
Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization)

การประชุมให้ข้อคิดเห็น คร้ังท่ี 1
แนวทางการพัฒนากฎหมายเพ่ือรองรับการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกส าหรับระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

วันพุธที่ 10 มกราคม 2561 ณ ห้องไอวอร่ี เลานจ์ โรงแรมหัวช้าง เฮอริเทจ

หลักการของ
ระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

และการรายงานปริมาณการปล่อย GHGs
สุมน สุเมธเชิงปรัชญา

ส านักพัฒนาธุรกิจ
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โครงการลดก๊าซเรือนกระจก

มาตรฐานที่ใช้ในระดับโครงการ (Project-based) เช่น
• Clean Development Mechanism (CDM)
• Verified Carbon Standard (VCS)
• Gold Standard
• VER+ Standard, Plan Vivo System
• Climate Community and Biodiversity Standard
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ระบบ ETS 
• เครื่องมือของฝ่ายนโยบายที่ใช้ในการควบคุมการปล่อยมลพิษ โดยใช้แรงจูงใจทางเศรษฐศาสตร์ให้ลดมลพิษได้ตามเป้าหมายที่

วางไว้ โดยเป้าหมายของระบบ ETS คือ เพื่อให้เกิดการลดการปล่อยมลพิษ
กลไกการท างานของ ETS
• ภาครัฐตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาพรวม และจัดสรรสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับผู้ปล่อยก๊าซฯ แต่

ละราย
• หากปล่อยก๊าซฯ ได้น้อยกว่าสิทธิฯ ที่ได้รับ สามารถขายสิทธิฯ ที่มีเหลือให้กับบริษัทอื่นได้
• หากปล่อยก๊าซฯ มากกว่าสิทธิฯ ที่ได้รับ ต้องไปหาซื้อสิทธิฯ จากบริษัทท่ีมีเหลือ

ระบบ Cap-and-Trade / Emission Trading Scheme (ETS)
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หลักการของ ETS
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การยกเลิกใช้สารตะกั่วในน ้ามันเบนซิน ของอเมริกา

• ก่อนปี ค.ศ. 1982 ได้มีการบังคับใช้เทคโนโลยีและมาตรฐานน ้ามันใน
ประเทศ

• มีเพียงโรงกลั่นขนาดใหญ่เท่านั นที่สามารถท้าได้ ขณะที่รายเล็กยังท้าได้ยาก

• ในปี 1982-1987 จึงมีการก้าหนดระบบการซื อขายใบอนุญาตการใช้สาร
ตะกั่วในน ้ามันระหว่างโรงกลั่นน ้ามัน

• ผลลัพธ์: สามารถยกเลิกการใช้สารตะกั่วในน ้ามัน ส่งผลดีต่อสุขภาพของ
ประชาชน ท้าใหป้ระหยัดค่ารักษาพยาบาลได้ 36,000 ล้านเหรียญสหรัฐ 
และลดค่าใช้จ่ายของรัฐและเอกชนไปได้ประมาณ 228 ล้านเหรียญสหรัฐ  

ที่มาของ ETS

Source:  Jason Lee, Global Green Growth Institute, 2014. และ Center for Clmate and Energy Solutions (2015). Retrieved 2 Feb 2016 at 
http://www.c2es.org/publications/market-mechanisms-understanding-options 5

http://www.c2es.org/publications/market-mechanisms-understanding-options
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การซื้อขายใบอนุญาตปล่อย SO2 ในสหรัฐอเมริกา
• ช่วงต้นของ 1980’s มลพิษทางอากาศที่ส้าคัญ ได้แก่ SO2 และ NOx

• มากกว่า 2/3 ของปริมาณการปล่อยรายปีของ SO2 เกิดจากการเผาไหม้เชื อเพลิงประเภทถ่านหินหรือ
น ้ามันจากโรงไฟฟ้า

• มีการบังคับใช้ให้โรงไฟฟ้าเหล่านี จ้ากัดปริมาณการปล่อย SO2 และอนุญาตให้มีการซื อขายใบอนุญาตปล่อย
SO2 ระหว่างกันได้ พบว่าสามารถลดการปล่อย SO2 ลงได้เร็วกว่าที่คาดการณ์

• ในปี 1998 ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการลด SO2 แค่เพียง 1,900 ล้าน USD ขณะที่หากใช้นโยบายอื่น คาดว่า
จะต้องใช้เงิน 2,700-8,7800 พันล้าน USD ต่อปี

