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การลงทุนอย่างยั่งยืน (Sustainable Investing) หมายถึง แนวคิดการลงทุนท่ีค านึงถึงการด าเนินงานดา้น
สิ่งแวดลอ้ม สงัคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ของธุรกิจประกอบการพิจารณา
ตดัสินใจลงทนุควบคูไ่ปกบัการวิเคราะหข์อ้มลูทางการเงินของธุรกิจ เพ่ือสรา้งผลตอบแทนในระยะยาวและสรา้งผลกระทบ
เชิงบวกหรือลดผลกระทบเชิงลบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม1 โดยแนวคิดดงักล่าวสามารถน าไปใชไ้ดส้  าหรบัการลงทุนใน
หลกัทรพัยท์กุประเภท ไมว่า่จะเป็น หุน้ ตราสารหนี ้หรือหน่วยลงทนุ 

 แนวคิดการลงทุนอย่างยั่ งยืนจึงสอดคลอ้งและมีบทบาทส าคัญในการช่วยขับเคลื่อนการด าเนินการตาม
เป้าหมายการพฒันาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 17 เป้าหมายของ United Nation ประกาศใน
ปี 2015 ซึง่เป็นขอ้ผกูพนัส าหรบัชาติสมาชิกท่ีไดใ้หก้ารรบัรอง 193 ประเทศ (รวมประเทศไทยดว้ย) เพ่ือเป็นเครื่องก าหนด
ทิศทางการพฒันาทัง้ของไทยและของโลก ทัง้นี ้ในการขบัเคลื่อน SDGs คาดว่าจะตอ้งใชเ้งินลงทุนประมาณ USD5 ถึง 7 
trillion per year จวบจนปี 2030 ซึ่งถือเป็นจ านวนเงินมหาศาลมากกว่างบประมาณจากภาครฐั ดงันัน้เงินส่วนใหญ่จึง
ตอ้งมาจากการลงทนุของภาคเอกชน 

โดยรายงาน Global Sustainable Investment Review (GSIR) ซึ่งจดัท าโดยพนัธมิตรการลงทุนอย่างยั่งยืน
ระดบัสากล หรือ The Global Sustainable Investment Alliance (GSIA) 2 ไดจ้  าแนกกลยุทธก์ารลงทุนอย่างยั่งยืน
ออกเป็น 7 กลุม่ ไดแ้ก่ 

1. Negative/ Exclusionary Screening – การไมล่งทนุในภาคธุรกิจ หรือบริษัทซึง่ประกอบกิจการบางอย่างซึง่ 
ขดัตอ่แนวทาง ESG ตวัอย่างเช่น ท าลายสภาพแวดลอ้ม มีผูบ้ริหารระดบัสงูท่ีฑจุริต หรือกระท าการคา้มนษุย ์เป็นตน้ 
                                                           
1ท่ีมา: https://www.setsustainability.com/page/sustainable-investment 
2 ภาคีระดบัโลก ที่ประกอบดว้ย หน่วยงานสกลุ SIF (Sustainable Investment Forum) และสมาคมของบรรดาผูล้งทนุสถาบนั องคก์รธรุกิจ และนกัวิชาชีพ ท่ีเนน้การ
ลงทนุท่ียั่งยืน มีความรบัผิดชอบ และมุ่งผลกระทบ ในประเทศตา่งๆ ไดแ้ก่ Eurosif (ยโุรป), JSIF (ญ่ีปุ่ น), RIAA (ออสเตรเลียและนิวซีแลนด)์, RIA Canada 
(แคนาดา), UKSIF (สหราชอาณาจกัร), USSIF (สหรฐัอเมรกิา) และ VBDO (เนเธอรแ์ลนด)์ 

 Highlight 

 การลงทุนอย่างย่ังยืน (Sustainable Investing) หมายถึง แนวคิดการลงทุนที่ค านึงถึงการด าเนินงานด้าน
ส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ของธุรกิจ
ประกอบการพิจารณาตดัสินใจลงทุนควบคู่ไปกับการวิเคราะหข้์อมูลทางการเงนิของธุรกิจ  

 มูลค่าการลงทุนอย่างย่ังยืนทั่วโลกเติบโตขึ้นอย่างต่อเน่ืองในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดย IISD ระบุ       
ตัวเลขที่คาดการณโ์ดย Deutsche Bank ว่าการลงทุนในสินทรัพยท์ี่ย่ังยืนจะแตะระดับ USD160 trillion 
(เพิ่มขึน้ 433%) ภายในปี 2036  

