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เรียน ประธานกรรมการ ชมรมวาณิชธนกิจ 
 ผูจ้ดัการ 

บริษทัท่ีออกตราสารหน้ีทุกบริษทั 
บริษทัท่ีปรึกษาทางการเงินทุกบริษทั 

   
ท่ี กลต.จต.(ว) 18/2564  เร่ือง  น าส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเข้าใจ
ประกาศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายตราสารหน้ีส่งเสริมความยัง่ยืน และ
ประกาศยกเวน้ค่าธรรมเนียมการยื่นค าขออนุญาตและแบบแสดงรายการขอ้มูล
เสนอขายตราสารหน้ี แก่บริษทัท่ีออกและเสนอขายตราสารหน้ีในกลุ่มความยัง่ยนื  
 
ด้วยส านัก ง านคณะกรรมการก ากับหลักท รัพย์และตลาดหลักท รัพย์   

(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ได้ออกประกาศท่ีเก่ียวขอ้งกับการออกและเสนอขายตราสารหน้ีส่งเสริม 
ความยัง่ยืน (“sustainability-linked bond”) และประกาศยกเวน้ค่าธรรมเนียมการยื่นค าขออนุญาต
และแบบแสดงรายการข้อมูล เสนอขายตราสารหน้ี (“แบบ filing”) ตราสารหน้ีเพื่ออนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม (“green bond”) ตราสารหน้ีเพื่อพฒันาสังคม (“social bond”) ตราสารหน้ีเพื่อความยัง่ยืน 
(“sustainability bond”) และ sustainability-linked bond (รวมเรียก “ตราสารหน้ีในกลุ่มความยัง่ยนื”) 
ซ่ึงจะมีผลใช้บงัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2564 เป็นตน้ไป จ านวน 6 ฉบบั พร้อมทั้งแนวทาง 
การรายงาน คู่มือ และ Checklist การเปิดเผยขอ้มูลส าหรับการออกและเสนอขาย sustainability-
linked bond รวมถึงสรุปประเด็นจากการประชุมหารือกับผู ้ประกอบธุรกิจ (“focus group”)  
เร่ือง ร่างกฎเกณฑ์เพื่อรองรับการออกและเสนอขาย  sustainability-linked bond และ Frequently 
Asked Questions (“FAQ”) เก่ียวกับการจัดท าสรุปข้อมูลส าคัญของตราสาร (“factsheet”) ดังน้ี 
(ภาพถ่ายประกาศตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย)  

1.  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 31/2564 เร่ือง  การขออนุญาต
และการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีส่งเสริมความยัง่ยืนท่ีออกใหม่ ลงวนัท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2564 

2.  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 32/2564 เร่ือง การขออนุญาตและ
การอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ (ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2564 

3.  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 33/2564 เร่ือง  การยื่นแบบแสดง
รายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 22) ลงวนัท่ี 27 เมษายน 2564 
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4.  ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์                     
ท่ี สจ. 23/2564 เร่ือง  หลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดัท าสรุปขอ้มูลส าคญัของตราสาร (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 
27 เมษายน พ.ศ. 2564 

5.  คู่มือการออกและเสนอขาย sustainability-linked bond 
6.  แนวทางรายงานส าหรับการเสนอขาย sustainability-linked bond 
7.  Checklist การเปิดเผยขอ้มูลส าหรับการเสนอขาย sustainability-linked bond 
8.  สรุปประเด็นค าถามและค าตอบจากการประชุม focus group เร่ือง ร่างกฎเกณฑ์

เพื่อรองรับการออกและเสนอขาย sustainability-linked bond 
9.  FAQ เก่ียวกบัการจดัท า factsheet 
10.  ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กม. 13/2564 

เ ร่ือง  การยกเว้นค่าธรรมเนียมค าขออนุญาตเสนอขายตราสารเพื่ออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  
ตราสารเพื่อพัฒนาสังคม ตราสารเพื่อความยั่งยืน และตราสารส่งเสริมความยั่งยืน ลงวันท่ี  
27 เมษายน พ.ศ.2564 

11.  ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ท่ี สม. 24/2564 เร่ือง  การยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย  
ตราสารเพื่ออนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม ตราสารเพื่อพฒันาสังคม ตราสารเพื่อความยัง่ยืน และตราสาร
ส่งเสริมความยัง่ยนื ลงวนัท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2564 

