
 
 

 

 

 
 

เอกสารรับฟงความคิดเห็น 
เลขที่  อจต. 3/2562 

 
เร่ือง  หลักการและรางประกาศเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลเพ่ือรองรับ  
 การออกและเสนอขายตราสารหน้ีเพ่ือพัฒนาสังคม (Social Bond)  

และตราสารหนี้เพ่ือความยั่งยืน (Sustainability Bond) 
เผยแพรเม่ือวันที ่4 กุมภาพันธ 2562 

 
สํานักงานไดจัดทําเอกสารฉบับนี้เพื่อรับฟงความคิดเห็นจากผูเก่ียวของ 
ทานสามารถ download เอกสารเผยแพรฉบับน้ีไดจาก www.sec.or.th 

 
ทานสามารถสงความเห็นหรือขอเสนอแนะใหสํานักงานไดตามท่ีติดตอดานลาง 

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

วันสุดทายของการแสดงความคิดเห็นวันที่ 5 มีนาคม 2562 
 
 

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 

 

 
 

ฝายตราสารหนี้ 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
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สวนที่ 1 : บทนํา 
สํานักงานไดแกไขหลักเกณฑการเปดเผยขอมูลตราสารหน้ีเพื่อรองรับการออกและ 

เสนอขายตราสารหน้ีเพื่ออนุรักษส่ิงแวดลอม (“Green Bond”) เพื่อรองรับ ASEAN Green Bond Standards 
รวมทั้ง Green Bond ตามมาตรฐานสากลอื่น ๆ โดยประกาศมีผลใชบังคับแลวต้ังแตวันท่ี 31 ธันวาคม 2561  
เปนตนไป 

จากการสํารวจความตองการของนักลงทุน สํานักงานเห็นวาควรผลักดันใหเกิดตราสารหนี้ 
เพื่อพฒันาสังคม (“Social Bond”) และตราสารหนี้เพ่ือความยั่งยืน (“Sustainability Bond”) ไปพรอมกับ  
Green Bond เน่ืองจากผูลงทุนและผูออกตราสารหน้ีเหลาน้ีมักจะเปนกลุมเดียวกัน การสงเสริมใหเกิด 
การลงทุนและการระดมทุนที่คํานึงถึงความยั่งยืนท้ังทางดานการอนุรักษส่ิงแวดลอม และการพัฒนาสังคม 
จะชวยเพิ่มความยืดหยุนใหแกผูออกตราสารหน้ีและผูลงทุน  

ในการน้ี สํานักงานจึงเห็นควรใหมีการรับฟงความคิดเห็นหลักการและรางประกาศเกี่ยวกับ 
การเปดเผยขอมูลเพื่อรองรับการออกและเสนอขาย Social Bond และ Sustainability Bond โดยการรับฟง 
ความคิดเห็นนี้จะมีไปจนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2562 ผูท่ีประสงคจะแสดงความคิดเห็นสามารถสงความคิดเห็น 
และขอเสนอแนะตอสํานักงานไดท้ังรูปแบบเอกสารหรือ e-mail ตามรายละเอียดที่ระบุไว  ทั้งนี้ สํานักงาน 
ขอเสนอช่ือเจาหนาที่สําหรับการติดตอสอบถาม ดังนี้ 

1.  นางสาวเครือออน  ตันตยาภรณ โทรศัพท  0-2033-9982 e-mail : kruaonn@sec.or.th 
2.  นางสาวอิษยา   พงษสามารถ โทรศัพท  0-2263-6490 e-mail : isaya@sec.or.th 
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สวนที่ 2 : สรุปสาระสําคัญของหลักการ 
สํานักงานเห็นควรกําหนดหลักเกณฑ Social Bond และ Sustainability Bond ในแนวเดียวกับ  

Green Bond ซึ่งมีผลใชบังคับแลวดังน้ี 
2.1  เน่ืองจาก Social Bond และ Sustainability Bond เปนตราสารหนี้ จึงยังคงกําหนดใหใช

หลักเกณฑการออกและเสนอขาย และหนาที่ภายหลังการเสนอขายตามเกณฑการเสนอขายตราสารหน้ี
โดยทั่วไป  

2.2  เพื่อใหการออก Social Bond และ Sustainability Bond มีความนาเชื่อถือ ผูออกตราสารหน้ี 
(“issuer”) ตองปฏิบัติตามมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง โดยสํานักงานไมบังคับใหใชมาตรฐานใดเปนการเฉพาะ  
แตจะกําหนดใหตองใชมาตรฐานท่ีเปนท่ียอมรับในระดับสากล เชน มาตรฐานของ ASEAN Capital Market  
Forum (ACMF) หรือมาตรฐานของ International Capital Market Association (ICMA) เปนตน 

2.3  แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ตองมีหัวขออยางนอย ดังนี้ 
1)  มาตรฐานสากลซึ่งเปนที่ยอมรับท่ีนํามาใชอางอิง  
2)  วตัถุประสงคการใชเงินท่ีไดจากการระดมทุนที่เก่ียวของกับการชวยเหลือสังคม 

