ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 31/2564
เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้
ส่ งเสริ มความยัง่ ยืนที่ออกใหม่
(ฉบับประมวล)
___________________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16/6 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 35 มาตรา 40(11) มาตรา 41(3) และ (4) มาตรา 42(10) และมาตรา 43(3)
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการกากับตลาดทุนออกประกาศ
ไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เป็ นต้นไป
ข้อ 2 ในประกาศนี้
“ตราสารหนี้” หมายความว่า ตราสารหนี้ที่ออกใหม่ดงั ต่อไปนี้
(1) หุน้ กู้
(2) พันธบัตร
“ตราสารหนี้ส่งเสริ มความยัง่ ยืน” (sustainability-linked bond) หมายความว่า
หุน้ กูห้ รื อพันธบัตรที่มีขอ้ ตกลงหรื อเงื่อนไขในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งหรื อหลายเรื่ องดังต่อไปนี้ โดยอ้างอิงกับ
ผลความสาเร็ จหรื อผลการดาเนินการตามตัวชี้วดั และเป้าหมายด้านความยัง่ ยืนของผูอ้ อกตราสาร
หรื อบริ ษทั ในเครื อ
(1) การปรับอัตราดอกเบี้ย
(2) ภาระผูกพันในการดาเนินการใด ๆ ของผูอ้ อกตราสาร ซึ่งสอดรับกับเป้าหมาย
หรื อกลยุทธ์ดา้ นความยัง่ ยืนของผูอ้ อกตราสารหรื อบริ ษทั ในเครื อ



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 55/2564 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้
ส่ งเสริ มความยัง่ ยืนที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564)
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“ตัวชี้ วดั และเป้ าหมายด้านความยัง่ ยืน” หมายความว่า ปั จจัยที่วดั ผลความสาเร็ จ
หรื อผลการดาเนินการของผูอ้ อกตราสารหรื อบริ ษทั ในเครื อ ในการจัดการด้านความยัง่ ยืนในประเด็น
ด้านสิ่ งแวดล้อมหรื อสังคม ซึ่ งสอดคล้องกับธุ รกิจของผูอ้ อกตราสารหรื อบริ ษทั ในเครื อ
และสามารถวัดผลในเชิงปริ มาณได้
“บริ ษทั ในเครื อ” หมายความว่า บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ย่อยในลาดับเดียวกัน
หรื อบริ ษทั ร่ วม ของผูอ้ อกตราสาร
คาว่า “ผูล้ งทุนรายใหญ่” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคาดังกล่าว
ที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนด
บทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท
หมวด 1
บททัว่ ไป
_______________________
ส่วนที่ 1
ขอบเขตการใช้บงั คับ
________________________
ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้
ส่งเสริ มความยัง่ ยืนที่ออกใหม่ในประเทศไทย
ข้อ 4 ในการจาหน่ายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไปตามประกาศนี้
ผูไ้ ด้รับอนุญาตมีหน้าที่ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ว่าด้วยการจาหน่าย
ตราสารหนี้และใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่ออกใหม่ของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ดว้ ย
ข้อ 5 เอกสารหรื อหลักฐานที่ตอ้ งยืน่ ต่อสานักงานตามที่ประกาศนี้กาหนด ไม่วา่ ก่อน
หรื อภายหลังได้รับอนุญาต ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สานักงานประกาศกาหนด
ส่วนที่ 2
อานาจของสานักงาน
________________________
ข้อ 6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริ งต่อสานักงานที่เป็ นเหตุอนั ควรสงสัยกรณีใดกรณี หนึ่ง
ดังต่อไปนี้ สานักงานอาจไม่อนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ตามคาขออนุญาตได้
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(1) ผูข้ ออนุญาตหรื อการเสนอขายตราสารหนี้มีลกั ษณะหรื อรู ปแบบเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะได้รับอนุญาตตามประกาศนี้ แต่มีขอ้ เท็จจริ งซึ่งทาให้พิจารณาได้วา่
ความมุ่งหมายหรื อเนื้ อหาสาระที่แท้จริ ง (substance) ของการเสนอขายตราสารหนี้ น้ นั เข้าลักษณะ
เป็ นการหลีกเลี่ยงบทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรื อประกาศนี้
