูปที่ 31 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไทยรายสาขา ปี 2000 และ 2016
ภาคพลังงาน

ภาคเกษตร

ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์
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ที่มำ: สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) วิเครำะห์โดย Krungthai COMPASS

ทั้งนี้ Krungthai COMPASS มองว่าในระยะข้างหน้า จะมีความต้องการซื้อ REC ในไทย

เพิ่ มขึ้นอีกมาก โดยมีปัจจัยสนับสนุนสาคัญจากความต้องการพลังงานหมุนเวียน 100%
ของบริษัทข้ามชาติรายใหญ่ทั่วโลกที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกในกลุ่ม RE100 ที่มีการตั้งเป้าหมาย
ที่จะใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน 100%8 โดยจะเห็นได้ว่าบร ิษัทข้ามชาติรายใหญ่
กว่า 50 รายที่มีกิจการในประเทศไทยเป็นสมาชิกในกลุ่ม RE100 จึงคาดว่าจะทาให้เกิด
ความต้องการซื้อ REC ในตลาดภายในประเทศเพื่ อนาไปใช้ในการรับรองการใช้พลังงาน
หมุนเว ียนในการดาเนินการธุรกิจ และยังจะสร้างแรงกดดันให้ผู้ประกอบการต่างๆ ที่
อยู่ในห่ วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของบร ิษั ทข้ ามชาติ เหล่ านั้ น จาเป็นต้ องปรับตั ว
มาใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเว ียนด้วยเช่นกัน

8 เป็นโครงกำรระดับโลกภำยใต้ควำมร่วมมือระหว่ำง The Climate Group กับ Carbon Disclosure Project (CDP)
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ปัจจุบัน กลุ่ม RE100 มีสมาชิกทั่วโลกราว 378 ราย ซึ่งเป็นจานวนที่เพิ่ มขึ้นต่อเนื่อง จาก
ปี 2019 ที่มีสมาชิกเพี ยง 261 รายหรือเติบโตเฉลี่ยปีละ 13.1% (CAGR) และมี การดาเนิ น
ธุรกิจครอบคลุมมากกว่า 175 แห่งทั่วโลก9 (รู ปที่ 33) โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการ
ในสาขาบร ิการ คิ ดเป็นสั ดส่วนสู งถึ ง 37% ในปี 2022 ตามด้วยสาขาการผลิ ต (20.4%)
และสาขาค้ าปลี ก (8.5%) ตามลาดั บ หากพิ จารณาตามปีเป้าหมาย พบว่า สมาชิกส่ วน
ใหญ่ 23% ตั้งเป้าหมายที่จะใช้พลังงานหมุ นเว ียน 100% ในปี 2030 ขณะที่ 20% ตั้งเป้า
ที่ปี 2050 และ 18% คื อปี 2025 ทั้งนี้ ข้อมู ลล่าสุดปี 2020 ชี้ให้ เห็ นว่าสมาชิก RE100 มี
การใช้ พลั งงานหมุ นเว ียนเพิ่ มขึ้ นต่ อเนื่ อง คิ ดเป็ นสั ดส่ วน 45% ของการใช้ พลั งงาน

ทั้ ง หมด (รู ป ที่ 34) ตั ว อย่ า งบร ิษั ท ข้ า มชาติ ที่ เ ป็ น ที่ รู ้ จั ก กั น ดี เช่ น Apple, Delta
Electronics, Tetra Pak, Starbucks, AstraZeneca, 3M, Du Pont, Johnson &
Johnson, Tesco ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยมี การจัดตั้งกลุ่มสมาชิกสมาคมพลังงาน
หมุ นเว ียนไทย (Thai Renewable Energy Association: RE100) ในประเทศ ซึ่งมุ่ งไป
ที่การบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศไทยและการปล่อยคาร์บอน
สุทธิเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2050 ในรู ปแบบสมั ครใจในระดับองค์กร โดยปัจจุบันมี สมาชิก
เข้าร่วมกว่า 500 บร ิษัท/องค์กร (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิ.ย. 2565)

รูปที่ 32 จานวนสมาชิกในกลุ่ม RE100 ที่มีการดาเนินธุรกิจในประเทศต่างๆ

ที่มำ: The Climate Group and CDP (2022), “RE100 Annual Disclosure Report 2021”

9 https://www.there100.org
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รูปที่ 33 จานวนสมาชิกในกลุ่ม RE100 จาแนกตามประเภทธุรกิจ
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ที่มำ: RE100 Database
หมำยเหตุ: ข้อมูลสมำชิก RE100 ปี 2022 และปีเป้ำหมำยเฉลี่ย ประมวลเมื่อวันที่ 19/08/2022

รูปที่ 34 จานวนสมาชิก RE100 และปริมาณและสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน

ที่มำ: The Climate Group and CDP (2022), “RE100 Annual Disclosure Report 2021”
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รูปที่ 35 ตัวอย่างบริษัทต่างๆ ที่เป็นสมาชิกในกลุ่ม RE100

