คู่มือการออกและเสนอขายตราสารหนีส้ ่ งเสริมความยั่งยืน (“sustainability-linked bond”)
ในการออกและเสนอขาย sustainability-linked bond นั้น สานักงานกาหนดให้ปฏิบตั ิตาม
หลัก เกณฑ์ส าหรั บ การออกตราสารหนี้ ที่ มีอยู่เดิ ม พร้ อมปรั บปรุ งหลัก เกณฑ์เกี่ยวกับ การอนุ ญาตและ
การเปิ ดเผยข้อมูลเพิม่ เติมเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
เพื่อให้ผอู ้ อก (“issuer”) มีความเข้าใจที่ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิในการออกและเสนอขาย
รวมทั้งการเปิ ดเผยข้อมูล สานักงานจึงได้จดั ทาแนวทางสาหรับ issuer ดังนี้
1. การเลื อ กใช้ มาตรฐานที่ น ามาอ้ า งอิ ง เพื่ อ ให้ ก ารออก sustainability-linked bond
มี ความน่ าเชื่ อถื อว่าเป็ นตราสารหนี้ ที่มีส่ วนช่ วยสนับสนุ น issuer ในการดาเนิ นงานตามเป้ าหมายและ
กลยุทธ์ด้านความยัง่ ยืนจริ ง ดังนั้น issuer จึงต้องปฏิบตั ิตามมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ ง โดยสานักงาน
ไม่บงั คับให้ใช้มาตรฐานใดเป็ นการเฉพาะ แต่จะกาหนดให้ตอ้ งใช้มาตรฐานที่เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
เช่น International Capital Market Association Sustainability-linked Bond Principles (“ICMA SLBP”) ซึ่งเป็ น
มาตรฐานเกี่ยวกับการกาหนดโครงสร้ างและลักษณะของตราสาร การเปิ ดเผยข้อมูล และการรายงาน
เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิที่ดีให้แก่ผทู ้ ี่สนใจออกตราสาร
โดยในกรณี การเสนอขายตราสารหนีท้ ี่ได้ รับยกเว้ น การยื่นแบบแสดงรายการข้ อมูล
การเสนอขายตราสารหนี ้ (“แบบ filing”) issuer ต้ อ งจั ด ท าหนั ง สื อ รั บ รองและน าส่ ง ต่ อ ส านั ก งานว่ า
ตราสารหนีท้ ี่เสนอขายนั้นเป็ นไปตามมาตรฐานใด
2. ลักษณะตราสารและนิยามตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านความยั่งยืน
กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขาย sustainability-linked bond ดังนี้
2.1 กาหนดลักษณะ sustainability-linked bond โดยเป็ นหุ้นกูห้ รื อพันธบัตรที่มีขอ้ ตกลงและ
เงื่อนไขในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งหรื อหลายเรื่ องดังต่อไปนี้ โดยอ้างอิงกับผลความสาเร็ จหรื อผลการดาเนินการ
ตามตัวชี้วดั และเป้าหมายด้านความยัง่ ยืนของ issuer หรื อบริ ษทั ในเครื อ1
(1) การปรับอัตราดอกเบี้ย
(2) ภาระผูก พันในการดาเนิ นการใด ๆ ของ issuer ซึ่ งสอดรั บกับเป้ า หมายหรื อ
กลยุทธ์ดา้ นความยัง่ ยืนของ issuer หรื อบริ ษทั ในเครื อ
ทั้งนี้ sustainability-linked bond ต้องมีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ โดยอัตราดังกล่าว
อาจเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรื อลดลงในลักษณะขั้นบันไดตามเงื่อนไขที่กาหนดได้ เช่น การเพิ่มอัตราดอกเบี้ย
ที่ จ ะจ่ า ยแก่ ผู ถ้ ื อ ตราสารในอัต ราที่ ก าหนดไว้ล่ ว งหน้า (step-up coupon) หาก issuer ท าตามเป้ า หมาย
