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Krungthai COMPASS 4
ท่ีมา: Integrated Carbon Observation System, Finland

Krungthai COMPASS 4

ปรมิาณ CO2 ยังคงมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน แม้จะลดลงไปในช่วงเกิด COVID-19

ปรมิาณ CO2 รวมท้ังโลกท่ีถูกปลดปล่อยออกมาในแต่ละปียังไม่มีทีท่าจะถึงจดุสูงสุด แม้ COVID-19 จะท าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
หยุดชะงกัลงไปและท าให้ปรมิาณ CO2 โดยรวมลดลง แต่ดูเหมือนวา่จะเริม่กลับมาเพ่ิมข้ึนอีกครัง้แล้ว
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2 วาระโลกปลุกปฏิบัติการลดก๊าซเรอืนกระจก

ไทยต้ังเป้าลดปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกให้ได้ 20% ภายใน
ปี 2030 เมื่อเทียบกับกรณีปกติ (BAU) ปีฐาน 2005

Individual Effort:

Nationally Determined Contributions 
(NDCs)

Additional SDG-13 indicator:

Total greenhouse gas emissions per year

ท่ีมา: Sachs, J., Schmidt-Traub, G., Kroll, C., Lafortune, G., Fuller, G., Woelm, F. 2020. The Sustainable 
Development Goals and COVID-19. Sustainable Development Report 2020. Cambridge: Cambridge 
University Press. และ ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (สผ.)

Progress in achieving 
carbon emission reduction goals

• Moderately improving with significant challenges 

• Stagnating with significant challenges

• On track but with some challenges

SDG achieved (Close to technical optimum)
Challenges remain
Significant challenges remain
Major challenges remain
Information unavailable

ระดับความเข้มข้นของปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกต่อหัว : 
“ไทยยังมีความท้าทายอีกมากไม่ต่างกับมาเลเซียและอินโดนีเซีย”

More challenging target: 
Net zero emissions?
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ระดับองค์กรระดับผลิตภัณฑ์

ขับเคล่ือนธุรกิจสู่สังคมคารบ์อนต่า: รูส้ถานะ Carbon Footprint หรอืยัง?

หมายเหต:ุ * องค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน) หรอื อบก. ได้ปรบัปรุงแนวทางการประเมิน CFP และ CFO โดยอ้างอิงมาตรฐานสากล 
ISO 14067 (2018) และISO 14064-1 (2018) ตามล าดับ :

ท่ีมา: องค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน) วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

ก่อนท่ีจะเดินหน้าลดก๊าซเรอืนกระจก ธุรกิจควรรูส้ถานะการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของตนเองก่อน 
โดยสามารถประเมิน Carbon Footprint ระดับผลิตภัณฑ์ (Product) และระดับองค์กร (Organization)

หน่วยงานให้การรบัรอง

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท้ังหมดท่ีปล่อยออกมาจาก
ผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วย ตลอดวัฏจักรผลิตภัณฑ์ 
ต้ังแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การผลิต การจ าหน่าย
ขนส่ง การใช้งาน และการจดัการซากผลิตภัณฑ์

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีปล่อยออกมาจาก
กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร เช่น การเผาไหม้ของ
เชื้อเพลิง การใช้ไฟฟ้า การจัดการของเสีย และการ
ขนส่ง

Carbon Footprint of 

Product(CFP)
Carbon Footprint of 

Organization(CFO)

เครื่องหมาย อายุ

3 ปี

เครื่องหมาย อายุ

1 ปี
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การขึ้นทะเบียน Carbon Footprint ในไทยคึกคักแค่ไหน? 

ท่ีมา: องค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน) วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

(ตามประเภทอตุสาหกรรม)

อาหาร และเครื่องด่ืม, 

31.8%

ภาคการบรกิาร และส านักงาน, 

16.6%

พลาสติก และบรรจภัุณฑ์, 9.3%

เครื่องใช้ไฟฟ้า และอเิล็กทรอนิกส์, 3.3%
ปิโตรเล่ียม ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์, 2.0%

ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า, 1.3%
ยางพารา, 1.3%
ก่อสรา้ง, 0.7%

ยานยนต์, 0.7%
ส่ิงทอ, 0.7%

หัตถกรรม และเครื่องประดับ, 0.7%

อื่นๆ, 19.9%

ไม่ระบุ, 11.9%

CFO
ระดับองค์กร

จ านวนผู้ประกอบการท่ี
ผ่านการรบัรองและยัง
อยู่ในอายุสัญญา

151 บรษัิท

(ตามประเภทอตุสาหกรรม)

