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 แนวคดิในการด าเนินธุรกจิทีมุ่ง่เน้นความยัง่ยนืในระยะยาว ไมห่วงัเพยีงผลก าไรในระยะสัน้ เริม่เขา้มามบีทบาท
และไดร้บัความนิยมมากขึน้ในยคุปัจจุบนั โดยกรอบแนวคดิหลกัทีไ่ดร้บัความนิยมคอืการค านึงถงึปัจจยัดา้น 
สิง่แวดลอ้ม สงัคม และธรรมาภบิาล (Environment, Social and Governance: ESG) ซึง่จากการพฒันาแนวคดิในการ
ด าเนินธุรกจิน าไปสู่การขยายตวัอยา่งรวดเรว็ในมติดิา้นการลงทุน ก่อใหเ้กดิแนวคดิการลงทุนอยา่งรบัผดิชอบและเพื่อ
ความยัง่ยนื โดยผูล้งทุนทัง้สถาบนัและรายบุคคลทัว่โลกหนัมาใหค้วามส าคญักบัการลงทุนในหุน้ยัง่ยนืมากขึน้ จนอาจ
กลายเป็นการลงทุนกระแสหลกั และกา้วไปเป็นหนึ่งในขอ้มลูพืน้ฐานในการประกอบการตดัสนิใจลงทุนในอนาคต 

 หลกัปฏบิตัสิ าหรบัการลงทุนอยา่งมคีวามรบัผดิชอบ (Principles for Responsible Investment : PRI)  
ทีส่นบัสนุนโดยสหประชาชาต ิไดเ้น้นการน าประเดน็ดา้น ESG มาประกอบการวเิคราะหแ์ละการตดัสนิใจในการลงทุน 
ตลอดจนส่งเสรมิใหภ้าคธุรกจิมกีารเปิดเผยขอ้มลูดา้น ESG อยา่งเป็นรปูธรรม เพื่อใหผู้ท้ ีเ่กีย่วขอ้งและผูล้งทุนมัน่ใจได้
ว่ามสี่วนรว่มสนับสนุนบรษิทัทีด่ าเนินธุรกจิอย่างมคีวามรบัผดิชอบและเพื่อความยัง่ยนือย่างแทจ้รงิ โดยในปี 2563 มนีกั
ลงทุนสถาบนัทีล่งนามสนบัสนุนหลกัการของ PRI แลว้ทัง้สิน้กว่า 3,000 แห่ง คดิเป็นสนิทรพัยภ์ายใตก้ารบรหิาร
มากกว่า 103.4 ลา้นลา้นเหรยีญสหรฐัฯ เตบิโตขึน้จากปี 2549 ทีม่นีกัลงทุนสถาบนัเพยีง 63 แห่ง และสนิทรพัยภ์ายใต้
การบรหิารเพยีง 6.5 ลา้นลา้นเหรยีญสหรฐัฯ1 (ภาพที ่1) 

 ภาพท่ี 1 : การเติบโตของการลงทุนอย่างยัง่ยืน 
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ข้อมูลด้าน ESG ส าหรบัการลงทุนอย่างยัง่ยืน (ESG Investing) 
                                                              

1 UN Principles for Responsible Investment (PRI): An investor initiative in partnership with UNEP finance initiative and the UN global compact 
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 การเตบิโตอยา่งรวดเรว็ของสนิทรพัยภ์ายใตก้ารบรหิารท าใหร้ะบบนิเวศ (ecosystem) ทางการลงทุนอยา่ง
ยัง่ยนืโดยรวมเตบิโตอยา่งรวดเรว็ ทัง้ในฝัง่ลงทุน เช่น บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการลงทุน ตลอดไปจนถงึการเปิดเผยขอ้มลู
บรษิทัและผูใ้หข้อ้มลูดา้น ESG เช่น ผูจ้ดัท าดชันี (index provider) และบรษิทัทีใ่หค้ะแนนเกี่ยวกบัดา้น ESG กม็กีาร
เตบิโตอยา่งต่อเนื่องเช่นเดยีวกนั 

