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หลักการของ หุนกูเ พื่อสิ่งแวดลอม1
แนวปฏิบัติภาคสมัครใจในการออกหุนกูเพื่อสิ่งแวดลอม

มิถุนายน 2561 (2018)
บทนํา
ตลาดหุนกูเพื่อสิ่งแวดลอมมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือและพัฒนาบทบาทสําคัญของตลาดตราสารหนี้ในการระดมทุนเพื่อ
นําไปใชในโครงการที่มีสวนสงเสริมความยั่งยืนทางสิ่งแวดลอม หลักการของหุนกู เพื่อสิ่งแวดลอม (Green Bond Principles หรือ
GBP) สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความนาเชื่อถือของตลาดหุนกูเพื่อสิ่งแวดลอมโดยการกําหนดแนวปฏิบัติที่จะทําใหเกิดความ
โปรงใส การเปดเผยขอมูล และการรายงาน หลักการเหลานี้ถูกกําหนดขึ้นโดยมุงหวังที่จะใหฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของนําไปใช และมี
การออกแบบมาเพื่อที่จะผลักดันใหเกิดการเปดเผยขอมูลที่จําเปนเพื่อที่จะใหมีการจัดสรรเงินทุนไปยังโครงการเหลานั้นมากขึ้น
ทั้งนี้ GBP มีวัตถุประสงคที่จะชวยใหผูออกหุนกูปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบธุรกิจไปสูความยั่งยืนทางสิ่งแวดลอมมากยิ่งขึ้น
ผา นการดํา เนิน โครงการที่มีค วามเฉพาะเจาะจง และมุงเนนไปที่วัตถุประสงคการใชเงิ นที่ไ ดจากการระดมทุน (use of
proceeds)
การออกหุ นกูเพื่อสิ่งแวดลอมที่สอดคลองกับ GBP นาจะทําใหฝายผูที่จะลงทุนเชื่อถือไดวาผลิตภัณฑที่จ ะลงทุนนั้น
เปนประโยชนตอสิ่งแวดลอมอยางชัดเจนและโปรงใส โดย GBP สงเสริมใหมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนเพื่อความโปรงใสซึ่งเอื้อ
ตอการติดตามการใชเงินลงทุนในโครงการทางสิ่งแวดลอม ในขณะเดียวกันยังมุงที่จะเพิ่มความเขาใจเกี่ยวกับการประมาณการ
ผลกระทบตอ สิ่งแวดลอมใหมากยิ่งขึ้น ทั้ง นี้ การสงเสริมดัง กลา วกระทําโดย GBP แนะนํา ใหผูอ อกหุนกูรายงานเกี่ยวกับ
วัตถุประสงคการใชเงินที่ไดจากการระดมทุนจากหุนกูเพื่อสิ่งแวดลอม
ใน GBP ไดมีการจัดกลุมโครงการเพื่อสิ่งแวดลอม (Green Projects) ไวอยางกวาง ๆ โดยตระหนักถึงความเห็นที่หลากหลาย
ในป จจุ บัน และยั งตระหนั กวาปจจุ บันยังเปนชวงของการสรางความเขาใจอยางตอเนื่ องเกี่ ยวกั บ ประเด็ นด านสิ่งแวดล อมและ
ผลกระทบ โดยมีการประสานความรวมมือตามความจําเปนกับหนวยงานอื่นซึ่งจัดใหมีคํานิยาม มาตรฐาน และรายการหมวดหมู
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เพื่อประโยชนในการแปล GBP คําวา "หุนกู" ในเอกสารฉบับนี้หมายความรวมถึง "พันธบัตร" ดวยเนื่องจาก "bond" ใน GBP มีความหมายรวมทั้งหุนกูภาครัฐและหุนกู
ภาคเอกชน – ผูแปล
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ของโครงการ (taxonomies) เพิ่มเติมเพื่อ ใชในการพิจ ารณาความยั่งยืนทางสิ่งแวดล อมของโครงการ ทั้งนี้ GBP สนับสนุนให
ผูรวมตลาดคํานึงถึงหลักพื้นฐานนี้ในการพัฒนาวิธีปฏิบัติของตนเองที่ชัดเจนและนาเชื่อถือขึ้นมา โดยกํ าหนดป จจัยที่เกี่ยวข อง
เพิ่มเติมเพื่อใชในการอางอิงประกอบสําหรับการพิจารณาไวอยางกวาง
GBP เปนผลจากความรวมมือและการระดมความเห็นของสมาชิกและผูสังเกตการณในการจัดทําหลักการของหุนกู
เพื่อสิ่งแวดลอม และหลักการของหุนกูเพื่อพัฒนาสังคม (Members and Observers of the Green Bond Principles and
Social Bond Principles) (รวมเรียกหลักการดังกลาววา "หลักการ") และกลุมผูมีสวนไดเสียในวงกวาง โดยมีคณะกรรมการบริหาร
เปนผูประสานงาน ทั้งนี้ ตามปกติหลักการดังกลาวจะไดรับการปรับปรุงปละครั้งเพื่อสะทอนการพัฒนาและการเติบโตของตลาดหุนกู
เพื่อสิ่งแวดลอมทั่วโลก

GBP ฉบับป 2561 (2018)
GBP
ฉบั บ นี้ ไ ด รั บ ประโยชน จ ากการที่ ส มาชิ ก และผู ร ว มสั ง เกตการณ ไ ด ร ว มให ค วามเห็ น ในการรั บ ฟ ง
ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับ หลัก การของหุนกูเพื่อ สิ่ง แวดลอมในช วงฤดูใบไมรวงป 2560 (2017) รวมทั้ งความเห็น ที่ ได รับจาก
คณะทํางานที่มีคณะกรรมการบริหารเปนผูประสานงานซึ่งไดรับการสนับสนุนจากสํานักเลขาธิการ
องคประกอบหลัก 4 ประการยังคงเปนกรอบของ GBP ฉบับป 2561 (2018) (วัตถุประสงคการใชเงินที่ไดจากการระดม
ทุน กระบวนการที่ใชในการประเมินและคัดเลือกโครงการ การบริหารจัดการเงินที่ไดจากการระดมทุ น และการรายงาน) รวมถึง
คําแนะนําใหมีการสอบทานจากภายนอก (external review) ทั้งนี้ GBP ไดนําเอาคําแนะนําเพิ่มเติมและคํานิยามที่ไดรับการ
ปรับปรุงใหเปนปจจุบันแลวสําหรับการสอบทานจากภายนอก ซึ่งกําหนดไวในเอกสารชื่อ "แนวปฏิบัติสําหรับการสอบทานจาก
ภายนอกสําหรับหุนกูเพื่อสิ่งแวดลอม หุนกูเพื่อพัฒนาสังคม และหุนกูเพื่อความยั่งยืน" (Guidelines for Green, Social and
Sustainability Bond External Reviews) มากําหนดรวมไวดวย ทั้งนี้ ในการยกรางแนวปฏิบัติสําหรับการสอบทานจากภายนอก
ดังกลาวไดมีการรวมมือกันอยางใกลชิดกับผูใหบริการสอบทานจากภายนอก โดยแนวปฏิบัตินั้นมีการออกมาแยกตางหากจากเอกสาร
