
การลงทุนอย่างยัง่ยืน: ESG กบัการลงทุนในหุ้นกลุ่มทรพัยากร 

ผู้เขียน ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. รุ่งเกียรติ รตันบานช่ืน 
อาจารยป์ระจ าภาควชิาการเงนิและการธนาคาร จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
และวทิยากรผูเ้ชีย่วชาญ ESG ในหลกัสตูรระหว่าง IAA และ TSI 

 
ในช่วง 10 ปีทีผ่่านมา ความสนใจในการลงทุนอย่างยัง่ยนื (Sustainable Investment) มบีทบาท

มากยิ่งขึ้น โดยเป็นแนวทางการลงทุนที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าหลักทรัพย์ที่มีความยัง่ยืนไม่ได้มี
ผลตอบแทนที่ลดน้อยลง แต่สิง่ที่นักลงทุนได้รบัเพิม่เติมคอืระดบัความเสี่ยงที่ลดลงจากการที่บริษัท
สามารถบรหิารปัจจยัเสีย่งในดา้นต่าง ๆ ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

การลงทุนอย่างยัง่ยืนนี้  นักลงทุนจะต้องประเมินว่ากระบวนการด าเนินงานของบริษัทมี
ผลกระทบต่อ 1) สิง่แวดล้อม (Environmental) 2) สงัคม (Social) และ 3) ธรรมาภบิาล (Governance) 
ในระดบัใด และบรษิทัมกีารจดัการผลกระทบต่าง ๆ เหล่านัน้อย่างไร 

เมื่อพจิารณาที่การด าเนินงานของหุ้นในกลุ่มทรพัยากรซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ครอบคลุม
กจิการทีม่หี่วงโซ่การผลติเกีย่วขอ้งกบัน ้ามนั ก๊าซธรรมชาต ิการผลติไฟฟ้า และการผลติน ้า จะพบว่าหุน้
ในกลุ่มทรพัยากรมคีวามเกี่ยวเนื่องกบัปัจจยัดา้นสิง่แวดลอ้มค่อนขา้งมาก โดยรูปแบบการด าเนินธุรกิจ
ของบรษิทัในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้มหี่วงโซ่การผลติเริม่ตัง้แต่การค้นหาทรพัยากร (Explore) หรอืแหล่ง
พลังงานเพื่อน ามาผลิต (Produce) เป็นวัตถุดิบที่จะต้องไปผ่านกระบวนการกลัน่ (Refine) หรือ
กระบวนการอื่นในการเปลีย่นแปลงวตัถุดบิใหพ้รอ้มใชง้านส าหรบัผูบ้รโิภค (End-user) 

โดยบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้อาจมีรูปแบบการด าเนินงานที่ครอบคลุมตัง้แต่ ต้นน ้ า
(Upstream), กลางน ้า (Midstream) และ ปลายน ้า (Downstream) (เช่น PTT) หรอืบางบรษิัทอาจให้
ความส าคญัเฉพาะกบั Upstream (เช่น BANPU, TOP, ESSO และ PTTEP) หรอืแค่ Downstream ทัง้
ที่เป็นผู้ค้าปลีกพลงังาน (เช่น PTG) หรอืผู้ผลิตขายไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่าง ๆ (เช่น BGRIM, 
CKP และ EGCO) 

เนื่องจากพลังงานถือเป็นประเภทหนึ่งของสินค้าโภคภัณฑ์ที่ลักษณะของสินค้ามีมาตรฐาน
ชดัเจน และสามารถใชส้นิคา้จากผูผ้ลติรายใดกไ็ด ้จงึท าใหร้าคาของสนิคา้มกีารเปลีย่นแปลงไปตามอุป
สงค์และอุปทานเป็นหลัก ผลการด าเนินงานของหุ้นในกลุ่มทรพัยากรจึงขึ้นอยู่กับความผนัผวนของ
สภาวะเศรษฐกจิโดยรวมทีส่ง่ผลกระทบต่อระดบัความตอ้งการใชส้นิคา้ และการเปลีย่นแปลงของสภาวะ
ภูมอิากาศทีส่ง่ผลกระทบต่อปรมิาณการผลติของบรษิทัในกลุ่มทรพัยากร  

