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ทำำ�ไมจึงึต้้องมเีกณฑ์์
ด้้�นโครงข่�่ยไฟฟ�้และ
ก�รกักเก็บพลังง�น
สนับสนุนก�รลด้ 
ก�รปล่อยค�รบ์อน  

  (Decarbonisation)
การขยายและยกระดัับโครงสร้างพื้้�นฐานด้ัานโครงข่าย 
ไฟฟ้าและการกักเก็บพื้ลังงานสำาคัญอย่างมากต่่อ 
การบรรลุเป้า้หมายการลดัการป้ล่อยคาร์บอนในภาคพื้ลังงาน  
พื้ลังงานไฟฟ้าท่ี่�สะอาดัต้่องการระบบท่ี่�ม่ความย้ดัหยุ่น
และกระจายศููนย์มากข้�น ซ้ึ่�งม่ความจำาเป็้นอย่างย่�งท่ี่�จะ 
ต้่องที่ำาใหแ้นใ่จว่าระบบโครงสรา้งพื้้�นฐานน่�ไมไ่ด้ัสนบัสนนุ 
การผล่ต่ไฟฟ้าโดัยการใช้้เช้้�อเพื้ล่งฟอสซึ่่ลอ่กต่่อไป้

ในขณะเด่ัยวกัน ระบบโครงสร้างพื้้�นฐานก็ม่ความสำาคัญ 
อยา่งย่�งต่่อการลดัการป้ล่อยคารบ์อนของภาคอุต่สาหกรรม 
อ้�นๆ เช้น่ ภาคอุต่สาหกรรม หรอ้ภาคก่อสรา้ง ท่ี่�ใช้พ้ื้ลังงาน 
ไฟฟา้ (Electrification) เป้น็กญุแจสำาคัญสูก่ารบรรลเุป้า้หมาย 
การลดัการป้ล่อยคาร์บอน

การดัำาเนน่การทัี่�งหมดัน่�จะต้่องเก่ดัข้�นพื้รอ้มๆ กับการที่ำาให ้
แน ่ใจว่าโครงสร้างพื้้�นฐานสามารถป้รับตั่วต่ามการเป้ล่�ยนแป้ลง 
ของสภาพื้ภูมอ่ากาศูได้ั การท่ี่�ภาคส่วนและสังคมกลุ่มต่่างๆ  

จำานวนมากต้่องพื้้�งพื้าการจ่ายไฟฟ้าท่ี่�ม่เสถ่ยรภาพื้นั�น
ที่ำาใหก้ารมโ่ครงข่ายไฟฟ้าท่ี่�เข้มแข็งเป้น็ส่�งจำาเป้น็

คว�มต้้องก�รด้้�นก�รลงทำนุ
เพื้้�อใหก้ารบรรลุเป้า้หมายการป้ล่อยคาร์บอนสุที่ธิเ่ป้น็ศูนูย์  
(net zero) ภายในป้ ี2593 จ้งจำาเป้น็จะต้่องมก่ารลงทีุ่น
ด้ัานโครงขา่ยไฟฟา้ภายในป้ ี2573 ค่ดัเป้น็มลูค่า 820,000 
ล้านดัอลลาร์สหรัฐต่่อป้ี

อย่างไรก็ต่าม มูลค่าเง่นลงทุี่นทัี่�วโลกป้รับตั่วลดัลง 
ในหลายป้ีท่ี่�ผ่านมาจาก 306,000 ล้านเหร่ยญสหรัฐ 
ในป้ ี2559 เป้น็ 248,000 ล้านเหร่ยญสหรัฐในป้ ี2563

