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เกณฑ์์ด้้านโรงไฟฟา้พลััง
นำ�าคืืออะไร
เกณฑ์์ด้้านโรงไฟฟา้พลัังนำ�า
ระบุุข้อ้กำาหนด้ท่ี่�โคืรงการ
โรงไฟฟา้พลัังนำ�า

ต้้องปฏิิบััติ้ต้ามเพื่่�อขอ การรับรองตราสารหน้ี้�ว่่าด้้ว่ย 
การเปล้ี่�ยนี้แปลี่งสภาพภูมิิอากาศ

เอกสารฉบัับันี้้�แสดงภาพื่รวมของเกณฑ์์ สำาหรับัข้อมูล
ฉบับััเต็้มกรุณาดูเอกสารเก้�ยวกับัเกณฑ์์นี้้�ได้ท้ี่�เว็บัไซต์้ของ
องค์์กร Climate Bonds Initiative (CBI)

หลัักการพื�นฐานภายใต้้เกณฑ์์น่�มีอ่ะไรบุา้ง
หลักการชี้้�แนี้ะสำาหรับัเกณฑ์์ค์ณุสมบัติั้ท้ี่�ใช้ี้กับัที่กุภาค์ส่วนี้ 
หมายถึึง สนิี้ที่รัพื่ยแ์ละโค์รงการท้ี่�ได้รบััการรับัรองจะต้้อง 
ม้ค์วามสอดค์ล้องกับัเป้าหมายการลดโลกร้อนี้ภายใต้้ 
ค์วามต้กลงปารส้ และสนี้บััสนี้นุี้ค์วามสามารถึในี้การรบััมอ่ 
ของสินี้ที่รัพื่ย์นี้ั�นี้  

เกณฑ์์ด้านี้โรงไฟฟา้พื่ลังนี้ำามุง่คั์ดกรองโค์รงการต่้างๆ เพ่ื่�อ 
1) ที่ดสอบัว่าฟุต้พื่ริ�นี้ท์ี่ของก๊าซเร่อนี้กระจกเป็นี้ไปต้าม
เสน้ี้ที่างสู่การลดการปล่อยค์ารบ์ัอนี้ สำาหรบััภาค์พื่ลังงานี้
นี้ั�นี้จะต้้องสอดค์ล้องกับัการบัรรลุเป้าหมายภายใต้้ 
ค์วามต้กลงปาร้ส และ 2) แสดงใหเ้หน็ี้ว่าโค์รงการดังกล่าว 
ไมไ่ด้ก่อใหเ้กิดผลกระที่บัต่้อสภาพื่แวดล้อมโดยรอบัหรอ่
โค์รงสร้างที่างสังค์มในี้เชี้ิงลบั

ที่ำาไมีจึงึต้้องกล่ัาวถึึงโรงไฟฟา้พลัังนำ�าใน 
มีาต้รฐานต้ราสารหน่�วา่ด้้วยการเปล่ั�ยนแปลัง 
สภาพภมูีอิากาศ

โรงไฟฟ้าพื่ลังนี้ำาม้บัที่บัาที่สำาคั์ญในี้โค์รงข่ายไฟฟ้าท้ี่�
สำาคั์ญหลายแห่งทัี่�วโลก จากข้อมูลสภาพื่ลังงานี้โลก 
(World Energy Council) โรงไฟฟ้าจากพื่ลังนี้ำาคิ์ดเป็นี้ 
รอ้ยละ 71 ของพื่ลังงานี้หมนุี้เว้ยนี้ทัี่�งหมด ในี้ป ี2562 รอ้ยละ  
15.9 ของไฟฟา้ทัี่�งหมดของโลกผลติ้จากโรงไฟฟา้พื่ลังนี้ำา  
จึงที่ำาให้กลายเป็นี้หนี้ึ�งในี้เที่ค์โนี้โลย้ท้ี่�สำาคั์ญท้ี่�สุดของ

