
 
 

 

 
 

แนวทางการลงทุนด้วย ESG อีกหน่ึง Megatrends ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่หยั่ งรากลึก  

และส่งผลให้รูปแบบของเศรษฐกิจโลกในอนาคตมีความเปลี่ยนแปลง 

 

จากสถานการณ์ COVID-19 ท าให้เห็นจดุอ่อนของเศรษฐกิจและสงัคม ซึง่น าไปสู่การตรวจสอบที่เพิ่มขึน้ว่ารัฐบาล และบริษัท

ต่างๆ ด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมีความรับผิดชอบหรือไม่ นั่นรวมถงึการประกอบธุรกิจโดยค านึงถึงการใช้ทรัพยากร

อย่างยัง่ยืน และมีความรับผิดชอบต่อสงัคม ซึ่งประเด็นเหลา่นีจ้ะเป็นสิง่ที่ส าคญัในการพิจารณาจดัสรรเงินลงทนุและหาโอกาส

เข้าไปลงทนุยงับริษัทต่างๆด้วยเช่นกนั 

 

จากข้อมูลพบว่า สินทรัพย์ที่เก่ียวกับการลงทุนแบบยั่งยืนนัน้ คาดว่าจะเติบโตขึน้จากราว 30 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 

2020 เป็น 160 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2036 ในขณะที่องค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) ได้ประกาศ

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีทัง้หมด 17 เป้าหมาย ที่เรียกว่า SDGs ตัง้แต่ปี 2015 ซึ่งมีการพฒันาทัง้ด้านสิ่งแวดล้อม, 

สงัคม และความยั่งยืนทางเศรษฐกิจในระยะยาว ผู้บริโภคในปัจจบุันเร่ิมมีการรับรู้ และให้ความส าคัญกบัความยั่งยืนมากขึน้

เร่ือยๆ โดยจะเห็นได้ว่าผู้ บริโภคเร่ิมเรียกร้องให้บริษัทต่างๆ มีมาตรฐานที่สงูขึน้ ในขณะที่นักลงทุนเอง ให้ความสนใจใน

หลกัการลงทนุอย่างรับผิดชอบขององค์การสหประชาชาติ  
 

บริษัทจะถกูวัดด้วย 3 องค์ประกอบ คือ ESG (สิง่แวดล้อม, สงัคม และธรรมาภิบาล) ซึ่งจะเป็นตัววัดผลของความยัง่ยืน และ

ผลกระทบเชิงบวกทางด้านสงัคมของการลงทนุในบริษัทนัน้ๆ การพิจารณาถงึผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจ และการตดัสินใจ

ของผู้บริหารในด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทจะได้รับประโยชน์จากการประหยัดต้นทุนในระยะยาวและน าไปสูผ่ลตอบแทนที่ยั่งยืน

ให้กบัผู้ ถือหุ้น ตัวอย่าง เช่น บริษัท Nike (ผู้ผลิตอปุกรณ์กีฬารายใหญ่ในสหรัฐฯ) ได้ใช้วสัดุที่น ากลบัมาใช้ซ า้ถงึ 76% ในสนิค้า

ของบริษัท และท าให้ลดขยะได้ถึง 1,500 ตนัต่อปี และยงัช่วยลดต้นทนุการผลติ บริษัทที่ยังไม่มีการบริหารจดัการความเสี่ยง

ด้านสิ่งแวดล้อม อาจเผชิญกับปัญหาการฟ้องร้อง และภาพลกัษณ์ที่เสียหาย ซึง่สง่ผลกระทบต่อความสามารถในการท าก าไร

ของบริษัท  หรือไม่ว่าจะเป็น บริษัท Microsoft และ Adobe ซึ่งถือเป็นบริษัทที่ให้ความส าคัญด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม 

เช่น ความเท่าเทียมกันทางเพศ และความหลากหลายของประชากรในที่ท างาน มีแนวโน้มที่จะได้รับความสนใจจากผู้บริโภค 