 ผลส ารวจของ HSBC ระบุถึงอุปสรรคของการน าแนวคิดดังกล่าวมาปรับใช้ ได้แก่ การขาดบุคลากรที่มี
ความเช่ียวชาญและมีคุณสมบัติเหมาะสม  การขาดโอกาสในการลงทุนที่น่าสนใจ และการขาดข้อมูล
เปรียบเทียบด้าน ESG ของ Issuers ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาระบบ
นิเวศนข์องการลงทุนอย่างย่ังยืน (Sustainable Investing Ecosystem) ใหค้รอบคลุมทุกดา้น 

 แนวคิดการลงทุนอย่างย่ังยืนในประเทศไทยได้รับความสนใจเพิ่มขึน้เช่นกัน โดยมีการเติบโตจากทั้งฝ่ัง
ของผลิตภัณฑ ์(Supply) และความต้องการลงทุน (Demand) ในส่วนของสมาคมฯเองก็ได้มีการจัด
กิจกรรมเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจ/การลงทุนอย่างย่ังยืนออกมาเป็นระยะๆ 

แนวโน้มการลงทุนอย่างยัง่ยืน (Sustainable Investing)… 
เติบโตต่อเน่ืองทัง้ในต่างประเทศและในประเทศ 
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2. Positive/ Best-in-class Screening – การเลือกลงทุนในภาคธุรกิจ หรือบริษัทซึ่งมีคะแนนประเมินผลดา้น 
ESG ท่ีเป็นบวก/ดีท่ีสดุในกลุม่หรือประเภทของกิจการนัน้ 

3. Norms-Based Screening – การเลือกลงทุนโดยเทียบจากมาตรฐานขัน้ต ่าของแนวปฏิบัติทางธุรกิจท่ีเป็น
บรรทดัฐานสากล (International norms) ตวัอย่างเช่น แนวปฏิบตัิท่ีออกโดย OECD/ ILO/ UN และ UNICEF 

4. ESG Integration – การพิจารณาลงทุนโดยผนวกเอาปัจจยัทางดา้น ESG เขา้ไปเป็นส่วนประกอบในการ
วิเคราะหท์างการเงินอย่างเป็นระบบ 

5. Sustainability Themed Investing – การลงทุนตามประเด็นท่ีเป็นกระแส หรือสินทรพัยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัความ
ยั่งยืน อาทิเช่น Clean Energy/ Green Technology 

6. Impact/ Community Investing – การลงทุนแบบมีเป้าหมายเพ่ือช่วยแกปั้ญหาทางสงัคม หรือสิ่งแวดลอ้ม 
รวมถงึการลงทนุในระดบัชมุชน ซึง่เงินทนุจะจดัสรรโดยตรงไปท่ีบคุคล/ชมุชนท่ีเดิมไมม่ีโอกาสในการเขา้ถงึแหลง่เงินทนุ 

7. Corporate Engagement and Shareholder Action – การใชอ้  านาจของผูถื้อหุน้ในการเขา้มามีบทบาทต่อ
การด าเนินงานของกิจการ (ตวัอย่างเช่น การสื่อสารไปยังผูบ้ริหารระดบัสงู/บอรด์บริหาร) / Shareholder proposals/ 
Proxy Voting 

ทัง้นี ้จากภาพรวมทั่วโลกกลยุทธท่ี์เป็นท่ีนิยมมากท่ีสดุ ไดแ้ก่ Negative/ exclusionary  รองลงมา ไดแ้ก่ ESG 
Integration/ Corporate Engagement and Shareholder Action/ Norms-Based Screening/ Positive Screening 

 
 
 
 

