คู่มือการออกและเสนอขายตราสารหนีส้ ่ งเสริมความยั่งยืน (“sustainability-linked bond”)
ในการออกและเสนอขาย sustainability-linked bond นั้ น ส านั ก งานก าหนดให้ ป ฏิ บัติ ต าม
หลักเกณฑ์สาหรับการออกตราสารหนี้ ที่มีอยู่เดิม พร้อมปรับปรุ งหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาตและการเปิ ดเผย
ข้อมูลเพิม่ เติมเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
เพื่ อ ให้ ผูอ้ อก (“issuer”) มี ค วามเข้า ใจที่ ชัด เจนเกี่ ย วกับ วิ ธี ป ฏิ บัติ ใ นการออกและเสนอขาย
รวมทั้งการเปิ ดเผยข้อมูล สานักงานจึงได้จดั ทาแนวทางสาหรับ issuer ดังนี้
1. การเลื อกใช้ มาตรฐานที่ น ามาอ้ างอิ ง เพื่ อ ให้ ก ารออก sustainability-linked bond
มี ความน่ าเชื่ อถือว่าเป็ นตราสารหนี้ ที่มีส่วนช่วยสนับสนุ น issuer ในการดาเนิ นงานตามเป้ าหมายและกลยุทธ์
ด้านความยัง่ ยืนจริ ง ดังนั้น issuer จึงต้องปฏิบตั ิตามมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ ง โดยสานักงานไม่บงั คับให้ใช้
มาตรฐานใดเป็ นการเฉพาะ แต่จะกาหนดให้ตอ้ งใช้มาตรฐานที่เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International
Capital Market Association Sustainability-linked Bond Principles (“ICMA SLBP”) ซึ่ งเป็ นมาตรฐานเกี่ ย วกั บ
การกาหนดโครงสร้างและลักษณะของตราสาร การเปิ ดเผยข้อมูล และการรายงาน เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ
ที่ดีให้แก่ผทู ้ ี่สนใจออกตราสาร
โดยในกรณี ก ารเสนอขายตราสารหนี ้ที่ ไ ด้ รั บ ยกเว้ น การยื่ น แบบแสดงรายการข้ อ มู ล
การเสนอขายตราสารหนี ้ (“แบบ filing”) issuer ต้ องจัดทาหนังสื อรั บรองและนาส่ งต่ อสานักงานว่ าตราสารหนี ้
ที่เสนอขายนั้นเป็ นไปตามมาตรฐานใด
2. ลักษณะตราสารและนิยามตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านความยั่งยืน
กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขาย sustainability-linked bond ดังนี้
2.1 กาหนดลักษณะ sustainability-linked bond โดยเป็ นหุ้นกูห้ รื อพันธบัตรที่มีขอ้ ตกลงและ
เงื่อนไขในการกาหนดอัตราดอกเบี้ยโดยอ้างอิงกับผลความสาเร็ จหรื อผลการดาเนินการตามตัวชี้วดั และเป้าหมาย
ด้านความยัง่ ยืนของ issuer ซึ่ งต้องเป็ นอัตราดอกเบี้ยคงที่ โดยอัตราดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรื อลดลง
ในลัก ษณะขั้นบันไดตามเงื่ อ นไขที่ ก าหนดได้ เช่ น การเพิ่ ม อัต ราดอกเบี้ ย ที่ จะจ่ า ยแก่ ผูถ้ ื อตราสารในอัต รา
ที่กาหนดไว้ล่วงหน้า (step-up coupon) หาก issuer ทาตามเป้ าหมายไม่สาเร็ จ หรื อการลดอัตราดอกเบี้ ย (stepdown coupon) หาก issuer ทาตามเป้าหมายสาเร็ จ เป็ นต้น ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงลดลงต้องไม่ส่งผล
ให้การชาระดอกเบี้ยงวดใดงวดหนึ่งมีอตั ราเท่ากับหรื อน้อยกว่าศูนย์
2.2 กาหนดนิ ยามตัวชี้วดั และเป้ าหมายด้านความยัง่ ยืน โดยหมายถึง ปัจจัยที่วดั ผลความสาเร็จ