1.	ปฏิิบัติัิติามมาติรฐานติราสารหน้� 
ว่า่ด้้ว่ยการเปล้ี่�ยนแปลี่งสภาพ 
ภมูอิากาศ

ออกต้ราสารหนี้้�ท้ี่�ขอการรับัรองต้ราสารหนี้้�ว่าด้วย
การเปล้�ยนี้แปลงสภาพื่ภูมิอากาศ (Climate Bonds 
Certification) จะต้้องปฏิิบััติ้ต้ามข้อกำาหนี้ดภายใต้้ 
มาต้รฐานี้ต้ราสารหนี้้�ว่าด้วยการเปล้�ยนี้แปลงสภาพื่
ภมูอิากาศ

มาต้รฐานี้ต้ราสารหนี้้�ว่าด้วยการเปล้�ยนี้แปลง 
สภาพื่ภมูอิากาศฉบัับัรวมประกอบัด้วย 
ขอ้กำาหนี้ดด้านี้การเปดิเผยข้อมลู  
การจัดการ และการรายงานี้

มาต้รฐานี้ดังกล่าวยังประกอบัด้วย
เกณฑ์์ค์ุณสมบััติ้เฉพื่าะภาค์ส่วนี้ต่้างๆ  
โดยเงินี้ท้ี่�ได้จากการระดมทีุ่นี้ต้้องนี้ำา 
ไปใชี้้ต้ามเกณฑ์์ดังกล่าว เกณฑ์์สำาหรับั 
โค์รงการไฟฟ้าพื่ลังนี้ำา

อธิบิัายไว้ในี้ขั�นี้ต้อนี้ 2, 3 & 4

2.	ปฏิิบัติัิติามเกณฑ์์ด้้านการลี่ด้ 
คว่ามเส้�ยง	(Mitigation	
Criteria)

โรงไฟฟ้าพื่ลังนี้ำาท้ี่�เปดิดำาเนี้นิี้การก่อนี้ป ี2563 จะต้้อง
ม้ฟุต้พื่ริ�นี้ท์ี่การปล่อยก๊าซเร่อนี้กระจกต้ำากว่าระดับั
ค์าร์บัอนี้ไดออกไซด์เท้ี่ยบัเท่ี่า (CO2e) 100 กรมั/กิโลวัต้ต์้ 
ชี้ั�วโมง (kWh) หร่อค่์าค์วามหนี้าแนี้่นี้ของกำาลังไฟฟ้า
สูงกว่า 5 วัต้ต์้/ม.2 สำาหรับัโรงผลิต้ท้ี่�เปิดดำาเนี้ินี้การ
ระหว่างปี 2563 หร่อหลังจากนี้ั�นี้ ระดับัเพื่ดานี้จะอยู่ 
ท้ี่�ค์าร์บัอนี้ไดออกไซด์เท้ี่ยบัเท่ี่า (CO2e) 50 กรัม/ 
กิโลวัต้ต์้ชี้ั�วโมง (kWh) และ 10 วัต้ต์้/ม.2

สำาหรบััโรงไฟฟา้
พื่ลังนี้ำาแบับัสูบั
กลับั (pumped 
storage facility) 
มเ้กณฑ์์เพื่ิ�มเติ้ม

3.	ปฏิิบัติัิติามเกณฑ์์ด้้านการปรบััตัิว่ 
แลี่ะคว่ามสามารถในการรบััมอื	
(Adaptation	&	Resilience	
Criteria)

