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ในช่วงวิกฤติ COVID-19 ทุกคนก็คงพอจะเห็นแล้วว่าโรคระบาดนี้ทาให้เกิดความเสียหายทีร่ ุนแรงไปทัวโลก
่
ไม่
เฉพาะแต่เรื่องการเจ็บป่ วยและเสียชีวติ ของผู้คนเท่านัน้ แต่การป้ องกันโดยใช้มาตรการสร้างระยะห่างทางสังคมหรือ
Social Distancing ยังส่งผลกระทบต่อการหยุดชะงักด้านกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมครัง้ ใหญ่ สิง่ ทีต่ ามมาก็คอื การ
ว่างงานจานวนมหาศาลเพราะหลายธุรกิจต้องหยุดหรือชะลอการดาเนินงาน มีการคาดการณ์ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจ
จะติดลบอย่างมาก และคงเป็ นไปอย่างนัน้ จนกว่าจะมีการผลิตวัคซีนหรือยาออกมาปราบไวรัสตัวนี้ ซึง่ ทางวงการแพทย์
เองต่างก็คาดว่าจะอยูในช่วงประมาณ 2 ปี ต่อจากนี้ ในระหว่างนี้ทุกประเทศก็คงบอบช้าไปตามๆ กัน
ผูเ้ ชี่ยวชาญและนักวิเคราะห์จานวนมากเชื่อว่าโลกหลังวิกฤติ COVID-19 จะเปลีย่ นไปจากเดิมอย่างแน่ นอน
เพราะถ้าสังเกตดูระหว่างวิกฤติ COVID-19 นี้ มีหลายอย่างทีท่ าให้ชวี ติ ผูค้ นเปลีย่ นไปและอาจไม่ กลับมาเหมือนเดิม ซึง่
ทาให้เกิดการเปลีย่ นแปลงลักษณะพืน้ ฐาน (Fundamental Changes) ในชีวติ และสังคมของมนุ ษย์จนหลายๆ คนเชื่อว่า
เรากาลังก้าวไปสูโ่ ลกใหม่ (A New World)
ตลาดทุนภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ต้องเลือกลงทุนแบบใด
เพราะว่าวิกฤติครัง้ นี้กระทบกับหลายธุรกิจ ทาให้การดาเนินชีวติ ของคนทัวไปเปลี
่
ย่ นไป โดยเฉพาะพฤติกรรม
ของคนในระยะยาวหลังจากนี้ เช่น การทากิจกรรมทีต่ อ้ งรวมอยู่กบั ผูค้ นเยอะๆ คนก็หลีกเลีย่ งไปพอสมควร ธุรกิจสื่อสาร
ผูค้ นก็คงต้องใช้เพิม่ ขึน้ ธุรกิจอาหารและสินค้าทีจ่ าเป็ นในการดารงชีพมีแนวโน้มทีด่ ี ธุรกิจประกันภัยและประกันสุขภาพ
ก็จะมีคนให้ความสาคัญมากขึน้
บทพิ สูจน์ห้นุ ยังยื
่ นและการลงทุนอย่างยังยื
่ น
นักลงทุนเริม่ หันมาให้ความสาคัญกับข้อมูลการจัดการความเสีย่ งของธุรกิจมากขึน้ เพราะการจัดการความเสีย่ ง
นับเป็ นส่วนสาคัญประการหนึ่งในองค์ประกอบกลยุทธ์ความยังยื
่ น ที่จะพาธุ รกิจรอดพ้นจากวิกฤติเมื่อเกิดเหตุการณ์
ยากลาบาก ซึง่ ข้อมูลเหล่านี้มคี ่าอย่างมากต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนในอนาคต
ในอดีตผูล้ งทุนอาจพิจารณาข้อมูลตัวเลขผลประกอบการ และบทวิเคราะห์ทางการเงินเท่านัน้ แต่ในปั จจุบนั คง
ปฏิเ สธไม่ ได้ว่า การท าธุ รกิจอย่ างคานึง ถึง หลักความรับ ผิด ชอบต่ อสิ่งแวดล้อ ม สัง คม และบรรษัท ภิบ าลหรือ ESG
(Environmental Social Governance) เป็ นการบริหารจัดการธุรกิจที่สร้างสมดุลในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่
เชื่อ มโยงจากต้น น้ า ถึง ปลายน้ า ตัง้ แต่ ก ารจัด หาวัต ถุ ดิบ เพื่อ ใช้ใ นการผลิต การจัด ซื้อ การบริห ารความเสี่ยง การ