หรื อ ผลการด าเนิ น การของ issuer ในการจัด การด้า นความยัง่ ยื น ในประเด็ น ด้ า นสิ่ ง แวดล้อ มหรื อสั ง คม
ซึ่งสอดคล้องกับธุรกิจของ issuer และสามารถวัดผลในเชิงปริ มาณได้
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2.3 สามารถเสนอขายเป็ นสกุลเงินบาทหรื อสกุลเงินตราต่างประเทศ โดย issuer ที่เป็ นกิจการ
ตามกฎหมายไทย กิจการตามกฎหมายต่างประเทศ และหน่วยงานภาครัฐไทย
2.4 ไม่มีขอ้ ตกลงใด ๆ ที่ทำให้ sustainability-linked bond นั้นมี ลกั ษณะทำนองเดี ยวกับหุ ้นกู้
ที่ มี อนุ พ ันธ์ แ ฝงตามประกาศคณะกรรมกำรก ำกับ ตลำดทุ นว่ ำ ด้วยกำรขออนุ ญ ำตและกำรอนุ ญ ำตให้ อ อก
และเสนอขำยหุ้นกู้ที่มีอนุ พนั ธ์แฝง เว้นแต่เป็ นตรำสำรหนี้ ที่ issuer มี สิทธิ ในกำรบังคับไถ่ถอนคืนก่ อนกำหนด
(callable) หรื อผู ้ถื อมี สิ ท ธิ เรี ยกให้ issuer ช ำระหนี้ คื นก่ อนก ำหนด (puttable) โดยมี ก ำรก ำหนดอัตรำดอกเบี้ ย
ไว้อย่ำงแน่นอน และไม่มีกำรกำหนดเงื่อนไขกำรจ่ำยดอกเบี้ยที่อำ้ งอิงกับปัจจัยอ้ำงอิงอื่นเพิ่มเติม
2.5 ไม่มีลกั ษณะเป็ นตราสารที่ซับซ้อน เช่น หุ ้นกูด้ อ้ ยสิ ทธิ หรื อหุ ้นกูท้ ี่ครบกาหนดไถ่ถอน
เมื่อมีการเลิกบริ ษทั (perpetual bond) เป็ นต้น
3. การแต่งตั้งผู้ประเมินภายนอกที่เป็ นอิสระ (“external review provider”)
สาหรั บการเสนอขายตราสารต่อประชาชนทัว่ ไป (“public offering”) และผูล้ งทุนรายใหญ่
(“high net worth”) กาหนดให้มีการแต่งตั้ง external review provider เพื่อทาหน้าที่ดงั นี้
3.1 ก่อนเสนอขาย : ให้ความเห็นหรื อรับรองเกี่ยวกับการกาหนดตัวชี้วดั และเป้ าหมาย
ด้า นความยัง่ ยืน ที่ issuer ก าหนดขึ้ น และใช้เ ป็ นปั จ จัย อ้า งอิ ง ในการออกตราสาร ซึ่ ง ต้อ งมี ค วามเหมาะสม
และสอดคล้องกับมาตรฐานสาหรับ sustainability-linked bond ที่เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล (ตัวอย่าง ICMA
SLBP) เช่น
- หลั ก การและเหตุ ผ ล การเลื อ กตั ว ชี้ วั ด และเป้ าหมาย ระดั บ ความท้ า ทาย
และความสอดคล้อ งของตัว ชี้ ว ัด และเป้ า หมายด้า นความยัง่ ยื น กับ เป้ า หมายหรื อ กลยุ ท ธ์ ด้า นความยั่ง ยื น
ของกิจการ
- ความเหมาะสมของค่าฐาน (“baseline”) หรื อค่าอ้างอิงมาตรฐาน (“benchmark”) ที่ใช้
อ้างอิง (ถ้ามี)
- ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของกลยุ ท ธ์ ห รื อแนวทาง (credibility of the strategy) ที่ น าไปสู่
ความสาเร็ จตามตัวชี้วดั และเป้าหมายด้านความยัง่ ยืน
3.2 หลัง เสนอขาย : ให้ความเห็ นหรื อ รั บ รองเกี่ ย วกับ ผลความส าเร็ จและการดาเนิ นการ
ตามตัวชี้วดั และเป้าหมายด้านความยัง่ ยืน ณ รอบปี ประเมินผล1
ทั้งนี้ หากหลังเสนอขายมีการเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อตัวชี้วดั และเป้ าหมายด้านความยัง่ ยืน
อย่างมีนยั สาคัญ issuer ควรให้ external review provider ให้ความเห็นหรื อรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
1

