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Key Highlights:
 “ESG Bond” คล้ า ยกั บ ตราสารหนี้ ป กติ ทั่ ว ไป แต่ ต่ า งกั น เพี ยง
วัตถุประสงค์ของการระดมทุนที่มุ่งตอบโจทย์สิ่งแวดล้อม (Green
Bond) สั งคม (Social Bond) และความยั่งยืน (Sustainability
Bond) เป็นการเฉพาะ
 การออก “ESG Bond” ในระดั บโลกเพิ่ ม ขึ้น ต่ อ เนื่ อ ง โดยในช่ วง
ครึง
่ แรกของปี 2020 มีมูลค่ามากกว่า 250 พั นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
เที ยบกั บ ทั้ ง ปี 2019 ที่ อ ยู่ที่ 341 พั น ล้ านดอลลาร์ส หรัฐ ฯ และใน
จานวนนี้ส่ วนใหญ่ คือ Green Bond ในโครงการที่ เกี่ ยวข้ องกั บ
อุตสาหกรรมพลังงาน ก่อสร้างและอสังหาฯ และคมนาคมขนส่ง
 สาหรับประเทศไทย ในปี 2020 มีการออก “ESG Bond” มากถึ ง
86,400 ล้ านบาท เพิ่ ม ขึ้ น เกื อ บ 3 เท่ าตั วจากปี 2019 ตามปัจ จั ย
สนับสนุนทั้งจากผู้ออกตราสาร นักลงทุน และหน่วยงานกากับดูแล
 Krungthai COMPASS มองว่าในอนาคตตลาด “ESG Bond” จะ
เติบโตเร่งขึ้นทั่วโลก และจะเห็นพั ฒนาการในแง่ความหลากหลาย
ของประเภทตราสารมากขึ้น ตามทิศทางการปฏิรูปเศรษฐกิจทั่วโลก
ที่กาลังมุ่งไปสู่ Green Recovery เช่นเดียวกับไทยที่จะขับเคลื่อน
ประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy)

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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กระแส “รักษ์โลกและเน้นความยั่งยืน” มิใช่เป็นเพี ยงแค่คาพู ดหรือทฤษฎีสวยหรูอีกต่อไป
แต่จะกลายเป็นการปฏิบัติอย่างจริงจังและซึมลึกในทุกกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น
หลังจากวิกฤต COVID-19 ได้เผยให้เห็นความสาคัญของการดาเนินงานที่ต้องยึดหลัก
“ESG” ซึ่งหมายถึงการใส่ ใจต่ อสิ่ งแวดล้ อม (Environment) ควบคู่กั บการพั ฒนา
สั ง คม (Social) โดยเฉพาะมิ ติ ค วามเท่ า เที ย ม การไม่ ล ะเลยเรื่ อ งธรรมาภิ บ าล
(Governance) และการคานึงถึงความยั่งยืน (Sustainability) เพราะสิ่งเหล่านี้
จะเป็นวัคซีนสาคัญที่เสมือนเกราะกาบังและช่วยลดทอนผลกระทบจากแรงกระแทกต่างๆ
ที่ไม่คาดคิดในอนาคตได้ ด้วยเหตุนี้ ทาให้หลายประเทศทั่วโลกกาลังออกแบบการฟื้ นตัว
ทางเศรษฐกิจใหม่ที่มุ่งไปสู่ “Green Recovery” เช่น สหรัฐฯ ภายใต้ประธานาธิบดี
Joe Biden ที่ล่าสุดได้กลับเข้าสู่ข้อตกลงปารีสอีกครัง
้ พร้อมออก Executive order
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการส่งเสริม Green Economy ขณะที่ประเทศจีนก็ตั้งเป้าบรรลุ
“Carbon Neutrality” ภายในปี 2060 ส่วนประเทศไทยเราเองก็วางแผนที่จะขับเคลื่อน
ประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิ จ BCG หรือ เศรษฐกิ จชีวภาพ-เศรษฐกิ จหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) ในช่วงปี 2021-20261
แน่นอนว่าแนวคิดเหล่านี้จะนาไปสู่การลงทุนทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนในมิติ ESG
และ BCG ที่เข้มข้นขึ้น โดย Krungthai COMPASS ประเมินว่าจะทาให้ไทยต้องลงทุน
เพิ่ มในเรื่องนี้อย่างน้อย 8.2 แสนล้านบาทในช่วง 5 ปีข้างหน้า2 ซึ่งจะทาให้เครื่องมือ
ในการระดมทุนและการลงทุนที่ตอบโจทย์ทิศทางเหล่านี้มีบทบาทมากขึ้นตามไปด้วย
และหนึ่ ง ในนั้ น คื อ การระดมทุ น ผ่ า นตราสารหนี้ เ พื่ อสิ่ ง แวดล้ อ ม (Green Bond)
ตราสารหนี้เพื่ อสังคม (Social Bond) และตราสาหนี้เพื่ อความยั่งยืน (Sustainability
Bond) ซึ่ ง ในที่ นี้ ขอเรีย กรวมๆ ว่า คื อ “ESG Bond” ดั ง นั้ น ในบทความฉบั บ นี้
Krungthai COMPASS จึงขอชวนผู้อ่านทุกท่านมาทาความรูจ
้ ักกับ “ESG Bond”
รวมถึ ง ร่วมส่ องทิ ศ ทางและพั ฒ นาการของ “ESG Bond” ทั้ ง ในและต่ า งประเทศ
เพื่ อให้ ทุ ก ภาคส่ วนพร้อมรับ เทรนด์ นี้และสามารถกลั บ มาฟื้ นตั วและก้ า วสู่ อนาคต
อย่างยั่งยืน