(2) การเสนอขายตราสารหนี้ อาจขัดต่อนโยบายสาธารณะหรื อนโยบายของรัฐ
(3) การเสนอขายตราสารหนี้อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือต่อตลาดทุนไทย
โดยรวม
(4) การเสนอขายตราสารหนี้ อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อผูล้ งทุนโดยรวม หรื ออาจ
ทาให้ผลู ้ งทุนโดยรวมไม่ได้รับความเป็ นธรรม หรื อผูล้ งทุนอาจไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องหรื อเพียงพอ
ประกอบการตัดสิ นใจลงทุน
ข้อ 7 ในกรณี ที่เข้าลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ สานักงานอาจผ่อนผัน
ไม่นาหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้มาใช้พิจารณาคาขออนุญาต หรื อไม่นาเงื่อนไขตามประกาศนี้มาใช้บงั คับ
กับการเสนอขายตราสารหนี้ ที่ได้รับอนุญาตได้
(1) มีขอ้ เท็จจริ งที่ชดั เจนซึ่งทาให้พิจารณาได้วา่ หลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะผ่อนผันให้
ไม่มีนยั สาคัญสาหรับการพิจารณาอนุญาตในกรณี น้ นั และประโยชน์ที่จะได้ไม่คมุ ้ ค่ากับต้นทุน
ในการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขดังกล่าว
(2) ผูข้ ออนุญาตมีขอ้ จากัดตามกฎหมายอื่นที่ทาให้ไม่สามารถปฏิบตั ิให้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน
(3) ผูข้ ออนุญาตมีมาตรการอื่นที่เพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบตั ิให้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน
การผ่อนผันตามวรรคหนึ่งให้คานึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของข้อมูล
ประกอบการตัดสิ นใจลงทุนและมาตรการคุม้ ครองผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ ทั้งนี้ สานักงานอาจกาหนด
เงื่อนไขให้ผขู ้ ออนุญาตต้องปฏิบตั ิดว้ ยก็ได้
ข้อ 8 ในกรณีที่ปรากฏต่อสานักงานภายหลังการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้
ว่าข้อเท็จจริ งและพฤติการณ์ที่สานักงานนามาพิจารณาเพื่ออนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหากข้อเท็จจริ งและพฤติการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นปรากฏต่อสานักงานก่อน
การอนุญาต สานักงานอาจไม่อนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ น้ นั ให้สานักงานมีอานาจดังต่อไปนี้
(1) สั่งให้ผไู ้ ด้รับอนุญาต กรรมการ หรื อผูบ้ ริ หารของผูไ้ ด้รับอนุญาต ชี้แจงหรื อ
เปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนด และระงับการอนุญาตให้ออกตราสารหนี้ หรื อ
ให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตระงับการเสนอขายตราสารหนี้ไว้ก่อนจนกว่าจะได้ช้ ีแจงหรื อแก้ไขให้ถูกต้อง
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และหากผูไ้ ด้รับอนุญาต กรรมการ หรื อผูบ้ ริ หารของผูไ้ ด้รับอนุญาต ไม่สามารถชี้แจงหรื อดาเนิ นการ
แก้ไขให้ถูกต้องได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด สานักงานอาจสั่งเพิกถอนการอนุญาตตาม (2) ได้
(2) สั่งเพิกถอนการอนุ ญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ในส่ วนที่ยงั ไม่ได้เสนอขาย
หรื อยังไม่มีผจู ้ องซื้ อ
ในการสั่งการตามวรรคหนึ่งให้สานักงานคานึงถึงปั จจัยดังต่อไปนี้ ประกอบการพิจารณา
(1) ความร้ายแรงของข้อเท็จจริ งหรื อพฤติการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
(2) ผลกระทบต่อผูล้ งทุนที่จองซื้อตราสารหนี้น้ นั
ข้อ 9 ในกรณี ที่ปรากฏข้อเท็จจริ งต่อสานักงานที่เป็ นเหตุอนั ควรสงสัยดังต่อไปนี้
สานักงานอาจสั่งมิให้การอนุญาตสาหรับการเสนอขายตราสารหนี้ในวงจากัดที่ได้รับอนุญาตมีผล
สั่งระงับการเสนอขายตราสารหนี้ หรื อสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ ได้ แล้วแต่กรณี
(1) บริ ษทั ที่จะเสนอขายตราสารหนี้มีขอ้ บกพร่ องหรื อมีความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับ
การปฏิบตั ิตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ หรื อจะไม่สามารถปฏิบตั ิตาม
ประกาศนี้ได้