รอบปี ประเมินผล หมายความถึง รอบปี ประเมินผลความสาเร็จและการดาเนิ นการตามตัวชี้วดั และเป้าหมายด้านความยัง่ ยืนของ issuer ที่จะส่งผลต่อ
การปรับอัตราดอกเบี้ย sustainability-linked bond
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นอกจากนี้ จะก าหนดคุ ณ สมบั ติ ข้ั น ต่ า ส าหรั บ external review provider ที่ แ สดงถึ ง
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสิ่ งที่ตนประเมิน โดยมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
- มี ป ระสบการณ์ ใ นการประเมิ นตราสารหนี้ ใ นกลุ่ ม ความยัง่ ยืน เช่ น green, social และ
sustainability bond
- ได้รั บ การรั บ รองจากหน่ วยงานซึ่ งเป็ นที่ ยอมรั บในระดับสากลว่า สามารถให้ บ ริ การ
เป็ นผูป้ ระเมินตราสารหนี้ในกลุ่มความยัง่ ยืน เช่น Climate Bonds Initiative (CBI) เป็ นต้น
ทั้ง นี้ ในกรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง external review provider ภายหลัง การออกตราสาร
ผูท้ ี่ จะได้รับ แต่ ง ตั้ง ให้เป็ น external review provider รายใหม่จะต้องเป็ นผูท้ ี่ มี คุณสมบัติที่ ก าหนดข้างต้นด้วย
นอกจากนี้ issuer จะต้องเปิ ดเผยคุณสมบัติ ซึ่ งเป็ นไปตามกาหนด และขอบเขตในการประเมิ นของ external
review provider ที่ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อมีการใช้ external review provider
4. การเปิ ดเผยข้ อมู ลเพิ่มเติมในแบบ filing โดยข้อมูลขั้นต่ าเป็ นไปตามมาตรฐานของ ICMA
โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/sustainabilitylinked-bond-principles-slbp/ (ทั้ง นี้ issuer สามารถเปิ ดเผยข้อ มู ล อื่ น ๆ เพิ่ ม เติ ม ตามมาตรฐานที่ น ามาอ้า งอิ ง
กาหนดนอกเหนือจากการเปิ ดเผยข้อมูลตามหัวข้อด้า นล่าง) ซึ่งสามารถสรุ ปสาระสาคัญของการเปิ ดเผยข้อมูลได้
ดังนี้
4.1 การใช้ ม าตรฐานที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การออกและเสนอขาย sustainability-linked bond
กาหนดให้ issuer เปิ ดเผยข้อมูลให้ชดั เจนว่ามีการใช้มาตรฐานใด โดยต้องเป็ นมาตรฐานซึ่งเป็ นที่ยอมรับในระดับ
สากล
4.2 ตัวชี้วดั และเป้าหมายด้านความยัง่ ยืน
4.2.1 นิ ย าม ขอบเขต และวิ ธี ก ารค านวณผลความส าเร็ จ ตามตัว ชี้ ว ัด และเป้ า หมาย
ด้านความยัง่ ยืนที่กาหนด โดยควรมีลกั ษณะดังนี้
- มี ค วามเกี่ ย วข้องและสั มพันธ์กับ เป้ า หมายหรื อกลยุท ธ์ด้า นความยัง่ ยืนของ
กิจการ และมีความสาคัญเชิงกลยุทธ์ดา้ นการดาเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบนั และอนาคต
- สามารถวัดหรื อประเมินผลเชิงปริ มาณและตรวจสอบโดยบุคคลภายนอกได้
- เป็ นตัวชี้วดั และเป้ าหมายด้านความยัง่ ยืนที่มีการเปิ ดเผยในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจาปี แบบรายงานประจาปี รายงานความยัง่ ยืน หรื อรายงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อให้ผูล้ งทุนสามารถ
เปรี ย บเที ย บผลในอดี ตได้ ในกรณี ที่ issuer เลื อกตัวชี้ วดั และเป้ า หมายที่ ไ ม่ เคยเปิ ดเผยมาก่ อน ควรเปิ ดเผย
