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ข่ าวประชาสัมพันธ์
สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ดชีผ้ ลวิจัยล่ าสุด ไทยติดเรดาร์ น่าลงทุน แนะเร่ ง
เครื่อง หวั่นพลาดเป้ า SDGs ปี 2573
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด จัดทาแบบสารวจความคิดเห็นกองทุนชันน
้ าของโลก 300 แห่ง ซึง่ มีสินทรัพย์
ภายใต้ การจัดการรวมกันมากกว่า 50 ล้ านล้ านเหรียญสหรัฐ ผลการสารวจพบว่า
• ร้ อยละ 20 ไม่ตระหนักถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN Sustainable
Development Goals : SDGs)
• มีเพียงร้ อยละ 13 ของสินทรัพย์ภายใต้ การจัดการมูลค่า 50 ล้ านล้ านเหรียญที่เกี่ยวข้ องกับ SDGs
• ร้ อยละ 64 ของสินทรัพย์ภายใต้ การจัดการ ลงทุนอยู่ในภูมิภาคยุโรป และอเมริกาเหนือ โดยร้ อยละ 22
อยู่ในภูมิภาคเอเชียซึง่ มีตลาดพัฒนาแล้ วรวมอยู่ด้วย
• ช่องว่างการลงทุนที่มีอยู่ในตลาดประเทศเกิดใหม่สะท้ อนให้ เห็นว่า การจะทาให้ ได้ ตามเป้าหมายของ
SDGs ที่กาหนดไว้ ในปี 2573 เป็ นที่นา่ กังวลยิ่ง
• สาหรับกองทุนที่ได้ ลงทุนในตลาดเกิดใหม่ในอาเซียนแล้ ว (เวียดนาม, อินโดนีเซีย, ไทย, ฟิ ลิปปิ นส์
และมาเลเซีย) ร้ อยละ 39 บอกว่ามีแนวโน้ มจะเพิ่มการลงทุนในอนาคต
• ประเทศไทยถูกมองว่าเป็ นตลาดที่น่าสนใจอย่างยิ่ง โดยร้ อยละ 45 ของกองทุนที่มีการเติบโตสูง วาง
ประเทศไทยในกลยุทธ์การลงทุนในตลาดเกิดใหม่**
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด เปิ ดเผยรายงานฉบับล่าสุด ชี ้ประเทศไทยและประเทศเกิดใหม่ในภูมิภาค
อาเซียน ยังขาดการลงทุนที่เพียงพอจะทาให้ บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN
Sustainable Development Goals : SDGs)
รายงาน The $50 Trillion Question ทาการศึกษาลักษณะการลงทุนของกองทุนที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก ซึง่ มี
สินทรัพย์ภายใต้ การจัดการรวมกันกว่า 50 ล้ านล้ านเหรี ยญ ท่ามกลางช่วงเวลาที่สาคัญเช่นปัจจุบนั ที่มีผลต่อ
ภาวะเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้ อมของโลก
ประเทศเกิดใหม่ ขาดการลงทุนอย่ างมหาศาล

PUBLIC

รายงานของเราพบว่า เกือบสองในสาม (ร้ อยละ 64) ของสินทรัพย์ภายใต้ การ
จัดการลงทุนอยู่ในตลาดพัฒนาแล้ วในภูมิภาคยุโรป และอเมริกาเหนือ ส่วนภูมิภาคเอเชีย ซึง่ มีตลาดพัฒนา
แล้ วรวมอยู่ด้วยหลายแห่ง มีสดั ส่วนการลงทุนอยู่ที่ร้อยละ 22 ในขณะที่มีเพียงร้ อยละ 2 ลงทุนอยู่ในตะวันออก
กลาง ร้ อยละ 3 ในแอฟริกา และร้ อยละ 5 ในอเมริกาใต้ ตามลาดับ
ตัวเลขการลงทุนในระดับต่านี ้ ขัดแย้ งกับผู้จดั การกองทุนที่ตอบแบบสารวจร้ อยละ 88 ซึง่ บอกว่าการลงทุนใน
ตลาดเกิดใหม่ให้ ผลตอบแทนเท่ากับหรือดีกว่าผลตอบแทนจากตลาดพัฒนาแล้ วในช่วงสามปี ที่ผ่านมา
กองทุนที่ตอบแบบสารวจเหล่ านีล้ งทุนที่ใดบ้ าง
อเมริกาเหนือ

