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ส่วนท่ี 1 : บทน า 
ส ำนักงำนผลักดันและให้ควำมส ำคัญด้ำนส่ิงแวดล้อม (Environment) สังคม (Social)                

และธรรมำภิบำลหรือบรรษทัภิบำล (Governance) หรือ “ESG” มำอยำ่งต่อเน่ือง สอดคลอ้งกบัยทุธศำสตร์
ท่ี 4 และ 5 ของยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ซ่ึงเป็นยุทธศำสตร์ในกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียม
กนัทำงสังคมและกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยในแผนยุทธศำสตร์
ส ำนกังำนปี 2563 – 2565 เร่ือง Sustainable Finance เป็นหน่ึงในแผนงำนส ำคญัของส ำนกังำน  ซ่ึงท่ีผำ่นมำ
ส ำนกังำนไดป้รับปรุงหลกัเกณฑเ์พื่อรองรับกำรออกและเสนอขำย Green Bond1 มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2561 รวมถึง Social Bond2 และ Sustainability Bond3  มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 พฤษภำคม 
2562 โดยมูลค่ำกำรออกตรำสำรหน้ีดังกล่ำวแม้จะยังมีสัดส่วนท่ีไม่มำกเม่ือเทียบกับมูลค่ำตลำด                            
ตรำสำรหน้ีทั้งหมด แต่มีแนวโนม้ท่ีก ำลงัเติบโต 

ขณะเดียวกัน ในตลำดทุนสำกลได้มีกำรพฒันำตรำสำรหน้ีด้ำนควำมยัง่ยืนประเภทใหม่
เรียกว่ำ ตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน (“Sustainability-linked Bond”) เพื่อเป็นเคร่ืองมือระดมทุน
ส าหรับกิจการท่ีค านึงถึงความยั่งยืนและผนวกปัจจัยด้าน ESG เข้ากับการด าเนินธุรกิจ ตรำสำรน้ี                     
มีลกัษณะส ำคญัคือ มีข้อตกลงในการเปลี่ยนแปลงลักษณะของตราสาร เช่น อัตราดอกเบี้ย โดยขึ้นกับ
ความส าเร็จตามตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านความยั่งยืนท่ีผู้ออกก าหนดไว้ล่วงหน้า และไม่มีข้อก าหนด              
เร่ืองวัตถุประสงค์การใช้เงิน  จึงเป็นการพิจารณาปัจจัยความยั่งยืนท่ีระดับกจิการ ซ่ึงต่างจาก Green Bond 
Social Bond และ Sustainability Bond ท่ีพิจารณาในระดับโครงการ โดย ผู้ออกต้องจัดสรรเ งิน                           
ท่ีระดมทุนได้ส าหรับใช้ในโครงการท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่ิงแวดล้อมหรือสังคม  นอกจำกน้ี เม่ือเดือน
มิถุนำยน 2563 International Capital Market Association (“ICMA”) ไดจ้ดัท ำ Sustainability-Linked Bond 
Principles (“SLBP”) ซ่ึงเป็นมำตรฐำนเก่ียวกบักำรก ำหนดโครงสร้ำงและลกัษณะของตรำสำร กำรเปิดเผย
ข้อมูล และกำรรำยงำน โดยมำตรฐำนดังกล่ำวจะช่วยเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติท่ีดีให้แก่ผูท่ี้สนใจ                 
ออกตรำสำร 

ดังนั้ น  Sustainability-linked Bond จะสำมำรถเป็น เค ร่ืองมือ ท่ีรองรับการระดมทุน                       
ของกิจการท่ีอาจมีโครงการเพ่ือสังคมหรือส่ิงแวดล้อมเป็นมูลค่าไม่มากพอท่ีจะคุ้มต้นทุนและค่าใช้จ่าย  
ในการออก Green Bond Social Bond หรือ Sustainability Bond รวมถึงสามารถขยายกลุ่ มผู้ออก                       
ให้สามารถครอบคลุมทุกกลุ่มอุตสาหกรรม โดยเฉพาะเพิม่ขึน้จากในกรณี Green Bond ซ่ึงผู้ออกค่อนข้าง
จะจ ากดัอยู่ในบางประเภทธุรกจิเท่าน้ัน  นอกจากนี ้ยังรองรับกจิการท่ีปัจจุบันอาจยังไม่เข้าข่ายการด าเนิน
ธุรกิจท่ีเป็นไปตามมาตรฐานสากลด้านส่ิงแวดล้อม แต่มีความตั้งใจท่ีจะเปลี่ยนแปลงธุรกิจไปสู่กิจกรรม  

