
การลงทุนอย่างยัง่ยืน: ESG กบัการลงทุนในหุ้นกลุ่มสินค้าอตุสาหกรรม 

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

หุน้ในกลุ่มสนิคา้อุตสาหกรรมมคีวามหลากหลายค่อนขา้งมากตัง้แต่กจิการทีผ่ลติเครื่องจกัรหนัก
ในโรงงาน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจกัรส าหรบัการเกษตรกรรม ผลิตภณัฑ์จากโลหะ ยานยนต์ 
ปิโตรเคม ีและเคมภีณัฑ์ ซึ่งกิจการในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมเหล่านี้ นักลงทุนส่วนใหญ่มกัจะไม่ได้
ตระหนักถึงผลกระทบจากปัจจยัด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) สงัคม (Social) และธรรมาภิบาล 
(Governance) ต่อผลการด าเนินงานดา้นการเงนิมากนัก แต่ในความเป็นจรงิปัจจยัดา้น ESG สามารถมี
ผลกระทบต่อการด าเนินงานของกจิการไดค้่อนขา้งมาก 

การตระหนักถงึความเสีย่งดา้น ESG ทีต่ ่านี้ ไม่ไดจ้ ากดัเฉพาะนักลงทุน แต่ผูบ้รหิารของบรษิทั
ต่าง ๆ ในกลุ่มสนิคา้อุตสาหกรรมกม็กัจะไม่ไดใ้หค้วามส าคญัต่อความเสีย่งดา้น ESG มากเท่าทีค่วร จงึ
ท าให้การส ารวจของ S&P Corporate Sustainability Assessment ในปี ค.ศ. 2021 พบว่าร้อยละ 70 
ของบรษิทัในอุตสาหกรรมนี้ไม่ไดม้กีารวเิคราะหส์ถานการณ์ (Scenario Analysis) ความเสีย่งดา้น ESG 
ต่อการด าเนินของบรษิทั  

อย่างไรกต็าม การประกอบธุรกจิของบรษิทัในกลุ่มสนิคา้อุตสาหกรรมมคีวามเกีย่วขอ้งอย่างมาก
กบัประสทิธภิาพในการใช้พลงังานของกระบวนการผลติ การบรหิารจดัการบ าบดัของเสยีที่เกดิขึ้นใน
กระบวนการผลติ การลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก และการเพิม่มูลค่าให้กับผลติภณัฑ์ที่เสนอขายต่อ
ลูกคา้ใหม้คีวามเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 

นอกจากนี้ เนื่องจากกระบวนการผลติของบรษิทัในกลุ่มสนิค้าอุตสาหกรรมมกัมคีวามจ าเป็นที่
จะต้องใชแ้รงงานค่อนขา้งมาก ปัจจยัดา้นสงัคมทีเ่กี่ยวกบัการใหค้วามส าคญักบัสทิธมินุษยชน การดูแล
ความปลอดภยัและสุขภาวะของพนักงาน ความโปร่งใสในการบรหิารจดัการ ความซื่อสตัย์ต่อคุณภาพ
และคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายต่อลูกค้า และการป้องกันเหตุคอรปัชัน่ จึงมีส่วนส าคญัที่
สามารถส่งผลกระทบเชิงลบต่อผลการด าเนินงานด้านการเงินได้หากเหตุการณ์ด้านลบในประเด็น
เหล่านัน้เกดิขึน้ 

ดงันัน้ปัจจยัด้าน ESG ที่มผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อผลการด าเนินงานของบรษิัทในกลุ่ม
สนิคา้อุตสาหกรรมสามารถสรุปไดด้งัตาราง 1 ซึ่งนักลงทุนจะต้องหาขอ้มูลผลการด าเนินงานดา้นการใช้
เทคโนโลยทีี่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม การดูแลความปลอดภยัของพนักงาน และการบรหิารจดัการด้าน
นวตักรรม ซึง่ปัจจยั เหล่านี้สุดทา้ยแลว้จะมผีลกระทบต่อผลด าเนินงานดา้นการเงนิของกจิการ 



ตาราง 1 ปัจจยัดา้น ESG ทีม่ผีลกระทบอย่างมนียัส าคญัต่อการด าเนินงานของบรษิทัในกลุ่มสนิคา้อุตสาหกรรม 

ปัจจยัดา้นสิง่แวดลอ้ม 
(Environmental) 

- เทคโนโลยทีีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม (Clean Tech) 
- การปล่อยก๊าซพษิและของเสยี (Toxic Emissions & Waste) 
- ความตอ้งการน ้าจดืทีเ่พิม่สงูขึน้ (Water Stress) 

