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ท าความรูจ้กั “คารบ์อนเครดิต”

ท่ีมำ: อบก.

Baseline emission

Baseline โครงการลด
ก๊าซเรอืนกระจก

ปรมิาณก๊าซ
เรอืนกระจก
ท่ีลดลง = 
คารบ์อนเครดิต

Project emission

year year

CO2 ท่ีดูดซับ

ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจก
ท่ีดูดซับ = คารบ์อนเครดิต

CO2 ท่ีดูดซับ

คารบ์อนเครดิต คือ ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกท่ีลดลงหรอืถูกดูดซับเพ่ิมข้ึนจากการท าโครงการต่างๆ และได้รบัการ
รบัรองมาตรฐานจากองค์กรท่ีเก่ียวข้อง โดยคารบ์อนเครดิตจะมีหน่วยเป็น  ตันคารบ์อนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2eq) 
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ตลาดซื้อขายคารบ์อนมีกลไกอย่างไร

ท่ีมำ: Word Bank, EY, Sustainalize รวบรวมและน ำเสนอโดย Krungthai COMPASS
หมำยเหตุ: GHG คือ Greenhouse gas

บรษัิท A บรษัิท B

GHG 
ท่ีปล่อย
ออกมา
ท้ังหมด

GHG ท่ีลดลงจาก
การด าเนิน
โครงการต่างๆ
เช่น ลงทุนใน Clean 
Tech 

GHG 
ส่วนเกิน

GHG 
ท่ีปล่อย
ออกมา
ท้ังหมด

ปรมิาณ GHG ท่ีหน่วยงาน
ก ากับก าหนดให้ปล่อยได้

Carbon 
market

ซื้อสิทธิในการปล่อย GHG ขายสิทธิในการปล่อย GHG

ตลาดคารบ์อนภาคบังคับ (Mandatory carbon market) ตลาดคารบ์อนภาคสมัครใจ (Voluntary carbon market)

บรษัิท A โครงการลดหรอืดูดซับ GHG

Carbon credits:
GHG ท่ีลดลงจาก
การด าเนิน
โครงการต่างๆ 
เช่น ลงทุนใน Clean 
Tech หรอืการดูดซับ 
GHG ด้วยการปลูกป่า

GHG ท่ีบรษัิท 
ต้องการลด 
โดยการชดเชย
ด้วย Carbon 
creditGHG 

ท่ีปล่อย
ออกมา
ท้ังหมด

Carbon 
market

ซื้อ Carbon credits ขาย Carbon credits

กลไกของประเทศไทยในปัจจบุันเช่น ในยุโรป จนี และเกาหลีใต้
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คารบ์อนเครดิตท่ีสามารถน ามาซ้ือขายได้ ต้องผ่านการรบัรองจากใคร

โครงการลดก๊าซเรอืนกระจกภาค
สมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย 
(Thailand Voluntary Emission 
Reduction: T-VER)

 ผู้ประกอบการสามารถยื่นข้อเสนอโครงการและขอขึ้นทะเบียน
คารบ์อนเครดิต กับ อบก. 

 ต้องผ่านการตรวจสอบความใช้ได้ และการทวนสอบจากผู้
ประเมินภายนอก (Validation and Verification Body: 
VVB)

 ยังไม่สามารถน าไปขายในระดับต่างประเทศได้ 
 อบก. มีแผนท่ีจะยกระดับเครดิต T-VERs ให้เทียบเท่าสากล 

และสอดคล้องหรอืเป็นท่ียอมรบัในโครงการลดก๊าซเรอืน
กระจกของนานาชาติ เช่น CORSIA และ Article 6

คารบ์อนเครดิตท่ีสามารถซื้อขายได้จะต้องผ่านการรบัรองมาตรฐาน T-VER จาก อบก. หรอื มาตรฐานสากลอื่นๆ

สัดส่วนปรมิาณคารบ์อนเครดิตท่ัวโลก จ าแนกตามมาตรฐาน*

นอกจากน้ี ยังมีมาตรฐานอื่นๆ ในระดับสากล 

ท่ีมำ: อบก. และรำยงำน “State and Trends of Carbon Pricing 2022” โดย World Bank
หมำยเหตุ: * ปี 2021
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การซื้อขายคารบ์อนเครดิตในไทยต้องท าอย่างไร (1/2)
ปัจจบุันน้ีในไทยเป็นลักษณะการเจรจาต่อรองระหวา่งผู้ซื้อและผู้ขายโดยตรง (Over-the-counter: OTC)

 ต้องยื่นขอเปิดทะเบียนบัญชีซื้อขายกับ อบก. 
 ผู้ซื้อและผู้ขายเจรจาการซื้อขายได้โดยตรง จากรายชื่อโครงการท่ี อบก. ประกาศไว้
 หลังจากการซื้อขายเกิดขึ้นแล้ว อบก. จะถ่ายโอนคารบ์อนเครดิตจากบัญชีผู้ขายไปยังผู้ซื้อ 

ท่ีมำ: อบก., Caron Market Club
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การซื้อขายคารบ์อนเครดิตในไทยต้องท าอย่างไร (2/2)
สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย และพันมิตร ก าลังอยู่ระหวา่งการพัฒนา 

เเพลตฟอรม์การซื้อขายพลังงานสะอาดเเละคารบ์อนเครดิต (RE & CC Exchange Platform) 

ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีเริม่ได้รบัความนิยมในต่างประเทศ เช่น ในสิงคโปรม์ี CIX

ท่ีมำ: สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย, CIX

แสดงภาพรวมท้ัง
ปรมิาณและราคา

การส่งค าส่ังซ้ือขาย

แสดงข้อมูลการซ้ือ
ขายแต่ละราย
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จะน าคารบ์อนเครดิตไปชดเชยปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกท่ีปล่อยอยู่ในปัจจุบันได้อย่างไร
 ผู้ท่ีต้องการน าคารบ์อนเครดิตจากโครงการ T-VER ไปชดเชยสถานะการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก สามารถเข้ารว่มโครงการ 

“Thailand Carbon Offsetting Program (T-COP)” ซึ่งด าเนินการโดย อบก. 
 อบก. จะเป็นผู้ให้การรบัรองท้ังในระดับองค์กร ผลิตภัณฑ์ งาน Event และส่วนบุคคล หลังผ่านขั้นตอน เงื่อนไข ของ อบก. และ

การทวนสอบจากหน่วยงานอสิระ

ท่ีมำ: อบก.

การรบัรองกิจกรรมชดเชยคารบ์อนจะแบง่ออกเป็น 2 รูปแบบ
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โครงการ T-VER คึกคักแค่ไหน

มีการเข้ารว่มโครงการ T-VER เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง 

สัดส่วนปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกท่ีได้รบัการรบัรองภายใต้
โครงการ T-VER ในช่วงปี 2015 – ส.ค. 2022 จ าแนกตาม
ประเภทโครงการ

โครงการ T-VER ส่วนใหญ่กวา่ 63% 
คือโครงการพัฒนาพลังงานทดแทน 

ท่ีมำ: อบก., ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม และวเิครำะห์โดย Krungthai COMPASS
หมำยเหตุ: ข้อมูล ณ วนัท่ี 29 ส.ค. 2022, * ข้อมูลก๊ำซเรอืนกระจกของไทยล่ำสุดปี 2016 อยู่ท่ี 354,357,610 tCO2e (ไม่รวมภำคป่ำไม้และกำรใช้ประโยชน์ท่ีดิน) 

ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกท่ีได้รบัการรบัรอง (tCO2e)

จ านวนโครงการ 0.9%
ของก๊าซเรอืนกระจก

ท่ีไทยปล่อยท้ังหมดต่อปี*

2017         2018         2019            2020             2021                8M/2022

493,207
887,523

1,262,757

2,578,321

3,030,038 3,019,064

52
50

342722

49

ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกท่ีได้รบัการรบัรอง

11,860,059 tCO2eq

การพัฒนาพลังงานทดแทน

การเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
พลังงาน

พลังงาน
ทดแทน
จากการ
จัดการ
ของเสีย

การ
จัดการ
ขยะ

มูลฝอย
ส่ิงปฏิกูล
และ
วสัดุ
เหลือใช้

0% ป่าไม้และพ้ืนท่ีสีเขียว

63% 
16%11%

9%

1% อื่นๆ
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การซื้อขายคารบ์อนเครดิตในไทยมีมากน้อยแค่ไหน

ปรมิาณการซื้อขายคารบ์อนเครดิตจากโครงการ T-VER 
(หน่วย: tCO2e) 

มูลค่าและราคาการซื้อขายคารบ์อนเครดิตจากโครงการ T-VER 

 ปรมิาณการซ้ือขายคารบ์อนเครดิตไนไทยในช่วง 8M/2022 ขยายตัวมากถึง 425% เมื่อเทียบกับปรมิาณท้ังปี 2021

 หากพิจารณาในเชิงมูลค่า ก็พบว่าขยายตัวสูงถึง 1228% หลังจากปริมาณการซื้อขายเพ่ิมขึ้น ขณะท่ีราคาคาร์บอนเครดิต
ปรบัตัวสูงขึ้นมากจากปี 2021 ท่ีเฉล่ีย 34 บาทต่อตันคารบ์อนฯ เป็น 107 บาทต่อตันคารบ์อนฯ ในปี 2022

ท่ีมำ: อบก., ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม และวเิครำะห์โดย Krungthai COMPASS
หมำยเหตุ: ข้อมูล ณ วนัท่ี 29 ส.ค. 2022, * ข้อมูลก๊ำซเรอืนกระจกของไทยล่ำสุดปี 2016 อยู่ท่ี 354,357,610 tCO2e (ไม่รวมภำคป่ำไม้และกำรใช้ประโยชน์ท่ีดิน) 

2017        2018         2019          2020           2021              8M/2022

33,468
144,697 131,028

169,806

273,588

1,163,529
425%

9%
ของก๊าซเรอืนกระจก
ท่ีได้รบัการรบัรองใน
โครงการ T-VER

0.1%
ของก๊าซเรอืนกระจกท่ี
ไทยปล่อยท้ังหมด*

2017     2018     2019    2020      2021                 8M/2022

ราคาเฉล่ียต่อตัน (บาท)

มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)

