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หลักการของตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
แนวปฏิบัติภาคสมัครใจในการออกตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

มิถุนายน 2564 (2021) 

ข้อจ ากัดความรับผิด:  "เพื่อมิให้กรณีเป็นที่สงสัย หลักการของตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond Principles) 
ฉบับภาษาอังกฤษซึ่งเผยแพร่ในส่วน Sustainable Finance บนเว็บไซต์ของ ICMA เป็นฉบับทางการของค าแปลฉบับนี้ 
เอกสารฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงประกอบเท่านั้น" 

บทน า 

หลักการของตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond Principles หรือ "GBP") พร้อมท้ังหลักการของตราสารหนี้เพื่อ
พัฒนาสังคม (Social Bond Principle หรือ "SBP") แนวปฏิบัติของตราสารหนี้ เพื่อความยั่งยืน  (Sustainability Bond 
Guidelines หรือ "SBG") และหลักการของตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bond Principles หรือ 
"SLBP") ได้รับการเผยแพร่ภายใต้ส่วนที่เป็นหลักการ โดยที่หลักการเป็นการรวบรวมกรอบหลักเกณฑ์ภาคสมัครใจ พร้อมทั้ง
พันธกิจและวิสัยทัศน์ที่วางไว้ในอันที่จะส่งเสริมให้ตลาดการระดมทุนด้วยตราสารหนี้ (debt capital market) ของโลก
สามารถมีบทบาทในการสนับสนุนเงินทุนเพื่อความก้าวหน้าสู่ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมและสังคม 

หลักการเป็นการวางแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (best practices) ในเวลาที่ท าการออกตราสารหนี้ซึ่งมีวัตถุประสงค์ด้านสังคม 
และ/หรือสิ่งแวดล้อม โดยหลักการได้ให้แนวทางปฏิบัติและค าแนะน าเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล  
ซึ่งเป็นการสร้างรากฐานความน่าเชื่อถือของตลาด  นอกจากนี้ หลักการเหล่านี้ยัง เป็นการกระตุ้นให้ผู้ร่วมตลาดการเงินได้
ตระหนักถึงความส าคัญของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยมีจุดมุ่งหมายในท้ายที่สุดคือการดึงดูดเงินทุนให้ได้มาก
ยิ่งขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

GBP มี เป้าหมายที่จะสนับสนุนผู้ออกตราสารหนี้ ในการระดมทุนส าหรับโครงการที่มีความเหมาะสมและยั่ งยืน 
ด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์  (Net-Zero Emission Economy) และ 
ช่วยคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตราสารหนี้ที่ออกโดยสอดล้องกับ GBP ควรให้ข้อมูลที่รับรองถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่าง
โปร่งใสพร้อมกันกับการเสนอโอกาสการลงทุน อนึ่ ง  เพื่อที่จะให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญในด้าน 
ความโปร่งใสซึ่งจะเอื้ออ านวยต่อการติดตามการใช้เงินทุนในโครงการ เพื่อสิ่งแวดล้อม และในขณะเดียวกันก็ยังมุ่งที่จะ
สนับสนุนให้เกิดความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับประมาณการผลกระทบของโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมไปในเวลาเดียวกัน GBP จึง
แนะน าให้ผู้ออกตราสารหนี้รายงานการใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนผ่านตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

GBP ได้จัดหมวดหมู่โครงการที่มีคุณสมบัติเป็นโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม (eligible Green Projects) ไว้อย่างกว้าง โดย
ตระหนักถึงความเห็นที่หลากหลายในปัจจุบัน พร้อมกับความตระหนักว่าขณะนี้ยังเป็นช่วงระหว่างการสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบ ในกรณีที่จ าเป็น จะมีการอ้างอิงถึงหน่วยงานอื่นซึ่งได้จัดให้มีค านิยาม 
มาตรฐาน และเกณฑ์การจัดหมวดหมู่โครงการ (taxonomies) เพิ่มเติมส าหรับการพิจารณาความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมของ
โครงการ GBP สนับสนุนให้ผู้ร่วมตลาดใช้หลักพื้นฐานนี้ในการพัฒนาแนวปฏิบัติของตนที่มีความชัดเจนเข้มงวด โดยน า
หลักเกณฑ์ประกอบต่าง ๆ ตามที่เกี่ยวข้องมาใช้อ้างอิง 

GBP เป็นผลจากความร่วมมือและการระดมความคิดเห็นของสมาชิกและผู้สังเกตการณ์ของหลักการ รวมถึงกลุ่มผู้มี 
ส่วนได้เสียในวงกว้าง GBP จะได้รับการปรับปรุงตามที่จ าเป็นเพื่อสะท้อนการพัฒนาและการเติบโตของตลาดตราสารหนี้เพื่อ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโลก โดยมีคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) เป็นผู้ประสานงาน GBP และประสานงาน
เกี่ยวกับหลักการโดยรวม โดยได้รับการสนับสนุนจากส านักเลขาธิการ (Secretariat) 



   
 

Thai language translation courtesy of Thai Bond Market Association and reviewed by Baker & McKenzie, Bangkok Office 
 

นอกจาก GBP แล้ว หลักการได้น าเสนอแนวทางที่สะท้อนถึงพันธสัญญาด้านความยั่งยืนในระดับของผู้ออกตราสารหนี้ 
แนวทางเหล่านี้สามารถใช้เป็นส่วนเสริมหรือเป็นทางเลือกแทนการมุ่งเน้นไปที่วัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุน 
พันธสัญญาเหล่านี้สามารถแสดงออกผ่านทางตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bonds) รวมทั้ง 
กลยุทธ์ของผู้ออกตราสารหนี้และการเปิดเผยข้อมูลตามที่แนะน าไว้ใน Climate Transition Finance Handbook ในเวลาที่ 
ท าการสื่อสารแผนการเปลี่ยนผ่านที่สอดคล้องกับความตกลงปารีส ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
ภายใต้หลักการเหล่านี้แสดงอยู่ในภาคผนวก 2 

GBP ฉบับปี 2564 (2021) 

GBP ฉบับนี้ได้รับประโยชน์จากการที่สมาชิกและผู้ร่วมสังเกตการณ์ของหลักการ และคณะที่ปรึกษา (Advisory Council) ได้
ร่วมกันให้ความเห็นในการรับฟังความคิดเห็นในปี 2563 (2020) รวมทั้งความเห็นที่ได้รับจากคณะท างาน (working groups) 
ซึ่งมีคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) เป็นผู้ประสานงานโดยได้รับการสนับสนุนจากส านักเลขาธิการ 
(Secretariat) 