ร้ อยละ 26

ยุโรป

ร้ อยละ 38

เอเชีย

ร้ อยละ 22

ตะวันออกกลาง

ร้ อยละ 2

แอฟริกา

ร้ อยละ 3

อเมริกาใต้

ร้ อยละ 5

ออสเตรเลีย/โอเชียเนีย

ร้ อยละ 4

ความเสี่ยงในประเทศเกิดใหม่เป็ นปัจจัยสาคัญที่ถ่วงน ้าหนักการลงทุน โดยมากกว่าสองในสามของผู้ตอบแบบ
สารวจเชื่อว่าประเทศเกิดใหม่เป็ นตลาดที่มีความเสี่ยงสูง ในขณะที่ร้อยละ 42 เห็นว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับ
เดียวกับประเทศพัฒนาแล้ ว
อย่างไรก็ตาม ผู้ตอบแบบสารวจที่ได้ ลงทุนในตลาดเกิดใหม่อาเซียนอยู่แล้ ว มีมมุ มองที่เป็ นบวกต่อภูมิภาคนี ้
โดยร้ อยละ 39 คาดว่าจะเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในช่วง 3 ปี ข้างหน้ า เป็ นไปในทิศทางเดียวกับร้ อยละ 68 ของ
บริษัทขนาดใหญ่ 10 อันดับแรก ที่คาดว่าจะเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในภูมิภาคนี ้
ประเทศไทยถูกมองว่าเป็ นตลาดที่น่าสนใจอย่างยิ่ง โดยร้ อยละ 45 ของผู้จดั การกองทุนที่มกี ารเติบโตสูง วาง
ประเทศไทยในกลยุทธ์การลงทุนในตลาดเกิดใหม่
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บริษัทจัดการกองทุนที่มีการเติบโตสูง ให้ นา้ หนักประเทศต่ างๆ ในภูมิภาคอาเซียนอย่ างไร
การเติบโตสูง

ประเทศ

การเติบโตต่า

ร้ อยละ 44

เวียดนาม

ร้ อยละ 42

ร้ อยละ 43

อินโดนีเซีย

ร้ อยละ 44

ร้ อยละ 45

ไทย

ร้ อยละ 35

ร้ อยละ 33

ฟิ ลิปปิ นส์

ร้ อยละ 26

ร้ อยละ 43

มาเลเซีย

ร้ อยละ 14

**บริษัทจัดการกองทุนที่มีการเติบโตสูง คือบริษัทมีการเติบโตของสินทรัพย์ภายใต้ การบริหารมากกว่าร้ อย
ละ 5 ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา ในขณะที่บริษัทจัดการกองทุนที่มีการเติบโตต่าคือบริ ษัทที่มีการเติบโตของ
สินทรัพย์ภายใต้ การจัดการน้ อยกว่าร้ อยละ 5

นอกจากนี ้ สถานการณ์โควิด -19 อาจส่งผลให้ การลงทุนมายังประเทศเกิดใหม่ยากขึ ้น โดยร้ อยละ 70 ของ
ผู้ตอบแบบสารวจเชื่อว่าโรคระบาดในครัง้ นี ้ได้ ขยายช่องว่างเงินทุนให้ ถ่างออกไปอีก
ยังขาดเงินลงทุนที่เชื่อมโยงกับเป้ าหมาย SDGs
รายงานฉบับนี ้สะท้ อนให้ เห็นถึงมุมมองด้ านความยัง่ ยืนซึ่งกาลังเป็ นที่สนใจมากยิ่งขึ ้น โดยร้ อยละ 81 ของ
กองทุนเหล่านี ้ได้ ให้ ความสาคัญกับการลงทุนที่เกี่ยวข้ องกับสิ่งแวดล้ อม สังคมและธรรมาภิบาล อย่างไรก็ตาม
ประเด็นนี ้ยังไม่ได้ รับการส่งผ่านไปยังการลงทุนที่ตอบโจทย์เป้าหมาย SDGs โดยมีเพียงร้ อยละ 13 ของ
สินทรัพย์ที่บริ หารจัดการโดยผู้ตอบแบบสารวจเท่านันที
้ ่เป็ นการลงทุนที่เชื่อมโยงกับเป้าหมาย SDGs
ร้ อยละ 55 ให้ ความเห็นว่าเป้าหมาย SDGs ไม่สอดคล้ องกับการลงทุนหลักของกองทุน ในขณะที่ร้อยละ 47
บอกว่าการลงทุนที่เกี่ยวข้ องกับ SDGs วัดผลได้ ยาก อย่างไรก็ตาม หนึ่งในห้ าของผู้ตอบแบบสารวจยอมรับว่า
พวกเขายังไม่ได้ ตระหนักดีถึงเป้าหมาย SDGs
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ผู้ตอบแบบสารวจให้ ความเห็นว่าปัจจัย 5 ประการที่จะทาให้ การลงทุนที่
เกี่ยวข้ องกับเป้าหมาย SDGs มีมากขึ ้น คือ การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ, สิทธิประโยชน์ทางภาษี, หลักฐานที่
แสดงให้ เห็นถึงผลตอบแทนที่สงู กว่า, ข้ อมูลที่ชดั เจนกว่าในปัจจุบนั ในด้ านการวัดผลกระทบ และความสนใจที่
เพิ่มขึ ้นจากนักลงทุนรายย่อย
ปั จจัยที่จะช่ วยผลักดันการลงทุนที่เกี่ยวข้ องกับ SDGs