และธุรกิจที่มีความคิดสอดคล้องกัน บริษัทเหล่านีม้ักให้ความส าคัญต่อความพึงพอใจของลกูค้า และพนักงาน ผลลัพธ์คือ



 
 

ความเชื่อมั่น และผูกพันธ์ของลกูค้า และพนักงานที่ช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัท  นอกจากนีย้ังมีจัวอย่างในส่วนของ

บริษัท Accenture และ Visa เป็นบริษัทที่มีธรรมาภิบาลที่ดีส่งผลให้บริษัทเป็นที่สนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ ถือหุ้น , 

และลกูค้า 

 

 

การมีธรรมาภิบาลที่ดีนัน้ ช่วยป้องกันปัญหาคอรัปชั่น และการทุจริต ซ่ึงช่วยส่งเสริมความม่ันใจให้กับนักลงทุนใน
ตลาดการเงนิ การลงทุนที่ยั่ งยืนเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนอย่างไร 

โครงการที่เป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อมถกูมองว่าเป็นโครงการที่มีความเสีย่งต ่า บริษัทจึงมักจะได้อตัราดอกเบีย้เงินกู้ที่ระดบัต ่ากว่า

โครงการทั่วไป นั่นหมายถึง โอกาสในการสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่สงูขึน้  นักลงทุนเองมีความสนใจปัจจัยด้าน ESG 

เพิ่มมากขึน้ในปีที่ผ่านมา เห็นได้จากการเพิ่มขึน้ของผู้ออกตราสารหนี ้green bond  นอกจากนีค้าดว่านกัลงทนุสถาบนัทัว่โลก

กว่า 71% จะน าปัจจยั ESG มาเป็นสว่นหนึง่ของกระบวนการลงทนุภายในปี 2030 

^ Allianz Global Investors “Institutional Investor Survey”, April 2019 

 

 

การใช้ปัจจยั ESG เพื่อประกอบการตดัสนิใจลงทนุ ท าให้นกัลงทุนมั่นใจได้ว่าบริษัท ที่เลือกลงทนุมีแนวโน้มที่ระยะยาวจะสร้าง

การเติบโตและก าไรที่ยั่งยืน พิจารณาเลือกบริษัทที่ให้ความส าคัญกับการเติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อเพิ่มผลก าไรให้กับธุรกิจ 

โดยเฉพาะบริษัทที่สนับสนุนความยั่งยืนในด้านต่างๆ ที่คุณให้ความส าคัญด้วย เช่น การรักษาสิ่งแวดล้อม  การค านึงถึง

ผลกระทบต่อชมุชนและคณุภาพชีวิต  การก าเนินธุรกิจด้วยความเท่าเทียมทัง้ทางด้านเพศและเชือ้ชาติ เป็นต้น 

 

บลจ. ยูโอบี ให้ความส าคัญกับการบริหารกองทุนภายใต้แนวคิด ESG และแนะน าให้นักลงทุนลงทุนในหุ้น ตราสารหนีห้รือ

ลงทุนผ่านกองทุนภายใต้แนวคิดการเติบโตอย่างยัง่ยืน หรือ ESG เรามองว่าการน าปัจจยัด้าน ESG มาเป็นหนึง่ในการคดัเลอืก

บริษัทที่เข้าลงทุน ว่าจะต้องเป็นบริษัทที่ให้ความส าคญักบัปัจจยัด้านความยัง่ยืน จะท าให้บริษัทมีความได้เปรียบในระยะยาว 

น าไปสูโ่อกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มีเสถียรภาพให้แก่ผู้ลงทนุได้เช่นกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ข้อสงวนสิทธ์ิและค ำเตือนเก่ียวกับควำมเส่ียงในกำรลงทุน  