 ในปัจจบุนั ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูผลการประเมนิดา้นสิง่แวดลอ้ม 
สงัคม และบรรษทัภบิาล (ESG) ของบรษิทัจด
ทะเบยีน อยูบ่นเวบ็ไซต ์www.settrade.com โดยมทีัง้
ขอ้มลูผลการประเมนิการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทั
จดทะเบยีน (CGR) โดยสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
(IOD) ขอ้มลูรายชื่อบรษิทัจดทะเบยีนทีไ่ดร้บัคดัเลอืก
ใหอ้ยูใ่น “รายชื่อหุน้ยัง่ยนื” หรอื THSI หรอืขอ้มลู
รายชื่อบรษิทัจดทะเบยีนทีไ่ดร้บัคดัเลอืกใหอ้ยูใ่นดชันี 
DJSI และนอกจากนัน้ ยงัมผีูใ้หบ้รกิารจดัอนัดบั 
rating ดา้น ESG ซึง่เป็นพนัธมติรระดบัโลกที่
ใหบ้รกิารประเมนิผลการด าเนินงานดา้นความยัง่ยนื 
(sustainability rating agencies) ของธุรกจิทัว่โลก 
อยา่ง Arabesque และ Vigeo อกีดว้ย 

 โดย SET Note ฉบบันี้จะขอน าเสนอตวัอยา่งการใชข้อ้มลู ESG ในกระบวนการตดัสนิใจลงทุน และสรา้งเป็น
กลุ่มหลกัทรพัย ์(portfolio) ทีล่งทุนในหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีน เพื่อเป็นหน่ึงในวธิกีารลงทุนในกลุ่มหลกัทรพัย ์โดยอยู่
บนพืน้ฐานของการใชค้ะแนนดา้น ESG ในการสรา้ง portfolio ซึง่รวมถงึการพจิารณากรอบระยะเวลาในการลงทุน 
หลกัเกณฑใ์นการคดัเลอืกหลกัทรพัยท์ีจ่ะลงทุน รอบการปรบัสมดุลกลุ่มหลกัทรพัยท์ีล่งทุน (portfolio rebalancing) 
และการวดัผลการด าเนินงานของการลงทุน 

 

 

 

 แนวโน้มการลงทุนในปัจจบุนั ไดม้กีารใชข้อ้มลู ESG เขา้ไปรวมอยูใ่นกระบวนการตดัสนิใจลงทุน โดยมวีธิกีาร 
หรอืขัน้ตอน ทีแ่ตกต่างกนั ซึง่วธิกีารทีน่ ามาใชใ้นการศกึษาครัง้นี้เป็นเพยีงหนึ่งในวธิกีารทีส่ามารถผนวกปัจจยัดา้น 
ESG ในการสรา้งกลุ่มหลกัทรพัย ์(portfolio) โดยอาจแบ่งเป็น 5 ขัน้ตอนตามทีแ่สดงในภาพที ่2 

 

แนวทางการใช้ข้อมลู ESG ในการสร้าง portfolio  

http://www.settrade.com/
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ภาพท่ี 2 : ขัน้ตอนการผนวกปัจจยัด้าน ESG เข้ากบักระบวนการลงทุน 

 

 

 การศกึษาครัง้นี้ ไดใ้ชข้อ้มลูคะแนน ESG จากบรษิทัทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิารจดัอนัดบั rating ดา้น ESG (Arabesque) 
มาท าการศกึษา โดยมขีัน้ตอนการสรา้งกลุ่มหลกัทรพัยล์งทุน ดงัต่อไปนี้  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม่า :  ทีม่า : An evolution in ESG Indexing; iShares by Blackrock. 