ระดับความเข้มข้นของ SO2 ในปี 2532
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ระดับความเข้มข้นของ SO2 ในปี 2550
Source: Center for Clmate and Energy Solutions (2015). Market Mechanisms: Understanding the Options., Retrieved 2 Feb 2016 at 
http://www.c2es.org/publications/market-mechanisms-understanding-options

http://www.c2es.org/publications/market-mechanisms-understanding-options


ประสิทธิภาพของ Cap-and-Trade

Cap-and-Trade ไม่ได้ท าให้ GDP ของประเทศลดลง

กรณี EU ETS 

• ในช่วงปี 2005-2010 สามารถลด GHG ได้ 13% ในขณะที่ GDP เติบโต 40%

กรณี Sweden
Source: Brown, L., et al. (2012). The EU 
Emissions Trading System: Results and 
Lessons Learned. Environmental Defense 
Fund. Retrieved 2 Feb 2016 at 
http://edf.org/euets

Source: Andersson, M. and Lövin, I. (2015). 
Sweden: Decoupling GDP growth from CO2 
emissions is possible. Retrieved 2 Feb 2016 at 
http://blogs.worldbank.org/climatechange/s
weden-decoupling-gdp-growth-co2-
emissions-possible
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ระบบ ETS ที่มีอยู่ทั่วโลก

Source: World Bank, 2015. 8



สาขาการผลิตและบริการที่อยู่ใน ETS

Source: International Carbon Action Partnership (ICAP),2017 9



การแสดงเจตนารมณ์ในการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
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“Thailand will endeavor, on a voluntary basis, to reduce its GHG emissions 
in the range of 7 to 20 percent below the Business as Usual (BAU) in 
energy and transportation sectors in 2020, subject to the level of 
international support provided […]”

“Thailand intends to reduce its greenhouse gas emissions by 20 percent 

from the projected business-as-usual (BAU) level by 2030. The level of 

contribution could increase up to 25 percent, subject to adequate and 

enhanced [support] through a balanced and ambitious global agreement […]”

 Nationally Appropriate Mitigation Action (NAMA)

 Intended Nationally Determined Contributions (INDC)

RE EE Bio-fuels Transport

Inclusion of LULUCF will be decided later

Coverage:

Coverage: Economy-wide

Pre-2020

Post-2020



เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
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2020 BAU: Energy and Transportation
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2030 BAU: Economy-Wide
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11



Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization)

ระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ภาคสมัครใจของไทย (Thailand V-ETS)
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2011 2012 2013-14 2015-172010 2018-20

Study
 GHG reporting & MRV 

system
 Reduction potential

Study and suggest
 Institutional  framework
 Operating rules
 Incentives

Study & Identify 
 Target industries

 Approaches for cap setting and 
allowance allocation

Develop  
MRV system

Study
 GHG reporting laws
 Possibility of linkage

Improve and develop
o MRV & Operational rules

o Trading platform, Trading rules and 
regulations, registry, laws

Propose
o implementation roadmap and policy 

recommendations
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Action Plan for Thailand V-ETS
Test and develop

 MRV & Operational rules (Power, Petrochemical , Cement, Steel, 
Pulp&Paper, Glass, Refinery, Plastic, Ceramic, Food)

Study 
 ETS impacts assessment and laws
Climate change impacts assessment



การออกแบบระบบ Thailand V-ETS

การตั้งค่าเป้าหมายการ
ลดก๊าซเรือนกระจกของ
ระบบ 

ใครควรได้รับการจัดสรร
สิทธิฯ
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มาตรการด้านต้นทุน เช่น การฝาก/การยืม การใช้เครดิตชดเชย ต้นทุนการบริหารจัดการ

ขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมกับต่างประเทศ เช่น การจัดสรรแบบให้เปล่าแก่อุตสาหกรรม
สาขาที่อ่อนไหว การใช้มาตรการ Carbon border adjustment

จัดสรรสิทธิในการปล่อย GHG

ผู้ที่ถูกควบคุมในระบบ ETS
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โครงสร้างพ้ืนฐาน

-ระบบบัญชี
-ระบบการค านวน
ภาษี
-ระบบกระดานซื้อ
ขาย

กลไก ETS
ระหว่างประเทศ

เชื่อมโยง
?
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• ช่วงเวลาที่ด้าเนินการ (Operating period): 
– 3 ปี

