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ตราสััญลัักษณ์์เพื่่� อการเปล่ั�ยนผ่่านเป็น 
แนวทางหน่�งท่�มีส่ัว่นช่ว่ยในการบรรลุัเปา้หมีาย 
ตามีความีตกลังปาร่สั อ่กทั�งยังเปน็สั่วนหน่�ง 
ในกลัุม่ีการลังทุนท่�มีค่วามีสัำาคัญแลัะสัอดคล้ัอง 
กับความีตกลังปารส่ั ซึ่่�งอาจรวมีถ่ึงตราสัญัลัักษณ์ ์
อ่�นๆ ด้วย (แต่จะไมี่รวมีในรายงานฉบับน่�) 
ทั�งน่� ตราสัญัลัักษณ์ป์ระเภทน่�ทั�งหมีดถ่ึอเปน็ 
“ตราสััญลัักษณ์์เพื่่�อสั่�งแวดล้ัอมี” เน่�องจาก 
มีส่ัว่นสันบัสันนุวัตถุึประสังค์ด้านสั ่�งแวดล้ัอมี

ตราสัญัลัักษณ์์เพื่่�อสั ��งแวดล้ัอม

ตราสัญัลัักษณ์์เพื่่�อความ ยั่ั�งยั่น่ 

ตราสัญัลัักษณ์์เพื่่�อการ อนุรกัษ์
นำ�าแลัะทะเลั 

ตราสัญัลัักษณ์์เพื่่�อเตรยีั่ม 
ความพื่รอ้มด้านการเปลีั�ยั่นแปลัง 
สัภาพื่ภมู�อากาศ 

ตราสัญัลัักษณ์์เพื่่�อการ เปลีั�ยั่นผ่า่น 

1. สอดคล้้องกัับแนวทางกัารควบคุมกัารเพิ่่�มขึ้้�นขึ้อง
อุณหภููม่เฉล้่�ยทั�วโล้กัไม่ให้เก่ัน 1.5 องศาเซล้เซย่ส 
เป้้าหมายและแนวทางท้�งหมดต้้องสอดคล้องก้ับ 
หล้กักัารป้ล่อยคาร์บอนเป็้นศููนย์ภายในปี้ 2593 และ 
กัารลดกัาร ป้ล่อยคารบ์อนเกืัอบคร่�งหน่�งภายในปี้ 2573

2. อ้างอ่งหลั้กักัารทางว่ทยาศาสตร์
เป้้าหมายและแนวทางท้�งหมดต้้องกัำาหนดโดยผ ู้เช่ี่�ยวชี่าญ
ด้านวิทยาศูาสต้ร์และสอดคล้องก้ันระหว่างป้ระเทศู 

3. ไม่รวมก่ัจกัรรมเพิ่่�อกัารชดเชย
เป้้าหมายและแนวทางเพืื่�อกัารเป้ล่�ยนผา่นท่�นา่เชืี่�อถืือ 
จะไมร่วมกิัจกัรรมเพื่ื�อกัารชี่ดเชี่ย แต่้จะพื่จิารณากัาร ป้ล่อย
มลพิื่ษทางอ้อมอื�นๆ ด้วย 

4. ความพิ่รอ้มด้านเทคโนโล้ยส่ำาคัญกัว่าความสามารถ
ในกัารแขึ้่งขึ้ันทางเศรษฐก่ัจ
กัารเลือกัใชี่้แนวทางต่้างๆ ต้้องป้ระเมินความพื่ร้อมด้าน
เทคโนโลย่ท้�งท่�ม่ในปั้จจุบ้นและอนาคต้ เมื�อม่เทคโนโลย่
ท่�พื่ร้อม ก็ัควรนำามาใชี่้เพื่ื�อกัำาหนดแนวทางลดกัารป้ล่อย
คาร์บอนสำาหร้บกิัจกัรรมทางเศูรษฐกิัจน้�นๆ แม้จะม่ 
มูลค่าสูงก็ัต้าม

5. เน้นกัารล้งม่อปฏ่ิบัต่
กัารเป้ล่�ยนผ่านจะต้้องม่ต้้วชี่่�ว้ดผลกัารดำาเนินงาน ไม่ใชี่่
แค่กัารให้คำาม้�นในกัารป้ฏิิบ้ติ้ต้ามแนวทางกัารดำาเนินงาน
เพื่ื�อกัารเป้ล่�ยนผ่านในอนาคต้ กัล่าวคือ ไม่ใชี่ก่ัารเป้ล่�ยน
ผ่านเพื่ื�อรองร้บกัารเป้ล่�ยนผ่านอ่กัทอดหน่�ง