เกณฑ์์ก�รใช้เ้งินทีำ�ได้้จึ�กก�รระด้มทำนุ  
เกณฑ์์การใช้้เง่นท่ี่�ได้ัจากการระดัมทุี่นไป้ในโครงสร้าง
พื้้�นฐานด้ัานโครงข่ายไฟฟ้าและการกักเก็บพื้ลังงาน
ครอบคลุมถ้งรายจ่ายการลงทีุ่นและรายจ่ายดัำาเน่นงาน  
(capital and operating expenditure) ท่ี่�เก่�ยวกับรายการ
ต่่างๆ ดัังน่�
1.	สายส่งและสายจำำาหน่่าย
2.	สายส่งเชื่่�อมโยงจำากต่่างประเทศ
3.	หมอ้แปลงไฟฟา้
4.	มเิต่อรไ์ฟฟา้อัจำฉรยิะ	
5.	มาต่รการเพื่่�อโครงข่่ายไฟฟา้ท่�มค่วามยด่หย่น่่

ปฏิิบัติัิติามมาติรฐานติราสารหน้�ว่า่ด้้ว่ย 
การเปล้ี่�ยนแปลี่งสภาพภมูอิากาศ (ฉบับัั 3.0)  

ผู้ออกต่ราสารหน่�ท่ี่�กำาลังขอการรับรองต่ราสารหน่�ว่าด้ัวย 
การเป้ล่�ยนแป้ลงสภาพื้ภมูอ่ากาศู (Climate Bonds Certification) จะต้่องป้ฏ่ิบัต่่ต่าม
ข้อกำาหนดัภายใต้่มาต่รฐานต่ราสารหน่�ว่าด้ัวยการเป้ล่�ยนแป้ลงสภาพื้ภูม่อากาศู  
ซึ่้�งรวมถ้ง
เกณฑ์์คณุสมบต่ั่เฉพื้าะภาคสว่นสำาหรบัต่ราสารหน่�ว่าด้ัวยการเป้ล่�ยนแป้ลงสภาพื้
ภมูอ่ากาศู (Climiate Bonds Sector Criteria) ซึ่้�งครอบคลุมเกณฑ์์ด้ัานโครงข่าย
ไฟฟ้าและการกักเก็บพื้ลังงาน มาต่รฐานต่ราสารหน่�ว่าด้ัวยการเป้ล่�ยนแป้ลง
สภาพื้ภมูอ่ากาศูป้ระกอบด้ัวยข้อกำาหนดัด้ัานการเป้ดิัเผยข้อมลู การจัดัการ และ
การรายงาน

ปฏิิบัติัิติามองค์์ประกอบัด้้านการลี่ด้ 
ค์ว่ามเส้�ยง (Mitigation)

องค์ป้ระกอบด้ัานการลดัความเส่�ยงนำามาใช้้กับส่นที่รัพื้ย์
และก่จกรรมด้ัานโครงข่ายไฟฟ้าและการกักเก็บพื้ลังงานทัี่�งหมดั อย่างไรก็ต่าม 
ข้อกำาหนดัจะแต่กต่่างกันไป้ต่ามส่นที่รัพื้ย์หร้อก่จกรรมท่ี่�ดัำาเน่นการ คำาอธิ่บาย
อยู่ในแผนภูม่หน้าถัดัไป้ ที่รัพื้ย์ส่นและก่จกรรมบางป้ระเภที่ม่คุณสมบัต่่ต่ามองค์
ป้ระกอบด้ัานการลดัความเส่�ยงโดัยอัต่โนมต่ั่ในทีุ่กระบบ 
ส่นที่รัพื้ย์และก่จกรรมอ้�นๆ จะม่คุณสมบัต่่ต่ามเกณฑ์์ หากว่าระบบท่ี่�รองรับนั�น 
อยู่บนเส้นที่างสู่การลดัการป้ล่อยคาร์บอน

ปฏิิบัติัิติามองค์์ประกอบัด้้านการปรบััตัิว่ 
แลี่ะค์ว่ามสามารถในการรบััมอื 
(Adaptation & Resilience)

1. ระบุขอบเขต่ท่ี่�ช้ดััเจนและปั้จจัยท่ี่�พ้ื้�งพื้ากันระหว่างโครงสร้างพ้ื้�นฐานและระบบ
ท่ี่�รองรับการที่ำางานของโครงสร้างพื้้�นฐานนั�น 

