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เพื่อมิใหกรณเีปนที่สงสยั หลกัการของหุนกูเพื่อสิง่แวดลอม (Green Bond Principles) ฉบับภาษาอังกฤษซึง่เผยแพรบนเว็ปไซตของ ICMA 

เปนฉบับทางการของคาํแปลฉบับนี ้เอกสารฉบับนี้เปนคําแปลฉบับไมเปนทางการและจัดทําขึน้เพือ่เปนขอมูลอางอิงประกอบเทานั้น 

For the avoidance of doubt, the English language version of the Green Bond Principles published on the ICMA website 

is the official version of the document. This unofficial translation is provided for general reference only. 

หลักการของ หุนกูเพื่อสิ่งแวดลอม1 

แนวปฏิบัติภาคสมคัรใจในการออกหุนกูเพื่อสิ่งแวดลอม 

มิถุนายน 2561 (2018) 

บทนํา 

ตลาดหุนกูเพื่อสิ่งแวดลอมมีวัตถุประสงคเพ่ือชวยเหลือและพัฒนาบทบาทสําคัญของตลาดตราสารหนี้ในการระดมทุนเพื่อ

นําไปใชในโครงการที่มีสวนสงเสริมความยั่งยืนทางสิ่งแวดลอม หลักการของหุนกูเพ่ือสิ่งแวดลอม (Green Bond Principles หรือ 

GBP) สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความนาเชื่อถือของตลาดหุนกูเพื่อสิ่งแวดลอมโดยการกําหนดแนวปฏิบัติที่จะทําใหเกิดความ

โปรงใส การเปดเผยขอมูล และการรายงาน หลักการเหลานี้ถูกกําหนดข้ึนโดยมุงหวังที่จะใหฝายตาง ๆ ที่เก่ียวของนําไปใช และมี

การออกแบบมาเพ่ือที่จะผลักดันใหเกิดการเปดเผยขอมูลที่จําเปนเพ่ือที่จะใหมีการจัดสรรเงินทุนไปยังโครงการเหลานั้นมากขึ้น 

ทั้งนี้ GBP มีวัตถุประสงคที่จะชวยใหผูออกหุนกูปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบธุรกิจไปสูความยั่งยืนทางสิ่งแวดลอมมากยิ่งขึ้น

ผานการดําเนินโครงการที ่มีความเฉพาะเจาะจง และมุงเนนไปที่วัตถุประสงคการใชเงินที่ไดจากการระดมทุน (use of 

proceeds) 

การออกหุนกูเพื่อสิ่งแวดลอมที่สอดคลองกับ GBP นาจะทําใหฝายผูที ่จะลงทุนเชื่อถือไดวาผลิตภัณฑที่จะลงทุนนั ้น 

เปนประโยชนตอสิ่งแวดลอมอยางชัดเจนและโปรงใส โดย GBP สงเสริมใหมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนเพื่อความโปรงใสซึ่งเอื้อ

ตอการติดตามการใชเงินลงทุนในโครงการทางสิ่งแวดลอม ในขณะเดียวกันยังมุงที่จะเพิ่มความเขาใจเกี่ยวกับการประมาณการ

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมใหมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การสงเสริมดังกลาวกระทําโดย GBP แนะนําใหผูออกหุนกูรายงานเกี่ยวกับ

วัตถุประสงคการใชเงินที่ไดจากการระดมทุนจากหุนกูเพ่ือสิ่งแวดลอม 

ใน GBP ไดมีการจัดกลุมโครงการเพ่ือสิ่งแวดลอม (Green Projects) ไวอยางกวาง ๆ โดยตระหนักถึงความเห็นที่หลากหลาย

ในปจจุบัน และยังตระหนักวาปจจุบันยังเปนชวงของการสรางความเขาใจอยางตอเนื่องเก่ียวกับประเด็นดานสิ่งแวดลอมและ

ผลกระทบ โดยมีการประสานความรวมมือตามความจําเปนกับหนวยงานอื่นซึ่งจัดใหมีคํานิยาม มาตรฐาน และรายการหมวดหมู

                                                           
1
 เพื่อประโยชนในการแปล GBP คําวา "หุนกู" ในเอกสารฉบับนี้หมายความรวมถึง "พันธบัตร" ดวยเนื่องจาก "bond" ใน GBP มีความหมายรวมทั้งหุนกูภาครัฐและหุนกู

ภาคเอกชน – ผูแปล 
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ของโครงการ (taxonomies) เพิ่มเติมเพื่อใชในการพิจารณาความยั่งยืนทางสิ่งแวดลอมของโครงการ ทั้งนี้ GBP สนับสนุนให 

ผูรวมตลาดคํานึงถึงหลักพ้ืนฐานนี้ในการพัฒนาวิธีปฏิบัติของตนเองที่ชัดเจนและนาเชื่อถือขึ้นมา โดยกําหนดปจจัยที่เกี่ยวของ

เพ่ิมเติมเพ่ือใชในการอางอิงประกอบสําหรับการพิจารณาไวอยางกวาง  

GBP เปนผลจากความรวมมือและการระดมความเห็นของสมาชิกและผูสังเกตการณในการจัดทําหลักการของหุนกู 

เพื่อสิ่งแวดลอม และหลักการของหุนกูเพื่อพัฒนาสังคม (Members and Observers of the Green Bond Principles and 

Social Bond Principles) (รวมเรียกหลักการดังกลาววา "หลักการ") และกลุมผูมีสวนไดเสียในวงกวาง โดยมีคณะกรรมการบริหาร

เปนผูประสานงาน ทั้งนี้ ตามปกติหลักการดังกลาวจะไดรับการปรับปรุงปละครั้งเพ่ือสะทอนการพัฒนาและการเติบโตของตลาดหุนกู

เพ่ือสิ่งแวดลอมทั่วโลก 

 GBP ฉบับป 2561 (2018)  

GBP ฉบับนี้ ไดรับประโยชนจากการที่สมาชิกและผูรวมสังเกตการณไดรวมใหความเห็นในการรับฟง 

ความคิดเห็นเก่ียวกับหลักการของหุนกูเพื่อสิ่งแวดลอมในชวงฤดูใบไมรวงป 2560 (2017) รวมทั้งความเห็นที่ไดรับจาก

คณะทํางานที่มีคณะกรรมการบริหารเปนผูประสานงานซึ่งไดรับการสนับสนุนจากสํานักเลขาธิการ 

องคประกอบหลัก 4 ประการยังคงเปนกรอบของ GBP ฉบับป 2561 (2018) (วัตถุประสงคการใชเงินที่ไดจากการระดม

ทุน กระบวนการที่ใชในการประเมินและคัดเลือกโครงการ การบริหารจัดการเงินที่ไดจากการระดมทุน และการรายงาน) รวมถึง

คําแนะนําใหมีการสอบทานจากภายนอก (external review) ทั้งนี้ GBP ไดนําเอาคําแนะนําเพ่ิมเติมและคํานิยามที่ไดรับการ

ปรับปรุงใหเปนปจจุบันแลวสําหรับการสอบทานจากภายนอก ซึ่งกําหนดไวในเอกสารชื่อ "แนวปฏิบัติสําหรับการสอบทานจาก

ภายนอกสําหรับหุนกูเพ่ือสิ่งแวดลอม หุนกูเพ่ือพัฒนาสังคม และหุนกูเพ่ือความยั่งยืน" (Guidelines for Green, Social and 

Sustainability Bond External Reviews) มากําหนดรวมไวดวย ทั้งนี้ ในการยกรางแนวปฏิบัติสําหรับการสอบทานจากภายนอก

ดังกลาวไดมีการรวมมือกันอยางใกลชิดกับผูใหบริการสอบทานจากภายนอก โดยแนวปฏิบัตินั้นมีการออกมาแยกตางหากจากเอกสาร