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

ปัจจยัดา้นธรรมาภบิาล 
(Governance) 

- การก ากบัดแูลทีด่ ี(Codes of Business Conduct) 
- การบรหิารนวตักรรมอย่างเป็นระบบเพื่อใหเ้กดิการสรา้ง

นวตักรรมอย่างต่อเนื่อง (Innovation Management) 
- การจดัการห่วงโซ่อุปทานอย่างเป็นระบบและตรวจสอบได ้

(Supply Chain Management) 
 

 กลยุทธ์การด าเนินงานทีส่ าคญัที่นักลงทุนสามารถน ามาใช้ประเมนิเบื้องต้นว่ากจิการดงักล่าวมี
การวางแผนรบัมอืความเสีย่งในดา้นต่าง ๆ เพื่อรกัษาความสามารถในการแข่งขนัของบรษิทัในอนาคต
ไดด้เีพยีงใด สามารถสรุปไดด้งันี้ 

1. การมุ่งเป้าไปสูร่ะบบเศรษฐกจิหมุนเวยีน (Circular Economy) 

Circular Economy เป็นกลยุทธ์ทีก่จิการจะต้องประเมนิวธิกีารในการจดัหาวตัถุดบิเพื่อการผลติ 
การใช้พลงังาน และการบ าบดัของเสยี ที่สามารถน ามาสู่การมกีระบวนการผลิตที่มกีารหมุนเวยีนน า
วตัถุดบิหรอืทรพัยากรต่าง ๆ กลบัมาใชต้ลอดห่วงโซ่การผลติของกจิการ ซึง่จะท าให้กจิการสามารถเพิม่
ยอดขาย เพิม่อตัราการท าก าไร และเพิม่ความพงึพอใจของลูกคา้ต่อการใชผ้ลติภณัฑข์องบรษิัท 

ยกตวัอย่างเช่น บรษิทัในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สามารถลดต้นทุนในกระบวนการผลติผ่าน
การจดัหาวตัถุดิบ และคดิค้นวตัถุดิบใหม่ในการผลิตชิ้นส่วนต่าง ๆ ของรถยนต์ที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกคา้ไดด้ขีึน้ ในขณะทีว่ตัถุดบิใหม่ดงักล่าวเป็นวตัถุดบิทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม และ
สามารถน ากลบัมาผลติใหม่ได ้

2.  การมุ่งเป้าไปสูร่ะบบเศรษฐกจิคารบ์อนต ่า (Low-Carbon Economy) 

ในปัจจุบนัไดม้กีารยอมรบัเป็นวงกวา้งแลว้ว่าการปล่อยก๊าซคารบ์อนสูช่ ัน้บรรยากาศเป็นสาเหตุ
ส าคญัของการเปลีย่นแปลงสภาวะภูมอิากาศ และอุณหภูมขิองโลกทีสู่งขึน้ จงึท าใหน้โยบายต่างๆ ของ
ภาครัฐทัว่โลกมุ่งเป้าลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน ซึ่งหากบริษัทในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมไม่มีการ
ปรบัปรุงกระบวนการผลติจะน ามาสู่ค่าใชจ่้ายใหม่ทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต เช่น ค่าปรบัจากการปล่อยก๊าซ
เกินก าหนด หรือค่าใช้จ่ายในการซื้อสิทธิที่เกิดจากการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอน (Carbon 
Credit) เพือ่มาหกัลา้งกบัปรมิาณก๊าซคารบ์อนทีก่จิการปล่อย เป็นตน้ 



นอกจากนี้หากกจิการไม่ปรบัตวัจะน ามาสูค่วามเสีย่งทีลู่กคา้ยกเลกิการใชผ้ลติภณัฑข์องบรษิทั 
เกดิกระแสวพิากษ์วจิารณ์การด าเนินงานของบรษิทัในวงกวา้ง และน ามาสูเ่หตุการณ์ที่เป็นกระแสสงัคม
จนผูบ้รโิภครณรงคย์ุตกิารใชผ้ลติภณัฑข์องบรษิทัได ้เหตุการณ์ดงักล่าวจะท าใหก้จิการไดร้บัผลกระทบ
อย่างมากต่อยอดขายของกจิการ 