หรือการอนุรักษส่ิงแวดลอม (Use of Proceeds) โดยในกรณีของ Social Bond เงินท่ีระดมทุนไดจะตอง 
นําไปใชใน social project เชน การจัดใหมีสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน การจัดใหมีที่อยูอาศัยหรือการจัดใหมี
ความมั่นคงทางดานอาหารใหกับกลุมคนดอยโอกาสทางสังคม เปนตน  

สําหรับ Sustainability Bond ที่มีวัตถุประสงคท้ังดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
การบรรเทาปญหาทางสังคมและชวยพัฒนาสังคม นั้น เงินท่ีระดมทุนนอกจากที่จะตองนําไปใช 
ใน social project ตามท่ีกลาวขางตนแลว จะตองมีสวนที่นําไปใชในการอนุรกัษสิ่งแวดลอมดวย  
เชน การใชพลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟา การลดการปลอยกาซเรือนกระจก เปนตน 

3)  กระบวนการท่ีใชในการประเมินและคัดเลือกโครงการ (Process for Project Evaluation  
and Selection) โดยเปดเผยกระบวนการและปจจัยที่ใชในการพิจารณาคัดเลือกโครงการท่ีจะลงทุน 
ใหผูลงทุนทราบ  ทั้งน้ี ตองเปดเผยขอมูลเก่ียวกับมาตรฐาน หรือวิธีการรับรองที่ใชในการคัดเลือก 
โครงการดวย   

4)  การบริหารจัดการเงินที่ไดจากการระดมทุน (Management of Proceeds) โดยแสดงถึง 
วิธีการติดตามการใชเงินที่ไดมาจากการระดมทุนไปใชในโครงการและวิธีการแบงแยกเงินออกจากเงินอื่น 
ของบริษัทใหเห็นอยางชัดเจน เชน การนําเงินที่ไดจากการระดมทุนแยกเปนบัญชีตางหากจากบัญชี 
ทรัพยสินอื่น ๆ (sub-account) ของ issuer เปนตน 

5)  การรายงานและชองทางการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการภายหลังการเสนอขาย 
(Reporting) เปดเผยประเภทของรายงานโดยใหเปดเผยรายงานประเภทตาง ๆ จนกวาจะครบอายุของ 
ตราสารหน้ี เชน รายงานการใชเงินท่ีระดมทุน หรือรายงานความคืบหนาของโครงการวาดําเนินการถึง 
ขั้นตอนใด จํานวนเงินที่ใช และยอดคงเหลือ เปนตน รวมทั้งชองทางการเปดเผยขอมูล เชน บนเว็บไซต 
ของ issuer ซึ่งควรจัดใหมีการรายงานอยางนอยปละหนึ่งครั้ง เปนตน   
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อยางไรก็ดี issuer สามารถเปดเผยขอมูลอ่ืน ๆ เพิ่มเติมตามมาตรฐานที่นํามาอางอิงกําหนด
นอกเหนือจากการเปดเผยขอมูลตามหัวขอขางตนได  

2.4  สนับสนุนใหมี external reviewer ท่ีมีความเช่ียวชาญและประสบการณในสิ่งที่ตนประเมิน  
โดยใหเปดเผย credential และ scope ในการ review ผานทางเว็บไซตของ issuer ตลอดอายุของตราสาร 
เพื่อสรางความเชื่อม่ันใหกับผูลงทุน ซึ่งแนวทางน้ีสอดคลองกับแนวปฏิบตัิของตางประเทศที่ไมบังคับ  
แตใชกลไก market ให issuer มีการแตงตั้ง external reviewer  

2.5  หาก issuer ใชมาตรฐานของ ASEAN และตอมานําเงินไปลงทุนในโครงการซึ่งเปน  
ineligible project กลุมประเทศสมาชิก ACMF มีขอตกลงวา ใหประเทศน้ัน (โดยสํานักงาน) เสนอถอนชื่อ 
issue ดังกลาวออกจาก list บนเว็บไซตของ ACMF โดยแจงไปยัง Securities Commission Malaysia  
ในฐานะ co-chaired ของ Green Finance Working Group  ทั้งนี้ ineligible project ไดแก 

1) กรณีออกและเสนอขาย Social Bond และนําเงินไปลงทุนในโครงการที่เก่ียวของกับ 
แอลกอฮอล การพนัน ยาสูบ และอาวุธ  

2) กรณีออกและเสนอขาย Sustainability Bond และนําเงินไปลงทุนในโครงการที่เกี่ยวของ 
กับแอลกอฮอล การพนัน ยาสูบ อาวุธ (ineligible project ตาม ASEAN Social Bond Standards)   
และ fossil (ineligible project ตาม ASEAN Green Bond Standards) 
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สวนที่ 3 : สรุปสาระสําคัญของรางประกาศ จํานวน 2 ฉบับ 

3.1 รางประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.         /2562 เร่ือง การย่ืนแบบแสดง
รายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบับที่        ) 

 
ปรับปรุงหลักเกณฑในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 10/2556       

เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556 โดยกําหนดให 
issuer ที่ประสงคจะการออกและเสนอขาย Green Bond หรือ Social Bond หรือ Sustainability Bond ตอง
เปดเผยขอมูลเพิ่มเติมดังน้ี 

