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18 พฤษภาคม 2564
เรี ยน ประธานกรรมการ ชมรมวาณิชธนกิจ
ผูจ้ ดั การ
บริ ษทั ที่ออกตราสารหนี้ทุกบริ ษทั
บริ ษทั ที่ปรึ กษาทางการเงินทุกบริ ษทั
ที่ กลต.จต.(ว) 18/2564 เรื่ อง นาส่ ง ภาพถ่ายประกาศและซัก ซ้อมความเข้าใจ
ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ ส่งเสริ มความยัง่ ยืน และ
ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนี ยมการยื่นคาขออนุ ญาตและแบบแสดงรายการข้อมูล
เสนอขายตราสารหนี้ แก่บริ ษทั ที่ออกและเสนอขายตราสารหนี้ในกลุ่มความยัง่ ยืน
ด้ ว ยส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
(“สานักงาน ก.ล.ต.”) ได้ออกประกาศที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ ส่งเสริ ม
ความยัง่ ยืน (“sustainability-linked bond”) และประกาศยกเว้นค่าธรรมเนี ยมการยื่นคาขออนุ ญาต
และแบบแสดงรายการข้อ มู ล เสนอขายตราสารหนี้ (“แบบ filing”) ตราสารหนี้ เพื่ อ อนุ รั ก ษ์
สิ่ งแวดล้อม (“green bond”) ตราสารหนี้ เพื่อพัฒนาสังคม (“social bond”) ตราสารหนี้ เพื่อความยัง่ ยืน
(“sustainability bond”) และ sustainability-linked bond (รวมเรี ยก “ตราสารหนี้ในกลุ่มความยัง่ ยืน”)
ซึ่ งจะมี ผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 16 พฤษภาคม 2564 เป็ นต้นไป จานวน 6 ฉบับ พร้ อมทั้งแนวทาง
การรายงาน คู่มือ และ Checklist การเปิ ดเผยข้อมูล สาหรับการออกและเสนอขาย sustainabilitylinked bond รวมถึ ง สรุ ป ประเด็ น จากการประชุ ม หารื อกั บ ผู ้ป ระกอบธุ ร กิ จ (“focus group”)
เรื่ อง ร่ า งกฎเกณฑ์เพื่อรองรั บการออกและเสนอขาย sustainability-linked bond และ Frequently
Asked Questions (“FAQ”) เกี่ ย วกับ การจัด ท าสรุ ป ข้อ มู ล ส าคัญ ของตราสาร (“factsheet”) ดัง นี้
(ภาพถ่ายประกาศตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย)
1. ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 31/2564 เรื่ อง การขออนุ ญาต
และการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ส่งเสริ มความยัง่ ยืนที่ออกใหม่ ลงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564
2. ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2564 เรื่ อง การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564
3. ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 33/2564 เรื่ อง การยื่นแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 22) ลงวันที่ 27 เมษายน 2564
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4. ประกาศส านัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์
ที่ สจ. 23/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาสรุ ปข้อมูลสาคัญของตราสาร (ฉบับที่ 2) ลงวันที่
27 เมษายน พ.ศ. 2564
5. คู่มือการออกและเสนอขาย sustainability-linked bond
6. แนวทางรายงานสาหรับการเสนอขาย sustainability-linked bond
7. Checklist การเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับการเสนอขาย sustainability-linked bond
8. สรุ ปประเด็นคาถามและคาตอบจากการประชุม focus group เรื่ อง ร่ างกฎเกณฑ์
เพื่อรองรับการออกและเสนอขาย sustainability-linked bond
9. FAQ เกี่ยวกับการจัดทา factsheet
10. ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. 13/2564