มีข้อสังเกตว่า GBP ฉบับปี 2564 (2021) ได้ระบุค าแนะน าหลักเกี่ยวกับกรอบหลักเกณฑ์ส าหรับตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและการประเมินภายนอก พร้อมกับองค์ประกอบหลัก 4 ประการของ GBP GBP ฉบับปี 2564 (2021) แนะน าการ
เพิ่มความโปร่งใสในส่วนกลยุทธ์และพันธสัญญาด้านความยั่งยืนในระดับผู้ออกตราสารหนี้  และสนับสนุนให้มกีารใหข้้อมูล (ถ้า
เกี่ยวข้อง) เกี่ยวกับระดับความสอดคล้องกันระหว่างโครงการกับเกณฑ์การจัดหมวดหมู่โครงการ (taxonomies) ที่ใช้ 
อย่างเป็นทางการหรือที่มีการรับรู้ใช้กันอยู่ในตลาด 

GBP ฉบับปี 2564 (2021) ยังได้ให้แนวทางเกี่ยวกับขั้นตอนต่าง ๆ ส าหรับผู้ออกตราสารหนี้เพื่อการระบุวิธีการลดความเสี่ยง
ส าหรับความเสี่ยงส าคัญด้านผลกระทบในทางลบต่อสังคมและ/หรือสิ่งแวดล้อมที่ผู้ออกตราสารหนี้รับรู้ นอกจากนี้ GBP ฉบับ
ปี 2564 (2021) ได้มีการให้ค าอธิบายเพิ่มเติมและการปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติส าหรับตลาด (market practice) ที่
แนะน า 

GBP ฉบับนี้ได้รวมการอ้างอิงที่ส าคัญถึงแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมจากหลักการที่รวมอยู่ใน Climate Transition Finance 
Handbook, Harmonised Framework for Impact Reporting และ Guidelines for External Reviews ซึ่งเอกสารเหล่านี้
ได้รับการขยายความเพิ่มเติมโดย Guidance Handbook  

นิยามของตราสารหนี้เพ่ืออนุรักษส์ิ่งแวดล้อม 

ตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คือตราสารหนี้ไม่ว่าประเภทใด ซึ่งเงินที่ได้จากการระดมทุน หรือจ านวนเงินที่เท่ากับ
จ านวนที่ระดมทุนมานั้น จะถูกน าไปใช้เป็นเงินลงทุนหรือน าไปใช้ช าระคืนหนี้ (re-finance) ที่ได้ลงทุนไป ไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทั้งหมด ในโครงการใหม่ และ/หรือโครงการที่มีอยู่แล้วที่มีคุณสมบัติเป็นโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม (โปรดพิจารณารายละเอียด
ในหัวข้อ "วัตถุประสงค์ของการใช้เงินที่ได้จากการระดมทุน" ข้างล่างนี้) ทั้งยังเป็นตราสารหนี้ที่สอดคล้องกับองค์ประกอบหลัก 
4 ประการของ GBP 

ตราสารหนี้เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในตลาดมีอยู่หลากหลายประเภท ตามที่ได้อธิบายไว้ในภาคผนวก 1 

เป็นที่เข้าใจว่าโครงการที่มีคุณสมบัติเป็นโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมบางโครงการอาจเกิดประโยชน์ในเชิงสังคมร่วมด้วย  
ผู้ออกตราสารหนี้ควรเป็นผู้ตัดสินว่าจะจัดประเภทของตราสารหนี้ที่พิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน (use of 
proceeds bond) ชุดใดเป็นตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการพิจารณาจากวัตถุประสงค์หลักของผู้ออกตราสารหนี้
ส าหรับโครงการนั้น ๆ (ตราสารหนี้ที่เจตนาที่จะรวมโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมเข้ากับโครงการเพื่อสังคมจะเรียกว่า ตราสารหนี้
เพื่อความยั่งยืน ซึ่งแนวปฏิบัติส าหรับตราสารหนี้ดังกล่าวได้มีการก าหนดไว้แยกต่างหากในแนวปฏิบัติส าหรับตราสารหนี้เพื่อ
ความยั่งยืน (Sustainability Bond Guidelines))  
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ข้อสังเกตส าคัญคือไม่ควรถือว่าตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและตราสารหนี้ที่ไม่สอดคล้องกับองค์ประกอบหลัก  
4 ประการของ GBP จะสามารถใช้ทดแทนกัน แต่ทั้งนี้ ให้ถือว่าตราสารหนี้ที่ออกตามแนวปฏิบัติส าหรับตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม (Green Bond Guidance) เดิมซ่ึงได้มีการเผยแพร่ก่อนหน้าฉบับนี้ เป็นตราสารหนี้ที่สอดคล้องกับ GBP 

หลักการของตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond Principles) 

หลักการของตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (GBP) เป็นแนวปฏิบัติภาคสมัครใจที่มีการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับความโปร่งใส
และการเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งส่งเสริมความน่าเชื่อถือ ในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ เพื่ออนุรักษ์สิ่ งแวดล้อม  
ด้วยการให้ความชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางส าหรับการออกตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ GBP มีความมุ่งหมายเพื่อให้
ตลาดน าไปใช้ได้ในวงกว้าง กล่าวคือ GBP ได้ให้แนวทางแก่ผู้ออกตราสารหนี้เกี่ยวกับองค์ประกอบหลักที่เกี่ยวข้องกับการออก
ตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มีความเชื่อถือได้ นอกจากนี้ GBP ยังช่วยเหลือผู้ลงทุนโดยการสนับสนุนให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลที่จ าเป็นเพื่อการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการลงทุนในตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อีกทั้ง GBP ยัง
ช่วยเหลือผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์โดยการน าเสนอขั้นตอนที่ส าคัญซึ่งจะเอื้ออ านวยต่อการท าธุรกรรมที่จะยังรักษา 
ความน่าเชื่อถือของตลาดไว้ 

