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1 ESG คอือะไร และส าคญักบัภาคธุรกจิอยา่งไร

Environment
มติดิา้นสิง่แวดลอ้ม

Social
มติสิงัคม

Governance
มติดิา้นธรรมาภบิาล

ESG & Business

Reduce risk

Tackle challenge

Raise businesses’ value 

Responsible supply chain 

Attract investors

ESG 

E

S G
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โอกาสการไดร้บัเงนิลงทนุจากท ัว่โลกของบรษิทัทีม่คีวามย ัง่ยนืเพิม่ข ึน้อยา่งมาก

BlackRock บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุของ
สหรฐัอเมรกิา 
• มุง่เนน้การลงทนุในบรษิทัที่ เนน้ความย ัง่ยนื
• มลูคา่ทรพัยส์นิภายใตก้ารบรหิารจดัการ

- AUM 10 ลา้นลา้น USD

ทีม่า: UN PRI

ESG funds จ านวนมาก outperform
non-ESG funds 
ในชว่ง 10 ปีทีผ่า่นมา
Financial Time, June 2020

เงนิลงทนุใน ESG funds ท ัว่โลก
มมีลูคา่เกนิ 1 ลา้นลา้น USD 
เป็นคร ัง้แรก
CNBC, Aug 2020

ผลส ารวจกลุม่ตวัอยา่งผูล้งทุน
ในไทยมคีวามรูส้กึเชงิบวก 
(positivity) ตอ่ sustainability 
ที ่76% สงูกวา่ชาตอิืน่ ๆ
Schroders Global Investor Study 2021

กลุม่ผูล้งทนุสถาบนัทีล่งนามใน UN PRI (Principles for 
Responsible Investment) กวา่ 3,750 signatories เพือ่ใช ้

หลกัการลงทนุทีรั่บผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มประกอบการ
ตดัสนิใจลงทนุดแูลเงนิลงทนุรวมกนั ประมาณ 120 ลา้นลา้น USD
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ผลการประเมนิ ASEAN CG Scorecard ไทยเป็นผูน้ า

ปี 2020 บจ.ไทย ยังคงเป็นผูน้ าทีไ่ดค้ะแนนเฉลีย่เทา่กบั 96.60
คะแนน ตามดว้ย มาเลเซยี และสงิคโปร ์ซึง่มคีะแนนเฉลีย่เทา่กบั 
94.99 และ 88.27 คะแนน

ผลการประเมนิ CG/ ESG ของไทยอยูใ่นเกณฑด์เีมือ่เทยีบกบัประเทศอืน่ในภมูภิาค/โลก
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การจดัอนัดบัการม ีบจ. ทีเ่ปิดเผยขอ้มลูดา้นความย ัง่ยนื
โดดเดน่และมคีณุภาพมากทีส่ดุ
ปี 2019 ไทยตดิ 1 ใน 10 โดย UN Sustainable 
Stock Exchange

DJSI ปี 2021
24 บจ. (Emerging Markets Index) และ
12 บจ. (World Markets Index)

บรษิทัทีด่ าเนนิธุรกจิอยา่งย ัง่ยนื
1

Index 2563 2564
1 ม.ค. 2565 –

22 ม.ีค. 2565

ผลตอบแทนดชันี SET50 -14.79% 8.82% 2.20%

ผลตอบแทนหุน้ บจ.ไทยใน DJSI** -13.40% 7.28% 4.42%

Index 2563 2564
1 ม.ค. 2565 –

22 ม.ีค. 2565

ผลตอบแทนดชัน ีSET100 -13.03% 11.20% 1.45%

ผลตอบแทนดชัน ีTHSI* -6.77% 13.99% 1.67%

*เป็นบรษัิททีอ่ยูใ่นรายชือ่หุน้ยั่งยนืซึง่จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยฯ์ และผา่นเกณฑอ์ืน่ ๆ ทีก่ าหนด เชน่ market cap และ  free float 
** หมายเหต ุในปี 2563 บจ.ไทย ใน DJSI จ านวน 22 บรษัิท และ 24 บรษัิทในปี 2564 - ปัจจบุัน



กรอบการด าเนนิการของ ก.ล.ต. ในฐานะหนว่ยงานรฐั

UN Sustainable 
Development Goals
(SDGs)

IOSCO’s 
Recommendations 
on Sustainable 
Finance

ACMF “Roadmap 
for ASEAN 
Sustainable Capital”

แผนพฒันาตลาดทนุไทย 
ฉบบัที ่3 (2560 - 2564)

แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่12

แผนปฏบิตักิาร
ระดบัชาติ
วา่ดว้ยธุรกจิกบั
สทิธมินุษยชน “NAP”

COP 26 
ไทยประกาศเป้าหมาย 
Carbon Neutrality ปี 2050 
และ Net Zero ปี 2065

1
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Cooperation 

Service 
providers

Issuers

Products

Investors

Platform

Human 
rights

Low 
carbon 
economy

Cooperation
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2 ก.ล.ต. สนบัสนนุใหธุ้รกจิเตบิโตอยา่งย ัง่ยนื