ไม่ ส าเร็ จ หรื อ การลดอัต ราดอกเบี้ ย (step-down coupon) หาก issuer ท าตามเป้ า หมายส าเร็ จ เป็ นต้น
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ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงลดลงต้องไม่ส่งผลให้การชาระดอกเบี้ยงวดใดงวดหนึ่ งมีอตั ราเท่ ากับ
หรื อน้อยกว่าศูนย์
2.2 ก าหนดนิ ย ามตัว ชี้ ว ดั และเป้ า หมายด้า นความยัง่ ยืน โดยหมายถึ ง ปั จ จัย ที่ ว ดั ผล
ความสาเร็ จหรื อผลการดาเนินการของ issuer หรื อบริ ษทั ในเครื อ ในการจัดการด้านความยัง่ ยืนในประเด็น
ด้า นสิ่ ง แวดล้อมหรื อสั ง คม ซึ่ ง สอดคล้องกับ ธุ รกิ จของ issuer หรื อบริ ษ ทั ในเครื อ และสามารถวัดผล
ในเชิงปริ มาณได้
2.3 สามารถเสนอขายเป็ น สกุล เงิน บาทหรื อ สกุล เงิน ตราต่า งประเทศ โดย issuer
ที่เป็ นกิจการตามกฎหมายไทย กิจการตามกฎหมายต่างประเทศ และหน่วยงานภาครัฐไทย
2.4 ไม่ มี ข ้ อ ตกลงใด ๆ ที่ ท าให้ sustainability-linked bond นั้ นมี ล ั ก ษณะท านอง
เดียวกับหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาต
ให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพนั ธ์แฝง เว้นแต่เป็ นตราสารหนี้ ที่ issuer มีสิทธิ ในการบังคับไถ่ถอนคืน
ก่ อนกาหนด (callable) หรื อผูถ้ ือมีสิทธิ เรี ยกให้ issuer ชาระหนี้ คืนก่ อนกาหนด (puttable) โดยมีการก าหนด
อัตราดอกเบี้ยไว้อย่างแน่นอน และไม่มีการกาหนดเงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ยที่อา้ งอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื่นเพิ่มเติม
2.5 ไม่มีลกั ษณะเป็ นตราสารที่ซับซ้อน เช่น หุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ หรื อหุน้ กูท้ ี่ครบกาหนดไถ่ถอน
เมื่อมีการเลิกบริ ษทั (perpetual bond) เป็ นต้น
3. การแต่งตั้งผู้ประเมินภายนอกที่เป็ นอิสระ (“external review provider”)
สาหรับการเสนอขายตราสารต่อประชาชนทัว่ ไป (“public offering”) และผูล้ งทุนรายใหญ่
(“high net worth”) กาหนดให้มีการแต่งตั้ง external review provider เพื่อทาหน้าที่ดงั นี้
3.1 ก่อนเสนอขาย : ให้ความเห็นหรื อรับรองเกี่ยวกับกรอบและลักษณะการเสนอขาย
ตราสาร (framework) ว่าเป็ นไปตามมาตรฐานสาหรับ sustainability-linked bond ที่เป็ นที่ยอมรับในระดับ
สากล (ตัวอย่าง ICMA SLBP) เช่น
- หลัก การและเหตุ ผ ลการเลื อ กตั ว ชี้ วัด และเป้ า หมาย ระดั บ ความท้า ทาย
และความสอดคล้องของตัวชี้ วดั และเป้ าหมายด้านความยัง่ ยืนกับเป้ าหมายหรื อกลยุทธ์ด้านความยัง่ ยืน
ของ issuer หรื อบริ ษทั ในเครื อ
- ความเหมาะสมของค่าฐาน (“baseline”) หรื อค่าอ้างอิงมาตรฐาน (“benchmark”)
ที่ใช้อา้ งอิง (ถ้ามี)
- ความน่าเชื่อถือของกลยุทธ์หรื อแนวทางที่นาไปสู่ ความสาเร็ จตามตัวชี้ วดั และ
เป้าหมายด้านความยัง่ ยืน (credibility of the strategy)
- รายละเอียดอื่ น ๆ เช่น ข้อตกลงและเงื่อนไขของตราสาร หน้าที่การรายงาน
ภายหลังการเสนอขาย และการแต่งตั้ง external review provider เพื่อให้ความเห็นหรื อรับรองผลความสาเร็ จ