1.01
3.09 3.25 4.38

9.40

124.8
107

34

30 21 25 26
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 ตลาดซื้อขายคารบ์อนในไทยยังมี
ขนาดเล็ก โดยในปี 2021 คิดเป็น
เพียง 0.1% ของก๊าซเรอืนกระจกท่ี
ประเทศไทยปล่อยท้ังหมดต่อปี
เท่าน้ัน ซึ่งต่ากวา่มาตรการด้าน
ราคาคารบ์อนของโลกท่ีครอบคลมุ 
23% ของก๊าซเรอืนกระจกท้ังโลก 

 ราคาคารบ์อนในไทย แม้เพ่ิมข้ึน 
แต่ยังอยู่ในระดับต่า เม่ือเทียบกับ
ตลาดภาคบังคับในต่างประเทศ 
เช่น ระบบ ETS ของยุโรปท่ีราคา
คารบ์อนอยู่ท่ีราว 80-100 
ดอลลารฯ์ ต่อตันคารบ์อนฯ ขณะท่ี
ราคาในไทยเฉล่ียล่าสุดปี 2022 อยู่
ท่ี 107 บาท หรอื ประมาณ 3
ดอลลารส์หรฐัฯ)

อย่างไรก็ดี ตลาดคารบ์อนในไทยยังมีขนาดเล็ก และราคายังอยู่ในระดับต่า

ท่ีมำ: รำยงำน “State and Trends of Carbon Pricing 2022” โดย World Bank
หมำยเหตุ: ตลำดคำรบ์อนของไทยเป็นลักษณะภำคสมัครใจ ซึ่งแตกต่ำงกับประเทศอื่นๆ ท่ีปรำกฏในรูป 

Thailand
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ตลาดซื้อขายคารบ์อนในต่างประเทศเติบโตแค่ไหน

มูลค่ากลไกราคาคารบ์อน (Carbon Tax และ ETS) 
(หน่วย: พันล้ำนดอลลำรส์หรฐัฯ)

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

ปรมิาณคารบ์อนเครดิตภาคสมัครใจออกใหม่ท่ัวท้ังโลก 
(หน่วย: MtCO2e)

• มูลค่าตลาดกลไกราคาคารบ์อน (ETS & Carbon Tax) ท่ัวโลกปี 2021 เติบโตสูงถึง 58% ตามราคาคารบ์อนท่ีเพ่ิมขึ้นมาก เช่น ราคา
คารบ์อนของ EU ETS เพ่ิมขึ้นกวา่ 150% ประกอบกับมีการบังคับใชร้ะบบกลไกราคาคารบ์อนมากขึ้น เช่น U.K. ETS และ China ETS

• ตลาดซ้ือขายคารบ์อนเครดิตภาคสมัครใจเติบโตสูง โดยในปี 2021 มีปรมิาณคารบ์อนเครดิตใหม่เพ่ิมข้ึนมากถึง 48% เน่ืองจาก
ภาคเอกชนต้ังเป้า Net zero emission และเริม่ด าเนินโครงการลดก๊าซเรอืนกระจกและสนใจท่ีจะซื้อขายคารบ์อนเครดิตเพ่ิมขึ้น

2018 2019 2020 2021

45 45
53

84+58%

2020 2021

327
478+48%

CO2
CREDIT

CO2
CREDIT
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ราคาคารบ์อนเครดิตมีความแตกต่างกัน สะท้อนคุณภาพหรอืการให้ค่าท่ีต่างกัน 

ราคาคารบ์อนเครดิต จ าแนกตามประเภทโครงการ

ท่ีมำ: S&P Global Platts และ World Bank

ราคาของคารบ์อนเครดิตจะขึน้อยู่กับ...

 มาตรฐานการรบัรอง 

 ระดับการตรวจสอบโดย Third party 

 ประเภทของโครงการ 

 ท าเลท่ีต้ังของโครงการ 

 ต้นทุนในการด าเนินโครงการ 

 อายุของโครงการ 

 ผลประโยชน์รว่มอื่นๆ (co-benefits) ท่ี
นอกเหนือจากการลดก๊าซเรอืนกระจก เช่น 
โครงการท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
(SDGs)
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แนวโน้มในอนาคตจะเป็นอย่างไร? (1/2)

คาดการณ์ปรมิาณการซื้อขายคารบ์อนเครดิตภาคสมัครใจท่ัวโลก 
(หน่วย: GtCO2)

 ความต่ืนตัวของภาคเอกชนจะเป็นแรงผลักดัน
ส าคัญท่ีท าให้ตลาดซื้อขายคารบ์อนเครดิตในไทย
เติบโต หลังจากผู้ประกอบการรายใหญ่หลายราย
เริม่ประกาศเป้าหมาย Net zero emission
อย่างชัดเจน 

 อบก. ได้จดัต้ังเครอืข่ายคารบ์อนนิวทรลัประเทศ
ไทย (Thailand Carbon Neutral Network
หรอื TCNN) ขณะท่ี กลุ่มบางจากฯ รว่มกับ
พันธมิตร ก่อต้ัง Carbon Markets Club
(CMC) กระตุ้นให้การซื้อขายเพ่ิมขึ้น

 สอดคล้องกับทิศทางระดับโลก ท่ี McKinsey
คาดวา่ในปี 2030 ความการซื้อขายคารบ์อนภาค
สมัครใจจะเติบโต 15 เท่าจากปี 2020 และเติบโต
มากถึง 100 เท่า ในปี 2050