ดว้ยเหตุนี้ ตวัแปรส าคญัส าหรบัการประเมนิหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมทรพัยากรจงึเป็นตวัแปรที่
เรยีกว่า สว่นต่างราคา (Spread) ระหว่างระดบัราคาของวตัถุดบิขัน้ตน้ และราคาขายสนิคา้ส าเรจ็รูป โดย



นักลงทุนจะวเิคราะห์ปรมิาณการขายเพิม่เตมิเพื่อประเมนิแนวโน้มการเตบิโตของรายได้ และก าไรใน
อนาคต 

อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์หุ้นในกลุ่มทรัพยากรด้วยระดับราคาสินค้าโภคภัณฑ์เป็นการ
วเิคราะหแ์บบดัง้เดมิทีย่งัไม่ไดม้กีารค านึงถงึปัจจยัดา้น ESG อย่างเหมาะสม ในความเป็นจรงิปัจจยัด้าน 
ESG สามารถมผีลกระทบต่อการด าเนินงานของบรษิทัไดอ้ย่างมาก โดยหุน้ในกลุ่มทรพัยากรถอืเป็นหุน้
ที่มรีะดบัการปล่อยก๊าซคาร์บอนสูงที่สุด เพราะต้นก าหนดของพลงังานที่มนุษย์ใช้ในปัจจุบนัเกดิจาก
น ้ามนั ก๊าซธรรมชาต ิและถ่านหนิซึง่ลว้นเป็นแหล่งพลงังานทีเ่กดิจากคารบ์อนทัง้สิน้ 

นักวชิาการด้านสิง่แวดลอ้มได้ลงความเหน็ว่าระดบัก๊าซคาร์บอนในชัน้บรรยากาศของโลกเป็น
สาเหตุหลกัของการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศ (Climate Change) และท าใหอุ้ณหภูมขิองโลกเพิม่ขึน้อย่าง
ต่อเนื่องในช่วง 10 ปีทีผ่่านมา ความกงัวลดงักล่าวจงึน ามาสู่ขอ้ตกลง Paris agreement ในปี ค.ศ. 2015 
และรฐับาลทัว่โลกต่างมกีารก าหนดเป้าหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนลงให้อยู่ในระดบัที่เรยีกว่า 
Net-Zero Carbon Emissions หรอืสภาวะที่ไม่มกีารปล่อยก๊าซคาร์บอนเลยจากกจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ทัง้หมดภายในปี ค.ศ. 2050 

ดว้ยเหตุนี้จงึท าใหร้ฐับาลทัว่โลกมกีารวางนโยบายเพื่อสนับสนุนประชาชนในการซื้อสินค้าที่ลด
การปล่อยก๊าซคารบ์อน และออกกฎหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซคารบ์อน ซึ่งท าใหหุ้น้ในกลุ่มทรพัยากร
ไดร้บัผลกระทบเชงิลบค่อนขา้งมากในหลายมติไิดแ้ก่ 

1) ปรมิาณการขายผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วโยงกบัการปล่อยก๊าซคารบ์อนลดน้อยลง 
2) ค่าใชจ่้ายในการลงทุนเพือ่การพฒันาและวจิยั (R&D) เพิม่สงูขึน้เพือ่ปรบัปรุงกระบวนการ

ผลติใหเ้ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 
3) ค่าใชจ่้ายใหม่ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ Carbon Credit (สทิธทิีเ่กดิจากการลดปรมิาณการปล่อย

ก๊าซคารบ์อน) เพือ่หกัลา้งการปล่อยก๊าซคารบ์อนของธุรกจิ 
4) ตน้ทุนในช่วงเปลีย่นผ่านทางธุรกจิไปสูก่ารผลติพลงังานทีม่าจากแหล่งพลงังานทางเลอืก

เช่นพลงังานแสงอาทติย ์พลงังานลม และพลงังานน ้า เป็นตน้ 
5) การลงทุนในสนิทรพัยถ์าวร (CAPEX) มแีนวโน้มสงูขึน้เพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงของ

รปูแบบการด าเนินธุรกจิ หรอืปรบัปรุงเครื่องจกัรและโรงงานในปัจจุบนัเพือ่ลดการปล่อย
ก๊าซคารบ์อน 