3. การมุ่งปรบัปรุงคุณภาพและความปลอดภยัของสนิคา้ 

พฒันาการทางเทคโนโลยดีจิทิลัในช่วง 5 ปีทีผ่่านมาไดท้ าใหบ้รษิทัต่าง ๆ หนัมาด าเนินกลยุทธ์
ที่ลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง หรอืที่เรยีกว่า Customer-Centric มากยิง่ขึ้น ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่สนิค้าจะต้องมี
ความจ าเพาะเจาะจงต่อความต้องการเฉพาะของลูกคา้แต่ละราย ดงันัน้แนวคดิการผลติสนิคา้มาตรฐาน
จ านวนมากเหมอืนในอดตีทีเ่รยีกว่า Mass Production จงึเป็นแนวคดิทีล่า้สมยั 

ดังนั ้นบริษัทที่ให้ความส าคัญต่อการลงทุนในการพัฒนาและวิจัย (R&D) เพื่อปรับปรุง
กระบวนการผลติใหส้ามารถลดต้นทุนการผลติต่อหน่วยจนสามารถผลติสนิค้าแบบเฉพาะเจาะจงแล้วมี
ก าไร จะกลายเป็นความได้เปรยีบด้านการแข่งขนัและท าให้บรษิทัดงักล่าวเตบิโตอย่างก้าวกระโดดใน
อนาคตได ้ 

นอกจากนี้สินค้าอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับเครื่องจกัร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ
เคมภีณัฑ์ ซึ่งมคีวามเสี่ยงด้านความปลอดภยัจากการใช้สนิค้าเหล่านี้ในกระบวนการผลติของบรษิทั
ผู้ใช้งานค่อนข้างมาก บริษัทจึงต้องมีการคิดค้นแนวทางในการเพิ่มความปลอดภัยของสินค้า  โดย
ประเดน็ความปลอดภยัจะเป็นปัจจยัหนึ่งทีน่ ามาสู่ยอดขายของสนิคา้ทีส่งูขึน้ไดใ้นอนาคต 

4. การใหค้วามส าคญักบัสวสัดกิารและความปลอดภยัของพนกังาน 

ในอดตีบรษิทัในกลุ่มสนิคา้อุตสาหกรรมอาจไม่ไดใ้หค้วามส าคญักบัความปลอดภยัของพนักงาน
และสวสัดิการมากนัก เพราะบรษิัทต่าง ๆ มกัจะมอี านาจต่อรองสูงกบัคนงานในโรงงาน และคนงาน
เหล่านัน้มกัจะไม่มทีางเลอืกในการเปลีย่นงาน นอกจากนี้ในอดตีไม่ไดม้สีือ่สงัคมออนไลน์แบบในปัจจุบนั 
จงึท าใหเ้หตุการณ์ต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ในโรงงานไม่สามารถแพร่กระจายใหผู้บ้รโิภคทัว่ไปรบัทราบ 

แต่เหตุการณ์ดงักล่าวได้แปรเปลีย่นไป โดยในปัจจุบนัแรงงานมทีางเลอืกในการเลอืกนายจ้าง
มากยิง่ขึน้ ระดบัการศกึษาโดยเฉลี่ยของแรงงานสูงขึ้น และเทคโนโลยดีจิทิลัไดท้ าใหบ้รษิทัไม่สามารถ
ปิดบงัเหตุการณ์ทีไ่ม่เหมาะสมไดอ้กีต่อไป ดงันัน้นักลงทุนจงึควรวเิคราะห์นโยบายด้านสวสัดภิาพของ
แรงงานอย่างละเอียดเพื่อประเมินว่ากิจการมีการด าเนินนโยบายที่สามารถลดความเสี่ยง ไม่ให้
กระบวนการผลติตอ้งหยุดชะงกัจากปัญหาของแรงงานไดม้ากน้อยเพยีงใด 

5. การใหค้วามส าคญัต่อแผนส ารองในภาวะวกิฤต ิ



ระบบเศรษฐกจิในปัจจุบนัอยู่ในภาวะทีม่คีวามผนัผวนสูง และปัจจยัภายนอกมกีารเปลีย่นแปลง
อย่างพลกิผนัอยู่เสมอ เช่นการเกดิขึ้นของโรคระบาด COVID-19 หรอืการเกดิขึ้นของสงคราม เป็นต้น 
การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวได้น ามาสู่ความจ าเป็นที่บรษิทัจะต้องมแีผนส ารองในการสร้างความมัน่ใจว่า
ธุรกิจจะสามารถด าเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น แผนส ารองดงักล่าวมกัจะเรยีกว่า Business Continuity 
Plan (BCP) ซึง่นกัลงทุนจะตอ้งหาขอ้มลูเพิม่เตมิว่าบรษิทัมกีารก าหนดแผนดงักล่าวอย่างไร ภายใต้การ
จ าลองสถานการณ์ความไม่แน่นอนทีส่ามารถเกดิขึน้ได ้