มลูค่าการลงทุนอย่างยั่งยืนเติบโตขึน้อย่างต่อเน่ืองในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา โดยสถิติการลงทุนในสินทรพัยท่ี์มี
ความยั่งยืนทั่วโลก (Global Sustainable Investing Assets) จาก GSIR พบว่า ณ ตน้ปี 2018 มีมลูค่ารวม USD30.7 
trillion ซึง่เพ่ิมขึน้ 34% จากมลูคา่รวม USD22.8 ในปี 2016 ขณะท่ีรายงาน Sustainable Investing: Shaping the future 
of finance (2020) โดย IISD ระบุตวัเลขท่ีคาดการณโ์ดย Deutsche Bank ว่าการลงทุนในสินทรพัยท่ี์ยั่งยืนจะเติบโต
อย่างตอ่เน่ืองแตะระดบั USD160 trillion (เพ่ิมขึน้ 433%) ภายในปี 2036 ดงัรายละเอียดตามภาพดา้นลา่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มลูค่าการลงทุนอย่างยัง่ยืนเติบโตขึ้นอย่างต่อเน่ือง อย่างไรกต็าม อปุสรรคของการน าแนวคิดดงักล่าว
มาปรบัใช้ให้ได้เตม็ท่ี ได้แก่ การขาดบคุลากรท่ีมีความเช่ียวชาญและมีคณุสมบติัเหมาะสม รองลงมา 
ได้แก่ การขาดโอกาสในการลงทุนท่ีน่าสนใจ และการขาดข้อมลูเปรียบเทียบด้าน ESG ของ Issuers 

ที่มา: IISD 
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 จ าแนกตามภูมิภาค พบกวา่ ยโุรปเป็นภมูิภาคท่ีมีการลงทุนอย่างยั่งยืนมากท่ีสดุ รองลงมาไดแ้ก่  
สหรฐัอเมริกา ญ่ีปุ่ น แคนาดาและออสเตรเลีย/ นิวซีแลนด ์
 
 

 

 จ าแนกตามประเภทของสินทรัพยท์ีม่ีการลงทุนอย่างยั่งยนื พบวา่ ไดแ้ก่ หุน้ท่ีเสนอขายใน 
ตลาด (Public Equity) มีสดัส่วนมากท่ีสดุถึง 51% รองลงมา ไดแ้ก่ ตราสารหนี ้(Fixed Income) 36% อสงัหาริมทรพัย ์
(Real Estate/ Property) 3% Private Equity/Venture Capital 3% และอื่นๆ (Others) 7% 

 จ าแนกเป็นประเภทของผู้ลงทุน พบวา่ ในปี 2018 สินทรพัยท่ี์มีการลงทนุอย่างยั่งยืนสว่นใหญ่อยู่ใน 
กลุ่มของผูล้งทุนสถาบันถึง 75% และผูล้งทุนรายย่อยเพียง 25% อย่างไรก็ตาม แนวโนม้การลงทุนดงักล่าวของกลุ่มผู้
ลงทนุรายย่อยปรบัตวัเพ่ิมขึน้จากในปี 2016 ซึง่อยู่ท่ี 20% 

 

ทัง้นี ้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการลงทนุทัง้ในฝ่ังของผูล้งทนุ และฝ่ังของกิจการที่เป็นผูอ้อกหลกัทรพัยต์า่งก็ใหค้วามส าคญั
กบัประเด็นดา้นความยั่งยืนมากขึน้ โดยในรายงาน HSBC Sustainable Financing and Investing Survey 20193 ระบุ
วา่ 94% ของผูล้งทนุ (Investors – Investment firms) และ 93% ของผูอ้อกหลกัทรพัย ์(Issuers) ท่ีท าการส ารวจตระหนกั
ในความส าคญัของประเดน็ทางดา้นสิ่งแวดลอ้มและดา้นสงัคม โดยใหเ้หตผุลจากน า้หนกัมากไปนอ้ย ดงันี ้

 

Issuers Investors 
 เป็นประเด็นท่ีสอดคลอ้งกบัคา่นยิมในองคก์ร (It aligns with 
our values as an organization) 
 เป็นสิง่ที่หนว่ยงานก ากบัดแูลตอ้งการ (Regulators require us 
to) 
 การใหค้วามสนใจในประเด็นเหลา่นีส้ามารถชว่ยเพิ่ม
ผลตอบแทน (Paying attention to these issue can improve 
returns)  
 เป็นสิง่ที่พนกังานตอ้งการ (Our employees want us to) 

 เป็นสิง่ที่ลกูคา้ตอ้งการ (Our customers want us to) 

 เช่ือวา่การใสใ่จตอ่โลกและสงัคมเป็นเรือ่งที่ถกูตอ้ง 
(It’s right to care about the world and society ) 

 สามารถเพิ่มผลตอบแทนการลงทนุและ/หรอืลดความ
เสีย่งได ้(It can improve investment returns and/or 
reduce risks) 
 เป็นสิง่ที่หนว่ยงานก ากบัดแูลตอ้งการ (Regulators 
require it) 
 เป็นสิง่ที่สงัคมคาดหวงั (Society expects it) 
 เป็นสิง่ที่ลกูคา้ตอ้งการ (Our clients want us to) 