2.  ป้ระเม่นความเส่�ยงเพ้ื้�อระบุภัยที่างกายภาพื้ท่ี่�เก่ดัจากการเป้ล่�ยนแป้ลงสภาพื้
ภมูอ่ากาศูท่ี่�มผ่ลและกระที่บต่่อโครงสร้างพื้้�นฐานต่ลอดัอายุการใช้้งาน

3. ลดัความเส่�ยงลงอย่างเพ่ื้ยงพื้อเพ้ื้�อให้โครงสร้างพ้ื้�นฐานม่ความสามารถใน 
การรบัมอ้กับสถานการณก์ารเป้ล่�ยนแป้ลงสภาพื้ภมูอ่ากาศูต่ลอดัอายุการใช้ง้าน

4. ป้ระเม่นป้ระโยช้น์ท่ี่�ได้ัจากโครงสร้างพ้ื้�นฐานท่ี่�ม่ความพื้ร้อมในการรับม้อกับ 
สถานการณ์และต่รวจสอบให้แน่ใจว่าระบบดัังกล่าวจะไม่ม่ผลกระที่บต่่อ 
ความสามารถในการรบัมอ้ของระบบท่ี่�รองรบัการที่ำางานของโครงสรา้งพื้้�นฐาน
ดัังกล่าว

5.  การต่่ดัต่ามและป้ระเมน่ผลอย่างต่่อเน้�อง

โครงก�รข่องท่ำ�นจึะเปน็ไปต้�มเกณฑ์์ด้้�นโครงข่�่ยไฟฟ�้และก�รกักเก็บพลังง�นหรอืไม ่ข่ั�นต้อนง่�ยๆ คือ

6.	สถาน่ท่�กักเก็บพื่ลังงาน่ไฟฟา้	และ
7.	โครงสรา้งพื่่�น่ฐาน่ท่�ม่ง่สนั่บสน่่น่รายการข่า้งต้่น่ทั�งหมด

สำาหรับโครงสร้างพ้ื้�นฐานด้ัานโครงข่ายไฟฟ้า หากสน่ที่รัพื้ย์ 
และก่จกรรมใดัๆ ม่คุณสมบัต่่ต่ามข้อกำาหนดัท่ี่�จำาเป้็น  
ก็อาจถ้อเป้็นรายการท่ี่�เข้าเกณฑ์์การใช้้เง่นท่ี่�ได้ัจาก 
การระดัมทีุ่นได้ั

แนวทำ�งก�รพฒัน�เกณฑ์์แบบพลวตั้
เอกสารน่�เป้็นเกณฑ์์ด้ัานโครงข่ายไฟฟ้าและการกักเก็บ 
พื้ลังงานฉบับแรก อย่างไรก็ต่าม เกณฑ์์ทัี่�งหมดัของ
ต่ราสารหน่�ว่าด้ัวยการเป้ล่�ยนแป้ลงสภาพื้ภูม่อากาศูม่ 
จุดัมุ่งหมายเพื้้�อป้รับป้รุงให้สอดัคล้องกับแนวป้ฏ่ิบัต่่ท่ี่�ด่ั
ของอุต่สาหกรรมและการพื้ัฒนาที่างว่ที่ยาศูาสต่ร์ ซ้ึ่�งจะ
มก่ารที่บที่วนเกณฑ์์ต่่างๆ หลังผา่นไป้ 3 ป้ ี เกณฑ์์เหล่าน่� 
อาจเป้ล่�ยนแป้ลงเร็วข้�น หากมาต่รฐานอุต่สาหกรรม 
ในอนาคต่ม่เกณฑ์์รองรับท่ี่�ต่่างไป้จากเด่ัม ซ้ึ่�งข้�นอยู่กับ
คณะที่ำางานด้ัานเที่คน่ค (Technical Working Group)  
ท่ี่�จะตั่ดัส่นใจว่าเกณฑ์์ดัังกล่าวยังสามารถใช้้การได้ัและ 
เพื้่ยงพื้อท่ี่�จะนำาไป้ป้ฏ่ิบัต่่จร่งหร้อไม่ ซึ่้�งอาจม่การป้รับ 
เกณฑ์์ใหเ้ขม้งวดัข้�น หรอ้การหาว่ธิก่ารใหม่ๆ ในการพื้จ่ารณา 
ว่าระบบโครงข่ายไฟฟ้าท่ี่�ม่คุณสมบัต่่ต่ามท่ี่�กำาหนดั 
ควรเป้น็อย่างไร
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• เอล่เมนต์่ เอเนอร์จ่ 
• ธินาคารเพื้้�อการลงทีุ่นของยุโรป้
• ธินาคารเพื้้�อการบูรณะและพื้ัฒนายุโรป้
• มหาว่ที่ยาลัยคอลเลจลอนดัอน