เพื่อให้ผูป้ระกอบธุรกิจมีความเข้าใจท่ีตรงกันและถือปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ 
ท่ีประกาศก าหนดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ส านกังาน ก.ล.ต. จึงขอซกัซอ้มความเขา้ใจเก่ียวกบัประกาศดงักล่าว 
ดงัต่อไปน้ี 

1. วัตถุประสงค์ของการออกประกาศ 
เพื่อเป็นเคร่ืองมือระดมทุนส าหรับกิจการท่ีค านึงถึงความยัง่ยืนและผนวก

ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เข้ากับการด าเนินธุรกิจ และส่งเสริมให้เกิด 
การลงทุนและการระดมทุนท่ีค านึงถึงความยัง่ยนื 

2. สรุปสาระส าคัญของหลกัเกณฑ์ท่ีเกีย่วข้องกบั sustainability-linked bond  
2.1 ลกัษณะ sustainability-linked bond ท่ีเสนอขาย 

(1) เป็นหุ้นกู้หรือพันธบัตรท่ีมีข้อตกลงและเง่ือนไขในการก าหนด 
อัตราดอกเบ้ียโดยอ้างอิงกับผลความส าเร็จหรือผลการด าเนินการตามตัวช้ีวดัและเป้าหมาย 
ด้านความยัง่ยืนของผูอ้อกตราสาร (“issuer”) ซ่ึงต้องเป็นอัตราดอกเบ้ียคงท่ี โดยอัตราดังกล่าว  
อาจเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้ นหรือลดลงในลักษณะขั้ นบันไดตามเ ง่ือนไขท่ีก าหนดได้  เ ช่น  
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การเพิ่มอัตราดอกเบ้ียท่ีจะจ่ายแก่ผูถื้อตราสารในอัตราท่ีก าหนดไว้ล่วงหน้า (step-up coupon)  
หาก issuer ท าตามเป้าหมายไม่ส าเร็จ หรือการลดอตัราดอกเบ้ีย (step-down coupon) หาก issuer  
ท าตามเป้าหมายส าเร็จ เป็นตน้  ทั้งน้ี อตัราดอกเบ้ียท่ีเปล่ียนแปลงลดลงตอ้งไม่ส่งผลให้การช าระ
ดอกเบ้ียงวดใดงวดหน่ึงมีอตัราเท่ากบัหรือนอ้ยกวา่ศูนย ์

(2) ตัว ช้ีว ัดและเป้าหมายด้านความยั่งยืน หมายถึง  ปัจจัยท่ีว ัดผล
ความส าเร็จหรือผลการด า เนินการของ  issuer ในการจดัการดา้นความยัง่ย ืนในประเด ็น 
ดา้นส่ิงแวดลอ้มหรือสังคม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัธุรกิจของ issuer และสามารถวดัผลในเชิงปริมาณได้ 

(3) สามารถเสนอขายเป็นสกุลเงินบาทหรือสกุลเงินตราต่างประเทศ
โดย issuer ท่ีเป็นกิจการตามกฎหมายไทย กิจการตามกฎหมายต่างประเทศ และหน่วยงานภาครัฐไทย 

(4) ไม่มีขอ้ตกลงใด ๆ ท่ีท าให้ตราสารหน้ีนั้นมีลกัษณะท านองเดียวกบั 
หุ้นกู้ท่ีมีอนุพันธ์แฝงตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและ  
การอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ท่ีมีอนุพนัธ์แฝง  เวน้แต่เป็นตราสารหน้ีท่ี issuer มีสิทธิ 
ในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนก าหนด (callable) หรือผู ้ถือมีสิทธิเรียกให้  issuer ช าระหน้ีคืน 
ก่อนก าหนด (puttable) โดยมีการก าหนดอัตราดอกเบ้ียไว้อย่างแน่นอน และไม่มีการก าหนด
เง่ือนไขการจ่ายดอกเบ้ียท่ีอา้งอิงกบัปัจจยัอา้งอิงอ่ืนเพิ่มเติม 

(5) ไม่มีลกัษณะเป็นตราสารที่ซับซ้อน เช่น หุ้นกูด้อ้ยสิทธิ หรือหุ้นกู ้              
ท่ีครบก าหนดไถ่ถอนเม่ือมีการเลิกบริษทั (perpetual bond) เป็นตน้ 

2.2 การแต่งตั้งผู้ประเมินภายนอกท่ีเป็นอสิระ (“external review provider”) 
ส าหรับการเสนอขายตราสารต่อประชาชนทัว่ไป (public offering) และ                  