– ตั งแต่ปี 2015 (2558) ไม่มีบทลงโทษ ไม่มีการซื อขายสิทธิฯ

• วัตถุประสงค์
– ทดสอบและปรับปรุงระบบการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ (Measurement, Reporting and 

Verification System: ระบบ MRV) ของ Thailand V-ETS

– พัฒนาและปรับปรุงกฎการด้าเนินงานของ Thailand V-ETS 

• หน่วยของสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก: tCO2

• กลุ่มเป้าหมาย
– อุตสาหกรรมปิโตรเคมี การกลั่นน ้ามัน พลาสติก (ต้นน ้า+ปลายน ้า) เหล็ก ปูนซิเมนต์ เยื่อและ

กระดาษ แก้วและกระจก อาหาร (อาหารสัตว์+อาหารแปรรูป) เซรามิกส์ 

• ประเภทของก๊าซเรือนกระจกที่ควบคุม: CO2

โครงการน าร่องระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ ระยะ 1
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• ใช้ MRV ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 14064-1, 14064-3 และ 
14065

• การประเมินและรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
– ขอบเขตองค์กร (Organizational boundary)

• ในเชิงภูมิศาสตร์: ก้าหนดขอบเขตตามกฎหมายอาคารควบคุมหรือกฎหมาย
โรงงาน (รง.4) หรือใบอนุญาตการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า (เช่น พื นที่ตามที่
ก้าหนดในใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร หรือ ทะเบียนโรงงาน)

• ใช้ขอบเขตองค์กรตามแบบ operational control : ประเมินและรายงาน
ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ที่เกิดขึ นภายใต้อ้านาจการ
ควบคุมการด้าเนินงานขององค์กร

การตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ (MRV)
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ขั้นตอนการจัดท ารายงานและบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจก

ก้าหนดขอบเขตการรายงาน

ก้าหนดขอบเขตองค์กรและขอบเขตการด้าเนินงาน

ระบุแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกและจัดท้าบัญชีรายการ

จัดท้ารายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

การทวนสอบข้อมูล
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ขั้นที่ 1 : ก าหนดขอบเขตการรายงาน

หมายเหตุ: สามารถแบ่งตามใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ( รง .4) ทะเบียนโรงงาน 
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ขอบเขตของการรายงานเป็นตัวก้าหนดว่ามีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกชนิดใด/ที่ใดบ้าง

รวมอยู่ในบัญชีก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

ก าหนดขอบเขตของการรายงาน

เชิงภูมิศาสตร์ 
(Geographic)

เชิงองค์กร
(Organizational) 

เชิงการด าเนินงาน
(Operational)

การปล่อยก๊าซเกิดขึ นท่ีไหนในเชิงภูมิศาสตร์ ได้แก่ 
ประเทศไทย, จังหวัดในประเทศไทย, อื่น ๆ 

หน่วยสาธารณูปโภค, สินทรัพย์ และ ทรัพยากร ท่ี
รวมอยู่ ในบัญชีขององค์กร ซึ่งขอบเขตนี จะถูก
ก้าหนดโดยการใช้แนวทางตามการควบคุมการ
ด้าเนินงาน

ขอบเขตและก๊าซเรือนกระจกท่ีถูกรวมอยู่ไว้ในบัญชี
ขององค์กร.
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การก้าหนดขอบเขตองค์กร (ตามวัตถุประสงค์ในการประเมิน)

1. แบบควบคุม (Control Approach)
1) ควบคุมการด้าเนินงาน

2) ควบคุมทางการเงิน 

2. แบบปันส่วนตามกรรมสิทธิ์ (Equity Share)
3) โดยปันตามสัดส่วนของลักษณะการร่วมทุน หรือลงทุนในอุปกรณ์ หรือ

หน่วยผลิตนั นๆ

ขั้นที่ 2 : ก าหนดขอบเขตองค์กรและขอบเขตการด าเนินงาน
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• การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรงขององค์กร (Direct GHG Emissions and
Removals): Scope 1
– การเผาไหม้เชื อเพลิงในอุปกรณ์หรือเคร่ืองจักรที่ไม่มีการเคลื่อนที่ เช่น หม้อไอน ้า, 

เตาเผา, เครื่องยนต์สันดาปภายในส้าหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าที่ตั งอยู่ในสถาน
ประกอบการ และ อื่น ๆ 

– การเผาไหม้เชื อเพลิงในอุปกรณ์ เครื่องจักร หรือเครื่องยนต์ที่มีการเคลื่อนที่ เช่น 
ยานพาหนะที่องค์กรเป็นเจ้าของ และอื่น ๆ 

