
 

 

    คู่มือการออกและเสนอขายตราสารหนี้เพ่ืออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม (“Green Bond”) หรือตราสารหนี้เพ่ือพฒันา

สังคม (“Social Bond”) หรือตราสารหนี้เพ่ือความยั่งยืน (“Sustainability Bond”) 

 
ในการส่งเสริมการออกและเสนอขาย Green Bond หรือ Social Bond หรือ Sustainability Bond 

นั้น ส านกังานพิจารณาแลว้เห็นวา่ตราสารหน้ีดงักล่าวไม่ใช่ตราสารหน้ีประเภทใหม่ เพียงแต่เป็นตราสารหน้ีท่ี 
ระดมทุนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อน าเงินไปใชใ้นโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและพฒันาสังคม  
ดงันั้น ในการก ากบัดูแลผูอ้อกตราสารหน้ีดงักล่าว (“issuer”) จึงไดก้ าหนดใหป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑส์ าหรับ 
การออกตราสารหน้ีท่ีมีอยูเ่ดิม รวมทั้งใหป้ฏิบติัตามมาตรฐานส าหรับ Green Bond หรือ Social Bond หรือ 
Sustainability Bond และมาตรฐานนิยามและหมวดหมู่โครงการหรือกิจกรรมท่ีย ัง่ยนื (“Taxonomy”) (ถา้มี) ซ่ึง
เป็นท่ียอมรับในระดบัประเทศหรือระดบัสากลท่ีน ามาอา้งอิงเพิ่มเติม  

ในการแกไ้ขเกณฑร์องรับ Green Bond หรือ Social Bond หรือ Sustainability Bond  ส านกังาน
ไดมี้การปรับปรุงหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลเพื่อให ้issuer มีความเขา้ใจท่ีชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติั 
ในการออกและเสนอขาย รวมทั้งการเปิดเผยขอ้มูล ส านกังานจึงไดจ้ดัท าแนวทางส าหรับ issuer ดงัน้ี 

1. การเลือกใช้มาตรฐานท่ีน ามาอ้างองิ เพื่อใหก้ารออก Green Bond หรือ Social Bond หรือ 
Sustainability Bond  มีความน่าเช่ือถือวา่เป็นตราสารหน้ีท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อน าเงินไปลงทุนในโครงการเพื่อ 
การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและการพฒันาสังคมจริง  ดงันั้น issuer จึงตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานใดมาตรฐานหน่ึง  
โดยส านกังานไม่บงัคบัใหใ้ชม้าตรฐานใดเป็นการเฉพาะ แต่จะก าหนดให้ตอ้งใชม้าตรฐานส าหรับ Green Bond 
หรือ Social Bond หรือ Sustainability Bond และ Taxonomy (ถา้มี) ท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัประเทศหรือระดบั
สากล ดงัน้ี 

(ก)  กรณีการเสนอขาย Green Bond เช่น มาตรฐาน ASEAN Green Bond Standards 
(ASEAN GBS) หรือมาตรฐาน International Capital Market Association Green Bond Principles (ICMA GBP)  
เป็นตน้ 

(ข)  กรณีการเสนอขาย Social Bond เช่น มาตรฐาน ASEAN Social Bond Standards 
(ASEAN SBS) หรือมาตรฐาน International Capital Market Association Social Bond Principles (ICMA SBP) 
เป็นตน้  

(ค)  กรณีการเสนอขาย Sustainability Bond เช่น มาตรฐาน ASEAN Sustainability Bond 
Standards (ASEAN SUS) หรือมาตรฐาน International Capital Market Association Sustainability Bond Guidelines 
(ICMA SBG) เป็นตน้ 

โดยในกรณีการเสนอขายตราสารหนีท่ี้ได้รับยกเว้นการย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูล          
การเสนอขายตราสารหนี ้(“แบบ filing”) issuer ต้องจัดท าหนังสือรับรองและน าส่งต่อส านักงานว่าตราสารหนี ้        
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ท่ีเสนอขายนั้นเป็นไปตามมาตรฐานส าหรับ Green Bond หรือ Social Bond หรือ Sustainability Bond และ 
Taxonomy (ถา้มี) ใด  

2. การเปิดเผยข้อมูลเพิม่เติมในแบบ filing โดยขอ้มูลขั้นต ่าเป็นไปตามมาตรฐานของ ICMA 
โดยสามารถดูรายละเอียดไดท่ี้ https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/  ซ่ึงสามารถ
สรุปสาระส าคญัของการเปิดเผยขอ้มูลได ้ดงัน้ี 

