
คู่มือการออกและเสนอขายตราสารหนีส่้งเสริมความยั่งยืน (“sustainability-linked bond”) 

 
ในการออกและเสนอขาย sustainability-linked bond นั้น ส านกังานก าหนดให้ปฏิบติัตาม

หลักเกณฑ์ส าหรับการออกตราสารหน้ีท่ีมีอยู่เดิม พร้อมปรับปรุงหลักเกณฑ์เก่ียวกับการอนุญาตและ 
การเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล  

เพื่อให้ผูอ้อก (“issuer”) มีความเขา้ใจท่ีชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัในการออกและเสนอขาย 
รวมทั้งการเปิดเผยขอ้มูล ส านกังานจึงไดจ้ดัท าแนวทางส าหรับ issuer ดงัน้ี 

1.  การเลือกใช้มาตรฐานท่ีน ามาอ้างอิง  เพื่อให้การออก sustainability-linked bond                               
มีความน่าเช่ือถือว่าเป็นตราสารหน้ีท่ีมีส่วนช่วยสนับสนุน issuer ในการด าเนินงานตามเป้าหมายและ 
กลยุทธ์ด้านความยัง่ยืนจริง  ดังนั้น issuer จึงตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานใดมาตรฐานหน่ึง โดยส านักงาน 
ไม่บงัคบัให้ใชม้าตรฐานใดเป็นการเฉพาะ แต่จะก าหนดให้ตอ้งใชม้าตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 
เช่น International Capital Market Association Sustainability-linked Bond Principles (“ICMA SLBP”) ซ่ึงเป็น
มาตรฐานเก่ียวกับการก าหนดโครงสร้างและลกัษณะของตราสาร การเปิดเผยขอ้มูล และการรายงาน  
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติัท่ีดีใหแ้ก่ผูท่ี้สนใจออกตราสาร 

โดยในกรณีการเสนอขายตราสารหนีท่ี้ได้รับยกเว้นการย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูล                  
การเสนอขายตราสารหนี ้ (“แบบ filing”) issuer ต้องจัดท าหนังสือรับรองและน าส่งต่อส านักงานว่า 
ตราสารหนีท่ี้เสนอขายนั้นเป็นไปตามมาตรฐานใด  

2. ลกัษณะตราสารและนิยามตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านความยั่งยืน 
ก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการออกและเสนอขาย sustainability-linked bond ดงัน้ี 
2.1 ก าหนดลกัษณะ sustainability-linked bond โดยเป็นหุ้นกูห้รือพนัธบตัรท่ีมีขอ้ตกลงและ

เง่ือนไขในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือหลายเร่ืองดงัต่อไปน้ี โดยอา้งอิงกบัผลความส าเร็จหรือผลการด าเนินการ
ตามตวัช้ีวดัและเป้าหมายดา้นความยัง่ยนืของ issuer หรือบริษทัในเครือ1 

(1) การปรับอตัราดอกเบ้ีย 
(2) ภาระผูกพนัในการด าเนินการใด ๆ ของ issuer ซ่ึงสอดรับกับเป้าหมายหรือ 

กลยทุธ์ดา้นความยัง่ยนืของ issuer หรือบริษทัในเครือ 
ทั้งน้ี sustainability-linked bond ตอ้งมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียคงท่ี โดยอตัราดงักล่าว

อาจเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงในลกัษณะขั้นบนัไดตามเง่ือนไขท่ีก าหนดได ้เช่น การเพิ่มอตัราดอกเบ้ีย
ท่ีจะจ่ายแก่ผูถื้อตราสารในอัตราท่ีก าหนดไว้ล่วงหน้า (step-up coupon) หาก issuer ท าตามเป้าหมาย 
ไม่ส าเร็จ หรือการลดอัตราดอกเบ้ีย (step-down coupon) หาก issuer ท าตามเป้าหมายส าเร็จ เป็นต้น   

 
1 บริษทัในเครือ หมายความว่า บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัยอ่ยในล าดบัเดียวกนั หรือบริษทัร่วม ของ issuer 
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ทั้งน้ี อตัราดอกเบ้ียท่ีเปล่ียนแปลงลดลงตอ้งไม่ส่งผลให้การช าระดอกเบ้ียงวดใดงวดหน่ึงมีอตัราเท่ากับ
หรือนอ้ยกวา่ศูนย ์

