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พัน ธบัต รสีเขีย ว (Green Bonds)
ศุทธ์ธ ี เกตุทตั
ปั จจุบนั ทัวโลกให้
1
ความสําคัญเรือ1 งการสนับสนุนการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในลักษณะ Green Growth หรือการเติบโตสีเขียว
โดยภาครัฐและภาคเอกชนปรับเปลีย1 นมาเน้นการใช้จ่ายและการลงทุนเป็ นมิตร
ต่อสิง1 แวดล้อมมากขึน0 รวมทัง0 เป็ นการสร้างภาพลักษณ์ทด1ี ใี ห้กบั ประเทศ
ในระดับสากล ด้วยการเป็ นผูน้ ําในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการเปลีย1 นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ ตลอดจนสนับสนุน Sustainable Development Goals (SDGs)
ขององค์การสหประชาชาติ และสอดคล้องกับการเข้าร่วมเป็ นภาคีอนุสญ
ั ญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลีย1 นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ สมัยที1 22 (COP22)
แหล่งเงินเพื1อใช้จ่ายและลงทุนดังกล่าว อาจมีทม1ี าจากเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ งบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน และการส่งเสริมการลงทุนโดยเอกชนผ่านมาตรการของภาครัฐ อย่างไรก็ตาม
การใช้จ่ายและลงทุนในลักษณะนี0จาํ เป็ นต้องใช้เงินจํานวนมาก ดังนัน0 การสนับสนุนให้เกิดช่องทางการระดมทุนในรูปแบบการออก
พันธบัตรสีเขียว (Green Bonds) จึงสามารถช่วยลดปั ญหาการขาดการลงทุนระยะยาวทีเ1 หมาะสมในด้านสิง1 แวดล้อม และพัฒนา
ตลาดทุนโดยการเพิม1 ผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ให้แก่นกั ลงทุนและผูร้ ะดมทุนในโครงการทีค1 าํ นึงถึงสิง1 แวดล้อมได้ในอีกทางหนึ1ง

โดยข้อเท็จจริงแล้ว ในต่างประเทศหรือองค์กรต่าง ๆ ได้กาํ หนดนิยาม Green Bonds ไว้แตกต่างกันไป แต่โดยรวมแล้ว Green
Bonds หมายถึง ตราสารหนี0ทอ1ี อกเพือ1 ระดมทุนและนําเงินทีไ1 ด้ไปลงทุนในโครงการสีเขียว (Green Projects) อย่างไรก็ตาม ลักษณะ
โดยทัวไปของ
1
Green Bonds มี < รูปแบบ ได้แก่
(?) ตราสารหนี0ออกเพือ1 ระดมทุนและนําเงินทีไ1 ด้ไปลงทุนในโครงการสีเขียวโดยเฉพาะ (Green Use of Proceeds Bond)
(C) ตราสารหนี0ออกเพือ1 ระดมทุนและนําเงินทีไ1 ด้ไปบริหารจัดการโครงการสีเขียวทางอ้อม (Green Use of Proceeds Bond)
เช่น ใช้เพือ1 บริหารกระแสเงินสด เป็ นต้น
(E) ตราสารหนี0ออกเพือ1 ระดมทุนและนําเงินทีไ1 ด้ไปลงทุนในโครงการสีเขียวหนึ1งหรือหลายโครงการ ซึง1 ผูล้ งทุนจะเป็ นผูร้ บั
ความเสีย1 งของโครงการสีเขียวโดยตรง โดยอาจมีหรือไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องกับผูอ้ อกตราสารดังกล่าว (Green Use Proceeds Project Bond)
(<) ตราสารหนี0ทอ1ี อกเพือ1 เป็ นหลักประกันแก่โครงการสีเขียวหนึ1งหรือหลายโครงการ ซึง1 ตราสารหนี0ดงั กล่าวอาจมีหลักประกัน
หรือไม่กไ็ ด้ (Green Use Proceeds Securitized Bond)
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องค์ป ระกอบของ Green Bonds
สมาคมตลาดทุนระหว่างประเทศ (International Capital Market Association : ICMA) ได้เสนอแนะหลักการของ
Green Bonds (Green Bond Principles : GBP) โดยมี < องค์ประกอบ ดังนี0
(1) Use of proceeds

