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เรียน ประธานกรรมการ ชมรมวาณิชธนกิจ 
 ผูจ้ดัการ 

บริษทัท่ีออกตราสารหน้ีทุกบริษทั 
บริษทัท่ีปรึกษาทางการเงินทุกบริษทั 

   

ท่ี จต.(ว) 4/2564  เร่ือง  น าส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเขา้ใจเก่ียวกบั 
การปรับปรุงหลกัเกณฑก์ารออกและเสนอขายตราสารหน้ีส่งเสริมความยัง่ยนื 

 

ด้วยส านัก ง านคณะกรรมการก ากับหลักท รัพย์และตลาดหลักท รัพย์   
(“ส านกังาน ก.ล.ต.”) ไดป้รับปรุงประกาศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายตราสารหน้ีส่งเสริม 
ความยัง่ยืน (“sustainability-linked bond”) จ านวน 3 ฉบบั พร้อมทั้งแนวทางการรายงาน คู่มือ และ 
Checklist การเปิดเผยขอ้มูลส าหรับการออกและเสนอขาย sustainability-linked bond รวมถึงสรุป
ประเด็นจากการประชุมหารือกบัผูป้ระกอบธุรกิจ (“focus group”) เร่ือง การแกไ้ขประกาศส าหรับ
การออกและเสนอขาย sustainability-linked bond ดงัน้ี (ภาพถ่ายประกาศตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย)  

1.  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 55/2564 เร่ือง  การขออนุญาต
และการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีส่งเสริมความยั่งยืนท่ีออกใหม่  (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี   
8 กนัยายน พ.ศ. 2564 

2.  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 56/2564 เร่ือง การยื่นแบบแสดง
รายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 23) ลงวนัท่ี 8 กนัยายน พ.ศ. 2564 

3.  ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์                     
ท่ี สจ. 54/2564 เร่ือง  หลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดัท าสรุปขอ้มูลส าคญัของตราสาร (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 
8 กนัยายน พ.ศ. 2564 

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

ประกาศส าหรับการออกและเสนอขาย sustainability-linked bond 
เพื่อให้ผูป้ระกอบธุรกิจมีความเข้าใจท่ีตรงกันและถือปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ 

ท่ีประกาศก าหนดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ส านกังาน ก.ล.ต. จึงขอซกัซ้อมความเขา้ใจเก่ียวกบัประกาศดงักล่าว 
ดงัต่อไปน้ี 

www.sec.or.th 
โทร.   : 0-2033-9999 
แฟกซ์ : 0-2033-9660 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
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1. วัตถุประสงค์ของการออกประกาศ 
เพื่ อ เพิ่มความยืดหยุ่นในข้อก าหนดส าห รับการออกและ เสนอขาย 

sustainability-linked bond ท่ี ย ังคงช่วยสร้างผลกระทบทางบวกต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม                   
รวมถึงส่งเสริมนวตักรรมใหม่ ๆ ท่ีจะช่วยผลักดันการพัฒนาอย่างย ัง่ยืนของผูป้ระกอบธุรกิจ                 
ในประเทศไทย 

2. สรุปสาระส าคัญของการปรับปรุงหลกัเกณฑ์  
2.1 ลักษณะ sustainability-linked bond ท่ีเสนอขาย โดยสรุปสาระส าคญั

ไดด้งัต่อไปน้ี 
(1) ปรับนิยามของ sustainability-linked bond ให้รองรับการก าหนด

ข้อตกลงและเง่ือนไขในลักษณะอ่ืนนอกเหนือจากการปรับอัตราดอกเบ้ียตราสาร โดยการ
ก าหนดให้ผูอ้อกตราสาร (“issuer”) มีภาระผูกพนัในการด าเนินการใด ๆ ซ่ึงสอดรับกบัเป้าหมาย
หรือกลยทุธ์ดา้นความยัง่ยนืใด ๆ ของ issuer หรือบริษทัในเครือ  ทั้งน้ี บริษทัในเครือ หมายความว่า 
บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัยอ่ยในล าดบัเดียวกนัหรือบริษทัร่วม ของ issuer 

(2) ปรับนิยามตัวช้ีวดัและเป้าหมายด้านความยัง่ยืนให้รวมถึงปัจจัย                 
ท่ีวดัผลความส าเร็จหรือผลการด าเนินการของทั้ง issuer หรือบริษทัในเครือ ในการจดัการดา้นความ
ยัง่ยืนในประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้มหรือสังคม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัธุรกิจของ issuer หรือบริษทัในเครือ 
และสามารถวัดผลในเชิงปริมาณได้ เพื่อรองรับกรณี issuer ท่ีไม่มีการประกอบธุรกิจ หรือ 
เป็นบริษัทในเครือ เช่น กรณีการออกตราสารหน้ีผ่านบริษัทท่ีประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น 
(holding company) หรือศูนยบ์ริหารเงิน (treasury center) 

2.2 หน้าท่ีของผู้ประเมินภายนอกท่ีเป็นอสิระ (“external review provider”) 
แกไ้ขหนา้ท่ี external review provider ก่อนการเสนอขาย sustainability-

linked bond โดยส าหรับการเสนอขายตราสารต่อประชาชนทัว่ไป (public offering) และผูล้งทุน         
รายใหญ่ (high net worth) ก าหนดให้มีการแต่งตั้ง external review provider เพื่อท าหนา้ท่ีความเห็น
หรือรับรองเก่ียวกบักรอบและลกัษณะการเสนอขายตราสาร (framework) ว่าเป็นไปตามมาตรฐาน
ส าหรับ sustainability-linked bond ท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล เช่น Sustainability-linked Bond 
Principles ของ International Capital Market Association เป็นตน้ 

2.3 คุณสมบัติ external review provider 
ขยายขอบเขตคุณสมบติัของ external review provider ท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง           