2.2 ก าหนดนิยามตัวช้ีวดัและเป้าหมายด้านความยัง่ยืน โดยหมายถึงปัจจัยท่ีวดัผล
ความส าเร็จหรือผลการด าเนินการของ issuer หรือบริษทัในเครือ ในการจดัการดา้นความยัง่ยืนในประเด็น
ด้านส่ิงแวดล้อมหรือสังคม ซ่ึงสอดคล้องกับธุรกิจของ issuer หรือบริษทัในเครือ และสามารถวดัผล 
ในเชิงปริมาณได ้

2.3 สามารถเสนอขายเป็นสกุลเงินบาทหรือสกุลเงินตราต่างประเทศ  โดย issuer  
ท่ีเป็นกิจการตามกฎหมายไทย กิจการตามกฎหมายต่างประเทศ และหน่วยงานภาครัฐไทย  

2.4 ไม่ มีข้อตกลงใด ๆ ท่ีท าให้  sustainability-linked bond นั้ นมีลักษณะท านอง                     
เดียวกบัหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาต 
ให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ท่ีมีอนุพนัธ์แฝง  เวน้แต่เป็นตราสารหน้ีท่ี issuer มีสิทธิในการบงัคบัไถ่ถอนคืน
ก่อนก าหนด (callable) หรือผูถื้อมีสิทธิเรียกให้ issuer ช าระหน้ีคืนก่อนก าหนด (puttable) โดยมีการก าหนด 
อตัราดอกเบ้ียไวอ้ยา่งแน่นอน และไม่มีการก าหนดเง่ือนไขการจ่ายดอกเบ้ียท่ีอา้งอิงกบัปัจจยัอา้งอิงอ่ืนเพิ่มเติม 

2.5 ไม่มีลกัษณะเป็นตราสารท่ีซับซ้อน เช่น หุน้กูด้อ้ยสิทธิ หรือหุน้กูท่ี้ครบก าหนดไถ่ถอน
เม่ือมีการเลิกบริษทั (perpetual bond) เป็นตน้ 

3. การแต่งตั้งผู้ประเมินภายนอกท่ีเป็นอสิระ (“external review provider”) 
ส าหรับการเสนอขายตราสารต่อประชาชนทัว่ไป (“public offering”) และผูล้งทุนรายใหญ่ 

(“high net worth”) ก าหนดใหมี้การแต่งตั้ง external review provider เพื่อท าหนา้ท่ีดงัน้ี 
3.1  ก่อนเสนอขาย : ให้ความเห็นหรือรับรองเก่ียวกบักรอบและลกัษณะการเสนอขาย

ตราสาร (framework) ว่าเป็นไปตามมาตรฐานส าหรับ sustainability-linked bond ท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบั
สากล (ตวัอยา่ง ICMA SLBP) เช่น  

- หลักการและเหตุผลการเลือกตัวช้ีว ัดและเป้าหมาย ระดับความท้าทาย                                 
และความสอดคลอ้งของตวัช้ีวดัและเป้าหมายด้านความยัง่ยืนกบัเป้าหมายหรือกลยุทธ์ด้านความยัง่ยืน                     
ของ issuer หรือบริษทัในเครือ  

- ความเหมาะสมของค่าฐาน (“baseline”) หรือค่าอา้งอิงมาตรฐาน (“benchmark”) 
ท่ีใชอ้า้งอิง (ถา้มี)  

- ความน่าเช่ือถือของกลยุทธ์หรือแนวทางท่ีน าไปสู่ความส าเร็จตามตวัช้ีวดัและ
เป้าหมายดา้นความยัง่ยนื (credibility of the strategy) 

- รายละเอียดอ่ืน ๆ เช่น ขอ้ตกลงและเง่ือนไขของตราสาร หน้าท่ีการรายงาน
ภายหลงัการเสนอขาย และการแต่งตั้ง external review provider เพื่อใหค้วามเห็นหรือรับรองผลความส าเร็จ
และการด าเนินการตามตวัช้ีวดัและเป้าหมายดา้นความยัง่ยนื ณ รอบปีประเมินผล (ถา้มี) เป็นตน้ 
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3.2  หลงัเสนอขาย : ให้ความเห็นหรือรับรองเก่ียวกบัผลความส าเร็จและการด าเนินการ          
ตามตวัช้ีวดัและเป้าหมายดา้นความยัง่ยนื ณ รอบปีประเมินผล2 

ทั้งน้ี หากหลงัเสนอขายมีการเปล่ียนแปลงท่ีกระทบต่อตวัช้ีวดัและเป้าหมายดา้นความ
ยัง่ยืนอย่างมีนัยส าคญั issuer ควรให้ external review provider ให้ความเห็นหรือรับรองการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าว 