2.1  วตัถุประสงคก์ารใชเ้งินท่ีไดจ้ากการระดมทุน (Use of Proceeds) โดย issuer มีหนา้ท่ี
ประเมินวา่โครงการนั้นเป็นประโยชน์ต่อส่ิงแวดลอ้มหรือช่วยพฒันาสังคมอยา่งไร  

2.2  กระบวนการท่ีใชใ้นการประเมินและคดัเลือกโครงการ (Process for Project Evaluation 
and Selection) โดยเปิดเผยกระบวนการและปัจจยัท่ีใชใ้นการพิจารณาคดัเลือกโครงการท่ีจะลงทุนใหผู้ล้งทุนทราบ  
ทั้งน้ี ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัมาตรฐาน หรือวิธีการท่ีใชใ้นการคดัเลือกโครงการดว้ย   

2.3  การบริหารจดัการเงินท่ีไดจ้ากการระดมทุน (Management of Proceeds) โดยแสดงถึง
วิธีการติดตามการใชเ้งินท่ีไดม้าจากการระดมทุนไปใชใ้นโครงการและวิธีการแบ่งแยกเงินออกจากเงินอ่ืนของบริษทั
ใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน เช่น การน าเงินท่ีไดจ้ากการระดมทุนแยกเป็นบญัชีต่างหากจากบญัชีทรัพยสิ์นอ่ืน ๆ  
(sub-account) ของผูเ้สนอขายตราสารหน้ี เป็นตน้ 

2.4  การรายงานและช่องทางการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินการภายหลงัการเสนอขาย 
(Reporting) เปิดเผยรายงานประเภทต่าง ๆ จนกวา่จะครบอายขุองตราสารหน้ี  เช่น รายงานการใชเ้งินท่ีระดมทุน
ได ้หรือรายงานความคืบหนา้ของโครงการวา่ด าเนินการถึงขั้นตอนใด จ านวนเงินท่ีใช ้และยอดคงเหลือ เป็นตน้ 
รวมทั้งช่องทางการเปิดเผยขอ้มูล เช่น บนเวบ็ไซตข์องผูเ้สนอขายตราสารหน้ี ซ่ึงควรจดัใหมี้การรายงานอยา่ง
นอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง เป็นตน้   

อยา่งไรก็ดี issuer สามารถเปิดเผยขอ้มูลอ่ืน ๆ เพิ่มเติมตามมาตรฐานท่ีน ามาอา้งอิงก าหนด
นอกเหนือจากการเปิดเผยขอ้มูลตามหวัขอ้ขา้งตน้ได ้ 

อน่ึง กรณีการเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่หรือผูล้งทุนรายยอ่ย ซ่ึง issuer  
มีหนา้ท่ีตอ้งเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน ให ้issuer ด าเนินการ
เปิดเผยขอ้มูลขา้งตน้ตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศวา่ดว้ยการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี 
ส าหรับความคืบหนา้ของโครงการ ให้รายงานตามช่องทางท่ีเปิดเผยไวใ้นขอ้ 2.4  

  3. External Review Provider   ส านกังานสนบัสนุนให ้issuer จดัใหมี้ external review 
provider เพื่อใหค้วามเห็นในแต่ละขั้นตอนของการออกและเสนอขาย Green Bond หรือ Social Bond หรือ 
Sustainability Bond  ตั้งแต่การคดัเลือกโครงการท่ีจะระดมทุน จนถึงการใหค้วามเห็นบนรายงานภายหลงัการ
เสนอขาย โดยเร่ืองดงักล่าวเป็นไปตามความสมคัรใจของ issuer ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัสากล  ทั้งน้ี ใน
กรณีท่ีมี external review provider ผูอ้อกควรจดัใหมี้ external review provider ท่ีมีความเช่ียวชาญและ

https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/
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ประสบการณ์ในส่ิงท่ีตนประเมิน และให ้issuer เปิดเผย credential และ scope ในการ review ผ่านทางเวบ็ไซต์
ของ issuer หรือช่องทางอ่ืนใดท่ี issuer เห็นสมควร เพื่อใหผู้ล้งทุนทราบตลอดอายขุองตราสารหน้ีเพื่อสร้าง
ความเช่ือมัน่ใหก้บัผูล้งทุน  