ฉบับนี้ สําหรับ GBP ฉบับนี้ไดจัดหมวดหมูของโครงการที่มีคุณสมบัติอันอาจถือไดวาเปนโครงการเพื่อสิ่งแวดลอม (eligible projects)
เปน 5 กลุมใหญ ๆ โดยแยกตามวัตถุประสงคทางสิ่งแวดลอม (การบรรเทาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การปรับตัวตอ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การอนุรักษแหลงทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ และการปองกันและ
ควบคุมมลพิษ) ซึ่งแตกตางจากเดิมที่แยกออกเปน 4 กลุมหลัก ตามลักษณะของปญหา ทั้งนี้ GBP ไดใหขอสังเกตวาความคิดริเริ่ม
ระดับนานาประเทศและระดับประเทศในการจัดทํารายการหมวดหมูของโครงการ (taxonomies) อาจชวยเปนแนวทางเพิ่มเติม
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ใหแกผูออกหุนกูเพื่อสิ่งแวดลอมได นอกจากนี้ การรายงานเกี่ยวกับเหตุการณที่มีนัยสําคัญเปนประเด็นหนึ่งที่มีความสําคัญในการ
แกไขในครั้งนี้ดวย

นิยามของหุนกูเพื่อสิ่งแวดลอม
หุนกูเพื่อสิ่งแวดลอม คือ หุนกูไมวาจะเปนหุนกูประเภทใด ซึ่งเงินที่ไดจากการระดมทุนไมวาบางสวนหรือทั้งหมดจะถูก
นําไปใชเปนเงินลงทุน หรือนําไปใชชําระคืนหนี้ (re-finance) ที่ไดลงทุนไปในโครงการใหม และ/หรือ โครงการที่มีอยูแลวที่มี
ลักษณะเปนโครงการเพื่อสิ่งแวดลอม (โปรดพิจารณารายละเอียดในหัวขอที่ 1 "วัตถุประสงคการใชเงินที่ไดจากการระดมทุน")
และเปนหุนกูทสี่ อดคลองกับองคประกอบหลักของ GBP 4 ประการ
หุนกูเพื่อสิ่งแวดลอมในตลาดมีอยูหลากหลายประเภท ทั้งนี้ ตามที่ไดมกี ารอธิบายไวในภาคผนวก 1
อนึ่ง พึงเปนที่เขาใจวาโครงการเพื่อสิ่งแวดลอมบางโครงการอาจเกิดประโยชน ในเชิ งสังคมรวมดวย ผูออกหุน กูควรเปน
ผูตัดสินวาจะจัดประเภทของหุนกูที่พิจารณาจากวัตถุประสงคการใชเงินใด (use of proceeds bond) เปนหุนกูเพื่อสิ่งแวดลอม
โดยพิจารณาจากวัตถุประสงคหลักที่ผูออกหุนกูตองการจากการดําเนินโครงการนั้น (การออกหุนกูที่มีเจตนาจะนําเงินที่ไดจากการ
ระดมทุนไปใชสําหรับทั้งโครงการเพื่อสิ่งแวดลอมและโครงการเพื่อการพัฒนาสังคมจะเรียกวา หุนกูเพื่อความยั่งยืน ซึ่งแนวปฏิบัติ
สําหรับหุนกูดังกลาวไดกําหนดไวโดยเฉพาะแยกตางหากใน แนวปฏิบัติสําหรับหุนกูเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond
Guidelines)
ขอสังเกตสําคัญประการหนึ่งคือหุนกูเพื่อสิ่งแวดลอมไมอาจนํามาใชทดแทนหุนกูทั่วไปที่ไมไดเปนไปตามองคประกอบ
หลัก 4 ประการของ GBP

หลักการของหุนกูเพื่อสิ่งแวดลอม (Green Bond Principles)
หลักการของหุนกูเพื่อสิ่งแวดลอม (GBP) เปนแนวปฏิบัติภาคสมัครใจที่สนับสนุนใหเกิดความโปรงใส และการเปดเผย
ขอมูล และสงเสริมความนาเชื่อถือสําหรับการพัฒนาตลาดหุนกูเพื่อสิ่งแวดลอม โดยทําใหเกิดความชัดเจนเกี่ยวกับขั้นตอนการออกหุนกู
เพื่อสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ GBP ไดรับการจัดทําขึ้นโดยมีเจตนาเพื่อใหตลาดนําไปใชไดในวงกวาง กลาวคือ มีการระบุเปนแนวทางใหผูออก
หุนกูทราบเกี่ยวกับองคประกอบหลัก ๆ ที่เกี่ยวของกับการออกหุนกูท่ีเชื่อถือไดวาเปนหุนกูเพื่อสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ GBP ยังชวย
ผูลงทุนโดยการสนับสนุนใหมีการเปดเผยขอมูลที่จําเปนเพื่อการประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจากการลงทุนในหุนกูเพื่อสิ่งแวดลอม
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นั้น อีกทั้ง GBP ยังชวยผูจัดจําหนายหลักทรัพยโดยเปนตัวขับเคลื่อนตลาดไปสูตลาดที่มีการเปดเผยขอมูลอยางที่ควรจะเปนซึ่งจะเอื้อตอ
การทําธุรกรรม
GBP ไดเสนอแนะขั้นตอนในการดําเนินการ รวมถึงการเปดเผยขอมูลไวอยางชัดเจนสําหรับผูออกหุนกูซึ่งผูลงทุน ธนาคาร
ผู จัดจํ าหนายหลักทรั พย ตั วแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย และบุคคลอื่น ๆ อาจใช เพื่ อทํ าความเข าใจคุ ณลั กษณะของหุ นกูเพื่อ
สิ่งแวดลอม ทั้งนี้ GBP เนนย้ําถึงความโปรงใส ความถูกตอง และความนาเชื่อถือของขอมูลที่ผูออกหุนกูจะเปดเผยและรายงานใหแก
ผูมีสวนไดเสีย
GBP มีองคประกอบหลัก 4 ประการ
1. วัตถุประสงคการใชเงินที่ไดจากการระดมทุน (Use of Proceeds)
2. กระบวนการที่ใชในการประเมินและคัดเลือกโครงการ (Process for Project Evaluation and Selection)
3. การบริหารจัดการเงินที่ไดจากการระดมทุน (Management of Proceeds)
4. การรายงาน (Reporting)
1. วัตถุประสงคการใชเงินที่ไดจากการระดมทุน (Use of Proceeds)
หลักการอั นเปนรากฐานที่สํ าคั ญของหุ นกู เพื่ อสิ่งแวดลอมคือการนําเงินที่ไดรับจากการออกหุ น กู ดั งกล า วไปใช ใน
โครงการเพื่อสิ่งแวดลอม (Green Projects) ซึ่งควรระบุในเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวของกับการออกหุนกูนั้นอยางเหมาะสม
โครงการทั้งหมดที่ระบุวาเปนโครงการเพื่อสิ่งแวดลอมควรกอใหเกิดประโยชนตอสิ่งแวดลอมอยางชัดเจน ซึ่งผูออกหุนกูจะเปน
ผูประเมิน และหากเปนไปไดจะเปนผูดําเนินการวัดผลเชิงปริมาณดวย