ฉบับนี้ สําหรับ GBP ฉบับนี้ไดจัดหมวดหมูของโครงการที่มีคุณสมบัติอันอาจถือไดวาเปนโครงการเพ่ือสิ่งแวดลอม (eligible projects) 

เปน 5 กลุมใหญ ๆ โดยแยกตามวัตถุประสงคทางสิ่งแวดลอม (การบรรเทาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การปรับตัวตอ

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การอนุรักษแหลงทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ และการปองกันและ

ควบคุมมลพิษ) ซึ่งแตกตางจากเดิมที่แยกออกเปน 4 กลุมหลัก ตามลักษณะของปญหา ทั้งนี้ GBP ไดใหขอสังเกตวาความคิดริเริ่ม

ระดับนานาประเทศและระดับประเทศในการจัดทํารายการหมวดหมูของโครงการ (taxonomies) อาจชวยเปนแนวทางเพ่ิมเติม
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ใหแกผูออกหุนกูเพ่ือสิ่งแวดลอมได นอกจากนี้ การรายงานเก่ียวกับเหตุการณที่มีนัยสําคัญเปนประเด็นหนึ่งที่มีความสําคัญในการ

แกไขในครั้งนี้ดวย 

นิยามของหุนกูเพื่อสิ่งแวดลอม 

หุนกูเพื่อสิ่งแวดลอม คือ หุนกูไมวาจะเปนหุนกูประเภทใด ซึ่งเงินท่ีไดจากการระดมทุนไมวาบางสวนหรือทั้งหมดจะถูก

นําไปใชเปนเงินลงทุน หรือนําไปใชชําระคืนหนี้ (re-finance) ที่ไดลงทุนไปในโครงการใหม และ/หรือ โครงการที่มีอยูแลวที่มี

ลักษณะเปนโครงการเพื่อสิ่งแวดลอม (โปรดพิจารณารายละเอียดในหัวขอที่ 1 "วัตถุประสงคการใชเงินที่ไดจากการระดมทุน") 

และเปนหุนกูทีส่อดคลองกับองคประกอบหลักของ GBP 4 ประการ 

หุนกูเพ่ือสิ่งแวดลอมในตลาดมีอยูหลากหลายประเภท ทั้งนี้ ตามที่ไดมกีารอธิบายไวในภาคผนวก 1 

อนึ่ง พึงเปนที่เขาใจวาโครงการเพ่ือสิ่งแวดลอมบางโครงการอาจเกิดประโยชนในเชิงสังคมรวมดวย ผูออกหุนกูควรเปน 

ผูตัดสินวาจะจัดประเภทของหุนกูที่พิจารณาจากวัตถุประสงคการใชเงินใด (use of proceeds bond) เปนหุนกูเพ่ือสิ่งแวดลอม 

โดยพิจารณาจากวัตถุประสงคหลักที่ผูออกหุนกูตองการจากการดําเนินโครงการนั้น (การออกหุนกูที่มีเจตนาจะนําเงินที่ไดจากการ

ระดมทุนไปใชสําหรับท้ังโครงการเพ่ือสิ่งแวดลอมและโครงการเพื่อการพัฒนาสังคมจะเรียกวา หุนกูเพ่ือความยั่งยืน ซึ่งแนวปฏิบัติ

สําหรับหุนกูดังกลาวไดกําหนดไวโดยเฉพาะแยกตางหากใน แนวปฏิบัติสําหรับหุนกูเพื่อความย่ังยืน (Sustainability Bond 

Guidelines) 

ขอสังเกตสําคัญประการหนึ่งคือหุนกูเพื่อสิ่งแวดลอมไมอาจนํามาใชทดแทนหุนกูทั่วไปที่ไมไดเปนไปตามองคประกอบ

หลัก 4 ประการของ GBP  

หลักการของหุนกูเพื่อสิ่งแวดลอม (Green Bond Principles) 

หลักการของหุนกูเพ่ือสิ่งแวดลอม (GBP) เปนแนวปฏิบัติภาคสมัครใจที่สนับสนุนใหเกิดความโปรงใส และการเปดเผย

ขอมูล และสงเสริมความนาเชื่อถือสําหรับการพัฒนาตลาดหุนกูเพื่อสิ่งแวดลอม โดยทําใหเกิดความชัดเจนเกี่ยวกับข้ันตอนการออกหุนกู

เพ่ือสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ GBP ไดรับการจัดทําขึ้นโดยมีเจตนาเพื่อใหตลาดนําไปใชไดในวงกวาง กลาวคือ มีการระบุเปนแนวทางใหผูออก 

หุนกูทราบเก่ียวกับองคประกอบหลัก ๆ ที่เก่ียวของกับการออกหุนกูที่เชื่อถือไดวาเปนหุนกูเพื่อสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ GBP ยังชวย 

ผูลงทุนโดยการสนับสนุนใหมีการเปดเผยขอมลูที่จําเปนเพ่ือการประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจากการลงทุนในหุนกูเพื่อสิ่งแวดลอม
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เพื่อมิใหกรณเีปนที่สงสยั หลกัการของหุนกูเพื่อสิง่แวดลอม (Green Bond Principles) ฉบับภาษาอังกฤษซึง่เผยแพรบนเว็ปไซตของ ICMA 

เปนฉบับทางการของคาํแปลฉบับนี ้เอกสารฉบับนี้เปนคําแปลฉบับไมเปนทางการและจัดทําขึน้เพือ่เปนขอมูลอางอิงประกอบเทานั้น 

For the avoidance of doubt, the English language version of the Green Bond Principles published on the ICMA website 

is the official version of the document. This unofficial translation is provided for general reference only. 

นั้น อีกทั้ง GBP ยังชวยผูจัดจําหนายหลักทรัพยโดยเปนตัวขับเคลื่อนตลาดไปสูตลาดที่มีการเปดเผยขอมูลอยางที่ควรจะเปนซึ่งจะเอ้ือตอ

การทําธุรกรรม 

GBP ไดเสนอแนะขั้นตอนในการดําเนินการ รวมถึงการเปดเผยขอมูลไวอยางชัดเจนสําหรับผูออกหุนกูซึ่งผูลงทุน ธนาคาร  

ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตัวแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย และบุคคลอ่ืน ๆ อาจใชเพ่ือทําความเขาใจคุณลักษณะของหุนกูเพ่ือ

สิ่งแวดลอม ทั้งนี้ GBP เนนยํ้าถึงความโปรงใส 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. วัตถุประสงคการใชเงินท่ีไดจากการระดมทุน (Use of Proceeds) 

หลักการอันเปนรากฐานที่สําคัญของหุนกูเพื่อสิ่งแวดลอมคือการนําเงินท่ีไดรับจากการออกหุนกูดังกลาวไปใชใน

โครงการเพ่ือสิ่งแวดลอม (Green Projects) ซึ่งควรระบุในเอกสารทางกฎหมายที่เก่ียวของกับการออกหุนกูนั้นอยางเหมาะสม 

โครงการทั้งหมดที่ระบุวาเปนโครงการเพ่ือสิ่งแวดลอมควรกอใหเกิดประโยชนตอสิ่งแวดลอมอยางชัดเจน ซึ่งผูออกหุนกูจะเปน 

ผูประเมิน และหากเปนไปไดจะเปนผูดําเนินการวัดผลเชิงปริมาณดวย 

ในกรณีที่เงินที่ไดรับจากการระดมทุนทั้งหมดหรือบางสวนอาจนําไปใชสําหรับการชําระคืนหนี้เดิม (refinancing) 

GBP เสนอแนะใหผูออกหุนกูใหขอมูลเก่ียวกับสัดสวนของจํานวนเงินที่จะนําไปใชลงทุนและจํานวนเงินที่จะนําไปใชชําระหนี้คืน 