GBP ได้แนะน าขั้นตอนด าเนินการและการเปิดเผยข้อมูลที่ชัดเจนส าหรับผู้ออกตราสารหนี้ ซึ่งผู้ลงทุน ธนาคาร ผู้จัดจ าหน่าย
หลักทรัพย์ ตัวแทนในการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ และบุคคลอื่น ๆ อาจใช้เพื่อท าความเข้าใจคุณลักษณะของตราสารหนี้ 
เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแต่ละชุด GBP เน้นย้ าถึงความโปร่งใส ความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ผู้ออกตราสารหนี้
จะเปิดเผยและรายงานแก่ผู้มีส่วนได้เสียโดยผ่านทางองค์ประกอบหลักและค าแนะน าหลัก 

องค์ประกอบหลัก 4 ประการเพื่อความสอดคล้องกับหลักการของตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (GBP) มีดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ของการใช้เงินที่ได้จากการระดมทุน (Use of Proceeds) 

2. กระบวนการที่ใช้ในการประเมินและคัดเลือกโครงการ (Process for Project Evaluation and Selection) 

3. การบริหารจัดการเงินที่ได้จากการระดมทุน (Management of Proceeds) 

4. การรายงาน (Reporting) 

ค าแนะน าหลักเพื่อความโปร่งใสยิ่งขึ้นมีดังนี้ 

(1) กรอบหลักเกณฑ์ส าหรับตราสารหนี้เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond Framework) 

(2) การประเมินภายนอก (External Reviews) 

1. วัตถุประสงค์ของการใช้เงินที่ได้จากการระดมทุน (Use of Proceeds) 

หลักการที่ส าคัญของตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคือ การใช้เงินที่ได้รับจากการระดมทุนผ่านตราสารหนี้ส าหรับโครงการ
ที่มีคุณสมบัติเป็นโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Projects) โดยควรมีการอธิบายในเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกตราสารหนี้นั้นอย่างเหมาะสม โครงการที่มีคุณสมบัติเป็นโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ทั้งหมดควรก่อให้เกิดประโยชน์
ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน ซึ่งจะได้รับการประเมิน และ (หากเป็นไปได้) ได้รับการวัดผลเชิงปริมาณโดยผู้ออกตราสารหนี้  

ในกรณีที่เงินที่ได้รับจากการระดมทุนทั้งหมดหรือบางส่วนจะหรืออาจน าไปใช้ส าหรับการช าระคืนหนี้เดิม (refinancing) 

GBP แนะน าให้ผู้ออกตราสารหนี้ระบุประมาณการสัดส่วนเงินที่จะใช้ในการลงทุนและสัดส่วนเงินที่จะใช้ในการช าระคืนหนี้เดิม 
และในกรณีที่เหมาะสมควร ควรชี้แจงด้วยว่าการลงทุนใดหรือพอร์ตการลงทุนใดที่อาจจะได้รับการช าระคืนหนี้ และ (เพียง
เท่าที่เกี่ยวข้อง) คาดว่าจะมีการช าระคืนหนี้เดิมที่เกิดขึ้นในระยะเวลากี่ปีที่ผ่านมา (look-back period) ของโครงการเพื่อ
สิ่งแวดล้อมที่ได้รับการช าระคืนหนี้เดิมดังกล่าว 
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GBP ได้จัดหมวดหมู่ของคุณสมบัติของโครงการซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมที่มีส่วนสนับสนุนวัตถุประสงค์ด้าน
สิ่งแวดล้อมไว้อย่างชัดเจนเป็นหมวดหมู่ใหญ่ ๆ หลายหมวดหมู่ เช่น การบรรเทาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การอนุรักษ์แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และการป้องกันและควบคุมมลพิษ 

รายการหมวดหมู่โครงการดังต่อไปนี้ ถึงแม้จะเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น แต่ก็ได้รวบรวมประเภทของโครงการที่มีการใช้อย่าง
แพร่หลายที่สุดและได้รับการสนับสนุนหรือคาดว่าจะได้รับการสนับสนุนจากตลาดตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้
โครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมนั้นมีความหมายรวมถึงสินทรัพย์ เงินลงทุน และค่าใช้จ่ายสนับสนุนที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น การวิจัยและ
พัฒนา (R&D) ซึ่งอาจมีความเกี่ยวข้องกับหมวดหมู่โครงการ และ/หรือวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมมากกว่าหนึ่งหมวดหมู่หรือ
วัตถุประสงค์ก็ได้ ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ข้างต้น 3 ประการ (การป้องกันและควบคุมมลพิษ การอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) ถือว่าเป็นหมวดหมู่โครงการที่อยู่ใน
รายการด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ การน าวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมมาเป็นชื่อหมวดหมู่โครงการเช่นนี้ก็ด้วยมุ่งหมายที่จะให้
หมายความถึงโครงการที่ค่อนข้างมีเป้าหมายชัดเจนที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมนั้น ๆ โดยเฉพาะ 

หมวดหมู่ของโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม (โดยไม่ได้มีการเรียงล าดับโดยเฉพาะ) รวมถึง แต่ไม่จ ากัดเพียง โครงการดังต่อไปนี้ 

 พลังงานหมุนเวียน (รวมถึงการผลิต การส่งแไฟฟ้า อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ) 

 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (เช่น อาคารที่สร้างใหม่หรืออาคารที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ ระบบกักเก็บ
พลังงาน ระบบท าความร้อนแบบรวมศูนย์ ระบบโครงสร้างเครือข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และ
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ) 

 การป้องกันและควบคุมมลพิษ (รวมถึงการลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
การฟื้นฟูสภาพดิน การป้องกันการปล่อยของเสีย การลดการเกิดของเสีย การน าขยะกลับมาใช้ใหม่ และการเปลี่ยน
ของเสียเป็นพลังงานโดยมีการใช้พลังงานและมีการลดการปล่อยมลพิษอย่างมีประสิทธิภาพ) 

 การจัดการแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีชีวิตและการใช้ที่ดินอย่างยั่งยื นในเชิงสิ่งแวดล้อม (รวมถึงการ
เกษตรกรรมอย่างยั่งยืนในเชิงสิ่งแวดล้อม การเลี้ยงสัตว์อย่างยั่งยืนในเชิงสิ่งแวดล้อม สภาพภูมิอากาศระบบ  
ที่สนับสนุนการด าเนินงานสมาร์ทฟาร์ม (climate smart farm inputs) เช่น การปกป้องพืชผลโดยกระบวนการทาง
ชีวภาพ หรือการชลประทานแบบน้ าหยด การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอย่างยั่งยืนในเชิงสิ่งแวดล้อม  
การจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืนในเชิงสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปลูกป่าขึ้นใหม่ หรือการปลูกป่าทดแทน และการอนุรักษ์หรือ
ฟื้นฟูภูมิทัศน์ธรรมชาติ) 

 การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพทางบกและทางน้ า (รวมถึงการปกป้องสภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเลและ 
ลุ่มน้ า) 

 การขนส่งที่ใช้พลังงานสะอาด (เช่น รถไฟฟ้า รถไฟฟ้าไฮบริด ระบบขนส่งสาธารณะ ระบบขนส่งแบบราง  
การขนส่งที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ ระบบขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ โครงสร้างพื้นฐานส าหรับยานพาหนะพลังงานสะอาด 
และการลดการปล่อยมลพิษ) 

 การจัดการน้ าและน้ าเสียอย่างยั่งยืน (รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืนเพื่อการผลิตน้ าประปา และ/หรือผลิต 
น้ าดื่ม ระบบบ าบัดน้ าเสีย ระบบระบายน้ าในเมืองอย่างยั่งยืน และระบบทดน้ า/ควบคุมน้ า และการบรรเทาอุทกภัย
ในรูปแบบอื่น ๆ) 
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 การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (รวมถึงความพยายามที่จะท าให้โครงสร้างพื้นฐานมีความพร้อมที่
จะรับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้มากขึ้น ตลอดจนระบบสนับสนุนข้อมูลต่าง ๆ เช่น ระบบ
สังเกตสภาพอากาศ และระบบเตือนภัยล่วงหน้า) 

 ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการผลิต และกระบวนการผลิตที่เป็นการปรับปรุงเพื่อรองรับระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 
(เช่น การออกแบบและการน าเสนอวัสดุ ส่วนประกอบ และผลิตภัณฑ์ที่สามารถน ากลับมาใช้ซ้ า (reusable) 
สามารถน ามาใช้ใหม่ (recyclable) และได้รับการปรับปรุงใหม่ เครื่องมือและบริการแบบหมุนเวียน) และ/หรือ
ผลิตภัณฑ์ทีไ่ด้รับการรับรองว่ามีประสิทธิภาพในเชิงสิ่งแวดล้อม 

 อาคารเพื่อสิ่งแวดล้อม อาคารที่ได้มาตรฐาน หรือได้รับการรับรองในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ หรือระดับนานา
ประเทศในด้านผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 

ถึงแม้ว่าวัตถุประสงค์ของ GBP ไม่ได้เป็นการชี้น าว่าเทคโนโลยี มาตรฐาน ค ากล่าวอ้าง หรือค าประกาศใด เป็นประโยชน์สูงสุด
ในด้านความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม แต่มีข้อพึงสังเกตว่าในปัจจุบันมีความคิดริเริ่มทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาประเทศ
ในการจัดท าเกณฑ์การจัดหมวดหมู่ของโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม (taxonomies) รวมถึงมีการน าเกณฑ์การจัดหมวดหมู่แต่ละ
ฉบั บมา เที ยบกั น เพื่ อ ใ ห้ มั่ น ใ จ ว่ า จ ะสามารถ เที ยบ เคี ย งกั น ได้  ก า รท า เ ช่ นนี้ จ ะช่ ว ย ให้ ผู้ อ อก ตราส า รหนี้ 
มีแนวทางเพิ่มเติมเกี่ยวกับมุมมองที่ผู้ลงทุนใช้ในการพิจารณาว่ากรณีเช่นใดที่อาจจะถือได้ว่าเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมี
คุณสมบัติที่ผู้ลงทุนจะลงทุน รายการหมวดหมู่ดังกล่าวนี้ยังอยู่ในขั้นการพัฒนาในระดับต่าง ๆ ผู้ออกตราสารหนี้และ 
ผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ สามารถศึกษาตัวอย่างได้ในส่วน Sustainable Finance บนเว็บไซต์ของ ICMA 

นอกจากนี้ยังมีองค์กรหลายองค์กรที่ให้บริการอย่างเป็นอิสระในการวิเคราะห์ ให้ค าปรึกษาและแนวทางเกี่ยวกับคุณภาพของ
วิธีการแก้ไขปัญหาและวิธีปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีอยู่หลายวิธีแตกต่างกันนั้น นิยามของค าว่า "เพื่อสิ่งแวดล้อม"  และ 
"โครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม" อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม และภูมิศาสตร์ 

ประการสุดท้าย หากผู้ออกตราสารหนี้ประสงค์ที่จะระดมทุนส าหรับโครงการที่ด าเนินตามกลยุทธ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สุทธิ เป็นศูนย์  (net zero emissions strategy) ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของความตกลงปารีส ผู้ออกตราสารหนี้ 
อาจศึกษาแนวทางเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในระดับผู้ออกตราสารหนี้และกลยุทธ์ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ได้จาก Climate Transition Finance Handbook 

2. กระบวนการที่ใช้ในการประเมินและคัดเลือกโครงการ (Process for Project Evaluation and Selection) 

ผู้ออกตราสารหนีเ้พื่ออนุรักษส์ิ่งแวดล้อมควรสื่อสารกับผู้ลงทุนอย่างชัดเจนในเรื่องดังต่อไปนี้ 

 วัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมของโครงการที่มีคุณสมบัติเป็นโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม 

 กระบวนการที่ผู้ออกตราสารหนี้ใช้ในการพิจารณาว่าโครงการมีความสอดคล้องกับหมวดหมู่ของโครงการที่มี
คุณสมบัติเป็นโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร (ตามตัวอย่างที่ระบุข้างต้น) และ  

 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการที่ผู้ออกตราสารหนี้ใช้เพื่อระบุและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อมที่เล็งเห็นซึ่งเกี่ยวเนื่องกับโครงการ 

GBP สนับสนุนให้ผู้ออกตราสารหนี ้

 ให้ข้อมูลที่สื่อสารข้างต้นภายในบริบทของวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ นโยบาย และ/หรือกระบวนการโดยรวม  
ที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 
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 ให้ข้อมูล (ถ้าเกี่ยวข้อง) เกี่ยวกับความสอดคล้องของโครงการกับเกณฑ์การจัดหมวดหมู่โครงการ (taxonomies)  
 ที่เป็นทางการหรือใช้อยู่ในตลาด เกณฑ์คุณสมบัติของโครงการ (eligibility criteria) ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเกณฑ์
โครงการที่ยกเว้น (exclusion criteria) ตลอดจนเปิดเผยมาตรฐานหรือการรับรองด้านสิ่งแวดล้อมที่น ามาใช้อ้างอิง
ในกระบวนการคัดเลือกโครงการ 

