ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 18/2562
เรื่ อง การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้
(ฉบับที่ 17)
______________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 69 และมาตรา 70(9) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 คณะกรรมการกากับตลาดทุนออกประกาศไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 11 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 10/2556
เรื่ อง การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไข
เพิม่ เติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 76/2561 เรื่ อง การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 11 ให้ผเู ้ สนอขายตราสารหนี้ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลที่มีรายการครบถ้วน
เป็ นปัจจุบนั ต่อสานักงานซึ่งมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ โดยรายละเอียดของรายการตาม (1) (2) (3) และ (4)
ให้เป็ นไปตามแบบที่กาหนดในข้อ 16 ข้อ 19 ข้อ 20 ข้อ 21/2 ข้อ 21/3 ข้อ 21/4 หรื อข้อ 21/5 แล้วแต่กรณี
(1) สรุ ปข้อมูลสาคัญของตราสาร (fact sheet)
(2) ข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
(3) ข้อมูลเกี่ยวกับการจอง การจาหน่าย และการจัดสรร
(4) ข้อมูลเพิ่มเติมสาหรับกรณี การเสนอขายตราสารหนี้ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
(ก) ตราสารหนี้ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond)
(ข) ตราสารหนี้เพื่อพัฒนาสังคม (social bond)
(ค) ตราสารหนี้เพื่อความยัง่ ยืน (sustainability bond)
(5) ข้อมูลอื่นใดที่มีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุน
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สรุ ปข้อมูลสำคัญของตรำสำรตำมวรรคหนึ่ง (1) อย่ำงน้อยต้องแสดงถึงสำระสำคัญ
ของตรำสำร รวมทั้งลักษณะพิเศษและควำมเสี่ ยงที่สำคัญของตรำสำร โดยสำนักงำนอำจประกำศกำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดทำสรุ ปข้อมูลสำคัญของตรำสำรด้วยก็ได้
ข้อมูลเพิ่มเติมในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลของตรำสำรหนี้ ตามวรรคหนึ่ง (4)
อย่างน้อยต้องเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเรื่ องดังต่อไปนี้
(1) มาตรฐานสากลซึ่งเป็ นที่ยอมรับที่นามาใช้อา้ งอิงในการขออนุญาตเสนอขาย
ตราสารหนี้ดงั กล่าวตามแต่กรณี ดงั นี้
(ก) กรณี การเสนอขายตราสารหนี้ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น มาตรฐาน ASEAN
Green Bond Standards (ASEAN GBS) หรื อมาตรฐาน International Capital Market Association Green
Bond Principles (ICMA GBP) เป็ นต้น
(ข) กรณีการเสนอขายตราสารหนี้ เพื่อพัฒนาสังคม เช่น มาตรฐาน ASEAN Social
Bond Standards (ASEAN SBS) หรื อมาตรฐาน International Capital Market Association Social Bond
Principles (ICMA SBP) เป็ นต้น
(ค) กรณีการเสนอขายตราสารหนี้ เพื่อความยัง่ ยืน เช่น มาตรฐาน ASEAN
Sustainability Bond Standards (ASEAN SUS) หรื อมาตรฐาน International Capital Market Association
Sustainability Bond Guidelines (ICMA SBG) เป็ นต้น
(2) วัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุน (use of proceeds)
(3) กระบวนการที่ใช้ในการประเมินและคัดเลือกโครงการ (process for project
evaluation and selection) โดยระบุกระบวนการและปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณา รวมทั้งมาตรฐาน
หรื อวิธีการรับรองอื่นใดที่ใช้อา้ งอิง
(4) การบริ หารจัดการเงิ นที่ได้จากการระดมทุน (management of proceeds)
โดยแสดงถึงวิธีการติดตามการใช้เงินที่ได้มาจากการระดมทุนไปใช้ในโครงการและวิธีการแบ่งแยกเงิน
ออกจากเงินอื่นของบริ ษทั ให้เห็นอย่างชัดเจน เช่น การนาเงินที่ได้จากการระดมทุนแยกเป็ นบัญชีต่างหาก
จากบัญชีทรัพย์สินอื่น ๆ (sub-account) ของผูเ้ สนอขายตราสารหนี้ เป็ นต้น
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(5) การรายงานและช่องทางการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการภายหลัง
การเสนอขาย (reporting) โดยให้เปิ ดเผยรายงานประเภทต่าง ๆ จนกว่าจะครบอายุของตราสารหนี้
เช่น รายงานการใช้เงินที่ได้มาจากการระดมทุน หรื อรายงานความคืบหน้าของโครงการว่าดาเนินการ
ถึงขั้นตอนใด จานวนเงินที่ใช้ และยอดคงเหลือ เป็ นต้น รวมทั้งช่องทางการเปิ ดเผยข้อมูล เช่น บนเว็บไซต์
ของผูเ้ สนอขายตราสารหนี้ ซึ่งควรจัดให้มีการรายงานอย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง เป็ นต้น”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562

(นายรพี สุจริ ตกุล)
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