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เป#ดตัวแผนท่ีโอกาสการลงทุนเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนสำหรับภาคธุรกิจและนักลงทุน 

เพ่ือขับเคล่ือนการบรรลุเปFาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนในไทย 

 

กรุงเทพฯ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565: โครงการพัฒนาแห/งสหประชาชาติประจำประเทศไทยร/วมกับสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยBและตลาดหลักทรัพยB (ก.ล.ต.) เปGดตัวแผนที่การลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG 

Investor Map) ซึ่งเป^นแพลตฟอรBมขaอมูลที่เปGดโอกาสใหaผูaลงทุนและภาคธุรกิจที่ใหaความสำคัญต/อการลงทุนเพ่ือ

บรรลุเปgาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนไดaพบกับโครงการธุรกิจท่ีไดaรับการจัดอันดับแลaวว/าตอบโจทยBนโยบายของภาครัฐ

และมีโอกาสการเติบโตทางการตลาด ภายใตaการดำเนินการตามแนวคิดของ UNDP SDG Impact และการ

สนับสนุนจาก CIIP1 (องคBกรภายใตaบริษัท Temasek Trust) ในฐานะพันธมิตร โดยไดaผ/านการรับฟsงความคิดเห็น

ในการประชุมระดับสูงท่ีจัดโดยผูaกำหนดนโยบายและกลุ/มนักลงทุน  

 

ประเทศไทยตั้งเปgาหมายที่จะสรaางอนาคตที่ดีขึ้น ภายหลังการเผชิญกับสถานการณBโรคระบาดระดับโลก ปsญหา

การขาดแคลนอาหารและวัตถุดิบจากผลกระทบของสงครามยูเครน และวิกฤตสภาพภูมิอากาศอย/างต/อเนื่อง ทั้งน้ี 

จากขaอมูลของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟGก (UNESCAP) ในปz 2562 ไดa

คาดการณBเงินลงทุนเพื่อการบรรลุเปgาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไวaว/า ตั้งแต/ ปz 2563 ถึง ปz 2573 ว/า ประเทศไทย

ตaองการเงินลงทุนเพิ่มเติมประมาณ 1.27 ลaานลaานบาท (40.9 พันลaานดอลลารBสหรัฐ) ต/อปz หรือคิดเป^นมูลค/า 50 

บาทต/อคนต/อวัน ดaวยเหตุนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห/งชาติฉบับที่ 13 ของประเทศไทยประจำปz พ.ศ. 

2566 - 2570 จึงไดaใหaความสำคัญต/อการสรaางเศรษฐกิจท่ีมีมูลค/าสูงและเป^นมิตรกับสิ่งแวดลaอม สังคมแห/งโอกาส

และความเท/าเทียมกัน วิถีชีวิตท่ีย่ังยืน และการเสริมสรaางปsจจัยท่ีเอ้ือต/อการเปล่ียนแปลง 

 

ภายใตaบริบทน้ี  รายงาน Thailand SDG Investor Map จึงไดaนำเสนอ 15 โอกาสการลงทุนภายใตa 8 กลุ/ม

อุตสาหกรรม ท่ีมีการดำเนินงานส/งเสริมเปgาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห/งชาติ กลุ/มอุตสาหกรรมดังกล/าวประกอบดaวย อาหารและเครื่องดื่ม ทรัพยากรหมุนเวียนและพลังงาน

ทางเลือก บริการดaานสุขภาพ การขนส/ง การเงิน โครงสรaางพื้นฐาน บริการ และการศึกษา โดยพบว/ามากกว/า 

รaอยละ 80 ของโอกาสการลงทุนเหล/านี้ช/วยแกaปsญหาเรื่องประสิทธิภาพการผลิต และมากกว/าครึ่งหนึ่งมีการใชa

เทคโนโลยีเขaามาช/วยลดความเหลื่อมล้ำดaานดิจิทัล ซึ่งโอกาสการลงทุนเกือบทั้งหมดในรายงานจะมุ/งเนaนไปที่การ

สรaางประโยชนBใหaกับกลุ/มเปราะบางเป̂นสำคัญ 

 
1 Centre for Impact Investing and Practices (CIIP) 
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แผนที่การลงทุนเพื ่อการพัฒนาที่ยั ่งยืนของประเทศไทย มีการจัดเก็บขaอมูลและแสดงไวaบน SDG Investor 