โรงไฟฟ้าพื่ลังนี้ำาแต่้ละแห่งจะต้้องผ่านี้การประเมินี้ 
เฉพื่าะพื่่�นี้ท้ี่� ซึ�งดำาเนี้นิี้การโดยผูป้ระเมนิี้ท้ี่�ได้รบััการรบััรอง  
โดยใช้ี้เค์ร่�องม่อวิเค์ราะห์ชี้่องว่างด้านี้สิ�งแวดล้อม  
สงัค์ม และธิรรมาภิบัาล (ESG Gap Analysis Tool)  โดย
เค์ร่�องม่อนี้้�ชี้่วยระบุัชี้่องว่างระหว่างแนี้วปฏิิบััติ้ของ
สถึานี้ท้ี่�ท้ี่�ประเมินี้กับัแนี้วปฏิิบััติ้ท้ี่�ด้ของอุต้สาหกรรม 
เก้�ยวกับัผลกระที่บัด้านี้สิ�งแวดล้อมและสังค์ม หากม้ 
ชี้่องว่างท้ี่�สำาคั์ญเกินี้กว่า 10 รายการ หร่อม้ช่ี้องว่าง 
ท้ี่�สำาคั์ญมากกว่า 2 รายการในี้แต่้ละหัวข้อ หร่อ 
ไม่สามารถึปฏิิบััติ้ต้ามข้อกำาหนี้ดว่าด้วยการให้ค์วาม
ยนิี้ยอม (Free, Prior and Informed consent)  สถึานี้ท้ี่� 
ดังกล่าวก็จะไมเ่ข้าเกณฑ์์การใชี้เ้งินี้ท้ี่�ได้จากการระดมที่นุี้ 
ต้ราสารหนี้้�ว่าด้วยการเปล้�ยนี้แปลงสภาพื่ภูมิอากาศท้ี่�
ได้รบััการรับัรอง ภายใต้้ขอ้จำากัดเหล่านี้้� หากพื่บัช่ี้องว่าง 
ใดๆ จะต้้องม้การจัดที่ำาและปฏิิบััติ้ต้ามแผนี้การด้านี้ 
สิ�งแวดล้อมและสังค์ม (ESAP) ซึ�งมข้้อจำากัดท้ี่�เข้มงวด 
เก้�ยวกับักรอบัเวลาสำาหรับัการปิดชี้่องว่างดังกล่าว  
เกณฑ์์นี้้�ยังกำาหนี้ดใหม้ก้ารประเมนิี้ซำา เม่�อดำาเนี้นิี้แผนี้ 
เสร็จสิ�นี้ในี้แต่้ละค์รั�ง เพื่่�อให้แนี้่ใจว่าม้การปิดชี้่องว่าง
ต่้างๆ ต้ามท้ี่�ระบุั

4.	ข้อ้กำาหนด้อื�น	ๆ		
ออกต้ราสารหนี้้�ต้้องรายงานี้ผลการประเมินี้ของผู้ประเมินี้ท้ี่�ได้รับัการรับัรอง ภายใต้้เค์ร่�องม่อวิเค์ราะห์ชี้่องว่างด้านี้ 
สิ�งแวดล้อม สังค์มและธิรรมาภิบัาล (ESG Gap Analysis Tool) [ต้ลอดจนี้แผนี้การด้านี้สิ�งแวดล้อมและสังค์ม (ESAP) 
ท้ี่�เก้�ยวข้อง ต้ามท้ี่�กำาหนี้ด] ต่้อสาธิารณะ หากไมไ่ด้ระบุัไว้อย่างชี้ัดเจนี้ในี้เอกสารเหล่านี้้� ผูอ้อกต้ราสารหนี้้�ค์วรเปดิเผย
ค่์าค์วามหนี้าแน่ี้นี้ของกำาลังไฟฟ้า (power density) 
และ/หร่อ

การปล่อยก๊าซเร่อนี้กระจกของโรงไฟฟ้าพื่ลังนี้ำาท้ี่�ใช้ี้
เพื่่�อใหเ้ปน็ี้ไปต้ามองค์์ประกอบัด้านี้การลดค์วามเส้�ยง
ภายใต้้เกณฑ์์เหล่านี้้�

เกณฑ์์ด้้านโรงไฟฟา้พลัังนำ�า 
มาตรฐานตราสารหน้�ว่า่ด้้ว่ยการเปล้ี่�ยนแปลี่งสภาพภมูอิากาศ