 มีกระบวนการเพื่อระบุวิธีการลดความเสี่ยงส าหรับความเสี่ยงส าคัญด้านผลกระทบในทางลบทางต่อสังคม 
และ/หรือสิ่งแวดล้อมที่ผู้ออกตราสารหนี้รับรู้จากโครงการที่เกี่ยวข้อง วิธีการลดความเสี่ยงดังกล่าวอาจรวมถึง 
การวิเคราะห์ส่วนได้|ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องและชัดเจนซึ่งได้ด าเนินการไป และการเฝ้าติดตามที่จ าเป็นในกรณีที่ผู้ออก
ตราสารหนี้ประเมินว่าความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นนั้นมีนัยส าคัญ 

3. การบริหารจัดการเงินที่ได้จากการระดมทุน (Management of Proceeds) 

ผู้ออกตราสารหนี้ควรน าเงินสุทธิที่ได้จากการระดมทุนผ่านการออกตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือจ านวนซึ่งเท่ากับ
เงินสุทธิดังกล่าวนี้ แยกเป็นบัญชีต่างหาก (sub-account) หรือแยกเป็นพอร์ตการลงทุนต่างหาก (sub-portfolio) หรือใช้
กระบวนการที่เหมาะสมในการติดตามการใช้เงินโดยผู้ออกตราสารหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ควรท าการยืนยันรับรองเงินสุทธิที่
ได้จากการระดมทุนผ่านการออกตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือจ านวนซึ่งเท่ากับเงินสุทธิดังกล่าวด้วยกระบวนการ
ภายในที่ เป็นทางการซึ่ ง เชื่ อมโยงกับการด า เนินงานของตนในด้านการให้กู้ยืมและการลงทุนส าหรับโครงการ  
ที่มีคุณสมบัติเป็นโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม 

ตราบเท่าที่ยังมิได้มีการไถ่ถอนตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ควรมีการปรับปรุงยอดเงินสุทธิที่ต้องมีการติดตาม 
การใช้เงินนั้นเป็นระยะ ๆ เพื่อให้ตรงกันกับการจัดสรรการใช้เงินส าหรับโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ได้ด าเนินการไปในระหว่าง
ช่วงระยะเวลานั้น ๆ ผู้ออกตราสารหนีค้วรเปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบว่าจะน าจ านวนเงินสุทธิส่วนที่เหลือซึ่งยังมิได้จัดสรรนั้นไปใช้
เป็นการชั่วคราวในรูปแบบใด 

เงินที่ ได้จากการระดมทุนผ่านตราสารหนี้ เพื่ออนุรักษ์สิ่ งแวดล้อมจะบริหารจัดการ เป็นรายตราสารหนี้แต่ละชุด  
(bond-by-bond approach) หรือบริหารจัดการแบบรวมตราสารหนี้เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหลายชุด (portfolio approach) 
ก็ได้ 

GBP สนับสนุนให้เกิดความโปร่งใสในระดับสูง อีกทั้งแนะน าว่าการบริหารจัดการเงินที่ได้มาจากการระดมทุนโดยผู้ออกตรา
สารหนี้นั้น ควรได้รับการเสริมความน่าเชื่อถือด้วยการจัดให้มีผู้ตรวจสอบภายนอกหรือให้มีบุคคลภายนอกท าการตรวจสอบ
ยืนยันวิธีการภายในที่ใช้ในการติดตามการใช้เงินและการจัดสรรเงินที่ได้จากการระดมทุนผ่านตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม (โปรดพิจารณารายละเอียดในส่วนค าแนะน าหลักข้างล่างนี้) 

4. การรายงาน (Reporting) 

ผู้ออกตราสารหนี้ควรจัดท าและเก็บรักษาข้อมูลการใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนซึ่งได้ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเพื่อให้พร้อม
ส าหรับการใช้งาน โดยมีการทบทวนทุกปีจนกว่าจะมีการจัดสรรเงินจนครบเต็มจ านวน และท าการทบทวนอย่างทันท่วงทีเมื่อ
เกิดเหตุการณ์ที่มีนัยส าคัญ รายงานประจ าปีควรมีเนื้อหารวมถึงรายการโครงการซึ่งได้รับการจัดสรรเงินที่ได้ระดมผ่านการออก
ตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีค าอธิบายโดยสังเขปเกี่ยวกับโครงการและจ านวนเงินที่ได้จัดสรรไปใช้ในโครงการนั้น 
ตลอดจนผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการนั้น ในกรณีที่มีข้อตกลงรักษาความลับ หรือมีประเด็นที่ต้องพิจารณา
เกี่ยวกับการแข่งขันในทางธุรกิจ หรือมีโครงการที่เกี่ยวข้องอยู่เป็นจ านวนมาก ซ่ึงเป็นการจ ากัดจ านวนของรายละเอียดที่จะ
สามารถเปิดเผยได้ GBP แนะน าให้ท าการน าเสนอข้อมูลโดยใช้ถ้อยค าอย่างกว้างหรือบนพื้นฐานของพอร์ตการลงทุนโดยรวม 
(ตัวอย่างเช่น การน าเสนอข้อมูลเป็นจ านวนร้อยละที่ได้จัดสรรให้แก่แต่ละหมวดหมู่ของโครงการ) 
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ความโปร่งใสเป็นสิ่งที่มีค่าในการสื่อสารเกี่ยวกับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและ/หรือที่เกิดขึ้นจริงของโครงการ GBP แนะน า
ให้มีการใช้ตัวชี้วัดผลการด าเนินการเชิงคุณภาพ (qualitative performance indicators) และ (ในกรณีที่สามารถกระท าได้) 
ตัววัดผลการด าเนินการเชิงปริมาณ (quantitative performance measures)  และการเปิดเผยวิธีการ และ/หรือ  
ข้อสมมติฐานที่ส าคัญที่ใช้ในการวัดผลการด าเนินการเชิงปริมาณ ผู้ออกตราสารหนี้ควรอ้างอิง และในกรณีที่เป็นไปได้  
ควรปรับใช้แนวทางและแบบมาตรฐานการรายงานผลกระทบที่ให้ไว้ใน Harmonised Framework for Impact Reporting 

