แนวทางรายงานสาหรับการเสนอขายตราสารหนีส้ ่ งเสริมความยั่งยืน (“sustainability-linked bond”):
1. การรายงาน: ภายหลังการออกและเสนอขาย sustainability-linked bond ให้ผอู ้ อกตราสาร (“issuer”)
นาส่ งรายงานต่อไปนี้
1.1 รายงานผลความคืบ หน้าหรื อผลความสาเร็ จตามตัวชี้ วดั และเป้ าหมายด้า นความยัง่ ยืน และ
ผลการเปลี่ ย นแปลงอัต ราดอกเบี้ ยหรื อแนวทางการด าเนิ น การตามภาระผู ก พัน แล้ว แต่ ก รณี
ของตราสาร ณ รอบปี ประเมินผล : ให้ issuer รายงานข้อมูลต่อสานักงาน และผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกู้ (ถ้ามี )
ภายใน 7 วันทาการนับแต่ วนั ที่ issuer จัดทาและเผยแพร่ รายงานดังกล่าวตามวิธีการและระยะเวลา
ที่ issuer กาหนดไว้
1.2 รายงานการเปลี่ยนแปลงผูป้ ระเมินภายนอกที่เป็ นอิสระ (“external review provider”) (ถ้ามี) :
ให้ issuer รายงานข้อมู ล ต่อส านัก งาน และผูแ้ ทนผูถ้ ื อหุ้นกู้ (ถ้ามี ) ภายใน 15 วันนับ แต่ วนั แต่ ง ตั้ง
external review provider รายใหม่
2. รู ปแบบการรายงานต่อสานักงาน: ให้รายงานข้อมูลที่มีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้ ทาง online*
1. ข้อมูลเกี่ยวกับตราสารหนี้ เช่น ชื่อผูอ้ อก ชื่อและประเภทของตราสาร วัน เดือน ปี ที่ออกตราสาร
วัน เดือน ปี ที่ครบกาหนดไถ่ถอนตราสาร มูลค่าที่ขายได้ท้ งั หมด
2. รายละเอียดของข้อมูลที่ตอ้ งรายงานต่อสานักงาน เช่น
รายงานตาม 1.1 : ผลความคืบหน้าหรื อผลความสาเร็ จตามตัวชี้ วดั และเป้ าหมายด้านความยัง่ ยืน
ว่าเป็ นไปตามที่กาหนดหรื อไม่ และรายละเอียดเกี่ยวกับผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ยหรื อการดาเนิ นการ
ตามภาระผูกพันแล้วแต่กรณี
กรณีการปรับอัตราดอกเบีย้
ระบุรายละเอียด เงื่อนไข รอบเวลา และความถี่
ของการปรับอัตราดอกเบี้ย เช่น issuer จะต้องจ่าย
ดอกเบี้ ยให้ ผู ้ ถื อ ตราสารเพิ่ ม ขึ้ นหรื อลดลง
เป็ นอัตราเท่ า ไร เริ่ ม ต้นในงวดใดจนถึ ง งวดใด
และเป็ นระยะเวลากี่งวด เป็ นต้น

กรณีการดาเนินการตามภาระผูกพัน
ระบุรายละเอียด เงื่อนไข รอบเวลา ความถี่ และ
จานวนเงิ นที่ ต้องใช้หรื อมูลค่า (ถ้ามี ) ของการ
ดาเนินการตามภาระผูกพันของ issuer เช่น issuer
จะซื้ อคาร์ บ อนเครดิ ต โดยระบุ แ หล่ ง หรื อ
ช่ องทางการซื้ อ ปริ ม าณหรื อมู ล ค่ า ระยะเวลา
และความถี่ในการซื้อ เป็ นต้น

รายงานตาม 1.2 : วันที่ และรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง external review provider รวมถึงเหตุ
ที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
3. เอกสารประกอบอื่น เช่น
รายงานตาม 1.1 : ให้ issuer นาส่ งรายงานผลความคืบหน้าหรื อผลความสาเร็ จที่จดั ทาโดย issuer
พร้อมรายงานความเห็นหรื อการรับรองของ external review provider (ถ้ามี)
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รายงานตาม 1.2 : ให้ issuer น าส่ ง เอกสารที่ แ สดงได้ว่ า external review provider รายใหม่
มี คุ ณสมบัติเป็ นไปตามเกณฑ์ที่ ก าหนด ระบุขอบเขตการประเมิ น และการเปลี่ ย นแปลงดัง กล่ า ว
ได้ดาเนินตามวิธีการที่ issuer กาหนดไว้ (เช่น ได้รับความยินยอมจากผูถ้ ือตราสารตามวิธีการที่กาหนด
ในข้อกาหนดสิ ทธิแล้ว)
4. ข้อมูลอื่นใดที่จาเป็ นต่อการตัดสิ นใจของผูถ้ ือหลักทรัพย์ (ถ้ามี)
รายงานเหตุการณ์ขา้ งต้นจะเผยแพร่ ทาง website ของสานักงาน ก.ล.ต.
3. วิธีการนาเข้ าข้ อมูล:
ให้ issuer กรอกข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ username/password ระดับผูอ้ านวยการฝ่ ายขึ้นไป
หรื อเทียบเท่า พร้อม upload เอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในระบบ ซึ่ ง รวมถึงรายงานที่ลงนามโดย
ผูม้ ีอานาจลงนามผูกพัน โดยไม่ตอ้ งนาส่ง hard copy ทั้งหมด
*ทั้งนี้ หากไม่สามารถยืน่ online เนื่องจากข้อขัดข้องของระบบ ให้นาส่ งเป็ น hard copy ที่ลงลายมือชื่อ
โดยผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันแทน
ฝ่ ายตราสารหนี้
โทรศัพท์ 0-2033-9999 หรื อ 0-2263-6499 กด 0 (ต่อสายอนุมตั ิตราสารหนี้)

