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การบรรยายพิเศษเรื่อง ธรรมาภิบาลกบัการด าเนินธุรกิจอยา่งยัง่ยืน 

โดย ดร.พิพฒัน์ ยอดพฤติการ 

ประธาน สถาบนัไทยพฒัน์ 

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชัน่ กรุงเทพฯ 

22 พฤศจิกายน 2562 

----------------------------------------------------------------- 

 

ท่านผูม้ีเกียรติทุกท่าน 

ผมขอขอบคุณทางธนาคารออมสิน ท่ีใหเ้กียรติผมมาบรรยายพิเศษเรื่อง “ธรรมาภิบาลกับการ

ด าเนินธุรกิจอย่างยัง่ยืน” ในวนัก ากับดูแลกิจการท่ีดี หรือ CG DAY ประจ าปี 2562 ซึ่งถือเป็นนิมิตหมาย

อนัดีของหน่วยงาน ในฐานะสถาบนัการเงินของคนไทย ท่ีมีอายุ 106 ปี มีฐานลูกคา้มากกว่า 26 ลา้นบญัชี 

และก าลงัเคล่ือนเขา้สู่ยุคที่ 4 จากบทบาทธนาคารเชิงพาณิชย ์สู่ธนาคารเพื่อสงัคม รองรบัการเปล่ียนผ่านสู่

ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ท่ีเต็มไปดว้ยความทา้ทายจากเทคโนโลยีและเครือข่ายสังคมออนไลน์ ท่ีจะตอ้งพฒันา

และยกระดับการก ากับดูแลกิจการ ใหส้ามารถน าพากิจการไปสู่ความยัง่ยืน ภายใตบ้ริบทใหม่ของสังคมท่ี

เปล่ียนแปลงไปจากเดิม 

ในวนัน้ี ผมขอถือโอกาสท่ีจะร่วมพดูคุยแลกเปล่ียนความเห็นใน 3 ประเด็นใหญ่ๆ ดว้ยกนั คือ 

(1) ธรรมาภิบาลในทศวรรษ 2020 

(2) การด าเนินธุรกิจอยา่งยัง่ยืน 

(3) ธนาคารกบัการด าเนินธุรกิจอยา่งยัง่ยืน 

 

ธรรมาภิบาลในทศวรรษ 2020 

ท่านผูม้ีเกียรติครบั 

เรื่องธรรมาภิบาลในประเทศไทย ไดถู้กหยิบยกขึ้ นเป็นวาระส าคญัระดบัชาติ ในสมยัที่เกิดวิกฤตตม้

ย ากุง้ ปี 2540 ท่ีธุรกิจขนาดใหญ่และสถาบนัการเงินกูเ้งินระยะสั้นดอกเบี้ ยถูกจากต่างประเทศ มาแสวงหา

ผลตอบแทน เก็งก าไรในตลาดหลักทรัพย์ และป่ันราคาอสังหาริมทรัพย์เกิดเป็นฟองสบู่ จนกระทัง่ถูก

ต่างชาติโจมตีค่าเงิน เพื่อหวงัท าก าไร จากความจ าเป็นในการลอยตวัค่าเงินบาท 

ค่าเงินบาทอ่อนลงจาก 25 บาทต่อดอลลาร์ (มิ.ย. 2540) มาอยู่ท่ี 56 บาทต่อดอลลาร์ (ม.ค. 

2541) ดชันีตลาดหลกัทรพัยต์กลงจาก 1,410 จุด (ม.ค. 2539) เหลือเพียง 204 จุด (ส.ค. 2541) และ
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หน้ีเสียของธนาคารพาณิชยพ์ุ่งไปถึง 2.5 ลา้นลา้นบาท ท าใหส้ถาบนัการเงินและบริษัทหลายแห่งขาดทุน

เสียหายจนตอ้งปิดกิจการ 

จากปัจจยัในเรื่องความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ความไม่โปร่งใสในการบนัทึกบญัชีและการเปิดเผย

ขอ้มูลต่อสาธารณะ ท่ีเป็นประเด็นของการขาดการก ากับดูแลกิจการท่ีดีในยุคฟองสบู่แตก ในปี 2545 

รฐับาลไดป้ระกาศใหเ้ป็นปีแห่งการเริ่มตน้รณรงคก์ารก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ท าใหท้ั้งภาครฐัและภาคเอกชน

มีการต่ืนตัวในการพฒันาและปรับปรุงการบริหารจัดการใหส้อดคลอ้งตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

และไดม้ีการจดัตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ หรือ National CG Committee ขึ้ นเป็นครั้งแรก โดย

มีนายกรฐัมนตรีเป็นประธาน 

ในหว้งเวลา 17 ปีท่ีผ่านมา สถานการณด์า้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีทั้งภาครฐัและภาคเอกชนของ

ไทย ปรบัตวัพฒันาดีขึ้ นมาเป็นล าดับ มีการตั้งคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ หรือคณะกรรมการธรรมาภิ

บาลขึ้ นในหน่วยงานทั้งของรฐัและเอกชน มีการก าหนดนโยบายก ากบัดูแลกิจการท่ีดีขององคก์ร มีประมวล

จริยธรรมและจรรยาบรรณส าหรบับุคลากรในทุกระดับ 

ท่านผูม้ีเกียรติครบั 

ในประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รณรงค์และส่งเสริมใหบ้ริษัทจดทะเบียน

ตระหนักถึงความส าคญั และประโยชน์ของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยเสนอหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