หลััก 5 ประการเพื่่�อการเปลีั�ยั่นผ่่าน

การจัดัหาเง�นทนุเพื่่�อสันับสันุนการเปลีั�ยั่นผ่่านไปสัูเ่ศรษฐก�จัที�เปน็ม�ตรกับสั��งแวดล้ัอม
รายั่งานสัรุป

1.5 C

มี่ธุุรกรรมีจำานวนมีากท่�ได้รับการพื่่จารณ์าว่าเก่�ยวข้้องกับ “การเปล่ั�ยนผ่่าน 
ไปสั่เ่ศรษฐก่จท่�เปน็มีต่รกับสั่�งแวดล้ัอมี” (“การเปล่ั�ยนผ่า่น”) เก่ดข้่�นในช่ว่งไมีก่ ่�ป ี
ท่�ผ่า่นมีา โดยมีก่ารใช่ค้ำาจำากัดความีสัำาหรบัการเปล่ั�ยนผ่า่นท่�แตกต่างกัน ในข้ณ์ะท่� 
ตลัาดสัำาหรับธุุรกรรมีดังกล่ัาวน่�เต่บโตข้่�น ผ่่้ลังทุนล้ัวนต้องการความี มีั�นใจว่า  
ธุุรกรรมีเหล่ัาน่�มี่ได้เป็นการกล่ัาวอ้างเก่นจร่ง แลัะมี่กระบวนการเพื่่�อระบุแลัะ 
รับรองก่จกรรมีท่�ก่อให้เก่ดผ่ลักระทบข้่�นจร่ง หร่อมี่ส่ัวนสันับสันุนการ ลัด 
การปล่ัอยมีลัพื่่ษทั�วโลักอย่างมีน่ยัสัำาคัญ

รายงานฉบับน่�ได้สัรุปบทความีท่�นำาเสันอกรอบการดำาเนน่งานในการระบุก่จกรรมี 
สั่งเสัร่มีการเปลั่�ยนผ่่านท่�สัอดคล้ัองกับความีตกลังปาร่สั โดยมี่จุดมีุ่งหมีายเพื่่�อ
สันบัสันนุใหต้ลัาดตราสัารหน่�เพื่่�อการเปล่ั�ยนผ่า่นเต่บโตอยา่งรวดเรว็ ซ่ึ่�งถ่ึอเปน็
สัว่นหน่�งข้องตลัาดผ่ล่ัตภัณ์ฑ์์ทางการเง่นท่�สัง่เสัรม่ีการ รบัมีอ่กับการเปล่ั�ยนแปลัง
สัภาพื่ภม่ีอ่ากาศท่�มีข่้นาดใหญ่แลัะมีส่ัภาพื่คล่ัอง พื่รอ้มีมีุง่สัร้างความีมีั�นใจใหกั้บ
ผ่่้ลังทุน สัร้างความีช่ัดเจนให้กับธุนาคาร แลัะเสัร่มีสัร้างความีน่าเช่่�อถ่ึอให้กับ 
ผ่่อ้อกตราสัารหน่� โดยสัามีารถึอ่านเอกสัารฉบับเต็มีได้ท่� www.climatebonds.net/ 
transition-finance

คว
าม

ตก
ลง

ปา
รีสี

: ค
ารีบ์อนเปน็ศููนย์ใ์นป ี2593

แนวทางเพื่่�อบรรลัเุป้าประสังค์ความตกลังปารสีั

กรอบการดำาเน�นงาน: หลัักการเปลีั�ยั่นผ่่านที�ท้าทายั่

เป้าหมาย์การีพัฒันาท่ีี่ย์ั่งย์นื
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ตราสารทุนุ
ตราสารหน้�/ 

สนิเชื่่�อสง่เสรมิ 
ความยั่่�งยั่น่

กรอบการดำาเน�นงานที�มคีวามครอบคลัมุ 
สัง่เสัร�มการเปลีั�ยั่นผ่่านทั�งระบบเศรษฐก�จั
ปจัจุบนัมีก่ารดำาเนน่ก่จกรรมีในภาคเศรษฐก่จจำานวนไมีม่ีากท่�มีก่ารปล่ัอยมีลัพ่ื่ษ
เปน็ศน่ย์หร่อเท่ยบเท่า

