
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบข้อมูลทั่วไปเกีย่วกับหุน้กู้เพือ่อนุรักษส์ิ่งแวดล้อม 

บริษัท พลังงานบริสุทธิ ์จ ากัด (มหาชน) 

 
 

  



 USE OF PROCEEDS วัตถุประสงคก์ารใช้เงนิที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้เพือ่อนุรักษส์ิ่งแวดล้อม 

Proceeds from the issuance of Energy Absolute (“EA”) green bonds will be applied to finance investments that 

promote the transition to low carbon and climate resilient growth as determined by EA including, but not limited to, 

renewable energy and other clean energy and low carbon technologies. Green Bond Proceeds will not be 

invested in fossil fuel related projects. 

บรษัิทพลงังานบรสิทุธ์ิ จ ากดั(มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีแผนการน าเงินที่ไดจ้ากการออกและเสนอขายหุน้กูไ้ปใชใ้นโครงการหรือ
สนิทรพัยท์ี่เก่ียวขอ้งกบัพลงังานหมนุเวียน (Renewable Energy) พลงังานสะอาด (Clean Energy) และเทคโนโลยีที่ก่อใหเ้กิด
ก๊าซ CO2 ในระดบัต ่า (Low Carbon Technology) ซึง่ชว่ยสนบัสนนุการเปลีย่นแปลงไปสูส่งัคมแบบ Low Carbon และลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยใชเ้พื่อการลงทนุ การช าระคืนเงินกูย้ืม (Refinance) การซือ้สินทรพัย ์และ/หรือ การบ ารุงรกัษา
สนิทรพัย ์ทัง้นี ้จะไมน่ าไปใช ้ในโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลงังานถ่านหินแบบฟอสซิล (Fossil Fuel) 

ทัง้นี ้ส  าหรบัการเสนอขายหุน้กูค้รัง้นี ้ผูอ้อกหุน้กู้จะน าเงินที่ไดจ้ากการออกและเสนอขายหุน้กูไ้ปใชใ้นโครงการ
โรงไฟฟา้พลงังานลมหนมุาน ขนาดก าลงัการผลติรวม 260 เมกะวตัต ์จงัหวดัชยัภมูิ ซึง่รวมถึง (แตไ่มจ่ ากดัเฉพาะ) ค่าใชจ้่ายที่
เก่ียวขอ้ง อาทิ คา่อปุกรณ ์และคา่ใชจ้่ายในการก่อสรา้งโครงการ เป็นตน้  
 

 PROJECT SELECTION 

EA proposes to select project(s) and/or asset(s) which are aligned with an applicable sector criterion under the 

Climate Bonds Standard and/or other frameworks including the Green Bond Principles and the ASEAN Green 

Bond Standards.  

บรษัิทฯ ด าเนินการคดัเลอืกโครงการลงทนุ และ/หรอืสนิทรพัยต์ามมาตรฐาน Climate Bonds Standard และ/หรอื มาตรฐาน 

ASEAN Green Bond Standards (ASEAN GBS) ใหเ้ป็นไปตามหลกัการส าหรบัการออกหุน้กูเ้พื่ออนรุกัษ์สิง่แวดลอ้ม  

 MANAGEMENT OF PROCEEDS 

EA has committed to hold green bond proceeds raised in internal treasury cash accounts for allocation to equity 

and debt obligations associated with nominated project(s) and/or asset(s). EA will apply an amount equal to the 

green bond proceeds to eligible project(s) and/or asset(s) within 6 months of the bond issuance.  

บรษัิทฯ จะคงใหเ้งินท่ีไดจ้ากการออกและเสนอขายหุน้กูอ้ยูภ่ายใตค้วามเหมาะสมในการบรหิารเงินของผูอ้อกหุน้กู ้ก่อนที่จะน า
เงินไปใชจ้่ายในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งตามวตัถปุระสงคข์า้งตน้ ภายใน 6 (หก) เดือน นบัจากวนัออกหุน้กู ้ 
 

 



 

REPORTING 

EA will conduct green bond reporting to investors on an annual basis including a summary of projects, the 

characteristics of the green bond, the use of proceeds, the allocation and outstanding amounts of green bond 

proceeds, and any unallocated proceeds. Where possible, EA will also provide operational performance details 

(e.g. megawatt-hours of renewable energy generation). The report will be available publicly on the EA website. 

 

บรษัิทฯ ผูอ้อกหุน้กูจ้ะจดัใหม้ีการรายงานและช่องทางการเปิดเผยขอ้มลูผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทในแตล่ะปี โดยขอ้มลูที่จะ

ท าการเปิดเผย อาทิ รายละเอยีดแบบสรุปของโครงการท่ีเก่ียวขอ้ง การใชเ้งินท่ีไดจ้ากการออกหุน้กู ้ จ านวนเงินท่ียงัไมไ่ดใ้ชไ้ป

ในโครงการ (ถา้ม)ี โดยอาจมีการรายงานขอ้มลูเก่ียวกบัการด าเนนิงาน อาทิ จ านวนเมกะวตัตท์ี่โครงการสามารถผลติไฟฟา้ได ้