จ านวน 15 ขอ้ ในปี 2545 ใหแ้ก่บริษัทจดทะเบียน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบติัในขั้นเริ่มแรก 

ในปี 2549 ไดม้ีการปรับปรุงหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน โดยแบ่ง

ออกเป็น 5 หมวด ไดแ้ก่ 1) สิทธิของผูถื้อหุน้ 2) การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 3) บทบาทของผู ้

มีส่วนไดเ้สีย 4) การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส และ 5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดย

เทียบเคียงกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการของ OECD  และขอ้เสนอแนะของธนาคารโลก  

ต่อมาในปี 2555 ไดท้ าการปรับปรุงหลักการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน โดย

เป็นการปรบัปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมในส่วนของแนวปฏิบติัท่ีดีของทั้ง 5 หมวด ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ ์ASEAN 

CG Scorecard ซึ่งเป็นเครื่องมือหน่ึงท่ีใชว้ัดระดับการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ส าหรับ

ประเทศในกลุ่มอาเซียน 

และในปี 2560 ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์(ก.ล.ต.) ไดอ้อก

หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ส าหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) ฉบับใหม่ โดยมีการปรับปรุงและ

เพิ่มเติมประเด็น เพื่อใหค้รอบคลุมถึงแนวคิดและปัจจยัท่ีเปล่ียนแปลงไป อาทิ การเพิ่มความชัดเจนของ

บทบาทคณะกรรมการในการก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการ และบูรณาการหลกัความ

รบัผิดชอบในการประกอบธุรกิจเขา้ไปในชั้นวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัดงักล่าว เพื่อใหก้ารสรา้งคุณค่า

กิจการอยา่งยัง่ยืนแทรกเป็นเน้ือเดียวกบัการประกอบธุรกิจ 
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หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ฉบบัปี 2560 ประกอบดว้ยหลกัปฏิบติั 8 ขอ้ ไดแ้ก่ (1) ตระหนักถึง

บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ าองค์กรท่ีสรา้งคุณค่าใหแ้ก่กิจการอย่างยัง่ยืน 

(2) ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการท่ีเป็นไปเพื่อความยัง่ยืน  (3) เสริมสร้าง

คณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล (4) สรรหาและพัฒนาผู ้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร  (5) 

ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรบัผิดชอบ (6) ดูแลใหม้ีระบบการบริหารความเสี่ยง

และการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม (7) รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูล  (8) 

สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกบัผูถื้อหุน้ 

แมก้ารด าเนินการท่ีผ่านมาของไทยจะประสบความส าเร็จดว้ยดี แต่การพฒันา CG ต่อไป มีความ

ทา้ทาย คือ ปัญหาความเปล่ียนแปลงทางสังคมและความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอ้มของโลก ซึ่งส่วนหน่ึง

เกิดจากการพฒันาอุตสาหกรรม ระบบทุนนิยม และการขยายตวัของภาคธุรกิจ จึงท าใหอ้งคก์รต่าง ๆ ทั้งใน

ระดบัสากล ในประเทศ และผูล้งทุนต่างๆ ไดเ้รียกรอ้งใหก้ิจการมีความรบัผิดชอบทางสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม

เพิ่มข้ึน นอกเหนือจากการมี CG ท่ีดี 

การก ากับดูแลกิจการท่ีดี จ าเป็นตอ้งบูรณาการประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดลอ้มเขา้ไปอยู่ใน

กระบวนการทางธุรกิจ ตั้งแต่การก าหนดทิศทาง กลยุทธ์ กระบวนการด าเนินงาน การติดตามและการ

รายงาน เพื่อใหค้ณะกรรมการสามารถใชเ้ป็นกรอบในการก ากับดูแลใหก้ิจการด าเนินงานอย่างมีความ

รบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม และเป็นไปเพื่อการสรา้งคุณค่าใหก้ิจการอยา่งยัง่ยืน 

สถานการณ์ดา้นธรรมาภิบาลในทศวรรษหน้า จึงไม่อาจจ ากัดอยู่เพียงการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

หรือ Governance (ตัว “G”) ในมิติท่ีเพิ่มมูลค่าใหก้บัผูถื้อหุน้และส่งเสริมการเติบโตอย่างยัง่ยืนของกิจการ

ฝ่ายเดียวอีกต่อไป แต่ยงัตอ้งครอบคลุมไปถึงธรรมาภิบาลดา้นสิ่งแวดลอ้ม หรือ Environment (ตัว “E”) 

อาทิ การลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกอนัเป็นสาเหตุของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดปริมาณ

ขยะพลาสติกท่ีก่อใหเ้กิดผลกระทบสะสมต่อระบบนิเวศ และครอบคลุมไปถึงธรรมาภิบาลดา้นสังคม หรือ 

Social (ตวั “S”) อาทิ นโยบายดา้นสิทธิมนุษยชน ความหลากหลายในมิติหญิงชาย การไม่เลือกปฏิบติั 

ท าใหบ้ทบาทของการก ากับดูแลกิจการในทศวรรษ 2020 ท่ีจะมาถึง ตอ้งขยายกรอบการท างาน

จากค าว่า “CG” มาสู่ค าว่า “ESG” ท่ีครอบคลุมทั้งประเด็นดา้นสิ่งแวดลอ้ม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ 

Environmental, Social and Governance อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้

พรอ้มๆ กบัท่ีบทบาทของผูถื้อหุน้ในทศวรรษ 2020 จากเดิมท่ีค านึงถึงผลตอบแทนสูงสุด ดว้ยการ