                                                           
3 HSBC survey of 500 issuers and 500 investors (Investment firms) across Europe, Asia, the Middle East and the Americas 

ที่มา: GSIR 
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นอกจากนี ้กว่า 60% ของผูล้งทุนทัง้หมดท่ี HSBC ส ารวจระบุถึงอุปสรรคของการน าแนวคิดการลงทุนที่

ยั่งยนืมาปรับใช้ใหไ้ด้เตม็ทีใ่นวงกว้าง โดยอปุสรรคส าคญั ไดแ้ก่ การขาดบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญและมีคณุสมบตัิ
เหมาะสม รองลงมา ไดแ้ก่ การขาดโอกาสในการลงทุนท่ีน่าสนใจ (ผลิตภณัฑ)์ และการขาดขอ้มลูเปรียบเทียบดา้น ESG 
ของผูอ้อกหลกัทรพัย ์และยงัพบวา่ ผูล้งทนุบางกลุม่ (คิดเป็นเกือบ 40%ของผูล้งทนุทัง้หมดท่ีส ารวจ) ยงัคงมีความเช่ือท่ีวา่ 
การลงทุนในสินทรพัยท่ี์ยั่งยืนจะไดผ้ลตอบแทนท่ีลดลงเมื่อเทียบกับการลงทุนแบบดัง้เดิม หรือมีความเสี่ยงมากกว่าใน
บางครัง้ จากประเด็นดงักล่าวสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาระบบนิเวศนข์องการลงทุนอย่างยั่งยืน 

(Sustainable Investing Ecosystem) ใหค้รอบคลมุทุกดา้น ซึ่งตวัอย่างในรายงาน ESG Strategy for Hong Kong 
(2018)ของ HK Financial Service Development Council ไดจ้  าแนก ESG Investment Stakeholders เป็น 3 กลุ่มหลกั 
ไดแ้ก่ กลุ่มของผูก้  าหนดนโยบาย/หน่วยงานก ากับดแูล (Policymakers/regulators) กลุ่มผูล้งทุน (Investors) และกลุ่ม
กิจการ (บริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย)์ และ 1 กลุม่ย่อย ไดแ้ก่ ผูใ้หบ้ริการ (Service Providers) ดงัแสดงตามภาพดา้นลา่ง 

 กลุ่มผูก้  าหนดนโยบาย/หน่วยงานก ากับดแูล มีบทบาทในการออกกฎเกณฑท่ี์สนบัสนุน/สรา้งแรงจูงใจ
ใหกิ้จการด าเนินการตามหลกัความยั่งยืน รวมถึง มีการเปิดเผยขอ้มูล ขณะเดียวกันก็มีบทบาทในการสนบัสนุน/สรา้ง
ความเขา้ใจใหผู้ล้งทนุเห็นความส าคญัของการลงทนุแบบยั่งยืนดว้ย 

 กลุม่ผูล้งทนุ มีบทบาทส าคญัในการเขา้ลงทนุในกิจการที่ประกอบธุรกิจตามหลกัความยั่งยืน และ 
เรียกรอ้งการเปิดเผยขอ้มลูดา้น ESG 

 กลุม่กิจการ (ผูอ้อกหลกัทรพัย)์ เป็นกลุม่ท่ีประกอบกิจการโดยค านงึถงึหลกัความยั่งยืน และใหข้อ้มลู 