ผูล้งทุนรายใหญ่ (high net worth) ก าหนดให้มีการแต่งตั้ง external review provider เพื่อท าหน้าท่ี
ดงัน้ี 

(1) ก่อนเสนอขาย : ให้ความเห็นหรือรับรองเก่ียวกบัการก าหนดตวัช้ีวดั
และเป้าหมายด้านความยัง่ยืนท่ี issuer ก าหนดขึ้นและใช้เป็นปัจจัยอ้างอิงในการออกตราสาร               
ซ่ึงตอ้งมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัมาตรฐานส าหรับ sustainability-linked bond ท่ีเป็นท่ียอมรับ
ในระดบัสากล เช่น Sustainability-linked Bond Principles ของ International Capital Market Association 

(2) หลงัเสนอขาย : ให้ความเห็นหรือรับรองเก่ียวกบัผลความส าเร็จและ                  
การด าเนินการตามตวัช้ีวดัและเป้าหมายดา้นความยัง่ยนื ณ รอบปีประเมินผล1 

 
 

 
 

1 รอบปีประเมินผล หมายความถึง รอบปีประเมินผลความส าเร็จและการด าเนินการตามตวัช้ีวดัและเป้าหมายด้านความยัง่ยืนของ 
issuer ท่ีจะส่งผลต่อการปรับอตัราดอกเบ้ีย sustainability-linked bond 
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2.3 คุณสมบัติ external review provider 
external review provider ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งตอ้งมีคุณสมบติัขอ้ใดขอ้หน่ึง ดงัน้ี 
(1) มีประสบการณ์ในการประเมินตราสารหน้ีในกลุ่มความยัง่ยืน เช่น                 

green bond social bond หรือ sustainability bond 
(2) ได้รับการรับรองจากหน่วยงานซ่ึงเป็นท่ียอมรับในระดับสากลว่า

สามารถใหบ้ริการเป็นผูป้ระเมินตราสารหน้ีในกลุ่มความยัง่ยนื 
2.4 การเปิดเผยข้อมูลในแบบ filing และ factsheet 

(1) ให้เปิดเผยข้อมูลโดยใช้แบบ 69-II&HNW-รายคร้ัง แบบ 69-II& 
HNW-MTN แบบ 69-PO-รายคร้ัง และแบบ 69-PO-MTN และ factsheet ตามท่ีประกาศก าหนด 

(2) ให้เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั sustainability-linked bond อย่างนอ้ย
ดงัตอ่ไปน้ี 

- การใชม้าตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขาย sustainability-
linked bond 

- การก าหนดตวัช้ีวดัและเป้าหมายด้านความยัง่ยืน โดยระบุขอ้มูล 
อาทิ นิยาม ขอบเขต ความสอดคลอ้งกบันโยบายและเป้าหมายดา้นความยัง่ยนืในระดบัองคก์ร และ
วิธีการค านวณผล รวมถึงกรอบเวลาท่ี issuer ตอ้งบรรลุตวัช้ีวดัและเป้าหมายดงักล่าว 

- รายละเอียด เง่ือนไข และความถ่ีของการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย
ตราสาร และอตัราดอกเบ้ียต ่าสุดหรือสูงสุดท่ีผูถื้อตราสารจะไดรั้บ 

- การแต่งตั้งและผลการให้ความเห็นหรือการรับรองของ external 
review provider 

- การรายงานและช่องทางการเปิดเผยขอ้มูลภายหลงัการเสนอขาย 
(3) กรณีเสนอขาย sustainability-linked bond ในลักษณะโครงการ  

MTN issuer ต้องเปิดเผยข้อมูลขั้นต ่ าตามรายการท่ีก าหนดในแบบ 69-II&HNW-MTN และ 
แบบ 69-PO-MTN ตั้ งแต่การยื่นแบบ filing คร้ังแรก (BASE) โดย issuer สามารถเสนอขาย 
sustainability-linked bond รวมกบัตราสารท่ีมีลกัษณะอ่ืนภายใตโ้ครงการ MTN เดียวกนัได ้

2.5 การรายงานภายหลงัการออกและเสนอขายตราสาร 
ก าหนดให ้issuer น าส่งรายงานต่อไปน้ี  
(1) รายงานผลความคืบหนา้หรือผลความส าเร็จตามตวัช้ีวดัและเป้าหมาย           