นอกจากน้ี จะก าหนดคุณสมบัติข้ันต ่าส าหรับ external review provider ให้ต้องมี
ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ หรือกลไก ในการด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

- การประเมินหรือให้การรับรองท่ีเก่ียวขอ้งกับตราสารหน้ีในกลุ่มความยัง่ยืน เช่น  
ตราสารหน้ีเพื่ออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม (green bond) ตราสารหน้ีเพื่อพฒันาสังคม (social bond) หรือตราสารหน้ี
เพื่อความยัง่ยืน (sustainability bond) เป็นต้น โดย external review provider ดังกล่าวควรเป็นท่ียอมรับ 
ในระดับสากล หรือได้รับการรับรองจากหน่วยงานซ่ึงเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล  เช่น Climate Bonds 
Initiative (CBI) เป็นตน้ 

- การประเมินหรือให้การรับรองในด้านท่ีเก่ียวข้องกับความยัง่ยืน หรือการวดัผล
ความส าเร็จของตวัช้ีวดัและเป้าหมายดา้นความยัง่ยืนซ่ึงเป็นท่ียอมรับในระดบัประเทศหรือระดับสากล 
ตวัอย่างเช่น ผูส้อบบญัชี ผูจ้ดัท าดชันีหลกัทรัพยห์รือผูป้ระเมินบริษทัตามเกณฑ์ดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม 
และบรรษทัภิบาล (ESG) (เช่น Dow Jones Sustainability Index หรือ DJSI, MSCI ESG Rating และ SET 
THSI) หรือผูท่ี้มีเทคโนโลย ีหรือความเช่ียวชาญเฉพาะในการรับรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลง external review provider ภายหลงัการออกตราสาร               
ผูท่ี้จะไดรั้บแต่งตั้งให้เป็น external review provider รายใหม่จะตอ้งเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัท่ีก าหนดขา้งตน้ดว้ย               
นอกจากน้ี issuer จะตอ้งเปิดเผยคุณสมบติัซ่ึงเป็นไปตามก าหนด และขอบเขตในการประเมินของ external 
review provider ท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง เม่ือมีการใช ้external review provider  

4. การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในแบบ filing โดยขอ้มูลขั้นต ่าเป็นไปตามมาตรฐานของ 
ICMA โดยสามารถ ดูรายละ เ อี ยดได้ ท่ี  https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-
bonds/sustainability-linked-bond-principles-slbp/ (ทั้งน้ี issuer สามารถเปิดเผยข้อมูลอ่ืน ๆ เพิ่มเติมตาม
มาตรฐานท่ีน ามาอ้างอิงก าหนดนอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลตามหัวข้อด้านล่าง) ซ่ึงสามารถสรุป
สาระส าคญัของการเปิดเผยขอ้มูลได ้ดงัน้ี 

 
2 รอบปีประเมินผล หมายความถึง รอบปีประเมินผลความส าเร็จและการด าเนินการตามตวัช้ีวดัและเป้าหมายดา้นความยัง่ยืน
ของ issuer หรือบริษัทในเครือ ท่ีจะส่งผลต่อการปรับอัตราดอกเบ้ียหรือการด าเนินการตามภาระผูกพนั แล้วแต่กรณี                         
ของตราสาร 
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4.1  การใช้มาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขาย sustainability-linked bond  
ก าหนดให้ issuer เปิดเผยขอ้มูลให้ชดัเจนว่ามีการใช้มาตรฐานใด โดยตอ้งเป็นมาตรฐานซ่ึงเป็นท่ียอมรับ 
ในระดบัสากล 

4.2  ตวัช้ีวดัและเป้าหมายดา้นความยัง่ยนื  
4.2.1  นิยาม ขอบเขต และวิธีการค านวณผลความส าเร็จตามตวัช้ีวดัและเป้าหมาย              

ดา้นความยัง่ยนืท่ีก าหนด โดยควรมีลกัษณะดงัน้ี  
- มีความเก่ียวขอ้งและสัมพนัธ์กับเป้าหมายหรือกลยุทธ์ด้านความยัง่ยืน

ของ issuer หรือบริษทัในเครือ และมีความส าคญัเชิงกลยทุธ์ดา้นการด าเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 
- สามารถวัดห รือประ เ มิ นผล เ ชิ งป ริม าณและตรวจสอบโดย

บุคคลภายนอกได ้  
- เป็นตวัช้ีวดัและเป้าหมายด้านความยัง่ยืนท่ีมีการเปิดเผยในแบบแสดง