พิจารณาคุณลักษณะความสัมพนัธ์ดา้นความเสี่ยงและผลตอบแทน (Risk-Return Profile) จากการลงทุน 

จะขยายขอบเขตมาสู่การพิจารณาโดยมีมิติเรื่อง “Real World Impact” เพิ่มเติมจากการพิจารณา Risk-

Return Profile ในแบบเดิม เป็นการใหน้ ้ าหนักความส าคัญของผู ้ลงทุนในทศวรรษ 2020 (โดยเฉพาะผู ้

ลงทุนประเภทสถาบัน) ต่อผลกระทบท่ีเปล่ียนแปลงโลกไวใ้นทางเลือกกลยุทธ์และในการตัดสินใจลงทุน 

สอดคล้องกับท่ีกิจการขยายกรอบการก ากับดูแลกิจการจาก CG มาสู่ ESG โดยค านึงถึงปัจจัยด้าน

สิ่งแวดลอ้มและสงัคมเพิ่มเติมจากเดิม 
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การก ากบัดูแลกิจการในทศวรรษ 2020 จึงหนีไม่พน้เรื่องของการด าเนินธุรกิจท่ีจะท าใหเ้กิดความ

ยัง่ยืนเป็นเป้าหมายปลายทาง ซึ่งเป็นหวัขอ้ท่ีจะร่วมแลกเปล่ียนกบัท่านผูม้ีเกียรติในประเด็นถัดไป 

 

การด าเนินธุรกิจอยา่งยัง่ยืน 

ในส่วนแรก ผมจะพูดถึงพฒันาการเรื่องการส่งเสริมการด าเนินธุรกิจอย่างยัง่ยืนในประเทศไทย ท่ี

ผมและสถาบนัไทยพฒัน์ไดม้ีโอกาสเขา้ไปมีส่วนเกี่ยวขอ้งพอสงัเขป 

สถาบันไทยพฒัน์ ไดร้ิเริ่มก่อตั้งเครือข่ายธุรกิจร่วมรับผิดชอบต่อสังคมไทย (Thai CSR Network) 

ขึ้ น ในปี 2548 เพื่อเป็นแหล่งขอ้มูลดา้นองคค์วามรู ้งานวิจยั และเครื่องมือท่ีช่วยสนับสนุนองคก์รธุรกิจ ให้

สามารถน าเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมไปขับเคล่ือนอย่างเหมาะสมกับบริบทของแต่ละองค์กร และมี

ความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานและแนวทางท่ีเป็นสากล 

ในปี 2549 ผมไดเ้ขา้ร่วมในคณะท างานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดลอ้มของ

บริษัทจดทะเบียน ท่ีแต่งตั้งโดยส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) มี

การจดัท าเอกสาร “เข็มทิศธุรกิจเพื่อสงัคม” (Corporate Social Responsibility Guidelines) ขึ้ นในปี 2551 

โดยประกอบดว้ยแนวปฏิบติั 8 หวัขอ้ ไดแ้ก่ (1) การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (2) การประกอบธุรกิจดว้ยความ

เป็นธรรม (3) การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม (4) ความรบัผิดชอบต่อ

ผู ้บริโภค (5) การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม (6) การดูแลรักษาสิ่งแวดลอ้ม (7) นวัตกรรมและการ

เผยแพร่นวัตกรรมจากการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม (8) การจัดท ารายงานด้านสังคมและ

สิ่งแวดลอ้ม ถือเป็นแนวปฏิบติัฉบบัแรกท่ีแนะน าใหบ้ริษัทจดทะเบียนตระหนักถึงความส าคญัของการแสดง

ความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 

ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ได้จัดตั้ งสถาบันธุรกิ จ เพื่ อสังคม (Corporate Social 

Responsibility Institute: CSRI) ขึ้ นในปี 2550 โดยท่ีผมได้เข้าร่วมในคณะท่ีปรึกษาตั้งแต่ก่อตั้ง เพื่อ

ผลกัดันใหม้ีการปรบัแนวทางการด าเนินความรบัผิดชอบต่อสงัคม ท่ีในขณะน้ันบริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่ 

ยงัมุ่งไปท่ีการด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมท่ีเกิดขึ้ นภายหลังกระบวนการด าเนินงาน และเป็นกิจกรรมหรือ

โครงการท่ีอยู่นอกเหนือการด าเนินธุรกิจท่ีเป็นกระบวนการหลักของกิจการ ในลักษณะ “CSR-after-

process” ใหม้าเน้นท่ีการด าเนินความรบัผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการด าเนินงาน ครอบคลุมตั้งแต่ผูม้ี

ส่วนไดเ้สียในองคก์รไปจนถึงผูม้ีส่วนไดเ้สียในห่วงโซ่คุณค่าของกิจการ ในลกัษณะ “CSR-in-process” และ

ไดม้ีการปรับเกณฑ์พิจารณารางวลั CSR Award (พฒันาต่อมาเป็น Sustainability Award ในปัจจุบัน) จาก

เดิมท่ีใชว้ิธีพิจารณาการด าเนินโครงการ (Project) ดา้น CSR มาเป็นการพิจารณาการด าเนินงาน CSR ใน

กระบวนการ (Process) ทางธุรกิจเป็นหลกั 

ในปี 2555 คณะท่ีปรึกษา สถาบนัธุรกิจเพื่อสงัคมไดผ้ลกัดันใหม้ีการจดัท าเอกสารขึ้ น 2 ฉบบั โดย

