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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. 

Visit 
Us!

Mar 24, 2021

วิกฤต COVID-19 ได้ท ำให้ท่ัวโลกตระหนักถึงควำมส ำคัญของ

กำรด ำเนินงำนท่ีต้องยึดหลัก “ESG” ซึ่งหมำยถึงกำรใส่ใจต่อ

ส่ิงแวดล้อม (Environment) ควบคู่ กับกำรพัฒนำสังคม 

(Social) โดยเฉพาะมิติความเท่าเทียม การไม่ละเลยเรื่อง

ธรรมาภิบาล (Governance) และกำรค ำนึงถึงควำมย่ังยืน 

(Sustainability) เพราะส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นวคัซีนส าคัญท่ีเสมือน

เกราะก าบังและช่วยลดทอนผลกระทบจากแรงกระแทกต่างๆ 

ท่ีไม่คาดคิดในอนาคตได้ 

บทความน้ีเผยแพรใ่นหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวนัท่ี 24 มีนาคม 2564

ESG Bond… 
เทรนด์การระดมทนุและการลงทุนใหม่

ตอบโจทย์ความย่ังยืนของไทย

นักวเิคราะห์

ณัฐพร ศรทีอง
0-2208-3584
natthaporn.sritong@krungthai.com
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หลำยประเทศท่ัวโลกก ำลังออกแบบกำรฟื้ นตัวทำงเศรษฐกิจใหม่ท่ีมุ่งไปสู่ “Green 

Recovery” เช่น สหรฐัฯ ภายใต้ประธานาธิบดี Joe Biden ท่ีล่าสุดได้กลับเข้าสู่ข้อตกลง

ปารสีอีกครัง้ พรอ้มออก Executive order ท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นการส่งเสรมิ Green 

Economy ขณะท่ีประเทศจีนก็ต้ังเป้าบรรลุ  “Carbon Neutrality” ภายในปี 2060 

ส่วนประเทศไทยเราเองก็วางแผนท่ีจะขับเคล่ือนประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG หรือ 

เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green 

Economy) ในช่วงปี 2021-2026

แน่นอนวา่แนวคิดเหล่านี้จะน าไปสู่การลงทุนท้ังจากภาครฐัและภาคเอกชนในมิติ ESG 

และ BCG ท่ีเข้มข้นขึ้น และจะท าให้เครื่องมือในการระดมทุนและการลงทุนท่ีตอบโจทย์

ทิศทางเหล่านี้มีบทบาทมากขึ้นตามไปด้วย และหนึ่งในนั้น คือ กำรระดมทนุผ่ำนตรำสำรหน้ี

เพ่ือส่ิงแวดล้อม (Green Bond) ตรำสำรหน้ีเพ่ือสังคม (Social Bond) และตรำสำรหน้ี

เพ่ือควำมย่ังยืน (Sustainability Bond) ซึ่งในท่ีนี้ ขอเรยีกรวมๆ วา่ คือ “ESG Bond”

เรื่องน้ีนับวา่เป็นเทรนด์ใหมท่ี่ก าลังเกิดขึ้นท่ัวโลก และในไทยด้วย ทางผู้เขียนจึงอยากชวน

ทุกท่านมาท าความเขา้ใจไปพรอ้ม  ๆกันวา่ “ESG Bond”  คือเครื่องมอืการระดมทุนและการ

ลงทุนแบบใด และทิศทางการพัฒนาของ “ESG Bond” ตอนน้ีเป็นอย่างไรบ้างแล้ว เพ่ือให้

ทุกภาคส่วนพรอ้มรบัเทรนด์น้ีและสามารถกลับมาฟื้ นตัวและก้าวสู่อนาคตอย่างย่ังยืน
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“ESG Bond” คือตรำสำรหน้ีชนิดหน่ึงท่ีแทบจะเหมอืนกับตรำสำรหน้ีปกติท่ัวไป แต่ต่ำงกัน

เพียงวตัถุประสงค์ของกำรระดมทุน กล่าวคือ “ESG Bond” คือตราสารหนี้ท่ีผู้ระดมทุน

ต้องการน าเงินไปใช้เพ่ือด าเนินโครงการต่างๆ ภายใต้แนวคิดการเติบโตอย่างยั่งยืน 

โดยมุ่งพัฒนาส่ิงแวดล้อม สังคม และการมีธรรมาภิบาลท่ีดี (Environmental, Social 

and Governance) ซึ่งปัจจุบันแบ่งออกเป็น 3 ประเภทส าคัญ ได้แก่ 1) ตราสารหนี้

เพ่ือส่ิงแวดล้อม (Green bond) หมายถึง ตราสารหนี้ท่ีผู้ออกตราสารต้องการระดม

ทุนเพ่ือน าเงนิไปลงทุนหรอืช าระคืนหนี้สินเดิม (Re-financing) ในโครงการท่ีเก่ียวข้อง

กับการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม เช่น โครงการพลังงานหมุนเวียน และสร้างอาคารเพ่ือ

ส่ิงแวดล้อม 2) ตราสารหนี้เพ่ือสังคม (Social bond) จะน าเงินท่ีระดมทุนได้ไปใช้ใน

โครงการพัฒนาสังคม อาทิ โครงการเพ่ือลดปัญหาการว่างงาน และส่งเสริมความ

เท่าเทียมในสังคม และ 3) ตราสารหนี้เพ่ือความยั่งยืน (Sustainability bond) คือ

ส่วนผสมระหวา่ง Green bond และ Social bond ซ่ึงมุ่งหวงัท้ังการอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อม

และพัฒนาสังคมควบคู่กันไป

กำรระดมทุนผ่ำน “ESG Bond” ท่ัวโลกเพ่ิมขึน้ต่อเน่ือง โดยข้อมูลล่าสุดจาก Climate 

Bonds Initiative (CBI) ชี้ว่ามูลค่าตราสารหนี้ออกใหม่ท่ัวโลกท่ีอยู่ในกลุ่มเพ่ือ

ส่ิงแวดล้อม สังคม และความย่ังยืน ในช่วงครึ่งแรกของปี 2020 มีจ านวนมากกว่า 

250 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบกับท้ังปี 2019 ท่ีอยู่ท่ี 341 พันล้านดอลลารส์หรฐัฯ  

และในจ านวนนี้ส่วนใหญ่ คือ Green Bond ในโครงการท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม

พลังงาน ก่อสรา้งและอสังหาฯ และคมนาคมขนส่ง 
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ข้อดีหลักๆ ของ “ESG Bond” ในมุมผู้ออกตรำสำร คือ จะช่วยยกระดับภำพลักษณ์

องค์กรและสร้ำงควำมเชื่อมั่นต่อนักลงทุน เพราะเป็นการส่ือสารท่ีเด่นชัดว่าองค์กร

ให้ความใส่ใจต่อส่ิงแวดล้อม สังคม และความย่ังยืนอย่างจรงิจัง นอกจากนั้น ยังช่วย

ดึงดูดและกระจายฐานนักลงทุนสู่กลุ่มใหม่ๆ (Diversification) และอาจส่งผลดีต่อ

องค์กรในระยะยาว ขณะท่ีในมุมของนักลงทุน ก็จะได้รบัผลตอบแทนท่ีน่าพอใจในบรษัิท

ท่ีมีศักยภาพเติบโตอย่างยั่งยืน ท้ังนี้ บทความจาก Harvard Business Review 

ซึ่งอ้างอิงงานวจิัยของ Boston University Questrom School of Business 

ชี้ว่าจากการศึกษาบริษัทท่ีมีการออก Green Bond ท่ัวโลกกว่า 217 แห่งในช่วงปี 

2013-2017 พบวา่ราคาหุ้นของบรษัิทนั้นๆ พุ่งสูงขึ้น 0.67% (Average cumulative 

abnormal return) ในช่วงท่ีมีการประกาศวา่จะออก Green Bond เนื่องจากเป็น

การส่งสัญญาณท่ีดีต่อนักลงทุน สรา้งความเชื่อมั่นในตัวบรษัิท ส่วนหนึ่งเพราะต้องมี

ผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาทบทวนการออก Green Bond เพ่ือให้ได้ตามมาตรฐานสากล 

อย่างไรก็ดี ผู้ออกตราสารหนี้ประเภทนี้อาจเผชิญต้นทุนท่ีสูงขึ้น เนื่องจากการมีขั้นตอน 

การสอบทาน และการรายงานต่างๆ ท่ีเข้มข้นมากกวา่การออกตราสารหนี้แบบปกติท่ัวไป 

ในปี 2020 ประเทศไทยมีกำรออก “ESG Bond” มำกถึง 86,400 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นเกือบ 

3 เท่ำตัวจำกปี 2019 หลังจากท้ังภาครฐัและภาคเอกชนให้ความสนใจออกตราสารหนี้

ประเภทนี้มากขึ้น น าโดยกระทรวงการคลังท่ีมีการออก Sustainability bond เป็น

ครัง้แรกมูลค่ามากถึง 5 หมื่นล้านบาท เพ่ือน าไปใช้ในมาตรการเยียวยาและฟื้ นฟูเศรษฐกิจ

จากผลกระทบของวกิฤต COVID-19 เป็นส าคัญ นอกจากนั้น ยังมีบรษัิทต่างๆ อาทิ 

บจ. บีทีเอส กรุป๊ โฮลด้ิงส์ (BTS) ท่ีออก Green Bond เป็นมูลค่า 8,600 ล้านบาท 

เพ่ือน าไปสนับสนุนโครงการระบบขนส่งท่ีลดการก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