ท่ีมำ: McKinsey

2020 2030 2050

1.5-2

7-13
CO2

CREDIT

CO2
CREDIT

0.1

15x

100x
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ราคาคารบ์อนเครดิตจะปรบัตัวเพ่ิมขึน้แตะระดับ 100 ดอลลารส์หรฐัฯ 

 EY ประเมินวา่ในปี 2035 ราคาคารบ์อนเครดิตจะอยู่ท่ีระดับ 80-150 ดอลลารส์หรฐัฯ ต่อตันคารบ์อนฯ จากปัจจบุันอยู่ท่ีราว 25
ดอลลารส์หรฐัฯ ต่อตันคารบ์อนฯ เน่ืองจากความต้องการท่ีสูงขึ้น โดยเฉพาะคารบ์อนเครดิตท่ีมีคุณภาพสูง 

 ผลส ารวจนักเศรษฐศาสตรส่ิ์งแวดล้อม โดย Reuters ในปี 2021 ประเมินวา่ราคาคารบ์อนท่ีจะท าให้โลกบรรลุเป้าหมาย Net zero 
emission ในปี 2050 จะต้องอยู่ท่ี 50-250 ดอลลารส์หรฐัฯ ต่อตันคารบ์อนฯ (ค่ากลางเท่ากับ 100 ดอลลารส์หรฐัฯ)

คาดการณ์แนวโน้มราคาคารบ์อนเครดิต

ท่ีมำ: EY (May 2022), Reuters

แนวโน้มในอนาคตจะเป็นอย่างไร? (2/2)
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นัยต่อภาคธรุกิจ และข้อเสนอแนะต่อภาครฐับาล (1/3)
 ผู้ประกอบการควรเริม่ด าเนินโครงการลดก๊าซเรอืนกระจก และซื้อขายคารบ์อนเครดิตต้ังแต่เน่ินๆ เพ่ือเตรยีมพรอ้มในช่วงท่ีราคา

คารบ์อนยังไม่สูงมากนัก รวมถึงช่วยดึงดูดลกูค้าและนักลงทุนท่ีให้ความส าคัญกับความยั่งยืน และน าผลการด าเนินงาน ไปเผยแพรใ่น
รายงานต่างๆ เช่น One report และ Dow Jones Sustainability Index (DJSI)

 การชดเชยคารบ์อนจะช่วยลดต้นทุนในการลดก๊าซเรอืนกระจก 50-80% เมื่อเทียบกับการด าเนินโครงการด้วยตัวเองเพียงอย่างเดียว

ขั้นตอนการลดก๊าซเรอืนกระจกในองค์กร

ท่ีมำ: อบก. ซึ่งอ้ำงอิงข้อมูลจำก climate neutral now guidelines (UNFCCC) และวเิครำะห์โดย Krungthai COMPASS
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 ผู้ประกอบการท่ีมีความพรอ้มอาจน ากลไก Internal
Carbon Pricing (ICP) มาประยุกต์ใช้

o เป็นการวดัต้นทุนการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของแต่ละ
หน่วยงานหรอืโครงการต่างๆ ในองค์กร ให้อยู่ในรูปตัวเงนิ

o เป็นเครื่องมือท่ีกระตุ้นให้เกิดการลดก๊าซเรอืนกระจก และใช้
ในการวางแผนและการก าหนดกลยุทธ์ Net zero emission

ผลส ารวจชี้วา่
ในปี 2021 มีบรษัิท

ท่ัวโลกกวา่ 16%
น ากลไก ICP มาใช้แล้ว 

19% เผยวา่จะน า 

ICP มาประยุกต์ใช้
ภายในช่วง 2 ปี
ขา้งหน้า 

o บรกิารบรหิารจดัการ Portfolio ของคารบ์อนเครดิต 

o บรกิารท่ีปรกึษาในการซื้อขาย

o บรกิารบรหิารความเส่ียงด้านราคาคารบ์อนเครดิต 
(Risk-hedging mechanisms)

o การน าเทคโนโลยี Blockchain หรอื Smart contract 
มาใช้ในการยกระดับการซื้อขายคารบ์อนเครดิต เพ่ือ
ป้องกันปัญหา “Green washing” ซึ่งเริม่เห็น
พัฒนาการบ้างแล้วในต่างประเทศ

 เป็นโอกาสส าหรบัธรุกิจตัวกลาง เช่น สถาบันการเงนิ 
ตลอดจนนักลงทุน และผู้พัฒนา Platform และนวตักรรม
ในการซื้อขายและบรหิารจดัการคารบ์อนเครดิต

ท่ีมำ: World bank, CDP และวเิครำะห์โดย Krungthai COMPASS

นัยต่อภาคธรุกิจ และข้อเสนอแนะต่อภาครฐับาล (2/3)
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ท่ีมำ: วเิครำะห์และรวบรวมโดย Krungthai COMPASS

นัยต่อภาคธรุกิจ และข้อเสนอแนะต่อภาครฐับาล (3/3)

Supply Intermediaries Buyers
Project Developers & Carbon 
Registries

เพ่ิมจ านวนและยกระดับผู้ประเมินภายนอก 
(Validation and Verification Body: 
VVB)