– กระบวนการหรือปฏิกิริยาเคมีที่มีการปล่อย CO2 เช่น กระบวนการแคลซิเนชั่นและอื่นๆ 
– การใช้หรือการร่ัวไหลของ CO2 เช่น สารดับเพลิงที่มีองค์ประกอบของ CO2 

• การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อมจากการใช้พลังงานขององค์กร (Energy 
Indirect GHG Emissions): Scope 2 
– การใช้ไฟฟ้า ไอน ้า ความร้อน ที่ซื อ/น้าเข้าจากองค์กรภายนอก เข้ามาใช้กับอุปกรณ์ 

เครื่องจักร หรือเครื่องยนต์ขององค์กร

ขอบเขตการด าเนินงาน (Operational boundary)
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• เลือกหน่วยสาธารณูปโภคตามขอบเขตที่ก้าหนดไว้:

ขั้นที่ 3 : ระบุแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกและจัดท าบัญชีรายการ

1. ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์

2. ขอบเขตขององค์กร

หน่วยสาธารณูปโภคท่ีตั้งอยู่ในพ้ืนที่ท่ีองค์กร
ได้ท าการก าหนดไว้

หน่วยสาธารณูปโภคที่อยู่ภายใต้การควบคุม
การด าเนินงาน
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หน่วยสาธารณูปโภค

แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ข้อมูลกิจกรรม

หน่วยองค์กร

ข้อมูลกิจกรรมในระบบการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก

ผู้ท้าบัญชีก๊าซเรือนกระจก

โรงงาน กลุ่มยานพาหนะ

ไฟฟ้าที่ซื อเข้ามาใช้ รถกระบะ รถยนต์

ใบเสร็จค่าไฟฟ้า แก๊สโซลีน ไบโอดีเซล แก๊สโซลีน

โครงสร้างของระบบการรายงาน
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เป็น CO2 ที่เกิดขึ นจากการเผาไหม้หรือการย่อยสลายของวัสดชุีวภาพ
ซึ่งจะถูกรายงานแยกออกมาจากการปล่อยก๊าซในแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทอื่น

• แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก:

• ก๊าซมีเทนที่ถูกดักจบไว,้ เชื อเพลิงไบโอดีเซล, เชื อเพลิงไม้อัดแท่ง

การจัดระบบและการเก็บรวบรวมข้อมูลการเผาไหม้ชีวมวล

CO2 ที่เกิดจากสารชีวมวล
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โดยทั่วไปแล้ว การหาปริมาณการปล่อยก๊าซมี 2 แนวทางด้วยกัน:

• การวัดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง ส้าหรับแหล่งปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกขนาดใหญ่ โดยการใช้ระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศ
จากปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง (Continuous Emissions 
Monitoring Systems: CEMS)

• การประมาณค่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยอาศัยระเบียบ
วิธีการค้านวณและข้อมูลกิจกรรม เช่น ปริมาณการใช้เชื อเพลิง

การหาปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
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แนวทางระบุแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกและจัดท าบัญชีรายการ

ปริมาณเชื อเพลิง

รถยนต์ของบริษัท

บริษัท A

แผนกโรงงานแผนกขนส่ง

ปริมาณเชื อเพลิง

ไฟฟ้าที่ซื อเข้ามา

ดีเซล 50 ลิตร ไฟฟ้า 50 kWh
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วิธีการค านวณปริมาณก๊าซเรือนกระจก

CO2e

CO2

GHG

Activity Data: ปริมาณเชื อเพลิงที่ใช้

Emission Factor (EF): แปลงปริมาณเชื อเพลิงเป็น
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก 

Global Warming Potential (GWP): แปลงปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกเป็นปริมาณที่ท้าให้เกิดสภาวะโลกร้อน

CO2GHG

Activity Data x EF x GWP = CO2 e กรณี T-VETS ใช้ค่า EF เฉพาะ CO2

และรายงานปริมาณก๊าซเรือนกระจก
เฉพาะ CO2 เท่านั น
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ขั้นที่ 4 : จัดท ารายงาน
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• ผู้ที่ท้าการรายงานให้แก่ อบก. จ้าเป็นต้องมีการตั งปีฐาน

• องค์กรมีทางเลือก 2 ทางในการก้าหนดปีฐาน:
– ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมทั งหมดที่ปล่อยออกมาในปีก่อนหน้า
– ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยเฉลี่ยที่ได้มาจากการน้าปริมาณการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกในปีก่อนหน้าไม่น้อยกว่า 2 ปีมาเฉลี่ยกัน

