
This report is not intended to provide the basis for any evaluation of the 
financial instruments discussed herein. The information was obtained from 
various sources; we do not guarantee its accuracy or completeness. In 
particular, information provided herein should be regarded as indicative, 
preliminary and for illustrative purposes only. There is no representation that 
any transaction can execute at such terms or price. 

Information provided in this report is not intended to constitute legal, tax or 
accounting advice in relation to entering into any transaction and does not 
have regard to the particular needs of any specific person who may receive this 
report. Clients should consult their own financial advisors regarding the 
appropriateness of investing in any investment strategies discussed or 
recommended in this report and should understand that statements regarding 
future prospects may not be realized. While all information this presentation 
has been produced or compiled from sources believed to be reliable, the Bank 
makes no representation as to its accuracy or completeness. 
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ส่องทิศทาง ESG Bond: 

“ESG Bond” คล้ายกับตราสารหนี้ปกติท่ัวไป แต่ต่างกันเพียง
วตัถุประสงค์ของการระดมทุนท่ีมุ่งตอบโจทย์ส่ิงแวดล้อม (Green 
Bond) สังคม (Social Bond) และความยั่งยืน (Sustainability 
Bond) เป็นการเฉพาะ

การออก “ESG Bond” ในระดับโลกเพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง โดยในช่วง
ครึง่แรกของปี 2020 มีมูลค่ามากกวา่ 250 พันล้านดอลลารส์หรฐัฯ 
เทียบกับท้ังปี 2019 ท่ีอยู่ท่ี 341 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และใน
จ านวนนี้ส่วนใหญ่ คือ Green Bond ในโครงการท่ีเก่ียวข้องกับ
อตุสาหกรรมพลังงาน ก่อสรา้งและอสังหาฯ และคมนาคมขนส่ง 

ส าหรับประเทศไทย ในปี 2020 มีการออก “ESG Bond” มากถึง 
86,400 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นเกือบ 3 เท่าตัวจากปี 2019 ตามปัจจัย
สนับสนุนท้ังจากผู้ออกตราสาร นักลงทุน และหน่วยงานก ากับดูแล 

Krungthai COMPASS มองวา่ในอนาคตตลาด “ESG Bond” จะ
เติบโตเรง่ขึ้นท่ัวโลก และจะเห็นพัฒนาการในแง่ความหลากหลาย
ของประเภทตราสารมากขึ้น ตามทิศทางการปฏิรูปเศรษฐกิจท่ัวโลก
ท่ีก าลังมุ่งไปสู่ Green Recovery เช่นเดียวกับไทยท่ีจะขับเคล่ือน
ประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy)

นักวเิคราะห์

ณัฐพร ศรทีอง
0-2208-3584
natthaporn.sritong@krungthai.com
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กระแส “รกัษ์โลกและเน้นความยั่งยืน” มิใช่เป็นเพียงแค่ค าพูดหรอืทฤษฎีสวยหรูอีกต่อไป 

แต่จะกลายเป็นการปฏิบัติอย่างจรงิจังและซึมลึกในทุกกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น 

หลังจากวกิฤต COVID-19 ได้เผยให้เห็นความส าคัญของการด าเนินงานท่ีต้องยึดหลัก 

“ESG” ซึ่งหมายถึงการใส่ใจต่อส่ิงแวดล้อม (Environment) ควบคู่กับการพัฒนา

สังคม (Social) โดยเฉพาะมิติความเท่าเทียม การไม่ละเลยเรื่องธรรมาภิบาล 

(Governance) และการค านึงถึงความย่ังยืน (Sustainability) เพราะส่ิงเหล่านี้

จะเป็นวคัซีนส าคัญท่ีเสมือนเกราะก าบังและช่วยลดทอนผลกระทบจากแรงกระแทกต่างๆ 

ท่ีไม่คาดคิดในอนาคตได้ ด้วยเหตุนี้ ท าให้หลายประเทศท่ัวโลกก าลังออกแบบการฟื้ นตัว