(1) มาตรฐานสากลซึ่งเปนที่ยอมรับที่นํามาใชอางอิงในการขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ 
ดังกลาวตามแตกรณีดังน้ี 

(ก)  กรณีการเสนอขายตราสารหน้ีเพื่ออนรุักษสิ่งแวดลอม เชน มาตรฐาน ASEAN Green 
Bond Standards (ASEAN GBS) หรือมาตรฐาน International Capital Market Association Green Bond 
Principles (ICMA GBP) เปนตน 

(ข)  กรณีการเสนอขายตราสารหนี้เพื่อพัฒนาสังคม เชน มาตรฐาน ASEAN Social Bond 
Standards (ASEAN SBS) หรือมาตรฐาน International Capital Market Association Social Bond Principles 
(ICMA SBP) เปนตน  

(ค)  กรณีการเสนอขายตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน เชน มาตรฐาน ASEAN Sustainability Bond 
Standards (ASEAN SUS) หรือมาตรฐาน International Capital Market Association Sustainability Bond 
Guidelines (ICMA SBG) เปนตน 

(2)  วตัถุประสงคการใชเงินท่ีไดจากการระดมทุน (Use of Proceeds)  
(3)  กระบวนการที่ใชในการประเมินและคัดเลือกโครงการ (process for project evaluation and 

selection) โดยระบุกระบวนการและปจจัยที่ใชในการพิจารณา รวมท้ังมาตรฐานหรือวิธีการรับรองอื่นใดท่ีใช
อางอิง 

(4)  การบริหารจัดการเงินท่ีไดจากการระดมทุน (management of proceeds) โดยแสดงถึงวิธีการ
ติดตามการใชเงินท่ีไดมาจากการระดมทุนไปใชในโครงการ และวิธีการแบงแยกเงินออกจากเงินอ่ืนของบริษัท
ใหเห็นอยางชัดเจน เชน การนําเงินที่ไดจากการระดมทุนแยกเปนบัญชีตางหากจากบัญชีทรัพยสินอื่น ๆ (sub-
account) ของผูเสนอขายตราสารหนี้ เปนตน 

(5)  การรายงานและชองทางการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการดําเนินการภายหลังการเสนอขาย 
(reporting) โดยใหเปดเผยรายงานประเภทตาง ๆ จนกวาจะครบอายุของตราสารหนี้  เชน รายงานการใชเงินท่ี
ไดมาจากการระดมทุน หรือรายงานความคืบหนาของโครงการวาดําเนินการถึงขั้นตอนใด จํานวนเงินท่ีใช และ
ยอดคงเหลือ เปนตน รวมท้ังชองทางการเปดเผยขอมูล เชน บนเว็บไซตของผูเสนอขายตราสารหน้ี ซึ่งควรจัด
ใหมีการรายงานอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง เปนตน   
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3.2 รางประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.         /2562 ขอกําหนดท่ีเกี่ยวกับ 
การออกและเสนอขายศุกูก และการเปดเผยขอมูล (ฉบับที่        ) 

 
ปรับปรุงหลักเกณฑในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทด. 2/2554       

เรื่อง ขอกําหนดท่ีเก่ียวกับการออกและเสนอขายศุกูก และการเปดเผยขอมูล ลงวันท่ี 10 มกราคม  
พ.ศ. 2554 โดยกําหนดให issuer ท่ีประสงคจะออกและเสนอขาย Green SUKUK หรือ Social SUKUK  
หรือ Sustainability SUKUK ตองปฏิบัติใหเปนไปในแนวทางเดียวกับการยื่นแบบแสดงรายการขอมูล 
การเสนอขายตราสารหนี้  
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แบบสํารวจความคิดเห็น 
เร่ือง  หลักการและรางประกาศเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลเพื่อรองรับการออกและเสนอขายการออกและเสนอ
ขายตราสารหน้ีเพื่อพัฒนาสังคม (Social Bond) และตราสารหน้ีเพื่อความย่ังยืน (Sustainability Bond)ขอมูล
ท่ัวไป 
ชื่อผูตอบ_________________________________ตําแหนง_______________________________ 
ชื่อบริษัท_______________________________________________________________________ 
เบอรโทรศัพท_____________________________เบอรโทรสาร___________________________ 
E-mail address__________________________________________________________________ 

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

ความเห็นและขอเสนอแนะ 

1.  รางประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ.         /2562 เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการขอมูล  การ
เสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับท่ี        )  

 เห็นดวย   
 ไมเห็นดวย โดยมีเหตุผลดังน้ี 

__________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

2.  รางประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ.         /2562 เรื่อง ขอกําหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอ
ขายศุกูก และการเปดเผยขอมูล (ฉบับท่ี        ) 

 เห็นดวย   
 ไมเห็นดวย โดยมีเหตุผลดังน้ี 

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

 
 

กรุณาสงแบบสํารวจความคิดเห็นกลับไปท่ี 
ฝายตราสารหน้ี 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
ชั้น 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 5 มีนาคม 2562 
 

*** สํานักงานขอขอบคุณทานที่ไดใหความรวมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งน้ี *** 


