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วิกฤต COVID-19 ได้ทำให้ทั่วโลกตระหนักถึงควำมสำคัญของ
กำรดำเนินงำนที่ต้องยึดหลัก “ESG” ซึ่งหมำยถึงกำรใส่ใจต่ อ
สิ่ ง แวดล้ อ ม (Environment) ควบคู่ กั บ กำรพั ฒนำสั ง คม
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.

(Social) โดยเฉพาะมิ ติ ค วามเท่ า เที ย ม การไม่ ล ะเลยเรื่ อ ง
ธรรมาภิ บ าล (Governance) และกำรคำนึ งถึ งควำมยั่ งยื น
(Sustainability) เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นวัคซีนสาคัญที่เสมือน
เกราะกาบังและช่วยลดทอนผลกระทบจากแรงกระแทกต่างๆ
ที่ไม่คาดคิดในอนาคตได้
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หลำยประเทศทั่วโลกกำลังออกแบบกำรฟื้นตัวทำงเศรษฐกิจใหม่ที่มุ่งไปสู่ “Green
Recovery” เช่น สหรัฐฯ ภายใต้ประธานาธิบดี Joe Biden ที่ล่าสุดได้กลับเข้าสู่ข้อตกลง
ปารีสอีกครัง
้ พร้อมออก Executive order ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการส่งเสริม Green
Economy ขณะที่ประเทศจีนก็ตั้งเป้าบรรลุ “Carbon Neutrality” ภายในปี 2060
ส่วนประเทศไทยเราเองก็วางแผนที่จะขับเคลื่อนประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG หรือ
เศรษฐกิ จ ชี ว ภาพ-เศรษฐกิ จ หมุ น เวีย น-เศรษฐกิ จ สี เ ขี ย ว (Bio-Circular-Green
Economy) ในช่วงปี 2021-2026
แน่นอนว่าแนวคิดเหล่านี้จะนาไปสู่การลงทุนทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนในมิติ ESG
และ BCG ที่เข้มข้นขึ้น และจะทาให้เครื่องมือในการระดมทุนและการลงทุนที่ตอบโจทย์
ทิศทางเหล่านี้มีบทบาทมากขึ้นตามไปด้วย และหนึ่งในนั้น คือ กำรระดมทุนผ่ำนตรำสำรหนี้
เพื่ อสิ่งแวดล้อม (Green Bond) ตรำสำรหนี้เพื่ อสังคม (Social Bond) และตรำสำรหนี้
เพื่ อควำมยั่งยืน (Sustainability Bond) ซึ่งในที่นี้ ขอเรียกรวมๆ ว่า คือ “ESG Bond”
เรื่องนี้นับว่าเป็นเทรนด์ใหม่ท่ีกาลังเกิดขึ้นทั่วโลก และในไทยด้วย ทางผู้เขียนจึงอยากชวน
ทุกท่านมาทาความเข้าใจไปพร้อมๆ กันว่า “ESG Bond” คือเครื่องมือการระดมทุนและการ
ลงทุนแบบใด และทิศทางการพั ฒนาของ “ESG Bond” ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างแล้ว เพื่ อให้
ทุกภาคส่วนพร้อมรับเทรนด์น้แ
ี ละสามารถกลับมาฟื้นตัวและก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืน
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“ESG Bond” คือตรำสำรหนี้ชนิดหนึ่งที่แทบจะเหมือนกับตรำสำรหนี้ปกติทั่วไป แต่ต่ำงกัน
เพี ยงวัตถุประสงค์ของกำรระดมทุน กล่าวคือ “ESG Bond” คือตราสารหนี้ที่ผู้ระดมทุน
ต้องการนาเงินไปใช้เพื่ อดาเนินโครงการต่างๆ ภายใต้แนวคิดการเติบโตอย่างยั่งยืน
โดยมุ่งพั ฒนาสิ่งแวดล้อม สังคม และการมีธรรมาภิบาลที่ดี (Environmental, Social
and Governance) ซึ่งปัจจุบันแบ่งออกเป็น 3 ประเภทสาคัญ ได้แก่ 1) ตราสารหนี้
เพื่ อสิ่งแวดล้อม (Green bond) หมายถึง ตราสารหนี้ที่ผู้ออกตราสารต้องการระดม
ทุนเพื่ อนาเงินไปลงทุนหรือชาระคืนหนี้สินเดิม (Re-financing) ในโครงการที่เกี่ยวข้อง
กั บการอนุรัก ษ์ ส่ิ ง แวดล้ อ ม เช่ น โครงการพลั ง งานหมุ น เวีย น และสร้า งอาคารเพื่ อ
สิ่งแวดล้อม 2) ตราสารหนี้เพื่ อสังคม (Social bond) จะนาเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ใน
