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แนวปฏิบัติของตราสารหนี้เพ่ือความยั่งยืน 
มิถุนายน 2564 (2021) 

ข้อจ ากัดความรับผิด: "เพื่อมิให้กรณีเป็นที่สงสัย หลักการของตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond Guidelines)  
ฉบับภาษาอังกฤษซึ่งเผยแพร่ในส่วน Sustainable Finance บนเว็บไซต์ของ ICMA เป็นฉบับทางการของค าแปลฉบับนี้ 
เอกสารฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงประกอบเท่านั้น" 

บทน า 

หลักการของตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond Principles หรือ "GBP") พร้อมทั้งหลักการของตราสารหนี้เพื่อ
พัฒนาสังคม (Social Bond Principle หรือ "SBP") แนวปฏิบัติของตราสารหนี้ เพื่อความยั่งยืน  (Sustainability Bond 
Guidelines หรือ "SBG") และหลักการของตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bond Principles หรือ 
"SLBP") ได้รับการเผยแพร่ภายใต้หลักการ (Principles) ทั้งนี้ หลักการเป็นการรวบรวมกรอบหลักเกณฑ์ภาคสมัครใจ โดยมี
การระบุพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่วางไว้ในอันที่จะส่งเสริมให้ตลาดทุนตราสารหนี้ของโลกสามารถมีบทบาทในการสนับสนุน
เงินทุนเพื่อความก้าวหน้าสู่ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมและสังคม 

หลักการเป็นการวางแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (best practices) ในเวลาที่ท าการออกตราสารหนี้ซึ่งมีวัตถุประสงค์ด้านสังคม 
และ/หรือสิ่งแวดล้อม โดยหลักการได้ให้แนวทางปฏิบัติและค าแนะน าเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล  
ซึ่งเป็นการสนับสนุนความน่าเชื่อถือของตลาด นอกจากนี้ หลักการเหล่านี้ยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้ ร่วมตลาดการเงิน 
ได้ตระหนักถึงความส าคัญของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยมีจุดมุ่งหมายในท้ายที่สุดคือการดึงดูดเงินทุน  
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้ได้มากยิ่งขึ้น 

ตลาดได้มีการพัฒนาส าหรับตราสารหนี้ที่ออกมาโดยสอดคล้องกับทั้ง GBP และ SBP ธุรกรรมเหล่านี้สะท้อนถึงการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องของตลาดตราสารหนี้ที่น าเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์โดยเฉพาะ (use of proceeds  
bonds) ตัวอย่างโดยเฉพาะของธุรกรรมเหล่านี้สามารถพบได้ในส่วน Sustainable Finance บนเว็บไซต์ของ ICMA 

แนวปฏิบัติฉบับนี้ได้รับการเผยแพร่เพื่อยืนยันถึงความเกี่ยวข้องของหลักการในบริบทนี้ และเพื่อเอื้ออ านวยต่อการน าแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลมาปรับใช้กับตลาดตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน ดังนั้น องค์ประกอบหลัก 4 
ประการที่มีอยู่ร่วมกันของ GBP และ SBP (ได้แก่ วัตถุประสงค์ของการใช้เงินที่ได้จากการระดมทุน (Use of Proceeds) 
กระบวนการที่ใช้ในการประเมินและคัดเลือกโครงการ (Process for Project Evaluation and Selection) การบริหารจัด
การเงินที่ ได้จากการระดมทุน (Management of Proceeds)  และการรายงาน (Reporting) )  และค าแนะน าหลัก  
(key recommendations) เกี่ยวกับกรอบหลักเกณฑ์ส าหรับตราสารหนี้และการใช้การประเมินภายนอก จึงน ามาปรับใช้กับ
ตราสารหนี้เพ่ือความยั่งยืนด้วย 

หลักการได้น าเสนอแนวทางที่สะท้อนถึงพันธสัญญาของผู้ออกตราสารหนี้ในการสร้างความยั่งยืน แนวทางเหล่านี้สามารถใช้
เป็นส่วนเสริมหรือเป็นทางเลือกแทนการมุ่งเน้นไปที่วัตถุประสงค์การใช้เงิน พันธสัญญาเหล่านี้สามารถแสดงออก  
ผ่านทางตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน รวมทั้งกลยุทธ์ของผู้ออกตราสารหนี้และการเปิดเผยข้อมูลตามที่แนะน าไว้ใน Climate 
Transition Finance Handbook ในเวลาที่ท าการสื่อสารแผนการเปลี่ยนผ่านที่สอดคล้องกับความตกลงปารีส ตัวอย่างของ
ผลิตภัณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องภายใต้หลักการเหล่านี้แสดงอยู่ในภาคผนวก 1 

SBG ฉบับปี 2564 (2021) สอดคล้องกับ GBP และ SBP ฉบับปี 2564 (2021) 
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นิยามของตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน  