ฉบบัแรกเป็น “แนวทางความรบัผิดชอบต่อสังคมของกิจการ” โดยไดม้ีการปรบัปรุงแนวปฏิบัติจากเข็มทิศ
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ธุรกิจเพื่อสงัคม ฉบบัปี 2551 เพิ่มเป็น 10 หวัขอ้ โดยแยกหวัขอ้การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติ

ต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม ออกเป็นสองหวัขอ้ และเพิ่มหวัขอ้ ‘การต่อตา้นการทุจริต’ ขึ้ นใหม่ อีกหน่ึงหวัขอ้ 

แนวปฏิบติั 10 หวัขอ้ในเอกสารแนวทางความรบัผิดชอบต่อสงัคมของกิจการ ฉบบัปี 2555 ไดแ้ก่ 

(1) การก ากับดูแลกิจการท่ีดี (2) การประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม (3) การเคารพสิทธิมนุษยชน 

(4) การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม (5) การต่อตา้นการทุจริต (6) ความรบัผิดชอบต่อผูบ้ริโภค (7) 

การร่วมพฒันาชุมชนและสงัคม (8) การดูแลรกัษาสิ่งแวดลอ้ม (9) นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรม

จากการด าเนินความรบัผิดชอบต่อสงัคม (10) การจดัท ารายงานดา้นสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 

เอกสารฉบับท่ีสองเป็น “แนวทางการจัดท ารายงานแห่งความยัง่ยืน” เพื่อใชเ้ป็นเอกสารตั้งตน้

ส าหรบับริษัทจดทะเบียนและองคก์รธุรกิจทัว่ไป ใชศึ้กษาท าความเขา้ใจถึงแนวทางและวิธีการจดัท ารายงาน

แห่งความยัง่ยืนในมิติเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม โดยอา้งอิงจากกรอบการรายงานขององค์การแห่ง

ความริเริ่มว่าดว้ยการรายงานสากล (Global Reporting Initiative: GRI) โดยปัจจุบันมี 237 องค์กรใน

ประเทศไทย ท่ีเปิดเผยขอ้มูลดา้นความยัง่ยืน ผ่านรายงานรวมทั้งสิ้ น 681 ฉบับ (ขอ้มูล ณ วันท่ี 21 

พฤศจิกายน 2562) 

ต่อมาในปี 2556 ก.ล.ต. ไดส้นับสนุนสถาบันไทยพฒัน์ ใหจ้ดัท าดัชนีชี้ วดัเพื่อประเมินระดับการ

พฒันาดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคม หรือ “CSR Progress Indicator” และการป้องกนัการมีส่วนท่ีเกี่ยวขอ้ง

กบัคอรร์ปัชัน่ หรือ “Anti-corruption Progress Indicator” ส าหรบับริษัทจดทะเบียน ดว้ยตวัชี้ วดัตั้งแต่ระดับ 

0 ถึงระดบั 5 เป็นครั้งแรกของไทย เพื่อใหบ้ริษัทจดทะเบียนสามารถน าผลการประเมินไปพฒันาตนเองใหดี้

ขึ้ น 

และในปี 2558 สถาบันไทยพฒัน์ ไดต้่อยอดการพฒันาขอ้มูลดา้นความยัง่ยืนของธุรกิจ ดว้ยการ

จัดท าข้อมูลหลักทรัพย์จดทะเบียนท่ีมีการด าเนินงานโดดเด่นด้าน ESG 100 อันดับ หรือท่ีเรียกว่า 

“ESG100 List” และเป็นผูร้ิเริ่มจัดท าดัชนี อีเอสจี ไทยพัฒน์ หรือ “Thaipat ESG Index” ส าหรับใชเ้ป็น

ดัชนีเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุน (Benchmark Index) และเป็นดัชนีอา้งอิงส าหรับการลงทุน 

(Investable Index) ในผลิตภณัฑท์างการเงินต่างๆ ท่ีใหค้วามส าคญักบัหลกัทรพัยคุ์ณภาพที่ผ่านเกณฑ์ดา้น 

ESG ในปี 2561 

ในส่วนท่ีสอง ผมจะพูดถึงวิธีการด าเนินธุรกิจอย่างยัง่ยืน จากมุมมองและประสบการณ์ท่ีผมและ

สถาบนัไทยพฒัน์ ไดม้ีโอกาสเขา้ไปร่วมขบัเคล่ือนกบัหลายองคก์ร ในช่วง 18 ปีท่ีผ่านมา นับตั้งแต่ท่ีสถาบนั

ไทยพฒัน์ก่อตั้งข้ึน จนตกผลึกออกมาเป็นชุดความคิดท่ีเรียกวา่ มณฑลแห่งความยัง่ยืนของกิจการ 

ปฏิเสธไม่ไดว้่าเรื่องความยัง่ยืน (Sustainability) ไดถู้กจดัใหเ้ป็นวาระของการพฒันาในทุกระดับ 

โดยในระดบัโลก มีการก าหนดเป็นเป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืน (SDGs) ไว ้17 ขอ้ ในระดบัประเทศ มีการ

ก าหนดในวิสยัทศัน์ (มัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืน) ส าหรบัใชเ้ป็นทิศทางการพฒันาประเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2558 
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- 2563) และในระดับองค์กร มีการก าหนดเป็นนโยบายด าเนินงาน เพื่อมุ่งใหไ้ดม้าซึ่งความยัง่ยืนของ

กิจการ 

ในระดับองค์กร ความยัง่ยืนจัดเป็นสถานะของกิจการท่ีทุกองค์กรคาดหวังใหเ้กิดขึ้ น หรือเป็น 