สัำาหรับบางก่จกรรมีท่�มีก่ารปล่ัอยมีลัพื่่ษสั่ง จะสัามีารถึใช่้แนวทางในการ ปล่ัอย
มีลัพื่ษ่ตำา/เปน็ศน่ยไ์ด้ภายในกรอบเวลัาท่�เหมีาะสัมี - โดยในการดำาเน ่นงานเพ่ื่�อ
การเปล่ั�ยนผ่า่นควรมีุง่ไปสั่่แนวทางแก้ปญัหาดังกล่ัาว

แนวค่ดการเปล่ั�ยนผ่า่น (แลัะตราสัญัลัักษณ์)์ ใช่ไ้ด้กับทั�งก่จการแลัะก่จกรรมีข้อง
ก่จการนั�นๆ แลัะมีข่้อบเข้ตกว้างกว่าแนวทางท่�พื่จ่ารณ์าวัตถึปุระสังค์การใช้่เง่น
ซึ่่�งเปน็แนวทางท่�ใช่้ทั�วไปในตลัาดตราสัารหน่�เพื่่�ออนรุักษ์สั ่�งแวดล้ัอมี

แนวค่ดการเปล่ั�ยนผ่า่นน่�สัามีารถึใช้่ได้กับก่จการต่างๆ ท่�อย่่ระหว่างการ ดำาเนน่งาน 
ในการเปล่ั�ยนผ่่าน อย่างไรก็ตามี ข้ั�นตอนในการวางแผ่นแลัะการ รับรอง 
การดำาเนน่งานเพื่่�อการเปล่ั�ยนผ่า่นสัำาหรับทั�งก่จการนั�นอาจยังอย่่ในช่ว่งเร่�มีต้นได้

กรอบการดำาเน�นงานที�มคีวามยั่ด่หยุั่น่ 
สัามารถใช้ไ้ด้กับทั�งก�จัการแลัะก�จักรรมของก�จัการนั�นๆ

ตราสารหน้�ทุ้�ม้
ข้อ้กำำาหนดเร่�อง

วต่ถุปุระสงค์กำาร ใชื่เ้งิน
หล่ักำทุรพ่ยั่ท้์ุ�ม้

สนิทุรพ่ยั่ค์ำ�า ประก่ำน
สนิเชื่่�อเพ่�ออนุรก่ำษ์์

สิ�ง แวดล้ัอม
ตราสารหน้�

ทุ่�วไป

ทั�งน่� สัำาหรบัก่จกรรมีอ่�นๆ ท่�ไมีส่ัามีารถึใช่แ้นวทางแก้ไข้ดังกล่ัาวได้ควรมีก่ารพื่ฒันา 
ก่จกรรมีอ่�นท่�ปล่ัอยมีลัพ่ื่ษตำามีาทดแทน โดยการดำาเนน่งานเพื่่�อการเปล่ั�ยนผ่า่นนั�น 
ควรเนน้ไปท่�การหล่ักเล่ั�ยงก่จกรรมีในปจัจุบันแลัะพื่ัฒนาทางเล่ัอกอ่�นท่�ด่กว่า

เมี่�อพื่่จารณ์าถ่ึงความีแตกต่าง สัามีารถึแบ่งก่จกรรมีในภาคเศรษฐก่จได้ โดย 
คำานง่ถ่ึง 2 ปจัจัย ดังน่�
•  เปน็ก่จกรรมีท่�ยังจำาเปน็ภายหลัังป ี2593 หร่อไมี่
• เป็นก่จกรรมีท่�สัามีารถึลัดการปลั่อยคาร์บอนได้สัอดคล้ัองกับเป้าหมีายตามี

ความีตกลังปาร่สัหร่อไมี่

 กรอบการดำาเนน่งานน่�สัามีารถึนำาไปใช้่กับผ่ล่ัตภัณ์ฑ์์ทางการเง่นหลัาย ประเภท

•  สัำาหรบัก่จการ: การลังทนุในตราสัารทนุ ตราสัารหน่�ท่�มีวั่ตถึปุระสังค์การใช่เ้ง่น
ทั�วไป แลัะสั่นเช่่�อ/ตราสัารหน่�ท่�สั่งเสัร่มีความียั�งย่น