ในกรณีที่เงินที่ไดรับจากการระดมทุนทั้งหมดหรือบางสวนอาจนําไปใชสําหรับการชําระคืนหนี้เดิม (refinancing)
GBP เสนอแนะใหผูออกหุนกูใหขอมูลเกี่ยวกับสัดสวนของจํานวนเงินที่จะนําไปใชลงทุนและจํานวนเงินที่จะนําไปใชชําระหนี้คืน
และในกรณีที่เหมาะสมควรระบุใหชัดเจนวาการลงทุนในโครงการใด หรือพอรตการลงทุนใดที่ จะมีการนําเงินไปใชชําระหนี้คืน
อีกทั้งในกรณีที่เกี่ยวของควรระบุใหชัดเจนเกี่ยวกับชวงระยะเวลาที่เมื่อนับยอนหลังไปหากพบวามีการดําเนินโครงการเพื่อสิ่งแวดลอม
ใดไปแลวโครงการนั้นก็จะอยูในขายที่จะนําเงินไปชําระหนี้คืน (look-back period)
GBP ไดจัดหมวดหมูของคุณสมบัติของโครงการซึ่งอาจถือไดวาเปนโครงการเพื่อสิ่งแวดลอมที่มีสวนชวยสนับสนุน
ตอวั ตถุประสงคดานสิ่งแวดลอมไวอยางชัดเจนเปน หมวดหมูใหญ ๆ หลายหมวดหมู เชน การบรรเทาการเปลี่ยนแปลงของ
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สภาพภูมิอากาศ การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การอนุรักษแหลงทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษความ
หลากหลายทางชีวภาพ และการปองกันและควบคุมมลพิษ
รายการของหมวดหมูโครงการดังตอไปนี้ แมวาจะเปนเพียงตัวอยางเทานั้น แตก็ไดรวบรวมเอาประเภทของโครงการ
ที่ตลาดหุนกูเพื่อสิ่งแวดลอมใหการสนับสนุน หรือที่อาจใหการสนับสนุน นํามาใชในการออกหุนกูเพื่อสิ่งแวดลอมกันอยูโดยทั่วไปมาก
ที่สุด อนึ่ง โครงการเพื่อสิ่งแวดลอมนั้น มีความหมายรวมถึงคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและที่เกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนการดําเนินโครงการ
เชน คาใชจายเพื่อการวิจัยและพัฒนา (R&D) และโครงการเพื่อสิ่งแวดลอมนั้นอาจมีวัตถุประสงคทางสิ่งแวดลอม และ/หรือ
อยูภายใตหมวดหมูของประเภทโครงการ มากกวาหนึ่งวัตถุประสงคหรือหมวดหมูก็ได ทั้งนี้ วัตถุประสงคดานสิ่งแวดลอมที่ระบุไว
ขางตน 3 ประการ (การปองกันและควบคุมมลพิษ การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ และการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภู มิอากาศ) ก็เปนหัวขอในรายการหมวดหมูโครงการดานลางนี้ดว ยเชนกัน สําหรับการนําวั ตถุประสงคดานสิ่งแวดลอม
มาเป น ชื่ อ หมวดหมู โ ครงการเช นนี้ ก็ ด ว ยมุ ง หมายที่จ ะให ห มายความถึ ง โครงการที่คอ นข า งมี เ ป า หมายชั ด เจนที่ จ ะบรรลุ
วัตถุประสงคดา นสิ่งแวดลอมนั้น ๆ โดยเฉพาะ
หมวดหมูของโครงการเพื่อสิ่งแวดลอม (โดยไมไดมีการเรี ยงลําดับโดยเฉพาะ) รวมถึง แต ไม จํากั ดเพี ยง โครงการ
ดังตอไปนี้
 พลังงานหมุนเวียน (รวมถึงการผลิต การสง และจําหนายไฟฟา อุปกรณเครื่องใชไฟฟา และผลิตภัณฑตาง ๆ)
 การเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน (เชน อาคารที่สรางใหมหรืออาคารที่ไดรับการปรับปรุงใหม ระบบกักเก็บ
พลังงาน ระบบทําความรอนแบบรวมศูนย ระบบโครงสรางเครือขายไฟฟาอัจฉริยะ อุปกรณเครื่องใชไฟฟา และผลิตภัณฑตาง ๆ)
 การปองกันและควบคุมมลพิษ (รวมถึงการลดการปลอยมลพิษทางอากาศ การลดการปลอยกาซเรือนกระจก
การฟนฟูสภาพดิน การปองกันการปลอยของเสีย การลดการเกิดของเสีย การนําขยะกลับมาใชใหม และการเปลี่ยนของเสียเปน
พลังงานโดยมีการใชพลังงานและมีการลดการปลอยมลพิษอยางมีประสิทธิภาพ)
 การจัด การแหล ง ทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่มี ชี วิต และการใช ที่ดิ น อย า งยั่ ง ยื น ในเชิ ง สิ่ ง แวดล อ ม (รวมถึ ง
การเกษตรกรรมอยางยั่งยืนในเชิงสิ่งแวดลอม การเลี้ยงสัตวอยางยั่งยื นในเชิงสิ่งแวดลอม สภาพภู มิอากาศระบบที่สนั บสนุน
การดําเนินงานสมารทฟารม (climate smart farm inputs) เชน การปกปองพื ชผลโดยกระบวนการทางชีวภาพ หรือ
การชลประทานแบบน้ําหยด การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอยางยั่งยื นในเชิงสิ่งแวดลอม การจัดการป าไมที่ยั่งยืนในเชิง
สิ่งแวดลอม รวมถึงการปลูกปาขึ้นใหม หรือการปลูกปาทดแทน และการอนุรักษหรือฟนฟูภูมิทัศนธรรมชาติ)
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 การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพทางบกและทางน้ํา (รวมถึงการปกปองสภาพแวดลอมชายฝงทะเล
และลุมน้ํา)
 การขนสงที่ใชพลังงานสะอาด (เชน รถไฟฟา รถไฟฟาไฮบริด ระบบขนสงสาธารณะ ระบบขนสงแบบราง การขนสงที่
ไมใชเครื่องยนต ระบบขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ โครงสรางพื้นฐานสําหรับยานพาหนะพลังงานสะอาด และการลดการปลอยมลพิษ)
 การจัดการน้ําและน้ําเสียอยางยั่งยืน (รวมถึงโครงสรางพื้นฐานอยางยั่งยืนเพื่ อการผลิตน้ําประปา และ/หรือ
ผลิตน้ําดื่ม ระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบระบายน้ําในเมืองอยางยั่งยืน และระบบทดน้ํา/ควบคุมน้ํา และการบรรเทาอุทกภัยในรูปแบบ
อื่น ๆ)
 การปรับตัวตอการเปลี่ย นแปลงสภาพภูมิอากาศ (รวมถึงระบบสนั บสนุนขอ มูลต าง ๆ เช น ระบบสังเกต
สภาพอากาศ และระบบเตือนภัยลวงหนา)
