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ข้อมูล ESG เรื่องดีๆ ที่ผล้ ู งทุนอยากรู้
โลกกำลังเข้ำสู่ยุค VUCA1 ทำให้เกิดปรำกฎกำรณ์ต่ำงๆ ที่สร้ำงควำมไม่แน่ นอนทำงเศรษฐกิจ สังคม และ
สิง่ แวดล้อม เช่น กำรเปลีย่ นแปลงสภำพภูมอิ ำกำศ โรคระบำด หรือ กำรพัฒนำเทคโนโลยีอย่ำงก้ำวกระโดด โดยเฉพำะ
ช่วงกำรระบำดของโควิด-19 มีผลกระทบรุนแรงต่อภำคธุรกิจ และทุกคนต้องปรับตัวให้อยู่รอดได้ท่ำมกลำงวิกฤตนี้ เพื่อ
รักษำควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและศักยภำพของธุรกิจระยะยำว ดังนัน้ กำรดำเนินธุรกิจโดยคำนึงแต่ผลประโยชน์ทำง
กำรเงินเพียงอย่ำงเดียว อำจไม่ตอบโจทย์ผลู้ งทุนในยุคโควิด -19 ทีค่ ำดหวังว่ำบริษทั จะช่วยสำนประโยชน์ให้ผมู้ สี ่วนได้
เสียในห่วงโซ่คุณค่ำของตัวเอง
กำรเปิ ดเผยข้อมูลของธุรกิจเป็ นกลไกสำคัญทีใ่ ช้ตดั สินใจเพื่อกำรลงทุน โดยธุรกิจทีม่ กี ำรเปิ ดเผยข้อมูลอย่ำง
โปร่งใส ถูกต้อง และครบถ้วนก็จะยิง่ สร้ำงควำมเชื่อมันให้
่ แก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียและดึงดูดให้ผลู้ งทุนเกิดควำมสนใจ อย่ำงไรก็
ตำม กำรเปิ ด เผยข้อ มูลของธุ ร กิจ ควรแสดงให้เ ห็นถึง กำรดำเนิ น ธุ ร กิจ และบริห ำรควำมเสี่ย งที่ค ำนึ งถึง ปั จ จัย ด้ำ น
สิง่ แวดล้อม สังคม และกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Environmental Social Governance หรือ “ESG”) เพื่อให้ผลู้ งทุนมี
ข้อมูลเพียงพอสำหรับกำรพิจำรณำลงทุน สอดคล้องกับรำยงำนของ KPMG เรื่อง Impact of ESG Disclosure2 ทีอ่ ธิบำย
ว่ำผูล้ งทุนชัน้ นำระดับโลกอย่ำง BlackRock และ Vanguard นิยมใช้ขอ้ มูล ESG มำวิเครำะห์สุขภำพของบริษทั ในระยะ
ยำว เช่น ข้อมูลกำรใช้พลังงำนที่สะท้อนทัง้ ต้นทุนธุรกิจและควำมเสีย่ งในกำรพึง่ พำพลังงำน อีกทัง้ มีกำรนำปั จจัยด้ำน
ESG มำเป็ นส่วนหนึ่งในเงื่อนไขกำรออกผลิตภัณฑ์เพื่อกำรลงทุน เช่น กองทุน และ ETFs โดยเชื่อว่ำธุรกิจทีค่ ำนึงถึง
หลักกำร ESG จะช่วยลดควำมเสีย่ งจำกกำรลงทุนและสำมำรถสร้ำงผลตอบแทนได้สม่ ำเสมอ ควบคู่ไปกับกำรสร้ำง
ผลลัพธ์ทด่ี ตี ่อสังคมและสิง่ แวดล้อมในภำพรวม โดยข้อมูลจำก The Global Sustainable Investment Review 20183
พบว่ำ กำรเติบโตของสินทรัพย์สทุ ธิของกำรลงทุนทีค่ ำนึงถึงปั จจัย ESG ทัวโลกมี
่
แนวโน้มสูงขึน้ จำก 13 ล้ำนล้ำนเหรียญ
สหรัฐในปี 2555 เพิม่ เป็ น 22.8 ล้ำนล้ำนเหรียญสหรัฐในปี 2560 และเป็ น 30.6 ล้ำนล้ำนเหรียญสหรัฐในปี 2561 ดังนัน้
บริษทั ทีเ่ ปิ ดเผยข้อมูลด้ำน ESG อย่ำงโปร่งใสและมีคุณภำพจะยิง่ สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงแหล่งทุนมำกขึน้
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volatility กำรเปลีย่ นไว uncertainty ควำมไม่แน่นอน complexity ควำมซับซ้อน และ ambiguity ควำมคลุมเครือ