ผลการดาเนินงานที่ได้รับการตรวจสอบโดยบุคคลภายนอกอย่างน้อย 3 ปี ย้อนหลัง
- เป้ า หมายด้า นความยัง่ ยื น ควรแสดงถึ ง ความท้า ทายและการพัฒ นาอย่างมี
นัยสาคัญ และสอดรับกับกลยุทธ์ดา้ นความยัง่ ยืนขององค์กร
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4.2.2 หลักการและเหตุผล ความสอดคล้องกับนโยบายและเป้ าหมายด้านความยัง่ ยืน
ในระดับองค์กร และกระบวนการกาหนดและคัดเลือกตัวชี้วดั และเป้าหมายด้านความยัง่ ยืน
4.2.3 benchmark หรื อแหล่ งอ้างอิ งภายนอก (“external reference”) (ถ้า มี ) เพื่ อ ใช้ใ นการ
เปรี ยบเทียบและวัดผลความสาเร็ จตามตัวชี้วดั และเป้ าหมายด้านความยัง่ ยืน เช่น การเทียบกับผลการดาเนิ นงาน
ในอดี ต หรื อระดับ ของบริ ษ ทั อื่ น ในกลุ่ม อุตสาหกรรมเดี ย วกัน หรื อระดับมาตรฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม
หรื อระดับเป้าหมายของประเทศ ภูมิภาค หรื อสากล เป็ นต้น
4.2.4 baseline แ ล ะ ช่ ว ง เ ว ล า ที่ ใ ช้ อ้ า ง อิ ง เ พื่ อ ใ ห้ ท ร า บ ถึ ง ผ ล ค ว า ม คื บ ห น้ า
ของการดาเนินงานเทียบกับ ตัวชี้วดั และเป้ าหมายด้านความยัง่ ยืน (ถ้ามี) พร้อมหลักการและเหตุผล ทั้งนี้ issuer
ควรเปิ ดเผยกรณีที่อาจมีสถานการณ์ที่ส่งผลให้ตอ้ งมีการปรับ baseline (ถ้ามี) ให้ชดั เจนด้วย
4.2.5 กลยุ ท ธ์ ห รื อแนวทางที่ น าไปสู่ ความส าเร็ จตาม ตั ว ชี้ วั ด และเป้ าหมาย
ด้านความยัง่ ยืน โดยคานึ งถึงความลับทางการค้าและการแข่งขัน พร้อมระบุผ ลที่คาดว่าจะเกิดจากแผนงานนั้น
(เชิงปริ มาณ ในกรณี ที่สามารถระบุได้) นอกจากนี้ issuer ควรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่อยู่เหนือการควบคุม
ของ issuer ซึ่งอาจกระทบต่อการดาเนินงานเพื่อบรรลุตวั ชี้วดั และเป้าหมายด้านความยัง่ ยืน
4.2.6 กรอบเวลาที่ issuer ตั้งไว้สาหรับการบรรลุตวั ชี้ วดั และเป้ าหมายด้านความยัง่ ยืน
และระยะเวลาในการติดตามและวัดผล
ตัวอย่างตัวชีว้ ัดและเป้าหมายด้ านความยัง่ ยืน
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก
ภายในระยะเวลา 5 ปี ข้างหน้า สามารถลดปริ มาณ
การปล่อยก๊าซเรื อนกระจกได้ 20% เมื่อเทียบกับ
ปริ มาณที่ปล่อยในปี ปัจจุบนั
4.2.7 issuer ควรเปิ ดเผยเงื่ อ นไขและหน้า ที่ ข อง issuer ในการด าเนิ น การ (fallback
mechanism) ในกรณี ที่อาจมีเงื่อนไขที่ทาให้ไม่สามารถคานวณตัวชี้ วดั และเป้ าหมายด้านความยัง่ ยืนที่ต้ งั ไว้ไ ด้
ให้ผลู ้ งทุนทราบอย่างชัดเจนทั้งก่อนการเสนอขายและภายหลังที่มีการดาเนิ นการดังกล่าว เช่น การเปลี่ยนแปลง
ในกฎหมายหรื อหลักเกณฑ์ด้านสิ่ งแวดล้อมหรื อการควบรวมกับกิ จการอื่ น เป็ นต้น โดยควรเปิ ดเผยรายงาน
ดังกล่าวผ่านช่องทางที่ issuer เห็นสมควร เช่น เว็บไซต์ของ issuer
4.3 การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยตราสาร
ให้ระบุรายละเอีย ด เงื่อนไข และความถี่ ของการเปลี่ย นแปลงอัตราดอกเบี้ ย ตราสาร
และอัตราดอกเบี้ยต่าสุ ดหรื อสู งสุ ดที่ผูถ้ ือตราสารจะได้รับ อย่างชัดเจน เช่น หาก issuer ไม่สามารถดาเนิ นงาน