 ผลิตภัณฑ เทคโนโลยีการผลิต และกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพในเชิงสิ่งแวดลอม และ/หรือ ที่เปนการ
ปรั บปรุ งเพื่อรองรั บระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (เชน การพัฒนาและการนําเสนอผลิ ตภั ณฑ ที่ ยั่งยื นต อสิ่ งแวดลอมพร อมการใช
ฉลากผลิตภัณฑที่ใหขอมูลดานสิ่งแวดลอม หรือการรับรองดานสิ่งแวดลอม การบรรจุหีบหอและการกระจายสินคาซึ่งใชทรัพยากร
อยางมีประสิทธิภาพ)
 อาคารเพื่อสิ่งแวดลอม อาคารที่ไดมาตรฐาน หรือไดรับการรับรองในระดั บภู มิภาค ระดั บประเทศ หรื อระดั บ
นานาประเทศ
แมวัตถุประสงคของ GBP จะไมไดเปนการชี้นําวาเทคโนโลยี มาตรฐาน คํากลาวอาง หรือคําประกาศใด เปนประโยชน
สู ง สุ ด ในดา นความยั่ ง ยื น ทางสิ่ ง แวดล อ ม แต มีข อ พึ ง สั ง เกตว า ในป จ จุ บั น มีค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม ทั้ ง ในระดั บ ประเทศ และระดั บ
นานาประเทศในการจัดทํารายการหมวดหมูของโครงการเพื่อสิ่งแวดลอม (taxonomies) รวมถึงมีการนํารายการหมวดหมู
แตละฉบับมาเทียบกันเพื่อใหมั่นใจวาจะสามารถเทียบเคียงกันได การทําเชนนี้จะชวยใหผูออกหุนกูมีแนวทางเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
มุมมองที่ผูลงทุนใชในการพิจารณาวากรณีเชนใดที่อาจจะถือไดวาเปนการอนุรักษสิ่งแวดลอมและมีคุณสมบัติที่ผูลงทุนจะลงทุน
รายการหมวดหมูดังกลาวนี้ยังอยูในขั้นการพัฒนาในระดับตาง ๆ ผูออกหุนกูและผูมีสวนไดเสียอื่น ๆ สามารถดูตัวอยางไดตาม
รายการลิงคใน Resource Centre ที่ https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/resourcecenter/
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นอกจากนี้ยังมีองคกรหลายองคกรที่ใหบริการอยางเปนอิสระในการวิเคราะห ใหคําปรึกษาและแนวทางเกี่ยวกับ
คุณภาพของวิธีการแกไขปญหาและวิธีปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอม ซึ่งมีอยูหลายวิธีแตกตางกันนั้น นิยามของคําวา "เพื่อสิ่งแวดลอม"
และ "โครงการเพื่อสิ่งแวดลอม" อาจแตกตางกันไปขึ้นอยูกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม และภูมิศาสตร
2. กระบวนการที่ใชในการประเมินและคัดเลือกโครงการ (Process for Project Evaluation and Selection)
ผูออกหุนกูเพื่อสิ่งแวดลอมควรสื่อสารกับผูลงทุนอยางชัดเจนในเรื่องดังตอไปนี้
 วัตถุประสงคดา นความยั่งยืนทางสิ่งแวดลอม
 กระบวนการที่ผูออกหุนกูใชในการกําหนดวาโครงการมีคุณสมบัติตามหมวดหมูของโครงการเพื่อสิ่งแวดลอม
ตามที่ระบุขางตนนั้นอยางไร
 เกณฑคุณสมบัติที่เกี่ยวของ รวมถึงลักษณะตองหามหรือกระบวนการอื่น ๆ (หากมี) ที่นํามาใชเพื่ อกําหนดและ
บริหารความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมและสังคมซึ่งมีแนวโนมวาจะเปนความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับโครงการ
GBP สนับสนุนใหผูออกหุนกูระบุขอมูลดังกลาวขางตนนี้ไวในบริบทของภาพรวมซึ่งอาจอยูในสวนของวัตถุประสงคของ
องคกร กลยุทธ นโยบาย และ/หรือ กระบวนการดําเนินการ ที่เกี่ยวของกับความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม อีกทั้งยังสนับสนุนใหผูออกหุน
กูเปดเผยมาตรฐานหรือการรับรองดานสิ่งแวดลอมที่ใชในกระบวนการคัดเลือกโครงการ
3. การบริหารจัดการเงินที่ไดจากการระดมทุน (Management of Proceeds)
ผู ออกหุนกู ควรนําเงิ นสุ ทธิ ที่ไดจากการระดมทุนจากการออกหุนกูเพื่อสิ่งแวดลอม หรือจํานวนซึ่ งเท ากับเงิ นสุ ทธิ
ดังกลาวนี้ แยกเปนบัญชีตางหาก (sub-account) หรือแยกเปนพอรตการลงทุนตางหาก (sub-portfolio) หรืออาจใชกระบวนการ
ที่เหมาะสมในการติดตามการใชเงินโดยผูออกหุนกู และควรมีการรับรองโดยตัวผูออกหุนกูดวยกระบวนการภายในที่จัดใหมีขึ้น
อยางเปนทางการซึ่งเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานดานการกูยืมและการลงทุนเพื่อดําเนินโครงการเพื่อสิ่งแวดลอม
ตราบเทาที่ยังมิไดมีการไถถอนหุนกูเพื่อสิ่งแวดลอม ควรมีการปรับปรุงยอดเงินสุทธิที่ตองมีการติดตามการใชเงินนั้น
เปนระยะ ๆ เพื่อใหตรงกันกับการจัดสรรการใชเงินสําหรับโครงการเพื่อสิ่งแวดลอมที่ไดดําเนินการไปในระหวางชวงระยะเวลา
นั้น ๆ ผู ออกหุนกูควรทํา ใหผูลงทุน ไดรับรูวาจะนํา จํานวนเงิ นสุท ธิสว นที่ เ หลื อ ซึ่งยั งมิ ไดจั ดสรรนั้น ไปใช เป นการชั่ วคราวใน
รูปแบบใด
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GBP สนับสนุ นใหเกิ ดความโปรงใสในระดับสูง อีกทั้งแนะนํ าวาการที่ผู ออกหุ นกูบริ หารจั ดการเงินที่ ไดมาจากการ
ระดมทุนนั้น ควรจัดใหมีผูตรวจสอบหรือบุคคลภายนอกทําการยืนยันกระบวนการภายในที่ใชติดตามการใชเงินและการจัดสรร
เงินที่ไดจากการระดมทุน (โปรดพิจารณารายละเอียดในหัวขอ "การสอบทานจากภายนอก")
4. การรายงาน (Reporting)
ผูออกหุนกูควรจัดทําและเก็บรักษาขอมูลการใชเงินที่ปรับปรุงใหเปนปจจุบันพรอมที่จะใชงาน โดยมีการทบทวน