N~(74, 87) 

N~(27, 31) 
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ขัน้ตอนการสร้าง ESG-integrated portfolio 

เลอืกเฉพาะหลกัทรพัยท์ีม่กีารใหค้ะแนนดา้น ESG 

คดัเฉพาะหลกัทรพัยท์ีไ่ดค้ะแนน ESG อยู่ในระดบัสงู (เช่น 30 อนัดบัแรก) 
และมคีุณสมบตัผิ่านเกณฑด์า้นมลูค่าหลกัทรพัยแ์ละดา้นสภาพคล่อง2 
ถ่วงน ้าหนกั (weighting) การลงทุนโดยใชว้ธิกีารค านวณแบบถ่วงน ้าหนกัดว้ย
มลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาด (market-cap weight) หรอืวธิใีหน้ ้าหนกักบัทุก
หลกัทรพัยเ์ท่ากนั (equal weight) 

2 สดัสว่นผูถ้อืหุน้รายย่อย (free-float) ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 20 ของทนุช าระแลว้ของบรษิทั มลูค่าการซือ้ขายรายวนัเฉลีย่ทีม่ากพอสมควร มลูคา่
หลกัทรพัยต์ามราคาตลาด (market capitalization) ไมน้่อยกว่า 5,000 ลา้นบาท และตอ้งมกีารซือ้ขายเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปีขึน้ไป 

เกลีย่น ้าหนกั (tilt) จากหุน้ทีม่คีะแนน ESG น้อยกว่าไปใหก้บัหุน้ทีม่คีะแนน 
ESG มากกว่า โดยจดักลุ่มหุน้เป็น quartile ตามคะแนน ESG 

จากวธิกีารถ่วงน ้าหนกัทัง้ 2 วธิ ีและท าการเกลีย่น ้าหนกัไปใหก้บัหุน้ทีม่ ี
คะแนน ESG มากกว่า จะไดท้ัง้หมด 4 portfolios ดงัตารางต่อไปนี้  

2 วธิถ่ีวง
น ้าหนกั 

x 
 

ไม่เกลีย่น ้าหนกั 
/ เกลีย่น ้าหนกั 

= 
4 portfolios 
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ESG-integrated portfolio 4 แบบ 

ถ่วงน ้าหนกั (weight) / เกลีย่น ้าหนกั (tilt) ไม่เกลีย่น ้าหนกั เกลีย่น ้าหนกั 

ถ่วงน ้าหนกัดว้ย Market Cap. ESG Portfolio 1  ESG Portfolio 2 

ถ่วงน ้าหนกัเท่ากนัทุกหลกัทรพัย ์ ESG Portfolio 3   ESG Portfolio 4 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

รายช่ือ 
กลุ่ม

อตุสาหกรรม 

ESG 
Score* 

สดัส่วนน ้าหนัก 
ในพอรต์   

AOT Service 68.34 4.23% 

BPP Resource 75.57 4.23% 

CENTEL Service 67.19 4.23% 

DELTA Technology 70.95 4.23% 

EGCO Resource 67.29 4.23% 

HMPRO Service 67.92 4.23% 

PTTEP Resource 66.08 4.23% 

SPRC Resource 69.52 4.23% 

GFPT Agro & Food 64.24 3.73% 

INTUCH Technology 63.71 3.73% 

ESG-integrated portfolios และผลตอบแทนการลงทุน 

หมายเหตุ: ESG Portfolio เป็นกลุ่มหลกัทรพัยท์ีไ่ดค้ะแนน ESG สงูอยู่ใน top 50
th
 percentile 

ภาพท่ี 3 : สดัส่วนของกลุ่มหลกัทรพัยใ์นพอรต์การลงทุน ESG 
(ESG Portfolio 4) 

 

ภาพท่ี 4 : หลกัทรพัยท่ี์มีน ้าหนักมากท่ีสุด 10 อนัดบัแรก 
(ESG Portfolio 4) 

 

หมายเหต:ุ UW = under-weight Benchmark, OW = over-weight Benchmark 

            : สดัส่วนการลงทนุหลงัการปรบัสมดุลล่าสุด ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2563 