เรื่ อง การยกเว้น ค่ า ธรรมเนี ย มค าขออนุ ญ าตเสนอขายตราสารเพื่ อ อนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ตราสารเพื่ อ พัฒ นาสั ง คม ตราสารเพื่ อ ความยั่ง ยื น และตราสารส่ ง เสริ ม ความยั่ง ยื น ลงวัน ที่
27 เมษายน พ.ศ.2564
11. ประกาศส านัก งานคณะกรรมการก ากับหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์
ที่ สม. 24/2564 เรื่ อ ง การยกเว้น ค่ า ธรรมเนี ย มการยื่น แบบแสดงรายการข้อ มู ล การเสนอขาย
ตราสารเพื่ออนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม ตราสารเพื่อพัฒนาสังคม ตราสารเพื่อความยัง่ ยืน และตราสาร
ส่ งเสริ มความยัง่ ยืน ลงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564
เพื่ อ ให้ผูป้ ระกอบธุ ร กิ จ มี ค วามเข้า ใจที่ ต รงกัน และถื อ ปฏิ บัติ ตามหลัก เกณฑ์
ที่ประกาศกาหนดได้อย่างถูกต้อง สานักงาน ก.ล.ต. จึงขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศดังกล่าว
ดังต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์ ของการออกประกาศ
เพื่ อเป็ นเครื่ องมื อระดมทุ นสาหรั บ กิ จการที่ ค านึ ง ถึ ง ความยัง่ ยืนและผนวก
ปั จ จัย ด้า นสิ่ ง แวดล้อ ม สั ง คม และธรรมาภิ บ าล เข้า กับ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ และส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด
การลงทุนและการระดมทุนที่คานึงถึงความยัง่ ยืน
2. สรุปสาระสาคัญของหลักเกณฑ์ ที่เกีย่ วข้องกับ sustainability-linked bond
2.1 ลักษณะ sustainability-linked bond ที่เสนอขาย
(1) เป็ นหุ้น กู้ห รื อ พัน ธบัต รที่ มี ข้อ ตกลงและเงื่ อ นไขในการก าหนด
อัต ราดอกเบี้ ย โดยอ้า งอิ ง กับ ผลความส าเร็ จ หรื อ ผลการด าเนิ น การตามตัว ชี้ วัด และเป้ า หมาย
ด้า นความยัง่ ยืนของผูอ้ อกตราสาร (“issuer”) ซึ่ ง ต้องเป็ นอัตราดอกเบี้ ย คงที่ โดยอัตราดังกล่าว
อาจเปลี่ ย นแปลงเพิ่ ม ขึ้ นหรื อลดลงในลั ก ษณะขั้ น บั น ไดตามเงื่ อ นไขที่ ก าหนดได้ เช่ น
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การเพิ่ ม อัต ราดอกเบี้ ย ที่ จ ะจ่ า ยแก่ ผู ถ้ ื อ ตราสารในอัต ราที่ ก าหนดไว้ล่ ว งหน้า (step-up coupon)
หาก issuer ทาตามเป้ าหมายไม่สาเร็ จ หรื อการลดอัตราดอกเบี้ ย (step-down coupon) หาก issuer
ทาตามเป้ าหมายสาเร็ จ เป็ นต้น ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงลดลงต้องไม่ส่งผลให้การชาระ
ดอกเบี้ยงวดใดงวดหนึ่งมีอตั ราเท่ากับหรื อน้อยกว่าศูนย์
(2) ตั ว ชี้ วัด และเป้ า หมายด้ า นความยั่ง ยื น หมายถึ ง ปั จจัย ที่ ว ัดผล
ความส าเร็ จ หรื อ ผลการด าเนิน การของ issuer ในการจัด การด้า นความยัง่ ยืน ในประเด็น
ด้านสิ่ งแวดล้อมหรื อสังคม ซึ่ งสอดคล้องกับธุ รกิจของ issuer และสามารถวัดผลในเชิงปริ มาณได้
(3) สามารถเสนอขายเป็ นสกุล เงินบาทหรื อสกุล เงินตราต่างประเทศ
โดย issuer ที่เป็ นกิจการตามกฎหมายไทย กิจการตามกฎหมายต่างประเทศ และหน่วยงานภาครัฐไทย
(4) ไม่มีขอ้ ตกลงใด ๆ ที่ทาให้ตราสารหนี้ น้ นั มีลกั ษณะทานองเดียวกับ
หุ้ น กู้ที่ มี อ นุ พ ัน ธ์ แ ฝงตามประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น ว่ า ด้ว ยการขออนุ ญ าตและ
การอนุ ญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่ มี อนุ พ นั ธ์ แฝง เว้นแต่ เป็ นตราสารหนี้ ที่ issuer มี สิ ทธิ
ในการบัง คับ ไถ่ ถ อนคื น ก่ อ นก าหนด (callable) หรื อผู ้ถื อ มี สิ ท ธิ เ รี ยกให้ issuer ช าระหนี้ คื น