1 https://mgronline.com/business/detail/9640000006120

2 จับตากระแสโลก หนุนธุรกิจสายกรีนและนวัตกรรมยั่งยืน (krungthai.com)
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“ESG Bond” คืออะไร?
“ESG Bond” คือตราสารหนี้ชนิดหนึ่งที่แทบจะเหมือนกับตราสารหนี้ปกติทั่วไป แต่
ต่างกันเพี ยงวัตถุประสงค์ของการระดมทุน กล่าวคือ “ESG Bond” คือตราสารหนี้ที่
ผู้ระดมทุนต้องการนาเงินไปใช้เพื่ อดาเนินโครงการต่างๆ ภายใต้แนวคิดการเติบโตอย่าง
ยั่งยืน โดยมุ่งพั ฒนาสิ่งแวดล้อม สังคม และการมีธรรมาภิบาลที่ดี (Environmental,
Social and Governance) ซึ่งปัจจุบันแบ่งออกเป็น 3 ประเภทสาคัญ ได้แก่ 1) ตราสาร
หนี้เพื่ อสิ่งแวดล้อม (Green bond) หมายถึง ตราสารหนี้ที่ผู้ออกตราสารต้องการ
ระดมทุนเพื่ อนาเงินไปลงทุนหรือชาระคืนหนี้สินเดิม (Re-financing) ในโครงการที่
เกี่ยวข้องกับการอนุรก
ั ษ์ สิ่งแวดล้อม เช่น โครงการพลังงานหมุนเวียน และสร้างอาคาร
เพื่ อสิ่งแวดล้อม 2) ตราสารหนี้เพื่ อสังคม (Social bond) จะนาเงินที่ระดมทุนได้ไป
ใช้ในโครงการพั ฒนาสังคม อาทิ โครงการเพื่ อลดปัญหาการว่างงาน และส่งเสริมความ
เท่ าเที ยมในสั ง คม และ 3) ตราสารหนี้เ พื่ อความยั่ ง ยื น (Sustainability bond)
คื อ ส่ ว นผสมระหว่า ง Green bond และ Social bond ซึ่ ง มุ่ ง หวัง ทั้ ง การอนุ รัก ษ์
สิ่งแวดล้อมและพั ฒนาสังคมควบคู่กันไป (รูปที่ 1)
โครงการที่จะเข้าข่าย “ESG Bond” ต้องสอดรับกับหลักการ นิยาม และมาตรฐาน
ที่ ไ ด้ รับ การยอมรับ จากหน่ วยงานก ากั บ เช่ น มาตรฐานของ The International
Capital Market Association (ICMA) มาตรฐานของ Climate Bond Initiative
(CBI) และมาตรฐานของ ASEAN Capital Markets Forum นอกจากนั้น ผู้ออก
ตราสารต้ อ งอาศั ย หน่ ว ยงานภายนอกเพื่ อท าการสอบทาน (External Review)
เพื่ อให้สอดรับกับมาตรฐานเหล่านี้ด้วย
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นิยามและตัวอย่างโครงการของ “ESG Bond”

ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล สามารถแบ่ง “ESG Bond” ออกเป็น 3 กลุ่มตามวัตถุประสงค์การใช้เงินทุน
ที่มา: ก.ล.ต. และ International Capital Market Association (ICMA) รวบรวมและนาเสนอโดย Krungthai COMPASS

1 Green Bond
ตราสารหนี้ที่ระดมทุนเพื่ อ
นาเงินไปดาเนินโครงการที่
มุ่งเน้นอนุรก
ั ษ์สิ่งแวดล้อม

2
Social Bond 
Sustainability
Bond

3

ตราสารหนี้ที่ระดมทุนเพื่ อ
ดาเนินโครงการที่มุ่งเน้น
พั ฒนาสังคมและคุณภาพ
ชีวต
ิ ประชาชน

( 1 + 2 )

 พลังงานหมุนเวียน
 การขนส่งที่ใช้พลังงานสะอาด
 อาคารเพื่ อสิ่งแวดล้อม
 การป้องกันและควบคุมมลพิ ษ
 การพั ฒนาและการนาเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 การเกษตรที่ยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม

 การเข้าถึงสาธารณูปโภค/สาธารณสุข/
ที่อยู่อาศัย/การศึกษา
 การสร้างงาน หรือลดปัญหาว่างงาน
 การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ SME
และรายย่อย
 การลดความเหลื่อมล้าในสังคม
 ความมั่นคงและยั่งยืนด้านอาหาร

ตัวอย่างโครงการ

ตัวอย่างโครงการ

ตัวอย่างมาตรฐานสากลและระดับภูมิภาค
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ความพิ เศษของ “ESG Bond” คืออะไร?
ข้อดีหลักๆ ของ “ESG Bond” ในมุมผู้ออกตราสาร คือ จะช่วยยกระดับภาพลักษณ์
องค์กรและสร้างความเชื่อมั่นต่ อนักลงทุน เพราะเป็นการสื่อสารที่เด่นชัดว่าองค์กร
ให้ความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และความยั่งยืนอย่างจริงจัง นอกจากนั้น ยังช่วย
ดึงดูดและกระจายฐานนักลงทุนสู่กลุ่มใหม่ๆ (Diversification) และอาจส่งผลดีต่อ
องค์กรในระยะยาว ขณะที่ในมุมของนักลงทุน ก็จะได้รบ
ั ผลตอบแทนที่น่าพอใจในบริษัท
ที่ มีศั ก ยภาพเติ บ โตอย่ า งยั่ง ยื น ทั้ ง นี้ บทความจาก Harvard Business Review
ซึ่งอ้างอิงงานวิจัยของ Boston University Questrom School of Business ชี้วา่
จากการศึกษาบริษัทที่มีการออก Green Bond ทั่วโลกกว่า 217 แห่งในช่วงปี 2013-2017
พบว่าราคาหุ้นของบริษัทนั้นๆ พุ่ งสูงขึ้น 0.67% (Average cumulative abnormal
return) ในช่วงที่มีการประกาศว่าจะออก Green Bond เนื่องจากเป็นการส่งสัญญาณ
ที่ดีต่อนักลงทุน สร้างความเชื่อมั่นในตัวบริษัท ส่วนหนึ่งเพราะต้องมีผู้เชี่ยวชาญภายนอก
มา Review การออก Green Bond เพื่ อให้ได้ตามมาตรฐานสากล3 อย่างไรก็ดี ผู้ออก
ตราสารหนี้ประเภทนี้อาจเผชิญต้นทุนที่สูงขึ้น เนื่องจากการมีขั้นตอน การสอบทาน
และการรายงานต่างๆ ที่เข้มข้นมากกว่าการออกตราสารหนี้แบบปกติทั่วไป
“ESG Bond” อาจมีความพิ เศษเพิ่ มเติมที่
“Greenium” (การผสมคาระหว่าง Green และ
Premium) ซึ่งสื่อถึงส่วนต่างของราคาของ “ESG
Bond” ที่สูงกว่า (Yield ต่ากว่า) ตราสารหนี้ปกติ
ทั่วไปที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ดี ยังเป็น
ประเด็นที่ถกเถียงกันในหมู่นักวิจัย เนื่องจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์ยังคลุมเครือและแตกต่างกันตามประเภท
ตราสารหนี้ สกุลเงิน และผู้ออกตราสาร เช่น งานวิจัย
ล่าสุดของ The Climate Bonds Initiative (CBI)
ร่วมกับ HSBC ที่ศก
ึ ษา “Greenium” ของ Sovereign
Green, Social, and Sustainability Bond ใน 23 รุน
่
ครอบคลุม 19 ประเทศ ในปี 2020 พบว่ามีตราสารหนี้เพี ยง 9 รุน
่
เท่านั้นที่มี “Greenium” และหนึ่งในนั้นคือกรณีของประเทศไทย
ดังรูปที่ 2