หากบรษิทัในกลุ่มสนิค้าอุตสาหกรรม มกีารก าหนดกลยุทธ์ขา้งต้นอย่างเป็นรูปธรรม นักลงทุน
จะสามารถประเมนิผลกระทบเชงิบวกต่อผลการด าเนินงานดา้นการเงนิของบรษิทัไดด้งัแสดงในตาราง 2 
ผลการด าเนินงานเชิงบวกในมติิต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนี้จะเป็นตวัแปรส าคญัที่นักลงทุนใช้ในการประเมิน
ศกัยภาพการเตบิโตของบรษิทัในอนาคต 

ตาราง 2 ผลกระทบดา้นการเงนิจากการด าเนินกลยุทธต์่าง ๆ ทีค่ านึงถงึปัจจยั ESG 

กลยุทธ ์ ผลกระทบทางบวกดา้นการเงนิ 
1. การมุ่งเป้าไปสู่ระบบ

เศรษฐกจิหมุนเวยีน 
(Circular Economy) 

- Gross Profit Margin สงูขึน้จากการลดตน้ทุน และเพิม่
ประสทิธภิาพของเครื่องจกัร 

- Sales สงูขึน้จากความพงึพอใจของลูกคา้ 
2. การมุ่งเป้าไปสู่ระบบ

เศรษฐกจิคารบ์อนต ่า (Low-
Carbon Economy) 

- โอกาสเกดิค่าใชจ้่ายพเิศษจากการปล่อยก๊าซคารบ์อนลดลง 
- ไม่พบกบัการลงทุนพเิศษ (CAPEX) ในอนาคต เพราะไดม้ี

การลงทุนลดการปล่อยก๊าซคารบ์อนแลว้ในปัจจบุนั 
3. การมุ่งไปสรา้งคุณภาพและ

ความปลอดภยัของสนิคา้ 
- Sales สงูขึน้จากความพงึพอใจของลูกคา้ การรกัษาฐาน

ลูกคา้เก่า การซื้อซ ้า การมมีลูค่าเพิม่ในสนิคา้สงูขึน้ ชื่อเสยีง
ของบรษิทัสงูขึน้ 

4. การใหค้วามส าคญักบั
สวสัดกิารและความ
ปลอดภยัของพนักงาน 

- อตัราการท าก าไรสงูขึน้ จากประสทิธภิาพการท างานของ
แรงงานสงูขึน้ 

- Turnover Rate ลดต ่าลง 
- Sales มคีวามต่อเนื่อง จากกระบวนการผลติทีไ่ม่หยุดชะงกั 

5. การใหค้วามส าคญัต่อแผน
ส ารองในภาวะวกิฤต ิ

- Sales มคีวามต่อเนื่อง จากกระบวนการผลติทีไ่ม่หยุดชะงกั 

  

ตวัอย่างกรณีศกึษาทีเ่ป็นรูปธรรมทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความส าคญัของปัจจยัดา้น ESG กบับรษิทัใน
กลุ่มสนิค้าอุตสาหกรรม คอื การเกิดขึ้นของโครงการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนชื่อ Industrial Deep 
Decarbonization Initiative (IDDI) ซึ่ง เ ป็นความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆ กับ UN Industrial 
Development Organization (UNIDO) เพื่อก าหนดมาตรฐานสนิคา้อุตสาหกรรม และส่งเสรมิใหเ้กดิการ
ซื้อสนิคา้อุตสาหกรรมทีม่าจากกระบวนการผลติทีล่ดการปล่อยก๊าซคารบ์อน ดงันัน้บรษิทัผลติโลหะและ



ซเีมนต ์ทีม่กีลยุทธใ์นการปรบัปรุงกระบวนการผลติเพือ่ลดการปล่อยก๊าซคารบ์อนจะไดร้บัประโยชน์จาก
ค าสัง่ซือ้ทีเ่พิม่สงูขึน้ในอนาคต 

 เพื่อให้นักลงทุนสามารถเริม่ต้นวเิคราะห์ขอ้มูล ESG ของบรษิทัในกลุ่มสนิค้าอุตสาหกรรมได้
ง่าย และมีแหล่งข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์เบื้องต้น นักลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลได้จา ก 
https://www.setsustainability.com/page/thsi-thailand-sustainability-investment ซึ่งเป็นการจดัท าโดย
ศูนยพ์ฒันาธุรกจิเพือ่ความยัง่ยนื ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

  

 

 

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