            : Benchmark = SET100 TRI Index 

4 

            : ESG Score เป็นค่าเฉลีย่ 6 เดอืนก่อนรอบการปรบัสมดุล 

*ค่าเฉลีย่ ESG Score = 58.20 
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ภาพที ่3 แสดงสดัส่วนของหุน้กลุ่มต่างๆ ส าหรบัการจดักลุ่มหลกัทรพัยแ์บบ ESG Portfolio 4 ซึง่เป็น
หลกัทรพัยท์ีม่สีภาพคล่องและไดร้บัคะแนน ESG สงู ทีท่ าการถ่วงน ้าหนกัการลงทุนใหเ้ท่ากนัในทุกหลกัทรพัย ์(equal 
weight) และท าการเกลีย่น ้าหนกั (tilt) จากหลกัทรพัยท์ีม่คีะแนน ESG น้อย ไปใหก้บัหลกัทรพัยท์ีม่คีะแนน ESG สงู 
ซึง่มนี ้าหนกัของกลุ่มธุรกจิทรพัยากร (Resource) ในสดัส่วนประมาณ 1 ใน 3 ของพอรต์การลงทุน ในขณะทีก่ลุ่มธุรกจิ
บรกิาร (Service) กลุ่มธุรกจิการเงนิ (Financial) และกลุ่มธุรกจิเทคโนโลย ี(Technology) มสีดัส่วนใกลเ้คยีงกนัที่
ประมาณ 20% ของ portfolio 

ESG Portfolio 4 มหีุน้ในกลุ่มทีไ่ดน้ ้าหนกัมากกว่าน ้าหนกัในดชันีอา้งองิ (over-weight) มากทีสุ่ดคอื กลุ่มธุรกจิ
เทคโลย ี(+7.16%) และกลุ่มทีถ่่วงน ้าหนกัน้อยกว่าน ้าหนกัในดชันีอา้งองิ (under-weight) มากทีสุ่ด ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกจิ
บรกิาร (-8.70%) ทัง้นี้หลกัทรพัยท์ีม่นี ้าหนกัมากทีสุ่ด 10 อนัดบัแรก ส่วนใหญ่จะมกีารถ่วงน ้าหนกัการลงทุนทีม่ากกว่า
ดชันีอา้งองิ เนื่องจากใชว้ธิกีารถ่วงน ้าหนกัแบบเท่ากนัทุกหลกัทรพัย ์(ภาพที ่4) 

ภาพท่ี 5 : ผลตอบแทนรวม (Total Return) และความผนัผวน (Standard Deviation) ย้อนหลงัตามช่วงเวลา 

Note: ขอ้มลู ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563; ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน (SD) เป็นการค านวณความผนัผวนแบบต่อปี; เริม่ค านวณดชันีตัง้แต่วนัที ่30 ธนัวาคม 2561 

ในแงข่องการวดัผลตอบแทนรวมแบบยอ้นหลงัตามช่วงเวลา ตามภาพที ่5 พบว่า การจดักลุ่มหลกัทรพัยท์ีใ่ช้
ขอ้มลูคะแนน ESG รว่มในการวเิคราะห ์ใหผ้ลตอบแทนรวมมากกว่าดชันี SET100 TRI ในทุกรปูแบบของการจดักลุ่ม
หลกัทรพัย ์(ESG Portfolio 1 ถงึ 4) และทุกช่วงเวลายอ้นหลงั เช่น นบัตัง้แต่มกีารจดัท าคะแนน ESG ประมาณ 1 ปี 
9 เดอืน พบว่า กลุ่มหลกัทรพัยล์งทุนในหุน้ทีไ่ดค้ะแนน ESG สงูอยูใ่น top 50th percentile และท าการถ่วงน ้าหนกั
ดว้ยมลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาด (ESG Portfolio 1) มผีลตอบแทนรวม -16.93% ซึง่สงูกว่า SET100 TRI ทีม่ ี
ผลตอบแทนรวม -18.97% เป็นตน้ ทัง้นี้หากน ากลุ่มหลกัทรพัยล์งทุนดงักล่าว มาท าการเกลีย่น ้าหนกัดว้ยคะแนน 
ESG โดยลดจากหุน้ทีม่คีะแนน ESG ต ่า ไปเพิม่ใหก้บัหุน้ทีม่คีะแนน ESG สงู (ESG Portfolio 2) พบว่า ได้
ผลตอบแทนรวมเพิม่ขึน้จาก ESG Portfolio 1 อกีประมาณ 2%  