• สัำาหรับก่จกรรมี: หลัักทรัพื่ย์ท่�มี่สั่นทรัพื่ย์คำาประกันแลัะตราสัารหน่�ท่�มี ่
ข้ อ้กำาหนดเร่�องวัตถึปุระสังค์การใช่เ้ง่น (ซ่ึ่�งมีก่ารออกอยา่งแพื่รห่ลัายในตลัาด
ตราสัารหน่�เพื่่�ออนรุักษ์สั่�งแวดล้ัอมีในปจัจุบัน)

การีปล่อย์มลพัษิ 
เกือบเปน็ศููนย์ ์

กิิจกิรรมท่ี่�มก่ิารปล่่อย
มล่พิษิสุทุี่ธิเิป็นศููนย ์
หรอืเกืิอบเป็นศููนย ์ 
ซึ่่�งอาจต้้องมก่ิารล่ด 
กิารปล่่อยคารบ์อน 
มากิขึ้่�น แต่้ยงัไมถื่ือเปน็ 
กิาร ดำาเนินงานเพิื�อ 
กิารเปล่่�ยนผ่า่นท่ี่�ม ่
นัยสุำาคัญ เช่น่  
กิารผ่ลิ่ต้ไฟฟา้จากิ
พิลั่งงานล่ม 

ดำำาเนินตามแนวที่าง 
สูก่ารีปล่อย์มลพัษิ 
เปน็ศููนย์ ์
กิิจกิรรมท่ี่�ยงัจำาเป็น
ภาย หลั่งปี 2593  
เป็นต้้นไป แล่ะม ่
แนวที่างที่างกิาร ล่ด
คารบ์อนท่ี่�ช่ดัเจน  
เพิื�อควบคมุกิารเพิิ�มขึ้่�น 
ขึ้องอุณหภมูเิฉล่่�ย 
ทัี่�วโล่กิไมใ่หเ้กิิน 1.5 
องศูาเซึ่ล่เซึ่ย่สุ เช่น่  
กิารขึ้นสุง่ที่างเรอื

ไมม่แีนวที่างสู่
การี ปล่อย์มลพัษิ 
เปน็ศููนย์ ์
กิิจกิรรมท่ี่�ยงัจำาเป็น 
หลั่งปี 2593 เป็นต้้นไป  
แต่้ปัจจุบนัยงัไมม่่
แนวที่างกิาร ล่ดคารบ์อน
ท่ี่�ช่ดัเจน เพิื�อควบคมุ
กิารเพิิ�มขึ้่�นขึ้องอุณหภมูิ
เฉล่่�ยทัี่�วโล่กิไมใ่หเ้กิิน 
1.5 องศูาเซึ่ล่เซึ่ย่สุ เช่น่ 
ธุิรกิิจกิารบนิระยะไกิล่

กิจกรีรีมชั่ัว่ครีาว  

กิิจกิรรมท่ี่�ยงัจำาเป็น 
ในปัจจุบนั แต่้ควรยุติ้
ล่งภายในปี 2593  
เช่น่ กิาร ผ่ลิ่ต้ไฟฟา้
จากิขึ้ยะ

กิจกรีรีมท่ีี่ต้องยุ์ติ 

กิิจกิรรมท่ี่�ไมสุ่อดคล้่อง
กัิบเปา้หมายกิารล่ด 
ภาวะโล่กิรอ้นแล่ะม ่
ที่างเลื่อกิอื�นท่ี่�ม ่
กิารปล่่อยมล่พิษิต้ำ�า 
ซึ่่�งสุามารถืที่ดแที่นได้
เช่น่ กิารผ่ลิ่ต้ไฟฟา้ 
จากิถ่ืานหนิ

สัามารถแบง่ก�จักรรมได้เปน็ 5 หมวดหมู:่

ก�จัการ โครงการ/ก�จักรรม มาตรการลัดการปล่ัอยั่มลัพื่�ษ

เช่น่ กิารใช่ไ้ฟฟา้

สามารีถใชั่ก้รีอบการีดำำาเนินงานนี�ได้ำ 
หากทัี่�งกิจการีดำำาเนินตามแนวที่าง 
เพัื่อการีเปล่ีย์นผ่า่น