ตรวจสอบควบคุมภายใน การขนส่ง และการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กบั ผูบ้ ริโภค ดังนัน้ การบูรณาการเรื่อง ESG เข้าไปใน
กระบวนการดาเนินธุรกิจเป็ นสิง่ สาคัญที่ต้องทาเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดได้ในระยะยาว อีกทัง้ ยังสามารถสร้างผลกระทบเชิง
บวกต่อสังคม สิง่ แวดล้อมและผูม้ สี ว่ นได้เสียให้เพิม่ ขึน้ อันจะนาไปสูก่ ารสร้างความแข็งแกร่ง มันคงและยั
่
งยื
่ นให้กบั ธุรกิจ
ทีผ่ ่านมานักลงทุนในไทยอาจจะยังไม่ได้เลือกลงทุนในบริษทั ที่ทาธุรกิจโดยคานึงถึง หลักการ ESG มากนัก
ในขณะทีป่ ั จจุบนั ผูล้ งทุนสถาบันต่างชาติตดั สินใจเลือกเข้าไปลงทุนมากขึน้ ในบริษัทไทยทีม่ ุ่งเน้นทาเรื่อง ESG อย่าง
จริงจัง จากผลการศึกษาต่างๆ มีการระบุว่าบริษทั ทีม่ ผี ลการดาเนินงานด้าน ESG ทีด่ จี ะมีความเสีย่ งต่ ากว่าและมีต้นทุน
ของเงินทุน (Cost of Capital) ต่ากว่าบริษทั ทีไ่ ม่ให้ความสาคัญด้าน ESG รวมถึงมีความได้เปรียบมากกว่าในการเข้าถึง
แหล่งเงินทุน ดังนัน้ แม้ว่าราคาหุน้ ของบริษทั ทีค่ านึงถึงความยังยื
่ นอาจมีสภาวะขึน้ ลงตามสภาพแวดล้อมของตลาด แต่
การลงทุนในหุน้ ของบริษทั เหล่านี้จะมีความผันผวนน้อยกว่าแม้จะเจอพิษ COVID-19
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จากสถิติมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ที่อยู่ใน “หุ้นยังยื
่ น” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) มีมูลค่าตามราคาตลาด
ประมาณ 9.2 ล้านล้านบาท คิดเป็ น 63 เปอร์เซ็นต์จากมูลค่าตามราคาตลาดทัง้ หมด 14.7 ล้านล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่
13 ก.ค. 2563) และเมื่อดูสถิติย้อนหลังเปรียบเทียบอัตราส่วนเงินปั นผลตอบแทน (Dividend Yield) ของบริษทั จด
ทะเบียนใน THSI มี Dividend Yield ประมาณ 5.22 เปอร์เซ็นต์ ซึง่ สูงกว่า Dividend Yield ของบริษทั จดทะเบียนทัง้ หมด
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีม่ คี ่าเฉลีย่ ประมาณ 3.42 เปอร์เซ็นต์ (ข้อมูล ณ วันที่ 13 ก.ค. 2563)
ทัง้ หมดนี้เป็ นบทพิสูจน์ แล้วว่าในสภาวะที่ตลาดมีความผันผวนจากวิกฤติ COVID-19 ผู้ลงทุนควรพิจารณา
ข้อมูลของบริษทั จดทะเบียนทีม่ ผี ลการดาเนินงานด้าน ESG เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าผูล้ งทุนได้พจิ ารณาถึงโอกาสและความเสีย่ ง
ในด้าน ESG ควบคู่กบั การพิจารณาผลประกอบการทางการเงิน เพื่อ “การลงทุนอย่างยังยื
่ น” ทีจ่ ะสร้างความมันคง
่
ทางการเงินในระยะยาว ร่วมกับการสร้างสังคมและสิง่ แวดล้อมทีด่ ที างอ้อมจากการสนับสนุ นบริษทั จดทะเบียนทีท่ าธุรกิจ
โดยให้ความสาคัญเรื่อง ESG
ดร.กฤษฎา เสกตระกูล
รองผูจ้ ดั การ หัวหน้าสายงานพัฒนาความยังยื
่ นตลาดทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3 สิงหาคม 2563
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