ที่มำ: EKOenergy, Finland

และมีแรงผลักดั นจากความจาเป็นในการรายงานการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตาม
Greenhouse Gas Protocol – Scope 2 ข อ ง อ ง ค์ ก ร ใน ร า ย ง า น ค ว า ม ยั่ ง ยื น
(Sustainability Report) รายงาน Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
รายงาน Carbon Disclosure Project (CDP) การรายงานการใช้พลังงานหมุ นเว ียน
ของกลุ่มธุรกิจ RE100 เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนใน
การขับเคลื่อนธุรกิจที่สอดรับกับ Sustainable Development Goals (SDGs 7) ที่
เกี่ยวกับพลังงานสะอาดอีกด้วย
รูปที่ 36 การใช้ประโยชน์ของ REC ในรายงานที่เกี่ยวกับมิติด้านความยั่งยืน

 Access to clean energy and
increase the share of
renewable energy (SDGs7)

 Supporting as an evidence for a
company’s commitment toward
sustainable practices

 RECs as reliable instruments for
companies to claim the use of
renewable electricity in reporting
their scope 2 emissions
 Using RECs in making uniqueclaims on the use of
renewable electricity generation and its attributes
ที่มำ: รวบรวมโดย Krungthai COMPASS
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เช่นเดียวกับในระดับโลก ที่ Precedence Research คาดว่ามูลค่าการซื้อขาย REC จะ
เติบโตมากถึงปีละ 25.9% ในช่วงปี 2021-2030 จากที่มีมูลค่า 12.72 พั นล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ ในปี 2021 เป็น 100.96 พั นล้านดอลลาร์สหรัฐ ฯ ในปี 2030 (รู ปที่ 37) ตาม
ความต้องการใช้พลังงานหมุ นเว ียนและนโยบายของรัฐบาลที่กาหนดให้บร ิษัทบรรลุ
เป้าหมายในการใช้พลังงานหมุ นเว ียน ซึ่งสอดคลองกับงานว ิจัยของ Allied market
research ที่ ป ระเมิ น ว่ า มู ล ค่ า ตลาด REC โลกจะเติ บ โตเฉลี่ ย ปี ล ะ 27.2% ในช่ ว งปี
2021-2030
รูปที่ 37 Global renewable energy certificate market size (USD billion)

ที่มำ: Precedence Research

BOX 4

กาลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
มีแนวโน้มเป็นอย่างไรในช่วง 5 ปีข้างหน้า

กว่า 160 ประเทศทั่วโลกมีการกาหนดเป้าหมายในการเพิ่ มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียน ซึ่งจะก่ อให้ เกิ ด
การลงทุนในพลังงานหมุนเวียนประเภทต่างๆ เพิ่ มขึ้นในระยะหน้า และจูงใจให้ ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนใช้ประโยชน์จากการขาย REC เพื่ อสร้างรายได้เพิ่ มเติมแก่ ธุรกิ จ ขณะที่ผู้ซ้ ือ REC สามารถ
นาไปอ้า งสิ ทธิใ นพลั งงานหมุ นเวีย นเพื่ อบรรลุ เป้า หมายของตนเอง ทั้ งนี้ IEA (2021) ประเมิ นว่า
กาลั งการผลิ ตพลังงานหมุ นเวียนโดยรวมของโลกภายใต้ Main Case Scenario จะเพิ่ มขึ้นเฉลี่ ย
305 GW ในช่วงปี 2021-2026 ซึ่งเท่ากับเป็นการขยายตัวเกือบ 60% จากช่วงปี 2015-2020 ขณะที่
จะต้องเพิ่ มขึ้นเฉลี่ย 548 GW ในช่วงปี 2021-2026 หากโลกจะบรรลุเป้า Net Zero Emissions ภายใน
ปี 2050 เพิ่ มขึ้นราว 83% จากช่วงปี 2015-2020 (รูปที่ 38) ซึ่งจะทาให้สัดส่วนแหล่งพลังงานหมุนเวียน
ใน Energy Supply เพิ่ มขึ้นไปแตะ 66% ในปี 2050 จาก 12% ในปี 2020 ขณะที่ จะทาให้ สัดส่ วน

พลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้าเพิ่ มขึ้นเป็น 88% ในปี 2050 จาก 26% ในปี 202010
10 https://knoema.com/infographics/ginagwg/scenarios-for-energy-transition-up-to-2050-iea-and-bp-projections
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รูปที่ 38 กาลังการผลิตพลังงานหมุนเวียนโดยเฉลี่ยที่เพิ่ มขึ้นในแต่ละช่วงเวลา ภายใต้สถานการณ์สมมติต่างๆ

ที่มำ: IEA (2021), Average annual renewable capacity additions and cumulative installed capacity, historical, forecasts
and IEA Net Zero Scenario, 2009-2026.

