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เพื่อมิให้กรณีเป็นทีส่งสัย แนวปฏิบัติของหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond Guidelines) ฉบบัภาษาอังกฤษซ่ึงเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของ ICMA เป็นฉบับ

ทางการของค าแปลฉบับนี้ เอกสารฉบับนี้เป็นค าแปลฉบับไม่เป็นทางการและจัดท าขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลอา้งอิงประกอบเท่านั้น For the avoidance of doubt,  

the English language version of the Sustainability Bond Guidelines published on the ICMA website is the official version of the 

document. This unofficial translation is provided for general reference only. 

แนวปฏิบัติของ หุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน1 

มิถุนายน 2561 (2018) 

บทน า  

ตลาดมีการพัฒนาส าหรับหุ้นกู้ที่ออกมาโดยสอดคล้องกับหลักการของหุ้นกู้เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (GBP) และหลักการ
ของหุ้นกู้เพ่ือสังคม (SBP) (รวมเรียกหลักการดังกล่าวว่า “หลักการ”) ธุรกรรมเหล่านี้สะท้อนถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของตลาด
หุ้นกู้ที่น าเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้เพ่ือวัตถุประสงค์โดยเฉพาะ (use of proceeds bonds) ตัวอย่างโดยเฉพาะของการท า
ธุรกรรมดังกล่าวสามารถหาได้ใน Resource Centre ที่ https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-
bonds/ resource-centre/. 

การเผยแพร่แนวปฏิบัติเหล่านี้ก็เพ่ือยืนยันความเกี่ยวข้องของหลักการกับบริบทดังกล่าวนี้ และเพ่ือรองรับการน าเอา
แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลมาปรับใช้กับตลาดหุ้นกู้เพ่ือความยั่งยืน โดยองค์ประกอบหลักทั่วไป  
4 ประการของหลักการรวมถึงค าแนะน าให้มีการสอบทานจากภายนอก (external review) และการรายงานด้านผลกระทบ 
ก็จะน าไปปรับใช้กับหุ้นกู้เพ่ือความยั่งยืนด้วย  

เป้าหมายของเอกสารนี้คือเพ่ือส่งเสริมให้เกิดความน่าเชื่อถือของตลาดหุ้นกู้เพ่ือความยั่งยืนและเพ่ือให้มั่นใจว่า 
ผู้ออกหุ้นกู้สามารถคาดการณ์และตอบสนองความคาดหวังของนักลงทุนได้ เอกสารนี้มีวัตถปุระสงค์เพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
เข้าถึงข้อมูลเพื่อการตรวจสอบและการประเมินผลกระทบเชิงบวกด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสังคมที่นักลงทุนพึงคาดหวังหรือได้รับ 
อีกท้ังยังช่วยผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์โดยเป็นตัวส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลและส่งเสริมกระบวนการอย่างที่พึงเป็น 

นิยามของหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน 

หุ้นกู้เพ่ือความยั่งยืน คือ หุ้นกู้ซึ่งเงินที่ได้จากการระดมทุนจะถูกน าไปใช้เป็นเงินลงทุน หรือน าไปใช้ช าระคืนหนี้   
(re-finance) ที่ได้ลงทุนไปทั้งในโครงการเพ่ือสิ่งแวดล้อมและโครงการเพ่ือสังคม หุ้นกู้เพ่ือความยั่งยืนนั้นสอดคล้องกับ
องค์ประกอบหลัก 4 ประการของของ GBP และ SBP โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวข้องกับ GBP ในส่วนที่ว่าด้วยโครงการเพ่ือ
สิ่งแวดล้อม และเก่ียวข้องกับ SBP โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่ว่าด้วยโครงการเพื่อสังคม 

พึงเป็นที่เข้าใจว่าโครงการเพ่ือสังคมบางโครงการอาจเกิดประโยชน์ในเชิงสิ่งแวดล้อมร่วมด้วย และโครงการเพ่ือ
สิ่งแวดล้อมบางโครงการอาจเกิดประโยชน์ในเชิงสังคมร่วมด้วย ผู้ออกหุ้นกู้ควรเป็นผู้ตัดสินว่าจะจัดประเภทของหุ้นกู้ที่พิจารณา  