Platform พรaอมกับขaอมูลจาก 19 ประเทศ2  ซึ่งขaอมูลดังกล/าวไดaผ/านการศึกษาวิจัยและการรับฟsงความคิดเห็น 

เพื่อสรaางความเชื่อม่ันใหaกับนักลงทุนและผูaประกอบธุรกิจ เกี่ยวกับขaอมูลในภาคอุตสาหกรรมและโอกาสทางธุรกิจ

ที่มีความหลากหลาย พรaอมทั้งนำเสนอตัวอย/างของธุรกิจที่มีความเป^นไปไดaในการดำเนินการและสมควรใหaการ

สนับสนุน 

  

นักลงทุนและภาคธุรกิจที่กำลังมองหาการลงทุนอย/างยั่งยืนจะไดaรับประโยชนBจากแผนท่ีการลงทุนฉบับนี้เพื่อช/วย

อำนวยความสะดวกในการสำรวจและคaนหาโอกาสการลงทุน นับเป^นการสนับสนุนและสอดคลaองกับวัตถุประสงคB

ของรัฐบาลที่ตaองจัดลำดับความสำคัญเพื่อสนับสนุนใหaเงินลงทุนลงไปยังจุดที่มีความตaองการเพื่อพัฒนาศักยภาพ

การดำเนินธุรกิจอย/างย่ังยืนโดยแทaจริง ซ่ึงจะเป̂นการช/วยเร/งการบรรลุเปgาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนของไทย  

 

ในโอกาสงานเปGดตัว SDG Investor Map น้ี ไดaมีการประชาสัมพันธBใหaกับภาคธุรกิจในตลาดทุนไทยทราบเกี่ยวกับ 

SDG Impact Standards ซึ่งเป^นมาตรฐานของโครงการพัฒนาแห/งสหประชาชาติ ที่มีความเป^นอิสระและไดa

มาตรฐานสากล โดยจะเป^นมาตรฐานที่ระบุแนวทางการดำเนินงานเพื่อช/วยใหaภาคธุรกิจและนักลงทุนมีการ

ตัดสินใจท่ีเหมาะสม สามารถสรaางผลตอบแทนและสรaางผลกระทบเชิงบวกดaานเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลaอมไดa

อย/างเหมาะสม 

 

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีวRาการกระทรวงการคลัง กลRาววRา “การลงทุนเป̂นปsจจัยสำคัญเพ่ือบรรลุ

เปgาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน อย/างไรก็ดี ระดับการลงทุนจากภาครัฐในปsจจุบันน้ันยังไม/เพียงพอเพ่ือบรรลุเปgาหมาย

ดังกล/าว เราตaองแสวงหาแหล/งเงินทุนแห/งใหม/โดยเฉพาะจากภาคเอกชน ดังน้ัน “แผนท่ีการลงทุนสู/เปgาหมายการ

พัฒนาท่ีย่ังยืน” (SDG Investor Maps) จะช/วยอำนวยความสะดวกการหาแหล/งเงินทุนน้ี โดยนำเสนอขaอมูล

ประกอบการตัดสินใจแก/นักลงทุนดaวยขaอมูลเชิงลึกเก่ียวกับสภาวะตลาด และช้ีใหaเห็นโอกาสดaานการลงทุนเพ่ือ

เปgาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน รวมท้ังคาดการณBผลกระทบจากการลงทุนดังกล/าวดaวย” 

 

 
2 SDG Investor Platform, อาร>เมเนีย เบลีซ บราซิล จีน โคลอมเบีย คอสตาริกา จิบูตี กานา อินเดีย อินโดนีเซีย จอร>แดน เคนยา 

นามิเบีย ไนจีเรีย ปารากวัย รวันดา แอฟริกาใตW ตุรกี ยูกันดา 
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นางสาวร่ืนวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยUและตลาดหลักทรัพยU 

(ก.ล.ต.) กลRาววRา “ก.ล.ต. มีความยินดีเป̂นอย/างย่ิงท่ีไดaร/วมมือกับโครงการพัฒนาแห/งสหประชาชาติ (UNDP)  

ในการจัดทำโครงการ Thailand SDG Investor Map ซ่ึงเป̂นหน่ึงในโครงการสืบเน่ืองจากการมีบันทึกขaอตกลง

ความร/วมมือท่ีไดaลงนามเม่ือตaนปz ปsจจุบันกระแสการดำเนินธุรกิจอย/างมีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต/อสังคม และ