และการดาเนินการตามตัวชี้วดั และเป้าหมายด้านความยัง่ ยืน ณ รอบปี ประเมินผล (ถ้ามี) เป็ นต้น
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3.2 หลังเสนอขาย : ให้ความเห็นหรื อรับรองเกี่ยวกับ ผลความสาเร็ จและการดาเนินการ
ตามตัวชี้วดั และเป้าหมายด้านความยัง่ ยืน ณ รอบปี ประเมินผล2
ทั้งนี้ หากหลังเสนอขายมีการเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อตัวชี้วดั และเป้ าหมายด้านความ
ยัง่ ยืนอย่างมีนัยสาคัญ issuer ควรให้ external review provider ให้ความเห็นหรื อรับรองการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว
นอกจากนี้ จะก าหนดคุ ณ สมบั ติ ข้ั น ต่ า ส าหรั บ external review provider ให้ ต้อ งมี
ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ หรื อกลไก ในการดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
- การประเมิ นหรื อให้การรั บรองที่ เกี่ ยวข้องกับตราสารหนี้ ในกลุ่มความยัง่ ยืน เช่ น
ตราสารหนี้ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) ตราสารหนี้ เพื่อพัฒนาสังคม (social bond) หรื อตราสารหนี้
เพื่ อ ความยัง่ ยื น (sustainability bond) เป็ นต้น โดย external review provider ดัง กล่ า วควรเป็ นที่ ย อมรั บ
ในระดับสากล หรื อได้รับการรับรองจากหน่ วยงานซึ่ งเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น Climate Bonds
Initiative (CBI) เป็ นต้น
- การประเมิ นหรื อให้ก ารรั บ รองในด้า นที่ เกี่ ย วข้องกับ ความยัง่ ยืน หรื อการวัดผล
ความสาเร็ จของตัวชี้ วดั และเป้ าหมายด้านความยัง่ ยืนซึ่ งเป็ นที่ยอมรั บในระดับประเทศหรื อ ระดับสากล
ตัวอย่างเช่น ผูส้ อบบัญชี ผูจ้ ดั ทาดัชนี หลักทรัพย์หรื อผูป้ ระเมิน บริ ษทั ตามเกณฑ์ดา้ นสิ่ งแวดล้อม สังคม
และบรรษัทภิบาล (ESG) (เช่น Dow Jones Sustainability Index หรื อ DJSI, MSCI ESG Rating และ SET
THSI) หรื อผูท้ ี่มีเทคโนโลยี หรื อความเชี่ยวชาญเฉพาะในการรับรองมาตรฐานด้านสิ่ งแวดล้อม เป็ นต้น
ทั้งนี้ ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลง external review provider ภายหลังการออกตราสาร
ผูท้ ี่จะได้รับแต่งตั้งให้เป็ น external review provider รายใหม่จะต้องเป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติที่กาหนดข้างต้นด้วย
นอกจากนี้ issuer จะต้องเปิ ดเผยคุณสมบัติซ่ ึงเป็ นไปตามกาหนด และขอบเขตในการประเมินของ external
review provider ที่ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อมีการใช้ external review provider
4. การเปิ ดเผยข้ อมู ลเพิ่มเติมในแบบ filing โดยข้อมูลขั้นต่ าเป็ นไปตามมาตรฐานของ
ICMA โดยสามารถดู ร ายละเอี ย ดได้ ที่ https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainabilitybonds/sustainability-linked-bond-principles-slbp/ (ทั้ง นี้ issuer สามารถเปิ ดเผยข้อมูลอื่ น ๆ เพิ่ ม เติ ม ตาม
มาตรฐานที่ นามาอ้า งอิ ง ก าหนดนอกเหนื อจากการเปิ ดเผยข้อมูล ตามหัวข้อด้า นล่าง) ซึ่ งสามารถสรุ ป