ยกระดับมาตรฐาน T-VER ให้เทียบเท่า
มาตรฐานสากล

เพ่ิม Scope โครงการ ภายใต้ T-VER

สนับสนุนและให้ความรูแ้ก่ผู้ประกอบการท่ี
สนใจในมาตรฐานสากลต่างๆ เช่น VERRA

ส่งเสรมิการพัฒนาโครงการท่ีน าไปสู่
คารบ์อนเครดิตท่ีมีคุณภาพสูง เช่น ด้วย
การสนับสนุนเงนิทุนหรอืมอบสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี

Carbon Exchanges, Brokers

ส่งเสรมิการพัฒนา Platform ซื้อขาย
คารบ์อนเครดิตท่ีมีมาตรฐาน มีการ
เปิดเผยราคาท่ีโปรง่ใส และน า

เทคโนโลยี เช่น Blockchain
มาประยุกต์ใช้ 

พัฒนาให้ carbon credit contracts 
มีมาตรฐานเดียวกัน(Standardization)

มีมาตรการเพ่ิมสภาพคล่องในตลาด
ซื้อขายคารบ์อนอย่างเหมาะสม

ส่งเสรมิให้เกิดนวตักรรมใหม่ๆ เช่น 
เครื่องมือบรหิารความเส่ียงด้านราคา
คารบ์อน

Corporates, Individual and 
Institution

ให้ความรู ้และชี้ให้เห็นประโยชน์ท่ีจะ
ได้รบัจากการซื้อคารบ์อนเครดิต

ส่งเสรมิความรว่มมือของ
ภาคเอกชน (Industry colaboration) 

เพ่ือกระตุ้น Demand และก่อให้เกิดการ
แลกเปล่ียนองค์ความรู้

Infrastructure: Trade, post-trade, financing, and data
มีการเชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบ และป้องกันการนับซ้า
มีกลไกป้องกันการทุจรติ (Market integrity assurance)
ส่งเสรมิให้สถาบันการเงินสนับสนุนเงินทุนเพ่ือด าเนินโครงการลดก๊าซเรอืนกระจก (Upfront investments)
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การซื้อขาย
ใบรบัรองพลังงานหมุนเวยีน
(Renewable Energy Certificate: REC)
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ใบรบัรองพลังงานหมุนเวยีน (REC) คืออะไร?
 REC เป็นเครื่องมือท่ีถูกพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใชยื้นยันวา่ไฟฟ้าท่ีผลิตได้มาจากแหล่งพลังงานหมุนเวยีนท่ีน่าเชื่อถือ 

(โดยมีหน่วยวดั 1 REC = ไฟฟ้า 1 เมกะวตัต์ต่อชั่วโมง (MWh) ท่ีผลิตข้ึนจากพลังงานหมุนเวยีน)

 ผู้ท่ีจะได้ประโยชน์หลัก คือ 
1) ผู้ท่ีต้องการใชไ้ฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีน สามารถใช ้REC เพ่ืออา้งสิทธิการใชไ้ฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีน 
2) ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีน สามารถสรา้งรายได้เพ่ิมเติมจากการขาย REC

ท่ีมำ: Krungthai COMPASS

ผลิตเป็นไฟฟา้และ
ส่งเข้าโครงข่าย

Green attributes 
ท่ีผ่านมาตรฐานท่ีก าหนด

ผู้ท่ีซ้ือ REC 
สามารถอ้างสิทธิ
การใช้พลังงาน
หมุนเวยีน เพ่ือ
บรรลุเป้าหมาย
ด้านพลังงาน
หมุนเวยีน

Solar   Biomass

Renewable
Energy

Certificate
(REC)

แหล่งพลังงานหมุนเวยีนต่างๆ

Wind Small Hydro
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มาตรฐานการรบัรองพลังงานหมุนเวยีนท่ีส าคัญมีอะไรบ้าง?

1. มาตรฐาน US Renewable Energy Certificate Schemes (US RECs)
2. มาตรฐาน European Energy Certificate System - Guarantee of Origin (EECS-GO)
3. มาตรฐาน International REC Standard (I-REC) ซึ่งเป็นมาตรฐานท่ีใช้ในประเทศไทยในปัจจบุัน โดยมี กฟผ. 
เป็นผู้รบัรอง REC ท่ีได้รบัสิทธ์ิจาก I-REC

REC ท่ีน ามาซื้อขายจะต้องผ่านมาตรฐานการรบัรองคุณลักษณะทางพลังงาน (Energy Attribute Certificate: EAC)
ซึ่งมาตรฐาน EAC ส าคัญๆ ท่ีเป็นท่ียอมรบัในระดับสากลในปัจจบุัน มีด้วยกัน 3 มาตรฐาน ได้แก่ 

ท่ีมำ: I-REC STANDARD FOUNDATION, S&P Global (March 2022)

มาตรฐาน EAC ท่ีนิยมใช้ในประเทศต่างๆ ท่ัวโลก
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กระบวนการซื้อขายใบรบัรองการผลิตพลังงานหมุนเวยีน (REC)

ท่ีมำ: กฟผ. ดัดแปลงโดย Krungthai COMPASS
หมำยเหตุ: กรณีท่ี กฟผ. เป็นผู้ขอขึ้นทะเบียนโครงกำรเอง จะต้องด ำเนินกำรผ่ำน The Green Certificate Company (GCC) ซึ่งได้รบัมอบหมำยจำก I-REC

Certificate Registry

ผู้สรา้งมาตรฐาน

Certificate Issuer Participant             End-UserRE Generator        Registrant