การจัดท าสรุปข้อมูลที่สะท้อนถึงลักษณะส าคัญของตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่ว่ารายรุ่นหรือรายโครงการ และแสดง
ให้เห็นถึงคุณสมบัติที่ส าคัญที่สอดคล้องกับองค์ประกอบหลักทั้ง 4 ประการของ GBP อาจช่วยให้ผู้ร่วมตลาดได้รับทราบข้อมูล
ด้วย ส าหรับแบบมาตรฐานเพื่อใช้ในการนี้ สามารถดูได้ในส่วน Sustainable Finance บนเว็บไซต์ของ ICMA ซึ่งเมื่อจัดท า
ตามรูปแบบมาตรฐานนี้เสร็จแล้วจะสามารถเผยแพร่ทางออนไลน์เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับตลาด (โปรดพิจารณารายละเอียดใน
หัวข้อ "Resource Centre" ข้างล่างนี)้ 

ค าแนะน าหลัก 
(Key Recommendations) 

กรอบหลักเกณฑ์ส าหรับตราสารหนี้เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond Frameworks) 

ผู้ออกตราสารหนี้ควรอธิบายให้เห็นว่าตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือโครงการตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ
ตนสอดคล้องกับองค์ประกอบหลัก 4 ประการของ GBP (ได้แก่ วัตถุประสงค์ของการใช้เงินที่ได้จากการระดมทุน  
(Use of Proceeds) กระบวนการที่ ใช้ ในการประเมินและคัดเลือกโครงการ (Process for Project Evaluation and 
Selection) การบริหารจัดการเงินที่ได้จากการระดมทุน (Management of Proceeds) และการรายงาน (Reporting)) ใน
กรอบหลักเกณฑ์ส าหรับตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือในเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้นั้น ๆ กรอบ
หลักเกณฑ์ส าหรับตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ/หรือเอกสารทางกฎหมายดังกล่าวควรอยู่ในรูปแบบที่พร้อมส าหรับ
เข้าถึงได้โดยผู้ลงทุนด้วย 

GBP แนะน าให้ผู้ออกตราสารหนี้สรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กล่าวไว้ในกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนโดยรวมของผู้ออกตราสารหนี้เพื่อ
น ามาระบุไว้ในกรอบหลักเกณฑ์ส าหรับตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของตนด้วย ซึ่งอาจรวมการอ้างอิงถึงวัตถุประสงค์
ด้านสิ่งแวดล้อม 5 กลุ่มใหญ่ของ GBP (การบรรเทาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ การอนุรักษ์แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และการป้องกันและควบคุม
มลพิษ) นอกจากนี้ ผู้ออกตราสารหนี้ได้รับการสนับสนุนให้เปิดเผยเกณฑ์การจัดหมวดหมู่โคร งการ (taxonomies) และ
มาตรฐานหรือการรับรองด้านสิ่งแวดล้อมทีน่ ามาใช้อ้างอิงในการคัดเลือกโครงการ 

เมื่อท าการสื่อสารกลยุทธ์การเปลี่ยนผ่านที่สอดคล้องกับความตกลงปารีสในบริบทของโครงการซึ่งมีเป้าหมายที่การบรรเทา
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ GBP สนับสนุนให้ผู้ออกตราสารหนี้ใช้แนวทางจาก Climate Transition Finance 
Handbook 

การประเมินภายนอก (External Review) 

GBP แนะน าให้ผู้ออกตราสารแต่งตั้งผู้ให้บริการประเมินภายนอกเพื่อท าการประเมินก่อนการออกตราสารหนี้ เพื่อประเมินว่า
ตราสารหนี้เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือโครงการ และ/หรือ กรอบหลักเกณฑ์ส าหรับตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของตน
มีความสอดคล้องกับองค์ประกอบหลัก 4 ประการของ GBP (ได้แก่ วัตถุประสงค์ของการใช้เงินที่ได้จากการระดมทุน (Use of 
Proceeds) กระบวนการที่ใช้ในการประเมินและคัดเลือกโครงการ (Process for Project Evaluation and Selection)  
การบริหารจัดการเงินที่ได้จากการระดมทุน (Management of Proceeds) และการรายงาน (Reporting)) ตามที่ก าหนดไว้
ข้างต้น 
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ภายหลังจากการออกตราสารหนี้ GBP แนะน าว่าการบริหารจัดการเงินที่ได้รับจากการการระดมทุนโดยผู้ออกตราสารหนี้ ควร
ได้รับการเสริมความน่าเชื่อถือด้วยการจัดให้มีผู้ตรวจสอบภายนอกหรือบุคคลภายนอกท าการตรวจสอบทั้งการ 
ติดตามที่ได้จัดให้มีขึ้นภายในองค์กร และการจัดสรรเงินที่ได้จากการระดมทุนผ่านตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับ
โครงการที่มีคุณสมบัติเป็นโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม 

ผู้ออกตราสารหนี้มีวิธีการอยู่หลายวิธีในการที่จะได้รับความคิดเห็นจากภายนอกเกี่ยวกับกระบวนการของตราสารหนี้เพื่อ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของตน และการประเมินที่ให้แก่ตลาดมีอยู่หลายประเภท ผู้ออกตราสารหนี้ควรศึกษาค าแนะน าและ
ค าอธิบายเกี่ยวกับการประเมินประเภทต่าง ๆ จาก Guidelines for External Reviews ซึ่งได้พัฒนาขึ้นโดย GBP เพื่อส่งเสริม
แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (best practice) และเป็นแนวความคิดริเริ่มที่อิงกับตลาดเพื่อการให้ข้อมูลและความโปร่งใสใน
กระบวนการประเมินภายนอกแก่ผู้ออกตราสารหนี้ ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ และกลุ่ม 
ผู้ให้บริการประเมินภายนอกด้วยกันเอง 

GBP สนับสนุนให้ผู้ให้บรกิารประเมินภายนอกเปิดเผยข้อมูลความน่าเชื่อถือ (credentials) และความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องของ
ตน และกล่าวถึงขอบเขตของการประเมินทีไ่ด้ด าเนินการไว้อย่างชัดเจน ผู้ออกตราสารหนี้ควรจัดให้การประเมินภายนอกได้รับ
การเปิดเผยเป็นการทั่วไปบนเว็บไซต์ของตนและ/หรือผ่านทางช่องทางการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงได้อื่นใดตามที่เหมาะสมและ
เป็นไปได้ ตลอดจนใช้แบบมาตรฐานส าหรับการประเมินภายนอกซึ่งสามารถดูได้ในส่วน Sustainable Finance บนเว็บไซต์
ของ ICMA 