ทางเศรษฐกิจใหม่ท่ีมุ่งไปสู่ “Green Recovery” เช่น สหรฐัฯ ภายใต้ประธานาธิบดี 

Joe Biden ท่ีล่าสุดได้กลับเข้าสู่ข้อตกลงปารสีอีกครัง้ พรอ้มออก Executive order 

ท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นการส่งเสรมิ Green Economy ขณะท่ีประเทศจีนก็ต้ังเป้าบรรลุ  

“Carbon Neutrality” ภายในปี 2060 ส่วนประเทศไทยเราเองก็วางแผนท่ีจะขับเคล่ือน

ประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG หรือ เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-

เศรษฐกิจสีเขยีว (Bio-Circular-Green Economy) ในช่วงปี 2021-20261

แน่นอนวา่แนวคิดเหล่านี้จะน าไปสู่การลงทุนท้ังจากภาครฐัและภาคเอกชนในมิติ ESG 

และ BCG ท่ีเข้มข้นขึ้น โดย Krungthai COMPASS ประเมินวา่จะท าให้ไทยต้องลงทุน

เพ่ิมในเรื่องน้ีอย่างน้อย 8.2 แสนล้านบาทในช่วง 5 ปีข้างหน้า2 ซึ่งจะท าให้เครื่องมือ

ในการระดมทุนและการลงทุนท่ีตอบโจทย์ทิศทางเหล่านี้มีบทบาทมากขึ้นตามไปด้วย 

และหนึ่งในนั้น คือ การระดมทุนผ่านตราสารหนี้เพ่ือส่ิงแวดล้อม (Green Bond) 

ตราสารหนี้เพ่ือสังคม (Social Bond) และตราสาหนี้เพ่ือความยั่งยืน (Sustainability 

Bond) ซึ่งในท่ีนี้ ขอเรียกรวมๆ ว่า คือ “ESG Bond” ดังนั้น ในบทความฉบับน้ี 

Krungthai COMPASS จึงขอชวนผู้อ่านทุกท่านมาท าความรูจ้ักกับ “ESG Bond” 

รวมถึงร่วมส่องทิศทางและพัฒนาการของ “ESG Bond” ท้ังในและต่างประเทศ 

เพ่ือให้ทุกภาคส่วนพร้อมรับเทรนด์น้ีและสามารถกลับมาฟื้ นตัวและก้าวสู่อนาคต

อย่างย่ังยืน

2

1 https://mgronline.com/business/detail/9640000006120
2 จบัตากระแสโลก หนุนธุรกิจสายกรนีและนวตักรรมยั่งยืน (krungthai.com)
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“ESG Bond” คืออะไร? 

“ESG Bond” คือตราสารหน้ีชนิดหน่ึงท่ีแทบจะเหมือนกับตราสารหน้ีปกติท่ัวไป แต่

ต่างกันเพียงวตัถุประสงค์ของการระดมทุน กล่าวคือ “ESG Bond” คือตราสารหนี้ท่ี

ผู้ระดมทุนต้องการน าเงนิไปใช้เพ่ือด าเนินโครงการต่างๆ ภายใต้แนวคิดการเติบโตอย่าง

ย่ังยืน โดยมุ่งพัฒนาส่ิงแวดล้อม สังคม และการมีธรรมาภิบาลท่ีดี (Environmental, 

Social and Governance) ซึ่งปัจจุบันแบ่งออกเป็น 3 ประเภทส าคัญ ได้แก่ 1) ตราสาร

หน้ีเพ่ือส่ิงแวดล้อม (Green bond) หมายถึง ตราสารหนี้ท่ีผู้ออกตราสารต้องการ

ระดมทุนเพ่ือน าเงินไปลงทุนหรอืช าระคืนหนี้สินเดิม (Re-financing) ในโครงการท่ี

เก่ียวข้องกับการอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อม เช่น โครงการพลังงานหมุนเวยีน และสรา้งอาคาร