ต้ลาดพื่ลังงานี้โลก นี้อกจากนี้้� กว่าร้อยละ 90 ของ 
การกักเก็บัพื่ลังงานี้ทัี่�วโลกอยูใ่นี้รูปแบับัของระบับัการกักเก็บั 
พื่ลังนี้ำาแบับัสูบักลับั (pumped storage)

อย่างไรก็ต้าม โรงไฟฟ้าพื่ลังงานี้นี้ำาบัางแห่งก่อให้เกิด
ค์วามเส้�ยงและผลกระที่บัด้านี้สิ�งแวดล้อมเชี้งิลบัท้ี่�สำาคั์ญ
ต้ามมา ในี้ขณะท้ี่�นี้ักลงทุี่นี้ด้านี้โรงไฟฟ้าพื่ลังนี้ำาสนี้ใจ
ท้ี่�จะระดมทีุ่นี้จากต้ราสารหนี้้�ว่าด้วยการเปล้�ยนี้แปลง
สภาพื่ภูมิอากาศเพื่่�อสนี้ับัสนีุ้นี้โค์รงการ ดังนี้ั�นี้จึงจำาเป็นี้
ท้ี่�จะต้้องมเ้กณฑ์์ท้ี่�เก้�ยวขอ้งเพื่่�อใหแ้นี้ใ่จว่าโค์รงการต่้างๆ  
จะสนี้ับัสนีุ้นี้การลดค์วามเส้�ยงจากการเปล้�ยนี้แปลง 
สภาพื่ภูมอิากาศ ต้ลอดจนี้การปรับัตั้วและค์วามสามารถึ
ในี้การรับัมอ่กับัการเปล้�ยนี้แปลงสภาพื่ภมูอิากาศ

เกณฑ์์ ดังกลาวนี้้� ชี้่ วยส่ ง เส ริมค์วามโปร่ ง ใสและ 
ค์วามนี้า่เชี้่�อถ่ึอใหแ้ก่โค์รงการต่้างๆ ท้ี่�มค้์ารบ์ัอนี้ต้ำาทัี่�วโลก 
และสนัี้บัสนีุ้นี้ให้เกิดการปรับัตั้วต่้อการเปล้�ยนี้แปลง
สภาพื่ภมูอิากาศ

เคร่ื่�องม่ือ ESG Gap Analysis Tool

โคืรงการข้องท่ี่านจึะเปน็ไปต้ามีเกณฑ์์ด้้านต้ราสารหน่�วา่ด้้วยโรงไฟฟา้พลัังนำ�าหรอืไมี ่ข้ั�นต้อนง่ายๆ คืือ 2 1 3 4

			ก๊าซเรอืน			
			กระจก
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ใช่่ ใช่่

โคืรงการโรงไฟฟา้พลัังนำ�าประเภที่ใด้ท่ี่�อยู่
ภายใต้้เกณฑ์์
เกณฑ์์ด้านี้โรงไฟฟ้าพื่ลังนี้ำานี้ำาไปใชี้้กับัโรงไฟฟ้าพื่ลังนี้ำา 
แบับัมน้ี้ำาไหลผา่นี้ (run-of-river facilities) โรงไฟฟ้าพื่ลังนี้ำา 
แบับัม้การกักเก็บันี้ำา (impound facilities) โรงไฟฟ้า 
พื่ลังนี้ำาแบับัสูบักลับั (pumped storage facilities) ต้ลอดจนี้ 
สินี้ที่รัพื่ย์และโค์รงสร้างพื่่�นี้ฐานี้ท้ี่�เก้�ยวข้อง ซึ�งรวมถึึง
สายส่ง (tranmission lines) เกณฑ์์ท้ี่�นี้ำาไปใชี้้กับัพื่ลังงานี้
นี้ำาขึ�นี้-นี้ำาลงและพื่ลังงานี้ที่างที่ะเลอ่�นี้ถึูกระบุัอยู่ภายใต้้
เกณฑ์์ค์ุณสมบััติ้เฉพื่าะภาค์ส่วนี้ด้านี้พื่ลังงานี้หมุนี้เว้ยนี้
ที่างที่ะเล (Marine Renewables Sector Criteria)