• ปีฐานของทุกหน่วยสาธารณูปโภคที่อยู่ในบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจก ต้อง
เหมือนกัน

การก าหนดปีฐาน

ปีฐานจะถูกใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานสา้หรบัการเปรียบเทียบปริมาณการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกของ
องค์กร
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องค์กรสามารถรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตนเองตาม:

• ปีปฏิทิน: ปีปฏิทินเริ่มต้นที่ 1 มกราคมและสิ นสุดที่ 31 ธันวาคม; หรือ

• ปีงบประมาณ (เป็นทางเลือกส้าหรับหน่วยงานราชการเท่านั น): 
ปีงบประมาณเริ่มต้นที่ 1 ตุลาคม และสิ นสุดที่ 30 กันยายน

ช่วงระยะเวลาที่รายงาน

ตามติดสมรรถนะของ
ตนเองตลอดช่วง

ระยะเวลา

ตรวจวัดความก้าวหน้าเมื่อ
เทียบกับเป้าหมายก๊าซเรือน

กระจก

บริหารจัดการความ
เสี่ยงและโอกาส
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ขั้นที่ 5 : ทวนสอบข้อมูล

UncertaintyVerification

ความตรงประเด็น (Relevance)
ความสมบูรณ์ (Completeness) 
ความไม่ขัดแย้งกัน (Consistency)
ความถูกต้อง (Accuracy) 
ความโปร่งใส (Transparency) 
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ข้อก้าหนดในการรายงาน
หลักการพื นฐาน
ของการท้าบัญชี
ก๊าซเรือนกระจก

มาตรฐาน
คุณภาพอย่าง

น้อยที่สุด

คือ การทบทวนข้อมูลบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจก
อย่างเป็นอิสระโดยหน่วยงานบุคคลที่ 3

การทวนสอบคืออะไร?

แนวทางในการค้านวณและรายงานก๊าซเรือนกระจก
1. ISO 14064-1 (ข้อก้าหนดและข้อแนะน้าระดับองค์กรส้าหรับการ

วัดปริมาณและการรายงาน. ผลการปล่อยเเละลดปริมาณก๊าซเรือ
บกระจก

2. ISO 14064-3 (ข้อก้าหนดและข้อแนะน้าส้าหรับการตรวจสอบ
ความใช้ได้และการทวนสอบของการแสดงปริมาณก๊าซเรือน
กระจก); 

3. แนวทางในการทวนสอบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส้าหรับระบบ
ซื อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศ
ไทย

ความครบถ้วน, ตรงประเด็น.  
ไม่ขัดแย้ง. ความโปร่งใส

และ ความถูกต้อง

ที่ระดับความถูกต้อง 95%
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บริษัทสามารถ: 

ประโยชน์ของการทวนสอบ

บ่งชี ความคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่รายงานได้
ตั งแต่ต้น

บ่งชี โอกาสในการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกได้จากข้อมูลที่มีความถูกต้อง

ปรับปรุงระบบบริหารจัดการข้อมูลของตนเอง

มีความเชื่อมั่นในข้อมูลที่ถูกน้าไปเผยแพร่แก่
สาธารณชน

เพิ่มความน่าเชือ่ถือ ความถูกต้อง และ ความไม่ขัดแย้งกัน ของข้อมูล
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สาระส าคัญของข้อก าหนดส าหรับการทวนสอบ

องค์ประกอบของการทวนสอบ ข้อก าหนดของ Thailand V-ETS

ระดับของการรับรอง แบบสมเหตุสมผล

ขอบเขตของการทวนสอบ แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 1 และ 2

ระดับความมีสาระส้าคัญ 5% ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั งหมด
จากแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 1 และ 2
ขององค์กร

รอบของการทวนสอบ ทวนสอบรายปี

การตรวจประเมินสถาน
ประกอบการ

ต้องตรวจประเมินสถานประกอบการ โดยจ้านวนวัน
จะขึ นอยูก่ับระดับของการทวนสอบ และความ
ซับซ้อนของสถานประกอบการ
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ขอบคุณค่ะ

ส้านักพัฒนาธุรกิจ  
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  

ศูนย์ราชการฯ อาคารบี ชั น 9 เลขที่ 120 ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02-141-9835   โทรสาร 02-143-8403   อีเมล sumon@tgo.or.th
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