ทุกปจนกวาจะมีการจัดสรรเงินจนหมด และทําการทบทวนอยางทันทวงทีเมื่อเกิดเหตุการณที่มีนัยสําคัญ รายงานประจําปควรมี
เนื้อหารวมถึงรายการโครงการซึ่งได รับการจั ดสรรเงินที่ระดมมาไดจากการออกหุนกู เพื่อสิ่ งแวดล อม อี ก ทั้ ง ควรมี คํ าอธิ บ าย
โดยสังเขปของโครงการและจํานวนเงินที่ไดจัดสรรไปใชในโครงการนั้น ตลอดจนผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากโครงการนั้นดวย
ในกรณีที่มีขอจํากั ดที่จะทําใหไมสามารถเปดเผยรายละเอียดขอมูลไดมากเนื่องจากมีขอตกลงรักษาความลับ หรือมีเหตุผลเกี่ยวกับ
การแขงขันในทางธุรกิจ หรือโครงการที่นํามาใชในการออกหุนกูเพื่อสิ่งแวดลอมนั้นมีจํานวนหลายโครงการมาก GBP เสนอแนะวา
การเป ดเผยขอ มูลอาจกระทํ าโดยใชถอ ยคําอยา งกวาง หรือบนพื้นฐานของพอรต การลงทุ นโดยรวม (ตัว อย างเชน เปดเผย
เปนจํานวนรอยละที่ไดจัดสรรใหแกหมวดหมูของโครงการนั้น)
ความโปรงใสเปนสิ่งที่สําคัญมากในการสื่อสารเกี่ยวกับผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ ดังนั้น
GBP จึงเสนอใหใชตัวชี้วัดผลการดําเนินการเชิงคุณภาพ (qualitative performance indicators) และ (ในกรณีที่สามารถกระทํา
ได) เสนอใหใชตัววัดผลการดําเนินการเชิงปริมาณ (quantitative performance measures) (ตัวอยางเชน ความจุของพลังงาน
การผลิตกระแสไฟฟา ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดลงหรือที่ปองกันไมใหมีการปลอยออกมาได จํานวนคนที่เขาถึงพลังงานสะอาด
การลดลงของการใชน้ํา การลดลงของจํานวนรถยนตที่ตองใชงาน เปนตน) และการเปดเผยวิธีการ และ/หรือ ขอสมมติฐานที่สําคัญ
ที่ใชในการวัดผลการดําเนินการเชิงปริมาณ ทั้งนี้ GBP สนับสนุนใหผูออกหุนกูท่ีมีความสามารถในการติดตามผลกระทบที่บรรลุ
เปาหมายแลวระบุขอมูลดังกลาวไวในการรายงานตามรอบปกติดวย
แนวปฏิบัติภ าคสมัครใจที่มีวัตถุป ระสงคในการสรางกรอบวิธี การรายงานด านผลกระทบให เป นไปในแนวทาง
เดีย วกั น ที่มี อยู ในขณะนี้ ไดแก แนวปฏิบั ติสํ าหรับการรายงานเกี่ยวกับ การเพิ่มประสิท ธิภ าพทางพลัง งาน พลัง งานทดแทน
โครงการเกี่ยวกับน้ําและน้ําเสีย และโครงการเกี่ยวกับการบริหารจัดการของเสีย (ดูเอกสารแนวทางปฏิบัติไดใน Resource Centre ที่
https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainabilitybonds/resource-centre/) แนวปฏิ บั ติ ไ ด ร วบรวมเอาแบบรายงาน
มาตรฐานสําหรับการรายงานดานผลกระทบทั้งในระดับโครงการ และในระดับพอรตการลงทุน ซึ่งผูออกหุนกูสามารถนํามาปรับใช
ใหเหมาะสมกับบริบทของตนเองได นอกจากนี้ GBP ยังสนับสนุนใหมีการริเริ่มดําเนินการอื่น ๆ ที่จะชวยสรางขอมูลอางอิงสําหรับ
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การทํารายงานผลกระทบซึ่งบุคคลอื่นจะสามารถรับเอาไปใชหรือนําไปปรับใหเขากับความตองการของตนได สวนแนวปฏิบัติสําหรับ
ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรมอื่นนั้นกําลังอยูระหวางการพัฒนา
การจัดทําสรุปขอมูลที่สะทอนถึงลักษณะสําคัญของหุนกูเพื่อสิ่งแวดลอมไมวารายรุนหรือรายโครงการ และแสดงใหเห็น
ถึงคุณสมบัติที่สําคัญที่สอดคลองกับองคประกอบหลักทั้ง 4 ประการของ GBP อาจชวยใหผูทเี่ กี่ยวของไดรับทราบขอมูลดวย สําหรับ
แบบมาตรฐานเพื่อใชในการนี้ สามารถหาไดที่ https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/resource-centre/
ซึ่งเมื่อจัดทํ าตามรูปแบบมาตรฐานนี้เสร็ จแลวจะสามารถเผยแพรทางออนไลนเพื่อเปนขอมูลให แก ผู ที่ เกี่ยวข องได (โปรดพิ จารณา
รายละเอียดในหัวขอ "Resource Centre" ดานลาง)

การสอบทานจากภายนอก (External Review)
GBP เสนอแนะวาในการออกหุนกูเพื่อสิ่งแวดลอมเปนรายรุนหรือรายโครงการ ผูออกหุนกูควรแตงตั้งผูใหบริการสอบ
ทานจากภายนอกไมวารายเดียวหรือหลายราย เพื่อใหความเห็นวาหุนกูหรือโครงการการออกหุนกูนั้นเปนไปตามองคประกอบหลัก
4 ประการของ GBP ตามที่ไดกําหนดไวขางตน ทั้งนี้ ผูออกหุนกูมีทางเลือกที่หลากหลายเกี่ยวกับการใหบุคคลภายนอกไดมีสวนรวม
ในกระบวนการที่เกี่ยวกับหุนกูเพื่อสิ่งแวดลอมของตน และยังสามารถเลือกระดับหรือประเภทของการสอบทานที่จะเปดเผยตอ
ผูที่เกี่ยวของไดหลายระดับหรือหลายประเภท
ผูออกหุนกูสามารถขอคําแนะนําจากที่ปรึกษา และ/หรือ องคกรที่มีความเชี่ยวชาญและเปนที่ยอมรับในดานความยั่งยืน
ทางสิ่งแวดลอมหรือในแงมุมอื่นที่เกี่ยวของกับการออกหุนกูเพื่อสิ่งแวดลอม โดยคําแนะนําอาจครอบคลุมสวนที่เกี่ยวกับการกําหนด
กรอบหลักเกณฑที่เกี่ยวกับหุนกูเพื่อสิ่งแวดลอม (Green Bond framework) ของผูออกหุนกู หรือเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลของผูออก
หุนกู เพื่อสิ่งแวดล อมนั้ น อนึ่ง การใชบริการที่ปรึกษาย อมตองมีการรวมมือและประสานงานกั นระหวางผูออกหุนกูและที่ ปรึกษา
ซึ่งแตกตางจากการสอบทานจากภายนอกที่เปนอิสระ ทั้งนี้ GBP สนับสนุนใหมีการสอบทานโดยอิสระในเรื่องคุณสมบัติดานสิ่งแวดลอม
(และประเภท) ของสินทรัพยหรือกิจกรรมที่เกี่ยวของกับหุนกูเพื่อสิ่งแวดลอมไมวาเปนรายรุนหรือรายโครงการ แลวแตกรณี