“ผลลพัธ”์ ท่ีอยากใหเ้กิดขึ้ นจากการด าเนินงานของกิจการ 

ดว้ยเหตุน้ี องคก์รท่ีตอ้งการไดม้าซึ่งความยัง่ยืน จ าเป็นตอ้งมี “วิธีการ” ท่ีจะด าเนินไป เพื่อใหถึ้งซึ่ง

ผลลพัธห์รือสถานะดงักล่าว 

การคน้หาวิธีการในการด าเนินการเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งความยัง่ยืน องค์กรจะตอ้งเขา้ใจในสองเรื่อง

ส าคญั คือ กิจการของตนท าอะไร (What) และสิ่งท่ีท าน้ัน ส่งผลไปถึงใคร (Who) บา้ง  

องค์กรท่ีมีการระบุเรื่องท่ีท า และผลกระทบท่ีเกิดขึ้ นกับผูท่ี้เกี่ยวขอ้งไดอ้ย่างครอบคลุม จะรับรูถึ้ง 

“มณฑลแห่งความยัง่ยืน” (Sphere of Sustainability) ส าหรบักิจการของตน ท่ีสามารถใชเ้ป็นพิมพเ์ขียวใน

การพฒันาวิธีการท่ีจะด าเนินการได ้

เริ่มจากการพิจารณาถึงการด าเนินงานท่ีส่งผลถึงผูเ้กี่ยวขอ้งซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ของกิจการ ความยัง่ยืน

ในกรณีน้ี จะเกิดขึ้ นจากองค์กรมีการก ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance: CG) ท่ีดี มีการก าหนด

ทิศทางและสอดส่องดูแลการปฏิบัติงานของกิจการใหม้ีความถูกตอ้ง โปร่งใส ตรวจสอบได ้เจริญรุดหน้า

อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ก่อใหเ้กิดความเสี่ยงต่อความเสียหายของกิจการ พรอ้มกนักบัความสามารถใน

การสรา้งมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมการเติบโตของกิจการอยา่งมัน่คง 

ถัดมาเป็นผูเ้กี่ยวขอ้งซึ่งเป็นผูล้งทุน โดยเฉพาะผูล้งทุนสถาบนั ความยัง่ยืนในกรณีน้ี  จะเกิดขึ้ นจาก

การด าเนินงานขององคก์รท่ีเป็นไปอยา่งรบัผิดชอบ สามารถเปิดเผยขอ้มูลในประเด็นดา้นสิ่งแวดลอ้ม สงัคม 

และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ใหแ้ก่ผูล้งทุน นอกเหนือจากปัจจยัดา้น

ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกิจการ 

ส าหรบัผูเ้กี่ยวขอ้งซึ่งเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียรอบกิจการ ความยัง่ยืนในกรณีน้ี จะเกิดข้ึนจากการค านึงถึง

ผลกระทบจากการด าเนินงานท่ีมีต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียในแต่ละกลุ่มท่ีเกี่ยวขอ้งอยา่งเป็นธรรม ไม่จ ากดัเพียงการ

ปฏิบัติตามท่ีกฎหมายก าหนด เป็นการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ (Corporate Social 

Responsibility: CSR)  ท่ีสอดคลอ้งกบัหลกันิติธรรม และหลกัปฏิบติัท่ีเป็นบรรทดัฐานสากล 

ส่วนผู ้เกี่ยวขอ้งทัว่ไปท่ีเป็นสังคมในวงกวา้ง ความยัง่ยืนในกรณีน้ี จะเกิดขึ้ นจากการค านึงถึง

ประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีตั้ง ในฐานะนิติพลเมือง ภายใตก้ารด าเนินงานท่ีตอบโจทย์การพัฒนาท่ียัง่ยืน 

(Sustainable Development: SD) ในมิติเศรษฐกิจ สงัคม  และสิ่งแวดลอ้ม โดยมุ่งหมายท่ีจะบรรลุถึงสถานะ

แห่งความยัง่ยืนของสังคมโดยรวม มิใช่เพื่อความยัง่ยืนหรือความสามารถในการอยู่รอดขององค์กรเพียง

ล าพงั (หมายรวมถึง วิถีการบริโภคอยา่งยัง่ยืน และแหล่งทรพัยากรที่ยัง่ยืน) 
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และส าหรับผูเ้กี่ยวขอ้งท่ีอยู่ภายในองค์กร โดยเฉพาะฝ่ายบริหาร ความยัง่ยืนในกรณีน้ี จะเกิดขึ้ น

จากการวางกลยุทธ์การด าเนินงานท่ีสามารถส่งมอบประโยชน์ใหท้ั้งกับผูม้ีส่วนไดเ้สียภายในองค์กรและ

ภายนอกองคก์ร เป็นการสรา้งผลกระทบเชิงบวกหรือการสรา้งคุณค่าร่วม (Creating Shared Value: CSV) 

ระหวา่งธุรกิจและสงัคมควบคู่ไปพรอ้มกนั 

นอกจากน้ี กิจการยงัสามารถพิจารณาปรับเปล่ียนรูปแบบทางธุรกิจท่ีด าเนินอยู่ หรือจดัตั้งธุรกิจ

ใหม่ โดยมีโดยมีพนัธกิจในการด าเนินงานท่ีเป็นไปเพื่อประโยชน์ของสงัคมเป็นท่ีตั้ง ในลกัษณะวิสาหกิจเพื่อ

สังคม (Social Enterprise: SE) หรือในรูปแบบท่ีเรียกว่า ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Business: SB) ความ