และในกรณีที่เหมาะสมควรระบุใหชัดเจนวาการลงทุนในโครงการใด หรือพอรตการลงทุนใดท่ีจะมีการนําเงินไปใชชําระหนี้คืน  

อีกทั้งในกรณทีี่เกี่ยวของควรระบุใหชัดเจนเกี่ยวกับชวงระยะเวลาที่เมื่อนับยอนหลังไปหากพบวามีการดําเนินโครงการเพ่ือสิ่งแวดลอม

ใดไปแลวโครงการนั้นก็จะอยูในขายที่จะนําเงินไปชําระหนี้คืน (look-back period) 

GBP ไดจัดหมวดหมูของคุณสมบัติของโครงการซึ่งอาจถือไดวาเปนโครงการเพื่อสิ่งแวดลอมที่มีสวนชวยสนับสนุน

ตอวัตถุประสงคดานสิ่งแวดลอมไวอยางชัดเจนเปนหมวดหมูใหญ ๆ หลายหมวดหมู เชน การบรรเทาการเปลี่ยนแปลงของ 
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สภาพภูมิอากาศ การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การอนุรักษแหลงทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษความ

หลากหลายทางชีวภาพ และการปองกันและควบคุมมลพิษ 

รายการของหมวดหมูโครงการดังตอไปนี้ แมวาจะเปนเพียงตัวอยางเทานั้น แตก็ไดรวบรวมเอาประเภทของโครงการ

ที่ตลาดหุนกูเพ่ือสิ่งแวดลอมใหการสนับสนุน หรือที่อาจใหการสนับสนุน นํามาใชในการออกหุนกูเพ่ือสิ่งแวดลอมกันอยูโดยทั่วไปมาก

ที่สุด อนึ่ง โครงการเพ่ือสิ่งแวดลอมนั้น มีความหมายรวมถึงคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและที่เกิดข้ึนเพ่ือสนับสนุนการดําเนินโครงการ 

เชน คาใชจายเพื่อการวิจัยและพัฒนา (R&D) และโครงการเพ่ือสิ่งแวดลอมนั้นอาจมีวัตถุประสงคทางสิ่งแวดลอม และ/หรือ  

อยูภายใตหมวดหมูของประเภทโครงการ มากกวาหนึ่งวัตถุประสงคหรือหมวดหมูก็ได ทั้งนี้ วัตถุประสงคดานสิ่งแวดลอมที่ระบุไว

ขางตน 3 ประการ (การปองกันและควบคุมมลพิษ การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ และการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ) ก็เปนหัวขอในรายการหมวดหมูโครงการดานลางนี้ดวยเชนกัน สําหรับการนําวัตถุประสงคดานสิ่งแวดลอม 

มาเปนชื่อหมวดหมูโครงการเชนนี้ก็ดวยมุงหมายที่จะใหหมายความถึงโครงการที่คอนขางมีเปาหมายชัดเจนที่จะบรรลุ

วัตถุประสงคดานสิ่งแวดลอมนั้น ๆ โดยเฉพาะ 

หมวดหมูของโครงการเพื่อสิ่งแวดลอม (โดยไมไดมีการเรียงลําดับโดยเฉพาะ) รวมถึง แตไมจํากัดเพียง โครงการ

ดังตอไปนี้ 

 พลังงานหมุนเวียน (รวมถึงการผลิต การสง และจําหนายไฟฟา อุปกรณเครื่องใชไฟฟา และผลิตภัณฑตาง ๆ) 

 การเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน (เชน อาคารที่สรางใหมหรืออาคารท่ีไดรับการปรับปรุงใหม ระบบกักเก็บ

พลังงาน ระบบทําความรอนแบบรวมศูนย ระบบโครงสรางเครือขายไฟฟาอัจฉริยะ อุปกรณเครื่องใชไฟฟา และผลิตภัณฑตาง ๆ) 

 การปองกันและควบคุมมลพิษ (รวมถึงการลดการปลอยมลพิษทางอากาศ การลดการปลอยกาซเรือนกระจก 

การฟนฟูสภาพดิน การปองกันการปลอยของเสีย การลดการเกิดของเสีย การนําขยะกลับมาใชใหม และการเปลี่ยนของเสียเปน

พลังงานโดยมีการใชพลังงานและมีการลดการปลอยมลพิษอยางมีประสิทธิภาพ) 

 การจัดการแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่มีชีวิตและการใชที่ดินอยางย่ังยืนในเชิงสิ่งแวดลอม (รวมถึง 

การเกษตรกรรมอยางยั่งยืนในเชิงสิ่งแวดลอม การเลี้ยงสัตวอยางย่ังยืนในเชิงสิ่งแวดลอม สภาพภูมิอากาศระบบที่สนับสนุน 

การดําเนินงานสมารทฟารม (climate smart farm inputs) เชน การปกปองพืชผลโดยกระบวนการทางชีวภาพ หรือ 

การชลประทานแบบน้ําหยด การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอยางยั่งยืนในเชิงสิ่งแวดลอม การจัดการปาไมที่ยั่งยืนในเชิง

สิ่งแวดลอม รวมถึงการปลูกปาขึ้นใหม หรือการปลูกปาทดแทน และการอนุรักษหรือฟนฟูภูมิทัศนธรรมชาติ) 
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 การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพทางบกและทางน้ํา (รวมถึงการปกปองสภาพแวดลอมชายฝงทะเล 

และลุมน้ํา) 

 การขนสงท่ีใชพลังงานสะอาด (เชน รถไฟฟา รถไฟฟาไฮบริด ระบบขนสงสาธารณะ ระบบขนสงแบบราง การขนสงที่ 

ไมใชเครื่องยนต ระบบขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ โครงสรางพื้นฐานสําหรับยานพาหนะพลังงานสะอาด และการลดการปลอยมลพิษ) 

 การจัดการน้ําและน้ําเสียอยางย่ังยืน (รวมถึงโครงสรางพ้ืนฐานอยางยั่งยืนเพ่ือการผลิตน้ําประปา และ/หรือ 

ผลิตน้ําดื่ม ระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบระบายน้ําในเมืองอยางย่ังยืน และระบบทดน้ํา/ควบคุมน้ํา และการบรรเทาอุทกภัยในรูปแบบ

อ่ืน ๆ) 

 การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (รวมถึงระบบสนับสนุนขอมูลตาง ๆ เชน ระบบสังเกต 

สภาพอากาศ และระบบเตือนภัยลวงหนา) 

 ผลิตภัณฑ เทคโนโลยีการผลิต และกระบวนการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพในเชิงส่ิงแวดลอม และ/หรือ ที่เปนการ

ปรับปรุงเพื่อรองรับระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (เชน การพัฒนาและการนําเสนอผลิตภัณฑที่ยั่งยืนตอสิ่งแวดลอมพรอมการใช 

ฉลากผลิตภัณฑที่ใหขอมูลดานสิ่งแวดลอม หรือการรับรองดานสิ่งแวดลอม การบรรจุหีบหอและการกระจายสินคาซึ่งใชทรัพยากร 

อยางมีประสิทธิภาพ) 

 อาคารเพื่อสิ่งแวดลอม อาคารที่ไดมาตรฐาน หรือไดรับการรับรองในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ หรือระดับ 

นานาประเทศ 

แมวัตถุประสงคของ GBP จะไมไดเปนการชี้นําวาเทคโนโลยี มาตรฐาน คํากลาวอาง หรือคําประกาศใด เปนประโยชน

สูงสุดในดานความยั่งยืนทางสิ่งแวดลอม แตมีขอพึงสังเกตวาในปจจุบันมีความคิดริเริ่มทั้งในระดับประเทศ และระดับ 