เช่น่ กิารใช่ไ้ฟฟา้

โครงขา่ยั่เพื่่�อการจัำาหน่ายั่ไฟฟา้

การผ่ลั�ตพื่ลัังงานทดแทน

เช่น่ กิารใช่ไ้ฟฟา้
ยุ์ติการีเผ่าก๊าซทิี่�ง
ปิดำโรีงไฟฟา้เชั่ื�อเพัลิงฟอสซลิ 
ก่อนกำาหนดำ
การีปรีบัปรุีงโครีงข่า่ย์ก๊าซใหร้ีองรีบั
ไฮโดำรีเจนท่ีี่เปน็มติรีกับสิง่แวดำล้อม
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ก�จัการที�ควรใช้แ้ลัะว�ธีกีารใช้ต้ราสัญัลัักษณ์์เพื่่�อการเปลีั�ยั่นผ่่าน

การปฏ่ิบัต่ตามีหลััก 5 ประการจะช่่วยสัร้างความีมีั�นใจว่า การลังทุนสัอดคล้ัอง
กับความีตกลังปาร่สั แลัะสัามีารถึพื่่จารณ์า/ใหก้ารรับรอง ‘ตรา สััญลัักษณ์์เพื่่�อ 
สั่�งแวดล้ัอมี’ ได้ อย่างไรก็ด่ ควรมีก่ารจำาแนกระหว่างก่จกรรมีท่�มีห่รอ่ไมีม่ีบ่ทบาท
ระยะยาวในระบบเศรษฐก่จคาร์บอนตำา ซึ่่�งถ่ึอเป็นรากฐานข้องการจัดกลัุ่มี  
‘ตราสััญลัักษณ์์เพื่่�อการเปล่ั�ยนผ่า่น’ โดยมีแ่นวการพื่่จารณ์าดังน่�:

ตราสััญลัักษณ์์เพื่่�อสั่�งแวดล้ัอม 
ใช่ส้ัำาหรบัการลังทนุท่�มีบ่ทบาทระยะยาวในระบบเศรษฐก่จคารบ์อนตำาแลัะเก่อบ 
เปน็ศน่ย ์หรอ่การลังทุนท่�สัอดคล้ัองกับแนวทางการลัดคาร์บอนตามีความีตกลัง 
ปาร่สั

กิจการีท่ีี่มกีารีปล่อย์มลพัษิ 
เกือบเปน็ศููนย์ ์
ตราสญ่ล่ักำษ์ณ์์เพ่�อสิ�งแวดล้ัอม 

กิจการีท่ีี่มแีนวที่างหรีอื
ดำำาเนนิกิจกรีรีมชั่ัว่ครีาว
เพัื่อมุง่สูก่ารีปล่อย์
มลพัษิเปน็ศููนย์์

ตราสญ่ล่ักำษ์ณ์์ 
เพ่�อสิ�ง แวดล้ัอม/  
ตราสญ่ล่ักำษ์ณ์์เพ่�อ 
กำารเปล้ั�ยั่นผ่า่น

กิจการีท่ีี่ไมม่แีนวที่าง 
สูก่ารีปล่อย์มลพัษิ 
เปน็ศููนย์์
และมีกิีิจกิรรมีต้้องยุุติ้
ไมีไ่ด้้รบัต้รา สัญัลกัิษณ์์
รบัรองในระดั้บกิิจกิาร

ปัจจุบัน่กิำจกำารมก้ำาร ปล่ัอยั่
มลัพษิ์เก่ำอบัเป็นศููนยั่ห์รอ่ไม่

แนวทางสั่ก่ิารปลอ่ยุมีลพิษิ
เปน็ศู่นยุ:์  
ประเทุศู ทุ้�เศูรษ์ฐกิำจม ้
ความสอดคล้ัองก่ำบัเปา้หมายั่ 
ในกำารควบัคมุกำารเพิ�มข้้�น
ข้องอุณ์หภูมูเิฉล้ั�ยั่ทุ่�วโลักำ 
ไมใ่หเ้กิำน 1.5 องศูาเซลัเซย้ั่ส
บัรษ่ิ์ทุถุ่านหนิเปล้ั�ยั่น 
ไปใชื่พ้ล่ังงานหมุนเวย้ั่น  
ในระยั่ะเวลัาตามทุ้�ความตกำลัง
ปารส้กำำาหนด
กิารด้ำาเนนิกิิจกิรรมีชั่ั�วคราว:
บัรษ่ิ์ทุผ่ลิัตไฟฟา้จากำข้ยั่ะ 

ตั้วอยา่ง:

มก้ำารปฏิิบัติ่ตามกำลัยุั่ทุธ์์
เพ่�อกำารเปล้ั�ยั่นผ่า่นในระด่บั
กิำจกำารทุ้�สอดคล้ัองก่ำบั  
ความีต้กิลงปารสีัหรอืไมี่

ใช่่

ใช่่

ไมใ่ช่่

ไมใ่ช่่

สัำาหรบัก�จัการ:

ตราสััญลัักษณ์์เพื่่�อการเปล่ั�ยนผ่า่น (Transition Label) 
ใช่้สัำาหรับการลังทุนท่�:
• ปจัจุบนัมีส่ัว่นอย่างมีากในการลัดการปล่ัอยมีลัพ่ื่ษทั�วโลักลังคร่�งหน่�งภายในป ี

2573 แลัะลัดลังเปน็ศน่ย์ภายในป ี2593 แต่ไมีม่ีบ่ทบาทในระยะยาว หร่อ
• จะมี่บทบาทระยะยาวในอนาคต แต่ปัจจุบันยังมี่แนวทางเพื่่�อลัดการปล่ัอย

มีลัพื่่ษเปน็ศน่ย์ท่�ไมีแ่นน่อน

ในการจัดประเภทก่จการแลัะก่จกรรมีภายในกรอบการดำาเน่นงานเพื่่� อ 
การ เปล่ั�ยนผ่า่นฉบับน่� สัามีารถึใช่้แผ่นภม่ีดั่งต่อไปน่�

สัอดคล้ัองกับ 
หลัักการ 
 การ เปลีั�ยั่นผ่่าน

*สาเหตท่ีุี่ใชั่ไ้ด้ำทัี่�งตรีาสญัลักษณ์เ์พัื่อสิง่แวดำล้อมหรีอืตรีา สญัลักษณ์ ์
เพัื่อการีเปล่ีย์นผ่า่น
แนวกิารพิจิารณาน่�รองรบัทัี่�งกิารใหต้้ราสุญัลั่กิษณ์เพิื�อสุิ�งแวดล้่อมหรอื 
ต้รา สุญัลั่กิษณ์เพิื�อกิารเปล่่�ยนผ่า่นสุำาหรบักิารล่งที่นุท่ี่�ม ่‘แนวที่างเพิื�อ 
กิารปล่่อยมล่พิษิเป็นศููนย’์ โดยในที่างที่ฤษฎ่ีสุามารถืใหต้้ราสุญัลั่กิษณ์
เพิื�อสุิ�งแวดล้่อมกัิบกิารล่งที่นุดังกิล่่าวได้ เพิราะสุอดคล้่องกัิบความต้กิล่ง
ปารสุ่ อยา่งไรก็ิต้าม เนื�องจากิปัจจุบนัยงัไมม่ข่ึ้อ้ต้กิล่งรว่มกัินเก่ิ�ยวกัิบ 
กิารดำาเนินงานเพิื�อกิารเปล่่�ยนผ่า่นท่ี่�เหมาะสุมแล่ะใช่ไ้ด้จรงิสุำาหรบั 
บางกิิจกิรรม กิารพิจิารณาจง่จำาเป็นต้้องมค่วามยดืหยุน่เพิื�อรองรบั 
แนวที่างอื�นๆ ท่ี่�เหมาะสุมกิวา่ในระยะใกิล้่น่�



การปล่ัอยั่มลัพื่�ษเก่อบเปน็ศูนยั่ ์
ตราสญ่ล่ักำษ์ณ์์เพ่�อสิ�งแวดล้ัอม

แนวทางสัูก่ารปล่ัอยั่มลัพื่�ษเปน็ศูนยั่ ์ 
ตราสญ่ล่ักำษ์ณ์เ์พ่�อสิ�งแวดล้ัอม / 
ตรา สญ่ล่ักำษ์ณ์เ์พ่�อกำารเปล้ั�ยั่นผ่า่น

ไมม่แีนวทางสัูก่ารปล่ัอมลัพื่�ษ
เปน็ศูนยั่์
ตราสญ่ล่ักำษ์ณ์เ์พ่�อกำารเปล้ั�ยั่นผ่า่น 
ตามคำาจำาก่ำดความ เปน็กิำจกำรรมทุ้�
ไมส่อดคล้ัองก่ำบัความตกำลังปารส้ 
ด่งน่�นกำารลังทุนุทุ้�ผ่า่นเกำณ์ฑ์์ ค่อ 
กำารลังทุนุในมาตรกำารทุ้�ลัด 
กำารปล่ัอยั่มลัพษิ์ อยั่า่งมน้ย่ั่สำาค่ญ  
ในระยั่ะส่�นแลัะระยั่ะกำลัาง