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ตามตัวชี้วดั และเป้ าหมายด้านความยัง่ ยืนที่กาหนดไว้ได้สาเร็ จ issuer จะต้องจ่ายดอกเบี้ย ให้ผถู ้ ือตราสารเพิ่มขึ้น
เป็ นต้น
4.4 การให้ความเห็นหรื อการรับรองโดย external review provider
4.4.1 ระบุคุณสมบัติ external review provider ที่เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด และขอบเขต
ในการประเมินของ external review provider
4.4.2 ระบุ ผลการให้ความเห็ น หรื อ การรั บ รองของ external review provider เกี่ ย วกับ
การกาหนดตัวชี้วดั และเป้ าหมายด้านความยัง่ ยืนที่ issuer กาหนดขึ้นและใช้เป็ นปั จจัยอ้างอิงในการออกตราสาร
ซึ่งต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานสาหรับ sustainability-linked bond ที่เป็ นที่ยอมรับในระดับ
สากล เช่น ICMA SLBP เป็ นต้น และควรเปิ ดเผยรายงานดังกล่าวผ่านช่องทางที่ issuer เห็นสมควร เช่น เว็บไซต์
ของ issuer
4.4.3 ควรระบุเงื่อนไข รวมถึงขั้นตอนและหน้าที่ของ issuer ในกรณี ที่อาจมีเหตุจาเป็ น
ในการเปลี่ยนแปลง external review provider
4.5 การรายงานและช่ องทางการเปิ ดเผยข้อมูล ภายหลังการเสนอขาย เปิ ดเผยประเภท
พร้อมช่องทางและความถี่ของการเปิ ดเผยรายงานดังต่อไปนี้ โดยกาหนดให้รายงานจนกว่าจะครบอายุตราสาร
4.5.1 รายงานผลความคืบหน้าหรื อผลความสาเร็ จ ตามตัวชี้ วดั และเป้ าหมายด้านความ
ยัง่ ยืน จัดทาโดย issuer โดยเปรี ยบเทียบและวัดจาก benchmark, external reference หรื อ baseline (ถ้ามี) อย่างน้อย
ปี ละครั้ ง และ ณ รอบปี ประเมินผล ทั้งนี้ ให้เผยแพร่ ผ่านทางเว็บไซต์ของ issuer หรื อช่องทางอื่นใดที่ issuer
เห็นสมควร พร้อมนาส่งเฉพาะรายงาน ณ รอบปี ประเมินผลต่อสานักงาน
4.5.2 รายงานความเห็นหรื อการรับรองเกี่ยวกับผลความคืบหน้าหรื อผลความสาเร็ จตาม
ตัวชี้ วดั และเป้ า หมายด้า นความยัง่ ยืน ที่ จัดทาโดย external review provider (ส าหรั บการเสนอขายต่อ public
offering และ high net worth) ซึ่ งให้ ค วามเห็ น หรื อ รั บ รองผลความคื บ หน้า หรื อ ผลความส าเร็ จ อย่ า งน้ อ ย
ณ รอบปี ประเมิ น ผล ทั้งนี้ ให้เผยแพร่ ผ่านทางเว็บไซต์ของ issuer หรื อช่องทางอื่ นใดที่ issuer เห็นสมควร
พร้อมนาส่งรายงานต่อสานักงาน
นอกจากนี้ issuer อาจเปิ ดเผยข้อมูลอื่นที่เป็ นประโยชน์ต่อผูล้ งทุนในการคาดการณ์ ห รื อ
ประเมินการดาเนิ นงานตามตัวชี้วดั และเป้าหมายด้านความยัง่ ยืน โดยคานึงถึงความลับทางการค้าและการแข่งขัน
เช่น การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ดา้ นความยัง่ ยืน (ถ้ามี) หรื อข้อมูลอื่น ๆ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ตวั ชี้วดั และเป้าหมาย
ดังกล่าวได้
ตารางสรุ ปหลักการเปิ ดเผยข้ อมูลในแบบ filing ลักษณะโครงการ MTN (โปรดศึกษารายละเอียดและตัวอย่ าง
การเปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในแบบ 69-PO-MTN และแบบ 69-II&HNW-MTN)
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รายการ
1. มาตรฐานที่ใช้
อ้างอิง