ผู้ขาย REC ผู้รบัรอง ผู้ซื้อ REC

เจ้าของโรงไฟฟ้า RE

1. ส่ังซื้อ REC

2. ขอการ
รบัรอง REC

3. ส่งมอบ 
REC

4. ช าระค่า REC

ผู้ท่ีต้องการ
อา้งสิทธ์ิการ
ใช้พลังงาน
หมุนเวยีน



23

ตัวอย่างช่องทางการซื้อขาย REC ส าหรบัผู้ต้องการซื้อและผู้ต้องการขาย REC 
ปัจจบุัน มีหลายองค์กรเอกชนหรอืเครอืข่ายองค์กรเอกชนท่ีมีความสนใจท่ีจะท าหน้าท่ีเป็นส่ือกลางในการซื้อขายคารบ์อน 

เครอืข่าย 
Carbon

Markets
Club 

(CMC)

สนับสนุนการซื้อขายคารบ์อนเครดิต และ REC
โดยปัจจบุันยังเป็นรูปแบบ OTC แต่มีแผนท่ีจะ
พัฒนาไปสู่ platform ระบบดิจทัิล รองรบั
การท า e-registration กับหน่วยงาน
ผู้ขึ้นทะเบียนและให้การรบัรอง พรอ้มท้ัง
น าเทคโนโลยี Blockchain มาปรบัใช้ใน
กระบวนการซื้อขาย

ท่ีมำ: รวบรวมโดย Krungthai COMPASS

กฟผ. พัฒนา 
“GreenLink

Marketplace” 

มีวตัถุประสงค์เพ่ือเป็นตลาดกลางซื้อขาย REC โดยท่ีผู้ผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวยีนสามารถน าโครงการต่างๆ มาแสดงในตลาด
กลางออนไลน์น้ี เพ่ือให้ผู้ท่ีต้องการซื้อ REC เลือกโครงการท่ี
ต้องการ และสามารถเจรจาต่อรองราคาซื้อขายกันเอง 

ปตท. พัฒนา
ดิจทัิลแพลตฟอรม์ 

ReAcc

ให้บรกิารซื้อขายด้านพลังงานสะอาด 
อาทิ การซื้อขาย REC การซื้อขายไฟฟา้
ในรูปแบบ Corporate Power 
Purchase Agreement (CPPA) 

Blockfint พัฒนา
แพลตฟอรม์ 

Gideon 

รองรบัการซื้อขาย REC ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ดี 
ท่ีผ่านมา บรษัิทฯ ได้สนับสนุนแพลตฟอรม์ Gideon ส าหรบัเป็นเครื่องมือ
ในการซื้อขายแลกเปล่ียนคารบ์อนเครดิต โดยไม่มีค่าใช้จา่ยใด ๆ  ให้กับ
กลุ่มเครอืข่ายคารบ์อนนิวทรลัประเทศไทย (TCNN)
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การขึ้นทะเบียนและการใช้ REC ในการอา้งสิทธ์ิฯ ในไทยเพ่ิมข้ึนอย่างก้าวกระโดด 

0.15

0.47

1.02

2.17

2.30

2018 2019 2020 2021 7M/2022

+113%

+6%

0.33

0.79

1.57

2020 2021 7M/2022

+135%

+99%

รวมปี 2020-2022 = 2.69 ล้าน REC

ท่ีมำ: I-REC Standard Foundation และวเิครำะห์โดย Krungthai COMPASS

ปรมิาณการขึ้นทะเบียน REC
ตามมาตรฐาน I-REC ในไทย 

ปรมิาณการไถ่ถอน REC เพ่ือการอา้งสิทธ์ิการใช้
พลังงานหมุนเวยีน ตามมาตรฐาน I-REC ในไทย

หน่วย: ล้าน REC หน่วย: ล้าน REC
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การขึ้นทะเบียนและการใช้ REC ในการอา้งสิทธ์ิฯ ในระดับโลกเติบโตสูง

8
19

32

71

128

2018 2019 2020 2021 7M/2022

+124%

+80%

4

13

24

2020 2021 7M/2022

+103%

+29%

ท่ีมำ: I-REC Standard Foundation และวเิครำะห์โดย Krungthai COMPASS

ปรมิาณการขึ้นทะเบียน REC
ตามมาตรฐาน I-REC ท่ัวท้ังโลก

ปรมิาณการไถ่ถอน REC เพ่ือการอา้งสิทธ์ิการใช้
พลังงานหมุนเวยีน ตามมาตรฐาน I-REC ท่ัวท้ังโลก

หน่วย: ล้าน REC หน่วย: ล้าน REC
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แนวโน้มในอนาคตจะเป็นอย่างไร (1/3): การเพ่ิมสัดส่วนการใช้ RE
ตลาดการซื้อขาย REC ในไทยมีแนวโน้มเติบโต ตามความต้องการใช้พลังงานหมุนเวยีน โดยภาครฐัมีเป้าหมายท่ีจะ
เพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวยีนของประเทศแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลจ านวนมาก เพ่ือลดปรมิาณการปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจกในภาคพลังงาน ซึ่งท่ีผ่านมาภาคพลังงานปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในสัดส่วนท่ีสูงถึง 71.6%

67.2%

68.2%

71.6%

19.9%

18.1%

14.7%

8.6%

8.3%

8.9%

4.3%

5.4%

4.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2000

(245,757 GgCO2eq)