ก่ อ นก าหนด (puttable) โดยมี ก ารก าหนดอัต ราดอกเบี้ ย ไว้อ ย่ า งแน่ น อน และไม่ มี ก ารก าหนด
เงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ยที่อา้ งอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื่นเพิ่มเติม
(5) ไม่มีลกั ษณะเป็ นตราสารที่ซับซ้อน เช่น หุ ้นกูด้ อ้ ยสิ ทธิ หรื อหุ ้นกู ้
ที่ครบกาหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริ ษทั (perpetual bond) เป็ นต้น
2.2 การแต่งตั้งผู้ประเมินภายนอกที่เป็ นอิสระ (“external review provider”)
สาหรับการเสนอขายตราสารต่อประชาชนทัว่ ไป (public offering) และ
ผูล้ งทุนรายใหญ่ (high net worth) กาหนดให้มีการแต่งตั้ง external review provider เพื่อทาหน้าที่
ดังนี้
(1) ก่อนเสนอขาย : ให้ความเห็นหรื อรับรองเกี่ยวกับการกาหนดตัวชี้ วดั
และเป้ า หมายด้า นความยัง่ ยื นที่ issuer ก าหนดขึ้ นและใช้เ ป็ นปั จจัย อ้า งอิ ง ในการออกตราสาร
ซึ่งต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานสาหรับ sustainability-linked bond ที่เป็ นที่ยอมรับ
ในระดับสากล เช่น Sustainability-linked Bond Principles ของ International Capital Market Association
(2) หลังเสนอขาย : ให้ความเห็นหรื อรับรองเกี่ยวกับ ผลความสาเร็ จและ
การดาเนินการตามตัวชี้วดั และเป้าหมายด้านความยัง่ ยืน ณ รอบปี ประเมินผล1
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รอบปี ประเมินผล หมายความถึง รอบปี ประเมินผลความสาเร็ จและการดาเนิ นการตามตัวชี้ วดั และเป้ าหมายด้านความยัง่ ยืนของ
issuer ที่จะส่ งผลต่อการปรับอัตราดอกเบี้ย sustainability-linked bond
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2.3 คุณสมบัติ external review provider
external review provider ที่ได้รับการแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติขอ้ ใดข้อหนึ่ง ดังนี้
(1) มี ประสบการณ์ ในการประเมินตราสารหนี้ ในกลุ่มความยัง่ ยืน เช่น
green bond social bond หรื อ sustainability bond
(2) ได้รั บ การรั บ รองจากหน่ วยงานซึ่ งเป็ นที่ ยอมรั บในระดับสากลว่ า
สามารถให้บริ การเป็ นผูป้ ระเมินตราสารหนี้ในกลุ่มความยัง่ ยืน
2.4 การเปิ ดเผยข้ อมูลในแบบ filing และ factsheet
(1) ให้ เ ปิ ดเผยข้อ มู ล โดยใช้ แ บบ 69-II&HNW-รายครั้ ง แบบ 69-II&
HNW-MTN แบบ 69-PO-รายครั้ง และแบบ 69-PO-MTN และ factsheet ตามที่ประกาศกาหนด
(2) ให้เปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ sustainability-linked bond อย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
- การใช้มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย sustainabilitylinked bond
- การกาหนดตัวชี้ วดั และเป้ าหมายด้านความยัง่ ยืน โดยระบุขอ้ มูล
อาทิ นิยาม ขอบเขต ความสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายด้านความยัง่ ยืนในระดับองค์กร และ
วิธีการคานวณผล รวมถึงกรอบเวลาที่ issuer ต้องบรรลุตวั ชี้วดั และเป้าหมายดังกล่าว
- รายละเอียด เงื่อนไข และความถี่ของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
ตราสาร และอัตราดอกเบี้ยต่าสุ ดหรื อสู งสุ ดที่ผถู ้ ือตราสารจะได้รับ
- การแต่งตั้งและผลการให้ความเห็นหรื อการรับรองของ external
review provider
- การรายงานและช่องทางการเปิ ดเผยข้อมูลภายหลังการเสนอขาย