เกณฑ์์เหล่านี้้�นี้ำาไปใช้ี้กับัโรงไฟฟ้าพื่ลังนี้ำาท้ี่�อยู่บันี้บัก
ทัี่�งหมด โดยไมค่์ำานี้งึถึึงประเภที่ ขนี้าด หร่อสถึานี้ท้ี่�ตั้�ง

โค์รงการต่้างๆ จะต้้องเป็นี้ไปต้ามองค์์ประกอบัทุี่กข้อ 
ภายใต้้เกณฑ์์ท้ี่�ระบุัในี้ขั�นี้ต้อนี้ 1, 2, 3 และ 4 ข้างต้้นี้ 

พฒันาโด้ยบุรรด้าผูู้้นำาข้องภาคือุต้สาหกรรมี
โรงไฟฟา้พลัังนำ�า  
เกณฑ์์ด้านี้โรงไฟฟา้พื่ลังนี้ำาถึกูพื่ฒันี้าขึ�นี้โดยอาศยัขอ้มลู 
จากผูเ้ชี้้�ยวชี้าญท้ี่�มส้่วนี้เก้�ยวข้องหลายกลุ่ม องค์์กร CBI  
จัดประชุี้มกับัสองกลุม่ ค่์อ ค์ณะที่ำางานี้ด้านี้เที่ค์นี้คิ์  (TWG)  
และค์ณะที่ำางานี้ด้านี้อุต้สาหกรรม (IWG) ค์ณะที่ำางานี้ 
ด้านี้เที่ค์นิี้ค์ พื่ัฒนี้าเกณฑ์์โดยอิงจากค์วามเชี้้�ยวชี้าญ  
ขณะท้ี่�ค์ณะที่ำางานี้ด้านี้อุต้สาหกรรมให้ค์วามเหน็ี้ต่้อเกณฑ์์ 
ท้ี่�นี้ำาเสนี้อรายละเอ้ยดสมาชี้ิกของค์ณะที่ำางานี้ทัี่�งหมด
ดูได้จากท้ี่�นี้้�

ข้อ้สงวนสทิธิิ์�: ขอ้มูลในี้การส่�อสารนี้้�ไม่ถ่ึอเปน็ี้การให้ค์ำาปรึกษาด้านี้การลงทุี่นี้ 
ไม่ว่าในี้รูปแบับัใดๆ ก็ต้าม และองค์์กร Climate Bonds Initiative ไม่ใชี้่ 
ท้ี่�ปรึกษาด้านี้การลงทีุ่นี้ การอ้างอิงใดๆ ถึึงสถึาบัันี้ที่างการเงินี้หร่อผลิต้ภัณฑ์์
การลงทุี่นี้ม้วัต้ถึุประสงค์์เพ่ื่�อให้ข้อมูลเท่ี่านี้ั�นี้ ลิงก์ไปยังเว็บัไซต์้ภายนี้อกเป็นี้
เพื่ย้งการใหข้อ้มลูเท่ี่านี้ั�นี้ องค์์กร Climate Bonds Initiative ไมร่บััผดิชี้อบัใดๆ 
ต่้อเนี้่�อหาท้ี่�อยู่บันี้เว็บัไซต์้ภายนี้อก องค์์กร Climiate Bonds Initiative ไมไ่ด้
รบััรอง แนี้ะนี้ำา หรอ่ให้ค์ำาปรึกษาเก้�ยวกับัขอ้ด้หรอ่เร่�องอ่�นี้ๆ เก้�ยวกับัการลงทุี่นี้
หร่อผลิต้ภัณฑ์์การลงทีุ่นี้ใดๆ อ้กทัี่�งข้อมลูใดๆ ในี้การส่�อสารนี้้�

ไมถ่่ึอเปน็ี้การรบััรอง แนี้ะนี้ำา หรอ่ใหค้์ำาปรกึษาดังกล่าวขา้งต้้นี้ รวมทัี่�งไมค่์วรใชี้้ 
เปน็ี้แนี้วที่างเพ่ื่�อประกอบัการตั้ดสินี้ใจลงทุี่นี้ใดๆ การลงที่นุี้ใดๆ เปน็ี้การตั้ดสินี้ใจ 
ของท่ี่านี้แต่้เพื่้ยงผูเ้ด้ยว องค์์กร Climate Bonds Initiative ไมร่ับัผดิชี้อบัใดๆ  
ต่้อการลงทีุ่นี้ท้ี่�บุัค์ค์ลหร่อองค์์กรกระที่ำาหร่อการลงทีุ่นี้ท้ี่�บุัค์ค์ลท้ี่�สามกระที่ำา
ในี้นี้ามของบุัค์ค์ลหร่อองค์์กร ไม่ว่าการลงทีุ่นี้ดังกล่าวจะอาศัยข้อมูลทัี่�งหมด
หร่อบัางส่วนี้ท้ี่�ปรากฏิอยู่ในี้การส่�อสารนี้้� หร่อการส่�อสารท้ี่�เผยแพื่ร่ต่้อ 
สาธิารณะอ่�นี้ๆ ขององค์์กร Climate Bonds Initiative ก็ต้าม © Climate Bonds  
Initiative 2564

 

การด้ำาเนินการต้ามีข้อ้กำาหนด้: การลัด้คืวามีเส่�ยงด้้านการเปล่ั�ยนแปลังสภาพ 
ภมูีอิากาศ

ค์วามหนี้าแนี้น่ี้ของกำาลังไฟฟา้ > 
5 วัต้ต์้/ม.2 หรอ่ไม่ค์วามหนี้าแนี้น่ี้ของกำาลังไฟฟ้า > 10 วัต้ต์้/ม.2 หรอ่ไม่

ใช่่

ไม่ใ่ช่่

ไม่ใ่ช่่

ไม่ใ่ช่่

ไม่ใ่ช่่
ไม่ใ่ช่่

ปฏิิบติัิติาม่เกณฑ์์ด้้านการลด้ความ่เสี่่�ยง 
ข่ั�นต่ิอไป: เกณฑ์์ด้้านการปรบัตัิวและ 
ความ่สี่าม่ารถในการรบัม่อื

แผนี้ภูมิต้้นี้ไม้แสดงการตั้ดสินี้ใจ ที่ำาให้ที่ราบัถึึงขั�นี้ต้อนี้ท้ี่�ใชี้้กำาหนี้ดว่า โรงไฟฟ้าพื่ลังนี้ำาแห่งหนี้ึ�งจะผ่านี้หร่อไม่ผ่านี้ 
องค์์ประกอบัด้านี้การลดค์วามเส้�ยงของเกณฑ์์ด้านี้โรงไฟฟ้าพื่ลังนี้ำา

ไม่ส่ี่าม่ารถรบัรองได้้

ค์วามเขม้ขน้ี้ของการปล่อยก๊าซเรอ่นี้กระจก*<  
ค์ารบ์ัอนี้ไดออกไซด์เท้ี่ยบัเท่ี่า (CO2e)  
100 กรมั/กิโลวัต้ต์้ (kWh) หรอ่ไม่

โรงไฟฟา้พื่ลังนี้ำาเปน็ี้โรงไฟฟา้พื่ลังนี้ำาแบับัสูบักลับัหรอ่ไม่

โรงไฟฟ้าพลัังน้ำำามีีเจตน้ำาสร้างขึ้้�น้ำร่วมีกัับพลัังงาน้ำหมุีน้ำเวียน้ำแบบไม่ีต่อเน่้ำ�อง 
(intermittent renewables) หรอ่ไมี่