3 Green Bonds Benefit Companies, Investors, and the Planet (hbr.org)
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Yield Curve ตลาดตราสารหนี้ไทย เทียบ Sustainability Bond กับตราสารหนีป
้ กติ
Sustainability Bond ของรัฐบาลไทยสะท้อนลักษณะ “Greenium”
ที่มา: Climate Bonds Initiative (CBI) ซึง
่ อ้างอิงข้อมูลจาก Bloomberg

Greenium

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

“ESG Bond” ได้รบ
ั ความนิยมมากน้อยแค่ไหน?
การระดมทุนผ่าน “ESG Bond” เพิ่ มขึ้นต่อเนื่อง โดยข้อมูลล่าสุดจาก Climate Bonds
Initiative (CBI) ชี้วา่ มูลค่าตราสารหนี้ออกใหม่ทั่วโลกที่อยู่ในกลุ่มเพื่ อสิ่ งแวดล้ อม
สังคม และความยั่งยืน ในช่วงครึ่งแรกของปี 2020 มีจานวนมากกว่า 250 พั นล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบกับทั้งปี 2019 ที่อยู่ที่ 341 พั นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (รูปที่ 3)
ปัจจัยสนับสนุนมาจากทั้ งฝั่งผู้ออกตราสาร (Issuers) ที่ ใ ห้ความสนใจหั นมาออก
ตราสารหนี้ประเภทนี้มากขึ้น ตามการให้ความสาคัญกับการดาเนินธุรกิจที่ยึดหลัก ESG
ของภาคเอกชน รวมถึงแรงหนุนจากภาครัฐในหลายประเทศที่ต้องการระดมเงินเพิ่ ม
เพื่ อน าไปเยียวยาผลกระทบจาก COVID-19 ประกอบกั บความพยายามที่ จะส่ง เสริม
และเพิ่ มสภาพคล่องของ “ESG Bond” ให้สูงขึ้น นอกจากนั้น ยังมีปัจจัยขับเคลื่อน
จากหน่วยงานกากั บดู แลที่ส นั บสนุ น แนวคิด Sustainable Financing ท่ ามกลาง
พั ฒนาการด้านกฎเกณฑ์และมาตรฐานต่างๆ ที่มีความชัดเจนมากขึ้น ทั้งนี้ ตัวอย่าง
การออกตราสารหนี้ในกลุ่มนี้ในปี 2020 ที่ผ่านมา แสดงได้ดังรูปที่ 4
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มูลค่า “ESG Bond” ออกใหม่ทั่วโลก จาแนกตาม Theme การระดมทุน

การระดมทุนผ่าน ESG Bond เพิ่ มขึ้นต่อเนื่อง โดยในช่วง H1/2020 มีจานวนมากกว่า
250 พั นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ที่มา: 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 ชี้ว่า Green
Bond ทั้งปี 2020 อยู่ที่ 269.5 พั นล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ใกล้ เคี ย งปี 2019 ที่
อยู่ที่ 266.5 พั นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ตัวอย่างองค์กรที่มก
ี ารออกตราสารหนี้เพื่ อสิ่งแวดล้อม สังคม และความยั่งยืน

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในหลากหลาย Sector ให้ความสนใจออกตราสารหนี้เพื่ อสิ่งแวดล้อม สังคม
และความยั่งยืน
ที่มา: Bloomberg, Reuters, Google, Volkswagen, ประชาชาติธุรกิจ รวบรวมและนาเสนอโดย Krungthai COMPASS