เพ่ือส่ิงแวดล้อม 2) ตราสารหน้ีเพ่ือสังคม (Social bond) จะน าเงินท่ีระดมทุนได้ไป

ใช้ในโครงการพัฒนาสังคม อาทิ โครงการเพ่ือลดปัญหาการวา่งงาน และส่งเสรมิความ

เท่าเทียมในสังคม และ 3) ตราสารหน้ีเพ่ือความย่ังยืน (Sustainability bond)

คือส่วนผสมระหว่าง Green bond และ Social bond ซึ่งมุ่งหวังท้ังการอนุรักษ์

ส่ิงแวดล้อมและพัฒนาสังคมควบคู่กันไป (รูปท่ี 1)

โครงการท่ีจะเข้าข่าย “ESG Bond” ต้องสอดรบักับหลักการ นิยาม และมาตรฐาน

ท่ีได้รับการยอมรับจากหน่วยงานก ากับ เช่น มาตรฐานของ The International 

Capital Market Association (ICMA) มาตรฐานของ Climate Bond Initiative 

(CBI) และมาตรฐานของ ASEAN Capital Markets Forum นอกจากนั้น ผู้ออก

ตราสารต้องอาศัยหน่วยงานภายนอกเพ่ือท าการสอบทาน (External Review) 

เพ่ือให้สอดรบักับมาตรฐานเหล่านี้ด้วย

3
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นิยามและตัวอย่างโครงการของ “ESG Bond”

ที่มา: ก.ล.ต. และ International Capital Market Association (ICMA) รวบรวมและน าเสนอโดย Krungthai COMPASS

ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล สามารถแบ่ง “ESG Bond” ออกเป็น 3 กลุ่มตามวตัถุประสงค์การใช้เงนิทุน

Green Bond Social Bond
ตราสารหนี้ท่ีระดมทุนเพ่ือ
น าเงนิไปด าเนินโครงการท่ี
มุ่งเน้นอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อม

ตราสารหนี้ท่ีระดมทุนเพ่ือ
ด าเนินโครงการท่ีมุ่งเน้น
พัฒนาสังคมและคุณภาพ
ชีวติประชาชน



(      +      )

Sustainability
Bond

 พลังงานหมุนเวยีน
 การขนส่งท่ีใช้พลังงานสะอาด
 อาคารเพ่ือส่ิงแวดล้อม
 การป้องกันและควบคุมมลพิษ
 การพัฒนาและการน าเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีเป็น

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม
 การเกษตรท่ีย่ังยืนต่อส่ิงแวดล้อม

 การเข้าถึงสาธารณูปโภค/สาธารณสุข/
ท่ีอยู่อาศัย/การศึกษา

 การสรา้งงาน หรอืลดปัญหาวา่งงาน
 การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ SME 

และรายย่อย
 การลดความเหล่ือมล้าในสังคม
 ความมั่นคงและย่ังยืนด้านอาหาร

ตัวอย่างโครงการ ตัวอย่างโครงการ

ตัวอย่างมาตรฐานสากลและระดับภูมิภาค

1

3
1 2

2
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ความพิเศษของ “ESG Bond” คืออะไร? 

ขอ้ดีหลักๆ ของ “ESG Bond” ในมุมผู้ออกตราสาร คือ จะช่วยยกระดับภาพลักษณ์

องค์กรและสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุน เพราะเป็นการส่ือสารท่ีเด่นชัดวา่องค์กร