นานาประเทศในการจัดทํารายการหมวดหมูของโครงการเพื่อสิ่งแวดลอม (taxonomies) รวมถึงมีการนํารายการหมวดหมู 

แตละฉบับมาเทียบกันเพื่อใหมั่นใจวาจะสามารถเทียบเคียงกันได การทําเชนนี้จะชวยใหผูออกหุนกูมีแนวทางเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ

มุมมองที่ผูลงทุนใชในการพิจารณาวากรณีเชนใดที่อาจจะถือไดวาเปนการอนุรักษสิ่งแวดลอมและมีคุณสมบัติที่ผูลงทุนจะลงทุน 

รายการหมวดหมูดังกลาวนี้ยังอยูในขั้นการพัฒนาในระดับตาง ๆ ผูออกหุนกูและผูมีสวนไดเสียอื่น ๆ สามารถดูตัวอยางไดตาม

รายการลิงคใน Resource Centre ที่ https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/resource-

center/ 
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สํานักงานกฎหมาย Baker Mckenzie เปนผูสอบทาน และ IFC เปนผูใหการ

สนับสนุนภายใตโครงการ IFC Green Bond Technical Assistance Program 

Thai translation courtesy of Thai Bond Market Association and 

reviewed by Baker McKenzie, initiated and made possible by the 

generous support of the IFC Green Bond Technical Assistance Program 

  

 

เพื่อมิใหกรณเีปนที่สงสยั หลกัการของหุนกูเพื่อสิง่แวดลอม (Green Bond Principles) ฉบับภาษาอังกฤษซึง่เผยแพรบนเว็ปไซตของ ICMA 

เปนฉบับทางการของคาํแปลฉบับนี ้เอกสารฉบับนี้เปนคําแปลฉบับไมเปนทางการและจัดทําขึน้เพือ่เปนขอมูลอางอิงประกอบเทานั้น 

For the avoidance of doubt, the English language version of the Green Bond Principles published on the ICMA website 

is the official version of the document. This unofficial translation is provided for general reference only. 

นอกจากนี้ยังมีองคกรหลายองคกรท่ีใหบริการอยางเปนอิสระในการวิเคราะห ใหคําปรึกษาและแนวทางเกี่ยวกับ

คุณภาพของวิธีการแกไขปญหาและวิธีปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอม ซึ่งมีอยูหลายวิธีแตกตางกันนั้น นิยามของคําวา "เพื่อสิ่งแวดลอม" 

และ "โครงการเพ่ือสิ่งแวดลอม" อาจแตกตางกันไปข้ึนอยูกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม และภูมิศาสตร 

2. กระบวนการที่ใชในการประเมินและคัดเลือกโครงการ (Process for Project Evaluation and Selection) 

ผูออกหุนกูเพ่ือสิ่งแวดลอมควรสื่อสารกับผูลงทนุอยางชัดเจนในเรื่องดังตอไปนี้ 

 วัตถุประสงคดานความยั่งยืนทางสิ่งแวดลอม  

 กระบวนการที่ผูออกหุนกูใชในการกําหนดวาโครงการมีคุณสมบัติตามหมวดหมูของโครงการเพ่ือสิ่งแวดลอม

ตามที่ระบุขางตนนั้นอยางไร 

 เกณฑคุณสมบัติที่เก่ียวของ รวมถึงลักษณะตองหามหรือกระบวนการอ่ืน ๆ (หากมี) ที่นํามาใชเพ่ือกําหนดและ

บริหารความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมและสังคมซึ่งมีแนวโนมวาจะเปนความเสี่ยงที่มีนัยสําคญัอันเก่ียวเนื่องกับโครงการ 

GBP สนับสนุนใหผูออกหุนกูระบขุอมูลดังกลาวขางตนนี้ไวในบริบทของภาพรวมซึ่งอาจอยูในสวนของวัตถุประสงคของ

องคกร กลยุทธ นโยบาย และ/หรือ กระบวนการดําเนินการ ที่เกี่ยวของกับความย่ังยืนดานสิ่งแวดลอม อีกทั้งยังสนับสนุนใหผูออกหุน

กูเปดเผยมาตรฐานหรือการรับรองดานสิ่งแวดลอมที่ใชในกระบวนการคัดเลือกโครงการ 

3.  การบริหารจัดการเงินที่ไดจากการระดมทุน (Management of Proceeds) 

ผูออกหุนกูควรนําเงินสุทธิที่ไดจากการระดมทุนจากการออกหุนกูเพื่อสิ่งแวดลอม หรือจํานวนซึ่งเทากับเงินสุทธิ

ดังกลาวนี้ แยกเปนบัญชีตางหาก (sub-account) หรือแยกเปนพอรตการลงทุนตางหาก (sub-portfolio) หรืออาจใชกระบวนการ 

ที่เหมาะสมในการติดตามการใชเงินโดยผูออกหุนกู และควรมีการรับรองโดยตัวผูออกหุนกูดวยกระบวนการภายในที่จัดใหมีขึ้น

อยางเปนทางการซึ่งเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานดานการกูยืมและการลงทุนเพ่ือดําเนินโครงการเพ่ือสิ่งแวดลอม 

ตราบเทาที่ยังมิไดมีการไถถอนหุนกูเพื่อสิ่งแวดลอม ควรมีการปรับปรุงยอดเงินสุทธิที่ตองมีการติดตามการใชเงินนั้น

เปนระยะ ๆ เพ่ือใหตรงกันกับการจัดสรรการใชเงินสําหรับโครงการเพ่ือสิ่งแวดลอมที่ไดดําเนินการไปในระหวางชวงระยะเวลา 

นั้น ๆ ผูออกหุนกูควรทําใหผูลงทุนไดรับรูวาจะนําจํานวนเงินสุทธิสวนที่เหลือซึ่งยังมิไดจัดสรรนั้นไปใชเปนการชั่วคราวใน 

รูปแบบใด 
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สํานักงานกฎหมาย Baker Mckenzie เปนผูสอบทาน และ IFC เปนผูใหการ
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reviewed by Baker McKenzie, initiated and made possible by the 
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เพื่อมิใหกรณเีปนที่สงสยั หลกัการของหุนกูเพื่อสิง่แวดลอม (Green Bond Principles) ฉบับภาษาอังกฤษซึง่เผยแพรบนเว็ปไซตของ ICMA 

เปนฉบับทางการของคาํแปลฉบับนี ้เอกสารฉบับนี้เปนคําแปลฉบับไมเปนทางการและจัดทําขึน้เพือ่เปนขอมูลอางอิงประกอบเทานั้น 

For the avoidance of doubt, the English language version of the Green Bond Principles published on the ICMA website 

is the official version of the document. This unofficial translation is provided for general reference only. 