ดา้นความยัง่ยนื และผลการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียของตราสาร ณ รอบปีประเมินผล : ให ้issuer 
รายงานขอ้มูลต่อส านกังาน ก.ล.ต. และผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้(ถา้มี) ภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัท่ี issuer 
จดัท าและเผยแพร่รายงานดงักล่าวตามวิธีการและระยะเวลาท่ี issuer ก าหนดไว ้ ทั้งน้ี ส าหรับงวด 
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ดอกเบ้ียท่ีจะมีการปรับ ให้แจ้งสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (“ThaiBMA”) ไม่เกิน 3 วนัท าการ 
นับแต่วนัท่ีทราบว่าจะมีการเปล่ียนแปลงดอกเบ้ียเกิดขึ้น เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย 
มีผลต่อการค านวณราคาและอตัราผลตอบแทนของตราสารโดย ThaiBMA และควรก าหนดหน้าท่ี
ของ issuer ในการแจง้อตัราดอกเบ้ียส าหรับแต่ละงวดดอกเบ้ียท่ีจะมีการปรับต่อ ThaiBMA ไวใ้น
ขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถื้อหุน้กูด้ว้ย (ถา้มี) 

(2) รายงานการเปล่ียนแปลง external review provider (ถา้มี) : ให้ issuer 
รายงานข้อมูลต่อส านักงาน ก.ล.ต. และผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ (ถ้ามี) ภายใน 15 วนันับแต่วนัแต่งตั้ง 
external review provider รายใหม่นั้น โดยในการรายงานขอ้มูลต่อส านกังาน ก.ล.ต. ให ้issuer น าส่ง
เอกสารท่ีแสดงได้ว่า external review provider รายใหม่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  
ระบุขอบเขตการประเมิน และการเปล่ียนแปลงดังกล่าวได้ด าเนินตามวิธีการท่ีระบุไว้ เช่น  
ไดรั้บความยนิยอมจากผูถื้อตราสารตามวิธีการท่ีก าหนดในขอ้ก าหนดสิทธิแลว้ เป็นตน้ 

2.6 การยกเว้นค่าธรรมเนียมค าขออนุญาต และแบบ filing ตราสารหนี้              
ในกลุ่มความยั่งยืน (ภายในระยะเวลาท่ีประกาศก าหนด) 

(1) การยกเวน้ค่าธรรมเนียมค าขออนุญาต ในลกัษณะรายคร้ัง หรือใน
ลกัษณะรายโครงการท่ีเป็นการเสนอขายตราสารหน้ีในกลุ่มความยัง่ยืนเป็นรุ่นแรก ทั้งน้ีไม่ว่าจะ 
มีการขออนุญาตเสนอขายรวมกบัตราสารท่ีมีลกัษณะอ่ืนหรือไม่  

(2) การยกเวน้ค่าธรรมเนียมแบบ filing ส าหรับการเสนอขายหลกัทรัพย์
เฉพาะรุ่นท่ีเป็นตราสารหน้ีในกลุ่มความยัง่ยนื 

ทั้งน้ี กรณี green bond social bond และ sustainability bond (“GSSB”) 
ก าหนดเง่ือนไขการระดมทุนโดยตอ้งมีวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินในโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม และการพฒันาสังคมในประเทศไทย หรือ ราชอาณาจกัรกมัพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (CLMV) 

 
ตวัอยา่ง กรณีท่ีไดรั้บการยกเวน้ค่าธรรมเนียมค าขออนุญาต และแบบ filing ตราสารหน้ีในกลุ่ม           
ความยัง่ยนื ซ่ึงประกอบไปดว้ย GSSB และ SLB   
 
รายคร้ัง / MTN2 ค่าค าขอเสนอขายตราสารหนี ้ ค่า filing 
1 รุ่น ✓ GSSB หรือ SLB 

 
2 ในกรณี MTN ตอ้งเป็นการยื่นแบบเสนอขายตราสารหน้ีในกลุ่มความยัง่ยืนเป็นคร้ังแรก โดยสามารถรวมกบัตราสารท่ีมีลกัษณะอื่น
ภายใตโ้ครงการ MTN เดียวกนัได ้



6 

“ส ำนักงำน ก.ล.ต. ได้รับรำงวัลรัฐบำลดิจิทัล ปี 2563 (DG Awards 2020) 
และรำงวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards) คร้ังท่ี 9 (ปี 2562)” 

 

รายคร้ัง / MTN2 ค่าค าขอเสนอขายตราสารหนี ้ ค่า filing 
หลายรุ่นพร้อมกนั
ใน 1 คร้ัง 