ยัง่ยืนในกรณีน้ี จะเกิดขึ้ นจากการท่ีองคก์รมีความมุ่งประสงคท่ี์จะแกไ้ขปัญหาและพฒันาชุมชน สงัคม หรือ

สิ่งแวดลอ้มโดยตรง มิใช่การหวงัผลก าไรในทางธุรกิจเป็นหลัก แต่เป็นการด าเนินธุรกิจเพื่อแกไ้ขปัญหา

สงัคมดว้ยวิถีทางท่ีสามารถเล้ียงตวัเองได ้

การพิจารณาถึงสิ่งท่ีองค์กรด าเนินการ และผลกระทบท่ีส่งไปถึงผูเ้กี่ยวขอ้งในช่องทางขา้งต้นน้ี 

ก่อใหเ้กิดเป็นมณฑลแห่งความยัง่ยืนของกิจการ ท่ีอธิบายถึงความสัมพันธ์ในเรื่อง CG, ESG, CSR, SD, 

CSV, SE, SB ซึ่งในแต่ละเรื่องมีเหตุผลของการด ารงอยู ่ตามบริบทที่เรื่องน้ันเขา้ไปเกี่ยวขอ้ง 

ทั้ง 7 เรื่องท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จริงอยู่ท่ีอาจมีส่วนท่ีทบัซอ้นกนัอยู่บา้ง แต่ในทางปฏิบติัแลว้ มิใช่เรื่อง

ท่ีกิจการจะน าเรื่องหน่ึงมาใชแ้ทนอีกเรื่องหน่ึงได ้แต่เป็นหลกัการท่ีกิจการสามารถใชพ้ฒันาวิธีการในการ

ด าเนินธุรกิจอยา่งยัง่ยืนโดยค านึงถึงผูม้ีส่วนไดเ้สียอยา่งรอบดา้น 

 

ธนาคารกบัการด าเนินธุรกิจอย่างยัง่ยืน 

ในหวัขอ้สุดทา้ยน้ี ผมจะพูดถึงการด าเนินธุรกิจอย่างยัง่ยืนในบริบทของกิจการธนาคารโดยทัว่ไป 

และในบริบทของธนาคารออมสิน 

ธนาคารเป็นหน่ึงในธุรกิจท่ีถูกคาดหวงัจากสงัคม ในฐานะแหล่งเงิน เสมือนเชื้ อเพลิงหลักส าหรบั

การขบัเคล่ือนเครื่องยนตเ์ศรษฐกิจของประเทศ การมุ่งก าไรของธนาคารเพียงเพื่อสรา้งความแข็งแกร่งใหแ้ก่

กิจการและความมัง่คัง่แก่ผูถื้อหุน้ในบริบทของสังคมปัจจุบัน ไม่เพียงพอต่อการเป็นท่ียอมรับจากสังคมอีก

ต่อไป จากเหตุดงักล่าว ท าใหทุ้กธนาคาร จึงตอ้งพฒันาบทบาทความรบัผิดชอบต่อสงัคมของกิจการ (CSR) 

และความริเริ่มดา้นการพฒันาท่ียัง่ยืน (SD) ใหเ้ป็นท่ีประจกัษ์ สามารถวดัผล จบัตอ้งได ้

ในหว้งเวลาท่ีผ่านมา ธนาคารใชก้ารด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ท่ีส่วนใหญ่มิได้เกี่ยวข้องกับ

กระบวนการหลกัในธุรกิจธนาคาร หรือเป็น CSR-after-process ส าหรบัสื่อสารหรือแสดงความรบัผิดชอบ

ต่อสงัคม ท าใหเ้กิดเป็น CSR ในรูปของโครงการและกิจกรรมต่างๆ มากมาย พรอ้มดว้ยค าถามท่ีติดตามมา

ในหมู่ผูข้บัเคล่ือนงาน CSR ในธนาคารว่า กิจกรรมเหล่าน้ีจะก่อใหเ้กิดความยัง่ยืน ท่ีมิไดจ้ ากดัอยู่เพียงการ

สรา้งการรบัรูไ้ดอ้ยา่งไร 
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ธนาคารบางแห่ง ไดร้ิเริ่มบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมเขา้กับกระบวนการหลักในธุรกิจ

ธนาคาร หรือเป็น CSR-in-process ปรบัเปล่ียนการท างานจากรายโครงการและกิจกรรมรายครั้ง มาเป็น

กระบวนการในธุรกิจที่สืบเน่ืองต่อไปไม่สิ้ นสุด (Going Concern) เพื่อตอบค าถามเรื่องความยัง่ยืน มากกว่า

การสรา้งการรับรู ้อันเป็นจุดเริ่มของการใชส้ินทรัพย์หลักของธนาคาร นั่นคือ Core Business ในการ

ขบัเคล่ือนบทบาทความรบัผิดชอบของกิจการและสรา้งการยอมรบัจากสงัคม 

ส าหรับธนาคารท่ีด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการ จนสามารถดูแลและจดัการกบั

ผลกระทบทางลบไดอ้ยู่ในระดับท่ีน่าพอใจแลว้ สามารถด าเนินการยกระดับมาสู่การส่งมอบผลกระทบใน

ทางบวก จากการใชส้ินทรัพยแ์ละความเชี่ยวชาญหลักของกิจการ มาสรา้งใหเ้กิดเป็นคุณค่าร่วม (CSV) 

ระหวา่งธนาคารและสงัคมควบคู่ไปพรอ้มกนั 

ในระดบัผลิตภณัฑ ์ธนาคารสามารถพฒันาบริการท่ีช่วยเสริมสรา้งสุขภาวะทางการเงินในระยะยาว