ถงึแมส้่วนต่างของราคา (Spread) อาจไม่เปลีย่นแปลงมากนัก แต่ก าไรของกจิการ และกระแส
เงนิสดของกจิการที่สร้างได้ในแต่ละปีอาจต้องพบกบัค่าใช้จ่ายใหม่ที่เพิม่สูงขึ้น และในอนาคตประเทศ
ไทยอาจมีการบังคบัใช้กลไกตลาดในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วย Carbon Credit เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัแนวทางการแกไ้ขปัญหาการปล่อยก๊าซคารบ์อนในประเทศพฒันาแลว้ 



ความเกี่ยวโยงกบัผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มทีสู่ง ท าใหหุ้น้ในกลุ่มทรพัยากรจะต้องวางแผนเก็บ
รวบรวมข้อมูลการปล่อยก๊าซประเภทต่าง ๆ ในปัจจุบนัของตน และเตรยีมพร้อมส าหรบัการรายงาน
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามหลักเกณฑ์ที่แนะน าโดย TCFD (Task Force on Climate-Related 
Financial Disclosures) ซึ่ ง เ ป็นรายงานที่กระตุ้นให้บริษัทต่ าง  ๆ จะต้องมีโครง สร้างองค์กร 
(Governance) กลยุทธ์ (Strategy) การบรหิารความเสีย่ง (Risk Management) และการก าหนดดชันีชี้
วดั (Metrics and Targets) ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของสภาวะ
อากาศ 

ดงันัน้หากบรษิทัในกลุ่มทรพัยากรยงัไม่ไดม้กีารเตรยีมพรอ้มในเรื่องการบรหิารความเสีย่งด้าน
สภาวะอากาศและการรายงานผลให้นักลงทุนรบัทราบ นักลงทุนสามารถประเมนิเบื้องต้นได้เลยว่าผล
การด าเนินงานของบรษิทัดงักล่าวในปัจจุบนัยงัเป็นผลการด าเนินงานทีไ่ม่ได้สะทอ้นผลกระทบทางลบที่
บรษิทัจะตอ้งเผชญิ จากความเสีย่งดา้นกฎเกณฑก์ารรกัษาสิง่แวดลอ้มทีเ่ขม้งวดมากยิง่ขึน้ในอนาคต 

ความเสี่ยงส าคญัสามารถจ าแนกเป็น 2 ประเภทได้แก่ 1) Transition Risks ที่เป็นความเสี่ยง
ระหว่างการเปลี่ยนผ่านของระบบเศรษฐกิจจากระบบเศรษฐกิจดัง้เดิมไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่มปีริมาณ
คาร์บอนต ่า และ 2) Physical Risks ซึ่งเป็นความเสีย่งในสภาวะวกิฤตทิี่เกดิจากภยัธรรมชาตทิี่รุนแรง 
หรอืเหตุการณ์ทีส่ง่ผลต่อการหยุดชะงกัของห่วงโซ่การผลติของกจิการ 

ถงึแม้บรษิทัในกลุ่มอุตสาหกรรมทรพัยากรจะเป็นบรษิทัน ้ามนัและก๊าซธรรมชาตทิี่ไม่สามารถ
เปลีย่นแปลงธุรกจิจนลดการปล่อยก๊าซคารบ์อนใหเ้หลอืศูนยไ์ด ้แต่กจิการเหล่านี้สามารถด าเนินกลยุทธ์
ทีส่อดรบักบัแนวโน้มการเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มในอนาคตไดด้งัแสดงในตาราง 1 

ตาราง 1 ตวัอย่างกลยทุธก์ารเปลีย่นผ่าน (Energy Transition Strategies) 

ประเภท รายละเอยีด 
การหกัลา้งการปล่อยก๊าซคารบ์อน การเพิม่กจิกรรมทีล่ดการปล่อยก๊าซคารบ์อนเพื่อหกัลา้งกบัการปล่อย

ก๊าซคารบ์อนของธุรกจิหลกั เช่น การปลูกป่า การซื้อคารบ์อนเครดติ การ
ใชไ้ฟฟ้าในโรงงานจากพลงังานหมุนเวยีน  