การสอบทานจากภายนอกที่เปนอิสระอาจกําหนดขอบเขตของการสอบทานไดหลากหลาย และอาจดํ าเนิ นการสอบทาน
กรอบหลักเกณฑหรือโครงการที่เกี่ยวกับหุนกูเพื่อสิ่งแวดลอม (Green Bond framework/programme) หุนกูเพื่อสิ่งแวดลอม
ที่ออกเปนรายรุน หรือเปนการสอบทานสินทรัพยอางอิงสําหรับการออกหุนกูเพื่อสิ่งแวดลอมนั้นหรือสอบทานกระบวนการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ รูปแบบการสอบทานจากภายนอกนั้นสามารถจัดกลุมอยางกวางไดดังต อไปนี้ (ผูใหบริการบางรายอาจให บริการสอบทานจาก
ภายนอกมากกวาหนึ่งรูปแบบ โดยอาจจะเปนการใหบริการรวมกันไปหรือแยกใหบริการแตละรูปแบบก็ได)
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1. การใหความเห็น (Second Party Opinion)
องคกรที่มีความเชี่ยวชาญดานสิ่งแวดลอมที่เปนอิสระจากผูออกหุนกูอาจเปนผูให ความเห็ น (Second Party
Opinion) ทั้งนี้ องคกรนั้ นควรเปนอิสระจากผูที่ใหคํา ปรึก ษาแกผูออกหุน กูในการจั ดทํ ากรอบหลักเกณฑที่เ กี่ ยวกั บหุนกู
เพื่อสิ่งแวดลอม (Green Bond framework) หรือองคกรนั้นอาจจัดใหมีกระบวนการที่เหมาะสม เชน การหามใชขอมูลรวมกัน
ภายในองคกรนั้นเพื่อใหมั่นใจในความเปนอิสระของหนว ยงานที่ ทํา หนา ที่ ใหความเห็น ปกติแล ว การตรวจสอบโดยรูป แบบ
การให ค วามเห็น นี้จ ะมีก ารประเมิน ความสอดคลองกั บ GBP ซึ่งในการประเมินนั้น สามารถรวมถึงการประเมิ นภาพรวม
วั ตถุ ประสงค กลยุท ธ นโยบาย และ/หรือ กระบวนการที่เกี่ยวข องกั บความยั่งยืนทางสิ่ ง แวดล อมของผู อ อกหุ น กู ตลอดจน
การประเมินคุณลักษณะดานสิ่งแวดลอมของประเภทโครงการที่เปนวัตถุประสงคการใชเงินที่ไดจากการระดมทุน
2. การยืนยัน (Verification)
ผูออกหุนกูสามารถขอรับการสอบทานเพื่อใหมีการยืนยัน (verification) ซึ่งโดยปกติแลวจะเปนการยืนยันในดานขั้นตอน
ปฏิบัติงานในการประกอบธุรกิจ และ/หรือ การยืนยันดานความสอดคลองกับหลักเกณฑดานสิ่งแวดลอม การยืนยันอาจมุงเนนไปที่
การพิจารณาวาไดมีการปฏิบัติตามมาตรฐานภายในองคกรหรือภายนอกองคกร หรือตามคํากลาวอางของผูออกหุนกู อนึ่ ง การประเมิน
คุณลักษณะดานความยั่งยืนทางสิ่งแวดลอมของสินทรัพยอางอิงสําหรับการออกหุนกูเพื่อสิ่งแวดลอมอาจเรียกวาเปนการยืนยันเชนกัน
และอาจอางอิงถึงเกณฑภายนอก ทั้งนี้ การตรวจสอบในรูปแบบการยืนยันอาจกระทําโดยการรับประกัน (assurance) หรือการรับรอง
(attestation) เกี่ยวกับวิธีการภายในของผูออกหุนกูในการติดตามการใชเงินที่ไดจากการระดมทุน การจัดสรรเงินที่ไดจากการออกหุนกู
เพื่ อสิ่งแวดลอม หรื อเปนการรับประกันหรือ รับ รองคําประกาศหรือการเปด เผยขอ มูลของผูอ อกหุ น กูเ กี่ย วกับ ผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม หรือเกี่ยวกับการที่ผูออกหุนกูไดปฏิบัติตามหลักวาดวยการรายงาน ซึ่งเปนไปตาม GBP
3. การรับรอง (Certification)
ผู ออกหุ นกู สามารถนําหุ นกู เพื่ อสิ่ งแวดล อม กรอบหลักเกณฑที่ เกี่ ยวกั บหุ นกู เ พื่ อ สิ่ ง แวดล อ ม (Green Bond
framework) หรือรายละเอีย ดที่เ กี่ยวของกับวั ตถุป ระสงคการใชเงินที่ไดจ ากการระดมทุ น เข ารั บ การรั บรองว าเป นไปตาม
มาตรฐานภายนอกเกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมซึ่งเปนที่ยอมรับ หรือเปนไปตามหลักเกณฑในการใชสัญลักษณหรือฉลากที่
บงบอกขอมูลดานสิ่งแวดลอม โดยมาตรฐานหรือสัญลักษณนั้นจะเปนเครื่องบงบอกถึงหลักเกณฑโดยเฉพาะ ซึ่ง โดยปกติแ ลว
บุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติและไดรับการรับรองแลวจะเปนผูทดสอบความสอดคลองกับหลักเกณฑดังกลาว
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4. การใหคะแนน/การจัดอันดับหุนกูเพื่อสิ่งแวดลอม (Green Bond Scoring/Rating)
ผูออกหุนกูอาจนําหุนกูเพื่อสิ่งแวดลอม หรือกรอบหลักเกณฑที่เกี่ยวกับหุนกูเพื่อสิ่งแวดลอม (Green Bond framework)
หรือคุณลักษณะสําคัญ เชน รายละเอียดที่เกี่ยวของกับวัตถุประสงคการใชเงินที่ไดจากการระดมทุนไปใหบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติ
ทําการประเมินตามกระบวนการจัดอันดับ (rating) หรือการใหคะแนน (scoring) ทั้งนี้ ตัวอยางของบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติ
ดังกลาว ไดแก ผูใหบริการวิจั ยเฉพาะทาง หรือสถาบันจัดอันดับ สวนผลลัพธที่จะไดรับนั้นอาจมุงเนนไปที่ขอมูลดานผลการ
ดําเนินการดานสิ่งแวดลอม ขั้นตอนและกระบวนการที่เกี่ยวของกับ GBP หรือเกณฑมาตรฐานอื่น (benchmark) เชน เปาหมาย
การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิไมเกิน 2 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ การใหคะแนน (scoring) และการจัดอันดับ (rating) ดังกลาวแตกตางจาก
การจัดอันดับความนาเชื่อถือ (credit ratings) ซึ่งอาจจะมีการสะทอนความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมที่มีนัยสําคัญเชนกัน