โครงการพั ฒนาสั งคม อาทิ โครงการเพื่ อลดปัญหาการว่างงาน และส่งเสริมความ
เท่าเทียมในสังคม และ 3) ตราสารหนี้เพื่ อความยั่งยืน (Sustainability bond) คือ
ส่วนผสมระหว่าง Green bond และ Social bond ซึ่งมุ่งหวังทั้งการอนุรก
ั ษ์สิ่งแวดล้อม
และพั ฒนาสังคมควบคู่กันไป
กำรระดมทุนผ่ำน “ESG Bond” ทั่วโลกเพิ่ มขึน
้ ต่อเนื่อง โดยข้อมูลล่าสุดจาก Climate
Bonds Initiative (CBI) ชี้ ว่ า มู ล ค่ า ตราสารหนี้ อ อกใหม่ ทั่ ว โลกที่ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม เพื่ อ
สิ่ ง แวดล้ อ ม สั ง คม และความยั่ ง ยื น ในช่ วงครึ่ง แรกของปี 2020 มี จ านวนมากกว่า
250 พั นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบกับทั้งปี 2019 ที่อยู่ที่ 341 พั นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
และในจ านวนนี้ส่ วนใหญ่ คือ Green Bond ในโครงการที่เ กี่ยวข้อ งกับอุตสาหกรรม
พลังงาน ก่อสร้างและอสังหาฯ และคมนาคมขนส่ง
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ข้อดีหลักๆ ของ “ESG Bond” ในมุมผู้ออกตรำสำร คือ จะช่วยยกระดับภำพลักษณ์
องค์กรและสร้ำงควำมเชื่ อมั่นต่ อนักลงทุน เพราะเป็นการสื่อสารที่เด่น ชัดว่าองค์กร
ให้ความใส่ ใจต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และความยั่งยืนอย่างจริงจัง นอกจากนั้น ยังช่วย
ดึงดูดและกระจายฐานนักลงทุนสู่กลุ่มใหม่ๆ (Diversification) และอาจส่งผลดีต่อ
องค์กรในระยะยาว ขณะที่ในมุมของนักลงทุน ก็จะได้รบ
ั ผลตอบแทนที่น่าพอใจในบริษัท
ที่ มี ศัก ยภาพเติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น ทั้ ง นี้ บทความจาก Harvard Business Review
ซึ่งอ้างอิงงานวิจัยของ Boston University Questrom School of Business
ชี้ ว่า จากการศึ ก ษาบริษั ท ที่ มี ก ารออก Green Bond ทั่ ว โลกกว่า 217 แห่ ง ในช่ ว งปี
2013-2017 พบว่าราคาหุ้นของบริษัทนั้นๆ พุ่ งสูงขึ้น 0.67% (Average cumulative
abnormal return) ในช่วงที่มีการประกาศว่าจะออก Green Bond เนื่องจากเป็น
การส่งสัญญาณที่ดีต่อนักลงทุน สร้างความเชื่อมั่นในตัวบริษัท ส่วนหนึ่งเพราะต้องมี
ผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาทบทวนการออก Green Bond เพื่ อให้ได้ตามมาตรฐานสากล
อย่างไรก็ดี ผู้ออกตราสารหนี้ประเภทนี้อาจเผชิญต้นทุนที่สูงขึ้น เนื่องจากการมีขั้นตอน
การสอบทาน และการรายงานต่างๆ ที่เข้มข้นมากกว่าการออกตราสารหนี้แบบปกติทั่วไป
ในปี 2020 ประเทศไทยมีกำรออก “ESG Bond” มำกถึง 86,400 ล้ำนบำท เพิ่ มขึ้นเกือบ
3 เท่ำตัวจำกปี 2019 หลังจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้ความสนใจออกตราสารหนี้
ประเภทนี้มากขึ้น นาโดยกระทรวงการคลังที่มีการออก Sustainability bond เป็น
ครัง
้ แรกมูลค่ามากถึง 5 หมื่นล้านบาท เพื่ อนาไปใช้ในมาตรการเยียวยาและฟื้ นฟู เศรษฐกิจ
จากผลกระทบของวิกฤต COVID-19 เป็นสาคัญ นอกจากนั้น ยังมีบริษัทต่างๆ อาทิ
บจ. บีทีเอส กรุป
๊ โฮลดิ้งส์ (BTS) ที่ออก Green Bond เป็นมูลค่า 8,600 ล้านบาท
เพื่ อน าไปสนั บสนุน โครงการระบบขนส่ ง ที่ ล ดการก่อ ให้ เ กิ ดก๊ าซคาร์บอนไดออกไซด์
(Low carbon transportation) และ บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC)
ที่ออก Green bond มูลค่า 5,000 ล้านบาท เพื่ อนาไปใช้สาหรับโครงการด้านพลังงาน
หมุนเวียน (Renewable energy)
