
 
 

 

 

 
 

เอกสารรับฟงความคิดเห็น 
เลขที่  อจต. 52/2561 

 
เร่ือง  หลักการและรางประกาศเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลเพ่ือรองรับ  
 การออกและเสนอขายหุนกูเพ่ืออนุรักษส่ิงแวดลอม (Green Bond)  

เผยแพรเม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2561 
 

สํานักงานไดจัดทําเอกสารฉบับนี้เพื่อรับฟงความคิดเห็นจากผูเก่ียวของ 
ทานสามารถ download เอกสารเผยแพรฉบับน้ีไดจาก www.sec.or.th 

 
ทานสามารถสงความเห็นหรือขอเสนอแนะใหสํานักงานไดตามท่ีติดตอดานลาง 

หรือ e-mail: kruaonn@sec.or.th หรือ isaya@sec.or.th 
 

วันสุดทายของการแสดงความคิดเห็นวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 
 
 

ทานสามารถติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติมจากเจาหนาที่ของสํานักงาน ดังน้ี 
   1.  นางสาวเครือออน    ตันตยาภรณ     โทรศัพท  0-2033-9980 
   2.  นางสาวอิษยา           พงษสามารถ    โทรศัพท  0-2263-6490 

 
       สํานักงานขอขอบคุณทุกทานท่ีเขารวมแสดงความคิดเห็น 

และใหขอเสนอแนะมา ณ โอกาสนี้ 

เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท/โทรสาร 0-2033-9980, 0-2263-6490 

 

 
 

ฝายตราสารหน้ี 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
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สวนที่ 1 : บทนํา 
ตามท่ีประเทศสมาชิกใน ASEAN Capital Markets Forum (“ACMF”) ไดประกาศใช 

ASEAN Green Bond Standards (“ASEAN GBS”) เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยที่ประชุมไดตกลง
รวมกันวาทุกประเทศสมาชิกจะแกไขหลักเกณฑเพื่อรองรับ ASEAN GBS น้ัน 

เพื่อปฏิบัตติามขอตกลงระหวางประเทศสมาชิกใน ACMF รวมทั้งสงเสริมการลงทุนและ
การระดมทุนในกิจการที่คํานึงถึงสิ่งแวดลอมไดแก 1) ลดและแกไขปญหามลภาวะ (pollution prevention 
and control) 2) สงเสริมอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ (biodiversity conservation) และ 3) ลดและ
แกไขปญหาการเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ (climate change adaptation)  

สํานักงานจึงเห็นควรกําหนดหลักเกณฑการเสนอขายตราสารหนี้เพื่อรองรับ Green Bond 
โดยใชเครื่องมือในการกํากับดูแลแบบ market-driven approach ซ่ึงสอดคลองกับแนวปฏิบัติสากล  
ในการน้ีสํานักงานจึงเห็นควรใหมีการรับฟงความคิดเห็นหลักการและรางประกาศเกี่ยวกับการเปดเผย
ขอมูลเพื่อรองรับการออกและเสนอขาย Green Bond โดยการรับฟงความคิดเห็นนี้จะมีไปจนถึงวันที่   
29 พฤศจิกายน 2561 ผูที่ประสงคจะแสดงความคิดเห็นสามารถสงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
ตอสํานักงานไดท้ังรูปแบบเอกสารหรือ e-mail ตามรายละเอียดท่ีระบุไว  ทั้งน้ี สํานักงานขอเสนอช่ือ
เจาหนาท่ีสําหรับการติดตอสอบถาม ดังนี้ 

1.  นางสาวเครือออน  ตันตยาภรณ โทรศัพท  0-2033-9982 e-mail : kruaonn@sec.or.th 
2.  นางสาวอษิยา   พงษสามารถ โทรศัพท  0-2263-6490 e-mail : isaya@sec.or.th 
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สวนที่ 2 : สรุปสาระสําคญัของหลักการ 
2.1  เน่ืองจาก Green Bond เปนตราสารหน้ีจึงยังคงกําหนดใหใชหลักเกณฑการออก 