2008

(325,278 GgCO2eq)

2016

(354,358 GgCO2eq)

ภาคพลังงาน         ภาคเกษตร         ภาคกระบวนการอตุสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์         ภาคของเสีย

ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของไทยรายสาขา ปี 2000, 2008 และ 2016

ท่ีมำ: ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
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ก าลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีน (RE) 
ของโลกจะเติบโตสูง เพ่ือตอบโจทย์การลดการ
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจก

 IEA ประเมินวา่ ก าลังการผลิตพลังงานหมุนเวยีนโดยรวม
ของโลกในช่วงปี 2021-2026 ภายใต้ Main Case
Scenario จะเพ่ิมขึ้น 1.6 เท่าตัวจากช่วงปี 2015-2020 

 ขณะท่ีก าลังการผลิตฯ ภายใต้ Net Zero Scenario จะเพ่ิม
ราว 2.1 เท่าตัว ไปสู่ระดับ 6,000 กิกะวตัต์ในช่วง 2021-2026
และสัดส่วนพลังงานหมุนเวยีนในการผลิตไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนเป็น 
88% ในปี 2050 จาก 26% ในปี 2020

 ประเทศไทยก็ก าหนดเป้าหมายการใช้พลังงานสะอาด โดย
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ก าลังจดัท า 
“แผนพลังงานชาติ" (National Energy Plan 2022) 
โดยมีการเปิดเผยเบื้องต้นวา่ จะเพ่ิมสัดส่วนการผลิตไฟฟ้า
ใหม่จากพลังงานพลังงานหมุนเวยีนไม่น้อยกวา่ 50% ของ
ไฟฟ้าท่ีผลิตได้ท้ังหมดภายในปี 2050 จาก 20% ในปี 2021

ก าลังการผลิตพลังงานหมุนเวยีนของโลกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
ในแต่ละช่วงเวลา ภายใต้สถานการณ์สมมติต่างๆ (โดย IEA)

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

แนวโน้มในอนาคตจะเป็นอย่างไร (1/3): การเพ่ิมสัดส่วนการใช้ RE
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แนวโน้มในอนาคตจะเป็นอย่างไร (2/3): บรษัิทชั้นน าท่ัวโลกต้ังเป้าใช้ RE 100%

การซื้อขาย REC ได้รบัแรงหนุนจากการท่ีบรษัิทขา้มชาติรายใหญ่ท่ัวโลกต่าง
มุ่งสู่การใช้พลังงานหมุนเวยีน 100% โดยเข้ารว่มเป็นสมาชิกในกลุ่ม RE100 
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Transportation Services                         (2023)

Apparel                                                  (2028)
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Infrastructure                                         (2038)

Biotech, Health Care and Pharma        (2031)

Materials                                               (2036)

Food, Beverages and Agriculture        (2034)
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Manufacturing                                       (2036)

Services                                                 (2028)

261

378
+13.1% (CAGR)

Transportation Services

Apparel

Hospitality

ปีเป้าหมายเฉล่ีย

2023

2028

2030
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2036

2034

2030

2036

2028

จ านวนสมาชิกในกลุ่ม RE100 จ าแนกตามประเภทธรุกิจ

ท่ีมำ: RE100 Database 
หมำยเหตุ: ข้อมูลสมำชิก RE100 ปี 2022 และปีเป้ำหมำยเฉล่ีย ประมวลเม่ือวนัท่ี 19/08/2022



29

ท าให้เกิดความต้องการซื้อ REC ใน
ตลาดภายในประเทศ และสรา้งแรง
กดดันให้ผู้ประกอบการต่างๆ ท่ีอยู่
ใน Supply Chain ของบรษัิทข้าม
ชาติเหล่าน้ัน จ าเป็นต้องปรบัตัว

ตัวอย่างบรษัิทต่างๆ ท่ีเป็นสมาชิกในกลุ่ม RE100

ท่ีมำ: EKOenergy (Finland) และ Climate Group and CDP (2022), “RE100 Annual Disclosure Report 2021”

มีบรษัิทข้ามชาติรายใหญ่กวา่ 

50 รายท่ีอยู่ในกลุ่ม RE100

และมีกิจการในไทย

ประเทศไทยมีการจดัต้ังกลุ่มสมาชิก
สมาคมพลังงานหมุนเวยีนไทย 
(Thai Renewable Energy 

Association: RE100) 
โดยปัจจบุันมีสมาชิกเข้ารว่มกวา่ 

500 บรษัิท/องค์กร 
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แนวโน้มในอนาคตจะเป็นอย่างไร (3/3): การรายงานในมิติด้านความย่ังยืน

การใช้ประโยชน์ของ REC ในรายงาน/การประเมินท่ีเก่ียวกับ
ประเด็นความยั่งยืนในมิติด้านส่ิงแวดล้อม

การซื้อขาย REC จะไดรบัแรงผลักดันจากความจ าเป็นในการรายงานการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกตาม Greenhouse Gas
Protocol – Scope 2 ขององค์กร ในรายงานต่างๆ อกีท้ังยังเป็นรูปแบบการมีส่วนรว่มในการขับเคล่ือนธรุกิจท่ีสอดรบักับ 
Sustainable Development Goals (SDGs 7) ท่ีเก่ียวกับพลังงานสะอาดอกีด้วย