Resource Centre 

แบบเอกสารมาตรฐานต่าง ๆ ที่แนะน าให้ใช้ และแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ GBP สามารถดูได้ในส่วน Sustainable 
Finance บนเว็บไซต์ของ ICMA แบบเอกสารมาตรฐานที่ได้จัดท าข้อมูลเรียบร้อยแล้วสามารถน าไปเผยแพร่ทางออนไลน์เพื่อ
เป็นข้อมูลแก่ตลาดได้ที่ Resource Centre โดยปฏิบัติตามค าแนะน าที่ระบุในลิงก์ด้านบน 

ข้อจ ากัดความรับผิด 

หลักการของตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นแนวปฏิบัติภาคสมัครใจ และไม่ถือว่าเป็นค าเสนอซื้อหรือเสนอขาย
หลักทรัพย์ใด ๆ อีกทั้งไม่มีลักษณะเป็นการให้ค าแนะน าในรูปแบบใดในด้านในด้านหนึ่งเป็นการเฉพาะ (ไม่ว่าในด้านภาษี 
กฎหมาย สิ่งแวดล้อม บัญชี หรือกฎระเบียบ) ที่เกี่ยวกับตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือหลักทรัพย์อื่นใด หลักการของ
ตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่ได้ก่อให้เกิดสิทธิใด ๆ ต่อบุคคลใด ไม่ว่าภาครัฐหรือภาคเอกชน อีกทั้งไม่ได้ก่อให้เกิด
ความรับผิดต่อบุคคลใด ไม่ว่าภาครัฐหรือภาคเอกชน ผู้ออกตราสารหนี้เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้น า 

หลักการของตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปปรับใช้และถือปฏิบัติด้วยความสมัครใจและโดยอิสระ โดยไม่ได้อาศัยหรือ
อ้างอิงหลักการของตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผู้ออกตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
ในการตัดสินใจออกตราสารหนี้เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผู้จัดจ าหน่ายตราสารหนี้เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่ต้องรับผิดชอบหากผู้
ออกตราสารหนี้ไม่ปฏิบัติตามพันธสัญญาที่มีต่อตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการใช้เงินสุทธิที่ได้รับจากการระดมทุน 
ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างกฎหมาย บทบัญญัติ และกฎระเบียบใดที่ใช้บังคับ กับแนวปฏิบัติที่ก าหนดไว้ในหลักการของ
ตราสารหนี้เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้น ากฎหมาย บทบัญญัติ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับ 
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ภาคผนวก 1 
ประเภทของตราสารหนี้เพ่ืออนุรักษส์ิ่งแวดล้อม 

ปัจจุบันตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมี 4 ประเภท (เมื่อตลาดมีการพัฒนาอาจมีตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ประเภทอื่น ๆ เพ่ิมขึ้นซึ่งจะได้มีการน ามารวมไว้เมื่อมีการปรับปรุง GBP รายปี) 

 ตราสารหนีท้ี่น าเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ในโครงการเพ่ือสิ่งแวดล้อม (Standard Green Use of Proceeds 
Bond)ได้แก่ ตราสารหนี้ซึ่งผู้ถือตราสารหนี้มีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ออกตราสารหนี้ช าระหนี้ โดยการออกตราสารหนี้นั้น
สอดคล้องกับ GBP 

 ตราสารหนี้ที่น ากระแสรายได้จากโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ช าระหนี้ (Green Revenue Bond) ได้แก่ ตรา
สารหนี้ที่ออกโดยสอดคล้องกับ GBP ซึ่งความเสี่ยงด้านเครดิตจากการถือตราสารหนี้ดังกล่าวอยู่ที่กระแสเงินสดที่
น ามาใช้ เป็นหลักประกันการช าระหนี้ ตราสารหนี้นั้น เช่น กระแสรายได้  ค่าธรรมเนียม ภาษี เป็นต้น  
ซึ่งนอกเหนือจากแหล่งกระแสเงินสดที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ ผู้ถือตราสารหนี้จะไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ออกตราสารหนี้
ช าระหนี้เพิ่มเติมได้ (non-recourse) ทั้งนี้ เงินที่จะได้รับจากการออกตราสารหนี้ลักษณะนี้จะน าไปใช้ในโครงการที่
ก่อให้เกิดกระแสเงินสดนั้นเองหรือโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมอื่นด้วยก็ได้ 

 ตราสารหนี้ที่ออกเพื่อระดมทุนส าหรับโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ (Green Project Bond) ได้แก่ ตรา
สารหนี้ที่ออกเพื่อระดมทุนให้แก่โครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะโครงการเดียวหรือหลายโครงการซึ่งผู้ลงทุนเป็น
ผู้รับความเสี่ยงโดยตรงในผลส าเร็จของโครงการนั้น ทั้งนี้ ผู้ลงทุนจะสามารถไล่เบี้ยเอากับผู้ออกตราสารหนี้หรือไม่ก็
ได้ และการออกตราสารหนีน้ั้นสอดคล้องกับ GBP ด้วย 

 ตราสารหนี้แปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์เพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Securitised Bond) ได้แก่ ตราสารหนี้ที่มีการ
น าโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมโครงการเดียวหรือหลายโครงการมาเป็นหลักประกัน โดยรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง 
covered bonds, asset-backed securities หรือ ABS, mortgage-backed securities หรือ MBS และโครงสร้าง
ในรูปแบบอื่น ๆ โดยที่การออกตราสารหนี้นั้นสอดคล้องกับ GBP ด้วย อนึ่ง โดยทั่วไปแล้วแหล่งเงินอันดับแรกที่จะ
น ามาใช้ในการช าระหนี้คือกระแสเงินที่ได้รับจากสินทรัพย์ที่ใช้อ้างอิงหรือหนุนหลัง 