2. ตัวชี้วดั และ
เป้าหมายด้าน
ความยัง่ ยืน

BASE
• ระบุมาตรฐานที่เลือกใช้ หรื อ
• ระบุรายการมาตรฐานที่คาดว่าจะ
เลือกใช้ หรื อเปิ ดเผยเบื้องต้นว่าจะ
เลือกใช้มาตรฐานซึ่งเป็ นที่ยอมรับ
ในระดับสากล และก่อนการเสนอ
ขายแต่ละครั้ง issuer จะยืน่
SUPPLEMENT เพื่อระบุวา่
เลือกใช้มาตรฐานใด
ระบุรายละเอียดดังนี้
• นิยาม ขอบเขต และวิธีการคานวณ
ผลความสาเร็จ
• หลักการและเหตุผล ความ
สอดคล้องกับนโยบายและ
เป้าหมายในระดับองค์กร และ
กระบวนการกาหนดและคัดเลือก
ตัวชี้วดั และเป้าหมาย
• กลยุทธ์หรื อแนวทางที่นาไปสู่
ความสาเร็จ
• ควรระบุเงื่อนไขและหน้าที่ของ
issuer ในการดาเนินการ (fallback
mechanism) ในกรณี ที่อาจมี
เงื่อนไขที่ทาให้ไม่สามารถคานวณ
ตัวชี้วดั และเป้าหมายที่ต้ งั ไว้ได้
(ถ้ามี)
ทั้งนี้ issuer สามารถระบุขอ้ มูลตัวเลข
ตัวชี้วดั และเป้าหมาย รายละเอียด
benchmark external reference หรื อ
baseline ที่เลือกใช้ รวมถึงกรอบเวลาที่

แบบ filing
PRICING
-

เปิ ดเผยตัวเลขตัวชี้วดั และ
เป้าหมาย รายละเอียด
benchmark external
reference หรื อ baseline
ที่เลือกใช้ รวมถึงกรอบเวลา
ที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามตัวชี้วดั
และเป้าหมายให้สาเร็จ
ที่ใช้เป็ นเงื่อนไขในการ
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
สาหรับการเสนอขายตรา
สารแต่ละครั้ง

SUPPLEMENT
เปิ ดเผยมาตรฐานที่ใช้
(กรณีที่ยงั ไม่เคยระบุ
ใน BASE)

-
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รายการ

3. การเปลี่ยนแปลง
อัตราดอกเบี้ย
ตราสาร

4. การให้ความเห็น
หรื อการรับรอง
โดย external
review provider
(เฉพาะกรณี
เสนอขาย PO
และ HNW)

5. การรายงานและ
ช่องทางการ
เปิ ดเผยข้อมูล
ภายหลังการ
เสนอขาย

BASE
issuer ต้องทาให้สาเร็จ ก่อนการเสนอ
ขายแต่ละครั้งใน PRICING
ระบุลกั ษณะการเปลี่ยนแปลงอัตรา
ดอกเบี้ยตราสารที่จะกาหนดหรื อ
คาดว่าจะกาหนดเป็ นเงื่อนไข
ทั้งนี้ issuer สามารถระบุขอ้ มูลตัวเลข
อัตราดอกเบี้ยที่จะเปลี่ยนแปลงก่อน
การเสนอขายแต่ละครั้งใน PRICING
• ระบุรายชื่อ external review
provider ที่ได้รับการแต่งตั้ง
คุณสมบัติ ขอบเขตประเมิน และ
สรุ ปความเห็นหรื อการรับรอง
หรื อ
• ระบุเบื้องต้นว่าจะแต่งตั้ง external
review provider ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเกณฑ์ และก่อนการ
เสนอขายแต่ละครั้ง issuer จะยืน่
SUPPLEMENT เพื่อระบุวา่
เปิ ดเผยรายชื่อ external review
provider ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ระบุรายละเอียดความถี่และช่องทาง
การเผยแพร่ รายงานภายหลังการเสนอ
ขาย (โดยเป็ นไปตามที่เกณฑ์กาหนด)