ตราสารหนี้เพ่ือความยั่งยืน คือตราสารหนี้ไม่ว่าประเภทใด ซึ่งเงินที่ได้จากการระดมทุน หรือจ านวนเงินที่เท่ากับจ านวนที่ระดม
ทุนมาได้นั้นจะถูกน าไปใช้เป็นเงินลงทุนหรือน าไปใช้ช าระคืนหนี้ (re-finance) ที่ได้ลงทุนไปไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดทั้งใน
โครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมและโครงการเพื่อสังคม ตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนมีความสอดคล้องกับองค์ประกอบหลัก 4 ประการ
ของ GBP และ SBP โดยมีความเกี่ยวข้องกับ GBP เป็นการเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม และมีความ
เกี่ยวข้องกับ SBP เป็นการเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการเพื่อสังคม  

เป็นที่เข้าใจว่าโครงการเพื่อสังคมบางโครงการอาจเกิดประโยชน์ในเชิงสิ่งแวดล้อมร่วมด้วย และโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมบาง
โครงการอาจเกิดประโยชน์ในเชิงสังคมร่วมด้วย ผู้ออกตราสารหนี้ควรเป็นผู้ตัดสินว่าจะจัดประเภทของตราสารหนี้ที่พิจารณา
จากวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน (use of proceeds bond) ชุดใดเป็นตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตราสารหนี้เพื่อ
พัฒนาสังคม หรือตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน โดยการพิจารณาจากวัตถุประสงค์หลักของผู้ออกตราสารหนี้ส าหรับ 
โครงการนั้น ๆ 

ข้อสังเกตส าคัญประการหนึ่งคือตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนไม่อาจน ามาใช้ทดแทนตราสารหนี้ที่ไม่ได้เป็นไปตามองค์ประกอบ
หลัก 4 ประการของหลักการ ตราสารหนี้ที่ออกตามแนวปฏิบัติส าหรับตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาสังคม 
(Green and Social Bond Guidance) ฉบับก่อนหน้านี้ ซึ่งได้ออกเผยแพร่ก่อนหน้าฉบับนี้ ให้ถือว่าเป็นตราสารหนี้ที่เป็นไป
ตาม SBG 

ข้อสังเกตที่ส าคัญคือไม่ควรถือว่าตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนกับตราสารหนี้ที่ไม่สอดคล้องกับองค์ประกอบหลัก 4 ประการของ
หลักการจะสามารถใช้ทดแทนกันได้ แต่ทั้งนี้ ให้ถือว่าตราสารหนี้ที่ออกตามแนวปฏิบัติส าหรับตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและแนวปฏิบัติส าหรับตราสารหนี้ เพื่อพัฒนาสังคมซึ่งได้มีการเผยแพร่ก่อนหน้าฉบับนี้ เป็นตราสารหนี้ 
ที่สอดคล้องกับ SBG 

ประการสุดท้าย หากผู้ออกตราสารหนี้ประสงค์ที่จะระดมทุนส าหรับโครงการที่ด าเนินตามกลยุทธ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สุทธิเป็นศูนย์ (net zero emissions strategy) ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของความตกลงปารีส ผู้ออกตราสารหนี้อาจศึกษา
แนวทางเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในระดับผู้ออกตราสารหนี้และกลยุทธ์ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้จาก  
Climate Transition Finance Handbook 

Resource Centre  

แบบเอกสารมาตรฐานต่าง ๆ ที่แนะน าให้ใช้ และแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตราสารหนี้
เพื่อพัฒนาสังคม และตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน สามารถพบได้ในส่วน Sustainable Finance บนเว็บไซต์ของ ICMA  
แบบเอกสารมาตรฐานที่ได้จัดท าข้อมูลเรียบร้อยแล้วสามารถน าไปเผยแพร่ทางออนไลน์เพื่อเป็นข้อมูลแก่ตลาดได้ที่ Resource 
Centre โดยปฏิบัติตามค าแนะน าที่ระบุในลิงก์ด้านบน 

หมายเหตุ 1 

ตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและตราสารหนี้เพื่อพัฒนาสังคมทั้ง 4 ประเภทที่อ้างถึงในภาคผนวก 1 ของ GBP และ SBP 
ตามล าดับ จะน ามาปรับใช้กับตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนด้วย เมื่อมีการรวมโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมและโครงการเพื่อสังคม
เข้าด้วยกัน  