สาระสาคัญของการเปิ ดเผยข้อมูลได้ ดังนี้
รอบปี ประเมินผล หมายความถึง รอบปี ประเมินผลความสาเร็ จและการดาเนินการตามตัวชี้วดั และเป้าหมายด้านความยัง่ ยืน
ของ issuer หรื อบริ ษ ัทในเครื อ ที่ จะส่ งผลต่ อการปรั บอัตราดอกเบี้ ยหรื อการด าเนิ นการตามภาระผู กพัน แล้วแต่ กรณี
ของตราสาร
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4.1 การใช้มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย sustainability-linked bond
กาหนดให้ issuer เปิ ดเผยข้อมูลให้ชดั เจนว่ามีการใช้มาตรฐานใด โดยต้องเป็ นมาตรฐานซึ่ งเป็ นที่ยอมรับ
ในระดับสากล
4.2 ตัวชี้วดั และเป้าหมายด้านความยัง่ ยืน
4.2.1 นิยาม ขอบเขต และวิธีการคานวณผลความสาเร็ จตามตัวชี้วดั และเป้ าหมาย
ด้านความยัง่ ยืนที่กาหนด โดยควรมีลกั ษณะดังนี้
- มีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับเป้ าหมายหรื อกลยุทธ์ด้านความยัง่ ยืน
ของ issuer หรื อบริ ษทั ในเครื อ และมีความสาคัญเชิงกลยุทธ์ดา้ นการดาเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบนั และอนาคต
- ส ามารถ วั ด หรื อประ เมิ นผล เ ชิ งป ริ มา ณแล ะ ต รว จส อ บ โ ด ย
บุคคลภายนอกได้
- เป็ นตัวชี้ วดั และเป้ าหมายด้านความยัง่ ยืนที่มีการเปิ ดเผยในแบบแสดง
รายการข้อมูลประจาปี แบบรายงานประจาปี รายงานความยัง่ ยืน หรื อรายงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อให้
ผู ้ล งทุ น สามารถเปรี ยบเที ย บผลในอดี ต ได้ ในกรณี ที่ issuer เลื อ กตัว ชี้ วัด และเป้ า หมายที่ ไ ม่ เ คย
เปิ ดเผยมาก่ อน ควรเปิ ดเผยผลการดาเนิ นงานที่ไ ด้รับการตรวจสอบโดยบุคคลภายนอกอย่างน้อย 3 ปี
ย้อนหลัง
- เป้ า หมายด้า นความยัง่ ยื น ควรแสดงถึ ง ความท้า ทายและการพัฒ นา
อย่างมีนยั สาคัญ และสอดรับกับกลยุทธ์ดา้ นความยัง่ ยืนของ issuer หรื อบริ ษทั ในเครื อ
4.2.2 หลักการและเหตุผล ความสอดคล้องกับนโยบายและเป้ าหมายด้านความยัง่ ยืน
ในระดับองค์กรของ issuer หรื อบริ ษทั ในเครื อ และกระบวนการกาหนดและคัดเลือกตัวชี้วดั และเป้ าหมาย
ด้านความยัง่ ยืน (ถ้ามี)
กรณี issuer ก าหนดตัว ชี้ วัด และเป้ า หมายด้า นความยัง่ ยื น ที่ จัด ท าโดย
หน่ วยงานหรื อองค์กรที่เป็ นอิสระและเป็ นที่ยอมรับในระดับประเทศหรื อสากล เช่น DJSI, MSCI ESG
Rating หรื อ SET THSI เป็ นต้น ให้เปิ ดเผยว่าตัวชี้วดั และเป้ าหมายดังกล่าวสามารถสะท้อนการดาเนิ นการ
ด้านความยัง่ ยืนของ issuer หรื อบริ ษทั ในเครื ออย่างไร
4.2.3 benchmark หรื อแหล่ งอ้างอิ งภายนอก (“external reference”) (ถ้า มี ) เพื่ อ ใช้
ในการเปรี ย บเที ยบและวัดผลความสาเร็ จตามตัวชี้ วดั และเป้ าหมายด้านความยัง่ ยืน เช่ น การเที ย บกับ
ผลการดาเนินงานในอดีต หรื อระดับของบริ ษทั อื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน หรื อระดับมาตรฐานของ
กลุ่มอุตสาหกรรม หรื อระดับเป้าหมายของประเทศ ภูมิภาค หรื อสากล เป็ นต้น