GBP สนับสนุนใหเกิดความโปรงใสในระดับสูง อีกทั้งแนะนําวาการที่ผูออกหุนกูบริหารจัดการเงินที่ไดมาจากการ 

ระดมทุนนั้น ควรจัดใหมีผูตรวจสอบหรือบุคคลภายนอกทําการยืนยันกระบวนการภายในที่ใชติดตามการใชเงินและการจัดสรร

เงินที่ไดจากการระดมทุน (โปรดพิจารณารายละเอียดในหัวขอ "การสอบทานจากภายนอก") 

4.  การรายงาน (Reporting) 

ผูออกหุนกูควรจัดทําและเก็บรักษาขอมูลการใชเงินที่ปรับปรุงใหเปนปจจุบันพรอมที่จะใชงาน โดยมีการทบทวน 

ทุกปจนกวาจะมีการจัดสรรเงินจนหมด และทําการทบทวนอยางทันทวงทีเม่ือเกิดเหตุการณที่มีนัยสําคัญ รายงานประจําปควรมี

เนื้อหารวมถึงรายการโครงการซึ่งไดรับการจัดสรรเงินที่ระดมมาไดจากการออกหุนกูเพื่อสิ่งแวดลอม อีกทั้งควรมีคําอธิบาย

โดยสังเขปของโครงการและจํานวนเงินที่ไดจัดสรรไปใชในโครงการนั้น ตลอดจนผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากโครงการนั้นดวย  

ในกรณีที่มีขอจํากัดที่จะทําใหไมสามารถเปดเผยรายละเอียดขอมูลไดมากเนื่องจากมีขอตกลงรักษาความลับ หรือมีเหตุผลเก่ียวกับ 

การแขงขันในทางธุรกิจ หรือโครงการที่นํามาใชในการออกหุนกูเพ่ือสิ่งแวดลอมนั้นมีจํานวนหลายโครงการมาก GBP เสนอแนะวา 

การเปดเผยขอมูลอาจกระทําโดยใชถอยคําอยางกวาง หรือบนพ้ืนฐานของพอรตการลงทุนโดยรวม (ตัวอยางเชน เปดเผย 

เปนจํานวนรอยละที่ไดจัดสรรใหแกหมวดหมูของโครงการนั้น) 

ความโปรงใสเปนสิ่งที่สําคัญมากในการสื่อสารเก่ียวกับผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ 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 สนับสนุนใหผูออกหุนกูที่มีความสามารถในการติดตามผลกระทบที่บรรลุ

เปาหมายแลวระบุขอมูลดังกลาวไวในการรายงานตามรอบปกติดวย 

แนวปฏิบัติภาคสมัครใจที่มีวัตถุประสงคในการสรางกรอบวิธีการรายงานดานผลกระทบใหเปนไปในแนวทาง

เดียวกันที่มีอยูในขณะนี้ ไดแก แนวปฏิบัติสําหรับการรายงานเกี่ยวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพทางพลังงาน พลังงานทดแทน 

โครงการเกี่ยวกับน้ําและน้ําเสีย และโครงการเก่ียวกับการบริหารจัดการของเสีย (ดูเอกสารแนวทางปฏิบัติไดใน Resource Centre ที่ 

https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainabilitybonds/resource-centre/) แนวปฏิบัติไดรวบรวมเอาแบบรายงาน

มาตรฐานสําหรับการรายงานดานผลกระทบทั้งในระดับโครงการ และในระดับพอรตการลงทุน ซึ่งผูออกหุนกูสามารถนํามาปรับใช

ใหเหมาะสมกับบริบทของตนเองได นอกจากนี้ GBP ยังสนับสนุนใหมีการริเริ่มดําเนินการอื่น ๆ ที่จะชวยสรางขอมูลอางอิงสําหรับ
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สนับสนุนภายใตโครงการ IFC Green Bond Technical Assistance Program 

Thai translation courtesy of Thai Bond Market Association and 

reviewed by Baker McKenzie, initiated and made possible by the 
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เพื่อมิใหกรณเีปนที่สงสยั หลกัการของหุนกูเพื่อสิง่แวดลอม (Green Bond Principles) ฉบับภาษาอังกฤษซึง่เผยแพรบนเว็ปไซตของ ICMA 

เปนฉบับทางการของคาํแปลฉบับนี ้เอกสารฉบับนี้เปนคําแปลฉบับไมเปนทางการและจัดทําขึน้เพือ่เปนขอมูลอางอิงประกอบเทานั้น 

For the avoidance of doubt, the English language version of the Green Bond Principles published on the ICMA website 

is the official version of the document. This unofficial translation is provided for general reference only. 

การทํารายงานผลกระทบซึ่งบุคคลอื่นจะสามารถรับเอาไปใชหรือนําไปปรับใหเขากับความตองการของตนได สวนแนวปฏิบัติสําหรับ

ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรมอื่นนั้นกําลังอยูระหวางการพัฒนา 

การจัดทําสรุปขอมูลที่สะทอนถึงลักษณะสําคัญของหุนกูเพ่ือสิ่งแวดลอมไมวารายรุนหรือรายโครงการ และแสดงใหเห็น

ถึงคุณสมบัติท่ีสําคัญที่สอดคลองกับองคประกอบหลักทั้ง 4 ประการของ GBP อาจชวยใหผูทีเ่ก่ียวของไดรับทราบขอมูลดวย สําหรับ

แบบมาตรฐานเพ่ือใชในการนี้ สามารถหาไดท่ี https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/resource-centre/ 

ซึ่งเมื่อจัดทําตามรูปแบบมาตรฐานนี้เสร็จแลวจะสามารถเผยแพรทางออนไลนเพ่ือเปนขอมูลใหแกผูที่เกี่ยวของได (โปรดพิจารณา

รายละเอียดในหัวขอ "Resource Centre" ดานลาง) 

การสอบทานจากภายนอก (External Review) 

GBP เสนอแนะวาในการออกหุนกูเพ่ือสิ่งแวดลอมเปนรายรุนหรือรายโครงการ ผูออกหุนกูควรแตงตั้งผูใหบริการสอบ

ทานจากภายนอกไมวารายเดียวหรือหลายราย เพ่ือใหความเห็นวาหุนกูหรือโครงการการออกหุนกูนั้นเปนไปตามองคประกอบหลัก  

4 ประการของ GBP ตามที่ไดกําหนดไวขางตน ทั้งนี้ ผูออกหุนกูมีทางเลือกที่หลากหลายเกี่ยวกับการใหบุคคลภายนอกไดมีสวนรวม

ในกระบวนการที่เกี่ยวกับหุนกูเพ่ือสิ่งแวดลอมของตน และยังสามารถเลือกระดับหรือประเภทของการสอบทานที่จะเปดเผยตอ 

ผูที่เกี่ยวของไดหลายระดับหรือหลายประเภท 

ผูออกหุนกูสามารถขอคําแนะนําจากที่ปรึกษา และ/หรือ องคกรที่มีความเชี่ยวชาญและเปนที่ยอมรับในดานความยั่งยืน 

ทางสิ่งแวดลอมหรือในแงมุมอ่ืนที่เก่ียวของกับการออกหุนกูเพ่ือสิ่งแวดลอม โดยคําแนะนําอาจครอบคลุมสวนที่เกี่ยวกับการกําหนด

กรอบหลักเกณฑที่เกี่ยวกับหุนกูเพ่ือสิ่งแวดลอม (Green Bond framework) ของผูออกหุนกู หรือเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลของผูออก 

หุนกูเพ่ือสิ่งแวดลอมนั้น อนึ่ง การใชบริการที่ปรึกษายอมตองมีการรวมมือและประสานงานกันระหวางผูออกหุนกูและที่ปรึกษา  

ซึ่งแตกตางจากการสอบทานจากภายนอกที่เปนอิสระ ทั้งนี้ GBP สนับสนุนใหมีการสอบทานโดยอิสระในเรื่องคุณสมบัติดานสิ่งแวดลอม 

(และประเภท) ของสินทรัพยหรือกิจกรรมที่เกี่ยวของกับหุนกูเพื่อสิ่งแวดลอมไมวาเปนรายรุนหรือรายโครงการ แลวแตกรณี 

การสอบทานจากภายนอกที่เปนอิสระอาจกําหนดขอบเขตของการสอบทานไดหลากหลาย และอาจดําเนินการสอบทาน 

กรอบหลักเกณฑหรือโครงการที่เก่ียวกับหุนกูเพ่ือสิ่งแวดลอม (Green Bond framework/programme) หุนกูเพ่ือสิ่งแวดลอม 

ที่ออกเปนรายรุน หรือเปนการสอบทานสินทรัพยอางอิงสําหรับการออกหุนกูเพื่อสิ่งแวดลอมนั้นหรือสอบทานกระบวนการปฏิบัติงาน 

ทั้งนี้ รูปแบบการสอบทานจากภายนอกนั้นสามารถจัดกลุมอยางกวางไดดังตอไปนี้ (ผูใหบริการบางรายอาจใหบริการสอบทานจาก

ภายนอกมากกวาหนึ่งรูปแบบ โดยอาจจะเปนการใหบริการรวมกันไปหรือแยกใหบริการแตละรูปแบบก็ได) 
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เพื่อมิใหกรณเีปนที่สงสยั หลกัการของหุนกูเพื่อสิง่แวดลอม (Green Bond Principles) ฉบับภาษาอังกฤษซึง่เผยแพรบนเว็ปไซตของ ICMA 

เปนฉบับทางการของคาํแปลฉบับนี ้เอกสารฉบับนี้เปนคําแปลฉบับไมเปนทางการและจัดทําขึน้เพือ่เปนขอมูลอางอิงประกอบเทานั้น 

For the avoidance of doubt, the English language version of the Green Bond Principles published on the ICMA website 

is the official version of the document. This unofficial translation is provided for general reference only. 