แบบ filing
PRICING

SUPPLEMENT

ระบุลกั ษณะและตัวเลขการ
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
ตราสารที่กาหนดเป็ น
เงื่อนไขสาหรับการเสนอ
ขายในครั้งนั้น ๆ

-

-

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

-

แก้ไขหรื อเพิ่มเติม
ข้อมูลเกี่ยวกับการ
รายงานและช่องทาง
การเปิ ดเผยข้อมูล
ภายหลังการเสนอขาย
ที่เปิ ดเผยใน BASE
(แต่ตอ้ งเป็ นไปตามที่
เกณฑ์กาหนด)
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5. การรายงานภายหลังการออกและเสนอขายตราสาร กาหนดให้ issuer นาส่ งรายงานต่อไปนี้
5.1 รายงานผลความคืบหน้าหรื อผลความสาเร็ จ ตามตัวชี้ วดั และเป้ าหมายด้านความยัง่ ยืน
และผลการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของตราสาร ณ รอบปี ประเมินผล : ให้ issuer รายงานข้อมูลต่อสานักงาน
และผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกู้ (ถ้ามี) ภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่ issuer จัดทาและเผยแพร่ รายงานดังกล่าวตามวิธีการ
และระยะเวลาที่ issuer กาหนดไว้
5.2 รายงานการเปลี่ยนแปลง external review provider (ถ้ามี) : ให้ issuer รายงานข้อมูลต่อ
ส านัก งาน และผูแ้ ทนผูถ้ ื อหุ้นกู้ (ถ้า มี ) ภายใน 15 วันนับ แต่ วนั แต่ ง ตั้ง external review provider รายใหม่ น้ ัน
โดยในการรายงานข้อมูลต่อสานักงาน ให้ issuer นาส่ งเอกสารที่แสดงได้ว่า external review provider รายใหม่
มีคุณสมบัติเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด ระบุขอบเขตการประเมิน และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ดาเนิ นตาม
วิธีการที่ระบุไว้ เช่น ได้รับความยินยอมจากผูถ้ ือตราสารตามวิธีการที่กาหนดในข้อกาหนดสิ ทธิแล้ว เป็ นต้น
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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 ผ่านช่องทางที่ issuer เห็นสมควร
รายงานความเห็นจาก external review เช่น เว็บไซต์ของ issuer
provider
- ส่งหนังสื อรับรองต่อสานักงานว่า
ตราสารหนี้ที่เสนอขายนั้นเป็ นไปตาม
มาตรฐานใด (เฉพาะการเสนอขาย
ตราสารหนี้ที่ได้รับการยกเว้นการยืน่
แบบ filing)
2. หลังการเสนอขาย (เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กาหนดไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน)
2.1 รายงานผลความคืบหน้ าหรื อผลความสาเร็จตามตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านความยั่งยืน และผลการ
เปลีย่ นแปลงอัตราดอกเบีย้ ของตราสาร ณ รอบปี ประเมินผล
(1) รอบการ
อย่างน้อยปี ละครั้ง และ ณ รอบปี
อย่างน้อย ณ รอบปี ประเมินผล
รายงาน
ประเมินผล
(2) การเปิ ดเผย - เปิ ดเผยความถี่และช่องทางการเผยแพร่ - เปิ ดเผยความถี่และช่องทางการเผยแพร่
ข้อมูลและช่องทาง - เผยแพร่ ผา่ นทางเว็บไซต์ของ issuer
- เผยแพร่ ผา่ นทางเว็บไซต์ของ issuer หรื อ
เผยแพร่
หรื อช่องทางอื่นใดที่ issuer
ช่องทางอื่นใดที่ issuer เห็นสมควร
เห็นสมควร
(3) ระยะเวลาส่ง ภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่ issuer
พร้อมกับรายงานของ issuer
รายงาน
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