โดยตอ้งมีประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ หรือกลไก ในการด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
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(1) การประเมินหรือให้การรับรองท่ีเก่ียวข้องกับตราสารหน้ีในกลุ่ม
ความยัง่ยืน เช่น ตราสารหน้ีเพื่ออนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม (green bond) ตราสารหน้ีเพื่อพฒันาสังคม 
(social bond) หรือตราสารหน้ีเพื่อความยัง่ยนื (sustainability bond) เป็นตน้ 

(2) การประเมินหรือใหก้ารรับรองในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัความยัง่ยนื หรือ
การวดัผลความส าเร็จของตวัช้ีวดัและเป้าหมายดา้นความยัง่ยืนซ่ึงเป็นท่ียอมรับในระดบัประเทศ
หรือระดบัสากล (ตวัอย่างเช่น ผูส้อบบญัชี ผูจ้ดัท าดชันีหลกัทรัพยห์รือผูป้ระเมินบริษทัตามเกณฑ์               
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาล (ESG) (เช่น Dow Jones Sustainability Index หรือ DJSI, 
MSCI ESG Rating และ SET THSI) หรือผูท่ี้มีเทคโนโลยีหรือความเช่ียวชาญเฉพาะในการรับรอง
มาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้) 

2.4 การรายงานภายหลงัการออกและเสนอขายตราสาร 
ส าหรับการเสนอขาย  sustainability-linked bond ท่ี มีข้อตกลงและ

เง่ือนไขให้ผู ้ออกตราสารมีภาระผูกพันในการด าเนินการใด ๆ issuer ต้องรายงานแนวทาง                   
การด าเนินการตามภาระผูกพนัดังกล่าว ณ รอบปีประเมินผลด้วย โดยให้ issuer รายงานข้อมูล
เก่ียวกับผลกระทบต่อการด าเนินการตามภาระผูกพนัต่อส านักงาน ก.ล.ต. และผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้          
(ถา้มี) ภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัท่ี issuer จดัท าและเผยแพร่รายงานดังกล่าวตามวิธีการและ
ระยะเวลาท่ี issuer ก าหนดไว ้

ทั้ ง น้ี  ในกรณีการเสนอขาย sustainability-linked bond ท่ี มีข้อตกลง            
และเง่ือนไขในการปรับอัตราดอกเบ้ีย ส าหรับงวดดอกเบ้ียท่ีจะมีการปรับ ให้แจ้งสมาคม                 
ตลาดตราสารหน้ีไทย (“ThaiBMA”) ไม่เกิน 3 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีทราบว่าจะมีการเปล่ียนแปลง
ดอกเบ้ียเกิดขึ้ น เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียมีผลต่อการค านวณราคาและอัตรา
ผลตอบแทนของตราสารโดย ThaiBMA และควรก าหนดหนา้ท่ีของ issuer ในการแจง้อตัราดอกเบ้ีย
ส าหรับแต่ละงวดดอกเบ้ียท่ีจะมีการปรับต่อ ThaiBMA ไวใ้นขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของ
ผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถื้อหุน้กูด้ว้ย (ถา้มี) 

2.5 การเปิดเผยข้อมูลในแบบ filing และ factsheet 
ป รั บป รุ ง แบบ  69-II&HNW-ร า ย ค ร้ั ง  แบบ  69-II& HNW-MTN                      

แบบ 69-PO-รายคร้ัง แบบ 69-PO-MTN และ factsheet เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับ                  
การเสนอขาย  sustainability-linked bond เป็นไปในแนวทางเดียวกับการแก้ไขหลักเกณฑ์ตาม  
2.1-2.4 เช่น ขอ้มูลเก่ียวกับตวัช้ีวดัและเป้าหมายด้านความยัง่ยืน การด าเนินการตามภาระผูกพนั                        
การให้ความเห็นหรือการรับรองโดย external review provider และความเ ส่ียงส าคัญของ 
ตราสาร เป็นตน้ 
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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 

 
 

 (นางช่อทิพย ์ เศวตรุนทร์) 
 ผูอ้  านวยการฝ่ายตราสารหน้ี 
     เลขาธิการแทน 
 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย  1.   ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 55/2564 เร่ือง การขออนุญาต และ           
การอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีส่งเสริมความยัง่ยืนท่ีออกใหม่ (ฉบบัท่ี 2) 
ลงวนัท่ี 8 กนัยายน พ.ศ. 2564 

2.  ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี  ทจ.  56/2564 เ ร่ือง  การยื่น 
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบับท่ี 23)  ลงวันท่ี   
8 กนัยายน พ.ศ. 2564   

3.  ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   
ท่ี สจ. 54/2564 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดัท าสรุปขอ้มูลส าคญัของตราสาร  
(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 8 กนัยายน พ.ศ. 2564 

4.  คู่มือการออกและเสนอขายตราสารหน้ีส่งเสริมความยัง่ยืน (sustainability-linked 
bond) 

5.  แนวทางรายงานส าหรับการเสนอขายตราสารหน้ีส่งเสริมความยั่งยืน 
(sustainability-linked bond) 

6.  Checklist การเปิดเผยขอ้มูลส าหรับการเสนอขายตราสารหน้ีส่งเสริมความยัง่ยืน 
(sustainability-linked bond) 

7.  สรุปประเด็นค าถามและค าตอบจากการประชุมหารือกับผู ้ประกอบธุรกิจ  
(focus group) เร่ือง การแกไ้ขประกาศส าหรับการออกและเสนอขายตราสารหน้ี
ส่งเสริมความยัง่ยนื (sustainability-linked bond) 

 

ฝ่ายตราสารหน้ี 
โทรศพัท/์โทรสาร 0-2033-4632 
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