4.2.4 baseline และช่ ว งเวลาที่ ใ ช้ อ้ า งอิ ง เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง ผลความคื บ หน้ า
ของการดาเนิ นงานเทียบกับ ตัวชี้ วดั และเป้ าหมายด้านความยัง่ ยืน (ถ้ามี) พร้อมหลักการและเหตุผล ทั้งนี้
issuer ควรเปิ ดเผยกรณีที่อาจมีสถานการณ์ที่ส่งผลให้ตอ้ งมีการปรับ baseline (ถ้ามี) ให้ชดั เจนด้วย
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4.2.5 กลยุ ท ธ์ ห รื อแนวทางที่ น าไปสู่ ค วามส าเร็ จ ตามตัว ชี้ วัด และเป้ า หมาย
ด้านความยัง่ ยืน โดยคานึงถึงความลับทางการค้าและการแข่งขัน พร้อมระบุผลที่คาดว่าจะเกิดจากแผนงานนั้น
(เชิ ง ปริ ม าณ ในกรณี ที่ ส ามารถระบุ ไ ด้) นอกจากนี้ issuer ควรเปิ ดเผยข้อมูล เกี่ ย วกับปั จจัย ที่ อยู่เหนื อ
การควบคุมของ issuer หรื อบริ ษทั ในเครื อ ซึ่งอาจกระทบต่อการดาเนินงานเพื่อบรรลุตวั ชี้วดั และเป้าหมาย
ด้านความยัง่ ยืน
4.2.6 กรอบเวลาที่ ต้ งั ไว้สาหรั บการบรรลุตวั ชี้ วดั และเป้ าหมายด้านความยัง่ ยืน
และระยะเวลาในการติดตามและวัดผล
ตัวอย่างตัวชีว้ ัดและเป้าหมายด้ านความยัง่ ยืน
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก
ภายในระยะเวลา 5 ปี ข้างหน้า สามารถลดปริ มาณ
การปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกได้ 20% เมื่ อเที ย บกับ
ปริ มาณที่ปล่อยในปี ปัจจุบนั
การขึ้นทะเบียนใน DJSI
สามารถคงสถานะ การขึ้ นทะเบี ย นใน DJSI
ได้ตลอดอายุตราสาร
4.2.7 issuer ควรเปิ ดเผยเงื่ อ นไขและหน้ า ที่ ข อง issuer ในการด าเนิ น การ
(fallback mechanism) ในกรณี ที่อาจมีเงื่อนไขที่ทาให้ไม่สามารถคานวณตัวชี้วดั และเป้ าหมายด้านความยัง่ ยืน
ที่ ต้ งั ไว้ไ ด้ ให้ผูล้ งทุ นทราบอย่า งชัดเจนทั้งก่ อนการเสนอขายและภายหลังที่ มี การดาเนิ นการดังกล่าว
เช่น การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายหรื อหลักเกณฑ์ดา้ นสิ่ งแวดล้อมหรื อการควบรวมกับกิจการอื่น เป็ นต้น
โดยควรเปิ ดเผยรายงานดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของ issuer (ถ้ามี) หรื อช่องทางอื่นใดที่ผูล้ งทุนสามารถ
เข้าถึงได้โดยสะดวก
4.3 การปรับอัตราดอกเบี้ยหรื อการดาเนินการตามภาระผูกพัน แล้วแต่กรณีของตราสาร
4.3.1 กรณี ก ารปรั บ อัตราดอกเบี้ ย ให้ระบุ รายละเอี ย ด เงื่ อนไข รอบเวลา และ
ความถี่ของการปรับอัตราดอกเบี้ย และอัตราดอกเบี้ยต่าสุ ดหรื อสู งสุ ดที่ผูถ้ ือตราสารจะได้รับอย่างชัดเจน
เช่ น หาก issuer ไม่ ส ามารถดาเนิ น การตามตัวชี้ วดั และเป้ าหมายด้านความยัง่ ยืนที่ กาหนดไว้ได้สาเร็ จ
issuer จะต้อ งจ่ า ยดอกเบี้ ย ให้ผูถ้ ื อตราสารเพิ่ ม ขึ้ นเป็ นอัตราเท่ า ไร เริ่ ม ต้นในงวดใดจนถึ ง งวดใด และ
เป็ นระยะเวลากี่งวด เป็ นต้น
4.3.2 กรณี การดาเนิ นการตามภาระผูกพัน ให้ระบุรายละเอียด เงื่อนไข รอบเวลา
ความถี่ และจานวนเงินที่ตอ้ งใช้หรื อมูลค่า (ถ้ามี) ของการดาเนินการตามภาระผูกพันของ issuer ซึ่งสอดรับ
กับ เป้ า หมายหรื อ กลยุท ธ์ ด้า นความยัง่ ยืน ของ issuer หรื อ บริ ษ ัท ในเครื อ เช่ น หาก issuer ไม่ ส ามารถ