(3) กรณี เ สนอขาย sustainability-linked bond ในลั ก ษณะโครงการ
MTN issuer ต้อ งเปิ ดเผยข้ อ มู ล ขั้น ต่ า ตามรายการที่ ก าหนดในแบบ 69-II&HNW-MTN และ
แบบ 69-PO-MTN ตั้ ง แต่ ก ารยื่ น แบบ filing ครั้ งแรก (BASE) โดย issuer สามารถเสนอขาย
sustainability-linked bond รวมกับตราสารที่มีลกั ษณะอื่นภายใต้โครงการ MTN เดียวกันได้
2.5 การรายงานภายหลังการออกและเสนอขายตราสาร
กาหนดให้ issuer นาส่ งรายงานต่อไปนี้
(1) รายงานผลความคืบหน้าหรื อผลความสาเร็จตามตัวชี้วดั และเป้าหมาย
ด้านความยัง่ ยืน และผลการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของตราสาร ณ รอบปี ประเมินผล : ให้ issuer
รายงานข้อมูลต่อสานักงาน ก.ล.ต. และผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ (ถ้ามี) ภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่ issuer
จัดทาและเผยแพร่ รายงานดังกล่าวตามวิธีการและระยะเวลาที่ issuer กาหนดไว้ ทั้งนี้ สาหรับงวด
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ดอกเบี้ ยที่ จะมี การปรั บ ให้แจ้งสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย (“ThaiBMA”) ไม่เกิน 3 วันทาการ
นับแต่วนั ที่ทราบว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงดอกเบี้ยเกิดขึ้น เนื่ องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
มีผลต่อการคานวณราคาและอัตราผลตอบแทนของตราสารโดย ThaiBMA และควรกาหนดหน้าที่
ของ issuer ในการแจ้งอัตราดอกเบี้ยสาหรับแต่ละงวดดอกเบี้ยที่จะมีการปรับต่อ ThaiBMA ไว้ใน
ข้อกาหนดว่าด้วยสิ ทธิและหน้าที่ของผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ละผูถ้ ือหุน้ กูด้ ว้ ย (ถ้ามี )
(2) รายงานการเปลี่ยนแปลง external review provider (ถ้ามี) : ให้ issuer
รายงานข้อมู ล ต่อสานัก งาน ก.ล.ต. และผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกู้ (ถ้ามี ) ภายใน 15 วันนับ แต่ วนั แต่ งตั้ง
external review provider รายใหม่น้ นั โดยในการรายงานข้อมูลต่อสานักงาน ก.ล.ต. ให้ issuer นาส่ง
เอกสารที่ แสดงได้ว่า external review provider รายใหม่มี คุณสมบัติเป็ นไปตามเกณฑ์ที่ ก าหนด
ระบุ ข อบเขตการประเมิ น และการเปลี่ ย นแปลงดัง กล่ า วได้ด าเนิ น ตามวิ ธี ก ารที่ ร ะบุ ไ ว้ เช่ น
ได้รับความยินยอมจากผูถ้ ือตราสารตามวิธีการที่กาหนดในข้อกาหนดสิ ทธิแล้ว เป็ นต้น
2.6 การยกเว้ น ค่ า ธรรมเนี ย มค าขออนุ ญ าต และแบบ filing ตราสารหนี้
ในกลุ่มความยั่งยืน (ภายในระยะเวลาที่ประกาศกาหนด)
(1) การยกเว้นค่าธรรมเนี ยมคาขออนุญาต ในลักษณะรายครั้ง หรื อใน
ลักษณะรายโครงการที่เป็ นการเสนอขายตราสารหนี้ ในกลุ่มความยัง่ ยืนเป็ นรุ่ นแรก ทั้งนี้ ไม่ว่าจะ
มีการขออนุญาตเสนอขายรวมกับตราสารที่มีลกั ษณะอื่นหรื อไม่
(2) การยกเว้นค่าธรรมเนียมแบบ filing สาหรับการเสนอขายหลักทรัพย์
เฉพาะรุ่ นที่เป็ นตราสารหนี้ในกลุ่มความยัง่ ยืน
ทั้งนี้ กรณี green bond social bond และ sustainability bond (“GSSB”)
กาหนดเงื่อนไขการระดมทุนโดยต้องมีวตั ถุประสงค์การใช้เงินในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อม และการพัฒนาสังคมในประเทศไทย หรื อ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (CLMV)
ตัวอย่าง กรณีที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมคาขออนุญาต และแบบ filing ตราสารหนี้ในกลุ่ม
ความยัง่ ยืน ซึ่งประกอบไปด้วย GSSB และ SLB
รายครั้ง / MTN2
1 รุ่ น