ใหแ้ก่ลูกคา้ปัจจุบนั และขยายบริการใหค้รอบคลุมกลุ่มบุคคลและเอสเอ็มอีท่ียงัเขา้ไม่ถึงบริการของธนาคาร 

ในระดับห่วงโซ่คุณค่า ธนาคารสามารถสรา้งนวตักรรมบริการส าหรบัส่วนตลาดลูกคา้ท่ีค านึงถึงผลกระทบ

ทางสังคมหรือสิ่งแวดลอ้ม และสนับสนุนการลงทุนในโครงการท่ีมุ่งแกไ้ขปัญหาทางสังคมและสิ่งแวดลอ้ม 

ในระดับกลุ่มความร่วมมือ ธนาคารสามารถช่วยสรา้งเศรษฐกิจทอ้งถ่ินใหเ้ติบโตดว้ยการพฒันาบริการใน

ระดับห่วงโซ่อุปทานหรือคลัสเตอร์อุตสาหกรรม และช่วยกระตุน้เศรษฐกิจดว้ยความร่วมมือทางการเงินท่ี

สนับสนุนการพฒันาชุมชนอยา่งยัง่ยืน 

ตัวอย่างการสรา้งคุณค่าร่วมของธุรกิจธนาคารโดยทัว่ไป ไดแ้ก่ การออกสินเชื่อรับประกันการ

ประหยดัพลงังาน (Energy Saving Guarantee Program) ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการในรูปของสินเชื่อลีสซิ่ง / เช่า

ซื้ อเครื่องจกัรและอุปกรณ์ และ/หรือ เงินกูร้ะยะยาว โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสนับสนุนการลงทุนในโครงการ

จดัการดา้นพลังงานใหม้ีประสิทธิภาพ ผ่านการใชบ้ริการจากบริษัทจดัการดา้นพลังงาน (Energy Service 

Company - ESCO) ซึ่งเป็นบริษัทท่ีปรึกษาและบริหารจัดการด้านพลังงานอย่างครบวงจร และมีการ

รบัประกนัผลการประหยดัพลงังานท่ีไดจ้ากการลงทุนในโครงการดังกล่าว ซึ่งท าใหผู้ป้ระกอบการมัน่ใจไดว้่า

ผลการประหยัดพลังงานท่ีไดจ้ากการลงทุนในโครงการจะเป็นแหล่งท่ีมาหลักของการช าระคืนเงินกูข้อง

ลูกคา้ (Self-Financing Project) โดยไม่กระทบกระแสเงินสดจากการด าเนินงานปกติของกิจการ ผลจาก

การลดตน้ทุนการใชพ้ลงังาน นอกจากจะเป็นผลดีต่อสภาพแวดลอ้มและการใชพ้ลงังานของประเทศโดยรวม

แลว้ ยงัท าใหก้ิจการมีสถานะทางการเงินและความสามารถทางการแข่งขนัดีขึ้ นในระยะยาว 

ในปี 2559 สถาบันไทยพัฒน์ ไดด้ าเนินโครงการเชิงกลยุทธ์ท่ีมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาท่ียัง่ยืน 

(SDGs) เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลตั้งตน้ส าหรบัการทบทวนและจดัท าแผนแม่บทของธนาคารออมสิน ในบริบทของ

ธนาคารเพื่อสังคม ภายใตก้รอบของการสรา้งคุณค่าร่วมระหว่างธนาคารกับสังคม โดยผลการศึกษาแบ่ง

ออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ดา้นผลิตภณัฑ ์(มีรายไดสู้ง) เสนอแนวทางการด าเนินงานดว้ยการสานความ

รุ่งเรืองใหแ้ก่ลูกคา้ โดยการเขา้ถึงตลาดใหม่และการเพิ่มบญัชีลูกคา้ ประกอบดว้ย การสนับสนุนใหเ้กิดสุข

ภาวะทางการเงินในระยะยาวส าหรับลูกคา้ปัจจุบัน และการขยายบริการใหค้รอบคลุมกลุ่มบุคคลและเอส
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เอ็มอีท่ียังเขา้ไม่ถึงบริการของธนาคาร (2) ดา้นห่วงโซ่คุณค่า (กระจายความมัง่คัง่) เสนอแนวทางการ

ด าเนินงานดว้ยการเติมเชื้ อใหภ้าคเศรษฐกิจเติบโตเพื่อขยายอุปสงคท่ี์มีต่อบริการของธนาคาร ประกอบดว้ย 

การสรา้งกลยุทธ์การใหบ้ริการในระดับห่วงโซ่อุปทาน และ/หรือเศรษฐกิจระดับทอ้งถ่ิน และช่วยกระตุน้

เศรษฐกิจดว้ยบริการทางการเงินท่ีสนับสนุนการพฒันาชุมชนอยา่งยัง่ยืน (3) ดา้นกลุ่มความร่วมมือ (เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม) เสนอแนวทางการด าเนินงานดว้ยการร่วมแกปั้ญหาของสังคมโลก โดยการท างาน

ร่วมกับภาคธุรกิจท่ีรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดลอ้ม ประกอบดว้ย การสรา้งบริการส าหรับส่วนตลาด

ลูกคา้ท่ีค านึงถึงผลประโยชน์ทางสงัคมหรือสิ่งแวดลอ้ม และการลงทุนในโครงการท่ีมุ่งแกไ้ขปัญหาทางสงัคม