• ผูล้งทนุคาดหวัง บจ. ด าเนนิธรุกจิอยา่งมี ESG 

• ธรุกจิตอ้งปรับตวัเพือ่รับมอืกบั disruption

Tone from the top

Key Drivers : 3 กลไกทีส่นบัสนนุใหภ้าคธรุกจิท า ESG เพือ่ความย ัง่ยนื

• คณะกรรมการ คอื tone from the top

• บทบาทก ากับดแูลของคณะกรรมการในการสรา้งคณุคา่

ใหแ้กอ่งคก์ร (performance & conformance roles)

Self-
Discipline

2

บจ. มกีารเปิดเผยขอ้มลู ESG ใน One Report

Market Force

Regulatory 
Discipline

7
ก.ล.ต. สนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการจา้งผูท้วนสอบการวดัการปลอ่ย GHG



การสง่เสรมิตราสารหนีท้ ีเ่ก ีย่วกบัความย ัง่ยนื

หลกัเกณฑส์ าคญั

มลูคา่ตราสารหนีก้ลุม่
ความย ัง่ยนื

301,116.11 ลา้นบาท

การเปิดเผยขอ้มลู

ผูป้ระเมนิภายนอก
รายงาน

หลังการขาย

enabler

Success cases

• oversubscription 

• ตน้ทนุระดมทนุต า่ • ชือ่เสยีงองคก์ร

• ขยายฐานผูล้งทนุ

รถไฟฟ้า

สนิเชือ่
ปลกูป่า

สนิเชือ่
ผูป้ระกอบ
การหญงิ

สนิเชือ่บา้น
ผูม้รีายไดน้อ้ย/
ผูส้งูวัย

ปลกูป่า

รถไฟฟ้า / 
เยยีวยา
COVID 

Green Bond – Social Bond – Sustainability Bond – Sustainability-Linked Bond (SLB)

จ านวนผูอ้อก 8

2



ภาพรวมการเสนอขายโทเคนดจิทิลั

BLOCKCHAIN

ICO PROJECT

ENTREPRENEURINVESTORS

ICO PORTAL

จ านวน 7 ราย

ทีไ่ดรั้บความเห็นชอบแลว้ *

สถติกิารระดมทนุดว้ย ICO

มลูคา่ 2,400 ลบ.

จ านวน 1 โครงการ

อยูร่ะหวา่งหารอื

1. Project-based ICO: เพือ่ขยายโรงงาน/
เครือ่งจักร/แฟรนไชสร์า้นคา้

2. Asset-backed ICO : เชน่ ลงทนุในโครงการอสงัหาฯ/
กระแสรายไดจ้ากโรงไฟฟ้าพลงังานสะอาด เป็นตน้

* สามารถตรวจสอบรายชือ่ไดท้ีเ่ว็บไซตข์องส านักงาน ก.ล.ต.

จ านวน 10 โครงการ

2
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1) ภาคธรุกจิมบีทบาทส าคญัทีจ่ะชว่ยสนบัสนุนใหป้ระเทศไทยบรรลเุป้าหมาย 
SDGs โดยด าเนนิธรุกจิตามกรอบ ESG ซึง่เป็นหลกัการทีไ่ดร้บัการยอมรบั
ท ัว่โลกวา่เป็นเข็มทศิส าคญัทีจ่ะน าทางธรุกจิใหส้ามารถเตบิโตอยา่งย ัง่ยนื
ในระยะยาว

• Paradigm shift จาก shareholder return สู ่stakeholders centric และ 
governance ทีข่บัเคลือ่น ESG 

• Tone from the top หรอื คณะกรรมการมบีทบาทส าคัญ

• การสรา้งความเชือ่มั่นวา่ธรุกจิมคีวามโปรง่ใสและสรา้งมลูคา่ธรุกจิในระยะยาว

• การสรา้งใหผู้ล้งทนุเชือ่มั่น และผูล้งทนุค านงึถงึการลงทนุอยา่งรับผดิชอบ
เป็นปัจจัยในการตัดสนิใจลงทนุ

2) เครือ่งมอืสนบัสนนุมคีวามหลากหลาย ท ัง้แรงจงูใจใหด้ าเนนิการโดยสมคัรใจ 
แรงผลกัดนัจากตลาด แตก่ารใชก้ฎหมายยงัคงส าคญั

3) การขบัเคลือ่นเรือ่งความย ัง่ยนืไมส่ามารถท าไดโ้ดยล าพงั จะตอ้งอาศยั
ความมุง่ม ัน่ ความรว่มมอื และแรงผลกัดนัจากทกุภาคสว่น

Key Takeaways

10
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ก.ล.ต. ขบัเคลือ่นในเรือ่ง ESG แบบบรูณาการรว่มกบั “ESG Network” และภาคสว่นตา่ง ๆ เชน่

11
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ก.ล.ต. ผลกัดนัและสง่เสรมิความรว่มมอื3