 
1 Green Bond คือ ตรำสำรหน้ีท่ีระดมทุนโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือน ำเงินไปใชใ้นโครงกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
2 Social Bond คือ ตรำสำรหน้ีท่ีระดมทุนโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือน ำไปใชใ้นโครงกำรท่ีช่วยพฒันำสังคม 
3 Sustainability Bond คือ ตรำสำรหน้ีท่ีระดมทุนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน ำไปใช้ในโครงกำรท่ีเก่ียวข้องกับกำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม              
และกำรช่วยพฒันำสังคม 
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ท่ีลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม โดยกำรขยำยกลุ่มดังกล่ำวจะช่วยเพิ่มควำมหลำกหลำยของประเภท
ผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินในกลุ่มควำมยั่งยืน และยังช่วยกระจำยกำรลงทุนส ำหรับผู ้ลงทุนท่ีลงทุน                      
ในตรำสำรหน้ีกลุ่มควำมยัง่ยืนในประเภทกิจกำรท่ีหลำกหลำยขึ้น  นอกจำกน้ี กำรพิจำรณำท่ีระดับ            
กิจกำรนั้นยงัสอดรับกบัแนวนโยบำยของส ำนกังำนท่ีตอ้งกำรให้กิจกำรสำมำรถผนวกปัจจยั ESG เขำ้กบั
กำรด ำเนินธุรกิจและเปิดเผยขอ้มูลดงักล่ำวในระดบัเป้ำหมำยและกลยทุธ์ขององคก์รใน one-report 

อย่ำงไรก็ดี หลกัเกณฑ์ตรำสำรหน้ีท่ีเก่ียวขอ้งในปัจจุบนัยงัไม่รองรับลกัษณะของตรำสำร
ดังกล่ำว  ดังนั้ น เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกและสนับสนุนกิจกำรท่ีต้องกำรระดมทุนผ่ำนกำรออก 
Sustainability-linked Bond และยกระดับบทบำทของตลำดทุนในกำรแก้ปัญหำสังคมและส่ิงแวดล้อม 
รวมทั้ งส่งเสริมกำรพัฒนำอย่ำงย ัง่ยืนให้แก่กิจกำรในกลุ่มอุตสำหกรรมต่ำง ๆ ได้อย่ำงครอบคลุม                    
มำกยิ่งขึ้น ส ำนักงำนพิจำรณำแลว้เห็นว่ำ ควรมีกำรออกหลกัเกณฑ์เพื่อรองรับกำรออกและเสนอขำย              
ตรำสำรดงักล่ำว  

ในกำรน้ี ส ำนักงำนจึงเห็นควรให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกภำคธุรกิจและบุคคลทัว่ไป 
โดยกำรรับฟังควำมคิดเห็นน้ีจะมีไปจนถึงวนัท่ี 21 ธันวำคม 2563  ผูท่ี้ประสงค์จะแสดงควำมคิดเห็น
สำมำรถส่งควำมคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่อส ำนกังำนไดท้ั้งรูปแบบเอกสำรหรือ e-mail ตำมรำยละเอียด
ท่ีระบุไว ้ ทั้งน้ี ส ำนกังำนขอเสนอช่ือเจำ้หนำ้ท่ีส ำหรับกำรติดต่อสอบถำม ดงัน้ี 

   1.  นำงปณียำ  นิธิวรรณำกุล  โทรศพัท ์ 0-2263-6259  email : paneeya@sec.or.th 
   2.  นำงสำวเครือออน  ตนัตยำภรณ์  โทรศพัท ์ 0-2033-9980  email : kruaonn@sec.or.th 
   3.  นำงสำวนิภำพร       ธรรมพฒัน์พงศ ์โทรศพัท ์0-2033-4632     email : niparpor@sec.or.th  

mailto:paneeya@sec.or.th
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ส่วนท่ี 2 : สรุปสาระส าคัญของหลกัการออกหลักเกณฑ์เพ่ือรองรับการออกและเสนอขายตราสารหนีส่้งเสริม
ความยั่งยืน (“Sustainability-linked Bond”) 