• สถาบันเที่คโนโลย่โรเช้สเต่อร์ 
• โกลบอลฟิลด์ัส
• คณะกรรมาธิก่ารยุโรป้
• ธินาคารเพื้้�อการพื้ัฒนาระหว่างที่ว่ป้อเมร่กา

องค์กรต่่างๆ	ท่�เข่า้รว่มคณะทำางาน่ด้าน่เทคนิ่ค

1 2 3

เกณฑ์์ด้้�นโครงข่�่ยไฟฟ�้ 
และก�รกักเก็บพลังง�น  
มาตรฐานตราสารหน้�ว่า่ด้ว้่ยการปลี่้�ยนแปลี่งสภาพภมูอิากาศ



สนิทำรพัยแ์ละกิจึกรรมทีำ�เปน็ไปต้�มองค์ประกอบ 
ด้้�นก�รลด้คว�มเสี�ยงโด้ยอัต้โนมติั้
การต่่ดัตั่�งหม้อแป้ลงไฟฟ้าในระบบส่งและจำาหน่าย 
(T&D) ท่ี่�เป็้นไป้ต่ามข้อกำาหนดัของกฎระเบ่ยบสหภาพื้
ยุโรป้ช้ั�นท่ี่� 2 (2564) [Tier 2 (2021) EU Regulation] 
ว่าด้ัวยการออกแบบหม้อแป้ลงไฟฟ้าท่ี่�เป้็นม่ต่รต่่อ 
ส่�งแวดัล้อม

อุป้กรณ์และโครงสร้างพื้้�นฐานท่ี่�วัต่ถุป้ระสงค์หลักค้อ
การเพื้่�มการผล่ต่หร้อการใช้้ไฟฟ้าท่ี่�ผล่ต่จากพื้ลังงาน
หมนุเว่ยน

อุป้กรณ์ท่ี่� เพื้่�มความสามารถในการควบคุมและ
สังเกต่การณ์ของระบบไฟฟ้าและช้่วยใหเ้ก่ดัการพื้ัฒนา
และบูรณาการแหล่งพื้ลังงานหมนุเว่ยนได้ั ซึ่้�งรวมถ้ง

เซึ่นเซึ่อร์และเคร้�องมอ้วัดัต่่างๆ (ซ้ึ่�งรวมถ้งเซึ่นเซึ่อร์ที่าง
อุตุ่น่ยมว่ที่ยาท่ี่�สามารถคาดัการณ์การผล่ต่พื้ลังงาน
หมนุเว่ยนได้ั)

การส้�อสารและควบคุม [ซึ่้�งรวมถ้งซึ่อฟต์่แวร์ขั�นสูง
และห้องควบคุม ระบบอัต่โนมัต่่ของสถาน่ย่อยหร้อ
สายป้้อน (feeders) อุป้กรณ์ควบคุมแรงดัันไฟฟ้าท่ี่�
สามารถป้รับให้กับเข้ากับระบบการป้้อนเข้าจากแหล่ง
พื้ลังงานหมุนเว่ยนท่ี่�ม่การกระจายศููนย์มากข้�น (more 
decentralised renewable infeed)] 