การปรบัเปลีย่นกระบวนการผลติ ลดปรมิาณความเขม้ขน้ในการปล่อยก๊าซคารบ์อน เช่นการประยกุตใ์ช้
เครื่องจกัรทีม่าจากพลงังานไฟฟ้า การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั และ
การเพิม่ประสทิธภิาพของเครื่องจกัร 

การปรบัเปลีย่นลกัษณะของ
ผลติภณัฑท์ีบ่รษิทัน าเสนอ 

คดิคน้ วจิยั และน าเสนอผลติภณัฑท์ีม่คีารบ์อนต ่า เช่นการคดิคน้วจิยัใน
แหล่งพลงังานใหม่ไดแ้ก่ Hydrogen และ Biofuels เพื่อมาแทนทีน่ ้ามนั
เป็นตน้ 

การปรบัเปลีย่นรปูแบบการด าเนิน
ธุรกจิ 

ปรบัวธิกีารด าเนินธุรกจิเพื่อคดิคน้ช่องทางใหมใ่นการน าเสนอผลติภณัฑ์
ใหลู้กคา้ หรอืการคดิคน้ผลติภณัฑใ์หม่ เช่นการท าธุรกจิเกีย่วกบัสถานี
ชารจ์ EV หรอืการสรา้งแพลตฟอรม์ส าหรบัการซื้อขายไฟฟ้าจากพลงังาน
หมุนเวยีน เป็นตน้ 



 

นอกจากปัจจยัด้านสิ่งแวดล้อมดงักล่าวข้างต้น หุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมทรพัยากรยงัต้องให้
ความส าคญักบัปัจจยัดา้นสงัคมร่วมดว้ย ซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัความปลอดภยัและสุขภาวะของแรงงานในการ
ประกอบธุรกิจ เพราะธุรกิจเหล่านี้มกัจะเกี่ยวข้องกบัการท างานร่วมกบัเครื่องจกัรใหญ่ และในพื้นที่
ห่างไกล (เช่น การขุดเหมอืง หรอืการขุดเจาะน ้ามนัเป็นต้น) ยิง่ไปกว่านัน้บรษิทัจะต้องมกีลไกในการ
บรหิารจดัการชุมชนโดยรอบอย่างมปีระสทิธภิาพ ไม่สรา้งผลกระทบต่อการด ารงชวีติของชุมชนทีอ่าศยั
อยู่ใกลเ้คยีงกบัท าเลทีต่ ัง้ของแหล่งทรพัยากรของบรษิทั  

ในส่วนของปัจจยัด้านธรรมาภิบาล จะเกี่ยวข้องกับความสามารถของบริษัทในการก าหนด
โครงสร้างการบรหิารงาน ผู้รบัผดิชอบ และแผนงานเพื่อรองรบัการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง หรอืที่
เรียกว่า Business Continuity Plan ซึ่งเหตุการณ์ไม่คาดคิดสามารถเกิดขึ้น และมีผลกระทบอย่างมี
นัยส าคญัต่อผลการด าเนินงานทางการเงนิได้ เช่น เหตุขดัขอ้งในกระบวนการผลติ เหตุที่เกดิจากภยั
ธรรมชาติ หรือเหตุที่เกิดจากการหยุดชะงกัในบางส่วนของห่วงโซ่การผลิต เป็นต้น นอกจากนี้การ
ก าหนดจรรยาบรรณธุรกิจที่เหมาะสมจะช่วยลดพฤติกรรมฉ้อฉลของพนักงานที่มักจะต้องท างาน
เกีย่วขอ้งกบัหน่วยงานของภาครฐัในการไดร้บัสมัปทานเพือ่ด าเนินธุรกจิ 

กล่าวโดยสรุปปัจจยั ESG ที่มผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อผลการด าเนินงานของกิจการใน
กลุ่มทรพัยากรสามารถสรุปไดต้ามตาราง 2 

ตาราง 2 ปัจจยั ESG ทีน่ักลงทนุตอ้งประเมนิส าหรบัหุน้ในกลุ่มทรพัยากร 

ปัจจยัดา้นสิง่แวดลอ้ม 
(Environmental) 

- การปล่อยก๊าซคารบ์อน (Carbon Emissions) 
- ความหลากหลายทางชวีภาพ และการใชท้ีด่นิ (Biodiversity & 

