
 

1 
 

สัมมนาวิชาการ (ออนไลน์) 
Carbon Credit: โอกาสทางธุรกิจในยุคเศรษฐกิจสีเขียว 

จัดโดย 
มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง 

 

1. หลักการและเหตผุล 
 การด าเนินมาตรการลดคาร์บอนที่เข้มข้นขึ้นในทุกภาคส่วนของโลกโดยเฉพาะประเทศมหาอ านาจอย่างสหรัฐฯ และ
สหภาพยุโรป (European Union : EU) ซึ่งตั้งเป้าการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Carbon-Neutral Economy ภายใน
ปี 2593 ถือเป็นโจทย์ท้าทายส าคัญที่ภาคธุรกิจต้องเตรียมรับมือ ทั้งในบริบทประเทศที่จ าเป็นต้องสานต่อกลไกควบคุม
คาร์บอนที่เข้มข้นขึ้น ด้วยการพัฒนาต่อยอดระบบซื้อขายสิทธิ์การปล่อยคาร์บอนภาคสมัครใจ (Voluntary Carbon Market) 
รวมถึงการสนับสนุนภาคธุรกิจเพื่อคว้าโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่ก าลังเติบโต อาทิ ยานยนต์ไฟฟ้า ธุรกิจ
พลังงานหมุนเวียน ฯลฯ รวมถึงบริบทของภาคธุรกิจและผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ส่งออกที่ควรเร่งปรับตัวเชิงรุกเพื่อหาแนว
ทางการลดการปล่อยคาร์บอนตลอดวงจรธุรกิจให้สอดรับกับกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไป   
 

 การปรับตัวที่ทุกภาคส่วนต้องเผชิญข้างต้น เป็นผลสืบเนื่องมาจากจุดเปลี่ยนสู่บริบทใหม่ของโลกการค้าที่สหภาพ
ยุโรปและสหรัฐฯ จะคิดราคาการปล่อยคาร์บอน โดยสหภาพยุโรปจะประกาศใช้มาตรการปรับคาร์บอนข้ามพรมแดน (Carbon 
Boarder Adjustment Mechanism : CBAM) และจะทดลองการค านวณการปล่อยคาร์บอนเพื่อคิดค่าธรรมเนียมสินค้า
น าเข้าที่ปล่อยคาร์บอนสูง ในปี 2566 โดยจะก าหนดให้ประเทศที่มีระบบการควบคุมคาร์บอนในประเทศที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกันกับสหภาพยุโรปได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมสินค้าน าเข้า ซึ่งข้อยกเว้นดังกล่าวถือเป็นกลไกที่มุ่งกระตุ้นให้ประเทศ 
คู่ค้ายกระดับกลไกการปรับลดคาร์บอนในประเทศ อีกทั้งสหรัฐฯ ก็ก าลังพิจารณาร่างกฎหมายเพื่อเตรียมจัดเก็บภาษีน าเข้า
สินค้าที่มีการปล่อยคาร์บอนสูงในปี 2567 เช่นกัน ด้วยเหตุนี้ส่งผลประเทศคู่ค้าต้องเร่งปรับตัวเข้าสู่กระแสการลดคาร์บอนเพื่อ
ลดต้นทุนการส่งออกสินค้าไปด้วย 
 