เป็ นการกําหนดว่า ผูอ้ อกตราสารจะต้องนําเงินไปใช้เพื1อประโยชน์ต่อ
สิง1 แวดล้อมอย่างชัดเจนในด้านต่าง ๆ ได้แก่ พลังงานหมุนเวียน การเพิม1 ประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน การควบคุมและป้ องกันมลพิษ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติมชี วี ติ อย่างยังยื
1 น
การอนุรกั ษ์ความหลากหลายทางชีวภาพบนพืน0 ดินและในนํ0า การขนส่งทีส1 ะอาด การจัดการนํ0า
อย่างยังยื
1 น การปรับตัวต่อการเปลีย1 นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการผลิต
และกระบวนการทีม1 ปี ระสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ และรวมถึงโครงการทีไ1 ม่ได้ระบุไว้ตาม
GBP ทัง0 นี0 ผูอ้ อกตราสารหนี0เพือ1 สิง1 แวดล้อมอาจออกตราสารเพื1อระดมทุนและลงทุนเอง หรือ
อาจระดมทุนเพื1อนําไปให้สนิ เชื1อแก่เจ้าของโครงการสีเขียว หนึ1งหรือหลายโครงการก็ได้

(2) Process For Project Evaluation And Selection
เป็ นการกําหนดแนวทางการประเมินผลและคัดเลือกโครงการโดยหน่วยงาน
ผูร้ บั ผิดชอบเรื1องตราสารหนี0เพื1อสิง1 แวดล้อม รวมถึงการให้ขอ้ มูลเกีย1 วกับหน้าทีแ1 ละความ
รับผิดชอบ ได้แก่ การกําหนดหลักเกณฑ์ทโ1ี ปร่งใสสําหรับโครงการทีจ1 ะออกตราสารหนี0
เพื1อสิง1 แวดล้อม กระบวนการทางเอกสารเพื1อเป็ นหลักฐานว่าสอดคล้องกับโครงการสีเขียว
ทีร1 ะบุไว้ ตลอดจนหลักเกณฑ์การประเมินผลและการคัดเลือกโครงการโดยสรุปซึง1 เปิ ดเผยต่อ
สาธารณชน
(3) Management Of Proceeds

เป็ นการกําหนดแนวทางการบริหารเงินทีผ1 อู้ อก
ตราสารระดมทุนได้ โดยต้องสามารถตรวจสอบได้ การจัดสรรเงินต้องสอดคล้องกับความ
ต้องการใช้เงินในแต่ละช่วงของโครงการ และควรได้รบั การวิเคราะห์จากผูต้ รวจสอบบัญชี
หรือการวิเคราะห์ภายนอก (External review) โดยผูอ้ อกตราสารหนี0เพื1อสิง1 แวดล้อมจะต้อง
ปฏิบตั ติ ามแนวทางการออกตราสารหนี0โดยทัวไป
1 แต่ตอ้ งแยกบัญชีเพื1อให้ผตู้ รวจสอบบัญชี
สามารถตรวจสอบการบริหารเงินซึง1 ยังไม่ได้จดั สรรในโครงการลงทุนได้
(4) Reporting