แลัะ/หรอ่ ชี้่วยสนี้ับัสนีุ้นี้โค์รงข่ายไฟฟ้า โดยอย่างนี้้อยร้อยละ 20 มาจากพื่ลังงานี้
หมนุี้เว้ยนี้แบับัไมต่่้อเนี้่�อง หร่อ จะเพื่ิ�มถึึงระดับันี้้�ภายในี้ 10 ปขี้างหนี้า้ หร่อไม่

แลัะ/หร่อ ไม่ชี้าร์จไฟในี้กรณ้ท้ี่�ค่์าค์วามเข้มข้นี้ของโค์รงข่ายไฟฟ้าในี้ชี้่วงท้ี่�ม ้
ค์วามต้้องการใชี้้ไฟฟ้าต้ำา สูงกว่าค่์าค์วามเข้มข้นี้ของพื่ลังงานี้ไฟฟ้าท้ี่�จะเข้าไปแที่นี้ท้ี่� 
ในี้เวลาท้ี่�จ่ายไฟ หร่อไม่

สำาหรบัุข้อ้มูีลัเพิ�มีเติ้มี
ดูเอกสารเหล่านี้้�สำาหรับัข้อมลูเพื่ิ�มเติ้ม

เกัณฑ์์ด้้าน้ำโรงไฟฟ้าพลัังน้ำำา 

เอกัสารความีเป็็น้ำมีาขึ้องโรงไฟฟ้าพลัังน้ำำา

คำาถามีที่ี�พบบอ่ยเกัี�ยวกัับโรงไฟฟ้าพลัังน้ำำา

มีาตรฐาน้ำตราสารหน้ำี�ว่าด้้วยกัารเป็ลัี�ยน้ำแป็ลัง
สภาพภมูีิอากัาศ

โรงไฟฟ้าพื่ลังนี้ำาท้ี่�ต้้องการเป็นี้ส่วนี้หนี้ึ�งของต้ราสารหนี้้�
ด้านี้การเปล้�ยนี้แปลงสภาพื่ภูมิอากาศท้ี่�ได้รับัการรับัรอง 
ต้้องผา่นี้การประเมนิี้ภายใต้้เค์ร่�องมอ่ ESG Gap Analysis 
Tool การวิเค์ราะห์นี้้�จะต้้องดำาเนี้ินี้การโดยผู้ประเมินี้ท้ี่� 
ได้รบััการรับัรอง การประเมินี้นี้้�จะช่ี้วยระบุัชี้อ่งว่างท้ี่�สำาคั์ญ
ระหว่างแนี้วปฏิิบััติ้ของโรงไฟฟ้าพื่ลังนี้ำาท้ี่�ประเมินี้กับั 
แนี้วปฏิิบััติ้สากลท้ี่�ด้ หากพื่บัชี้่องว่างท้ี่�สำาคั์ญใดๆ ต้้อง 
จัดที่ำาแผนี้การด้านี้สิ�งแวดล้อมและสังค์ม (ESAP) เพื่่�อ
จัดการช่ี้องว่างเหล่านี้้� รวมถึึงรายละเอ้ยดวิธิ้การและ
กำาหนี้ดเวลาท้ี่�จะปดิชี้่องว่างเหล่านี้้�ได้ แลัะ

ต้รวจสอบัมาต้รฐานี้ต้ราสารหนี้้�ว่าด้วยการเปล้�ยนี้แปลง
สภาพื่ภูมิอากาศท้ี่�ได้รับัอนีุ้ญาต้จะต้้องต้รวจสอบัว่า 
การประเมนิี้นี้้�แสดงใหเ้หน็ี้ว่า

•  จะต้้องไม่พื่บัชี้่องว่างท้ี่�สำาคั์ญเกินี้กว่า 10 รายการ 
ในี้การประเมนิี้ทัี่�งหมด  แลัะ

•  จะต้้องไม่พื่บัช่ี้องว่างท้ี่�สำาคั์ญเกินี้กว่า 2 รายการในี้หัวข้อใด 
หวัข้อหนี้ึ�งท้ี่�ประเมนิี้ แลัะ