การสอบทานจากภายนอกอาจกระทํา เพี ย งบางส ว นก็ ไ ดโ ดยครอบคลุ ม เฉพาะบางแง มุ ม ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ หุ น กู เพื่ อ
สิ่งแวดลอม หรือครอบคลุมเฉพาะกรอบหลักเกณฑที่เกี่ยวกับหุนกูเพื่อสิ่งแวดลอม (Green Bond framework) หรืออาจทําการ
สอบทานทั้งหมดโดยการประเมินความสอดคลองกับ องคประกอบหลักครบทั้ง 4 ประการของ GBP อนึ่ง GBP ตระหนักวา
ระยะเวลาที่ใชในการดําเนินการสอบทานจากภายนอกอาจขึ้นอยูกับลักษณะของการสอบทาน และ GBP ยังตระหนักวาการเปดเผย
ขอมูลเกี่ยวกับผลการสอบทานนั้นอาจอยูภายใตขอจํากัดดานการรักษาความลับทางธุรกิจ
GBP เสนอแนะใหเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับผลการสอบทานจากภายนอกตอสาธารณะ รวมถึงเสนอแนะใหใชแบบรายงาน
มาตรฐานสําหรับการรายงานผลการสอบทานจากภายนอกที่มีการดําเนินการแลว ซึ่งสามารถหาไดใน Resource Centre ที่
https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/resource-centre/ นอกจากนี้ ยั ง สนั บ สนุ น ให
ผูใหบริการสอบทานจากภายนอกกรอกขอมูลในเอกสารมาตรฐานชื่อ External Review Service Mapping Template ซึ่ง
สามารถหาไดในเว็บไซตของ ICMA2
GBP สนับสนุนใหผูใหบริการสอบทานจากภายนอกเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับประสบการณและความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของ
และสนับสนุนใหสื่อสารใหชัดเจนถึงขอบเขตที่ไดดําเนินการสอบทาน ทั้งนี้ ภายใต GBP ไดมีการพัฒนาแนวปฏิบัติภาคสมัครใจของ
ผูใหบริการสอบทานจากภายนอกเพื่อสงเสริมการปฏิบัติที่ดีที่สุด (best practice) แนวปฏิบัติดังกลาวเปนแนวความคิดริเริ่มที่กําหนดไว
โดยให กลไกตลาดเลื อกนําเอาไปใชไดตามความเหมาะสม (market-based) ซึ่งตามแนวปฏิ บั ตินี้ จะมี การเป ดเผยข อมูลและ
สรางความโปรงใสในเรื่องกระบวนการการสอบทานจากภายนอกใหแกผูออกหุนกู ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ผูลงทุน ผูมีสวนไดเสีย
อื่น ๆ และกลุมผูใหบริการสอบทานจากภายนอกดวยกันเอง
2
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Resource Centre
แบบเอกสารมาตรฐานตา ง ๆ ที่ มีก ารเสนอแนะใหใชงาน และแหลงขอมูลตา ง ๆ ที่เกี่ ยวกั บ GBP สามารถหาไดใน
Resource Centre ที่ https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/resource-centre สําหรับ
แบบเอกสารมาตรฐานที่มีการนําไปใชจัดทําขอมูลเรียบรอยแลวนั้นสามารถนําไปเผยแพรออนไลนเพื่อเปนขอมูลแกตลาดไดที่
Resource Centre โดยทําตามคําแนะนําที่ระบุในลิงคดานบน

ขอจํากัดความรับผิด
หลักการของหุนกูเพื่อสิ่งแวดลอมเปนแนวปฏิบัติภาคสมัครใจ และไมใชการทําคําเสนอซื้อหรือเสนอขายหลักทรัพยใด ๆ
อีกทั้งไมมีลักษณะเปนการใหคําแนะนําในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะไมวาในรูปแบบใด ๆ ที่เกี่ยวของกับหุนกู เพื่อสิ่งแวดล อมหรือ
หลักทรัพยอื่นใด (ไมวาในดานภาษี กฎหมาย สิ่งแวดลอม บัญชี หรือหลักเกณฑใด ๆ) อนึ่ง หลักการของหุนกูเพื่อสิ่งแวดลอมไมได
กอสิทธิใด ๆ หรือกอความรับผิดตอบุคคลใด ๆ ไมวาภาครัฐหรือภาคเอกชน ผูออกหุนกูเพื่อสิ่งแวดลอมเปนผูรับเอาหลักการของ
หุนกู เพื่อสิ่ งแวดล อมไปใช หรื อนําเอาหลักการของหุ นกูเพื่ อ สิ่งแวดลอมไปปรับ ใช โดยอิ สระด วยความสมั ครใจของตนเอง
โดยปราศจากการอางอิงหรือพึ่งพาหลักการของหุนกูเพื่อสิ่งแวดลอม ตลอดจนผูออกหุนกู เพื่อสิ่งแวดลอมจะเป นผูรับผิดชอบ
แตเพียงผูเดียวในการตัดสินใจออกหุนกูเพื่อสิ่งแวดลอม ผูจัดจําหนายหุนกูเพื่อสิ่งแวดลอมไมตองรับผิดชอบหากผูออกหุนกูไมปฏิบัติ
ตามภาระผูกพันตามขอกําหนดของหุนกูเพื่อสิ่งแวดลอมและหนาที่เกี่ยวกับการใชเงินสุทธิที่ไดรับจากการออกหุนกูเพื่อสิ่งแวดลอม
นั้น ในกรณีทมี่ ีความขัดแยงระหวางกฎหมายที่ใชบังคับ บทบัญญัติ และกฎระเบียบใด กับแนวปฏิบัติที่กําหนดไวในหลักการหุนกู
เพื่อสิ่งแวดลอม ใหนํากฎหมาย บทบัญญัติ และกฎระเบียบที่เกี่ยวของนั้นมาใชบังคับ

ภาคผนวก 1
ประเภทของหุนกูเพื่อสิ่งแวดลอม
ปจจุบันหุนกูเพื่อสิ่งแวดลอมมี 4 ประเภท (เมื่อตลาดมีการพัฒนาอาจมีหุนกูเพื่อสิ่งแวดลอมประเภทอื่น ๆ เพิ่มขึ้นซึ่งจะ
ไดมีการนํามารวมไวเมื่อมีการปรับปรุง GBP รายป)
 หุนกูที่นําเงินที่ไดจากการระดมทุนไปใชในโครงการเพื่อสิ่งแวดลอม (Standard Green Use of Proceeds Bond)
ไดแก หุนกูซึ่งผูถือหุนกูมีสิทธิเรียกรองใหผูออกหุนกูชําระหนี้ โดยการออกหุนกูนั้นสอดคลองกับ GBP
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 หุนกูที่นํากระแสรายไดจากโครงการเพื่อสิ่งแวดลอมมาใชชําระหนี้ (Green Revenue Bond) ไดแก หุนกูที่ออกโดย
สอดคลองกับ GBP ซึ่งความเสี่ยงดานเครดิตจากการถือหุนกูดังกลาวอยูที่กระแสเงินสดที่นํามาใชเปนหลักประกันการชําระหนี้
หุนกูนั้น เชน กระแสรายได คาธรรมเนียม ภาษี เปนตน ซึ่งนอกเหนือจากแหลงกระแสเงินสดที่กลาวมากอนหนานี้ ผูถือหุนกูจะ