 นอกจากนั้น กระแสการลดคาร์บอนยังถูกน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจด าเนินธุรกิจ เนื่องจากบริษัทชั้นน าของโลก
และของไทยหลายแห่ง ล้วนมีการตั้งเป้าการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในไม่กี่สิบปีข้างหน้า ส่งผลกระทบต่อแนวทาง 
การด าเนินธุรกิจ ตั้งแต่การออกแบบกระบวนการผลิต ไปจนถึงการจัดหาวัตถุดิบและชิ้นส่วน และการเลือกซัพพลายเออร์
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งต้องมีเกณฑ์ด้านคาร์บอนเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจ โดยแนวโน้มดังกล่าวจะส่งผลกระทบเป็น 
วงกว้าง โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่เป็น OEMs ในห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจรายใหญ่ อีกทั้งในปัจจุบัน เทรนด์การลงทุนได้ผัน
ไปสู่การลงทุนแบบ Responsible Investment (RI) โดยนักลงทุนหรือผู้จัดการกองทุนได้หันมาให้ความส าคัญกับการลงทุนใน
สินทรัพย์ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับ ESG (Environmental, Social, and Governance) มากขึ้น ดังจะเห็นได้จากมูลค่าการ
ลงทุนในสินทรัพย์ฯ ดังกล่าว ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 5 เท่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจ
การคลัง (มูลนิธิ สวค.) เล็งเห็นถึงความส าคัญของการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ จึงได้จัดสัมมนาวิชาการ (ออนไลน์) ในหัวข้อ 
“Carbon Credit: โอกาสทางธุรกิจในยุคเศรษฐกิจสีเขียว” ขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการด าเนินธุรกิจในยุคสังคม
คาร์บอนต่ า อีกทั้งรับทราบถึงโอกาส ความเสี่ยง และความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นต่อกลุ่มธุรกิจ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานต่อไปในยุคเศรษฐกิจสีเขียว 
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2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความหมายและความส าคัญของคารบ์อนเครดิต ตลอดจน
กลไกการซื้อขายคาร์บอนเครดิต รวมถึงการพัฒนาตลาดคาร์บอนเครดิตในประเทศไทย 
  2.2 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการด้านภาษี รวมถึง
กลไกของภาครัฐในการช่วยธุรกิจลดก๊าซเรือนกระจก 
  2.3 เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ รวมถึงสร้างสมดลุระหวา่ง
ผลตอบแทนทางธุรกิจกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 
  

3. ก าหนดการ 
  สัมมนาวชิาการ (ออนไลน์) ในหวัข้อ “Carbon Credit: โอกาสทางธุรกิจในยุคเศรษฐกิจสีเขยีว”  
จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 – 12.30 น. แบ่งออกเป็น 

เวลา หัวข้อ วิทยากร 
8.30 – 9.00 น. ลงทะเบียน  
9.00 – 9.05 น. กล่าวต้อนรับ ดร. จุฑาทอง จารุมิลินท 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง 
9.05 – 9.45 น. รู้จักคาร์บอนเครดติ กลไกการซื้อขายคาร์บอน

เครดติ และการพัฒนาตลาดคาร์บอนเครดติใน
ประเทศไทย 

นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์  
ผู้อ านวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน) 

9.45 – 10.30 น. แนวทางการประเมินภาษสีรรพสามิตเพื่อสนับสนุน
การลดกา๊ซเรือนกระจกของประเทศ 

ดร. พูนเพ่ิม วรรธนะพินท ุ
คณะท างานศึกษาการจัดเกบ็ภาษสีรรพสามติตาม 
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์กรมสรรพสามิต 

10.30 – 11.45 น.  กลยุทธ์การเตรียมความพร้อมและเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแข่งขันของภาคธุรกิจสู ่
สังคมโลว์คาร์บอน 

ดร. กฤษฎา เสกตระกูล  
รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความยั่งยืนตลาดทุน 
ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

11.45 – 12.30 น. กรณีศึกษา: การพลิกโฉมธุรกิจสู่องค์กร Net-Zero 
Carbon Emissions 

นายนพปฏล เดชอุดม  
ประธานคณะผู้บริหารด้านความยัง่ยืนองค์กร  
บริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์ จ ากดั (หรือผู้แทน) 

หมายเหตุ : ก าหนดการและวิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 

4. วิทยากร 
  วิทยากรและผูท้รงคุณวุฒิจากองค์กรชั้นน าภาครัฐ เอกชน และองค์การมหาชน ที่เปน็ผู้มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญเก่ียวข้องกับคารบ์อนเครดิต 
 

5. กลุ่มเป้าหมายและจ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนา 
  ผู้ประกอบการภาคธุรกิจและบุคคลที่สนใจทั่วไป จ านวน 70 ท่าน 
 

6. วิธีการจัดสัมมนา 
  สัมมนาในรูปแบบ Virtual Event ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting 
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7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
   มูลนิธิสถาบนัวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.)  
 