ให้ความใส่ใจต่อส่ิงแวดล้อม สังคม และความย่ังยืนอย่างจรงิจัง นอกจากนั้น ยังช่วย

ดึงดูดและกระจายฐานนักลงทุนสู่กลุ่มใหม่ๆ (Diversification) และอาจส่งผลดีต่อ

องค์กรในระยะยาว ขณะท่ีในมุมของนักลงทุน ก็จะได้รบัผลตอบแทนท่ีน่าพอใจในบรษัิท

ท่ีมีศักยภาพเติบโตอย่างย่ังยืน ท้ังนี้ บทความจาก Harvard Business Review 

ซึ่งอ้างอิงงานวจิัยของ Boston University Questrom School of Business ชี้วา่

จากการศึกษาบรษัิทท่ีมีการออก Green Bond ท่ัวโลกกวา่ 217 แห่งในช่วงปี 2013-2017 

พบวา่ราคาหุ้นของบรษัิทนั้นๆ พุ่งสูงขึ้น 0.67% (Average cumulative abnormal 

return) ในช่วงท่ีมีการประกาศวา่จะออก Green Bond เนื่องจากเป็นการส่งสัญญาณ

ท่ีดีต่อนักลงทุน สรา้งความเชื่อมั่นในตัวบรษัิท ส่วนหนึ่งเพราะต้องมีผู้เชี่ยวชาญภายนอก

มา Review การออก Green Bond เพ่ือให้ได้ตามมาตรฐานสากล3 อย่างไรก็ดี ผู้ออก

ตราสารหน้ีประเภทน้ีอาจเผชิญต้นทุนท่ีสูงขึ้น เนื่องจากการมีขั้นตอน การสอบทาน 

และการรายงานต่างๆ ท่ีเข้มข้นมากกวา่การออกตราสารหนี้แบบปกติท่ัวไป 

“ESG Bond” อาจมคีวามพิเศษเพ่ิมเติมท่ี

“Greenium” (การผสมค าระหวา่ง Green และ

Premium) ซึ่งส่ือถึงส่วนต่างของราคาของ “ESG 

Bond” ท่ีสูงกวา่ (Yield ต่ากวา่) ตราสารหนี้ปกติ

ท่ัวไปท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ดี ยังเป็น

ประเด็นท่ีถกเถียงกันในหมู่นักวจิัย เนื่องจากหลักฐาน

เชิงประจักษ์ยังคลุมเครอืและแตกต่างกันตามประเภท

ตราสารหนี้ สกุลเงนิ และผู้ออกตราสาร เช่น งานวจิัย

ล่าสุดของ The Climate Bonds Initiative (CBI) 

รว่มกับ HSBC ท่ีศกึษา “Greenium” ของ Sovereign 

Green, Social, and Sustainability Bond ใน 23 รุน่ 

ครอบคลุม 19 ประเทศ ในปี 2020 พบวา่มีตราสารหนี้เพียง 9 รุน่

เท่านั้นท่ีมี  “Greenium” และหนึ่งในนั้นคือกรณีของประเทศไทย 

ดังรูปท่ี 2

3 Green Bonds Benefit Companies, Investors, and the Planet (hbr.org)
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Yield Curve ตลาดตราสารหน้ีไทย เทียบ Sustainability Bond กับตราสารหน้ีปกติ

ที่มา: Climate Bonds Initiative (CBI) ซึง่อ้างอิงขอ้มูลจาก Bloomberg

Sustainability Bond ของรฐับาลไทยสะท้อนลักษณะ “Greenium”

Greenium
(higher price, and lower yield 
compared to existing bonds)

“ESG Bond” ได้รบัความนิยมมากน้อยแค่ไหน? 

การระดมทุนผ่าน “ESG Bond” เพ่ิมขึ้นต่อเน่ือง โดยข้อมูลล่าสุดจาก Climate Bonds 

Initiative (CBI) ชี้วา่มูลค่าตราสารหนี้ออกใหม่ท่ัวโลกท่ีอยู่ในกลุ่มเพ่ือส่ิงแวดล้อม 

สังคม และความยั่งยืน ในช่วงครึ่งแรกของปี 2020 มีจ านวนมากกว่า 250 พันล้าน

ดอลลารส์หรฐัฯ เทียบกับท้ังปี 2019 ท่ีอยู่ท่ี 341 พันล้านดอลลารส์หรฐัฯ (รูปท่ี 3) 