ก�จักรรมช้ั�วคราว 
ตราสญ่ล่ักำษ์ณ์เ์พ่�อกำารเปล้ั�ยั่นผ่า่น

ก�จักรรมที�ต้องยุั่ต�  
ตราสญ่ล่ักำษ์ณ์เ์พ่�อกำารเปล้ั�ยั่นผ่า่น 
ตามคำาจำาก่ำดความ เป็นกิำจกำรรม
ทุ้�ไมม่ค้วามจำาเป็นหล่ังปี 2593 
ด ่งน่�น กำารลังทุนุทุ้�ผ่า่นเกำณ์ฑ์์ 
ค่อ กำารลังทุนุในมาตรกำารทุ้�ลัด
กำาร ปล่ัอยั่มลัพษิ์อยั่า่งมน้ย่ั่สำาค่ญ  
ในระยั่ะส่�นแลัะระยั่ะกำลัาง แลัะไมใ่ชื่้
เทุคโนโลัยั่ทุ้้�ปล่ัอยั่คารบ์ัอนสงู

กิำจกำรรมทุ้�ผ่ลิัตสนิค้า 
หรอ่บัรกิำารทุ้�ยั่ง่จำาเป็น 
ในปัจจุบัน่แลัะภายุหลงั 
ป ี2593 เปน็ต้้นไป 
(เน่�องจากำไมม่กิ้ำจกำรรม
อ่�นทุดแทุนได้)

กิำจกำรรมทุ้�สอดคล้ัอง 
ก่ำบัความตกำลังปารส้ 
ในเปา้หมายั่ด้านภูาวะ
โลักำ รอ้น

กิำจกำรรมทุ้�ผ่ลิัตสนิค้า
หรอ่บัรกิำาร ที�ยุงัจำาเปน็
ในระหวา่งนี� จนกำวา่
จะมกิ้ำจกำรรมทุ้�ใชื่เ้ป็น
ทุาง เล่ัอกำได้

กิารปล่่อยมล่พิษิเป็นศููนยแ์ล้่ว

ยงัไมใ่ช่่

ไมจ่ำาเป็น

ไมจ่ำาเป็น

ไมจ่ำาเป็น
ไมไ่ด้รบัตราสัญัลัักษณ์์รบัรอง
กิำจกำรรมทุ้�ไมเ่ป็นไปตามหลั ่กำกำารจะไมไ่ด้รบ่ั
ตราสญ่ล่ักำษ์ณ์์รบ่ัรอง

สัำาหรบัก�จักรรม:

ข้อ้สงวนสทิธิิ์�: ข้อ้มูลในรายงานสรุป้น่�ไม่ถืือเป็้นกัารให้คำาป้รก่ัษาด้านกัารลงทนุไมว่่าในรูป้แบบใดๆ ก็ัต้าม และ Climate Bonds Initiative มิใชี่ท่่�ป้รก่ัษาด้านกัารลงทนุ กัารอ้างอิงใดๆ ถ่ืงสถืาบ้น 
ทางกัารเงินหรอืต้ราสารหน่�หรอืผลิต้ภ้ณฑ์์เพื่ื�อกัารลงทนุม่ว้ต้ถืปุ้ระสงค์เพื่ื�อให้ข้อ้มูลเท่าน้�น ลิงก์ัไป้ยง้เว็บไซต์้ภายนอกัเป้น็เพื่ย่งกัารใหข้้อ้มูลเท่าน้�น Climate Bonds Initiative ไมร่บ้ผิดชี่อบใดๆ  
ต่้อเนื�อหาท่�อยูบ่นเว็บไซต์้ภายนอกั Climate Bonds Initiative มิได้รบ้รอง แนะนำา หรอืให้คำาป้รก่ัษาเก่ั�ยวก้ับป้ระโยชี่น์หรอืเรื�องอื�นๆ เก่ั�ยว ก้ับต้ราสารหน่�หรอืผลิต้ภ้ณฑ์์เพืื่�อกัารลงทนุใดๆ อ่กัท้�ง 
ข้้อมูลใดๆ ในรายงานฉบ้บน่�ไม่ถืือเป็้นกัารร้บรอง แนะนำา หรือให้คำาป้ร่กัษาด้งกัล่าวข้้างต้้น และไม่ควรนำาไป้ใชี่้เป็้นแนวทางเพื่ื�อป้ระกัอบกัารต้้ดสินใจลงทุนใดๆ กัารร้บรองภายใต้้มาต้รฐาน
ต้ราสารหน่�ว่าด้วยกัาร เป้ล่�ยนแป้ลงสภาพื่ภมิูอากัาศู สะท้อนถ่ืงคณุล้กัษณะด้านว้ต้ถืปุ้ระสงค์กัารใชี่เ้งินจากักัารระดมทนุข้องต้ราสารหน่�เท่าน้�น มิได้สะท้อนถ่ืงความนา่เชี่ื�อถืือข้องต้ราสารหน่�  
หรือกัารป้ฏิิบ้ติ้ต้ามกัฎหมายในป้ระเทศูหรือกัฎหมายระหว่างป้ระเทศู