                                                           
1
      เพ่ือประโยชน์ในการแปล SBP ค าว่า "หุ้นกู้" ในเอกสารฉบับนี้หมายความรวมถึง "พันธบัตร" ด้วยเนื่องจาก "bond" ใน SBP มีความหมายรวมทั้งหุ้นกู้ภาครัฐและหุ้นกู้

ภาคเอกชน – ผู้แปล 

https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/green-bond-principles-gbp/
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เป็นหุ้นกู้เพ่ือสิ่งแวดล้อม หุ้นกู้เพ่ือสังคม หรือหุ้นกู้เพ่ือความยั่งยืน โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์หลักที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องการจาก 
การด าเนินโครงการนั้น 

ข้อสังเกตส าคัญประการหนึ่งคือหุ้นกู้เพ่ือความยั่งยืนไม่อาจน ามาใช้ทดแทนหุ้นกู้ทั่วไปที่ไม่ได้เป็นไปตามองค์ประกอบ
หลัก 4 ประการของหลักการ 

Resource Centre 

แบบเอกสารมาตรฐานต่าง ๆ ที่มีการเสนอแนะให้ใช้งาน และแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวกับหุ้นกู้เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หุ้นกู้เพ่ือ
สังคม และหุ้นกู้เพ่ือความยั่งยืนอยู่ระหว่างด าเนินการเผยแพร่เพ่ือให้เข้าถึงได้ใน Resource Centre ที่ https://www.icmagroup. 
org/green-social-and-sustainability-bonds/resource-centre ส าหรับแบบเอกสารมาตรฐานที่มีการน าไปใช้จัดท าข้อมูล
เรียบร้อยแล้วนั้นสามารถน าไปเผยแพร่ออนไลน์เพ่ือเป็นข้อมูลแก่ตลาดได้ที่ Resource Centre โดยท าตามค าแนะน าที่ระบุใน
ลิงค์ด้านบน 

หมายเหตุ 

ประเภทของหุ้นกู้เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและหุ้นกู้เพ่ือสังคมทั้ง 4 ประเภทที่อ้างถึงในภาคผนวก 1 ของ GBP และ SBP 
ตามล าดับ ย่อมน ามาใช้กับหุ้นกู้เพ่ือความยั่งยืนเมื่อได้รวมโครงการเพ่ือสิ่งแวดล้อมและโครงการเพื่อสังคมเข้าด้วยกัน 