รายการขอ้มูลประจ าปี แบบรายงานประจ าปี รายงานความยัง่ยืน หรือรายงานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ เพื่อให้ 
ผู ้ลงทุนสามารถเปรียบเทียบผลในอดีตได้   ในกรณีท่ี issuer เลือกตัวช้ีว ัดและเป้าหมายท่ีไม่ เคย 
เปิดเผยมาก่อน ควรเปิดเผยผลการด าเนินงานท่ีได้รับการตรวจสอบโดยบุคคลภายนอกอย่างน้อย 3 ปี
ยอ้นหลงั  

- เป้าหมายด้านความยัง่ยืนควรแสดงถึงความท้าทายและการพัฒนา 
อยา่งมีนยัส าคญั และสอดรับกบักลยทุธ์ดา้นความยัง่ยนืของ issuer หรือบริษทัในเครือ 

4.2.2  หลกัการและเหตุผล ความสอดคลอ้งกบันโยบายและเป้าหมายดา้นความยัง่ยืน            
ในระดบัองคก์รของ issuer หรือบริษทัในเครือ และกระบวนการก าหนดและคดัเลือกตวัช้ีวดัและเป้าหมาย              
ดา้นความยัง่ยนื (ถา้มี) 

กรณี issuer ก าหนดตัวช้ีว ัดและเป้าหมายด้านความยั่งยืนท่ีจัดท าโดย
หน่วยงานหรือองค์กรท่ีเป็นอิสระและเป็นท่ียอมรับในระดับประเทศหรือสากล เช่น DJSI, MSCI ESG 
Rating หรือ SET THSI เป็นตน้ ให้เปิดเผยว่าตวัช้ีวดัและเป้าหมายดงักล่าวสามารถสะทอ้นการด าเนินการ
ดา้นความยัง่ยนืของ issuer หรือบริษทัในเครืออยา่งไร 

4.2.3  benchmark หรือแหล่งอ้างอิงภายนอก (“external reference”) (ถ้ามี) เพื่อใช้             
ในการเปรียบเทียบและวดัผลความส าเร็จตามตัวช้ีวดัและเป้าหมายด้านความยัง่ยืน เช่น การเทียบกับ 
ผลการด าเนินงานในอดีต หรือระดบัของบริษทัอ่ืนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั หรือระดบัมาตรฐานของ
กลุ่มอุตสาหกรรม หรือระดบัเป้าหมายของประเทศ ภูมิภาค หรือสากล เป็นตน้ 

4.2.4  baseline และช่วงเวลาท่ีใช้อ้าง อิง เพื่ อให้ทราบถึงผลความคืบหน้า                                       
ของการด าเนินงานเทียบกบัตวัช้ีวดัและเป้าหมายดา้นความยัง่ยืน (ถา้มี) พร้อมหลกัการและเหตุผล  ทั้งน้ี 
issuer ควรเปิดเผยกรณีท่ีอาจมีสถานการณ์ท่ีส่งผลใหต้อ้งมีการปรับ baseline (ถา้มี) ใหช้ดัเจนดว้ย  
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4.2.5  กลยุทธ์หรือแนวทางท่ีน าไปสู่ความส าเร็จตามตัวช้ีว ัดและเป้าหมาย                                  
ดา้นความยัง่ยืน โดยค านึงถึงความลบัทางการคา้และการแข่งขนั พร้อมระบุผลท่ีคาดว่าจะเกิดจากแผนงานนั้น 
(เชิงปริมาณ ในกรณีท่ีสามารถระบุได้)  นอกจากน้ี issuer ควรเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยท่ีอยู่เหนือ 
การควบคุมของ issuer หรือบริษทัในเครือ ซ่ึงอาจกระทบต่อการด าเนินงานเพื่อบรรลุตวัช้ีวดัและเป้าหมาย
ดา้นความยัง่ยนื  

4.2.6  กรอบเวลาท่ีตั้งไวส้ าหรับการบรรลุตวัช้ีวดัและเป้าหมายด้านความยัง่ยืน 
และระยะเวลาในการติดตามและวดัผล 

ตัวอย่างตัวชีว้ัดและเป้าหมายด้านความยัง่ยืน  
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภายในระยะเวลา 5 ปีขา้งหน้า สามารถลดปริมาณ                        
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 20% เม่ือเทียบกับ
ปริมาณท่ีปล่อยในปีปัจจุบนั 

การขึ้นทะเบียนใน DJSI สามารถคงสถานะการขึ้ นทะเ บียนใน DJSI              
ไดต้ลอดอายตุราสาร 