6
ดาเนิ นการตามตัวชี้ วดั และเป้ าหมายด้านความยัง่ ยืนที่ กาหนดไว้ได้สาเร็ จ issuer จะซื้ อคาร์ บอนเครดิ ต
โดยระบุแหล่งหรื อช่องทางการซื้อ ปริ มาณหรื อมูลค่า ระยะเวลาและความถี่ในการซื้อ เป็ นต้น
นอกจากนี้ ให้อธิ บายว่าเป็ นการดาเนิ นการที่เพิ่มขึ้นหรื อแตกต่างจากสิ่ งที่ issuer
ต้องปฏิบตั ิเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรื อกลยุทธ์ดา้ นความยัง่ ยืนตามปกติ (ถ้ามี) ก่อนการเสนอขาย SLB อย่างไร
4.4 การให้ความเห็นหรื อการรับรองโดย external review provider
4.4.1 ระบุคุณสมบัติ external review provider ที่เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด และ
ขอบเขตในการประเมินของ external review provider
4.4.2 ระบุ ผ ลการให้ ค วามเห็ น หรื อการรั บ รองของ external review provider
เกี่ ย วกั บ กรอบและลัก ษณะการเสนอขายตราสาร (framework) ว่ า เป็ นไปตามมาตรฐานส าหรั บ
sustainability-linked bond ที่ เ ป็ นที่ ย อมรั บ ในระดับ สากล เช่ น ICMA SLBP เป็ นต้น และระบุ ช่ อ งทาง
การเปิ ดเผยรายงานดังกล่าว ได้แก่ เว็บไซต์ของ issuer (ถ้ามี) หรื อช่องทางอื่นใดที่ผลู ้ งทุนสามารถเข้าถึงได้
โดยสะดวก
4.4.3 ควรระบุ เ งื่ อ นไข รวมถึ ง ขั้น ตอนและหน้า ที่ ข อง issuer ในกรณี ที่ อ าจมี
เหตุจาเป็ นในการเปลี่ยนแปลง external review provider
4.5 การรายงานและช่องทางการเปิ ดเผยข้อมูลภายหลังการเสนอขาย เปิ ดเผยประเภท
พร้อมช่องทางและความถี่ของการเปิ ดเผยรายงานดังต่อไปนี้ โดยกาหนดให้รายงานจนกว่าจะครบอายุตราสาร
4.5.1 รายงานผลความคื บ หน้า หรื อ ผลความส าเร็ จ ตามตัว ชี้ ว ัด และเป้ า หมาย
ด้านความยัง่ ยืน จัดทาโดย issuer โดยเปรี ยบเทียบและวัดจาก benchmark, external reference หรื อ baseline (ถ้ามี)
อย่างน้อยปี ละครั้ ง และ ณ รอบปี ประเมินผล ทั้งนี้ ให้เผยแพร่ ผ่านทางเว็บไซต์ของ issuer (ถ้ามี ) หรื อ
ช่องทางอื่นใดที่ผูล้ งทุนสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก พร้อมนาส่ งเฉพาะรายงาน ณ รอบปี ประเมิ น ผล
ต่อสานักงาน
4.5.2 รายงานความเห็ น หรื อการรั บ รองเกี่ ย วกั บ ผลความคื บ หน้ า หรื อ
ผลความสาเร็ จ ตามตัวชี้ วดั และเป้ า หมายด้า นความยัง่ ยืน ที่จัดทาโดย external review provider (สาหรั บ
การเสนอขายต่อ public offering และ high net worth) ซึ่ งให้ความเห็นหรื อรับรองผลความคืบหน้าหรื อ
ผลความสาเร็ จอย่างน้อย ณ รอบปี ประเมินผล ทั้งนี้ ให้เผยแพร่ ผ่านทางเว็บไซต์ของ issuer (ถ้ามี) หรื อ
ช่องทางอื่นใดที่ผลู ้ งทุนสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก พร้อมนาส่งรายงานต่อสานักงาน
นอกจากนี้ issuer อาจเปิ ดเผยข้อมูลอื่นที่เป็ นประโยชน์ต่อผูล้ งทุนในการคาดการณ์
หรื อประเมินการดาเนิ นงานตามตัวชี้วดั และเป้ าหมายด้านความยัง่ ยืน โดยคานึงถึงความลับทางการค้าและ
การแข่งขัน เช่น การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ดา้ นความยัง่ ยืน (ถ้ามี) หรื อข้อมูลอื่น ๆ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์
ตัวชี้วดั และเป้าหมาย ดังกล่าวได้
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ตารางสรุ ปหลักการเปิ ดเผยข้ อ มู ล ในแบบ filing ลักษณะโครงการ MTN (โปรดศึ ก ษารายละเอี ยดและ
ตัวอย่างการเปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในแบบ 69-PO-MTN และแบบ 69-II&HNW-MTN)
แบบ filing
รายการ
BASE
PRICING
SUPPLEMENT
1. มาตรฐานที่ใช้อา้ งอิง - ระบุมาตรฐานที่เลือกใช้
เปิ ดเผยมาตรฐานที่ใช้
หรื อ
(กรณีที่ยงั ไม่เคยระบุ
- ระบุรายการมาตรฐาน
ใน BASE)
ที่คาดว่าจะเลือกใช้ หรื อ
เปิ ดเผยเบื้องต้นว่าจะ
เลือกใช้มาตรฐาน ซึ่งเป็ น
ที่ยอมรับในระดับสากล
และก่อนการเสนอขาย
แต่ละครั้ง issuer จะยืน่
SUPPLEMENT เพื่อระบุ
ว่าเลือกใช้มาตรฐานใด
2. ตัวชี้วดั และเป้าหมาย ระบุรายละเอียดดังนี้
เปิ ดเผยตัวเลขตัวชี้วดั
ด้านความยัง่ ยืน
- นิยาม ขอบเขต และวิธีการ และเป้าหมาย รายละเอียด
คานวณผลความสาเร็จ
benchmark external reference
- หลักการและเหตุผล
หรื อ baseline ที่เลือกใช้
ความสอดคล้องกับ
รวมถึงกรอบเวลาที่ตอ้ ง
นโยบายและเป้าหมาย
ปฏิบตั ิตามตัวชี้วดั และ
ในระดับองค์กรของ
เป้าหมายให้สาเร็จที่ใช้
issuer หรื อบริ ษทั ในเครื อ เป็ นเงื่อนไขในการปรับ
และกระบวนการกาหนด อัตราดอกเบี้ย หรื อ
และคัดเลือกตัวชี้วดั และ การดาเนินการตาม
เป้าหมาย (ถ้ามี)
ภาระผูกพัน แล้วแต่กรณี
- กลยุทธ์หรื อแนวทาง
สาหรับการเสนอขาย
ที่นาไปสู่ความสาเร็จ
ตราสารแต่ละครั้ง
- ควรระบุเงื่อนไขและ
หน้าที่ของ issuer
ในการดาเนินการ
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รายการ