ปัจจัยสนับสนุนมาจากท้ังฝั่ งผู้ออกตราสาร (Issuers) ท่ีให้ความสนใจหันมาออก

ตราสารหนี้ประเภทนี้มากขึ้น ตามการให้ความส าคัญกับการด าเนินธุรกิจท่ียึดหลัก ESG 

ของภาคเอกชน รวมถึงแรงหนุนจากภาครฐัในหลายประเทศท่ีต้องการระดมเงินเพ่ิม

เพ่ือน าไปเยียวยาผลกระทบจาก COVID-19 ประกอบกับความพยายามท่ีจะส่งเสริม

และเพ่ิมสภาพคล่องของ “ESG Bond” ให้สูงขึ้น นอกจากน้ัน ยังมีปัจจัยขับเคล่ือน

จากหน่วยงานก ากับดูแลท่ีสนับสนุนแนวคิด Sustainable Financing ท่ามกลาง

พัฒนาการด้านกฎเกณฑ์และมาตรฐานต่างๆ ท่ีมีความชัดเจนมากขึ้น ท้ังนี้ ตัวอย่าง

การออกตราสารหนี้ในกลุ่มนี้ในปี 2020 ท่ีผ่านมา แสดงได้ดังรูปท่ี 4
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มูลค่า “ESG Bond” ออกใหมท่ั่วโลก จ าแนกตาม Theme การระดมทนุ

ท่ีมา: Climate Bonds Initiative (CBI)

หมายเหตุ: - Pandemic is a subset of Social 
but separated for the purposes 
of this report.

- Exclude: Performance-linked 
instruments and Transition labels

- ข้อมูลเบื้องต้นจาก CBI ช้ีว่า Green 
Bond ท้ังปี 2020 อยู่ท่ี 269.5 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ใกล้เคียงปี 2019 ท่ี
อยู่ท่ี 266.5 พันล้านดอลลารส์หรฐัฯ

การระดมทุนผ่าน ESG Bond เพ่ิมข้ึนต่อเน่ือง โดยในช่วง H1/2020 มีจ านวนมากกวา่ 
250 พันล้านดอลลารส์หรฐัฯ 

ตัวอย่างองค์กรท่ีมกีารออกตราสารหน้ีเพ่ือส่ิงแวดล้อม สังคม และความย่ังยืน

ที่มา: Bloomberg, Reuters, Google, Volkswagen, ประชาชาติธุรกิจ รวบรวมและน าเสนอโดย Krungthai COMPASS

ท้ังภาครฐัและภาคเอกชนในหลากหลาย Sector ให้ความสนใจออกตราสารหน้ีเพ่ือส่ิงแวดล้อม สังคม 
และความย่ังยืน

Issuer Detail Value Bond type Sector

 สนับสนุน Black entrepreneurs
 สนับสนุนธุรกิจท่ีได้รบัผลกระทบจาก

COVID-19
 green buildings

$ 5.75
billion Sustainability

Technology

 สนับสนุนให้ผู้มีรายได้น้อยมีท่ีอยู่อาศัย
$ 2.5
billion Social

Bank

 พัฒนารถยนต์ไฟฟ้า
€ 2

billion Green
Auto

 สรา้งอาคารสีเขียว 
 การจัดหาฝ้ายท่ีปลูกภายใต้วถีิของ

ความย่ังยืน 
 การพัฒนา Packaging ท่ีเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อม

£ 300
million

Sustainability

Fashion

 environmentally friendly 
buildings

 smart meters 
 infrastructure for distributing 

renewable power

$ 1.3
billion Green

Oil & Gas

 Climate investments
 Seas and water
 Biodiversity
 Railway maintenance

SEK 20
billion Green

Government
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ตราสารหน้ีเพ่ือส่ิงแวดล้อม (Green Bond) ยอดฮิตท่ีสุด โดยคิดเป็น 78% ของ

ตราสารหนี้ออกใหม่ท้ังหมดในกลุ่มนี้ ในปี 2019 และกวา่ 47% ใน H1/2020 หากไม่นับ

รวมการระดมทุนเพ่ือเยียวยาและฟื้ นฟูเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 

ส าหรบัวตัถุประสงค์ (Use of proceeds) ในการระดมทุน ส่วนใหญ่กวา่ 35% ถูกใช้

ไปในโครงการท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมพลังงาน รองลงมาคือโครงการด้านก่อสรา้ง