กรอบแนวคิดในการออกหลกัเกณฑ์ มีดังนี้ 
1.  เพื่อส่งเสริมให้เกิด Sustainability-linked Bond ได้โดยไม่เป็นภำระต่อผูอ้อกมำกเกินไป

และสอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัสำกล  
2.  ใชเ้คร่ืองมือในกำรก ำกบัดูแลท่ีผสมผสำนทั้ง regulation เพื่อคุม้ครองผูล้งทุนและ market-

driven approach ซ่ึงสอดคล้องกับแนวปฏิบติัของต่ำงประเทศ เพื่อช่วยให้ผูล้งทุนมีขอ้มูลเพียงพอและ
ตดัสินใจลงทุนดว้ยควำมระมดัระวงั 

สรุปสาระส าคญัของหลกัการ 
1.  ออกประ ก ำ ศ เพื่ อ ร อ ง รั บ ก ำ รออกแล ะ เ สนอข ำ ย  Sustainability-linked Bond                       

เน่ืองจำกมีลกัษณะเฉพำะและมีเป้ำหมำยเฉพำะเจำะจงในดำ้นควำมยัง่ยืน และท ำให้สำมำรถตั้งเง่ือนไข            
ท่ียดืหยุน่รองรับกำรจดัโครงสร้ำงเง่ือนไขตรำสำรรูปแบบใหม่ ๆ ในอนำคต โดยก ำหนดนิยำมและลกัษณะ
ส ำคญัของตรำสำร คือ 

(1)  Sustainability-linked Bond หรือ “ตรำสำรหน้ีส่งเสริมควำมยัง่ยืน” เป็นตรำสำรหน้ี   
ท่ีสำมำรถก ำหนดขอ้ตกลงและเง่ือนไขในกำรเปล่ียนแปลงลกัษณะตรำสำรโดยอำ้งอิงกบัควำมส ำเร็จของ          
ผูอ้อกในกำรปฏิบติัตำมตวัช้ีวดัและเป้ำหมำยดำ้นควำมยัง่ยนื      

(2)  ต้องมีกำรก ำหนดนิยำมและขอบเขตตัวช้ีว ัดและเป้ำหมำยด้ำนควำมยั่งยืน                     
อย่ำงชัดเจน ซ่ึงควรสอดคล้องกับนโยบำยและเป้ำหมำยด้ำนควำมยัง่ยืนในระดับองค์กรของผูอ้อก                    
และควรมีลกัษณะท่ีสำมำรถค ำนวณเพื่อวดัผลไดใ้นเชิงปริมำณและสำมำรถตรวจสอบไดโ้ดยหน่วยงำน
ภำยนอก เช่น external reviewer 

2.  กำรก ำหนดหลกัเกณฑส์ ำคญัโดยอำ้งอิงกบัหลกัเกณฑพ์ื้นฐำน แบ่งเป็น 2 กรณี ไดแ้ก่ 
(1)  กรณีตรำสำรมีเง่ือนไขในกำรเพิ่มอตัรำดอกเบ้ียท่ีจะจ่ำยแก่ผูล้งทุนในอตัรำท่ีก ำหนด

ไว้ล่วงหน้ำ (“step-up coupon”) หำกกำรประเมินผลไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีผูอ้อกตั้ งไว้ ให้อ้ำงอิง
หลกัเกณฑก์ำรอนุญำต4 กำรเปิดเผยขอ้มูล5 หนำ้ท่ีภำยหลงักำรเสนอขำย6 และหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบักำรขำย 