4.2.7  issuer ควรเปิดเผยเ ง่ือนไขและหน้า ท่ีของ issuer ในการด า เนินการ  
(fallback mechanism) ในกรณีท่ีอาจมีเง่ือนไขท่ีท าให้ไม่สามารถค านวณตวัช้ีวดัและเป้าหมายดา้นความยัง่ยืน
ท่ีตั้ งไวไ้ด้ ให้ผูล้งทุนทราบอย่างชัดเจนทั้งก่อนการเสนอขายและภายหลังท่ีมีการด าเนินการดังกล่าว  
เช่น การเปล่ียนแปลงในกฎหมายหรือหลกัเกณฑ์ดา้นส่ิงแวดลอ้มหรือการควบรวมกบักิจการอ่ืน เป็นตน้ 
โดยควรเปิดเผยรายงานดงักล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของ issuer (ถา้มี) หรือช่องทางอ่ืนใดท่ีผูล้งทุนสามารถ
เขา้ถึงไดโ้ดยสะดวก 

4.3  การปรับอตัราดอกเบ้ียหรือการด าเนินการตามภาระผกูพนั แลว้แต่กรณีของตราสาร 
4.3.1 กรณีการปรับอัตราดอกเบ้ีย ให้ระบุรายละเอียด เง่ือนไข รอบเวลา และ

ความถ่ีของการปรับอตัราดอกเบ้ีย และอตัราดอกเบ้ียต ่าสุดหรือสูงสุดท่ีผูถื้อตราสารจะไดรั้บอย่างชัดเจน 
เช่น หาก issuer ไม่สามารถด าเนินการตามตัวช้ีวดัและเป้าหมายด้านความยัง่ยืนท่ีก าหนดไวไ้ด้ส าเร็จ  
issuer จะต้องจ่ายดอกเบ้ียให้ผูถื้อตราสารเพิ่มขึ้ นเป็นอัตราเท่าไร เร่ิมต้นในงวดใดจนถึงงวดใด และ 
เป็นระยะเวลาก่ีงวด เป็นตน้   

4.3.2 กรณีการด าเนินการตามภาระผูกพนั ให้ระบุรายละเอียด เง่ือนไข รอบเวลา 
ความถี่ และจ านวนเงินท่ีตอ้งใชห้รือมูลค่า (ถา้มี) ของการด าเนินการตามภาระผกูพนัของ issuer ซ่ึงสอดรับ
กับเป้าหมายหรือกลยุทธ์ด้านความยัง่ยืนของ issuer หรือบริษัทในเครือ เช่น หาก issuer ไม่สามารถ
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ด าเนินการตามตวัช้ีวดัและเป้าหมายด้านความยัง่ยืนท่ีก าหนดไวไ้ด้ส าเร็จ issuer จะซ้ือคาร์บอนเครดิต  
โดยระบุแหล่งหรือช่องทางการซ้ือ ปริมาณหรือมูลค่า ระยะเวลาและความถ่ีในการซ้ือ เป็นตน้  

นอกจากน้ี ให้อธิบายว่าเป็นการด าเนินการท่ีเพิ่มขึ้นหรือแตกต่างจากส่ิงท่ี issuer             
ตอ้งปฏิบติัเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายหรือกลยทุธ์ดา้นความยัง่ยนืตามปกติ (ถา้มี) ก่อนการเสนอขาย SLB อยา่งไร 

4.4  การใหค้วามเห็นหรือการรับรองโดย external review provider  
4.4.1 ระบุคุณสมบติั external review provider ท่ีเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด และ

ขอบเขตในการประเมินของ external review provider  
4.4.2 ระบุผลการให้ความเห็นหรือการรับรองของ external review provider 

เ ก่ียวกับกรอบและลักษณะการเสนอขายตราสาร ( framework) ว่า เป็นไปตามมาตรฐานส าหรับ 
sustainability-linked bond ท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับสากล  เช่น ICMA SLBP เป็นต้น และระบุช่องทาง 
การเปิดเผยรายงานดงักล่าว ไดแ้ก่ เวบ็ไซตข์อง issuer (ถา้มี) หรือช่องทางอ่ืนใดท่ีผูล้งทุนสามารถเขา้ถึงได้
โดยสะดวก  

4.4.3 ควรระบุเง่ือนไข รวมถึงขั้นตอนและหน้าท่ีของ issuer ในกรณีท่ีอาจมี 
เหตุจ าเป็นในการเปล่ียนแปลง external review provider   

4.5  การรายงานและช่องทางการเปิดเผยขอ้มูลภายหลงัการเสนอขาย เปิดเผยประเภท                   
พร้อมช่องทางและความถ่ีของการเปิดเผยรายงานดงัต่อไปน้ี โดยก าหนดใหร้ายงานจนกวา่จะครบอายตุราสาร 