Issuer

Detail

Value

 สนับสนุน Black entrepreneurs
ั ผลกระทบจาก
 สนับสนุนธุรกิจที่ได้รบ
COVID-19
 green buildings

$ 5.75

 สนับสนุนให้ผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัย

 พั ฒนารถยนต์ไฟฟ้า

billion

Bond type

Sustainability

$ 2.5
billion

Social

€2
billion

Green

Sector
Technology

Bank

Auto

 สร้างอาคารสีเขียว
ิ ีของ
 การจัดหาฝ้ายที่ปลูกภายใต้วถ
£ 300
ความยั่งยืน
million
 การพั ฒนา Packaging ที่เป็นมิตรต่อ
Sustainability
สิ่งแวดล้อม

Fashion

 environmentally friendly
buildings
 smart meters
 infrastructure for distributing
renewable power

Oil & Gas






Climate investments
Seas and water
Biodiversity
Railway maintenance
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$ 1.3
billion

Green

SEK 20
billion

Green

Government

Research

Note

ตราสารหนี้เพื่ อสิ่ งแวดล้อม (Green Bond) ยอดฮิตที่สุด โดยคิดเป็น 78% ของ
ตราสารหนี้ออกใหม่ทั้งหมดในกลุ่มนี้ ในปี 2019 และกว่า 47% ใน H1/2020 หากไม่นับ
รวมการระดมทุนเพื่ อเยียวยาและฟื้ นฟู เศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของ COVID-19
สาหรับวัตถุประสงค์ (Use of proceeds) ในการระดมทุน ส่วนใหญ่กว่า 35% ถูกใช้
ไปในโครงการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลังงาน รองลงมาคือโครงการด้านก่อสร้าง
และอสังหาฯ และโครงการด้านการคมนาคมขนส่ง ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 26% และ 24%
ตามลาดับ (รูปที่ 5) ทั้งนี้ ประเทศที่มีการออก Green Bond มากที่สุด 5 อันดับแรก
ซึ่งคิดเป็นส่วนแบ่งตลาดมากถึง 58% ในปี 2020 ได้แก่ สหรัฐ ฯ เยอรมนี ฝรั่งเศส
จีน และเนเธอร์แลนด์ ตามลาดับ (รูปที่ 6)

สัดส่วน Green Bond ออกใหม่ในปี 2020 จาแนกตามวัตถุประสงค์
ส่วนใหญ่กว่า 35% ของ Green Bond
ถูกใช้ไปในโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมพลังงาน
ที่มา: Climate Bonds Initiative (CBI)

Top 10 Countries for Annual Green Bond Issuance 2020

ประเทศที่มีการออก Green Bond มากที่สุด 3 อันดับแรก คือ สหรัฐฯ เยอรมนี และฝรัง
่ เศส
ที่มา: Climate Bonds Initiative (CBI) รวบรวมและวิเคราะห์โดย Krungthai COMPASS
หมายเหตุ: ตัวเลขสีฟา้ หมายถึงส่วนแบ่งตลาดเมื่อเทียบกับมูลค่าทั้งหมด

หน่วย: USD Billion

51.1
(19%)

40.2
(15%)

32.1
(12%)

USA

Germany

France

17.2

17.0

(6%)

(6%)

China

Netherlands

8

13.3
(5%)

Sweden

10.3

9.0

(4%)

8.7

(3%)

(3%)