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2019/09/impact-of-esg-disclosures.pdf
3
http://www.gsi-alliance.org/wp-content/uploads/2019/06/GSIR_Review2018F.pdf
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ควำมต้องกำรข้อมูล ESG ทีม่ แี นวโน้มเพิม่ สูงขึน้ อย่ำงต่อเนื่องกลำยเป็ นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้ธุรกิจ
เปิ ดเผยข้อมูล ESG มำกยิง่ ขึน้ โดยผลสำรวจบริษทั ใน S&P 500 ปี 2562 มีกำรรำยงำน ESG หรือรำยงำนควำมยังยื
่ น
ถึง 86% เพิม่ ขึน้ จำกปี 2555 ที่มกี ำรรำยงำนเพียง 20% ขณะที่ผลสำรวจกำรเปิ ดเผยข้อมูลควำมยังยื
่ น ปี 2563 ของ
บริษทั ในตลำดหลักทรัพย์ไทยกลุ่ม SET50 พบว่ำมีกำรรำยงำนมำกถึง 80% ล่ำสุดรำยงำน “Measuring Sustainability
Disclosure 2019” ทีจ่ ดั ทำโดย Corporate Knights และ AVIVA ได้จดั อันดับกำรเปิ ดเผยข้อมูลควำมยังยื
่ นของบริษทั ใน
ตลำดหลักทรัพย์ 49 แห่งทัวโลก
่
ซึง่ ตลำดหลักทรัพย์ไทยติดอันดับ 9 และเป็ นตลำดหลักทรัพย์เอเชียเพียงแห่งเดียวทีต่ ดิ
1 ใน 10 อันดับแรกของโลก ต่อเนื่องเป็ นปี ท่ี 3 สะท้อนให้เห็นว่ำบริษัทจดทะเบียนไทยให้ควำมสำคัญกับกำรเปิ ดเผย
ข้อมูล ESG และโดดเด่นจนได้รบั กำรยอมรับในระดับสำกล
นอกจำกนี้ ตลำดทุนทัวโลกยั
่
งใช้กลไกกำรเปิ ดเผยข้อมูลในกำรขับเคลื่อนควำมยังยื
่ นทำงเศรษฐกิจ สังคม
และสิง่ แวดล้อม โดยในปี 2563 สำนักงำน ก.ล.ต. ร่วมกับตลำดหลักทรัพย์ฯ ได้ปรับปรุงแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี
(แบบ 56-1) เรียกว่ำ One Report ทีเ่ น้นส่งเสริมให้บริษทั บูรณำกำรปั จจัยด้ำน ESG เข้ำสูก่ ำรดำเนินธุรกิจปกติและนำมำ
เปิ ดเผยข้อมูล ถือเป็ นกำรยกระดับคุณภำพกำรเปิ ดเผยข้อมูล ESG ครัง้ สำคัญของตลำดทุนไทย โดยตลำดหลักทรัพย์ฯ
มีบทบำทสำคัญในกำรสนับสนุ นและพัฒนำบริษทั จดทะเบียนผ่ำนกำรอบรมให้ควำมรู้ กำรให้คำปรึกษำ กำรพัฒนำคู่มอื
และเครื่องมือ เพื่อเพิม่ ประสิทธิภำพกำรจัดกำรและลดควำมเสีย่ งด้ำน ESG สำหรับบริษัท รวมถึงสนับสนุ นให้มกี ำร
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนด้ำนควำมยังยื
่ นอย่ำงโปร่งใส ภำยใต้กระบวนกำรวัดควำมก้ำวหน้ำและเปิ ดเผยข้อมูลด้ำนควำม
ยังยื
่ นสูส่ ำธำรณะอย่ำงเป็ นระบบ เพื่อให้ผมู้ สี ่วนได้เสียเกิดควำมมันใจและผู
่
ล้ งทุนมีขอ้ มูลอย่ำงเพียงพอสำหรับตัดสินใจ
ลงทุน
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ดร. กฤษฎา เสกตระกูล
รองผูจ้ ดั กำรหัวหน้ำสำยงำนพัฒนำควำมยังยื
่ นตลำดทุน
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
30 กันยำยน 2563
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