ส่ิงแวดลaอม หรือ ESG ไดaรับความสนใจอย/างมากจากทุกภาคส/วน โดยหากธุรกิจดำเนินงานโดยมีนโยบายในการ

สรaางผลกระทบเชิงบวกต/อสังคมอย/างชัดเจน จะช/วยเพ่ิมความน/าเช่ือถือใหaแก/ธุรกิจ และเสริมสรaางใหaธุรกิจเติบโต

ไดaอย/างย่ังยืน ซ่ึง SDG Investor Map จะเขaามามีบทบาทสำคัญในการช/วยเพ่ิมอุปสงคBดaานการลงทุนท่ีเนaนความ

ตaองการผลตอบแทนควบคู/ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ีย่ังยืน ขณะเดียวกันจะช/วยส/งเสริมใหaเกิดอุปทาน

ของธุรกิจใหaประกอบธุรกิจอย/างมี ESG เพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงจะช/วยเสริมสรaางระบบนิเวศตลาดทุนท่ีย่ังยืนตามแผน

ยุทธศาสตรB ก.ล.ต. ปz 2565 -2567 สอดคลaองกับแผนยุทธศาสตรBชาติ 20 ปz และเพ่ือใหaตลาดทุนไทยเป̂นอีกกลไก

หน่ึงท่ีช/วยสรaางพลวัตในการขับเคล่ือนใหaบรรลุเปgาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนขององคBการสหประชาชาติต/อไป” 

  

  

นายเรอโน เมแยรU ผูYแทนโครงการพัฒนาแหRงสหประชาชาติประจำประเทศไทย กลRาววRา  

“โครงการพัฒนาแห/งสหประชาชาติรูaสึกยินดีเป^นอย/างยิ่งที่ไดaร/วมมือกับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยBและตลาด

หลักทรัพยBแห/งประเทศไทยในการพัฒนาแผนที่นักลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย (SDG Investor 

Map) โดยแผนที ่น ักลงทุนเปgาหมายเพื ่อการพัฒนาที ่ย ั ่งย ืนจะเสริมการทำงานของโครงการพัฒนาแห/ง

สหประชาชาติและรัฐบาลไทยในการสรaางกรอบทางการเง ินแห/งชาติ (Integrated National Financing 

Framework: INFF) ที่ครอบคลุมมากขึ้น เพื่อส/งเสริมแนวทางองคBรวม ภาครัฐและเอกชนในการจัดหาเงินทุนเพ่ือ

การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ เราหวังว/าแผนที่จะนำทางนักลงทุนและกระตุaนการลงทุนที่สอดคลaองกับเปgาหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ซึ่งจะช/วยส/งเสริมการดำเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห/งชาติฉบับที่ 13 

ในขณะเดียวกันจะช/วยเร/งความกaาวหนaาของประเทศไทยในการบรรลุเปgาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ/งเนaน

เฉพาะกลุ/มท่ีเปราะบางท่ีสุด” 

  

นาง Dawn Chan CEO, CIIP  กลRาววRา  “Center for Impact Investing and Practices (CIIP) ถูกก/อต้ังข้ึน

โดย Temasek Trust เน่ืองจากเราเห็นว/า การลงทุนท่ีจะสรaางใหaเกิดผลกระทบทางบวกต/อส/วนรวม (Impact 

Investing) จะช/วยกระตุaนการแกaปsญหาเพ่ือจัดการกับความทaาทายท่ีโลกของเรากำลังเผชิญอยู/ในปsจจุบัน ทางเรา

ยินดีเป̂นอย/างย่ิงท่ีไดaเป̂นพันธมิตรหลักของโครงการ SDG Impact ของ UNDP ในเอเชีย เพ่ือช/วยผลักดันความขaา

ใจ และเคร่ืองมือต/างๆเพ่ือสนับสนุน นักลงทุน และ ธุรกิจในเอเซียท่ีตaองการมีส/วนช/วยขับเคล่ือนการบรรลุ
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เปgาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน การเปGดตัว Thailand SDG Investor Map ถือว/าเหมาะกับเวลาเป̂นอย/างมาก เพราะ 

ขaอมูลสำคัญท่ีแผนท่ีนำเสนอจะช/วยประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนในการลงทุนเพ่ือขับเคล่ือนการลงทุนอย/าง

ย่ังยืนในประเทศไทยไดaเป̂นอย/างดี อันจะนำไปสู/การช/วยใหaประเทศฟ��นตัวจากCOVID-19 ไดaอย/างรวดเร็ว” 