 
4 ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ท่ี ทจ. 17/2561 เร่ือง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยตรำสำรหน้ีท่ีออกใหม่                         
(ฉบบัประมวล) ลงวนัท่ี 17 มกรำคม พ.ศ. 2561 
5 ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ท่ี ทจ. 10/2556 เร่ือง กำรย่ืนแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลกำรเสนอขำยตรำสำรหน้ี (ฉบบัประมวล)             
ลงวนัท่ี 11 มีนำคม พ.ศ. 2556 
6 ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ท่ี ทจ. 44/2556 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีกำรรำยงำนกำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐำนะกำรเงิน
และผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์(ฉบบัประมวล) ลงวนัท่ี 22 ตุลำคม พ.ศ. 2556 
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(“sales conduct”)7 ส ำหรับตรำสำรหน้ีโดยทั่วไป เน่ืองจำกข้อตกลงและเง่ือนไขดังกล่ำวมีลักษณะ                  
ไม่ซบัซอ้น อีกทั้งเง่ือนไขท่ีก ำหนดไม่ไดส่้งผลใหอ้ตัรำดอกเบ้ียท่ีผูล้งทุนไดรั้บลดลงจำกอตัรำท่ีเคยได ้

(2)  กรณีตรำสำรมีขอ้ตกลงและ/หรือเง่ือนไขอ่ืนท่ีซับซ้อน หรือมีลกัษณะของสัญญำซ้ือ
ขำยล่วงหน้ำเป็นองค์ประกอบรวมอยู่ด้วย ให้อำ้งอิงหลกัเกณฑ์กำรอนุญำต8 กำรเปิดเผยขอ้มูล หน้ำท่ี
ภำยหลังกำรเสนอขำย และ  sales conduct ส ำหรับหุ้นกู้ ท่ี มีอนุพันธ์แฝง  แต่อำจพิจำรณำยกเว้น                                
บำงหลกัเกณฑ์ท่ีไม่เหมำะสม เช่น บริษทัท่ีขออนุญำตตอ้งเป็นผูไ้ด้รับอนุญำตหรือจดทะเบียนเป็นผูค้ำ้
สัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำตำมพระรำชบัญญัติสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 หรือต้องเป็นบริษัท                             
ท่ีมีควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัอำ้งอิงจึงจะสำมำรถออกหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงได ้เป็นตน้ 

3.  กำรอำ้งอิงมำตรฐำนสำกล ไม่ก ำหนดขอ้บงัคบัใหใ้ชม้ำตรฐำน Sustainability-linked Bond 
ใดเป็นกำรเฉพำะ แต่ก ำหนดให้ผูอ้อกเปิดเผยขอ้มูลให้ผูล้งทุนทรำบอย่ำงชดัเจนว่ำมีกำรใช้มำตรฐำนใด
และเปิดเผยรำยละเอียดให้เป็นไปตำมมำตรฐำนนั้น ๆ เพื่อให้กำรออกตรำสำรมีควำมน่ำเช่ือถือ  ทั้งน้ี 
มำตรฐำนท่ีผูอ้อกเลือกใชจ้ะตอ้งเป็นมำตรฐำนซ่ึงเป็นท่ียอมรับในระดบัสำกล  

4.  กำรเปิดเผยขอ้มูลในกำรเสนอขำย Sustainability-linked Bond 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลกำรเสนอขำยตรำสำรหน้ีต้องมีหัวข้อเป็นไปตำมมำตรฐำน                 

ท่ีผูอ้อกเลือกใช ้และอยำ่งนอ้ยมีหวัขอ้และรำยละเอียดดงัน้ี 
(1)  ตวัช้ีวดัและเป้ำหมำยดำ้นควำมยัง่ยนื 

- นิยำม ขอบเขต และวิธีกำรค ำนวณผลควำมส ำเร็จตำมตวัช้ีวดั (key performance 
indicator: KPI) และเป้ำหมำยดำ้นควำมยัง่ยนื (sustainability performance target: SPT)  

- หลกักำรและเหตุผล ควำมสอดคลอ้งกบันโยบำยและเป้ำหมำยดำ้นควำมยัง่ยืน                 
ในระดบัองคก์ร และกระบวนกำรก ำหนดและคดัเลือกตวัช้ีวดัและเป้ำหมำยดำ้นควำมยัง่ยนื 

- ค่ำอำ้งอิงมำตรฐำน (“benchmark”) หรือแหล่งอำ้งอิงภำยนอก (“external reference”)               
(ถำ้มี) เพื่อใชใ้นกำรเปรียบเทียบและวดัผลควำมส ำเร็จตำมตวัช้ีวดัและเป้ำหมำยดำ้นควำมยัง่ยนื  