ท่ีมำ: รวบรวมโดย Krungthai COMPASS
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นัยต่อภาคธรุกิจ และข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง (1/2)

 ผู้ประกอบการท่ีใส่ใจส่ิงแวดล้อมควรให้ความส าคัญกับการใชไ้ฟฟ้าพลังงานหมุนเวยีนเพ่ิมข้ึน ในปัจจบุัน ผลการด าเนินงานด้าน
ส่ิงแวดล้อม อาทิ การลดก๊าซเรอืนกระจกและการใช้พลังงานสะอาด เป็นข้อมูลส าคัญหน่ึงท่ีใช้แสดงในรายงานความย่ังยืน เช่น One 
Report และอยู่ในความสนใจของ Stakeholders และนักลงทุน รวมท้ังเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส าคัญท่ีถูกน าไปใช้ในการประเมินและ
คัดเลือกองค์กรระดับโลกท่ีมีผลการด าเนินโดดเด่นและมีความย่ังยืนทางด้านส่ิงแวดล้อมในดัชนี Dow Jones Sustainability 
Indices (DJSI)

ขั้นตอนการด าเนินไปสู่เป้าหมายการใช้พลังงานสะอาด

ท่ีมำ: อบก. ซึ่งอ้ำงอิงข้อมูลจำก climate neutral now guidelines (UNFCCC) และวเิครำะห์โดย Krungthai COMPASS

แสดงเจตนารมณ์ท่ีจะ
บรรลเุป้าหมายด้าน
การใช้ไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวยีน

วางแผนในการด าเนิน
ไปสู่เป้าหมายด้าน
พลังงานหมุนเวยีน 

พรอ้มก าหนดเป้าหมาย
ในแต่ละช่วงเวลา

ด าเนินการตามแผนอย่าง
จรงิจงั อาทิ การเก็บข้อมูล
การใช้ไฟฟ้า การลงทุน 
รวมไปถึงการซื้อ REC

เปิดเผยข้อมูล
ด้านความยั่งยืนจากการใช้
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวยีน
และด้านอื่นๆ ในรายงาน
ความยั่งยืน พรอ้มส่ือสาร
ความคืบหน้าเป็นระยะๆ

Pledge Plan Proceed Publish
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นัยต่อภาคธรุกิจ และข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง (2/2)

ผู้ประกอบการ ธุรกิจตัวกลาง
หน่วยงานรบัรอง
มาตรฐานและ
ระบบทะเบยีน

เป็นโอกาสส าหรบัผู้ผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวยีน ในกำรลงทุน
พัฒนำโครงกำรและน ำเข้ำโครงกำร
ขึ้นทะเบยีนตำมมำตรฐำน I-REC และ
รบัโอกำสในกำรสรำ้งรำยได้เพ่ิมเติม

จำกกำรขำย REC

เป็นโอกาสส าหรบัองค์กร/หน่วยงาน
เอกชนท่ีใส่ใจส่ิงแวดล้อม โดยกำรเพ่ิม
สัดส่วนกำรใชไ้ฟฟำ้พลังงำนหมุนเวยีน
ขององค์กรเปน็ชอ่งทำงหนึ่งท่ีจะชว่ยลด
ผลกระทบด้ำนส่ิงแวดล้อมจำกกำรใชไ้ฟฟำ้
ซึ่งแสดงอยู่ในคำรบ์อนฟุตพริน้ท์ทำงอ้อม
จำกกำรใชไ้ฟฟำ้ (Scope 2: Energy 

Indirect Emission)

เป็นโอกาสส าหรบัธรุกิจตัวกลาง 

 เชน่ สถำบนักำรเงนิ นักลงทุน 
ผู้พัฒนำ Platform และนวตักรรม
ในกำรซื้อขำยและบรหิำรจดักำร
คำรบ์อน ซึ่งครอบคลุมท้ังคำรบ์อน
เครดิต และ ใบรบัรองพลังงำน
หมุนเวยีน 

 ส ำหรบั Platform น้ัน อำจต้อง
พิจำรณำ REC ท่ีมขีนำดเล็กลง 
(ปจัจบุนั 1 REC= 1 MWh) เพ่ือเปน็
ทำงเลือกให้กับผู้ประกอบกำร
รำยย่อยหรอืภำคครวัเรอืนสำมำรถ
เข้ำถึงไฟฟำ้พลังงำนหมุนเวยีนได้

หน่วยงานรบัรองด้านคารบ์อนเครดิต
และ REC ควรเชื่อมโยงข้อมูลระหวา่งกัน 

เพ่ือป้องกันปัญหาการนับซ้า 
(Double counting) 

 กฟผ. (REC) และ อบก. (Carbon 
Credit) ควรพัฒนำควำมรว่มมอื
ระหวำ่งกันในกำรเชื่อมโยงข้อมูล 
เพ่ืองำ่ยต่อกำรตรวจสอบไมใ่ห้มกีำร
น ำโครงกำรเดียวกันไปขอรบัรอง
คำรบ์อนเครดิตและออก REC 
ในชว่งระยะเวลำคิดค ำนวณเดียวกัน 
แมว้ำ่แต่ละฝ่ำยจะมแีนวทำงปอ้งกัน
ปญัหำ Double counting ในส่วน
งำนตนเองแล้วก็ตำม 
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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 




