เป#ดตัวแผนที่โอกาสการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับภาคธุรกิจและนักลงทุน
เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปFาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในไทย
กรุงเทพฯ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565: โครงการพัฒนาแห/งสหประชาชาติประจำประเทศไทยร/วมกับสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยBและตลาดหลักทรัพยB (ก.ล.ต.) เปGดตัวแผนที่การลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG
Investor Map) ซึ่งเป^นแพลตฟอรBมขaอมูลที่เปGดโอกาสใหaผูaลงทุนและภาคธุรกิจที่ใหaความสำคัญต/อการลงทุนเพื่อ
บรรลุเปgาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไดaพบกับโครงการธุรกิจที่ไดaรับการจัดอันดับแลaวว/าตอบโจทยBนโยบายของภาครัฐ
และมีโอกาสการเติบโตทางการตลาด ภายใตaการดำเนินการตามแนวคิดของ UNDP SDG Impact และการ
สนับสนุนจาก CIIP1 (องคBกรภายใตaบริษัท Temasek Trust) ในฐานะพันธมิตร โดยไดaผ/านการรับฟsงความคิดเห็น
ในการประชุมระดับสูงที่จัดโดยผูaกำหนดนโยบายและกลุ/มนักลงทุน
ประเทศไทยตั้งเปgาหมายที่จะสรaางอนาคตที่ดีขึ้น ภายหลังการเผชิญกับสถานการณBโรคระบาดระดับโลก ปsญหา
การขาดแคลนอาหารและวัตถุดิบจากผลกระทบของสงครามยูเครน และวิกฤตสภาพภูมิอากาศอย/างต/อเนื่อง ทั้งนี้
จากขa อ มู ล ของคณะกรรมาธิ ก ารเศรษฐกิ จ และสั ง คมสำหรั บ เอเชี ย และแปซิ ฟ G ก (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/อการสรaางเศรษฐกิจที่มีมูลค/าสูงและเป^นมิตรกับสิ่งแวดลaอม สังคมแห/งโอกาส
และความเท/าเทียมกัน วิถีชีวิตที่ยั่งยืน และการเสริมสรaางปsจจัยที่เอื้อต/อการเปลี่ยนแปลง
ภายใตa บ ริ บ ทนี้ รายงาน Thailand SDG Investor Map จึ ง ไดa น ำเสนอ 15 โอกาสการลงทุ น ภายใตa 8 กลุ/ ม
อุตสาหกรรม ที่มีการดำเนินงานส/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/มเปราะบางเป^นสำคัญ
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แผนที่การลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย มีการจัดเก็บขaอมูลและแสดงไวaบน SDG Investor
Platform พรaอมกับขaอมูลจาก 19 ประเทศ2 ซึ่งขaอมูลดังกล/าวไดaผ/านการศึกษาวิจัยและการรับฟsงความคิดเห็น
เพื่อสรaางความเชื่อมั่นใหaกับนักลงทุนและผูaประกอบธุรกิจ เกี่ยวกับขaอมูลในภาคอุตสาหกรรมและโอกาสทางธุรกิจ
ที่มีความหลากหลาย พรaอมทั้งนำเสนอตัวอย/างของธุรกิจที่มีความเป^นไปไดaในการดำเนินการและสมควรใหaการ
สนับสนุน
นักลงทุนและภาคธุรกิจที่กำลังมองหาการลงทุนอย/างยั่งยืนจะไดaรับประโยชนBจากแผนที่การลงทุนฉบับนี้เพื่อช/วย
อำนวยความสะดวกในการสำรวจและคaนหาโอกาสการลงทุน นับเป^นการสนับสนุนและสอดคลaองกับวัตถุประสงคB
ของรัฐบาลที่ตaองจัดลำดับความสำคัญเพื่อสนับสนุนใหaเงินลงทุนลงไปยังจุดที่มีความตaองการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
การดำเนินธุรกิจอย/างยั่งยืนโดยแทaจริง ซึ่งจะเป^นการช/วยเร/งการบรรลุเปgาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย
ในโอกาสงานเปGดตัว SDG Investor Map นี้ ไดaมีการประชาสัมพันธBใหaกับภาคธุรกิจในตลาดทุนไทยทราบเกี่ยวกับ
SDG Impact Standards ซึ่งเป^นมาตรฐานของโครงการพัฒนาแห/งสหประชาชาติ ที่มีความเป^นอิสระและไดa
มาตรฐานสากล โดยจะเป^นมาตรฐานที่ระบุแนวทางการดำเนินงานเพื่อช/วยใหaภาคธุรกิจและนักลงทุนมีการ
ตัดสินใจที่เหมาะสม สามารถสรaางผลตอบแทนและสรaางผลกระทบเชิงบวกดaานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลaอมไดa
อย/างเหมาะสม
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีวRาการกระทรวงการคลัง กลRาววRา “การลงทุนเป^นปsจจัยสำคัญเพื่อบรรลุ
เปgาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน อย/างไรก็ดี ระดับการลงทุนจากภาครัฐในปsจจุบันนั้นยังไม/เพียงพอเพื่อบรรลุเปgาหมาย
ดังกล/าว เราตaองแสวงหาแหล/งเงินทุนแห/งใหม/โดยเฉพาะจากภาคเอกชน ดังนั้น “แผนที่การลงทุนสู/เปgาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน” (SDG Investor Maps) จะช/วยอำนวยความสะดวกการหาแหล/งเงินทุนนี้ โดยนำเสนอขaอมูล
ประกอบการตัดสินใจแก/นักลงทุนดaวยขaอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสภาวะตลาด และชี้ใหaเห็นโอกาสดaานการลงทุนเพื่อ
เปgาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งคาดการณBผลกระทบจากการลงทุนดังกล/าวดaวย”

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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นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยUและตลาดหลักทรัพยU
(ก.ล.ต.) กลRาววRา “ก.ล.ต. มีความยินดีเป^นอย/างยิ่งที่ไดaร/วมมือกับโครงการพัฒนาแห/งสหประชาชาติ (UNDP)
ในการจัดทำโครงการ Thailand SDG Investor Map ซึ่งเป^นหนึ่งในโครงการสืบเนื่องจากการมีบันทึกขaอตกลง
ความร/วมมือที่ไดaลงนามเมื่อตaนปz ปsจจุบันกระแสการดำเนินธุรกิจอย/างมีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต/อสังคม และ
สิ่งแวดลaอม หรือ ESG ไดaรับความสนใจอย/างมากจากทุกภาคส/วน โดยหากธุรกิจดำเนินงานโดยมีนโยบายในการ
สรaางผลกระทบเชิงบวกต/อสังคมอย/างชัดเจน จะช/วยเพิ่มความน/าเชื่อถือใหaแก/ธุรกิจ และเสริมสรaางใหaธุรกิจเติบโต
ไดaอย/างยั่งยืน ซึ่ง SDG Investor Map จะเขaามามีบทบาทสำคัญในการช/วยเพิ่มอุปสงคBดaานการลงทุนที่เนaนความ
ตaองการผลตอบแทนควบคู/ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน ขณะเดียวกันจะช/วยส/งเสริมใหaเกิดอุปทาน
ของธุรกิจใหaประกอบธุรกิจอย/างมี ESG เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะช/วยเสริมสรaางระบบนิเวศตลาดทุนที่ยั่งยืนตามแผน
ยุทธศาสตรB ก.ล.ต. ปz 2565 -2567 สอดคลaองกับแผนยุทธศาสตรBชาติ 20 ปz และเพื่อใหaตลาดทุนไทยเป^นอีกกลไก
หนึ่งที่ช/วยสรaางพลวัตในการขับเคลื่อนใหaบรรลุเปgาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององคBการสหประชาชาติต/อไป”

นายเรอโน เมแยรU ผูYแทนโครงการพัฒนาแหRงสหประชาชาติประจำประเทศไทย กลRาววRา
“โครงการพัฒนาแห/งสหประชาชาติรูaสึกยินดีเป^นอย/างยิ่งที่ไดaร/วมมือกับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยBและตลาด
หลักทรัพยBแห/งประเทศไทยในการพัฒนาแผนที่นักลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย (SDG Investor
Map) โดยแผนที ่ น ั ก ลงทุ น เปg า หมายเพื ่ อ การพั ฒ นาที ่ ย ั ่ ง ยื น จะเสริ ม การทำงานของโครงการพั ฒ นาแห/ ง
สหประชาชาติ แ ละรั ฐ บาลไทยในการสรa า งกรอบทางการเงิ น แห/ ง ชาติ (Integrated National Financing
Framework: INFF) ที่ครอบคลุมมากขึ้น เพื่อส/งเสริมแนวทางองคBรวม ภาครัฐและเอกชนในการจัดหาเงินทุนเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ เราหวังว/าแผนที่จะนำทางนักลงทุนและกระตุaนการลงทุนที่สอดคลaองกับเปgาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ซึ่งจะช/วยส/งเสริมการดำเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห/งชาติฉบับที่ 13
ในขณะเดียวกันจะช/วยเร/งความกaาวหนaาของประเทศไทยในการบรรลุเปgาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ/งเนaน
เฉพาะกลุ/มที่เปราะบางที่สุด”
นาง Dawn Chan CEO, CIIP กลRาววRา “Center for Impact Investing and Practices (CIIP) ถูกก/อตั้งขึ้น
โดย Temasek Trust เนื่องจากเราเห็นว/า การลงทุนที่จะสรaางใหaเกิดผลกระทบทางบวกต/อส/วนรวม (Impact