Japan

Canada

Spain

5.6
(2%)
Norway
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สาหรับในประเทศไทย ตลาด “ESG Bond” เติบโตมาน้อยแค่ไหน?
ในปี 2020 ประเทศไทยมีการออก “ESG Bond” มากถึง 86,400 ล้านบาท เพิ่ มขึ้น
เกือบ 3 เท่าตัวจากปี 2019 (รูปที่ 7) หลังจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้ความสนใจ
ออกตราสารหนี้ประเภทนี้มากขึ้น นาโดยกระทรวงการคลังที่มีการออก Sustainability
bond เป็นครั้งแรก มูลค่ามากถึง 5 หมื่น ล้านบาท เพื่ อนาไปใช้ในมาตรการเยียวยา
และฟื้ นฟู เศรษฐกิจจากผลกระทบของวิกฤต COVID-19 เป็นสาคัญ นอกจากนั้น ยังมี
บริษัทต่างๆ อาทิ บจ. บีทีเอส กรุป
๊ โฮลดิ้งส์ (BTS) ที่ออก Green Bond เป็นมูลค่า
8,600 ล้ า นบาท เพื่ อน าไปสนั บ สนุ น โครงการระบบขนส่ ง ที่ ล ดการก่ อ ให้ เ กิ ด ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (Low carbon transportation) และ บมจ. โกลบอล เพาเวอร์
ซินเนอร์ยี่ (GPSC) ที่ออก Green bond มูลค่า 5,000 ล้านบาท เพื่ อนาไปใช้สาหรับ
โครงการด้านพลังงานหมุนเวียน (Renewable energy)
การเติบโตของ “ESG Bond” ในไทย นอกจากมาจากแรงผลักดันด้าน Supply แล้ว
ยัง เกิ ดจากการตอบรับที่ดีของ Demand ทั้ ง นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายใหญ่
และรายย่อ ยอีกด้ วย ดั งจะเห็นได้ จากการที่มี นักลงทุนต้อ งการซื้อ Sustainability
bond ในล็อตแรกของปี 2020 ของกระทรวงการคลังมากกว่าที่มีอยู่ถึง 3.05 เท่า 4
เช่นเดียวกับ Green Bond ของ BTS ที่มีนักลงทุนแสดงความจานงลงทุนกว่า 3.3 เท่า5
ส่วนกรณี Green Bond ของ บมจ. ราช กรุป
๊ (RATCH) พบว่ามียอดแสดงความจานง
ลงทุนรวมกว่า 9 เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ทั้งหมดที่เสนอขาย ยิ่งไปกว่านั้น ในบางรุน
่ ยังพบว่า
6
สัดส่วนนี้สูงเกินกว่า 13 เท่าของมูลค่าที่เสนอขาย
อีกปัจจัยสาคัญที่ขบ
ั เคลื่อนให้ “ESG Bond” ในไทยเติบโตเร็ว คือ การสนับสนุนจาก
หน่วยงานกากับดูแล เช่น ก.ล.ต. ได้เริม
่ มีการกาหนดกฎเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติใน
การเสนอขาย “ESG Bond” ที่ชัดเจนตั้งแต่ปี 2018 นอกจากนั้น ยังได้มีการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการยื่นคาขออนุญาตและค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายตราสารหนี้ (Filing) สาหรับ “ESG Bond” จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม
2021 ตลอดจนการผลักดันให้มี Reviewer หรือคนที่ตรวจสอบว่าหุ้นกู้นี้เป็น “ESG
Bond” หรือไม่ ที่เป็น Local Firm ด้วย พร้อมทั้งส่งเสริมให้กองทุนต่างๆ หันมา
ลงทุนในหุ้นกู้เพื่ อความยั่งยืนมากขึ้น

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” ออกใหม่ของไทย

ตราสารหนี้เพื่ อสิ่งแวดล้อม สังคม และความยั่งยืน ในปี 2020 เพิ่ มขึ้นเกือบ 3 เท่าตัว
ที่มา: ThaiBMA รวบรวมโดย Krungthai COMPASS