หมายเหตุ 1 

เป็นที่ยอมรับว่ามีตลาดส าหรับตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตราสารหนี้เพื่อสภาพภูมิอากาศ หรือตราสารหนี้เพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะเรื่อง (themed bond) (ในบางกรณีเรียกว่า "pure play") ซึ่งออกโดยองค์กรที่มีบทบาทส่วนใหญ่หรือ
ทั้งหมดเกี่ยวข้องกับกิจกรรมเพื่อความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม แต่การออกตราสารหนี้ดังกล่าวไม่ได้เป็นไปตามองค์ประกอบหลัก 
4 ประการของ GBP ในกรณีเช่นนี้ต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบถึงข้อเท็จจริงดังกล่าว และควรใช้ความระมัดระวังที่จะ  
ไม่อ้างอิงถึง "ตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม" ในลักษณะที่เป็นการสื่อโดยนัยถึงคุณลักษณะของ GBP ในกรณีที่สามารถ
เป็นไปได้  GBP สนับสนุนให้องค์กรเหล่านี้รับเอาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (best practice) ที่ เกี่ยวข้องของ GBP (เช่น  
ในส่วนการรายงาน) มาปรับใช้ส าหรับตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตราสารหนีเ้พื่อสภาพภูมิอากาศ หรือตราสารหนี้เพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะเรื่อง (themed bond) ดังกล่าว และสนับสนุนให้องค์กรเหล่านี้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับ GBP เมื่อจะมีการ
ออกตราสารหนีด้ังกล่าวในอนาคต 

หมายเหตุ 2 

เป็นที่ยอมรับด้วยว่ามีตลาดของตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน (sustainability themed bonds) ซึ่งใช้ในการระดมทุนทั้งส าหรับ
โครงการที่ท าเพื่อสิ่งแวดล้อมและเพื่อสังคมรวมกัน รวมถึงโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับเป้าหมายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 



   
 

Thai language translation courtesy of Thai Bond Market Association and reviewed by Baker & McKenzie, Bangkok Office 
 

(Social Development Goals หรือ SDGs) ในบางกรณี ตราสารหนี้ดังกล่าวอาจออกโดยหน่วยงานที่มีบทบาทส่วนใหญ่หรือ
ทั้งหมดเกี่ยวข้องกับกิจกรรมเพื่อความยั่งยืน แต่ตราสารหนี้ของหน่วยงานเหล่านี้อาจไม่สอดคล้องกับองค์ประกอบหลัก  
4 ประการของ GBP ซึ่งในกรณีดังกล่าวจะต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบถึงข้อเท็จจริงดังกล่าว และควรใช้ความระมัดระวังที่จะไม่
อ้างอิงถึง "ตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน" หรือ SDG ในลักษณะที่เป็นการสื่อโดยนัยถึงคุณลักษณะของ GBP (หรือ SBP) ในกรณี
ที่สามารถเป็นไปได้ GBP สนับสนุนให้องค์กรผู้ออกตราสารหนี้ เหล่านี้รับเอาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (best practice)  
ที่เกี่ยวข้องของ GBP และ SBP (เช่น ในส่วนการรายงาน) มาปรับใช้ส าหรับตราสารหนี้ เพื่อความยั่งยืน ตราสารหนี้ 
ที่สนับสนุน SDG หรือตราสารหนี้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเรื่อง (themed bond) ดังกล่าว และสนับสนุนให้องค์กรเหล่านี้
ปฏิบัติให้สอดคล้องกับ GBP และ SBP เมื่อจะมีการออกตราสารหนีด้ังกล่าวในอนาคต 

ตารางจับคู่ระหว่าง GBP และ SBP กับเป้าหมายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Development Goals หรือ 
SDGs) ได้รับการจัดท าและเผยแพร่แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกรอบข้อมูลอย่างกว้างให้ผู้ออกตราสารหนี้ ผู้ลงทุน และผู้
ที่ เกี่ยวข้องในตลาดน าไปใช้อ้างอิงในการประเมินวัตถุประสงค์การระดมทุนของการออกตราสารหนี้ /โครงการ 
ตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตราสารหนี้/โครงการตราสารหนี้เพื่อพัฒนาสังคม หรือตราสารหนี้/โครงการตราสารหนี้
เพื่อความยั่งยืน กับเป้าหมายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (SDGs) ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดได้ในส่วน Sustainable Finance 
บนเว็บไซต์ของ ICMA   

หมายเหตุ 3 

เป็นที่ยอมรับด้วยว่ามีธุรกรรมจ านวนหนึ่งที่ได้รับการส่งเสริมในชื่อ "ตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์ทะเล" (Blue Bonds) หรือชื่อใน
ท านองเดียวกัน โดยมีวัตถุประสงค์ที่เน้นถึงความส าคัญของการใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน และการส่งเสริมกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืนที่เกี่ยวข้อง ความพยายามเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากแนวความคิดริเริ่ม ในตลาดเฉพาะ รวมถึงการ
สนับสนุนจากภาคส่วนทางการ "ตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์ทะเล" จะถือว่าเป็นตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยตราบเท่าที่
มีความสอดคล้องกับองค์ประกอบหลัก 4 ประการของ GBP 

หมายเหตุ 4 

เป็นที่ยอมรับว่าผู้ออกตราสารหนี้อาจจะประสงค์ให้ตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของตนมีความสอดคล้องทั้งกับ GBP 
และกับ SLBP เพื่อมิให้กรณีเป็นที่สงสัย แนวทางดังกล่าวยังคงเป็นดุลยพินิจของผู้ออกตราสารหนี้ และมิได้มีการแนะน า
หรือไม่แนะน าให้ใช้แนวทางดังกล่าว 
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ภาคผนวก 2 
แผนภูมิอธิบายหลักการต่าง ๆ 

 

 
* ภายใต ้GBP, SBP และ SBG จ านวนเงินที่เท่ากับเงินสุทธิที่ได้จากการระดมทุนผ่านการออกตราสารหนี้จะน าไปลงทุนเฉพาะ
ในโครงการที่มีคุณสมบัติ (คือเป็นตราสารหนี้ที่ให้ความส าคัญกับวัตถุประสงค์การใช้เงิน (Use of Proceeds Bonds)) ในขณะ
ที่ภายใต้ SLBP เงินที่ได้จากการระดมทุนโดยหลักจะน าไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของผู้ออกตราสารหนี้เพื่อการด าเนินการให้
บรรลุตัวชี้วัด (KPIs) และเป้าหมายด้านความยั่งยืน (SPTs) ที่ก าหนดไว้ (ตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน) ตราสารหนี้ที่รวมทั้ง
คุณลักษณะของ SLB และให้ความส าคัญกับวัตถุประสงค์การใช้เงินด้วย ควรใช้แนวทางปฏิบัติของตราสารหนี้ทั้งสองประเภท 