เป็ นกําหนดให้มกี ารจัดทํารายงานการใช้เงินเป็ นรายงวด
และแยกเป็ นรายโครงการ ตลอดจนการรายงานประสิทธิภาพของโครงการในเชิง
ปริมาณ เช่น พลังงานทีป1 ระหยัดได้ มลพิษทีล1 ดลง เป็ นต้น
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นอกจากนี0 ICMA ได้แนะนําแนวทางการวิเคราะห์ภายนอก (External Review) เพื1อให้สอดคล้องกับ GBP ดังกล่าว
ข้างต้นไว้จาํ นวน < ประเด็น โดยผูว้ เิ คราะห์ภายนอกอาจดําเนินการในประเด็นใดประเด็นหนึ1งหรือทัง0 หมดก็ได้ ดังนี0
(1) การให้คาํ ปรึกษา (Consultancy) ผูอ้ อกตราสารหนี0สามารถรับคําปรึกษาจากผูเ้ ชีย1 วชาญซึง1 ได้รบั การยอมรับ
ด้านสิง1 แวดล้อมหรือด้านอื1น ๆ ทีเ1 กีย1 วข้องกับโครงการ
(2) การรับรอง (Certification) ตราสารหนี0สามารถรับการประเมินและรับรองมาตรฐานตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงาน
ภายนอก
(3) การตรวจสอบ (Verification) ตราสารหนี0สามารถได้รบั การตรวจสอบโดยผูม้ คี ุณสมบัตดิ า้ นการตรวจสอบ
เช่น ผูส้ อบบัญชี เป็ นต้น ซึง1 เป็ นการตรวจสอบว่าเป็ นไปตามทีผ1 อู้ อกตราสารหนี0ได้ระบุไว้
(4) การจัดอันดับ (Rating) ตราสารหนี0สามารถรับการจัดอันดับจากหน่วยงานภายนอก เช่น หน่วยงานวิจยั หรือ
บริษทั จัดอันดับความน่าเชื1อถือ เป็ นต้น
นิ ย ามและขอบเขต Green Bonds ของประเทศต่า ง ๆ
ประเทศ/
หน่วยงาน
ICMA

World Bank

ADB

นิยาม Green Bonds

ขอบเขตโครงการ Green Bonds

Any type of bond instrument where the
proceeds will be exclusively applied to ﬁnance
or re-ﬁnance in part or in full new and/or
existing eligible green projects

- Renewable Energy
- Energy Efﬁciency
- Pollution Prevention and Control
- Sustainable Management of Living Natural Resources
- Terrestrial and Aquatic Biodiversity Conservation
- Clean Transportation
- Sustainable Water Management
- Climate Change Adaptation
- Eco-Efﬁcient Products
A green bond is a debt security that is issued to Supports the transition to low-carbon and climate resilient
raise capital speciﬁcally to support climate
development and growth in client countries. This includes
related or environmental projects.
both mitigation of and adaptation to climate change. Eligible
projects are selected by World Bank environment specialists
and meet deﬁned World Bank eligibility criteria for low-carbon
and climate resilient development.
Green use of proceeds bonds
Projects eligible for Green Bond ﬁnancing should be in the
areas of Clean energy, Sustainable transport and urban
development, Green land use and forest management,
Building climate resilience, and Strengthening climate change
adaption and mitigation policies, governance, and institutions.

China

The securities issued by institutions in
accordance with law, with a purpose to raise
funds to support the green industry and to
repay capital with interests by contract

India

Like any other bond where a debt instrument
is issued by an issuer for raising funds from
investors. However, what differentiates a Green
bond from other bonds is that the proceeds of
a Green Bond offering are 'ear-marked' for use
towards ﬁnancing ‘green’ projects. Securities
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- Energy Conservation
- Pollution Control
- Resources Utilization
- Clean Transport
- Clean Energy
- Ecological Protection & Climate Change Adaption
- Renewable and Sustainable Energy
- Clean Transportation
- Sustainable Water Management
- Climate Change Adaptation
- Energy Efﬁciency
- Sustainable Waste Management
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ขอบเขตโครงการ Green Bonds

and Exchange Board of India (SEBI) will make
- Sustainable Land Use
evaluations of this on a case-by-case basis:
- Biodiversity Conservation
“green bonds may be as speciﬁed by SEBI from
time to time”
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