อนึ่ง ยังเป็นที่ยอมรับกันอีกด้วยว่ามีตลาดของหุ้นกู้เพ่ือความยั่งยืน (sustainability themed bonds) รวมถึงหุ้นกู้ที่
เกี่ยวโยงกับเป้าหมายการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน (Social Development Goals –  SDGs) ในบางกรณี หุ้นกู้ดังกล่าวออกโดย
หน่วยงานที่มีบทบาทส่วนใหญ่หรือทั้งหมดเกี่ยวข้องกับกิจกรรมเพ่ือความยั่งยืน แต่หุ้นกู้ที่ออกมานี้ไม่สอดคล้องกับองค์ประกอบ
หลัก 4 ประการของ หลักการ ซึ่งในกรณีดังกล่าวจะต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบถึงข้อเท็จจริงดังกล่าว และควรใช้ความระมัดระวัง   
ที่จะไม่อ้างอิงถึง "หุ้นกู้เพ่ือความยั่งยืน" หรือ SDG ในลักษณะที่เป็นการสื่อโดยนัยถึงคุณลักษณะของ GBP หรือ SBP ทั้งนี้ ในกรณี
ที่สามารถกระท าได้ หลักการสนับสนุนให้องค์กรผู้ออกหุ้นกู้เหล่านี้รับเอาวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด (best practice) ที่เกี่ยวข้องตามระบุไว้
ใน GBP และ SBP (เช่น ส่วนที่ว่าด้วยเรื่องการรายงาน) มาใช้ส าหรับหุ้นกู้เพ่ือความยั่งยืน หุ้นกู้ที่สนับสนุน SDG หรือหุ้นกู้เพ่ือ
วัตถุประสงค์เฉพาะเรื่อง (themed bond) ดังกล่าว และสนับสนุนให้องค์กรเหล่านี้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักการ เมื่อจะมีการ
ออกหุ้นกู้ดังกล่าวในอนาคต 
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ส าหรับตารางที่เปรียบเทียบระหว่าง GBP และ SBP กับเป้าหมายการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals หรือ SDGs) ได้มีการจัดท าและเผยแพร่แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นกรอบข้อมูลอย่างกว้าง 
ให้ผู้ออกหุ้นกู้ ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับตลาดหุ้นกู้น าไปใช้อ้างอิงในการจับคู่เปรียบเทียบวัตถุประสงค์การระดมทุนของการ
ออกหุ้นกู้เพ่ือสิ่งแวดล้อม หุ้นกู้เพ่ือสังคม หรือหุ้นกู้เพ่ือความยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นรายครั้งหรือรายโครงการ เข้ากับเป้าหมาย 
การพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน (SDGs) ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดได้บนเว็บไซต์ของ ICMA2 ที่ (https://www.icmagroup.org/ 
green-social-and-sustainability-bonds/) 
____________________________________________________________________________________ 

ข้อจ ากัดความรับผิด 

แนวปฏิบัติของหุ้นกู้เพ่ือความยั่งยืนเป็นแนวปฏิบัติภาคสมัครใจ และไม่ใช่การท าค า เสนอซื้อหรือเสนอขายหลักทรัพย์ 
ใด ๆ อีกทั้งไม่มีลักษณะเป็นการให้ค าแนะน าในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้เพ่ือความยั่งยืน
หรือหลักทรัพย์อ่ืนใด (ไม่ว่าในด้านภาษี กฎหมาย สิ่งแวดล้อม บัญชี หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ) อนึ่ง แนวปฏิบัติของหุ้นกู้เพ่ือความ
ยั่งยืนไม่ได้ก่อสิทธิใด ๆ หรือก่อความรับผิดต่อบุคคลใด ๆ ไม่ว่าภาครัฐหรือภาคเอกชน ผู้ออกหุ้นกู้เพ่ือความยั่งยืนเป็นผู้รับเอา
หลักการของหุ้นกู้เพ่ือความยั่งยืนไปใช้ หรือน าเอาแนวปฏิบัติของหุ้นกู้เพ่ือความยั่งยืนไปปรับใช้ โดยอิสระด้วยความสมัครใจ  
ของตนเอง โดยปราศจากการอ้างอิงหรือพ่ึงพาแนวปฏิบัติของหุ้นกู้เพ่ือความยั่งยืน ตลอดจนผู้ออกหุ้นกู้เพ่ือความยั่งยืนจะเป็น
ผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินใจออกหุ้นกู้เพ่ือความยั่งยืน ผู้จัดจ าหน่ายหุ้นกู้เพ่ือความยั่งยืนไม่ต้องรับผิดชอบ 
หากผู้ออกหุ้นกูไ้ม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันตามข้อก าหนดของหุ้นกู้เพ่ือความยั่งยืนและหน้าที่เกี่ยวกับการใช้เงินสุทธิที่ได้รับจากการ
ออกหุ้นกู้เพ่ือความยั่งยืนนั้น ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างกฎหมายที่ใช้บังคับ บทบัญญัติ และกฎระเบียบใด กับแนวปฏิบัติ 
ที่ก าหนดไว้ในหลักการหุ้นกู้เพ่ือความยั่งยืน ให้น ากฎหมาย บทบัญญัติ และกฎระเบียบที่เก่ียวข้องนั้นมาใช้บังคับ 

รายละเอียดการติดต่อ 

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

                                                           
2     ICMA หมายถึง International Capital Market Association – ผู้แปล 
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