Land Use) 
- การปล่อยก๊าซพษิ และของเสยี (Toxic Emission & Waste) 
- โอกาสจากการใชเ้ทคโนโลยทีีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 

(Opportunities in Clean Tech) 
- ความตอ้งการน ้าจดืทีเ่พิม่สงูขึน้ (Water Stress) 

ปัจจยัดา้นสงัคม (Social) - สุขภาวะและความปลอดภยั (Health & Safety) 
- ความสมัพนัธก์บัชุมชน (Community Relations) 
- การบรหิารจดัการแรงงาน (Labor Management) 
- การพฒันาทรพัยากรบุคคล (Human Capital Development) 

ปัจจยัดา้นธรรมาภบิาล 
(Governance) 

- ธรรมาภบิาล (Corporate Governance) 
- การก ากบัดแูลทีด่ ี(Codes of Business Conduct) 
- การบรหิารหว่งโซ่การผลติ (Supply Chain Management) 
- การบรหิารความเสีย่งและวกิฤต ิ(Risk & Crisis Management) 

  



กรณีศึกษาที่น่าสนใจของบรษิัทกลุ่มทรพัยากรที่สามารถบรหิารจดัการความเสี่ยงจากปัจจยั 
ESG ทีด่ ีคอื วกิฤตดิา้นพลงังานทีเ่กดิจากสงครามระหว่างรสัเซยีและยเูครน ทีน่ ามาสูก่ารหยุดชะงกัของ
การส่งก๊าซธรรมชาตไิปสู่ประเทศใน Euro Zone ท าใหบ้รษิทัในกลุ่มทรพัยากรทีม่กีารวางแผนล่วงหน้า
ในการลดการผลติไฟฟ้าจากเชื้อเพลงิฟอสซลิ มแีผนเพิม่การผลติไฟฟ้าจากพลงังานทางเลอืก หรอืเป็น
บรษิัทที่มีการบรหิารความเสี่ยงด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ดี จะสามารถลดกระทบเชิงลบจากราคา
เชื้อเพลงิฟอสซิลที่สูงได้ วกิฤตพิลงังานจงึเป็นสถานการณ์ที่เน้นย ้าว่าบรษิทัที่มเีป้าหมายการลดการ
ปล่อยก๊าซคารบ์อนทีช่ดัเจนจะสามารถมผีลการด าเนินงานทางการเงนิทีย่ ัง่ยนืไดใ้นอนาคต 

ดว้ยเหตุนี้นกัลงทุนจะตอ้งมกีารน าขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบักลยุทธก์ารบรหิารปัจจยั ESG ดงัสรุปใน
ตาราง 2 มาประเมนิว่าบรษิทัดงักล่าวมผีลการด าเนินงานของแต่ละปัจจยัอย่างไร โดยหากหุน้ทีน่กัลงทุน
สนใจไม่ไดม้กีารรายงานขอ้มลูในประเดน็ดงักล่าวขา้งต้นนกัลงทุนจะตอ้งใชค้วามระมดัระวงัในการลงทุน 
เพราะการไม่เตรยีมพรอ้มขอ้มลูในการรายงานขอ้มลูดงักล่าวอาจสะทอ้นถงึการไม่ตระหนกัถงึความเสีย่ง
ของกิจการในการบรหิารความเสี่ยงด้าน ESG และสุดท้ายแล้วจะน ามาสู่ผลกระทบเชิงลบต่อผลการ
ด าเนินงานทางการเงนิของกจิการในทีสุ่ด 

นักลงทุนสามารถเริม่ต้นวเิคราะห์ปัจจยัดา้น ESG ของบรษิทัในกลุ่มทรพัยากรจากรายงานการ
วเิคราะหค์วามยัง่ยนื และผลการจดัอนัดบักจิการใน SETTHSI Index ซึง่เป็นการวเิคราะหแ์ละจดัท าโดย
ศูนย์พฒันาธุรกิจเพื่อความยัง่ยนื ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และสามารถศึกษาข้อมูลได้จาก 
https://www.setsustainability.com/page/thsi-thailand-sustainability-investment 

https://www.setsustainability.com/page/thsi-thailand-sustainability-investment