กัารลงทุนใดๆ เป็้นกัารต้้ดสินใจข้องท่านแต่้เพื่่ยงผู้เด่ยว Climate Bonds Initiative จะไม่ร้บผิดชี่อบต่้อกัารลงทุนท่�บุคคลหรือองค์กัรกัระทำา หรือกัารลงทุนท่�บุคคลท่�สามกัระทำาในนามข้อง 
บุคคลหรือองค์กัร ไม่ว่ากัารลงทุนด้งกัล่าวจะอาศู้ยข้้อมูลท้�งหมดหรือบางสว่นท่�ป้รากัฏิอยูใ่นรายงานฉบ้บน่� หรือรายงานท่�เผยแพื่รต่่้อสาธารณะอื�นๆ ข้อง Climate Bonds Initiative

ค้้นหาบทค้วามฉบบัเต็็มได้้ท่�: https://www.climatebonds.net/transition-finance

ออกแบบโด้ย: Godfrey Design
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เข้ย่นโด้ย Climate Bonds Initiative 
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มาตรกำารในกำารลัด
คารบ์ัอนทุ้�น่าเชื่่�อถุ่อ  
โดยั่อาจรวมถุ้ง:

กิารปรบัปรุงเครื�องบนิ 
เพ่�อใหส้ามารถุ  
ใชื่เ้ชื่่�อเพลิังชื่ว้ภูาพหรอ่ 
สว่นผ่สมเชื่่�อเพลิัง
สง่เคราะหอ์ยั่า่งม้
ประสทิุธ์ภิูาพสงูสดุได้

กำารดำาเนินโรงงาน
รไีซเคิลพิลาสัติ้กิจนกำวา่ 
จะถุ้งวน่ทุ้�ต้องยุั่ติ

กิารดั้กิจบัและกิารใชั่้
ประโยุชั่น์จากิแก๊ิสัรั�ว 

ในพ่�นทุ้�ฝัังกำลับัข้ยั่ะ
แบับัปิด

กิารรื�อถอน

โรงไฟฟา้ถุ่านหนิก่ำอน
กำำาหนด

ตั้วอยา่ง:

กิารผลติ้เหลก็ิ 
ทุ้�เป็นไปตามแนวทุาง
กำาร ลัดคารบ์ัอนใช่่ ใช่่

ใช่่

ใช่่

ใช่่

ใช่่

สัอดคล้ัองกับ 
หลัักการ 
 การ เปลีั�ยั่นผ่่าน

ก�จักรรมสันับสันุนอ่�นๆ 
ตราสญ่ล่ักำษ์ณ์์เพ่�อสิ�งแวดล้ัอม/ 
ตราสญ่ล่ักำษ์ณ์์เพ่�อกำารเปล้ั�ยั่นผ่า่น*
ได้แก่ำ สนิค้าแลัะบัรกิำารสำาค ่ญอ่�นๆ ข้อง 
คู่ค้า ซ้�งเก้ำ�ยั่วข้อ้งก่ำบักิำจกำรรมอ่�นๆ ด้วยั่  
ทุ่�งน้� กำาร ได้รบ่ัตราสญ่ล่ักำษ์ณ์์รบ่ัรอง 
จะข้้�นก่ำบัวา่สนิค้าแลัะบัรกิำารด่งกำล่ัาว 
มค้วามสำาค่ญในด้านใด