ค่าคาขอเสนอขายตราสารหนี้
✓ GSSB หรื อ SLB

ค่า filing

2

ในกรณี MTN ต้องเป็ นการยื่นแบบเสนอขายตราสารหนี้ในกลุ่มความยัง่ ยืนเป็ นครั้งแรก โดยสามารถรวมกับตราสารที่มีลกั ษณะอื่น
ภายใต้โครงการ MTN เดียวกันได้
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รายครั้ง / MTN2
ค่าคาขอเสนอขายตราสารหนี้
หลายรุ่ นพร้อมกัน ✓ plain/common3 และ GSSB
ใน 1 ครั้ง
และ SLB
✓ plain/common และ GSSB
✓ plain/common และ SLB
✓ GSSB และ SLB

ค่า filing
ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมเฉพาะรุ่ น
ที่เป็ น GSSB หรื อ SLB

ทั้ ง นี้ ส านั ก งาน ก.ล.ต. ขอเสนอชื่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ส าหรั บ การติ ด ต่ อ สอบถาม
คื อ นางปณี ยา นิ ธิ ว รรณากุ ล ผู ้ ช่ ว ยผู ้ อ านวยการ ฝ่ ายตราสารหนี้ โทรศั พ ท์ 0-2263-6259
อีเมล paneeya@sec.or.th หรื อนางสาวนิภาพร ธรรมพัฒน์พงศ์ เจ้าหน้าที่บริ หารอาวุโส ฝ่ ายตราสารหนี้
โทรศัพท์ 0-2033-4632 อีเมล niparpor@sec.or.th
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบตั ิ
ขอแสดงความนับถือ
Digitally signed by
สำนักงานคณะกรรมการก
ำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
Date: 2021-05-18 16:53:
41

(นางสาวจอมขวัญ คงสกุล)
ผูช้ ่วยเลขาธิการ
เลขาธิการแทน
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1. ภาพถ่ายประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 31/2564 เรื่ อง การขออนุ ญาต
และการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ ส่งเสริ มความยัง่ ยืนที่ออกใหม่ ลงวันที่
27 เมษายน พ.ศ. 2564
2. ภาพถ่ายประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2564 เรื่ อง การขออนุญาต
และการอนุ ญ าตให้ เ สนอขายตราสารหนี้ ที่ อ อกใหม่ (ฉบับ ที่ 7) ลงวัน ที่
27 เมษายน พ.ศ. 2564

3

ตราสาร plain/common ได้แก่ ตราสารที่ไม่ซบั ซ้อน (senior (secured/unsecured)) ตราสารที่ให้สิทธิ issuer ไถ่ถอนคืนก่อนกาหนด
(callable) ตราสารที่ให้สิทธิผถู ้ ือได้รับชาระคืนก่อนกาหนด (puttable) และหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ (convertible)
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3. ภาพถ่ายประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 33/2564 เรื่ อง การยื่น
แบบแสดงรายการข้อ มู ล การเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับ ที่ 22) ลงวัน ที่
27 เมษายน พ.ศ. 2564
4. ภาพถ่ายประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สจ. 23/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาสรุ ปข้อมูลสาคัญของตราสาร
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564
5. ภาพถ่ายคู่มือการออกและเสนอขายตราสารหนี้ ส่งเสริ มความยัง่ ยืน (sustainabilitylinked bond)
6. ภาพถ่ายแนวทางรายงานสาหรับการเสนอขายตราสารหนี้ ส่งเสริ มความยัง่ ยืน
(sustainability-linked bond)
7. Checklist การเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับการเสนอขายตราสารหนี้ส่งเสริ มความยัง่ ยืน
(sustainability-linked bond)
8. สรุ ป ประเด็ น ค าถามและค าตอบจากการประชุ ม หารื อ กับ ผู ้ป ระกอบธุ ร กิ จ
(focus group) เรื่ องร่ างกฎเกณฑ์เพื่อรองรับการออกและเสนอขายตราสารหนี้
ส่ งเสริ มความยัง่ ยืน (sustainability-linked bond)
9. Frequently Asked Questions เกี่ยวกับการจัดทาสรุ ปข้อมูลสาคัญของตราสาร
10. ภาพถ่ า ยประกาศคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
ที่ กม. 13/2564 เรื่ อง การยกเว้นค่าธรรมเนี ยมคาขออนุ ญาตเสนอขายตราสาร
เพื่ อ อนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้อ ม ตราสารเพื่ อ พัฒ นาสั ง คม ตราสารเพื่ อ ความยั่ง ยื น
และตราสารส่ งเสริ มความยัง่ ยืน ลงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564
11. ภาพถ่ายประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สม. 24/2564 เรื่ อง การยกเว้นค่าธรรมเนี ยมการยื่นแบบแสดงรายการข้อ มูล
การเสนอขายตราสารเพื่ออนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม ตราสารเพื่อพัฒนาสังคม ตราสาร
เพื่อความยัง่ ยืน และตราสารส่งเสริ มความยัง่ ยืน ลงวันที่ 27 เมษายน 2564
ฝ่ ายตราสารหนี้
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2033-4632
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