อดีตถึงปัจจบุัน

664 บรษัิท

อดีตถึงปัจจบุัน

4,603 ผลิตภัณฑ์

(เช่น บรษัิทในกลุ่ม CPF 
เทพผดุงพรมะพรา้ว เสรมิสุข 
S&P  ไทยเพรซเิดนท์ฟู้ดส์)

(เช่น บรษัิทในกลุ่ม PTTGC CPF)

(เช่น เน้ือเป็ดปรุงสุก 
เบียรใ์นขวดแก้ว 
เส้นหมี่ก่ึงส าเรจ็รูป 
แป้งมันส าปะหลัง 
ซุปไก่สกัด)

อาหาร และเครื่องด่ืม,

56%

ปิโตรเล่ียม ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์,

8%

ก่อสรา้ง,

8%

หัตถกรรม และเครื่องประดับ, 7%

พลาสติก และบรรจภัุณฑ์, 5%

ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า, 4%

ไม้, 1%
ส่ิงทอ, 1%

ยางพารา, 1%
ยานยนต์, 1%

ภาคการบรกิาร และส านักงาน, 1%
อลมูิเนียมและกระป๋อง, 0%
กระดาษ และบรรจภัุณฑ์, 0%

เครื่องใช้ไฟฟ้า และอเิล็กทรอนิกส์, 0%
ยา และเวชภัณฑ์, 0%

ส่ิงพิมพ์, 0%
อื่นๆ , 8%

CFP 
ระดับผลิตภัณฑ์

จ านวนผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านการ
รบัรองและยังอยู่ในอายุสัญญา

1,884 ผลิตภัณฑ์
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จบัตา CBAM: มาตรการด้านส่ิงแวดล้อมของ EU ท่ีอาจกดดันธุรกิจส่งออกไทยในอนาคต

เพ่ือให้ราคาของสินค้าน าเข้า
สะท้อนถึง Carbon Content ท่ี
เกิดขึ้นในวฏัจกัรชีวติของสินค้า

มาตรการปรบัคารบ์อนก่อนเข้าพรมแดน หรอื Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) ของสหภาพยุโรป (EU)

เพ่ือผลักดันเป้าหมายด้าน
ภูมิอากาศ โดยเฉพาะตาม 
European Green Deal

เพ่ือลดการรัว่ไหลของคารบ์อนจาก
การท่ีผู้ประกอบการยุโรปไปต้ังฐาน
การผลิตในต่างประเทศ

เพ่ือกระตุ้นการปรบัตัวใน
อตุสาหกรรมท่ีปล่อยคารบ์อนสูง 

วตัถุประสงค์หลัก ๆ คือ

ประเด็นท่ีต้องจบัตาในการประชุมของ EU Commission ในเดือนมิถุนายน 2021

ขอบเขตการบังคับใช้ครอบคลุม
ประเทศ อตุสาหกรรมและสินค้า
กลุ่มใด

เงื่อนไขหรอืหลักเกณฑ์เชงิ
เทคนิคในการตีมูลค่าราคา
คารบ์อนส าหรบัสินค้าน าเข้า

CBAM Rebate ส าหรบัผู้ส่งออก/
ผู้น าเข้า หากสินค้าน้ันมี Carbon
Footprint ในระดับต่ากวา่ท่ีก าหนด

Embedded 
Carbon 

Content

European 
Green Deal

Carbon 
Leakage

High 
Carbon 

Emissions

Coverage Pricing Rebate

ท่ีมา: รวบรวมโดย Krungthai COMPASS
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Thailand Voluntary Emission 
Trading Scheme: Thailand V-ETS
โครงการน ารอ่งระบบการซื้อขายใบอนุญาต

ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกภาคสมัครใจฯ

Thailand Voluntary Emission 
Reduction Program: T-VER

โครงการลดก๊าซเรอืนกระจก
ภาคสมัครใจฯ

มีกลไกอะไรบ้างท่ีน่าสนใจและจะเป็นตัวช่วยธุรกิจไทยลดก๊าซเรอืนกระจก?