ร้ อยละ

กฎระเบียบที่สง่ เสริมให้ มีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกับ SDGs

74

สิทธิประโยชน์ทางภาษีของการลงทุนที่เกี่ยวข้ องกับ SDGs

63

หลักฐานที่แสดงให้ เห็นว่าการลงทุนที่เกี่ยวข้ องกับ SDGs จะไม่นาไปสูผ่ ลการ
ดาเนินงานที่ย่าแย่

63

ข้ อมูลที่ชดั เจนกว่าในปัจจุบนั เพื่อวัดผลกระทบของการลงทุนที่เกี่ยวข้ องกับ
SDGs

53

ความต้ องการของนักลงทุนรายย่อยในการลงทุนที่เกี่ยวข้ องกับ SDGs

53

ไซม่อน คูเปอร์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร สายงาน Corporate, Commercial and Institutional Banking
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด กล่าวว่า “ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีพฒ
ั นาการในการสร้ างความตระหนักรู้ใน
เรื่องเป้าหมาย SDGs อย่างไรก็ตาม รายงานฉบับนี ้สะท้ อนให้ เห็นอย่างชัดเจนถึงความจาเป็ นที่ต้องเร่งตัวขึ ้น
การจะบรรลุเป้าหมาย SDGs ตามที่ตงเป้
ั ้ าไว้ ในปี 2573 จาเป็ นต้ องมีการลงทุนจากภาคเอกชนมูลค่ามหาศาล
อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

ผนวกกับการลงทุนของภาครัฐและพันธกิจร่วมกันที่จะปิ ดช่องว่างนี ้ และก้ าวไปสู่

ความสาเร็จร่วมกัน
นายพลากร หวัง่ หลี กรรมการผู้จดั การใหญ่ และประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย)
กล่าวว่า “ไม่มีคาตอบใดที่ตอบโจทย์คาถามมูลค่า 50 ล้ านล้ านเหรี ยญสหรัฐนี ้ได้ อย่างครบถ้ วน แต่สิ่งที่แน่ชดั
คือ นักลงทุนจาเป็ นต้ องมองไปให้ ไกลกว่าตลาดพัฒนาแล้ ว ภูมิภาคเกิดใหม่อย่างอาเซียน และประเทศเกิดใหม่
อื่นๆ โดยรวมแล้ วมีโอกาสเฉพาะตัวที่น่าสนใจสาหรับนักลงทุน นัน่ คือ ผลตอบแทนดี และโอกาสในการสร้ าง
การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกที่มีนยั สาคัญ ตอนนี ้ถึงเวลาที่จะคว้ าโอกาสนันแล้
้ ว”
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ผลสารวจ $50 Trillion Question เป็ นการศึกษาล่าสุดต่อยอดจากรายงาน Opportunity2030 The Standard
Chartered SDG Investment Map ซึง่ สะท้ อนให้ เห็นถึงโอกาสมูลค่าหลายล้ านล้ านเหรียญสหรัฐสาหรับนัก
ลงทุนภาคเอกชนที่สามารถช่วยผลักดันให้ บรรลุเป้าหมาย SDGs ในตลาดเกิดใหม่
ศึกษาข้ อมูลเพิ่มเติมในรายงาน Standard Chartered $50 Trillion Question ฉบับเต็มได้ ทีน่ ่ี
ถึงบรรณาธิการ:
*กลุม่ นักลงทุนผู้ตอบแบบสารวจ $50 Trillion Question ประกอบไปด้ วยผู้จดั การกองทุนจากบริ ษัทจัดการ
กองทุนชันน
้ าของโลก 300 แห่ง ซึง่ มีสินทรัพย์ภายใต้ การจัดการรวมกันกว่า 50 ล้ านล้ านเหรียญสหรัฐ (หรื อ
เท่ากับครึ่งหนึ่งของจีดีพีโลก)