นอกจากนัน้ การจดักลุ่มหลกัทรพัยล์งทุนในหุน้ทีม่คีะแนน ESG สงู แบบทีท่ าการถ่วงน ้าหนกัเท่ากนัทุก
หลกัทรพัย ์(ESG Portfolio 3) มผีลตอบแทนรวม -10.21% สงูกว่า SET100 TRI ที ่-18.97% และหากน ากลุ่ม
หลกัทรพัยล์งทุนดงักล่าว มาท าการเกลีย่น ้าหนกัตามคะแนน ESG โดยลดจากหุน้ทีม่คีะแนน ESG ต ่า ไปเพิม่ใหก้บั
หุน้ทีม่คีะแนน ESG สงู (ESG Portfolio 4) พบว่า ใหผ้ลตอบแทนรวมสงูขึน้อกีประมาณ 1.9% 
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ในขณะเดยีวกนัเมือ่พจิารณาถงึความผนัผวนของผลการด าเนินงานต่อปี (SD) จาก ESG Portfolio 1 ถงึ 4 
พบว่า มคี่า SD ทีใ่กลเ้คยีงกบั ดชันี SET100 TRI ในทุกกลุ่มหลกัทรพัยแ์ละทุกช่วงเวลายอ้นหลงั ท าใหผ้ลตอบแทน
ทีป่รบัดว้ยความเสีย่ง (risk-adjusted return) ของ ESG Portfolio 1 ถงึ 4 สงูกว่า SET100 TRI  

ภาพท่ี 6 : ผลตอบแทนรวม (Total Return) เปรียบเทียบกบัดชันี SET100 TRI 

 
 

เมือ่วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบผลตอบแทนรวมสะสมยอ้นหลงั นบัแต่มกีารทดลองใช้คะแนน ESG ในการสรา้ง 
ESG Portfolio 1 ถงึ 4 (ภาพที ่6) พบว่า  

• การใชค้ะแนน ESG ในการคดักรองหลกัทรพัย ์โดยการคดัเลอืกเฉพาะหลกัทรพัยท์ีม่คีะแนน ESG อยูใ่น 
ระดบัสงู ท าใหผ้ลตอบแทนรวมสงูขึน้เมือ่เทยีบกบัดชันี SET100 TRI 

• การจดักลุ่มหลกัทรพัยท์ีม่กีารถ่วงน ้าหนกัเท่ากนัทุกหลกัทรพัย ์(ESG Portfolio 3 และ 4) มผีลตอบแทนรวมที่
สงูกว่าการจดักลุ่มหลกัทรพัยท์ีม่กีารถ่วงน ้าหนกัดว้ยมลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาด (ESG Portfolio 1 และ 
2) 

• การจดักลุ่มหลกัทรพัยท์ีม่กีารเกลีย่น ้าหนกัจากหลกัทรพัยท์ีม่คีะแนน ESG น้อยกว่า ไปใหก้บัหลกัทรพัยท์ีม่ ี
คะแนน ESG สงูกว่า ท าใหผ้ลตอบแทนรวมสงูกว่าการจดักลุ่มหลกัทรพัยท์ีไ่ม่มกีารเกลีย่น ้าหนกั 

• นอกจากนัน้หากปรบัความเขม้ขน้ของการเกลีย่น ้าหนกั จากเดมิทีท่ าการเกลีย่น ้าหนักจากหุน้ทีม่คีะแนน ESG 
น้อย ไปใหก้บัหุน้ทีม่คีะแนน ESG สงู ในอตัรา ±1% ไปเป็นเป็น ±2% และ ±3% ตามล าดบั พบว่าได้
ผลตอบแทนรวมสงูขึน้ ตามทีแ่สดงในภาพที ่7 

 

 

 

Note: ขอ้มลู ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 
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ภาพท่ี 7 : ความเข้มข้นของการเกล่ียน ้าหนักท่ีมีผลต่อผลตอบแทนรวม (Total Return)  