8. ระยะเวลาการรับสมัคร 
 ส ารองทีน่ั่ง พร้อมประสานเรื่องช าระค่าธรรมเนียมภายในวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ได้ทาง  

Line Official: @FisPRITraining   

  
 

9. อัตราค่าธรรมเนียม 
  ค่าธรรมเนียมในการสัมมนาทา่นละ 4,900 บาท (สี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยคา่ธรรมเนียมดังกล่าว
ครอบคลุมถึงเอกสารในรูปแบบไฟล์ส าหรับดาวน์โหลด    
  Early Bird: สมัคร 1 ท่าน ฟรี 1 ท่านส าหรับการสมัครล่วงหน้าก่อนวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564  
 

10. การช าระค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมสัมมนา 
  1. เงินสด 
  2. เช็คสั่งจ่ายเข้าบัญชีในนาม “มูลนิธิสถาบนัวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง” ขีดผู้ถือ 
  3. โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จ ากัด สาขาวงศ์สวา่ง ทาวน์ เซ็นเตอร์  
  ชื่อบัญชี “มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง” บญัชีออมทรัพย์ เลขที่ 766-0-35577-5 
  กรุณาส่งส าเนาหลักฐานการช าระเงิน พร้อมระบุชื่องานสัมมนาและชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา มาที่  
   3.1 Line Official: @FisPRITraining หรือ 
   3.2 โทรสาร 02-587-9799 
  ติดต่อสอบถามการช าระค่าธรรมเนียมได้ที่ 
  นายศราวุธ โต๊ะทอง เจ้าหน้าทีก่ารเงิน ฝ่ายอบรม โทร.02-587-9788 ต่อ 210, 086-035-8605 
 

11. ข้อตกลงและเงื่อนไข 
  1. กรณีแจ้งยกเลิกการลงทะเบียนก่อนวันสัมมนา เป็นระยะเวลาน้อยกว่า 15 วัน (หลังจากวันจันทร์ที่ 15 
พฤศจิกายน 2564) ผู้จัดฯ ขอสงวนสิทธิ์คิดค่าธรรมเนียมการยกเลิกร้อยละ 50 ของค่าธรรมเนียมทั้งหมด โดยผู้สมัครจะต้อง
แจ้งยกเลิกการลงทะเบียน เป็นลายลักษณ์อักษร 
  2. กรณีแจ้งยกเลิกการลงทะเบียนก่อนวันสัมมนา เป็นระยะเวลาน้อยกว่า 7 วัน (หลังจากวันอังคารที่ 23
พฤศจิกายน 2564) ผู้จัดฯ ขอสงวนสิทธิ์คิดค่าธรรมเนียมการยกเลิกเต็มจ านวน ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถโอนสิทธิ์การเข้าร่วม
สัมมนาให้แก่บุคคลอ่ืนได้ โดยแจ้งรายละเอียดแก่ผู้ประสานงานโครงการฯ  
  3. กรณีแจ้งยกเลิกการเข้าร่วมสัมมนาหลังจากวันงานฯ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผู้จัดฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืน
ค่าธรรมเนียมเต็มจ านวนการสัมมนาให้แก่ผู้สมัคร 
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12. ผู้ประสานงานโครงการ 
  นางสาวพชิาวีร์ ศักดิ์ทวีพชิากลุ 
  โทร. 081-643-3258 
  Email: phichavee@fispri.org 
 

   นางสาวภัคจิรา สุวรรณคาม 
   โทร. 095-991-4742 
   E-mail: phakjira@fispri.org 
 

   นางสาวณฐมน สะสมสนิ 
   โทร. 088-499-6614 
   E-mail: nathamon@fispri.org 
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