1.  การใหความเห็น (Second Party Opinion) 

องคกรที่มีความเชี่ยวชาญดานสิ่งแวดลอมที่เปนอิสระจากผูออกหุนกูอาจเปนผูใหความเห็น (Second Party 

Opinion) ทั้งนี้ องคกรนั้นควรเปนอิสระจากผูที่ใหคําปรึกษาแกผูออกหุนกูในการจัดทํากรอบหลักเกณฑที่เก่ียวกับหุนกู 

เพ่ือสิ่งแวดลอม (Green Bond framework) หรือองคกรนั้นอาจจัดใหมีกระบวนการที่เหมาะสม เชน การหามใชขอมูลรวมกัน

ภายในองคกรนั้นเพื่อใหมั่นใจในความเปนอิสระของหนวยงานที่ทําหนาที่ใหความเห็น ปกติแลวการตรวจสอบโดยรูปแบบ 

การใหความเห็นนี้จะมีการประเมินความสอดคลองกับ GBP ซึ่งในการประเมินนั้นสามารถรวมถึงการประเมินภาพรวม

วัตถุประสงค กลยุทธ นโยบาย และ/หรือ กระบวนการที่เก่ียวของกับความย่ังยืนทางสิ่งแวดลอมของผูออกหุนกู ตลอดจน 

การประเมินคณุลักษณะดานสิ่งแวดลอมของประเภทโครงการที่เปนวัตถุประสงคการใชเงินที่ไดจากการระดมทุน 

2.  การยืนยัน (Verification) 

ผูออกหุนกูสามารถขอรับการสอบทานเพื่อใหมีการยืนยัน (verification) ซึ่งโดยปกติแลวจะเปนการยืนยันในดานข้ันตอน

ปฏิบัติงานในการประกอบธุรกิจ และ/หรือ การยืนยันดานความสอดคลองกับหลักเกณฑดานสิ่งแวดลอม การยืนยันอาจมุงเนนไปที่ 

การพิจารณาวาไดมีการปฏิบัติตามมาตรฐานภายในองคกรหรือภายนอกองคกร หรือตามคํากลาวอางของผูออกหุนกู อนึ่ง การประเมิน

คุณลักษณะดานความยั่งยืนทางสิ่งแวดลอมของสินทรัพยอางอิงสําหรับการออกหุนกูเพื่อสิ่งแวดลอมอาจเรียกวาเปนการยืนยันเชนกัน 

และอาจอางอิงถึงเกณฑภายนอก ทั้งนี้ การตรวจสอบในรูปแบบการยืนยันอาจกระทําโดยการรับประกัน (assurance) หรือการรับรอง 

(attestation) เกี่ยวกับวิธีการภายในของผูออกหุนกูในการติดตามการใชเงินที่ไดจากการระดมทุน การจัดสรรเงินที่ไดจากการออกหุนกู

เพ่ือสิ่งแวดลอม หรือเปนการรับประกันหรือรับรองคําประกาศหรือการเปดเผยขอมูลของผูออกหุ นกูเกี ่ยวกับผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม หรือเก่ียวกับการที่ผูออกหุนกูไดปฏิบัติตามหลักวาดวยการรายงาน ซึ่งเปนไปตาม GBP  

3.  การรับรอง (Certification) 

ผูออกหุนกูสามารถนําหุนกูเพ่ือสิ่งแวดลอม กรอบหลักเกณฑที่เกี่ยวกับหุนกูเพ่ือสิ่งแวดลอม (Green Bond 

framework) หรือรายละเอียดที่เก่ียวของกับวัตถุประสงคการใชเงินที่ไดจากการระดมทุน เขารับการรับรองวาเปนไปตาม

มาตรฐานภายนอกเกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมซึ่งเปนที่ยอมรับ หรือเปนไปตามหลักเกณฑในการใชสัญลักษณหรือฉลากที่ 

บงบอกขอมูลดานสิ่งแวดลอม โดยมาตรฐานหรือสัญลักษณนั้นจะเปนเครื่องบงบอกถึงหลักเกณฑโดยเฉพาะ ซึ่งโดยปกติแลว

บุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติและไดรับการรับรองแลวจะเปนผูทดสอบความสอดคลองกับหลักเกณฑดังกลาว  
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เพื่อมิใหกรณเีปนที่สงสยั หลกัการของหุนกูเพื่อสิง่แวดลอม (Green Bond Principles) ฉบับภาษาอังกฤษซึง่เผยแพรบนเว็ปไซตของ ICMA 
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4.  การใหคะแนน/การจัดอนัดับหุนกูเพื่อสิ่งแวดลอม (Green Bond Scoring/Rating) 

ผูออกหุนกูอาจนําหุนกูเพื่อสิ่งแวดลอม หรือกรอบหลักเกณฑที่เกี่ยวกับหุนกูเพ่ือสิ่งแวดลอม (Green Bond framework) 

หรือคุณลักษณะสําคญั เชน รายละเอียดที่เกี่ยวของกับวัตถุประสงคการใชเงินที่ไดจากการระดมทุนไปใหบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติ

ทําการประเมินตามกระบวนการจัดอันดับ (rating) หรือการใหคะแนน (scoring) ทั้งนี้ ตัวอยางของบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติ

ดังกลาว ไดแก ผูใหบริการวิจัยเฉพาะทาง หรือสถาบันจัดอันดับ สวนผลลัพธที่จะไดรับนั้นอาจมุงเนนไปที่ขอมูลดานผลการ

ดําเนินการดานสิ่งแวดลอม ขั้นตอนและกระบวนการที่เก่ียวของกับ GBP หรือเกณฑมาตรฐานอื่น (benchmark) เชน เปาหมาย 

การเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิไมเกิน 2 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ การใหคะแนน (scoring) และการจัดอันดับ (rating) ดังกลาวแตกตางจาก

การจัดอันดับความนาเชื่อถือ (credit ratings) ซึ่งอาจจะมีการสะทอนความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมที่มีนัยสําคญัเชนกัน 

การสอบทานจากภายนอกอาจกระทําเพียงบางสวนก็ไดโดยครอบคลุมเฉพาะบางแงมุมที่เกี่ยวของกับหุนกูเพื่อ

สิ่งแวดลอม หรือครอบคลุมเฉพาะกรอบหลักเกณฑที่เก่ียวกับหุนกูเพื่อสิ่งแวดลอม (Green Bond framework) หรืออาจทําการ

สอบทานทั้งหมดโดยการประเมินความสอดคลองกับองคประกอบหลักครบทั้ง 4 ประการของ GBP อนึ่ง GBP ตระหนักวา

ระยะเวลาที่ใชในการดําเนินการสอบทานจากภายนอกอาจขึ้นอยูกับลักษณะของการสอบทาน และ GBP ยังตระหนักวาการเปดเผย