 
7 ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ท่ี ทจ. 41/2557 เร่ือง กำรจ ำหน่ำยตรำสำรหน้ีและใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่ของบริษทั  
ท่ีออกหลกัทรัพย ์(ฉบบัประมวล) ลงวนัท่ี 7 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2557 
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ท่ี ทธ. 27/2559 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีกำรในกำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย ์(ฉบบัประมวล)            
ลงวนัท่ี 8 กรกฎำคม พ.ศ. 2559 
ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ท่ี นป. 2/2561 เร่ือง แนวทำงปฏิบติัในกำรขำยและให้บริกำรเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ในตลำดทุนท่ีเป็น
หน่วยลงทุนและตรำสำรหน้ี (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 27 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ท่ี ทธ. 35/2556 เ ร่ือง มำตรฐำนกำรประกอบธุรกิจ โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน ระบบงำน                            
และกำรให้บริกำรของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์และผูป้ระกอบธุรกิจสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ (ฉบบัประมวล) ลงวนัท่ี 6 กนัยำยน พ.ศ. 2556 
ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ท่ี สธ. 35/2557 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในรำยละเอียดเก่ียวกับกำรติดต่อและให้บริกำรลูกคำ้ส ำหรับ            
ผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ (ฉบบัประมวล) ลงวนัท่ี 10 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2557 
8 ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ท่ี ทจ. 12/2559 เร่ือง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ท่ีมีอนุพนัธ์แฝง   
(ฉบบัประมวล) ลงวนัท่ี 4 พฤษภำคม พ.ศ. 2559 
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- ค่ำฐำน (“baseline”) และช่วงเวลำท่ีใช้อำ้งอิงเพื่อให้ทรำบถึงผลควำมคืบหน้ำ                  
ของกำรด ำเนินงำนเทียบกบัเป้ำหมำยดำ้นควำมยัง่ยนื (ถำ้มี) พร้อมหลกักำรและเหตุผล  

- กลยุทธ์หรือแนวทำงท่ีน ำไปสู่ควำมส ำเร็จตำมตวัช้ีวดัและเป้ำหมำยดำ้นควำม
ยัง่ยืน โดยค ำนึงถึงควำมลบัทำงกำรคำ้และกำรแข่งขัน พร้อมระบุผลท่ีคำดว่ำจะเกิดจำกแผนงำนนั้น                 
(เชิงปริมำณ ในกรณีท่ีสำมำรถระบุได)้    

- กรอบเวลำท่ีผูอ้อกตั้งไวส้ ำหรับกำรบรรลุตวัช้ีวดัและเป้ำหมำยดำ้นควำมยัง่ยืน                 
ใหส้ ำเร็จ และระยะเวลำในกำรติดตำมและวดัผล 
 (2)  กำรเปล่ียนแปลงลกัษณะตรำสำร  

- กำรเปล่ียนแปลงลักษณะตรำสำรท่ีก ำหนดและเ ง่ือนไขท่ีจะท ำให้ เ กิด                                 
กำรเปล่ียนแปลงนั้ น เช่น หำกผู ้ออกตรำสำรไม่สำมำรถด ำเนินงำนตำมตัวช้ีว ัดและเป้ำหมำย                    
ดำ้นควำมยัง่ยนืท่ีก ำหนดไวไ้ดส้ ำเร็จ ผูอ้อกจะตอ้งจ่ำยดอกเบ้ียหุน้กูใ้หผู้ถื้อหุน้กูเ้พิ่มขึ้น เป็นตน้ 

(3)  กำรรำยงำน 
- กำรรำยงำนภำยหลังกำรเสนอขำย ระบุช่องทำงกำรเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับ                            

กำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวดัและเป้ำหมำยด้ำนควำมยัง่ยืน โดยก ำหนดให้รำยงำนจนกว่ำจะครบอำยุ                  
ของตรำสำร  

- ประเภทรำยงำนและรอบกำรรำยงำน ไดแ้ก่  
ประเภทรายงาน รอบการรายงาน 

1. ผลควำมคืบหนำ้ของกำรด ำเนินงำน            
ตำมตวัช้ีวดัและเป้ำหมำยดำ้นควำมยัง่ยนื          
โดยเปรียบเทียบและวดัจำก benchmark, 
external reference หรือ baseline (ถำ้มี) 