(2) การเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่มีลกั ษณะที่อาจเข้าข่ายเป็ นการหลีกเลี่ยงกฎเกณฑ์
ที่ออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรม
ในตลาดทุน
(3) การเสนอขายตราสารหนี้ ที่ออกใหม่อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อผูล้ งทุนหรื อ
อาจทาให้ผลู ้ งทุนไม่ได้รับความเป็ นธรรม หรื อผูล้ งทุนอาจไม่ได้รับข้อมูลที่มีนยั สาคัญต่อการตัดสิ นใจลงทุน
ข้อ 10 ในระหว่างอายุโครงการที่ได้รับอนุญาต หากปรากฏข้อเท็จจริ งต่อสานักงานว่า
ผูไ้ ด้รับอนุญาตไม่สามารถดารงคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การอนุญาต ปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขที่ตอ้ งปฏิบตั ิ
ภายหลังได้รับอนุญาต หรื อมีการเปิ ดเผยข้อมูลที่มีนยั สาคัญต่อประชาชนที่ไม่ครบถ้วนถูกต้อง
ไม่เพียงพอต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุน สานักงานอาจสั่งระงับการเสนอขายตราสารหนี้ไว้ก่อน
หรื อสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ในลักษณะโครงการได้
หมวด 2
การเสนอขายตราสารหนี้ส่งเสริ มความยัง่ ยืน
___________________
ข้อ 11 ในการขออนุญาต การอนุญาต และเงื่อนไขที่ตอ้ งปฏิบตั ิภายหลังได้รับอนุญาต
เสนอขายตราสารหนี้ส่งเสริ มความยัง่ ยืนที่ออกใหม่ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้ ทั้งนี้ เท่าที่
ไม่ขดั หรื อแย้งกับข้อกาหนดตามประกาศนี้
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(1) กรณีผูอ้ อกและเสนอขายเป็ นบริ ษทั ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การเสนอขาย
ตราสารหนี้ในส่ วนที่เกี่ยวกับหุน้ กูต้ ามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาต
และการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่
(2) กรณีผูอ้ อกและเสนอขายเป็ นหน่วยงานภาครัฐไทย ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
การเสนอขายตราสารหนี้ในส่ วนที่เกี่ยวกับหุน้ กูแ้ ละพันธบัตรตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ว่าด้วยการเสนอขายตราสารหนี้ของหน่วยงานภาครัฐไทย
(3) กรณีผูอ้ อกและเสนอขายเป็ นกิจการตามกฎหมายไทยหรื อกิจการตามกฎหมาย
ต่างประเทศ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การเสนอขายตราสารหนี้ในส่ วนที่เกี่ยวกับหุน้ กูห้ รื อพันธบัตร
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายหุน้ กูส้ กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย
หรื อตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายพันธบัตรสกุลเงินตราต่างประเทศ
ในประเทศไทยของกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี
(4) กรณีผอู ้ อกและเสนอขายเป็ นกิจการต่างประเทศ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
การเสนอขายตราสารหนี้ในส่ วนที่เกี่ยวกับหุน้ กูแ้ ละพันธบัตรตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การอนุญาตให้กิจการต่างประเทศเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ซ่ ึงเป็ นสกุลเงินบาท
ข้อ 12 ตราสารหนี้ส่งเสริ มความยัง่ ยืนที่จะได้รับอนุญาต ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(1) มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ โดยอัตราดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรื อ
ลดลงในลักษณะขั้นบันไดตามเงื่อนไขที่กาหนดได้ ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงลดลงต้องไม่ส่งผลให้
การชาระดอกเบี้ยงวดใดงวดหนึ่งมีอตั ราเท่ากับหรื อน้อยกว่าศูนย์
(2) ไม่มีขอ้ ตกลงใด ๆ ที่ทาให้ตราสารหนี้น้ นั มีลกั ษณะทานองเดียวกับหุ ้นกูท้ ี่มี
อนุพนั ธ์แฝงตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและ
เสนอขายหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝง เว้นแต่เป็ นตราสารหนี้ที่ผอู ้ อกมีสิทธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกาหนด
(callable) หรื อผูถ้ ือมีสิทธิเรี ยกให้ผอู ้ อกชาระหนี้คืนก่อนกาหนด (puttable) โดยมีการกาหนดอัตราดอกเบี้ย