หมายเหตุ 2 

เป็นที่ยอมรับว่ามีตลาดของตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน (sustainability themed bonds) รวมถึงตราสารหนี้ที่เกี่ยวโยงกับ
เป้าหมายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ในบางกรณี ตราสารหนี้ดังกล่าวอาจออก
โดยหน่วยงานที่มีบทบาทส่วนใหญ่หรือทั้งหมดเกี่ยวข้องกับกิจกรรมเพื่อความยั่งยืน แต่ตราสารหนี้ของหน่วยงานเหล่านี้อาจไม่
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สอดคล้องกับองค์ประกอบหลัก 4 ประการของ GBP ซึ่งในกรณีดังกล่าวจะต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบถึงข้อเท็จจริงดังกล่าว และ
ควร ใช้ ค วามระมั ด ระวั งที่ จ ะ ไม่ อ้ า งอิ ง ถึ ง  " ตราสารหนี้ เ พื่ อความยั่ ง ยื น "  หรื อ  SDG ในลั กษณะที่ เ ป็ นการ 
สื่อโดยนัยถึงคุณลักษณะของ  GBP หรือ SBP ทั้งนี้ ในกรณีที่สามารถเป็นไปได้ สนับสนุนให้องค์กรผู้ออกตราสารหนี้เหล่านี้รับ
เอาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (best practice) ที่เกี่ยวข้องของ GBP และ SBP (เช่น ในส่วนการรายงาน) มาปรับใช้ส าหรับตราสาร
หนี้เพ่ือความยั่งยืน ตราสารหนี้ที่สนับสนุน SDG หรือตราสารหนี้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเรื่อง (themed bond) ดังกล่าว และ
สนับสนุนให้องค์กรเหล่านี้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักการเมื่อจะมีการออกตราสารหนีด้ังกล่าวในอนาคต  

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

หมายเหตุ 3 

เป็นที่ยอมรับว่าผู้ออกตราสารหนี้อาจจะประสงค์ให้ตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนของตนมีความสอดคล้องทั้งกับ SBG และกับ 
SLBP เพื่อมิให้กรณีเป็นที่สงสัย แนวทางดังกล่าวยังคงเป็นดุลยพินิจของผู้ออกตราสารหนี้ และมิได้มีการแนะน าหรือ 
ไม่แนะน าให้ใช้แนวทางดังกล่าว 
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ภาคผนวก 1 

 

* ภายใต้ GBP, SBP และ SBG จ านวนเงินที่เท่ากับเงินสุทธิที่ได้จากการระดุมทุนผ่านการออกตราสารหนี้จะน าไปลงทุน  
ในโครงการที่มีคุณสมบัติ (คือเป็นตราสารหนี้ที่ให้ความส าคัญกับวัตถุประสงค์การใช้เงิน (Use of Proceeds Bonds))  
ในขณะที่ภายใต้ SLBP เงินที่ได้จากการระดมทุนโดยหลักจะน าไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของผู้ออกตราสารหนี้เพื่อ 
การด าเนินการให้บรรลุตัวชี้วัด (KPIs) และเป้าหมายด้านความยั่งยืน (SPTs) ที่ก าหนดไว้ (ตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน)  
ตราสารหนี้ที่รวมทั้งคุณลักษณะของ SLB และให้ความน าคัญกับวัตถุประสงค์การใช้เงินด้วยนควรใช้แนวทางปฏิบัติของ 
ตราสารหนี้ทั้งสองประเภท 
 

ข้อจ ากัดความรับผิด  

แนวปฏิบัติของตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนเป็นแนวปฏิบัติภาคสมัครใจ และไม่ถือว่าเป็นค าเสนอซื้อหรือเสนอขายหลักทรัพย์ใด 
ๆ อีกทั้งไม่มีลักษณะเป็นการให้ค าแนะน าในรูปแบบใดในด้านในด้านหนึ่งเป็นการเฉพาะ (ไม่ว่าในด้านภาษี กฎหมาย 
สิ่งแวดล้อม บัญชี หรือกฎระเบียบ) ที่เกี่ยวกับตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนหรือหลักทรัพย์อื่นใด แนวปฏิบัติของตราสารหนี้ 
เพื่อความยั่งยืนไม่ได้ก่อให้เกิดสิทธิใด ๆ ต่อบุคคลใด ไม่ว่าภาครัฐหรือภาคเอกชน อีกทั้งไม่ได้ก่อให้เกิดความรับผิดต่อบุคคลใด 
ไม่ว่าภาครัฐหรือภาคเอกชน ผู้ออกตราสารหนี้เพ่ือความยั่งยืนได้น าแนวปฏิบัติของตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนไปปรับใช้และถือ
ปฏิบัติด้วยความสมัครใจและโดยอิสระ โดยไม่ได้อาศัยหรืออ้างอิงแนวปฏิบัติของตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน ผู้ออกตราสารหนี้
เพื่อความยั่งยืนจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินใจออกตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน ผู้จัดจ าหน่ายตราสารหนี้เพื่อความ
ยั่งยืนไม่ต้องรับผิดชอบหากผู้ออกตราสารหนี้ไม่ปฏิบัติตามพันธสัญญาตามตราสารหนี้เพื่ อความยั่งยืนและการไม่ปฏิบัติตาม
วัตถุประสงค์การใช้เงินสุทธิที่ได้รับจากการระดมทุน ถ้ามีความขัดแย้งระหว่างกฎหมาย บทบัญญัติ และกฎระเบียบใดที่ใช้
บังคับ กับแนวปฏิบัติที่ก าหนดไว้ในแนวปฏิบัติของตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน ให้น ากฎหมาย บทบัญญัติ และกฎระเบียบที่ใช้
บังคับในท้องที่นั้น ๆ มาใช้บังคับ 