 กลุ่มผูใ้หบ้ริการ เช่น research/brokers, ESG index publishers, ESG Rating analysis providers 
เป็นกลุม่ท่ีท าหนา้ท่ีใหค้  าแนะน า/บทวิเคราะห/์เครื่องมือ เพ่ือใหผู้ล้งทนุใชป้ระกอบการตดัสินใจลงทนุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: HKFSDC 
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อย่างไรก็ตาม ข้อกังวลอีกประเด็นในเร่ืองผลตอบแทนน้ัน ได้มีผลการศึกษา/บทวิเคราะห์ใน
ต่างประเทศหลายงานซึ่งรวบรวมข้อมูลจากผลตอบแทนการลงทุนที่เกิดขึน้จริงในตลาดเพื่อแสดงให้เห็นว่า 
การลงทุนในสินทรัพยท์ี่ยั่งยืนให้ผลตอบแทนในระดับใกล้เคียงกัน หรือบางคร้ังดีกว่าการลงทุนแบบดั้งเดิม 
ตวัอย่างเช่น รายงาน Sustainable Reality: Analysing Risk and Returns of Sustainable Funds (2019) โดย Morgan 
Stanley ซึ่งรวบรวมผลตอบแทนของ ETFs และกองทุนรวมกว่า 10,723 กอง พบว่า ผลตอบแทนการลงทุนจากกลุ่มของ 
Sustainable funds อยู่ในระดบัท่ีใกลเ้คียงกบั traditional funds ในขณะท่ีมีความเสี่ยงจากความผนัผวนของผลตอบแทน
ท่ีนอ้ยกว่า ในขณะท่ีบทความจาก Bloomberg4 ณ สิน้เดือนมีนาคมท่ีผ่านมา ระบุว่า 59% of U.S. ESG ETFs ให้
ผลตอบแทนท่ีสงูกว่าดชันี S&P500 นบัจากตน้ปีท่ีผ่านมาซึ่งเป็นช่วงเวลาท่ีตลาดหุน้ทั่วโลกปรบัตวัลดลงเป็นอย่างมาก 
ในขณะท่ี 60% of European ESG ETFs ใหผ้ลตอบแทนท่ีสงูกวา่ดชันี MSCI Europe เช่นกนั 

 
  

  

 
  

 ในส่วนของประเทศไทยน้ัน กระแสแนวคดิการลงทุนอย่างยั่งยนืได้รับความสนใจเพิม่ขึน้ในช่วงหลายปี
ที่ผ่านมาเช่นเดียวกับแนวโนม้ท่ีเกิดขึน้ในต่างประเทศ  ตลอดจนไดร้ับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานก ากับดูแล ผูอ้อกหลกัทรพัย ์และผูล้งทุน โดยในแผนยุทธศาตร ์3 ปีของส านักงาน ก.ล.ต.ไดก้ าหนดหนึ่งใน
เป้าหมายหลกัในเรื่องของ Sustainable Capital market โดยมียทุธศาสตรใ์นการสรา้งสภาพแวดลอ้มท่ีเอือ้ต่อการพฒันา
ตลาดทุนเพ่ือความยั่งยืน (Ecosystem for Sustainable Capital Market) ซึ่งท่ีผ่านมาส านักงาน ก.ล.ต. ไดม้ีการ
ด าเนินการหลายดา้น ตวัอย่างเช่น การสนบัสนุนหลกัการบริหารกิจการท่ีดี (CG Code) และส่งเสริมใหม้ีการเปิดเผย
ขอ้มลู ออกหลกั      ธรรมาภิบาลการลงทุนส าหรบัผูล้งทุนสถาบัน (Institutional Investor Code หรือ I-Code) รวมทัง้มี
หลกัเกณฑร์องรบัตราสารหนีใ้นกลุ่ม ESG 3 ประเภท ไดแ้ก่ ตราสารหนีเ้พ่ืออนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้ม (Green Bond)5 ตราสาร
หนีเ้พ่ือพฒันาสงัคม (Social Bond) และตราสารหนีเ้พ่ือความยั่งยืน (Sustainability Bond)  และยกเวน้คา่ธรรมเนียมการ
ย่ืนค าขออนุญาตและค่าธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหนี ้( filing) ตราสารหนี ้3 
ประเภทดงักลา่วจนถงึเดือนพฤษภาคม 2564 เป็นตน้ ทัง้นี ้ในเดือนสิงหาคมปีท่ีผ่านมา ส านกังาน ก.ล.ต.ไดเ้ปิดโครงการ
เสริมสรา้งตลาดทนุธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือเชิญชวนใหท้กุภาคสว่นในตลาดทนุร่วมท าดีเพ่ือ
แผ่นดินดว้ยการประกาศเจตนารมณ์เป็นองคก์รธรรมาภิบาล ประกอบธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบ ค านึงถึงสังคมและ
สิ่งแวดลอ้ม บูรณาการเขา้ไปอยู่ในการประกอบธุรกิจ ( in-process) และสอดคลอ้งกบัเป้าหมายการพฒันาความยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) 
 ทางด้านของผลิตภัณฑ ์(Supply) หลักทรัพยป์ระเภทต่างๆทีส่นับสนุนการพัฒนาทีย่ั่งยนืในไทยเร่ิมมี 
ความหลากหลายและมีจ านวนเพิ่มมากขึน้ สะทอ้นถึงการตระหนกัถึงความส าคญัในเรื่องดงักล่าวของกิจการท่ีเป็นผู้
ออกหลกัทรพัย ์ ในส่วนของตราสารทุนน้ัน ในปี 2019 จ านวนบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