และเสนอขายและหนาที่ภายหลังการเสนอขายตามเกณฑการเสนอขายตราสารหนี้โดยทั่วไป  
 2.2  เพื่อใหการออก Green Bond มีความนาเช่ือถือวาเปนตราสารหน้ีท่ีมีวัตถุประสงค 
เพื่อนําเงินไปลงทุนในโครงการเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอมจริง  ดังน้ัน ผูออก Green Bond (“issuer”)  
จึงควรปฏิบัติตามมาตรฐานใดมาตรฐานหน่ึง โดยสํานักงานไมบังคับใหใชมาตรฐาน Green Bond  
ใดเปนการเฉพาะ แตจะกําหนดใหตองใชมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล เชน ASEAN GBS  
และ International Capital Market Association Green Bond Principle (ICMA GBP) เปนตน  
โดย issuer ตองเปดเผยขอมูลใหชัดเจนวามีการใชมาตรฐานใด และเปดเผยรายละเอียดใหผูลงทุนทราบ
อยางชัดเจนตามมาตรฐานน้ัน ๆ  
 2.3  แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ี (“แบบ filing”) ตองมีหัวขอเปนไปตาม
มาตรฐานท่ี issuer เลือกใช และอยางนอยมีหัวขอดังน้ี  

(1)  วัตถุประสงคการใชเงินที่ไดจากการระดมทุน (Use of Proceeds)  
(2)  กระบวนการที่ใชในการคัดเลือกการลงทุน (Process for Project Evaluation and 

Selection)  
(3)  การบริหารจัดการเงินท่ีไดจากการระดมทุน (Management of Proceeds)  

โดยกําหนดใหตองนําเงินท่ีไดจากการระดมทุนใสไวในบัญชีท่ีแยกตางหาก (sub-account) จากบญัชีอื่น ๆ 
ของ issuer  

(4)  การรายงาน (Reporting) จะกําหนดรอบการรายงานและชองทางการเปดเผยขอมูล 
เชน บน website ของ issuer  
  ท้ังน้ี ให issuer update ความคืบหนาของโครงการและการใชเงิน นอกจากน้ี หากมี 
ผลการประเมินของ external reviewer ก็ใหเปดเผยดวยเปนประจําอยางนอยปละครั้ง จนกวาเงินท่ีไดจาก 
การระดมทุนจะใชจนครบจํานวน หรือรายงานเมื่อมีการเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญท่ีกระทบกับ 
การดําเนินโครงการ  
  อน่ึง ในกรณีที่ issuer ตัดสินใจเลิกลม Green Project ใหปรับปรุงขอมูลในเอกสาร 
ท่ีเก่ียวของใหถูกตอง ตรงตอความเปนจริง เพื่อไมใหผูลงทุนสําคัญผิด ซ่ึงเปนไปตามเกณฑปกติวาดวย
การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการออกและเสนอขายตราสารหน้ี 

2.4  สนับสนุนใหมี external reviewer ท่ีมีความเช่ียวชาญและประสบการณในสิ่งที่ตนประเมิน 
โดยใหเปดเผย credential และ scope ในการ review ผานทางเว็บไซตของ issuer ตลอดอายุของตราสาร
เพื่อสรางความเชื่อม่ันใหกับผูลงทุน  

2.5  หาก issuer ใชมาตรฐาน ASEAN GBS และตอมานาํเงินไปลงทุนในโครงการซึ่งเปน 
ineligible project เชน โครงการท่ีเก่ียวกับ fossil หรือมีการปฏิบัติไมเปนไปตามมาตรฐานดังกลาว  
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กลุมประเทศสมาชิก ACMF มีขอตกลงใหถอนช่ือ issue ดังกลาวออกจาก list ของ ASEAN Green 
Bond/SUKUK บนเว็บไซตของ ACMF สํานักงานจะดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามขอตกลงดังกลาว 

 
สวนที่ 3 : สรุปสาระสําคญัของรางประกาศ จํานวน 2 ฉบับ 
 

3.1 รางประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.         /2561 เร่ือง การย่ืนแบบแสดง
รายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบับที่        ) 

 
ปรับปรุงหลักเกณฑในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 10/2556       

เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ี ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556 โดยสําหรับ 
issuer ที่ตองการออกและเสนอขาย Green Bond จะตองเปดเผยขอมูลเพ่ิมเติมดังนี้ 

(1) มาตรฐานที่เลือกใชโดยตองเปนมาตรฐานซึ่งเปนท่ียอมรับในระดับสากล เชน ASEAN 
Green Bond Standards (ASEAN GBS) หรือ International Capital Market Association Green Bond 
Principle (ICMA GBP) เปนตน รวมถึงขอมูลตามท่ีมาตรฐานน้ัน ๆ กําหนด 

(2) เปดเผยขอมูลข้ันต่ํา ไดแก 
(2.1)  วัตถุประสงคการใชเงินท่ีไดจากการระดมทุน (Use of Proceeds)  
(2.2)  กระบวนการที่ใชในการคัดเลือกการลงทุน (Process for Project Evaluation and 