ขอมูลเก่ียวกับผลการสอบทานนั้นอาจอยูภายใตขอจํากัดดานการรักษาความลับทางธุรกิจ 

GBP เสนอแนะใหเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับผลการสอบทานจากภายนอกตอสาธารณะ รวมถึงเสนอแนะใหใชแบบรายงาน

มาตรฐานสําหรับการรายงานผลการสอบทานจากภายนอกท่ีมีการดําเนินการแลว ซึ่งสามารถหาไดใน Resource Centre ที่ 

https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/resource-centre/ นอกจากนี้  ยั งสนับสนุนให 

ผูใหบริการสอบทานจากภายนอกกรอกขอมูลในเอกสารมาตรฐานชื่อ External Review Service Mapping Template ซึ่ง

สามารถหาไดในเว็บไซตของ ICMA2  

GBP สนับสนุนใหผูใหบริการสอบทานจากภายนอกเปดเผยขอมูลเก่ียวกับประสบการณและความเชี่ยวชาญที่เก่ียวของ 

และสนับสนุนใหสื่อสารใหชัดเจนถึงขอบเขตที่ไดดําเนินการสอบทาน ทั้งนี้ ภายใต GBP ไดมีการพัฒนาแนวปฏิบัติภาคสมัครใจของ

ผูใหบริการสอบทานจากภายนอกเพ่ือสงเสริมการปฏิบัติที่ดีที่สุด (best practice) แนวปฏิบัติดังกลาวเปนแนวความคิดริเริ่มที่กําหนดไว

โดยใหกลไกตลาดเลือกนําเอาไปใชไดตามความเหมาะสม (market-based) ซึ่งตามแนวปฏิบัตินี้จะมีการเปดเผยขอมูลและ 

สรางความโปรงใสในเรื่องกระบวนการการสอบทานจากภายนอกใหแกผูออกหุนกู ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ผูลงทุน ผูมีสวนไดเสีย 

อ่ืน ๆ และกลุมผูใหบริการสอบทานจากภายนอกดวยกันเอง 

                                                           
2
 ICMA หมายถึง International Capital Market Association – ผูแปล 
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Resource Centre 

แบบเอกสารมาตรฐานตาง ๆ ที่มีการเสนอแนะใหใชงาน และแหลงขอมูลตาง ๆ ที่เก่ียวกับ GBP สามารถหาไดใน 

Resource Centre ที่ https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/resource-centre สําหรับ

แบบเอกสารมาตรฐานที่มีการนําไปใชจัดทําขอมูลเรียบรอยแลวนั้นสามารถนําไปเผยแพรออนไลนเพื่อเปนขอมูลแกตลาดไดที่ 

Resource Centre โดยทําตามคําแนะนําที่ระบุในลิงคดานบน 

ขอจาํกัดความรับผิด 

หลักการของหุนกูเพื่อสิ่งแวดลอมเปนแนวปฏิบัติภาคสมัครใจ และไมใชการทําคําเสนอซื้อหรือเสนอขายหลักทรัพยใด ๆ 

อีกทั้งไมมีลักษณะเปนการใหคําแนะนําในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะไมวาในรูปแบบใด ๆ ที่เก่ียวของกับหุนกูเพื่อสิ่งแวดลอมหรือ

หลักทรัพยอ่ืนใด (ไมวาในดานภาษี กฎหมาย สิ่งแวดลอม บัญชี หรือหลักเกณฑใด ๆ) อนึ่ง หลักการของหุนกูเพื่อสิ่งแวดลอมไมได 

กอสิทธิใด ๆ หรือกอความรับผิดตอบุคคลใด ๆ ไมวาภาครัฐหรือภาคเอกชน ผูออกหุนกูเพื่อสิ่งแวดลอมเปนผูรับเอาหลักการของ 

หุนกูเพื่อสิ่งแวดลอมไปใช หรือนําเอาหลักการของหุนกูเพื่อสิ่งแวดลอมไปปรับใช โดยอิสระดวยความสมัครใจของตนเอง  

โดยปราศจากการอางอิงหรือพึ่งพาหลักการของหุนกูเพื่อสิ่งแวดลอม ตลอดจนผูออกหุนกูเพ่ือสิ่งแวดลอมจะเปนผูรับผิดชอบ 

แตเพียงผูเดียวในการตัดสินใจออกหุนกูเพ่ือสิ่งแวดลอม ผูจัดจําหนายหุนกูเพ่ือสิ่งแวดลอมไมตองรับผิดชอบหากผูออกหุนกูไมปฏิบัติ

ตามภาระผูกพันตามขอกําหนดของหุนกูเพ่ือสิ่งแวดลอมและหนาที่เก่ียวกับการใชเงินสุทธิที่ไดรับจากการออกหุนกูเพื่อสิ่งแวดลอม

นั้น ในกรณีทีม่ีความขัดแยงระหวางกฎหมายที่ใชบังคับ บทบัญญัติ และกฎระเบียบใด กับแนวปฏิบัติที่กําหนดไวในหลักการหุนกู

เพ่ือสิ่งแวดลอม ใหนํากฎหมาย บทบัญญัติ และกฎระเบียบที่เกี่ยวของนั้นมาใชบังคับ 

ภาคผนวก 1 

ประเภทของหุนกูเพื่อสิ่งแวดลอม 

ปจจุบันหุนกูเพ่ือสิ่งแวดลอมมี 4 ประเภท (เมื่อตลาดมีการพัฒนาอาจมีหุนกูเพ่ือสิ่งแวดลอมประเภทอื่น ๆ เพิ่มขึ้นซึ่งจะ

ไดมีการนํามารวมไวเมื่อมีการปรับปรุง GBP รายป) 

 หุนกูที่นําเงินที่ไดจากการระดมทุนไปใชในโครงการเพื่อสิ่งแวดลอม (Standard Green Use of Proceeds Bond) 

ไดแก หุนกูซึ่งผูถือหุนกูมีสิทธิเรียกรองใหผูออกหุนกูชําระหนี ้โดยการออกหุนกูนั้นสอดคลองกับ GBP 
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คําแปลฉบับภาษาไทยไดรับการอนุเคราะหจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยโดย

สํานักงานกฎหมาย Baker Mckenzie เปนผูสอบทาน และ IFC เปนผูใหการ

สนับสนุนภายใตโครงการ IFC Green Bond Technical Assistance Program 

Thai translation courtesy of Thai Bond Market Association and 

reviewed by Baker McKenzie, initiated and made possible by the 

generous support of the IFC Green Bond Technical Assistance Program 

  

 

เพื่อมิใหกรณเีปนที่สงสยั หลกัการของหุนกูเพื่อสิง่แวดลอม (Green Bond Principles) ฉบับภาษาอังกฤษซึง่เผยแพรบนเว็ปไซตของ ICMA 

เปนฉบับทางการของคาํแปลฉบับนี ้เอกสารฉบับนี้เปนคําแปลฉบับไมเปนทางการและจัดทําขึน้เพือ่เปนขอมูลอางอิงประกอบเทานั้น 

For the avoidance of doubt, the English language version of the Green Bond Principles published on the ICMA website 

is the official version of the document. This unofficial translation is provided for general reference only. 