3. การปรับอัตรา
ดอกเบี้ยหรื อ
การดาเนินการ
ตามภาระผูกพัน
แล้วแต่กรณี
ของตราสาร

BASE
(fallback mechanism)
ในกรณีที่อาจมีเงื่อนไข
ที่ทาให้ไม่สามารถ
คานวณตัวชี้วดั และ
เป้าหมายที่ต้ งั ไว้ได้ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ issuer สามารถระบุ
ข้อมูลตัวเลขตัวชี้วดั และ
เป้าหมาย รายละเอียด
benchmark external reference
หรื อ baseline ที่เลือกใช้
รวมถึงกรอบเวลาที่ตอ้ ง
ทาให้สาเร็จสาหรับ
การเสนอขายแต่ละครั้ง
ใน PRICING
ระบุลกั ษณะการปรับ
อัตราดอกเบี้ยหรื อ
การดาเนินการตามภาระ
ผูกพันของ issuer ซึ่ง
สอดรับกับเป้าหมาย หรื อ
กลยุทธ์ดา้ นความยัง่ ยืน
ของ issuer หรื อบริ ษทั
ในเครื อ แล้วแต่กรณี
ที่จะกาหนดหรื อคาดว่าจะ
กาหนดเป็ นเงื่อนไขของ
ตราสาร
ทั้งนี้ issuer สามารถระบุ
ข้อมูลตัวเลขอัตรา
ดอกเบี้ยที่จะปรับหรื อ
รายละเอียดการดาเนินการ

แบบ filing
PRICING

ระบุลกั ษณะและตัวเลข
การปรับอัตราดอกเบี้ย
หรื อรายละเอียด เงื่อนไข
รอบเวลา ความถี่ และ
จานวนเงินที่ตอ้ งใช้
หรื อมูลค่า (ถ้ามี)
ของการดาเนินการ
ตามภาระผูกพัน
แล้วแต่กรณี ที่กาหนด
เป็ นเงื่อนไขสาหรับ
การเสนอขายในครั้ง
นั้น ๆ

SUPPLEMENT

แก้ไขหรื อเพิ่มเติม
ข้อมูลเกี่ยวกับ
การดาเนินการ
ตามภาระผูกพัน
ที่เปิ ดเผยใน BASE
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รายการ

BASE
ตามภาระผูกพัน
แล้วแต่กรณี สาหรับ
การเสนอขายแต่ละครั้ง
ใน PRICING
4. การให้ความเห็น
- ระบุรายชื่อ external
หรื อการรับรองโดย review provider ที่ได้รับ
external review
การแต่งตั้งคุณสมบัติ
provider (เฉพาะ
ขอบเขตประเมิน และ
กรณีเสนอขาย PO สรุ ปความเห็น หรื อ
และ HNW)
การรับรอง หรื อ
- ระบุเบื้องต้นว่าจะแต่งตั้ง
external review provider
ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามเกณฑ์ และก่อน
การเสนอขายแต่ละครั้ง
issuer จะยืน่ SUPPLEMENT
เพื่อเปิ ดเผยรายชื่อ
external review provider
ที่ได้รับการแต่งตั้ง
5. การรายงานและ
ระบุรายละเอียดความถี่
ช่องทางการเปิ ดเผย และช่องทางการเผยแพร่
ข้อมูลภายหลัง
รายงานภายหลังการ
การเสนอขาย
เสนอขาย (โดยเป็ นไป
ตามที่เกณฑ์กาหนด)

แบบ filing
PRICING

SUPPLEMENT

-

เปิ ดเผยรายชื่อ
external review
provider ที่ได้รับการ
แต่งตั้ง คุณสมบัติ
ขอบเขตประเมิน และ
สรุ ปความเห็นหรื อ
การรับรอง (กรณีที่ยงั
ไม่เคยระบุใน BASE)