อุป้กรณ์ในการส่งข้อมูลไป้ยังผู้ใช้้เพื้้�อการบร่โภคจาก
ระยะไกล

สายส่งเช้้�อมโยงจากต่่างป้ระเที่ศู (Interconnectors) 
ท่ี่�เช้้� อมโยงระบบส่งไฟฟ้าต่่างๆ เข้าด้ัวยกันถ้อว่าม่
คุณสมบัต่่เข้าเกณฑ์์หากว่าม่ระบบใดัระบบหน้�งท่ี่�ม่
พื้ัฒนาการในการลดัการป้ล่อยคาร์บอนท่ี่�เพื้่ยงพื้อ

อุป้กรณท่์ี่�ช้ว่ยใหผู้ใ้ช้ส้ามารถแลกเป้ล่�ยนไฟฟา้พื้ลังงาน
หมนุเว่ยนระหว่างกันได้ั

แหล่งข่อ้มูลเพิ�มเติ้ม
หากต้่องการขอการรับรองหรอ้ต้่องการที่ราบข้อมลู
เพื้่�มเต่่ม สามารถดัูเอกสารเหล่าน่�ได้ั

1.	 เอกสารเกณฑ์์ด้้านโครงข่่ายไฟฟ้าและ 
การกักเก็บพลังงาน (Grids and Stoage Criteria 
Document): สรุป้เกณฑ์์สำาหรับผู้ออกต่ราสารหน่�
และผูต้่รวจสอบ

2.	 เอกสารความเป็็นมาข่องเกณฑ์์ด้้านโครงข่า่ย 
ไฟฟ้าและการกักเก็บพลังงาน (Grids and 
Storage Background Document): ความเป้น็มา 
ที่างเที่คนค่และสรุป้กระบวนการพื้ัฒนาเกณฑ์์

3.	มาตรฐานตราสารหน้�ว่าด้้วยการเป็ล้�ยนแป็ลง
สภาพภมูอิากาศ	(ฉบบั	3.0):	 กระบวนการรบัรอง
ขององค์กร Climiate Bonds Initiative (CBI)  
ขอ้กำาหนดัก่อนและหลังการออกต่ราสารหน่� ต่ลอดัจน 
เอกสารคณุสมบัต่่เฉพื้าะภาคสว่นและแนวที่างต่่าง ๆ  

สำาหรบัข่้อมูลเพิ�มเติม
กรุณาไป้ท่ี่�: www.climatebonds.net  
อ่เมล: chris.moore@climatebonds.net

ข้้อสงวนสิทธิิ์�: ข้อมลูในการส้�อสารน่�ไมถ้่อเป้น็การใหค้ำาป้ร้กษาด้ัานการลงทีุ่นไมว่่าในรูป้แบบใดัๆ ก็ต่าม และองค์กร Climate Bonds Initiative ไมใ่ช้่ท่ี่�ป้ร้กษาด้ัานการลงทีุ่น การอ้างอ่งองค์กรที่างการเง่นหร้อ
ผล่ต่ภัณฑ์์การลงทีุ่นใดัๆ เป้น็เพื้่ยงการใหข้้อมลูเท่ี่านั�น ล่งก์ไป้ยังเว็บไซึ่ต์่ภายนอกเป้น็เพื้่ยงการใหข้้อมลูเท่ี่านั�น องค์กร Climate Bonds Initiative ไมร่ับผด่ัช้อบใดัๆ ต่่อเน้�อหาท่ี่�อยู่บนเว็บไซึ่ต์่ภายนอก องค์กร Climiate Bonds Initiative
ไมไ่ด้ัรับรอง แนะนำา หร้อใหค้ำาป้ร้กษาเก่�ยวกับข้อด่ัหร้อเร้�องอ้�นๆ เก่�ยวกับการลงทุี่นหร้อผล่ต่ภัณฑ์์การลงทุี่นใดัๆ อ่กทัี่�ง ข้อมลูใดัๆ ในการส้�อสารน่�ไมถ้่อเป้น็การรับรอง แนะนำา หร้อใหค้ำาป้ร้กษาดัังกล่าวข้างต้่น รวมทัี่�งไมค่วรใช้้เป้น็แนวที่าง 
เพื้้�อป้ระกอบการตั่ดัส่นใจลงทีุ่นใดัๆ การลงทีุ่นใดัๆ เป้น็การตั่ดัส่นใจของท่ี่านแต่่เพื้่ยงผูเ้ด่ัยว องค์กร Climate Bonds Initiative จะไมร่ับผด่ัช้อบใดัๆ ต่่อการลงทีุ่นท่ี่�บุคคลหร้อองค์กรกระที่ำา หร้อการลงทีุ่นท่ี่�บุคคลท่ี่�สามกระที่ำาในนามของบุคคล
หร้อองค์กร ไมว่่าการลงทีุ่นดัังกล่าวจะอาศูยัข้อมลูทัี่�งหมดัหร้อบางส่วนท่ี่�ป้รากฏิอยู่ในการส้�อสารน่�หร้อการส้�อสารท่ี่�เผยแพื้ร่ต่่อสาธิารณะอ้�นๆ ขององค์กร Climate Bonds Initiative ก็ต่าม
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รับัรัองได้้