ไมมีสิทธิเรียกรองใหผูออกหุนกูชําระหนี้เพิ่มเติมได (non-recourse) ทั้งนี้ เงินที่จะไดรับจากการออกหุนกูลักษณะนี้จะนําไปใชใน
โครงการที่กอใหเกิดกระแสเงินสดนั้นเองหรือโครงการเพื่อสิ่งแวดลอมอื่นดวยก็ได


หุนกูที่ออกเพื่อระดมทุนสําหรับโครงการเพื่อสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะ (Green Project Bond) ไดแก หุนกูท่อี อกเพื่อ
ระดมทุ น ใหแ ก โ ครงการเพื่อสิ่ง แวดล อม ไมว า จะโครงการเดีย วหรือ หลายโครงการซึ่ ง ผู ล งทุ นเป นผู รั บ ความเสี่ ย งโดยตรง
ในผลสําเร็จของโครงการนั้น ทั้งนี้ ผูลงทุนจะสามารถไลเบี้ยเอากับผูออกหุนกูหรือไมก็ได และการออกหุนกูนั้นสอดคลองกับ GBP
ดวย
 หุนกูแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพยเพื่อสิ่งแวดลอม (Green Securitised Bond) ไดแก หุนกูที่มีการนําโครงการเพื่อ
สิ่งแวดลอมโครงการเดียวหรือหลายโครงการมาเปนหลักประกัน โดยรวมถึงแตไมจํากัดเพียง covered bonds, asset-backed
securities หรือ ABS, mortgage-backed securities หรือ MBS และโครงสรางในรูปแบบอื่น ๆ โดยที่การออกหุนกูนั้นสอดคลองกับ
GBP ดวย อนึ่ง โดยทั่วไปแลวแหลงเงินอันดับแรกที่จะนํามาใชในการชําระหนี้คือกระแสเงินที่ไดรับจากสินทรัพยที่ใชอางอิงหรือ
หนุนหลัง

หมายเหตุ 1
เปนที่ยอมรับวามีตลาดสําหรับหุนกูเพื่อสิ่งแวดลอม หุนกูเพื่อสภาพภูมิอากาศ หรือหุนกูเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะเรื่อง
(themed bond) (ในบางกรณีเรียกวา "pure play"3) ซึ่งออกโดยองคกรที่มีบทบาทสวนใหญหรือทั้งหมดเกี่ยวของกับกิจกรรม
เพื่อความยั่งยื นทางสิ่งแวดลอม แตการออกหุนกูดังกลาวไมไดเปนไปตามองคประกอบหลัก 4 ประการของ GBP ในกรณีเชนนี้
ตองแจงใหผูลงทุนทราบถึงขอเท็จจริงดังกลาว และควรใชความระมัดระวังที่จะไมอางอิงถึง "หุนกูเพื่อสิ่งแวดลอม" ในลักษณะที่
เปนการสื่อโดยนัยถึงคุณลักษณะของ GBP ดวย ทั้งนี้ ในกรณีที่สามารถกระทําได GBP สนับสนุนใหองคกรเหลานี้รับเอาวิธีปฏิบัติ
ที่ดีที่สุด (best practice) ที่เกี่ยวของตามระบุไวใน GBP (เชน สวนที่วาดวยเรื่องการรายงาน) มาใชสําหรับหุนกูเพื่อสิ่งแวดลอม
หุนกูเพื่อสภาพภูมิอากาศ หรือหุนกูเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะเรื่อง (themed bond) ดังกลาว และสนับสนุนใหองคกรเหลานี้ปฏิบัติ
ใหสอดคลองกับ GBP เมื่อจะมีการออกหุนกูดังกลาวในอนาคต
3

pure play หมายถึง ตลาดซึ่งซื้อขายหุนกูชนิดดังกลาวโดยเฉพาะ – ผูแปล
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หมายเหตุ 2
อนึ่ง ยังเปนที่ยอมรับกันอีกดวยวามีตลาดของหุนกูเพื่อความยั่งยืน (sustainability themed bonds) ซึ่งใชในการ
ระดมทุนทั้งเพื่ อโครงการเพื่อสิ่งแวดลอมและโครงการเพื่อการพัฒนาสังคมรวมกันไป รวมถึงโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับ เป าหมาย
การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Social Development Goals หรือ SDGs) ในบางกรณี หุนกูดังกลาวออกโดยหนวยงานที่มีบทบาท
สวนใหญหรือทั้งหมดเกี่ยวของกับกิจกรรมเพื่อความยั่งยืน แตหุนกูที่ออกมานี้ไมสอดคลองกับองคประกอบหลัก 4 ประการของ
GBP ซึ่งในกรณีดังกลาวจะตองแจงใหผูลงทุนทราบถึงขอเท็จจริงดังกลาว และควรใชความระมัดระวังที่จะไมอางอิงถึง "หุนกูเพื่อ
ความยั่งยืน" หรือ SDG ในลักษณะที่เปนการสื่อโดยนัยถึงคุณลักษณะของ GBP (หรือ SBP) ทั้งนี้ ในกรณีที่สามารถกระทําได
GBP สนับสนุนใหองคกรผูออกหุนกูเหลานี้รับเอาวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด (best practice) ที่เกี่ยวของตามระบุไวใน GBP และ SBP
(เชน สวนที่วาดวยเรื่องการรายงาน) มาใชสําหรับหุนกูเพื่อความยั่งยืน หุนกูที่สนับสนุน SDG หรือหุนกูเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะเรื่อง
(themed bond) ดังกลาว และสนับสนุนใหองคกรเหลานี้ปฏิบัติใหสอดคลองกับ GBP และ SBP เมื่อจะมีการออกหุนกูดังกลาว
ในอนาคต
สํา หรับตารางที่เปรีย บเที ย บระหว าง GBP และ SBP กับ เป าหมายการพั ฒนาเพื่ อความยั่ งยื น (Sustainable
Development Goals หรือ SDGs) ไดมีการจัดทําและเผยแพรแลว โดยมีวัตถุประสงคที่จะเปนกรอบขอมูลอยางกวางใหผูออกหุนกู
ผู ลงทุ น และผู ที่ เกี่ ยวข องกั บตลาดหุ นกู นํ าไปใช อ างอิ งในการจั บคู เปรี ยบเที ยบวั ตถุ ประสงค การระดมทุ นของการออกหุ นกู
เพื่อสิ่งแวดลอม หุนกูเพื่อพัฒนาสังคม หรือตราสารเพื่อความยั่งยืน ไมวาจะเปนรายครั้งหรือรายโครงการ เขากับเปาหมายการพัฒนา
เพื่อความยั่งยืน (SDGs) ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดไดบนเว็บไซตของ ICMA ที่ (https://www.icmagroup.org/green-social-andsustainability-bonds/)

รายละเอียดการติดตอ
ICMA Paris Representative Office
62 rue la Boétie
75008 Paris
France
โทรศัพท์ +33 1 70 17 64 70
greenbonds@icmagroup.org
www.icmagroup.org
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