                                                           
4 Claire Ballentine (2020). ESG Stocks Resilience is paving the way for a surge in popularity  
5 Green Bond หมายถึง ตราสารหนีท่ี้ระดมทนุเพ่ือโครงการท่ีเป็นมิตรกับสิง่แวดลอ้ม/ Social Bond หมายถึง ตราสารหนีท่ี้ระดมทนุเพ่ือน าเงินไปใชใ้นการแกไ้ข
ปัญหาและพฒันาสงัคมใหน่้าอยู่/ Sustainability Bond หมายถึง ตราสารหนีท่ี้ระดมทนุเพ่ือโครงการท่ีเป็นประโยชนต์อ่สิ่งแวดลอ้มและสงัคมอย่างยั่งยืน (ที่มา: 
ThaiBMA) 

กระแสแนวคิดการลงทุนอย่างยัง่ยืนได้รบัความสนใจเพ่ิมขึ้นในช่วงหลายปีท่ีผา่นมาในประเทศไทย โดย
มีการเติบโตจากทัง้ฝัง่ของผลิตภณัฑ ์(Supply) และความต้องการลงทุน (Demand) ในส่วนของสมาคมฯ
เองกไ็ด้มีการจดักิจกรรมเพ่ือสนับสนุนการประกอบธรุกิจ/การลงทุนอย่างยัง่ยืนออกมาเป็นระยะๆ 
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ไทยท่ีไดร้บัการประกาศใหอ้ยู่ในรายช่ือหุน้ยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI)6 ประจ าปี มีจ  านวน 
98 บริษัทเพ่ิมขึน้จาก 79 บริษัทในปี 2018 สะทอ้นว่า บจ. ไทยใหค้วามส าคัญและมีการด าเนินงานดา้น ESG ใน
กระบวนการทางธุรกิจอย่างเขม้ขน้มากขึน้ นอกจากนัน้แลว้ บจ.ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยท่ีไดร้บัคดัเลือกใหอ้ยู่
ใน Dow Jones Sustainability Emerging Markets Index มีจ านวนถึง 20 บริษัท จากจ านวนทัง้หมด 98 บริษัท โดยมี
มลูค่าตลาดประมาณ USD265,000 million คิดเป็นสดัส่วน 22% ในส่วนของตราสารหนี้น้ัน มีกิจการไทยท่ีออกและ
เสนอขายตราสารหนี ้3 ประเภท ไดแ้ก่ Green Bond  Social Bond และ Sustainability Bond มีจ านวนทัง้สิน้ 6 ราย คิด
เป็นมลูคา่รวมทัง้สิน้ประมาณ 4 หมื่นลา้นบาท7  
 ขณะท่ีทางด้านของความต้องการลงทุน (Demand) นักลงทุนสถาบันในประเทศให้ความส าคัญกับการ