3X

3X

86,400

30,040

10,120
หน่วย: ล้านบาท
2018

Green Bond
Year

2018

2019

2020

Issuer

2019

Social Bond
Project

2020

Sustainability Bond
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
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ทิศทางในอนาคตของ “ESG Bond” จะเป็นอย่างไร?
Krungthai COMPASS มองว่าตลาด “ESG Bond” จะเติบโตเร่งขึ้นทั่วโลก โดยเฉพาะ
Green Bond ตามทิ ศ ทางการปฏิ รู ป เศรษฐกิ จ ที่ ก าลั ง มุ่ ง ไปสู่ Green Recovery
เช่น EU มีแผนที่จะจัดสรรเงินราว 30% ของวงเงิน 750 พั นล้านยูโร เพื่ อฟื้ นฟู เศรษฐกิจ
จากวิกฤต COVID-19 สาหรับมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาโลกร้อน ด้วย
การออก Green Bond7 ขณะที่ประเทศยักษ์ใหญ่อย่างจีนก็ระบุชัดในแผนยุทธศาสตร์ชาติ
ฉบับใหม่วา่ จะตั้งเป้า “Carbon Neutrality” ภายในปี 2060 เช่นเดียวกับประเทศญี่ปุ่น
และเกาหลีใต้ที่ตั้งมั่นว่าจะบรรลุเป้าหมายเรื่องนี้ภายในปี 2050 ด้วย ฟากสหรัฐฯ ภายใต้
การบริหารงานของประธานาธิบดีคนใหม่ นายโจ ไบเดน ก็ได้กลับเข้าสู่ความตกลงปารีส
(Paris Agreement) อีกครัง
้ เป็นที่เรียบร้อย พร้อมออก Executive order ในหลาย
รายการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการส่งเสริม Green Economy มากขึ้น เช่น ยกเลิก
โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ามันที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
สาหรับประเทศไทย คาดว่าจะเห็นการเติบโตในทิศทางเดียวกัน ตามการให้ความสาคัญ
ในเรื่อง ESG ของภาคเอกชน และแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยโมเดล
เศรษฐกิจ BCG หรือ เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (BioCircular-Green Economy) ปี 2021-2026 ของภาครัฐ ซึ่ง Krungthai COMPASS
ประเมินว่าจะจุติการลงทุนเพิ่ มอย่างน้อย 8.2 แสนล้านบาทในช่วง 5 ปีข้างหน้า ส่วนฝั่ ง
สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เผยว่ามีแผนที่จะออก Sustainability Bond
ต่อเนื่อง เพื่ อให้มียอดเงินคงค้างขั้นต่าอยู่ในระดับ 1 แสนล้านบาท จากปัจจุบันอยู่ที่
6.5 หมื่นล้านบาท หลังล่าสุดได้มีการออกเพิ่ มอีก 1.5 หมื่นล้านบาทในเดือน ม.ค. 2021
นอกจากนั้น สบน. จะเร่งสนับสนุนให้รฐ
ั วิสาหกิจมีการออก Green Bond และ Social
Bond มากขึ้น อาทิ ส่งเสริมให้สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
พิ จารณาเพิ่ มคะแนนให้กับรัฐวิสาหกิจที่มีการออกหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นพิ เศษ

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
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นอกจากนั้น คาดว่าจะเห็ นพั ฒนาการในแง่ความหลากหลายของประเภท
ตราสารมากขึ้น โดยเฉพาะ Sustainability-linked bond (SLB) ที่
เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นในต่ างประเทศ ซึ่งตราสารหนี้ ประเภทนี้ ไม่มี
ข้อกาหนดเรื่องวัตถุประสงค์การใช้เงินแบบเฉพาะเจาะจงเหมือน Green
Bond, Social Bond และ Sustainability Bond แต่เป็นการจัดสรรเงิน
เพื่ อสนับสนุนการดาเนิ นธุรกิจโดยรวมภายใต้เป้าหมายด้ านความยั่งยื น
และต้องมีเงื่อนไขให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวชี้วด
ั และเป้าหมายด้านความ
ยั่งยืนที่ผู้ออกตราสารหนี้กาหนดไว้ เช่น กาหนดอัตราดอกเบี้ยที่ข้ึนอยู่กับ
เป้าหมายการลดการปล่ อยก๊าซคาร์บอนฯ ซึ่งผู้ออกจะเพิ่ มอัตราดอกเบี้ย
หน้าตั๋ว (Coupon) ให้แก่ผู้ลงทุน หากไม่สามารถทาได้ตามเป้าหมาย ซึ่ง
ปัจจุบัน ก.ล.ต. กาลังอยู่ในขั้นตอนของการออกเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องมารองรับ
เพื่ อให้ เป็ นตามมาตรฐานสากล ดั ง นั้ นในอนาคตอันใกล้ นี้ เราจึงจะเห็ น
ความร้อนแรงของ “ESG Bond” ที่ จะมาดั บสภาวะโลกร้อน ผ่ อนคลาย
ปัญหาสังคม และปูพรมสู่ความยั่งยืนอย่างแน่นอน

12