 

นางสาวฟาเบียน มิโช ผูYอำนวยการโครงการ SDG Impact กล/าวสรุปว/า “ประเทศไทยเป^นตัวอย/างที่ดีของ

ประเทศท่ีควaาโอกาสในการสรaางอนาคตท่ีดีข้ึนโดยวางความย่ังยืนไวaท่ีศูนยBกลางของการพัฒนา ซ่ึงการใชaขaอมูลทาง

การตลาดจากแผนที่ Thailand SDG Investor Map เพื่อกำหนดเปgาหมายการลงทุนอย/างยั่งยืน ควบคู/ไปกับ

หลักเกณฑB SDG Impact Standards ท่ี UNDP ไดaจัดทำชึ ้นเพื ่อใหaทราบว/า ธุรกิจและการลงทุนสามารถ

ดำเนินการไดaอย/างยั่งยืนไดaอย/างไร จะช/วยผลักดันใหaบรรลุผลสำเร็จของวาระการพัฒนาอย/างยั่งยืนปz 2030 ท่ียิ่งมี

ความเร/งด/วนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ” นอกจากนี้เธอยังกล/าวเสริมอีกว/า “เรารูaสึกตื่นเตaนที่จะไดaร/วมงานกับสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยBและตลาดหลักทรัพยB (กลต.)โครงการพัฒนาแห/งสหประชาชาติประจำประเทศไทย 

และบริษัท Temasek Trust ซึ ่งเป^นหุ aนส/วนระยะยาวของเราในการทำใหa Thailand SDG Investor Map 

บรรลุผล” 

 

หลังจากการเปGดตัวแผนที่โครงการพัฒนาแห/งสหประชาชาติประจำประเทศไทยและเครือข/ายพันธมิตร พรaอมดaวย

บริษัท Temasek จะจัดกิจกรรมสำหรับนักลงทุน ผูaลงทุน และผูaกำหนดนโยบาย โดยมีวัตถุประสงคBเพื่อสรaาง

โอกาสในการแลกเปลี่ยนความเห็นและความร/วมมือเพื่อใหaแน/ใจว/าทุกฝ�ายจะใชaประโยชนBจากขaอมูลแผนที่และอิง

ตามเกณฑBของ SDG Impact เพ่ือใหaสามารถรับมือกับอนาคตท่ีมีการเปล่ียนอยู/ตลอดเวลา 

  

ภาพรวมของโอกาสการลงทุนหลักในประเทศไทยเพ่ือเปFาหมายการพัฒนาท่ียังยืน 
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#ENDS#  

   

เก่ียวกับ SDG Impact  

 

SDG Impact เป^นหนึ่งในโครงการสำคัญของ UNDP โดยมีแผนการดำเนินงานในการเร/งการมีส/วนร/วมของ

ภาคเอกชนเพื่อบรรลุเปgาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ภายในปz 2573 โดยมีวัตถุประสงคBเพื่อใหaภาคธุรกิจและ

นักลงทุนสามารถยึดหลักความยั่งยืนไวaเป^นแกนหลักแนวทางในการตัดสินใจเพื่อการจัดการและนำเงินทุนไปยังที่ท่ี

สามารถสรaางความการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นใหaกับผูaคนและโลกไดaมากที่สุดตากหลักเกณฑB SDG Impact Standards 

และ SDG Investor Maps ท่ีถูกจัดทำข้ึน 

 

เก่ียวกับ UNDP  
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โครงการพัฒนาแห/งสหประชาชาติ (UNDP) เป̂นองคBกรช้ันนำของสหประชาชาติท่ีต/อสูaเพ่ือยุติความอยุติธรรมของ

ความยากจน ความไม/เท/าเทียมและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยผ/านการทำงานร/วมกับเครือข/าย 

ผูaเช่ียวชาญและพันธมิตรกว/า 170 ประเทศท่ัวโลก เพ่ือสรaางการแกaปsญหาแบบบูรณาการท่ีย่ังยืนสำหรับผูaคนและ

โลกใบน้ี 

เรียนรูaเพ่ิมเติมท่ี th.undp.org และ Twitter/Facebook: @UNDPThailand 

 

ขaอมูลติดต/อสำหรับส่ือ: 

โครงการพัฒนาแห/งสหประชาชาติ (UNDP): 

คุณอภิญญา สิระนาท aphinya.siranart@undp.org 