และอสังหาฯ และโครงการด้านการคมนาคมขนส่ง ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 26% และ 24% 

ตามล าดับ (รูปท่ี 5) ท้ังนี้ ประเทศท่ีมีการออก Green Bond มากท่ีสุด 5 อันดับแรก 

ซึ่งคิดเป็นส่วนแบ่งตลาดมากถึง 58% ในปี 2020 ได้แก่ สหรัฐฯ เยอรมนี ฝรั่งเศส 

จีน และเนเธอรแ์ลนด์ ตามล าดับ (รูปท่ี 6) 

สัดส่วน Green Bond ออกใหมใ่นป ี2020 จ าแนกตามวตัถปุระสงค์

ที่มา: Climate Bonds Initiative (CBI)

ส่วนใหญ่กวา่ 35% ของ Green Bond 
ถูกใช้ไปในโครงการท่ีเก่ียวข้องกับ
อุตสาหกรรมพลังงาน

Top 10 Countries for Annual Green Bond Issuance 2020

ที่มา: Climate Bonds Initiative (CBI) รวบรวมและวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
หมายเหต:ุ ตัวเลขสีฟา้ หมายถึงส่วนแบง่ตลาดเมื่อเทียบกับมูลค่าท้ังหมด

ประเทศท่ีมีการออก Green Bond มากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ สหรฐัฯ เยอรมนี และฝรัง่เศส

51.1 

40.2 

32.1 

17.2 17.0 
13.3 

10.3 9.0 8.7 
5.6 

USA Germany France China Netherlands Sweden Japan Canada Spain Norway

(19%)

(15%)

(12%)

(6%) (6%)
(5%)

(4%) (3%) (3%)
(2%)

หน่วย: USD Billion
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ส าหรบัในประเทศไทย ตลาด “ESG Bond” เติบโตมาน้อยแค่ไหน? 

ในปี 2020 ประเทศไทยมีการออก “ESG Bond” มากถึง 86,400 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น

เกือบ 3 เท่าตัวจากปี 2019 (รูปท่ี 7) หลังจากท้ังภาครฐัและภาคเอกชนให้ความสนใจ

ออกตราสารหนี้ประเภทนี้มากขึ้น น าโดยกระทรวงการคลังท่ีมีการออก Sustainability 

bond เป็นครั้งแรก มูลค่ามากถึง 5 หมื่นล้านบาท เพ่ือน าไปใช้ในมาตรการเยียวยา

และฟื้ นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของวกิฤต COVID-19 เป็นส าคัญ นอกจากนั้น ยังมี

บรษัิทต่างๆ อาทิ บจ. บีทีเอส กรุป๊ โฮลด้ิงส์ (BTS) ท่ีออก Green Bond เป็นมูลค่า 

8,600 ล้านบาท เพ่ือน าไปสนับสนุนโครงการระบบขนส่งท่ีลดการก่อให้เกิดก๊าซ

คารบ์อนไดออกไซด์ (Low carbon transportation) และ บมจ. โกลบอล เพาเวอร ์

ซินเนอรย์ี่ (GPSC) ท่ีออก Green bond มูลค่า 5,000 ล้านบาท เพ่ือน าไปใช้ส าหรบั

โครงการด้านพลังงานหมุนเวยีน (Renewable energy) 

การเติบโตของ “ESG Bond” ในไทย นอกจากมาจากแรงผลักดันด้าน Supply แล้ว 

ยังเกิดจากการตอบรับท่ีดีของ Demand ท้ังนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายใหญ่

และรายย่อยอีกด้วย ดังจะเห็นได้จากการท่ีมีนักลงทุนต้องการซื้อ Sustainability 

bond ในล็อตแรกของปี 2020 ของกระทรวงการคลังมากกว่าท่ีมีอยู่ถึง 3.05 เท่า4

เช่นเดียวกับ Green Bond ของ BTS ท่ีมีนักลงทุนแสดงความจ านงลงทุนกวา่ 3.3 เท่า5

ส่วนกรณี Green Bond ของ บมจ. ราช กรุป๊ (RATCH) พบวา่มียอดแสดงความจ านง

ลงทุนรวมกว่า 9 เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ท้ังหมดท่ีเสนอขาย ย่ิงไปกว่านั้น ในบางรุน่ยังพบว่า