อยำ่งนอ้ยปีละคร้ัง และเม่ือถึงรอบประเมินผล
ควำมส ำเร็จตำมตวัช้ีวดัและเป้ำหมำย           
ดำ้นควำมยัง่ยนืท่ีจะน ำไปสู่กำรเปล่ียนแปลง
ลกัษณะตรำสำร (trigger event) โดยรำยงำน
ตลอดอำยตุรำสำร 

2. รำยงำนของ external reviewer เพื่อให้
ควำมเห็นต่อควำมคืบหนำ้ของกำรด ำเนินงำน
และกำรประเมินผลควำมส ำเร็จตำมตวัช้ีวดั   
และเป้ำหมำยดำ้นควำมยัง่ยนื 

อยำ่งนอ้ยเม่ือถึงรอบประเมินผลควำมส ำเร็จ
ตำมตวัช้ีวดัและเป้ำหมำยดำ้นควำมยัง่ยนื         
ท่ีจะน ำไปสู่กำรเปล่ียนแปลงลกัษณะตรำสำร 
(trigger event) โดยรำยงำนตลอดอำยตุรำสำร 

(4)  กำรรับรองหรือกำรใหค้วำมเห็นโดย external reviewer 
ก ำหนดให้มี  external reviewer อย่ำงน้อย  ณ รอบประเมินท่ีผู ้ออกก ำหนดไว้                         

เพื่อรับรองหรือให้ควำมเห็นต่อกำรประเมินผลควำมส ำเร็จตำมตัวช้ีวดัและเป้ำหมำยด้ำนควำมยัง่ยืน                     
ซ่ึง external reviewer ควรมีควำมเช่ียวชำญและประสบกำรณ์ในส่ิงท่ีตนประเมิน โดยให้เปิดเผยคุณวุฒิ    
และขอบเขตในกำรประเมินผ่ำนทำงเวบ็ไซตข์องผูอ้อกตลอดอำยุของตรำสำรเพื่อสร้ำงควำมเช่ือมัน่ใหก้บั
ผูล้งทุน  
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ทั้งน้ี ในส่วนขั้นตอนก่อนออกตรำสำร ส ำนกังำนสนบัสนุนให้ผูอ้อกแต่งตั้ง external 
reviewer เพื่อให้ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเก่ียวขอ้ง ควำมน่ำเช่ือถือ และหลกักำรและเหตุผลของกำรก ำหนด
ตัวช้ีวดัและเป้ำหมำย รวมถึง baseline หรือ benchmark ท่ีใช้อ้ำงอิง และกลยุทธ์หรือแนวทำงท่ีน ำไปสู่
ควำมส ำเร็จตำมตวัช้ีวดัและเป้ำหมำยดำ้นควำมยัง่ยืนท่ีก ำหนด ซ่ึงแนวทำงน้ีสอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัของ
ต่ำงประเทศท่ีไม่บงัคบั 
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แบบส ารวจความคิดเห็น 
เร่ือง  หลกัการออกหลกัเกณฑ์เพ่ือรองรับการออกและเสนอขายตราสารหนีส่้งเสริมความยั่งยืน 
(“Sustainability-linked Bond”) 

ข้อมูลท่ัวไป 

ช่ือผูต้อบ_________________________________ต ำแหน่ง_______________________________ 
ช่ือบริษทั_______________________________________________________________________ 
เบอร์โทรศพัท_์____________________________เบอร์โทรสำร___________________________ 
E-mail address__________________________________________________________________ 

สถานะของผู้ให้ความคิดเห็น 

 ผูอ้อกตรำสำรหน้ี   ผูล้งทุนสถำบนั 
 นำยหนำ้/ผูค้ำ้หลกัทรัพยห์รือตรำสำรหน้ี  ผูล้งทุนรำยใหญ่ 
 ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพยห์รือตรำสำรหน้ี  ผูล้งทุนรำยยอ่ย 
 ท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)______________________ 

ความเห็นและข้อเสนอแนะ 

1.   ท่านเห็นด้วยหรือไม่กบัการแก้ไขหลกัเกณฑ์เพ่ือรองรับการออกและเสนอขาย Sustainability-linked 
Bond 