โดยวิธีการเลือกลงทุนของผู้จดั การกองทุนที่ตอบแบบสอบถามจะมีผลต่อ

ความสามารถของมนุษยชาติในการแก้ ปัญหาความท้ าทายที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก

บทสารวจนี ้มาจากการ

สัมภาษณ์เชิงลึก โดยจัดทาในระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม พ.ศ. 2563
ตารางด้ านล่างแสดงให้ เห็นถึงสัดส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้ การจัดการ
หน้ าที่ และภูมิภาคที่อาศัย โดยเป็ นตัวแทนของผู้จดั การกองทุนชันน
้ าของโลก 300 ท่าน

นักลงทุนผู้ตอบแบบสอบถาม
จาแนกโดยมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้ การ

จาแนกโดยหน้ าที่ของงาน จาแนกโดยภูมิภาคที่อาศัย

จัดการ

โดยทัว่ ไป

ร้ อยละ 19 มาจาก 10 บริษัทชันน
้ า
(มูลค่ามากกว่า 1 ล้ านล้ านเหรียญ)

ร้ อยละ 42 เป็ นผู้จดั การ
กองทุน

ร้ อยละ 42 อยู่ในอเมริ กาเหนือ
ร้ อยละ 42 อยู่ในยุโรป

ร้ อยละ 46 มาจากบริษัทชันน
้ า 11-50
ร้ อยละ 41 เป็ นนักกลยุทธ์
ร้ อยละ 8 อยู่ในประเทศญี่ปนุ่
อันดับแรก (มูลค่า 3.50 แสนล้ านเหรียญ
ร้ อยละ 17 เป็ น
ถึง 1 ล้ านล้ านเหรี ยญ)
ร้ อยละ 3 อยู่ในประเทศจีน
ผู้เชี่ยวชาญตลาดเกิดใหม่
ร้ อยละ 23 มาจากบริษัทชันน
้ า 51-150
ร้ อยละ 5 อยู่ในที่อื่น
อันดับแรก (มูลค่า 9 หมื่น ถึง 3.50 แสน

PUBLIC

ล้ านเหรียญ)
ร้ อยละ 12 มาจากบริษัทชันน
้ า 151-300
อันดับแรก (มูลค่า 2 หมื่น ถึง 9 หมื่นล้ าน
เหรียญ)

#

#

#

#

เกี่ยวกับธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
เราเป็ นกลุ่มธนาคารสากลชันน
้ าระดับโลกที่ดาเนินธุรกิจใน 60 ตลาดที่มีการปรับตัวอย่างรวดเร็ว และให้ บริการลูกค้ าในอีก 85
ตลาด โดยมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนการค้ า การลงทุนและการสร้ างความมัง่ คัง่ หลักการที่สืบทอดมาและค่านิยมองค์ก รของ
เราสะท้ อนอยูใ่ นพันธกิจของสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ดที่วา่ Here for good
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์ เตอร์ ดจากัด มหาชน ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในลอนดอนและฮ่องกง นอกจากนี ้ยังได้ จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์บอมเบย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งชาติในประเทศอินเดียอีกด้ วย
สาหรับข้ อมูลเพิ่มเติม หรื อต้ องการอ่านบทความจากทีมนักเศรษฐศาสตร์ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.sc.com และติดตาม
สแตนดาร์ ดชาร์เตอร์ ดได้ ทาง Twitter, LinkedIn และ Facebook
ข้ อมูลเพิ่มเติมติดต่ อ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
ฝ่ ายองค์กรสัมพันธ์ บริหารภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์และการตลาด
หัสญา หาสิตะพันธุ์
อีเมลล์ hassaya.hasitabhan@sc.com
ปิ ยรัตน์ เศรษฐศิริไพบูลย์
อีเมลล์ piyarat.setthasiriphaiboon@sc.com

โทร 0 2724 8071, 065 526 1317
โทร 0 2724 8024, 094 495 5992