ตัวอย่างโครงการ
● การใช้พลังงานหมุนเวยีน 
● เพ่ิมประสิทธิภาพการใชพ้ลังงาน จดัการของเสีย 
● การจดัการในภาคขนส่ง 
● อนุรกัษ์และฟื้ นฟูป่า 
● ปรบัวถีิท าการเกษตรเพ่ือลดก๊าซเรอืนกระจก

ผู้ประกอบการจะได้อะไร 
● คารบ์อนเครดิต (Carbon Credit)

การใช้ประโยชน์คารบ์อนเครดิตท่ีได้รบัการรบัรอง
● ใช้ชดเชยการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกขององค์กร 

ผลิตภัณฑ์ หรอือเีวน้ท์ต่างๆ
● สรา้งรายได้จากการขายคารบ์อนเครดิต
● แสดงในรายงานความย่ังยืน

ปัจจบุัน ยังเป็นขั้นตอนการเตรยีมความพรอ้ม
● พัฒนากฎระเบียบและรูปแบบการซื้อขายสิทธิ การ

ทดสอบระบบการตรวจวดั รายงาน และทวนสอบ 
● ให้ความรูแ้ก่ผู้ประกอบการและท าความเข้าใจ

เก่ียวกับระบบการซื้อขายใบอนุญาตฯ

กลไกการซื้อขายใบอนุญาตฯ 
● ยังมีข้อติดขัดทางกฎหมาย 
● แต่โรงงานท่ีเข้ารว่มโครงการฯ จะได้ประโยชน์จาก

โครงสรา้งพ้ืนฐานต่าง ๆ ของ อบก. และท าให้ทราบ
ถึงปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกขององค์กร 
และพรอ้มส าหรบัการปฏิบัติจรงิ หากมีผลทาง
กฎหมายในอนาคตหน่วยงานให้การรบัรอง
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ผู้ประกอบการหลายรายเริม่สนใจเข้ารว่มโครงการ T-VER แต่ยังมี Room เติบโตได้อกีมาก

193,467

510,945

854,300 819,293

1,081,170

1,773,263

781,236

12 8

26

40
48 52

41

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

จ านวนโครงการท่ีได้รบัการขึ้นทะเบียนและ
ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกท่ีคาดวา่จะลดได้/กักเก็บ

ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกท่ีคาดวา่จะลดได้/กักเก็บได้ (tCO2e ต่อปี)

จ านวนโครงการท่ีได้รบัการขึ้นทะเบียน

ปรมิาณการซื้อขายคารบ์อนเครดิตจากโครงการ T-VER 
และราคาซื้อขายเฉล่ียต่อตัน

150.0

30.1
21.4 24.8 25.2

0

50,000

100,000

150,000

200,000

2016 2017 2018 2019 2020

ปรมิาณการซื้อขาย (tCO2e)            ราคาเฉล่ียต่อตัน (บาท)

ท่ีมา: องค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน) วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

ป่าและพ้ืนท่ีสีเขียว 
(6%)

การจดัการของเสีย
(17%)

พลังงานทดแทนจาก
การจดัการของเสีย

(18%)

การเพ่ิมประสิทธิภาพ
พลังงาน 

(19%)

พลังงานทดแทน 
(39%)

ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจก
ท่ีลดได้กระจกุในโครงการใด
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ท าไมภาคธุรกิจต้องหันมาใช้โมเดล BCG?

ภาพรวมของโมเดลเศรษฐกิจ BCG
BCG Model คือค าตอบของการ “เพ่ิมมูลค่า ฝ่าความท้าทาย ภายใต้จดุแข็งท่ีมี” 

ท่ีมา: สวทช. วเิคราะห์และน าเสนอโดย Krungthai COMPASS

B GC

ความสมบูรณ์และ
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

ความหลากหลาย
ทางวฒันธรรม

Strength

นวตักรรม วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี

Bio-technology

AI

Blockchain

IoT ML

Data analytics

OMICs 

Opportunity

Gene Editing 

Threat

กฎระเบียบใหม่ๆ 
โดยเฉพาะก าแพงทาง
การค้าจากประเด็นด้าน
ส่ิงแวดล้อม เช่น 
มาตรการ Carbon
Border Adjustment 
Mechanism ของยุโรป 

CO2

TAX
CARBON

เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวยีน เศรษฐกิจสีเขียว

Bio

ใช้ทรพัยากรชีวภาพ
อย่างคุ้มค่าและ
มุ่งสรา้งมูลค่าเพ่ิม

ค านึงถึงการน าวสัดุต่างๆ 
กลับมาใช้ประโยชน์
ให้มากท่ีสุด 

การพัฒนาท่ีควบคู่ไปกับ
การรกัษาส่ิงแวดล้อม

GreenCircular
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ธุรกิจใดสามารถน าโมเดล BCG ไปปรบัใช้ได้บ้าง?