บทำสรุปเกณฑ์์คณุสมบติั้

รับัรัองไม่ไ่ด้้

5. ผู้้�ออกตราสารหนี้้�ปฏิิบััติตามข้�อกำาหนี้ดซึ่่�งเป็นี้ส่วนี้หนี้่�งข้องรายการตรวจสอบัด�านี้
การปรับัตัวและความสามารถในี้การรับัมือ (Adaptation & Resilience Checklist) 
หรือไม ่ซึ่่�งรวมถ่ง

• การระบุขอบเขต่ท่ี่�ช้ัดัเจนและปั้จจัยท่ี่�พื้้�งพื้ากันระหว่างโครงสร้างพ้ื้�นฐานและระบบ
ท่ี่�รองรับการที่ำางานของโครงสร้างพื้้�นฐานนั�น

• การป้ระเม่นความเส่�ยงเพื้้�อระบุภัยที่างกายภาพื้ท่ี่�เก่ดัจากการเป้ล่�ยนแป้ลงสภาพื้ 
ภมูอ่ากาศูท่ี่�สำาคัญท่ี่�มผ่ลและกระที่บต่่อโครงสร้างพื้้�นฐานต่ลอดัอายุการใช้้งาน

• ลดัความเส่�ยงท่ี่�ระบุลงได้ัอย่างเพื้่ยงพื้อเพื้้�อให้โครงสร้างพื้้�นฐานม่ความสามารถใน 
การรับมอ้กับสถานการณ์การเป้ล่�ยนแป้ลงสภาพื้ภมูอ่ากาศูต่ลอดัอายุการใช้้งาน

• ป้ระเม่นป้ระโยช้น์ด้ัานความพื้ร้อมรับม้อของโครงสร้างพ้ื้�นฐาน โดัยจะต้่องไม่เป้็น
อันต่รายต่่อความพื้ร้อมรบัมอ้ของระบบท่ี่�รองรับการที่ำางานของโครงสร้างพื้้�นฐานนั�น

• การต่่ดัต่ามและป้ระเมน่ผลอย่างต่่อเน้�อง

กรุณาดร้ายการตรวจสอบัด�านี้การปรับัตัวและความพร�อมรับัมอืฉบับััเต็มได�ท้ี่�ภาคผู้นี้วก 1

1. เงินี้ท้ี่�ได�จากการระดมทุี่นี้นี้ำาไปใช้�กับัโครงสร�างพื�นี้ฐานี้ท้ี่�มุง่สร�างการเช้ื�อมต่อโดยตรง
หรอืข้ยายการเช้ื�อมต่อโดยตรงท้ี่�มอ้ย้ร่ะหว่างโรงไฟฟา้ท้ี่�ปฏิิบัติัตามเกณฑ์์คณุสมบัติั
เฉพาะภาคส่วนี้ภายใต�มาตรฐานี้ตราสารหนี้้�ว่าด�วยการเปล้�ยนี้แปลงสภาพภมิ้อากาศ 
(Climate Bonds Standard Sector Criteria) ท้ี่�เก้�ยวข้�องกับัสถานี้้ยอ่ย เครือข้า่ย 
หรือสถานี้ท้ี่�กักเก็บัพลังงานี้หรือไม่