4.5.1 รายงานผลความคืบหน้าหรือผลความส าเร็จตามตัวช้ีว ัดและเป้าหมาย 
ดา้นความยัง่ยนื จดัท าโดย issuer โดยเปรียบเทียบและวดัจาก benchmark, external reference หรือ baseline (ถา้มี) 
อย่างน้อยปีละคร้ัง และ ณ รอบปีประเมินผล  ทั้งน้ี ให้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของ issuer (ถา้มี) หรือ
ช่องทางอ่ืนใดท่ีผูล้งทุนสามารถเขา้ถึงได้โดยสะดวก พร้อมน าส่งเฉพาะรายงาน ณ รอบปีประเมินผล 
ต่อส านกังาน   

4.5.2 รายงานความ เ ห็นหรือการ รับรอง เ ก่ี ยวกับผลความคืบหน้าห รือ 
ผลความส าเร็จตามตัวช้ีวดัและเป้าหมายด้านความยัง่ยืนท่ีจัดท าโดย external review provider (ส าหรับ 
การเสนอขายต่อ public offering และ high net worth) ซ่ึงให้ความเห็นหรือรับรองผลความคืบหน้าหรือ 
ผลความส าเร็จอย่างน้อย ณ รอบปีประเมินผล  ทั้งน้ี ให้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของ issuer (ถา้มี) หรือ
ช่องทางอ่ืนใดท่ีผูล้งทุนสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยสะดวก พร้อมน าส่งรายงานต่อส านกังาน 

นอกจากน้ี  issuer อาจเปิดเผยขอ้มูลอ่ืนท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุนในการคาดการณ์
หรือประเมินการด าเนินงานตามตวัช้ีวดัและเป้าหมายดา้นความยัง่ยนื โดยค านึงถึงความลบัทางการคา้และ
การแข่งขนั เช่น การเปล่ียนแปลงกลยุทธ์ดา้นความยัง่ยืน (ถา้มี) หรือขอ้มูลอ่ืน ๆ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์
ตวัช้ีวดัและเป้าหมาย ดงักล่าวได ้ 
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ตารางสรุปหลักการเปิดเผยข้อมูลในแบบ filing ลักษณะโครงการ MTN (โปรดศึกษารายละเอียดและ
ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมในแบบ 69-PO-MTN และแบบ 69-II&HNW-MTN) 

รายการ 
แบบ filing 

BASE PRICING SUPPLEMENT 
1. มาตรฐานท่ีใชอ้า้งอิง  - ระบุมาตรฐานท่ีเลือกใช้ 

หรือ 
- ระบุรายการมาตรฐาน 
ท่ีคาดวา่จะเลือกใช ้หรือ
เปิดเผยเบ้ืองตน้วา่จะ
เลือกใชม้าตรฐาน ซ่ึงเป็น
ท่ียอมรับในระดบัสากล  
และก่อนการเสนอขาย 
แต่ละคร้ัง issuer จะยืน่ 
SUPPLEMENT เพื่อระบุ
วา่เลือกใชม้าตรฐานใด 

- เปิดเผยมาตรฐานท่ีใช ้
(กรณีท่ียงัไม่เคยระบุ
ใน BASE) 

2. ตวัช้ีวดัและเป้าหมาย
ดา้นความยัง่ยนื 

 

ระบุรายละเอียดดงัน้ี   
- นิยาม ขอบเขต และวิธีการ
ค านวณผลความส าเร็จ  
- หลกัการและเหตุผล 
ความสอดคลอ้งกบั
นโยบายและเป้าหมาย          
ในระดบัองคก์รของ 
issuer หรือบริษทัในเครือ 
และกระบวนการก าหนด
และคดัเลือกตวัช้ีวดัและ
เป้าหมาย (ถา้มี) 
- กลยทุธ์หรือแนวทาง 
ท่ีน าไปสู่ความส าเร็จ  
- ควรระบุเง่ือนไขและ
หนา้ท่ีของ issuer                  
ในการด าเนินการ 

เปิดเผยตวัเลขตวัช้ีวดั
และเป้าหมาย รายละเอียด 
benchmark external reference 
หรือ baseline ท่ีเลือกใช ้
รวมถึงกรอบเวลาท่ีตอ้ง
ปฏิบติัตามตวัช้ีวดัและ
เป้าหมายใหส้ าเร็จท่ีใช้
เป็นเง่ือนไขในการปรับ
อตัราดอกเบ้ีย หรือ 
การด าเนินการตาม 
ภาระผกูพนั แลว้แต่กรณี 
ส าหรับการเสนอขาย 
ตราสารแต่ละคร้ัง 