-

แก้ไขหรื อเพิ่มเติม
ข้อมูลเกี่ยวกับ
การรายงานและ
ช่องทางการเปิ ดเผย
ข้อมูลภายหลังการ
เสนอขายที่เปิ ดเผยใน
BASE (แต่ตอ้ งเป็ นไป
ตามที่เกณฑ์กาหนด)
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5. การรายงานภายหลังการออกและเสนอขายตราสาร กาหนดให้ issuer นาส่ งรายงาน
ต่อไปนี้
5.1 รายงานผลความคื บ หน้ า หรื อผลความส าเร็ จ ตามตั ว ชี้ วั ด และเป้ า หมาย
ด้า นความยัง่ ยืน และผลการเปลี่ ย นแปลงอัต ราดอกเบี้ ย หรื อ แนวทางการด าเนิ นการตามภาระผูก พัน
แล้วแต่ก รณี ของตราสาร ณ รอบปี ประเมิ นผล : ให้ issuer รายงานข้อมูล เกี่ ย วกับผลกระทบต่ออัต รา
ดอกเบี้ยหรื อการดาเนินการตามภาระผูกพัน ต่อสานักงาน และผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกู้ (ถ้ามี) ภายใน 7 วันทาการ
นับแต่วนั ที่ issuer จัดทาและเผยแพร่ รายงานดังกล่าวตามวิธีการและระยะเวลาที่ issuer กาหนดไว้
5.2 รายงานการเปลี่ยนแปลง external review provider (ถ้ามี) : ให้ issuer รายงานข้อมูล
ต่อสานักงาน และผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกู้ (ถ้ามี) ภายใน 15 วันนับแต่วนั แต่งตั้ง external review provider รายใหม่น้ นั
โดยในการรายงานข้อ มู ล ต่ อ ส านัก งาน ให้ issuer น าส่ ง เอกสารที่ แ สดงได้ว่า external review provider
รายใหม่ มีคุณสมบัติเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด ระบุขอบเขตการประเมิน และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ได้ด าเนิ น การตามวิ ธี ก ารที่ ร ะบุ ไ ว้ เช่ น ได้รั บ ความยิ น ยอมจากผู ้ถื อ ตราสารตามวิ ธี ก ารที่ ก าหนด
ในข้อกาหนดสิ ทธิแล้ว เป็ นต้น
ตารางสรุปหน้ าที่การส่ งรายงานก่อนและหลังการเสนอขายต่อสานักงานและการเปิ ดเผยรายงาน
การเปิ ดเผยข้ อมูล/รายงานของ issuer รายงานของ external review provider
1. ก่อนการเสนอขาย
การเปิ ดเผยข้อมูล - เปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติมตามที่กาหนด
ควรเปิ ดเผยรายงานของ external review
ข้างต้นในแบบ filing รวมถึงผลสรุ ป
provider ผ่านทางเว็บไซต์ของ issuer
รายงานความเห็นจาก external review (ถ้ามี) หรื อช่องทางอื่นใดที่ผลู ้ งทุน
provider
สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก
- ส่งหนังสื อรับรองต่อสานักงานว่า
ตราสารหนี้ที่เสนอขายนั้นเป็ นไปตาม
มาตรฐานใด (เฉพาะการเสนอขาย
ตราสารหนี้ที่ได้รับการยกเว้นการยืน่
แบบ filing)
2. หลังการเสนอขาย (เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กาหนดไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน)
2.1 รายงานผลความคืบหน้ าหรื อผลความสาเร็จตามตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านความยั่งยืน และผลการเปลี่ยนแปลง
อัตราดอกเบีย้ หรื อแนวทางการดาเนินการตามภาระผูกพัน แล้ วแต่ กรณี ของตราสาร ณ รอบปี ประเมินผล
(1) รอบการ
อย่างน้อยปี ละครั้ง และ ณ รอบปี
อย่างน้อย ณ รอบปี ประเมินผล
รายงาน
ประเมินผล
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(2) การเปิ ดเผย
ข้อมูลและ
ช่องทางเผยแพร่
(3) ระยะเวลาส่ง
รายงาน

การเปิ ดเผยข้ อมูล/รายงานของ issuer รายงานของ external review provider
- เปิ ดเผยความถี่และช่องทางการเผยแพร่
- เผยแพร่ ผา่ นทางเว็บไซต์ของ issuer (ถ้ามี) หรื อช่องทางอื่นใดที่ผลู ้ งทุนเข้าถึงได้
โดยสะดวก

ภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่ issuer
พร้อมกับรายงานของ issuer
จัดทาและเผยแพร่ รายงานดังกล่าวตาม
วิธีการและระยะเวลาที่ issuer กาหนดไว้
(เฉพาะรายงาน ณ รอบปี ประเมินผล)
2.2 รายงานการเปลี่ยนแปลง external review provider (ถ้ามี)
ระยะเวลาส่ง
ภายใน 15 วันนับแต่วนั แต่งตั้ง external
รายงาน
review provider รายใหม่น้ นั