 หุนกูที่นํากระแสรายไดจากโครงการเพ่ือสิ่งแวดลอมมาใชชําระหนี้ (Green Revenue Bond) ไดแก หุนกูที่ออกโดย

สอดคลองกับ GBP ซึ่งความเสี่ยงดานเครดิตจากการถือหุนกูดังกลาวอยูที่กระแสเงินสดท่ีนํามาใชเปนหลักประกันการชําระหนี้ 

หุนกูนั้น เชน กระแสรายได คาธรรมเนียม ภาษี เปนตน ซึ่งนอกเหนือจากแหลงกระแสเงินสดท่ีกลาวมากอนหนานี้ ผูถือหุนกูจะ 

ไมมีสิทธิเรียกรองใหผูออกหุนกูชําระหนี้เพ่ิมเติมได (non-recourse) ทั้งนี้ เงินที่จะไดรับจากการออกหุนกูลักษณะนี้จะนําไปใชใน

โครงการที่กอใหเกิดกระแสเงนิสดนั้นเองหรือโครงการเพ่ือสิ่งแวดลอมอ่ืนดวยก็ได  

 หุนกูที่ออกเพ่ือระดมทุนสําหรับโครงการเพื่อสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะ (Green Project Bond) ไดแก หุนกูที่ออกเพื่อ

ระดมทุนใหแกโครงการเพื่อสิ่งแวดลอม ไมวาจะโครงการเดียวหรือหลายโครงการซึ่งผูลงทุนเปนผูรับความเสี่ยงโดยตรง 

ในผลสําเร็จของโครงการนั้น ทั้งนี้ ผูลงทุนจะสามารถไลเบ้ียเอากับผูออกหุนกูหรือไมก็ได และการออกหุนกูนั้นสอดคลองกับ GBP 

ดวย 

 หุนกูแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพยเพื่อสิ่งแวดลอม (Green Securitised Bond) ไดแก หุนกูที่มีการนําโครงการเพ่ือ

สิ่งแวดลอมโครงการเดียวหรือหลายโครงการมาเปนหลักประกัน โดยรวมถึงแตไมจํากัดเพียง covered bonds, asset-backed 

securities หรือ ABS, mortgage-backed securities หรือ MBS และโครงสรางในรูปแบบอื่น ๆ โดยที่การออกหุนกูนั้นสอดคลองกับ 

GBP ดวย อนึ่ง โดยทั่วไปแลวแหลงเงินอันดับแรกที่จะนํามาใชในการชําระหนี้คือกระแสเงินที่ไดรับจากสินทรัพยที่ใชอางอิงหรือ

หนุนหลัง 

หมายเหตุ 1 

เปนที่ยอมรับวามีตลาดสําหรับหุนกูเพ่ือสิ่งแวดลอม หุนกูเพ่ือสภาพภูมิอากาศ หรือหุนกูเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะเรื่อง 

(themed bond) (ในบางกรณีเรียกวา "pure play"3) ซึ่งออกโดยองคกรที่มีบทบาทสวนใหญหรือทั้งหมดเก่ียวของกับกิจกรรม

เพ่ือความย่ังยืนทางสิ่งแวดลอม แตการออกหุนกูดังกลาวไมไดเปนไปตามองคประกอบหลัก 4 ประการของ GBP ในกรณีเชนนี้  

ตองแจงใหผูลงทุนทราบถึงขอเท็จจริงดังกลาว และควรใชความระมัดระวังที่จะไมอางอิงถึง "หุนกูเพื่อสิ่งแวดลอม" ในลักษณะที่

เปนการสื่อโดยนัยถึงคุณลักษณะของ GBP ดวย ทั้งนี้ ในกรณีที่สามารถกระทําได GBP สนับสนุนใหองคกรเหลานี้รับเอาวิธีปฏิบัติ

ที่ดีที่สุด (best practice) ที่เก่ียวของตามระบุไวใน GBP (เชน สวนที่วาดวยเรื่องการรายงาน) มาใชสําหรับหุนกูเพื่อสิ่งแวดลอม  

หุนกูเพื่อสภาพภูมิอากาศ หรือหุนกูเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะเรื่อง (themed bond) ดังกลาว และสนับสนุนใหองคกรเหลานี้ปฏิบัติ 

ใหสอดคลองกับ GBP เมื่อจะมีการออกหุนกูดังกลาวในอนาคต 

                                                           
3
 pure play หมายถึง ตลาดซึ่งซื้อขายหุนกูชนิดดังกลาวโดยเฉพาะ – ผูแปล 
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เพื่อมิใหกรณเีปนที่สงสยั หลกัการของหุนกูเพื่อสิง่แวดลอม (Green Bond Principles) ฉบับภาษาอังกฤษซึง่เผยแพรบนเว็ปไซตของ ICMA 

เปนฉบับทางการของคาํแปลฉบับนี ้เอกสารฉบับนี้เปนคําแปลฉบับไมเปนทางการและจัดทําขึน้เพือ่เปนขอมูลอางอิงประกอบเทานั้น 

For the avoidance of doubt, the English language version of the Green Bond Principles published on the ICMA website 

is the official version of the document. This unofficial translation is provided for general reference only. 

หมายเหตุ 2 

อนึ่ง ยังเปนที่ยอมรับกันอีกดวยวามีตลาดของหุนกูเพ่ือความยั่งยืน (sustainability themed bonds) ซึ่งใชในการ 

ระดมทุนทั้งเพ่ือโครงการเพื่อสิ่งแวดลอมและโครงการเพ่ือการพัฒนาสังคมรวมกันไป รวมถึงโครงการที่เก่ียวเนื่องกับเปาหมาย 

การพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน (Social Development Goals หรือ SDGs) ในบางกรณี หุนกูดังกลาวออกโดยหนวยงานที่มีบทบาท

สวนใหญหรือทั้งหมดเก่ียวของกับกิจกรรมเพื่อความยั่งยืน แตหุนกูที่ออกมานี้ไมสอดคลองกับองคประกอบหลัก 4 ประการของ 

GBP ซึ่งในกรณีดังกลาวจะตองแจงใหผูลงทุนทราบถึงขอเท็จจริงดังกลาว และควรใชความระมัดระวังที่จะไมอางอิงถึง "หุนกูเพ่ือ

ความยั่งยืน" หรือ SDG ในลักษณะที่เปนการสื่อโดยนัยถึงคุณลักษณะของ GBP (หรือ SBP) ทั้งนี้ ในกรณีที่สามารถกระทําได 

GBP สนับสนุนใหองคกรผูออกหุนกูเหลานี้รับเอาวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด (best practice) ที่เก่ียวของตามระบุไวใน GBP และ SBP  

(เชน สวนที่วาดวยเรื่องการรายงาน) มาใชสําหรับหุนกูเพ่ือความยั่งยืน หุนกูที่สนับสนุน SDG หรือหุนกูเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะเรื่อง 

(themed bond) ดังกลาว และสนับสนุนใหองคกรเหลานี้ปฏิบัติใหสอดคลองกับ GBP และ SBP เมื่อจะมีการออกหุนกูดังกลาว 

ในอนาคต 

สําหรับตารางที่เปรียบเทียบระหวาง GBP และ SBP กับเปาหมายการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน (Sustainable 

Development Goals หรือ SDGs) ไดมีการจัดทําและเผยแพรแลว โดยมีวัตถุประสงคที่จะเปนกรอบขอมูลอยางกวางใหผูออกหุนกู  

ผูลงทุน และผู ท่ีเก่ียวของกับตลาดหุนกูนําไปใชอางอิงในการจับคูเปรียบเทียบวัตถุประสงคการระดมทุนของการออกหุนกู 

เพื่อสิ่งแวดลอม หุนกูเพ่ือพัฒนาสังคม หรือตราสารเพื่อความยั่งยืน ไมวาจะเปนรายครั้งหรือรายโครงการ เขากับเปาหมายการพัฒนา 

เพ่ือความยั่งยืน (SDGs) ทั้งน้ี สามารถดูรายละเอียดไดบนเว็บไซตของ ICMA ที่ (https://www.icmagroup.org/green-social-and-

sustainability-bonds/) 

รายละเอียดการติดตอ 

ICMA Paris Representative Office 

62 rue la Boétie 

75008 Paris 

France 

โทรศพัท์ +33 1 70 17 64 70 

greenbonds@icmagroup.org 

www.icmagroup.org 