สัดส่วนนี้สูงเกินกวา่ 13 เท่าของมูลค่าท่ีเสนอขาย6

อกีปัจจยัส าคัญท่ีขบัเคล่ือนให้ “ESG Bond” ในไทยเติบโตเรว็ คือ การสนับสนุนจาก

หน่วยงานก ากับดูแล เช่น ก.ล.ต. ได้เริม่มีการก าหนดกฎเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติใน

การเสนอขาย “ESG Bond” ท่ีชัดเจนต้ังแต่ปี 2018 นอกจากนั้น ยังได้มีการยกเวน้

ค่าธรรมเนียมการยื่นค าขออนุญาตและค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล

การเสนอขายตราสารหนี้ (Filing) ส าหรบั “ESG Bond” จนถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 

2021 ตลอดจนการผลักดันให้มี Reviewer หรอืคนท่ีตรวจสอบว่าหุ้นกู้นี้เป็น “ESG 

Bond” หรอืไม่ ท่ีเป็น Local Firm ด้วย พรอ้มท้ังส่งเสรมิให้กองทุนต่างๆ หันมา

ลงทุนในหุ้นกู้เพ่ือความยั่งยืนมากขึ้น

4 https://www.thaipost.net/main/detail/74450
5 https://www.efinancethai.com/LastestNews/LatestNewsMain.aspx?release=y&ref=M&id=Y1ZDR25uZHk4Z009
6 https://mgronline.com/business/detail/9630000113584
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มูลค่า “ESG Bond” ออกใหมข่องไทย 

ที่มา: ThaiBMA รวบรวมโดย Krungthai COMPASS

ตราสารหน้ีเพ่ือส่ิงแวดล้อม สังคม และความย่ังยืน ในปี 2020 เพ่ิมข้ึนเกือบ 3 เท่าตัว 

10,120 

30,040 

86,400 

2018 2019 2020

3X

3X

หน่วย: ล้านบาท

Year Issuer Project Bond Type Issue Size (ล้านบาท)

Financing green projects 1,850

Financing green & social projects 3,200

Renewable energy 5,000

Low carbon Transportation 13,000

Women entrepreneurs 7,040

Renewable energy 3,000

Forest Conservation Project 2,000

Renewable energy 5,000

Finance coronavirus support 50,000

Financing green projects 6,000

Housing development projects 6,800

Generating capacity in Renewable 8,000

Low carbon Transportation 8,600

2018

2019

2020

Green Bond Social Bond                  Sustainability Bond
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7 https://www.cnbc.com/2020/09/16/eu-von-der-leyen-wants-30percent-of-the-fiscal-stimulus-to-be-raised-via-green-bonds.html

ทิศทางในอนาคตของ “ESG Bond” จะเป็นอย่างไร? 

Krungthai COMPASS มองวา่ตลาด “ESG Bond” จะเติบโตเรง่ขึ้นท่ัวโลก โดยเฉพาะ 

Green Bond ตามทิศทางการปฏิรูปเศรษฐกิจท่ีก าลังมุ่งไปสู่ Green Recovery 

เช่น EU มีแผนท่ีจะจัดสรรเงนิราว 30% ของวงเงิน 750 พันล้านยูโร เพ่ือฟื้ นฟูเศรษฐกิจ

จากวกิฤต COVID-19 ส าหรบัมาตรการท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการปัญหาโลกรอ้น ด้วย

การออก Green Bond7 ขณะท่ีประเทศยักษ์ใหญ่อย่างจีนก็ระบุชัดในแผนยุทธศาสตรช์าติ

ฉบับใหม่วา่จะต้ังเป้า “Carbon Neutrality” ภายในปี 2060 เช่นเดียวกับประเทศญี่ปุ่น

และเกาหลีใต้ท่ีต้ังมั่นวา่จะบรรลุเป้าหมายเรื่องนี้ภายในปี 2050 ด้วย ฟากสหรฐัฯ ภายใต้