 

 

อยา่งไรกต็าม การศกึษาขา้งตน้ครอบคลุมเฉพาะช่วงเวลาทีท่ าการศกึษา นบัตัง้แต่วนัที ่30 ธนัวาคม 2561 
จนถงึวนัที ่30 กนัยายน 2563 เนื่องจากฐานขอ้มลูดา้นคะแนน ESG ทีย่งัมจี ากดั ดงันัน้ขอ้สรปุดา้นผลตอบแทนรวม
ควรตอ้งมกีารศกึษาในระยะยาว และอาจตอ้งควบคุมปัจจยัดา้นอื่นใหม้คีวามรดักุมยิง่ขึน้ และการศกึษานี้เป็นเพยีงหน่ึง
ในวธิกีารน าคะแนนดา้น ESG มาผนวกเขา้กบัการจดักลุ่มหลกัทรพัยล์งทุน  

 ความตอ้งการใชข้อ้มลูดา้น ESG ทีม่แีนวโน้มเพิม่สงูขึน้อยา่งต่อเนื่อง ไดเ้ป็นแรงขบัเคลื่อนส าคญัทีท่ าใหธุ้รกจิ
ต่างๆ เปิดเผยขอ้มลูดา้น ESG มากยิง่ขึน้ ผูล้งทุนควรท าความเขา้ใจและใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูดา้น ESG โดยตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ไดม้บีทบาทในการสนับสนุนและพฒันาบรษิทัจดทะเบยีนในดา้นต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั ESG และสนบัสนุน
ใหผู้ล้งทุนมขีอ้มลูดา้น ESG ประกอบการตดัสนิใจลงทุนอยา่งยัง่ยนื ผูส้นใจสามารถดรูายละเอยีดและศกึษาขอ้มลู
เพิม่เตมิไดท้ี ่https://www.settrade.com/C00_Redirect.jsp?txtPage=esg/th/overview.html 

  

 

 

จดัท าโดย  

ฉตัรชยั ทศิาดลดลิก, พรษิฐ ์เงาเบญจกุล, ศริยิศ จฑุานนท ์

ฝ่ายวจิยั ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 

* ผลตอบแทนรวมสะสมนบัแต่มกีารจดักลุ่มหลกัทรพัยล์งทนุ โดยใชก้ลุ่มหลกัทรพัยท์ีม่กีารถว่งน ้าหนกั
แบบเทา่กนัทกุหลกัทรพัย ์(ESG Portfolio 3) มาทดลองปรบัความเขม้ขน้ของการเกลีย่น ้าหนกั 

Disclaimer: ขอ้มลูทีป่รากฎในเอกสารฉบบันี้ จดัท าขึน้บนพืน้ฐานของขอ้มลูทีม่คีวามน่าเชื่อถอืโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหค้วามรูแ้ละแนวคดิแก่ผูอ้่าน มใิชก่ารใหค้ าแนะน าดา้น
การลงทนุ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยมไิดใ้หก้ารรบัรองในความถูกตอ้งของขอ้มลู และไมร่บัผดิชอบต่อความเสยีหายใดๆ ทีเ่กดิขึน้ อนัเนื่องจากการน าขอ้มลูไมว่า่สว่นใด
ส่วนหนึ่งหรอืทัง้หมดไปใชอ้า้งองิ หรอืเผยแพรไ่มว่า่ในลกัษณะใด นอกจากนี้ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง แกไ้ข เพิม่เตมิขอ้มลูไมว่า่สว่น
ใดสว่นหนึ่งหรอืทัง้หมดตามหลกัเกณฑท์ีเ่หน็สมควร ความเหน็ทีป่รากฎในรายงานฉบบันี้ เป็นความคดิเหน็สว่นตวัของผูเ้ขยีน ซึง่ไมม่สี่วนเกีย่วขอ้งกบัความเหน็ของตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

https://www.settrade.com/C00_Redirect.jsp?txtPage=esg/th/overview.html