(Low carbon transportation) และ บมจ. โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย์ี่ (GPSC) 

ท่ีออก Green bond มูลค่า 5,000 ล้านบาท เพ่ือน าไปใช้ส าหรบัโครงการด้านพลังงาน

หมุนเวยีน (Renewable energy) 
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กำรเติบโตของ “ESG Bond” ในไทย นอกจำกมำจำกแรงผลักดันด้ำน Supply แล้ว 

ยังเกิดจำกกำรตอบรบัท่ีดีของ Demand ท้ังนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายใหญ่และ

รายย่อยอกีด้วย ดังจะเห็นได้จากการท่ีมีนักลงทุนต้องการซื้อ Sustainability bond 

ในล็อตแรกของปี 2020 ของกระทรวงการคลังมากกวา่ท่ีมีอยู่ถึง 3.05 เท่า  เช่นเดียวกับ 

Green Bond ของ BTS ท่ีมีนักลงทุนแสดงความจ านงลงทุนกวา่ 3.3 เท่า ส่วนกรณี 

Green Bond ของ บมจ. ราช กรุป๊ (RATCH) พบวา่มียอดแสดงความจ านงลงทุนรวม

กวา่ 9 เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ท้ังหมดท่ีเสนอขาย ย่ิงไปกวา่นั้น ในบางรุน่ยังพบวา่สัดส่วนนี้

สูงเกินกวา่ 13 เท่าของมูลค่าท่ีเสนอขาย

อกีปัจจยัส ำคัญท่ีขบัเคล่ือนให้ “ESG Bond” ในไทยเติบโตเรว็ คือ กำรสนับสนุนจำก

หน่วยงำนก ำกับดูแล เช่น ก.ล.ต. ได้เริ่มมีการก าหนดกฎเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติใน

การเสนอขาย “ESG Bond” ท่ีชัดเจนต้ังแต่ปี 2018 นอกจากนั้น ยังได้มีการยกเว้น

ค่าธรรมเนียมการยื่นค าขออนุญาตและค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล

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

2021 ตลอดจนการผลักดันให้มี Reviewer หรือคนท่ีตรวจสอบว่าหุ้นกู้นี้เป็น “ESG

Bond” หรือไม่  ท่ี เป็น Local Firm ด้วย

พร้อมท้ังส่งเสริมให้กองทุนต่างๆ

หันมาลงทุนในหุ้นกู้เพ่ือความยั่งยืน

มากขึ้น
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Krungthai COMPASS มองวำ่ในอนำคต ตลำด “ESG Bond” ของไทย

จะเติบโตเพ่ิมขึ้นตำมทิศทำงกำรปฏิรูปเศรษฐกิจท่ีมุ่งไปสู่ Green 

Recovery โดยมีแรงขับเคล่ือนหลักมาจากการให้ความส าคัญในเรื่อง 

ESG ของภาคเอกชน และแผนยุทธศาสตรก์ารขับเคล่ือนประเทศไทยด้วย

โมเดลเศรษฐกิจ BCG หรือ เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-

เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) ปี 2021-2026 

ของภาครัฐ ซ่ึง Krungthai COMPASS ประเมินว่าจะท าให้การลงทุนเพ่ิม

อย่างน้อย 8.2 แสนล้านบาทในช่วง 5 ปีข้างหน้า ส่วนฝ่ังส านักงานบรหิาร

หนี้สาธารณะ (สบน.) เผยวา่มีแผนท่ีจะออก Sustainability Bond ต่อเนื่อง 

เพ่ือให้มียอดเงินคงค้างขั้นต่าอยู่ในระดับ 1 แสนล้านบาท จากปัจจุบันอยู่

ท่ี 6.5 หมื่นล้านบาท หลังล่าสุดได้มีการออกเพ่ิมอีก 1.5 หมื่นล้านบาทใน

เดือน ม.ค. 2021 นอกจากนั้น สบน. จะเร่งสนับสนุนให้รฐัวสิาหกิจมีการ

ออก Green Bond และ Social Bond มากขึ้น อาทิ ส่งเสรมิให้ส านักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) พิจารณาเพ่ิมคะแนนให้กับ

รฐัวสิาหกิจท่ีมีการออกหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นพิเศษ

“ESG Bond” จึงนับเป็นอีกหน่ึงทำงเลือกท่ีน่ำสนใจ

ส ำหรับท้ังภำครัฐและภำคเอกชนในกำรระดมทุน

ตลอดจนทางเลือกใหม่ๆ ส าหรบันักลงทุน และยัง

ถือเป็นเครื่องมือส าคัญในการช่วยแก้ไขปัญหา

สภาวะโลกรอ้น ผ่อนคลายปัญหาสังคม และปูพรม

สู่ความยั่งยืนให้แก่ประเทศได้อกีด้วย