 เห็นด้วย   
 ไม่เห็นด้วย โดยมีเหตุผลดังนี้ 

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

2.  ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการก าหนดให้กรณี Sustainability-linked Bond ท่ีมีเง่ือนไขในการเพิ่มอัตรา
ดอกเบี้ยท่ีจะจ่ายแก่ผู้ลงทุนในอัตราท่ีก าหนดไว้ล่วงหน้า (“step-up coupon”) หากการประเมินผล                
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีผู้ออกตั้งไว้ ให้อ้างอิงหลักเกณฑ์การอนุญาต การเปิดเผยข้อมูล หน้าท่ีภายหลัง
การเสนอขาย และหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัการขาย (“sales conduct”) ส าหรับตราสารหนีโ้ดยท่ัวไป 

 เห็นด้วย   
 ไม่เห็นด้วย โดยมีเหตุผลดังนี้ 

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
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3.  ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการก าหนดให้กรณี Sustainability-linked Bond มีข้อตกลงและ/หรือเง่ือนไข
อ่ืนท่ีซับซ้อน หรือมีลกัษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเป็นองค์ประกอบรวมอยู่ด้วย ให้อ้างองิหลกัเกณฑ์
การอนุญาต การเปิดเผยข้อมูล หน้าท่ีภายหลังการเสนอขาย และ sales conduct ส าหรับหุ้นกู้ ท่ีมีอนุพันธ์
แฝง 

 เห็นด้วย   
 ไม่เห็นด้วย โดยมีเหตุผลดังนี้ 

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

4.  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อตกลงและ/หรือเง่ือนไขอ่ืนของ Sustainability-linked Bond ท่ีผู้ออกตราสาร 
มีโอกาสก าหนดเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนของตราสาร               
และการอ้างองิกบัหลกัเกณฑ์พื้นฐาน (ส าหรับตราสารหนีโ้ดยท่ัวไปและหุ้นกู้ท่ีมีอนุพนัธ์แฝง) 
 4.1 ข้อตกลงและ/หรือเง่ือนไขอ่ืนอ้างองิกบัหลกัเกณฑ์พื้นฐานกบัตราสารหนี้โดยท่ัวไป เช่น 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

   4.2 ข้อตกลงและ/หรือเง่ือนไขอ่ืนอ้างองิกบัหลกัเกณฑ์พื้นฐานกบัหุ้นกู้ท่ีมีอนุพนัธ์แฝง เช่น 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

5.  ท่านเห็นด้วยหรือไม่กบัข้อก าหนดการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
ตราสารหนี้ 

 เห็นด้วย   
 ไม่เห็นด้วย โดยมีเหตุผลดังนี้ 

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
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6.  ท่านเห็นด้วยหรือไม่กบัข้อก าหนดเกีย่วกบัประเภทรายงานและรอบการรายงานท่ีผู้ออกตราสาร             
ต้องน าส่งภายหลงัการเสนอขาย  

 เห็นด้วย   
 ไม่เห็นด้วย โดยมีเหตุผลดังนี้ 

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

7.  ท่านเห็นด้วยหรือไม่กบัการก าหนดให้ผู้ออกตราสารแต่งตั้ง external reviewer เพ่ือประเมินผล
ความส าเร็จตามตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านความย่ังยืน อย่างน้อย ณ รอบประเมินท่ีผู้ออกก าหนดไว้ 

 เห็นด้วย   
 ไม่เห็นด้วย โดยมีเหตุผลดังนี้ 

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

8. ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

 
กรุณำส่งแบบส ำรวจควำมคิดเห็นกลบัไปท่ี 

ฝ่ำยตรำสำรหน้ี 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย  ์

ชั้น 18 เลขท่ี 333/3 ถนนวิภำวดีรังสิต 
แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศพัท/์โทรสำร 0-2263-6259, 0-2033-9980, 0-2033-4632 
หรือ e-mail: paneeya@sec.or.th, kruaonn@sec.or.th, niparpor@sec.or.th 

วนัสุดทำ้ยของกำรแสดงควำมคิดเห็น วนัท่ี 21 ธนัวำคม 2563 
*** ส านักงานขอขอบคุณท่านท่ีได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในคร้ังนี ้*** 
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