Value Chain ของ Bio & Circular Economy
Bio & Circular Economy เก่ียวข้องกับภาคเกษตร อาหาร พลังงาน เคมีภัณฑ์ สุขภาพและการแพทย์

ท่ีมา: Nova-Institute และน าเสนอโดย Krungthai COMPASS 

Bio-economy Circular economy

ผลิต Bio-based 
chemical จาก
น้าตาล 

น าร าข้าวสาลีมาผลิต
ภาชนะใส่อาหาร 
ช้อนและส้อม
ท่ีใช้แล้วท้ิง

Recover วสัดุ
โลหะท่ีมีมูลค่าสูง
จากขยะ
อเิล็กทรอนิกส์ 
(e-waste)

Success Case 
ในต่างประเทศ
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4 อตุสาหกรรมหลัก BCG และตัวอย่างแนวทางการส่งเสรมิของภาครฐั
กิจกรรมภายใต้ 4 อุตสาหกรรมหลัก BCG ครอบคลุมท้ังท่ีไม่ซับซ้อนไปจนถึงการอาศัยเทคโนโลยีข้ันสูง

ภาครฐัมุ่งส่งเสรมิธุรกิจอะไรบ้างภายใต้ BCG Economy?

ท่ีมา: สวทช. 
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โมเดล BCG จะช่วยยกระดับธุรกิจและเศรษฐกิจไทยได้มากน้อยแค่ไหน?

เป้าหมาย GDP และการจา้งงาน ใน 4 กลุ่มอตุสาหกรรม BCG
BCG จะช่วยเพ่ิม GDP ไทย 1 ล้านล้านบาท และเพ่ิมการจา้งาน 
3.5 ล้านคน ภายในปี 2026

ท่ีมา: สวทช. ((รา่ง) ยุทธศาสตร ์การขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไทยด้วยเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564 – 2569 (nstda.or.th))
และน าเสนอโดย Krungthai COMPASS

3.4
ล้านล้านบาท

(21% of GDP)

4.4
ล้านล้านบาท

(24% of GDP)

+1.0
ล้านล้านบาท

เป้าหมาย GDP 

2018                       2026f 2018                       2026f

16.5
ล้านคน

20.0
ล้านคน

+3.5
ล้านคน

ตัวอย่างเป้าหมาย GDP ในอตุสาหกรรมหลักตามโมเดล BCG
GDP กลุ่มพลังงานฯ และผลิตภัณฑ์ยาฯ จะเพ่ิมข้ึนกวา่ 2 เท่าตัว

1.30

0.63

0.04
0.11

1.00

1.60

0.90

0.09
0.26

1.20

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

ล้านล้านบาท

2018         2026f

เป้าหมาย GDP เป้าหมายการจา้งงาน

https://waa.inter.nstda.or.th/stks/pub/2021/20200213-bcg-strategy-2564-2569.pdf
https://waa.inter.nstda.or.th/stks/pub/2021/20200213-bcg-strategy-2564-2569.pdf
https://waa.inter.nstda.or.th/stks/pub/2021/20200213-bcg-strategy-2564-2569.pdf
https://waa.inter.nstda.or.th/stks/pub/2021/20200213-bcg-strategy-2564-2569.pdf
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ถอดบทเรยีนจากต่างประเทศ…สู่ค าแนะน าส าหรบัผู้ประกอบการไทย
สรุปปัจจยัแห่งความส าเรจ็ ด้าน BCG Economy จากบทเรยีนในต่างประเทศ

ปัจจยัแห่งความส าเรจ็ของ 
Bio-based product

ท่ีมา: COWI, International Advisory Council on Global Bioeconomy, Accenture และสังเคราะห์โดย Krungthai COMPASS

มีการทดสอบตลาด
ต้ังแต่เน่ินๆ 

มี Partner ท่ี
แข็งแกรง่ 

สามารถเข้าถึงแหล่ง
เงนิทุนอย่างเหมาะสม 

มีการจดลิขสิทธ์ิหรอื
สิทธิบัตรอย่างถูกต้อง 

มีความสามารถในการ
แข่งขันด้านราคา หรอื
คุณภาพท่ีเหนือกวา่ 0 100 200

Communication/ Education

strategy

Favorable international context

Human resources

Efficiency / Low cost

/Profitability

Adequate funding

Timely market decisions based

on local and international…

Favorable national context

Collaboration/Partnership

Knowledge and technology

จ านวนผู้ตอบ
แบบส ารวจ

ผลส ารวจความคิดเห็นของ Expert 
ต่อปัจจยัแห่งความส าเรจ็ด้าน 
Bio-based innovations

Key enablers of the circular 
business model

Design Consumer 
engagement

Reverse 
logistics

Ecosystem

Disruptive 
technology

Eco
system
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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. 

Disclosures 