- 
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รายการ 
แบบ filing 

BASE PRICING SUPPLEMENT 
(fallback mechanism)           
ในกรณีท่ีอาจมีเง่ือนไข         
ท่ีท าใหไ้ม่สามารถ
ค านวณตวัช้ีวดัและ
เป้าหมายท่ีตั้งไวไ้ด ้(ถา้มี)   
ทั้งน้ี  issuer สามารถระบุ
ขอ้มูลตวัเลขตวัช้ีวดัและ
เป้าหมาย รายละเอียด 
benchmark external reference 
หรือ baseline ท่ีเลือกใช ้
รวมถึงกรอบเวลาท่ีตอ้ง
ท าใหส้ าเร็จส าหรับ            
การเสนอขายแต่ละคร้ัง 
ใน PRICING 

3. การปรับอตัรา
ดอกเบ้ียหรือ               
การด าเนินการ           
ตามภาระผูกพนั 

แลว้แต่กรณี             
ของตราสาร 

ระบุลกัษณะการปรับ
อตัราดอกเบ้ียหรือ 
การด าเนินการตามภาระ
ผกูพนัของ issuer ซ่ึง 
สอดรับกบัเป้าหมาย หรือ
กลยทุธ์ดา้นความยัง่ยนื
ของ issuer หรือบริษทั 
ในเครือ แลว้แต่กรณี          
ท่ีจะก าหนดหรือคาดวา่จะ
ก าหนดเป็นเง่ือนไขของ
ตราสาร   
ทั้งน้ี issuer สามารถระบุ
ขอ้มูลตวัเลขอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีจะปรับหรือ
รายละเอียดการด าเนินการ

ระบุลกัษณะและตวัเลข
การปรับอตัราดอกเบ้ีย
หรือรายละเอียด เง่ือนไข 
รอบเวลา ความถี่ และ
จ านวนเงินท่ีตอ้งใช ้          
หรือมูลค่า (ถา้มี)             
ของการด าเนินการ           
ตามภาระผกูพนั            
แลว้แต่กรณี ท่ีก าหนด
เป็นเง่ือนไขส าหรับ            
การเสนอขายในคร้ัง           
นั้น ๆ   

แกไ้ขหรือเพิ่มเติม
ขอ้มูลเก่ียวกบั                 
การด าเนินการ             
ตามภาระผกูพนั              
ท่ีเปิดเผยใน BASE 
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รายการ 
แบบ filing 

BASE PRICING SUPPLEMENT 
ตามภาระผกูพนั                    
แลว้แต่กรณี ส าหรับ         
การเสนอขายแต่ละคร้ัง  
ใน PRICING 

4. การใหค้วามเห็น
หรือการรับรองโดย 
external review 
provider (เฉพาะ
กรณีเสนอขาย PO 
และ HNW)   

- ระบุรายช่ือ external 
review provider ท่ีไดรั้บ
การแต่งตั้งคุณสมบติั 
ขอบเขตประเมิน และ
สรุปความเห็น หรือ 
การรับรอง หรือ 
- ระบุเบ้ืองตน้วา่จะแต่งตั้ง 
external review provider 
ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้น
ตามเกณฑ ์และก่อน 
การเสนอขายแต่ละคร้ัง 
issuer จะยืน่ SUPPLEMENT 
เพื่อเปิดเผยรายช่ือ 
external review provider  
ท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

- เปิดเผยรายช่ือ 
external review 
provider ท่ีไดรั้บการ
แต่งตั้ง คุณสมบติั 
ขอบเขตประเมิน และ
สรุปความเห็นหรือ
การรับรอง (กรณีท่ียงั
ไม่เคยระบุใน BASE) 

5. การรายงานและ
ช่องทางการเปิดเผย
ขอ้มูลภายหลงั 
การเสนอขาย  

ระบุรายละเอียดความถ่ี
และช่องทางการเผยแพร่
รายงานภายหลงัการ           
เสนอขาย (โดยเป็นไป
ตามท่ีเกณฑก์ าหนด) 

- แกไ้ขหรือเพิ่มเติม
ขอ้มูลเก่ียวกบั 
การรายงานและ
ช่องทางการเปิดเผย
ขอ้มูลภายหลงัการ
เสนอขายท่ีเปิดเผยใน 
BASE (แต่ตอ้งเป็นไป
ตามท่ีเกณฑก์ าหนด) 
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5. การรายงานภายหลังการออกและเสนอขายตราสาร  ก าหนดให้ issuer น าส่งรายงาน
ต่อไปน้ี  