ไว้อย่างแน่นอน และไม่มีการกาหนดเงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ยที่อา้ งอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื่นเพิ่มเติม
(3) ในกรณีที่ประสงค์จะเสนอขายต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไปหรื อต่อผูล้ งทุนรายใหญ่
ผูข้ ออนุญาตต้องจัดให้มีผปู ้ ระเมินภายนอกที่เป็ นอิสระ (external review provider) ซึ่งมีคุณสมบัติ
ตามข้อ 13 เพื่อทาหน้าที่ดงั นี้
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(ก) ให้ความเห็นหรื อรับรองเกี่ยวกับกรอบและลักษณะการเสนอขายตราสาร
(framework) ว่าเป็ นไปตามมาตรฐานสาหรับตราสารหนี้ส่งเสริ มความยัง่ ยืนที่เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
เช่น International Capital Market Association Sustainability-linked Bond Principles (ICMA SLBP) เป็ นต้น
(ข) ให้ความเห็นหรื อรับรองเกี่ยวกับผลความสาเร็จและการดาเนินการ
ตามตัวชี้วดั และเป้าหมายด้านความยัง่ ยืนภายหลังการออกตราสาร ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 14
(4) ไม่มีลกั ษณะเป็ นตราสารที่ซบั ซ้อน เช่น หุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ หรื อหุน้ กูท้ ี่ครบกาหนด
ไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริ ษทั (perpetual bond) เป็ นต้น
ความในวรรคหนึ่ง (3) มิให้นามาใช้บงั คับกับกรณีที่ผขู ้ ออนุญาตยืน่ คาขออนุญาต
ในลักษณะรายโครงการ โดยประสงค์จะเสนอขายตราสารหนี้ส่งเสริ มความยัง่ ยืนภายใต้โครงการดังกล่าว
แต่จะมีการออกและเสนอขายในอนาคต ทั้งนี้ ผูข้ ออนุญาตต้องแสดงได้วา่ จะสามารถจัดให้มีผปู ้ ระเมิน
ภายนอกที่เป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ในวรรคหนึ่ง (3) เมื่อจะมีการออกและเสนอขายตราสารหนี้
ส่ งเสริ มความยัง่ ยืนในแต่ละครั้ง
ข้อ 13 ผูป้ ระเมินภายนอกที่เป็ นอิสระตามข้อ 12 วรรคหนึ่ง (3) และวรรคสอง
ต้องมีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ หรื อกลไก ในการดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) การประเมินหรื อให้การรับรองที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ในกลุ่มความยัง่ ยืน
เช่น ตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) ตราสารหนี้เพื่อพัฒนาสังคม (social bond)
หรื อตราสารหนี้ เพื่อความยัง่ ยืน (sustainability bond) เป็ นต้น
(2) การประเมินหรื อให้การรับรองในด้านที่เกี่ยวข้องกับความยัง่ ยืน หรื อการวัด
ผลความสาเร็ จของตัวชี้วดั และเป้าหมายด้านความยัง่ ยืนซึ่งเป็ นที่ยอมรับในระดับประเทศหรื อระดับสากล
ข้อ 14 ภายหลังการเสนอขายตราสารหนี้ส่งเสริ มความยัง่ ยืนต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไป
หรื อต่อผูล้ งทุนรายใหญ่ ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องจัดให้ผปู ้ ระเมินภายนอกที่เป็ นอิสระซึ่งมีคุณสมบัติ
ตามข้อ 13 ดาเนินการให้ความเห็นหรื อรับรองเกี่ยวกับผลความสาเร็จหรื อผลการดาเนินการตามตัวชี้วดั
และเป้าหมายด้านความยัง่ ยืน ณ รอบปี ประเมินผล
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ข้อ 15 ให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ส่งเสริ มความยัง่ ยืน รายงานข้อมูล
ดังต่อไปนี้ ต่อสานักงาน และผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กาหนดไว้
บนเว็บไซต์ของสานักงาน
(1) ผลความคืบหน้าหรื อผลความสาเร็ จตามตัวชี้วดั และเป้าหมายด้านความยัง่ ยืน
และผลการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหรื อแนวทางการดาเนิ นการตามภาระผูกพัน แล้วแต่กรณี ของตราสาร
ณ รอบปี ประเมินผล
(2) การเปลี่ยนแปลงผูป้ ระเมินภายนอกที่เป็ นอิสระ (ถ้ามี)
ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564

(นางสาวรื่ นวดี สุวรรณมงคล)
เลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน
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