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กำรเติบโตของ “ESG Bond” ในไทย นอกจำกมำจำกแรงผลักดันด้ำน Supply แล้ว
ยังเกิดจำกกำรตอบรับที่ดีของ Demand ทั้งนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายใหญ่และ
รายย่อยอีกด้วย ดังจะเห็นได้จากการที่มีนักลงทุนต้องการซื้อ Sustainability bond
ในล็อตแรกของปี 2020 ของกระทรวงการคลังมากกว่าที่มีอยู่ถึง 3.05 เท่า เช่นเดียวกับ
Green Bond ของ BTS ที่มีนักลงทุนแสดงความจานงลงทุนกว่า 3.3 เท่า ส่วนกรณี
Green Bond ของ บมจ. ราช กรุป
๊ (RATCH) พบว่ามียอดแสดงความจานงลงทุนรวม
กว่า 9 เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ทั้งหมดที่เสนอขาย ยิง
่ ยังพบว่าสัดส่วนนี้
่ ไปกว่านั้น ในบางรุน
สูงเกินกว่า 13 เท่าของมูลค่าที่เสนอขาย
อีกปัจจัยสำคัญที่ขบ
ั เคลื่อนให้ “ESG Bond” ในไทยเติบโตเร็ว คือ กำรสนับสนุนจำก
หน่วยงำนกำกับดูแล เช่น ก.ล.ต. ได้เริ่มมีการกาหนดกฎเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติใน
การเสนอขาย “ESG Bond” ที่ชัดเจนตั้งแต่ปี 2018 นอกจากนั้น ยังได้มีการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการยื่นคาขออนุญาตและค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายตราสารหนี้ (Filing) สาหรับ “ESG Bond” จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม
2021 ตลอดจนการผลั กดั น ให้มี Reviewer หรือ คนที่ ตรวจสอบว่าหุ้นกู้นี้ เ ป็น “ESG
Bond” หรื อ ไม่ ที่ เ ป็ น Local Firm ด้ ว ย
พร้อ มทั้ ง ส่ ง เสริม ให้ กองทุน ต่ างๆ
หั น มาลงทุน ในหุ้น กู้เ พื่ อความยั่ง ยื น
มากขึ้น
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Krungthai COMPASS มองว่ำในอนำคต ตลำด “ESG Bond” ของไทย
จะเติ บ โตเพิ่ มขึ้ น ตำมทิ ศ ทำงกำรปฏิ รู ป เศรษฐกิ จ ที่ มุ่ ง ไปสู่ Green
Recovery โดยมี แรงขับเคลื่ อ นหลั กมาจากการให้ ความส าคัญในเรื่อ ง
ESG ของภาคเอกชน และแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วย
โมเดลเศรษฐกิ จ BCG หรือ เศรษฐกิ จ ชี ว ภาพ-เศรษฐกิ จ หมุ น เวีย นเศรษฐกิ จ สี เ ขี ย ว (Bio-Circular-Green Economy) ปี 2021-2026
ของภาครัฐ ซึ่ง Krungthai COMPASS ประเมินว่าจะทาให้การลงทุนเพิ่ ม
อย่างน้อย 8.2 แสนล้านบาทในช่วง 5 ปีข้างหน้า ส่วนฝั่ งสานักงานบริหาร
หนี้สาธารณะ (สบน.) เผยว่ามีแผนที่จะออก Sustainability Bond ต่อเนื่อง
เพื่ อให้มียอดเงินคงค้างขั้นต่าอยู่ในระดับ 1 แสนล้านบาท จากปัจจุบันอยู่
ที่ 6.5 หมื่นล้ านบาท หลั งล่ าสุ ดได้ มี การออกเพิ่ มอี ก 1.5 หมื่ นล้ านบาทใน
เดือน ม.ค. 2021 นอกจากนั้น สบน. จะเร่งสนับสนุนให้รฐ
ั วิสาหกิจมี การ
ออก Green Bond และ Social Bond มากขึ้น อาทิ ส่งเสริมให้สานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิ จ (สคร.) พิ จารณาเพิ่ มคะแนนให้ กั บ
รัฐวิสาหกิจที่มีการออกหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นพิ เศษ

“ESG Bond” จึง นับ เป็นอีกหนึ่งทำงเลื อกที่ น่ำ สนใจ
ส ำหรับ ทั้ ง ภำครัฐ และภำคเอกชนในกำรระดมทุ น
ตลอดจนทางเลือกใหม่ๆ สาหรับนักลงทุน และยัง
ถื อ เป็ น เครื่อ งมื อ ส าคั ญ ในการช่ ว ยแก้ ไ ขปั ญ หา
สภาวะโลกร้อน ผ่อนคลายปัญหาสังคม และปูพรม
สู่ความยั่งยืนให้แก่ประเทศได้อก
ี ด้วย
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