2. เงินี้ท้ี่�ได�จากการระดมทุี่นี้นี้ำาไปใช้�กับัโครงสร�างพื�นี้ฐานี้ท้ี่�มุง่สร�างการเช้ื�อมต่อโดยตรง
หรอืข้ยายการเช้ื�อมต่อโดยตรงท้ี่�มอ้ย้ร่ะหว่างโรงงานี้ผู้ลิตไฟฟ้าท้ี่�มค้วามเข้�มข้�นี้ข้อง
คารบ์ัอนี้ไดออกไซึ่ด์ (CO2) นี้�อยกว่าคารบ์ัอนี้ไดออกไซึ่ด์เท้ี่ยบัเท่ี่า (CO2e) 100 กรมั/ 
กิโลวัตต์ช้ั�วโมง (kWh) โดยวัดตามเกณฑ์์เศรษฐกิจคาร์บัอนี้ตำา (LCE) กับัสถานี้้ยอ่ย 
เครือข้า่ย หรือสถานี้ท้ี่�กักเก็บัพลังงานี้หรือไม่

3. เงินี้ท้ี่�ได�จากการระดมทุี่นี้นี้ำาไปใช้�เพื�อการสนัี้บัสนีุ้นี้ที่างการเงินี้สำาหรับัสินี้ที่รัพย์
และกิจกรรมท้ี่�ม้คุณสมบััติตามเกณฑ์์โดยอัตโนี้มัติตามท้ี่�ระบุัในี้หัวข้�อ 3.2 หนี้�า 
13 หรือไม่

4. ระบับัอย้่บันี้เส�นี้ที่างส้ก่ารลดการปล่อยคาร์บัอนี้อย่างเพ้ยงพอหรือไม่ ซึ่่�งหมายถ่ง
กรณ้ใดกรณ้หนี้่�งดังนี้้� 

โครงข่ายไฟฟ้าในระบบท่ี่�โครงสร้างพื้้�นฐานตั่�งอยู่ม่การป้ล่อยคาร์บอนโดัยเฉล่�ยต่ำากว่า
ค่าเพื้ดัานซึ่้�งกำาหนดัไว้ท่ี่�ระดัับ คาร์บอนไดัออกไซึ่ด์ัเท่ี่ยบเท่ี่า (CO2e) 100 กรัม/ก่โลวัต่ต์่
ช้ั�วโมง (kWh) โดัยวัดัต่ามเกณฑ์์คารบ์อนฟตุ่พื้ร่�นท์ี่ของผล่ต่ภัณฑ์์ (PCF) ต่ลอดัระยะเวลา
ถัวเฉล่�ยหา้ป้ก่ีอนหนา้หร้อไม่
หร้อ

กว่า 67% ของกำาลังการผล่ต่ไฟฟ้าใหมใ่นระบบท่ี่�มโ่ครงสร้างพื้้�นฐานเด่ัมตั่�งอยู่ มก่ารผล่ต่
ต่ำากว่าค่าเพื้ดัานซึ่้�งกำาหนดัไว้ท่ี่�ระดัับคาร์บอนไดัออกไซึ่ด์ัเท่ี่ยบเท่ี่า (CO2e) 100 กรัม/ 
ก่โลวัต่ต์่ช้ั�วโมง (kWh) โดัยวัดัต่ามเกณฑ์์ PCF ต่ลอดัระยะเวลาถัวเฉล่�ยห้าป้ีก่อนหน้า
หร้อไม่

ไมใ่ช่ ่     

ไมใ่ช่ ่     

ไมใ่ช่ ่     

ไมใ่ช่ ่     

ไมใ่ช่ ่     

ใช่่

ใช่่

ใช่่

ใช่่

ใช่่
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