Investing) จะช/วยกระตุaนการแกaปsญหาเพื่อจัดการกับความทaาทายที่โลกของเรากำลังเผชิญอยู/ในปsจจุบัน ทางเรา
ยินดีเป^นอย/างยิ่งที่ไดaเป^นพันธมิตรหลักของโครงการ SDG Impact ของ UNDP ในเอเชีย เพื่อช/วยผลักดันความขaา
ใจ และเครื่องมือต/างๆเพื่อสนับสนุน นักลงทุน และ ธุรกิจในเอเซียที่ตaองการมีส/วนช/วยขับเคลื่อนการบรรลุ
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เปgาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การเปGดตัว Thailand SDG Investor Map ถือว/าเหมาะกับเวลาเป^นอย/างมาก เพราะ
ขaอมูลสำคัญที่แผนที่นำเสนอจะช/วยประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนในการลงทุนเพื่อขับเคลื่อนการลงทุนอย/าง
ยั่งยืนในประเทศไทยไดaเป^นอย/างดี อันจะนำไปสู/การช/วยใหaประเทศฟ“”นตัวจากCOVID-19 ไดaอย/างรวดเร็ว”
นางสาวฟาเบียน มิโช ผูYอำนวยการโครงการ SDG Impact กล/าวสรุปว/า “ประเทศไทยเป^นตัวอย/างที่ดีของ
ประเทศที่ควaาโอกาสในการสรaางอนาคตที่ดีขึ้นโดยวางความยั่งยืนไวaที่ศูนยBกลางของการพัฒนา ซึ่งการใชaขaอมูลทาง
การตลาดจากแผนที่ Thailand SDG Investor Map เพื่อกำหนดเปgาหมายการลงทุนอย/างยั่งยืน ควบคู/ไปกับ
หลั ก เกณฑB SDG Impact Standards ที่ UNDP ไดa จ ั ด ทำชึ ้ น เพื ่ อ ใหa ท ราบว/ า ธุ ร กิ จ และการลงทุ น สามารถ
ดำเนินการไดaอย/างยั่งยืนไดaอย/างไร จะช/วยผลักดันใหaบรรลุผลสำเร็จของวาระการพัฒนาอย/างยั่งยืนปz 2030 ที่ยิ่งมี
ความเร/งด/วนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ” นอกจากนี้เธอยังกล/าวเสริมอีกว/า “เรารูaสึกตื่นเตaนที่จะไดaร/วมงานกับสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยBและตลาดหลักทรัพยB (กลต.)โครงการพัฒนาแห/งสหประชาชาติประจำประเทศไทย
และบริ ษ ั ท Temasek Trust ซึ ่ ง เป^ น หุ a น ส/ ว นระยะยาวของเราในการทำใหa Thailand SDG Investor Map
บรรลุผล”
หลังจากการเปGดตัวแผนที่โครงการพัฒนาแห/งสหประชาชาติประจำประเทศไทยและเครือข/ายพันธมิตร พรaอมดaวย
บริษัท Temasek จะจัดกิจกรรมสำหรับนักลงทุน ผูaลงทุน และผูaกำหนดนโยบาย โดยมีวัตถุประสงคBเพื่อสรaาง
โอกาสในการแลกเปลี่ยนความเห็นและความร/วมมือเพื่อใหaแน/ใจว/าทุกฝ™ายจะใชaประโยชนBจากขaอมูลแผนที่และอิง
ตามเกณฑBของ SDG Impact เพื่อใหaสามารถรับมือกับอนาคตที่มีการเปลี่ยนอยู/ตลอดเวลา
ภาพรวมของโอกาสการลงทุนหลักในประเทศไทยเพื่อเปFาหมายการพัฒนาที่ยังยืน

4

#ENDS#
เกี่ยวกับ SDG Impact
SDG Impact เป^นหนึ่งในโครงการสำคัญของ UNDP โดยมีแผนการดำเนินงานในการเร/งการมีส/วนร/วมของ
ภาคเอกชนเพื่อบรรลุเปgาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ภายในปz 2573 โดยมีวัตถุประสงคBเพื่อใหaภาคธุรกิจและ
นักลงทุนสามารถยึดหลักความยั่งยืนไวaเป^นแกนหลักแนวทางในการตัดสินใจเพื่อการจัดการและนำเงินทุนไปยังที่ที่
สามารถสรaางความการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นใหaกับผูaคนและโลกไดaมากที่สุดตากหลักเกณฑB SDG Impact Standards
และ SDG Investor Maps ที่ถูกจัดทำขึ้น
เกี่ยวกับ UNDP
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โครงการพัฒนาแห/งสหประชาชาติ (UNDP) เป^นองคBกรชั้นนำของสหประชาชาติที่ต/อสูaเพื่อยุติความอยุติธรรมของ
ความยากจน ความไม/เท/าเทียมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยผ/านการทำงานร/วมกับเครือข/าย
ผูaเชี่ยวชาญและพันธมิตรกว/า 170 ประเทศทั่วโลก เพื่อสรaางการแกaปsญหาแบบบูรณาการที่ยั่งยืนสำหรับผูaคนและ
โลกใบนี้
เรียนรูaเพิ่มเติมที่ th.undp.org และ Twitter/Facebook: @UNDPThailand
ขaอมูลติดต/อสำหรับสื่อ:
โครงการพัฒนาแห/งสหประชาชาติ (UNDP):
คุณอภิญญา สิระนาท aphinya.siranart@undp.org
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