ลงทุนในกิจการทีป่ระกอบธุรกิจตามหลักความยั่งยืนมากขึน้ โดยในปีท่ีผ่านมากองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 
(กบข.) กับนักลงทุนสถาบนั รวม 32 ราย (รวมกองทุนประกันสงัคม บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนและบริษัทประกัน
ชีวิต) มีสินทรพัยภ์ายใตก้ารบริหารรวมกนักว่า 10.8 ลา้นลา้นบาท ไดป้ระกาศเจตนารมณร์่วมลงนาม แนวปฏิบตัิ “การ
ระงบัลงทุน” (Negative List Guideline) โดยจะระงบัการลงทุนหรือไม่ลงทุนเพ่ิมในบจ.ท่ีประกอบธุรกิจโดยไม่ค  านึงถึง
หลัก ESG นอกจากนั้น ข้อมูลจาก Morningstar พบว่า จ านวนกองทุนรวมในประเทศไทยท่ีได้รับการจัดอันดับ 
Morningstar Sustainability Rating8 ท่ีระดบัสงูสดุ (5 ลกูโลก) มีจ านวนเพ่ิมขึน้โดยในปัจจบุนัมีจ านวนทัง้สิน้ 66 กอง   
 ในส่วนของสมาคมบริษัทหลกัทรพัยไ์ทยไดเ้ขา้ร่วมเป็น 1 ใน 12 องคก์รท่ีประกาศเจตนารมณเ์ขา้ร่วมโครงการ
เสริมสรา้งตลาดทนุธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติฯของส านกังาน ก.ล.ต. ซึง่สมาคมฯไดม้ีการวางแผนจดักรรมตา่งๆภายใต้
กรอบโครงการดงักลา่วเป็นระยะๆ ตวัอย่างเช่น สมาคมฯไดจ้ดัอบรมนกัศกึษาระดบัอดุมศกึษา โดยสถาบนัฝึกอบรม ATI 
เพ่ือปลกูฝังความรูค้วามเขา้ใจดา้น ESG ใหก้ับเยาวชนตัง้แต่ตน้ โดยผ่านการบรรยายทัง้ในรูปแบบการบรรยายสดและ
ผ่านทาง e-learning นอกจากนั้น ยังได้มีหนังสือขอความร่วมมือบริษัทสมาชิกร่วมกันผลักดันให้ธุรกิจหลักทรัพย์
ด  าเนินการดา้นสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม โดยรว่มสรา้งความรูค้วามเขา้ใจและจิตส านึก ปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมและการมีส่วน
รว่มของพนกังานใชท้รพัยากรอย่างเหมาะสม โดยการ ลด ละ เลิก การใชก้ล่องโฟมและพลาสติกแบบใชค้รัง้เดียว รวมทัง้
คดัแยกและจดัการขยะในองคก์ร ในส่วนของบุคลากรของบริษัทหลกัทรพัย ์สมาคมฯมีแผนการจดัท าหลกัสูตรเรื่องการ
ลงทนุในหุน้ท่ียั่งยืน (ESG Stock Investment)ใหก้บัผูแ้นะน าการลงทุน (IC) รวมทัง้ การส่งเสริมให ้IC แนะน าการลงทุน
ในบริษัทท่ีท า ESG และหรือกองทนุท่ีลงทนุในบริษัทท่ีท า ESG เป็นตน้ Ω 
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 หุน้ยั่งยืน เป็นรายช่ือของบรษัิทจดทะเบียนท่ีด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยค านงึถึงสิ่งแวดลอ้ม สงัคม และบรรษัทภิบาล ( ESG) 

7 ขอ้มลูจากเอกสารแผนยทุธศาสตร ์ก.ล.ต.2563-2565 และขา่ว ก.ล.ต.ฉบบัท่ี 42/2563 วนัท่ี 5 มีนาคม 2563 
8 เพ่ือเป็นเครื่องวดัว่าหลกัทรพัยท่ี์กองทนุถือครองอยู่มีการด าเนินงานในแง่ของ ESG ท่ีดีมากนอ้ยเพียงใดโดยแสดงในรูปแบบของรูปลกูโลก (Globe) ตัง้แต ่1-5 
ลกูโลก การค านวณใชค้ะแนนท่ีผ่านการวเิคราะห ์(รายบรษัิท) โดย Sustainalytics 

Disclaimer: 
เอกสารนีจั้ดท าขึน้โดยสมาคมบริษัทหลักทรัพยไ์ทยเพือ่เผยแพร่ข้อมูลและเพือ่การศึกษาเท่าน้ัน ซีง่จัดท าขึน้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทีน่่าเชือ่ถอื โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูล ณ วันที่ปรากฏในเอกสารนี้เท่าน้ัน 
จงึอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมื่อข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องมีการเปลีย่นแปลง ท้ังนี ้สมาคมมิได้ยนืยนั ตรวจสอบ หรือรับรองความสมบูรณ ์ความถูกต้องครบถ้วน ทันกาลทันเวลาของข้อมูลดังกล่าวแต่อย่าง
ใด สมาคมไม่รับผดิต่อบุคคลใดๆจากการเรียกร้องใดๆ ไม่ว่าในทางสัญญา ในการท าละเมิด รวมถึงความประมาท หรือเหตุอื่นใด ที่เกิดจาก การตัดสินใจ หรือการกระท าใดๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเอกสาร
ดังกล่าว หรือในความเสียหาย ความสูญหาย ค่าสินไหมทดแทน หรือความรับผดิใดๆ รวมถงึการสูญหายของข้อมูลหรือผลประโยชน ์ถงึแม้ว่าสมาคมจะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหายดังกล่าวขึน้ได้ก็ตาม 