Selection)  
(2.3)  การบริหารจัดการเงินที่ไดจากการระดมทุน (Management of Proceeds)  

โดยกําหนดใหตองนําเงินท่ีไดจากการระดมทุนใสไวในบัญชีท่ีแยกตางหาก (sub-account) จากบญัชีอื่น ๆ 
ของ issuer  

(2.4)  การรายงาน (Reporting) จะกําหนดรอบการรายงานและชองทางการเปดเผยขอมูล 
เชน บน website ของ issuer  
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3.2 รางประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ที่ ทจ.         /2561 ขอกําหนดท่ีเกี่ยวกับ 
การออกและเสนอขายศุกูก และการเปดเผยขอมูล (ฉบับท่ี        ) 

 
ปรับปรุงหลักเกณฑในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทด. 2/2554       

เรื่อง ขอกําหนดท่ีเก่ียวกับการออกและเสนอขายศุกูกและการเปดเผยขอมูล ลงวันท่ี 10 มกราคม  
พ.ศ. 2554 โดยสําหรับ issuer ที่ตองการออกและเสนอขาย Green SUKUK จะตองเปดเผยขอมูลเพ่ิมเติม
ดังนี้ 

(1) มาตรฐานที่เลือกใชโดยตองเปนมาตรฐานซึ่งเปนท่ียอมรับในระดับสากล เชน ASEAN 
Green Bond Standards (ASEAN GBS) หรือ International Capital Market Association Green Bond 
Principle (ICMA GBP) เปนตน รวมถึงขอมูลตามท่ีมาตรฐานน้ัน ๆ กําหนด 

(2) เปดเผยขอมูลข้ันต่ํา ไดแก 
(2.1)  วัตถุประสงคการใชเงินท่ีไดจากการระดมทุน (Use of Proceeds)  
(2.2)  กระบวนการที่ใชในการคัดเลือกการลงทุน (Process for Project Evaluation and 

Selection)  
(2.3)  การบริหารจัดการเงินที่ไดจากการระดมทุน (Management of Proceeds)  

โดยกําหนดใหตองนําเงินท่ีไดจากการระดมทุนใสไวในบัญชีท่ีแยกตางหาก (sub-account) จากบญัชีอื่น ๆ 
ของ issuer  

(2.4)  การรายงาน (Reporting) จะกําหนดรอบการรายงานและชองทางการเปดเผยขอมูล 
เชน บน website ของ issuer 
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แบบสํารวจความคิดเห็น 
เร่ือง  หลักการและรางประกาศเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุนกู 
เพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม (Green Bond) 

ขอมูลทั่วไป 
ชื่อผูตอบ_________________________________ตําแหนง_______________________________ 
ชื่อบริษัท_______________________________________________________________________ 
เบอรโทรศัพท_____________________________เบอรโทรสาร___________________________ 
E-mail address__________________________________________________________________ 

สถานะของผูใหความคิดเห็น 
 ผูออกตราสาร   ผูลงทุนสถาบัน/ผูลงทุนรายใหญ 
 ตัวกลางในการขาย  ผูลงทุนรายยอย 
 ท่ีปรึกษากฎหมาย   อื่น ๆ (โปรดระบุ)______________________ 
 ท่ีปรึกษาทางการเงิน  

ความเห็นและขอเสนอแนะ 

1.  รางประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ.         /2561 เรื่อง การย่ืนแบบแสดงรายการขอมูล  
การเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่        )  

 เห็นดวย   
 ไมเห็นดวย โดยมีเหตุผลดังน้ี 

__________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

2.  รางประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ.         /2561 เรื่อง ขอกําหนดท่ีเกี่ยวกับการออกและ
เสนอขายศุกูก และการเปดเผยขอมูล (ฉบับท่ี        ) 

 เห็นดวย   
 ไมเห็นดวย โดยมีเหตุผลดังน้ี 

__________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
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3. ขอเสนอแนะ/ขอสังเกตเพิ่มเติม 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

 
 

กรุณาสงแบบสํารวจความคิดเห็นกลับไปท่ี 
ฝายตราสารหนี้ 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรพัย 
ช้ัน 18 เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต 

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท/โทรสาร 0-2263-6490 หรือ e-mail: kruaonn@sec.or.th; isaya@sec.or.th 

วันสุดทายของการแสดงความคิดเห็น วันท่ี  29 พฤศจิกายน 2561 
 

*** สํานักงานขอขอบคุณทานที่ไดใหความรวมมือในการแสดงความคิดเห็นในคร้ังน้ี *** 