การบรหิารงานของประธานาธิบดีคนใหม่ นายโจ ไบเดน ก็ได้กลับเข้าสู่ความตกลงปารีส 

(Paris Agreement) อีกครัง้เป็นท่ีเรยีบรอ้ย พรอ้มออก Executive order ในหลาย

รายการท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นการส่งเสริม Green Economy มากขึ้น เช่น ยกเลิก

โครงการก่อสรา้งท่อส่งน้ามันท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

ส าหรบัประเทศไทย คาดวา่จะเห็นการเติบโตในทิศทางเดียวกัน ตามการให้ความส าคัญ

ในเรื่อง ESG ของภาคเอกชน และแผนยุทธศาสตรก์ารขับเคล่ือนประเทศไทยด้วยโมเดล

เศรษฐกิจ BCG หรอื เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวยีน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-

Circular-Green Economy) ปี 2021-2026 ของภาครฐั ซึ่ง Krungthai COMPASS 

ประเมินวา่จะจุติการลงทุนเพ่ิมอย่างน้อย 8.2 แสนล้านบาทในช่วง 5 ปีข้างหน้า ส่วนฝ่ัง

ส านักงานบรหิารหนี้สาธารณะ (สบน.) เผยวา่มีแผนท่ีจะออก Sustainability Bond 

ต่อเนื่อง เพ่ือให้มียอดเงินคงค้างขั้นต่าอยู่ในระดับ 1 แสนล้านบาท จากปัจจุบันอยู่ท่ี 

6.5 หมื่นล้านบาท หลังล่าสุดได้มีการออกเพ่ิมอีก 1.5 หมื่นล้านบาทในเดือน ม.ค. 2021 

นอกจากนั้น สบน. จะเรง่สนับสนุนให้รฐัวสิาหกิจมีการออก Green Bond และ Social 

Bond  มากขึ้น อาทิ ส่งเสรมิให้ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกิจ (สคร.) 

พิจารณาเพ่ิมคะแนนให้กับรฐัวสิาหกิจท่ีมีการออกหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นพิเศษ 
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นอกจากน้ัน คาดว่าจะเห็นพัฒนาการในแง่ความหลากหลายของประเภท

ตราสารมากขึ้น โดยเฉพาะ Sustainability-linked bond (SLB) ท่ี

เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นในต่างประเทศ ซ่ึงตราสารหน้ีประเภทน้ี ไม่มี

ข้อก าหนดเรื่องวตัถุประสงค์การใช้เงินแบบเฉพาะเจาะจงเหมือน Green 

Bond, Social Bond และ Sustainability Bond แต่เป็นการจัดสรรเงิน

เพ่ือสนับสนุนการด าเนินธุรกิจโดยรวมภายใต้เป้าหมายด้านความย่ังยืน 

และต้องมีเงื่อนไขให้ผลตอบแทนอา้งองิกับตัวช้ีวดัและเป้าหมายด้านความ

ย่ังยืนท่ีผู้ออกตราสารหน้ีก าหนดไว ้เช่น ก าหนดอตัราดอกเบี้ยท่ีขึ้นอยู่กับ

เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ ซ่ึงผู้ออกจะเพ่ิมอัตราดอกเบ้ีย

หน้าต๋ัว (Coupon) ให้แก่ผู้ลงทุน หากไม่สามารถท าได้ตามเป้าหมาย ซ่ึง

ปัจจุบัน ก.ล.ต. ก าลังอยู่ในขั้นตอนของการออกเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องมารองรบั

เพ่ือให้เป็นตามมาตรฐานสากล ดังน้ันในอนาคตอันใกล้น้ี เราจึงจะเห็น

ความร้อนแรงของ “ESG Bond” ท่ีจะมาดับสภาวะโลกร้อน ผ่อนคลาย

ปัญหาสังคม และปูพรมสู่ความย่ังยืนอย่างแน่นอน