• การม้ชี้่องว่างเหล่านี้้� ไม่ได้หมายค์วามว่า ไม่สามารถึ
ปฏิิบััติ้ต้ามเกณฑ์์ด้านี้การลดค์วามเส้�ยงท้ี่�กำาหนี้ด หร่อ 
เก้�ยวข้องกับัข้อกำาหนี้ดว่าด้วยการให้ค์วามยินี้ยอม  
(Free, Prior and Informed consent) สำาหรับั 
การประเมนิี้  แลัะ

หากแผนี้การด้านี้สิ�งแวดล้อมและสงัค์มเปน็ี้สิ�งจำาเปน็ี้เพื่่�อ
จัดการชี้่องว่างท้ี่�สำาคั์ญ ผูต้้รวจสอบัมาต้รฐานี้ต้ราสารหนี้้�
ว่าด้วยการเปล้�ยนี้แปลงสภาพื่ภูมิอากาศท้ี่�ได้รับัอนีุ้ญาต้
จะต้้องต้รวจสอบัว่าแผนี้การด้านี้สิ�งแวดล้อมและสังค์ม
ดังกล่าวแสดงใหเ้หน็ี้ว่า

• ส่วนี้ใหญ่ (เชี้่นี้ > ร้อยละ 50) ของชี้่องว่างท้ี่�สำาคั์ญจะ 
ถึูกปดิภายในี้ 12 เด่อนี้  แลัะ

• ชี้่องว่างท้ี่�สำาคั์ญท้ี่�ยังเหล่ออยู่จะปดิลงภายในี้ 24 เด่อนี้  
แลัะ

ผูอ้อกต้ราสารหนี้้�ต้กลงท้ี่�จะจ้างผูป้ระเมนิี้ท้ี่�ได้รบััการรับัรอง 
มาย่นี้ยันี้อ้กค์รั�งว่าม้การปิดชี้่องว่างเหล่านี้้�แล้วภายในี้
กรอบัเวลาต้ามท้ี่�ระบุัไว้ในี้แผนี้การด้านี้สิ�งแวดล้อมและ
สังค์ม 

เปน็ไปต้ามีข้อ้กำาหนด้: การปรบัุตั้วแลัะคืวามีสามีารถึในการรบัุมีอื

โรงไฟฟา้พลัังน้ำำาน้ำี�เปิ็ด้ด้ำาเนิ้ำน้ำกัารก่ัอน้ำ 2563 หรอ่ไมี่

ค์วามเข้มข้นี้ของการปล่อยก๊าซเร่อนี้กระจก*< 
ค์ารบ์ัอนี้ไดออกไซด์เท้ี่ยบัเท่ี่า (CO2e) 50 กรมั/
กิโลวัต้ต์้ (kWh) หรอ่ไม่

*การค์ำานี้วนี้ค์วามเข้มข้นี้ของการปล่อยก๊าซเรอ่นี้กระจกโดย 1) ใช้ี้เค์ร่�องมอ่ค์ำานี้วณการปล่อยก๊าซเรอ่นี้กระจกจากอ่างเก็บันี้ำา (G-res tool) หรอ่ 2) การวิเค์ราะห์
เฉพื่าะพื่่�นี้ท้ี่�ต้ามแนี้วที่างท้ี่�กำาหนี้ดในี้กรอบังานี้ด้านี้พื่ลังนี้ำาของที่บัวงพื่ลังงานี้ระหว่างประเที่ศ (IEA Hydro Framework) ต้ามท้ี่�บัรรยายในี้ ‘แนี้วที่างสำาหรับั 
การวิเค์ราะหเ์ชี้งิปริมาณของการปล่อยก๊าซเรอ่นี้กระจกสุที่ธิจิากอ่างเก็บันี้ำา’ โดยค์วรนี้บััเฉพื่าะการปล่อยค์ารบ์ัอนี้จากอ่างเก็บันี้ำาท้ี่�จัดสรรมายังโรงไฟฟา้พื่ลังนี้ำา
เท่ี่านี้ั�นี้
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