 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากัด (“บริษัทจัดการ”) จัดท าเอกสารฉบับนีข้ึน้เพื่อวตัถุประสงค์ในการ
เผยแพร่ข้อมูลเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นค าเสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดท าการซือ้ และ/หรือ ขาย
ผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในในเอกสารฉบับนี ้ และไม่ถือเป็นการให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน า
เก่ียวกบัการท าธุรกรรมที่เก่ียวข้องกับผลติภัณฑ์ด้านการลงทนุของบริษัทต่างๆ ตามที่ระบไุว้ในเอกสารนีแ้ต่อย่างใด  แม้บริษัท
จดัการจะได้ใช้ความระมัดระวงัตามสมควรเพื่อให้ข้อมูลดงักล่าวมีความถกูต้องและตรงกบัวัตถปุระสงค์ของการจัดท าเอกสาร
นี ้บริษัทจัดการและพนักงานของบริษัทจัดการไม่มีความรับผิดและจะไม่รับผิดส าหรับความผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง หรือ
การตกหล่นของข้อมลูใดๆ ที่เกิดขึน้ไม่ว่าด้วยเหตใุดก็ตาม รวมทัง้จะไม่รับผิดส าหรับการกระท าใดๆ ที่เกิดขึน้บนพืน้ฐานของ
ความเห็นหรือข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี ้บริษัทจัดการไม่ได้ให้ค ารับรองหรือรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดย
ปริยาย เก่ียวกับความถูกต้อง แม่นย า น่าเชื่อถือ ทันต่อเหตุการณ์ หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวในกรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
และบริษัทจัดการขอปฏิเสธความรับผิดทัง้ปวงที่เกิดหรืออาจเกิดขึน้ในทุกกรณี  ทัง้นี  ้ความเห็น บทวิเคราะห์ หรือการ
คาดคะเนต่างๆ เก่ียวกับเหตุการณ์หรือผลการด าเนินงานในอนาคตที่ปรากฏในเอกสารนี ้(ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงข้อมูล
เก่ียวกบัประเทศ เศรษฐกิจ ตลาด หรือบริษัทต่างๆ) ไม่ถือเป็นเคร่ืองยืนยันและอาจแตกต่างจากเหตกุารณ์หรือผลประกอบการ
ที่เกิดขึน้จริงได้  ผลการด าเนินงานของกองทุนหรือบริษัทจัดการในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับ
ผลติภัณฑ์ในตลาดทนุในอดีต มิได้เป็นเคร่ืองยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคตหรือที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต และอาจมีกรณี
ที่ผลการด าเนินงานเป็นไปอย่างผิดความคาดหมายเนื่องจากเหตุการณ์หรือปัจจัยต่างๆ ที่ไม่เป็นปกติได้  การลงทุนในหน่วย
ลงทุนมิใช่การฝากเงิน และไม่ถือว่าบริษัทจดัการ และ/หรือ บริษัทในเครือหรือผู้ด าเนินการขายของบริษัทจัดการได้รับประกัน
การลงทนุให้แก่ผู้ลงทุนแต่อย่างใด  นอกจากนัน้ การลงทนุมีความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นความเสีย่งจากการลงทุน ความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน หรือความเสี่ยงอื่นๆ ดังนัน้ ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเร่ิมแรก หรือไม่
ได้รับเงินลงทนุคืนเลยก็ได้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชีช้วนของกองทนุ ค าเตือน และเอกสารที่เก่ียวข้องก่อนท าการ
สัง่ซือ้หน่วยลงทุน และในการท าธุรกรรมต่างๆ เพื่อหน่วยลงทุนนัน้จะต้องท าตามรูปแบบและวิธีการที่ระบไุว้ในหนงัสือชีช้วน
ส าหรับนักลงทุนที่ต้องการทราบข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อบริษัทจัดกา รหรือผู้ด าเนินการขายที่ท่านใช้
บริการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิในข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนีโ้ดยห้ามมิให้ผู้ ใดเผยแพร่ ท าซ า้ ดัดแปลง ลอกเลียนแบบ 
อ้างอิง ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน หรือใช้วิธีการใดก็ตามเว้นแต่จะได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากบริษัทจัดการเป็นลายลกัษณ์
อักษรก่อน นอกจากนัน้  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิที่จะท าการแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อความใดๆ ใน
เอกสารนีไ้ด้ตามที่บริษัทจดัการจะเห็นสมควร 
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