✓ plain/common3 และ GSSB 
และ SLB 

✓ plain/common และ GSSB 
✓ plain/common และ SLB 
✓ GSSB และ SLB 

ไดรั้บยกเวน้ค่าธรรมเนียมเฉพาะรุ่น  
ท่ีเป็น GSSB หรือ SLB 

 
ทั้ ง น้ี  ส านักงาน ก.ล.ต. ขอเสนอช่ือเจ้าหน้า ท่ีส าหรับการติดต่อสอบถาม  

คือ  นางปณียา  นิ ธิวรรณากุล ผู ้ช่ วยผู ้อ  านวยการ ฝ่ายตราสารหน้ี  โทรศัพท์  0-2263-6259  
อีเมล paneeya@sec.or.th หรือนางสาวนิภาพร  ธรรมพฒัน์พงศ ์เจา้หนา้ท่ีบริหารอาวุโส ฝ่ายตราสารหน้ี
โทรศพัท ์0-2033-4632 อีเมล niparpor@sec.or.th  

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบติั 
 

  ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

 (นางสาวจอมขวญั  คงสกุล) 
 ผูช่้วยเลขาธิการ 
     เลขาธิการแทน 
 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  1.   ภาพถ่ายประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 31/2564 เร่ือง การขออนุญาต 

และการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีส่งเสริมความยัง่ยืนท่ีออกใหม่ ลงวนัท่ี 
27 เมษายน พ.ศ. 2564 

2.  ภาพถ่ายประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 32/2564 เร่ือง การขออนุญาต
และการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่  (ฉบับท่ี 7)  ลงวันท่ี   
27 เมษายน พ.ศ. 2564    

 
3 ตราสาร plain/common ไดแ้ก่ ตราสารท่ีไม่ซบัซอ้น (senior (secured/unsecured)) ตราสารท่ีให้สิทธิ issuer ไถ่ถอนคนืก่อนก าหนด 
(callable) ตราสารท่ีให้สิทธิผูถ้ือไดรั้บช าระคืนก่อนก าหนด (puttable) และหุน้กูแ้ปลงสภาพ (convertible) 
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3.  ภาพถ่ายประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 33/2564 เร่ือง การยื่น 
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบับท่ี 22)  ลงวันท่ี   
27 เมษายน พ.ศ. 2564 

4.  ภาพถ่ายประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ท่ี สจ. 23/2564 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดัท าสรุปขอ้มูลส าคญัของตราสาร 
(ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2564 

5.  ภาพถ่ายคู่มือการออกและเสนอขายตราสารหน้ีส่งเสริมความยัง่ยืน (sustainability-
linked bond) 

6.  ภาพถ่ายแนวทางรายงานส าหรับการเสนอขายตราสารหน้ีส่งเสริมความยัง่ยืน 
(sustainability-linked bond) 

7.  Checklist การเปิดเผยขอ้มูลส าหรับการเสนอขายตราสารหน้ีส่งเสริมความยัง่ยืน 
(sustainability-linked bond) 

8.  สรุปประเด็นค าถามและค าตอบจากการประชุมหารือกับผู ้ประกอบธุรกิจ  
(focus group) เร่ืองร่างกฎเกณฑ์เพื่อรองรับการออกและเสนอขายตราสารหน้ี
ส่งเสริมความยัง่ยนื (sustainability-linked bond) 

9.  Frequently Asked Questions เก่ียวกบัการจดัท าสรุปขอ้มูลส าคญัของตราสาร 
10.  ภาพถ่ายประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

ท่ี กม. 13/2564 เร่ือง การยกเวน้ค่าธรรมเนียมค าขออนุญาตเสนอขายตราสาร 
เพื่ออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ตราสารเพื่อพัฒนาสังคม ตราสารเพื่อความยั่งยืน  
และตราสารส่งเสริมความยัง่ยนื ลงวนัท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2564 

11. ภาพถ่ายประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ท่ี สม. 24/2564 เร่ือง การยกเวน้ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล 
การเสนอขายตราสารเพื่ออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ตราสารเพื่อพฒันาสังคม ตราสาร
เพื่อความยัง่ยนื และตราสารส่งเสริมความยัง่ยนื ลงวนัท่ี 27 เมษายน 2564 

 
ฝ่ายตราสารหน้ี 
โทรศพัท/์โทรสาร 0-2033-4632 
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