5.1  รายงานผลความคืบหน้าหรือผลความส า เ ร็จ ตามตัว ช้ีว ัดและเป้าหมาย 
ด้านความยัง่ยืน และผลการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียหรือแนวทางการด าเนินการตามภาระผูกพัน  
แล้วแต่กรณี ของตราสาร ณ รอบปีประเมินผล : ให้ issuer รายงานข้อมูลเก่ียวกับผลกระทบต่ออัตรา
ดอกเบ้ียหรือการด าเนินการตามภาระผูกพนัต่อส านกังาน และผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้(ถา้มี) ภายใน 7 วนัท าการ
นบัแต่วนัท่ี issuer จดัท าและเผยแพร่รายงานดงักล่าวตามวิธีการและระยะเวลาท่ี issuer ก าหนดไว ้

5.2  รายงานการเปล่ียนแปลง external review provider (ถา้มี) : ให ้issuer รายงานขอ้มูล
ต่อส านกังาน และผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้(ถา้มี) ภายใน 15 วนันบัแต่วนัแต่งตั้ง external review provider รายใหม่นั้น 
โดยในการรายงานข้อมูลต่อส านักงาน ให้ issuer น าส่งเอกสารท่ีแสดงได้ว่า external review provider                  
รายใหม่ มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ระบุขอบเขตการประเมิน และการเปล่ียนแปลงดังกล่าว               
ได้ด าเนินการตามวิธีการท่ีระบุไว้ เช่น ได้รับความยินยอมจากผู ้ถือตราสารตามวิธีการท่ีก าหนด                            
ในขอ้ก าหนดสิทธิแลว้ เป็นตน้ 
 
ตารางสรุปหน้าที่การส่งรายงานก่อนและหลังการเสนอขายต่อส านักงานและการเปิดเผยรายงาน 

 การเปิดเผยข้อมูล/รายงานของ issuer รายงานของ external review provider 

1. ก่อนการเสนอขาย 
การเปิดเผยขอ้มูล - เปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมตามท่ีก าหนด

ขา้งตน้ในแบบ filing รวมถึงผลสรุป
รายงานความเห็นจาก external review 
provider 

- ส่งหนงัสือรับรองต่อส านกังานวา่            
ตราสารหน้ีท่ีเสนอขายนั้นเป็นไปตาม
มาตรฐานใด (เฉพาะการเสนอขาย           
ตราสารหน้ีท่ีไดรั้บการยกเวน้การยืน่
แบบ filing) 

ควรเปิดเผยรายงานของ external review 
provider ผา่นทางเวบ็ไซตข์อง issuer 
(ถา้มี) หรือช่องทางอ่ืนใดท่ีผูล้งทุน
สามารถเขา้ถึงไดโ้ดยสะดวก 
 

2. หลงัการเสนอขาย (เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีก าหนดไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน) 
2.1 รายงานผลความคืบหน้าหรือผลความส าเร็จตามตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านความยั่งยืน และผลการเปลี่ยนแปลง
อตัราดอกเบีย้หรือแนวทางการด าเนินการตามภาระผูกพัน แล้วแต่กรณี ของตราสาร ณ รอบปีประเมินผล  
(1) รอบการ
รายงาน 

อยา่งนอ้ยปีละคร้ัง และ ณ รอบปี
ประเมินผล  

อยา่งนอ้ย ณ รอบปีประเมินผล  
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 การเปิดเผยข้อมูล/รายงานของ issuer รายงานของ external review provider 
(2) การเปิดเผย
ขอ้มูลและ
ช่องทางเผยแพร่ 

- เปิดเผยความถี่และช่องทางการเผยแพร่ 
- เผยแพร่ผา่นทางเวบ็ไซตข์อง issuer (ถา้มี) หรือช่องทางอ่ืนใดท่ีผูล้งทุนเขา้ถึงได้
โดยสะดวก  

(3) ระยะเวลาส่ง
รายงาน 

ภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัท่ี issuer 
จดัท าและเผยแพร่รายงานดงักล่าวตาม
วิธีการและระยะเวลาท่ี issuer ก าหนดไว ้
(เฉพาะรายงาน ณ รอบปีประเมินผล) 

พร้อมกบัรายงานของ issuer 

2.2 รายงานการเปลี่ยนแปลง external review provider (ถ้ามี) 
ระยะเวลาส่ง
รายงาน 

ภายใน 15 วนันบัแต่วนัแต่งตั้ง external 
review provider รายใหม่นั้น 

- 

 