ประเทศไทยเองก็มีการกาหนดเป้าหมายการใช้พลังงานสะอาดด้วยเช่นกัน โดยสานักงานนโยบายและ

แผนพลังงาน (สนพ.) กาลังจัดทา “แผนพลังงานชาติ " (National Energy Plan 2022) โดยมี
การเปิดเผยเบื้องต้นว่า แผน PDP จะเพิ่ มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าใหม่จากพลังงานพลังงานหมุนเวียน
ไม่น้อยกว่า 50% ของไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมดภายในปี 2050 จาก 20% ในปี 2021 ทั้งนี้ หากสามารถ
ดาเนินการตามแผนที่วางไว้ จะทาให้ การปล่อยก๊ าซเรือนกระจกจากการผลิตไฟฟ้าเหลือประมาณ 35
ล้านตันในปี 2043 (Bangkok Post 18/03/2022)
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นัยต่อภาคธุรกิจและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Krungthai COMPASS มองว่า ภาคธุรกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถช่วยขับเคลื่อน
ตลาด REC ดังนี้
ผู้ประกอบการควรเริม
่ ต้นด้วยการกาหนดเป้าหมายความยั่งยืนที่ชัดเจน เช่น เป้าหมาย
การลดคาร์บอนฟุ ตพริน
้ ท์โดยรวมขององค์กร เป้าหมายการใช้พลังงานสะอาดในการ
ดาเนินธุรกิจ หากผู้ประกอบการต้องการตอบโจทย์เร่อื งการลดก๊าซเร ือนกระจกโดยรวม
ขององค์กร การซื้อคาร์บอนเครดิตน่ าจะเป็นเร่อื งที่ตอบโจทย์ที่ตรงจุดกว่า ทั้งนี้ จาเป็น
ต้องพิจารณาต่อไปว่าตนเองต้องการตอบโจทย์เฉพาะภายในประเทศหร ือในระดับสากล
กล่ าวคื อ การชดเชยคาร์บอนด้ วยคาร์บอนเครดิ ต T-VER ซึ่งยังเป็นเพี ยงมาตรฐาน
ภายในประเทศ จะไม่ตอบโจทย์ค่ค
ู ้าต่างประเทศสาหรับกรณีที่ผู้ประกอบการอยากจะ
เรมิ่ ต้นด้วยการลดก๊าซเร ือนจกเฉพาะบางแหล่งปล่อยก๊าซฯ บางประเภทอย่าง Scope 2
การเลือกซื้อ REC น่ าจะตอบโจทย์ที่ตรงกว่า อีกทั้ง REC ยังเป็นไปตามมาตรฐานสากล
ที่เป็นที่ยอมรับโดยเฉพาะจากหน่ วยงานที่ประเมิ นและการจัดทาบัญชีการปล่อยก๊าซ
เร ือนกระจกหร ือการจัดอันดับความยั่งยืน อย่างเช่น CDP GHGP Sustainability Report,
DJSI Ranking
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เป็นโอกาสสาหรับธุรกิจตัวกลาง เช่น สถาบันการเงิน ตลอดจนนักลงทุน และผู้พัฒนา
Platform และนวัตกรรมในการซื้อขายและบริหารจัดการคาร์บอน ซึ่งครอบคลุมทั้ง
คาร์บอนเครดิต และใบรับรองพลังงานหมุนเวียน อาทิ บร ิการบร ิหารจัดการ Portfolio
ของคาร์บอนเครดิต บร ิการที่ปร ึกษาในการซื้อขาย รวมถึงการนาเทคโนโลยี Blockchain
หร ือ Smart contract มาใช้ในการยกระดับการซื้อขายคาร์บอนเครดิตและ REC เพื่ อ
ป้ อ งกั น ปั ญ หา “Green washing” ซึ่ ง เร มิ่ เห็ น พั ฒ นาการบ้ า งแล้ ว ในต่ า งประเทศ
สาหรับแพลต์ ฟ อร์มนั้ น อาจต้ องพิ จ ารณา REC ที่ มี Ticket size น้ อ ยลงมาเพื่ อให้

ผู้ประกอบการรายย่อยหร ือภาคครัวเร ือนสามารถเข้าถึงไฟฟ้าพลังงานหมุนเว ียนได้
หน่วยงานรับรองด้านคาร์บอนเครดิตควรมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน เพื่ อป้องกัน
ปัญหาการนับซ้า (Double counting) กล่าวคือ กฟผ. (REC) และ อบก. (Carbon
Credit) ควรพัฒนาความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมู ลระหว่างกันอย่างมี ประสิทธิภาพ เพื่ อ
ป้องกันไม่ให้มีการนาเอาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเว ียนที่มีการขึ้นทะเบียนและ
มีการขอรับรองใบรับรองสิทธิในการเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุ นเว ียน (Renewable
Energy Certificate: REC) จาก กฟผ. ไปแล้ว มาขอรับรองคาร์บอนเครดิตจาก อบก. ในช่วง
ระยะเวลาคิดเครดิตเดียวกันกับที่มีการขอใบรับรอง REC
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