และสิ่งแวดลอ้ม 

และในปี 2560 สถาบนัไทยพฒัน์ ไดด้ าเนินโครงการทบทวนและจดัท าแผนแม่บทดา้นการพฒันา

สู่ความยัง่ยืนของธนาคารออมสิน ระยะ 5 ปี (2561-2565) ซึ่งใหค้วามส าคัญกับปัจจัยความยัง่ยืนท่ี

มุ่งเน้นใหเ้กิดการเติบโต การเพิ่มประสิทธิภาพ และการลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้ น โดยผลการศึกษา 

แนะน าใหม้ียุทธศาสตรแ์ห่งการเป็นธนาคารท่ีบริหารจดัการภายใตห้ลกัธรรมาภิบาลท่ีดี ยุทธศาสตรแ์ห่ง

การเป็นธนาคารเพื่อสงัคม และยุทธศาสตรแ์ห่งการเป็นธนาคารท่ีสนับสนุนเป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืน 

ยุทธศาสตร์แห่งการเป็นธนาคารท่ีบริหารจัดการภายใตห้ลักธรรมาภิบาลท่ีดี ประกอบดว้ย 4 

แนวทางหลัก ได้แก่ (1) ระบบบริหารจัดการท่ีสอดคล้องกับความยัง่ยืน เป็นแนวทางบริหารจัดการ

กระบวนการทางธุรกิจ เพื่อพฒันาขีดความสามารถทางการแข่งขนัของธุรกิจและสอดคลอ้งกบัแนวคิดความ

ยัง่ยืน การบูรณาการปัจจยัความเสี่ยงดา้นสิ่งแวดลอ้ม สังคม และธรรมาภิบาลในกระบวนการธุรกิจ และ

การบริหารสภาพแวดลอ้มทางกฎหมายและระเบียบขอ้บังคับท่ีเกี่ ยวขอ้ง ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการ

ออกแบบผลิตภณัฑแ์ละบริการ จนถึงการส่งมอบใหลู้กคา้กลุ่มต่าง ๆ รวมทั้งการจดัท าแนวปฏิบติัท่ีเกี่ยวขอ้ง

กับการก ากับดูแลกิจการท่ีดี เพื่อใหม้ัน่ใจว่าธนาคารมีแนวบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้ นจาก

กระบวนการทางธุรกิจที่เหมาะสมในดา้นผลประโยชน์ทบัซอ้น การตา้นทุจริต การต่อตา้นการฟอกเงิน และ

การก่อการรา้ย เป็นตน้ (2) ระบบบริหารจดัการสิ่งแวดลอ้มภายในส านักงาน เป็นแนวทางบริหารจดัการ

เพื่อลดผลกระทบดา้นสิ่งแวดลอ้มท่ีเกิดขึ้ นจากกิจกรรมทางธุรกิจของธนาคาร ดา้นพลงังาน น ้า ขยะทัว่ไป 

และขยะอิเล็กทรอนิกส์ มลอากาศ ก๊าซเรือนกระจก วัสดุอุปกรณ์ในกระบวนการทางธุรกิจตลอดห่วงโซ่

คุณค่า โดยใหค้วามส าคัญกับการใชว้ัสดุอุปกรณ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน การ

ปรับปรุงวิธีการด าเนินงาน รวมทั้งสรา้งวฒันธรรมการรักษาสิ่งแวดลอ้มภายในธนาคาร (3) นวตักรรม

ดิจิทลั เป็นแนวทางบริหารจดัการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคารดว้ยนวตักรรมดิจิทัลท่ีสอดคลอ้ง

กบัของรูปแบบการใชช้ีวิตของลูกคา้กลุ่มต่าง ๆ โดยเน้นความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั รวมทั้งแผนการ

ด าเนินงานเพื่อใหเ้กิดความต่อเน่ืองในกระบวนการทางธุรกิจ กรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ผิดปกติดา้นเทคโนโลยี 

เพื่อใหม้ัน่ใจว่าธนาคารสามารถลดหรือจ ากัดขนาดของผลกระทบจากความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้ นจากระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (4) การบริหารทรพัยากรมนุษย ์เป็นแนวทางบริหารจดัการเพื่อใหม้ัน่ใจวา่พนักงาน

และบุคลากรของธนาคารทุกคน ไดร้ับการดูแลสอดคลอ้งกับระเบียบของธนาคารและกฎหมายท่ีเกี่ยวกบั

ธุรกิจการเงิน ดา้นการจา้งงาน ดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั การบริหารความสมัพนัธแ์รงงาน ฯลฯ 
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รวมทั้งการยกระดบัความรู ้ความเขา้ใจ และทกัษะความสามารถใหเ้หมาะสมและสามารถตอบสนองต่อการ

ขบัเคล่ือนยุทธศาสตรข์องธนาคาร และความสามารถในการใชช้ีวิต 

ยุทธศาสตร์แห่งการเป็นธนาคารเพื่อสังคม ประกอบดว้ย 4 แนวทางหลัก ไดแ้ก่ (1) การพฒันา

คุณภาพชีวิตและความรูท้างการเงินใหแ้ก่ชุมชนและสงัคม เป็นแนวทางบริหารจดัการเพื่อยกระดับคุณภาพ

ชีวิตและความรูท้างการเงินใหแ้ก่ชุมชนและสงัคม โดยใหค้วามส าคญักบักลุ่มบุคคลฐานราก ผ่าน โครงการ/

กิจกรรมของธนาคาร โดยเขา้ไปมีส่วนช่วยสนับสนุนทรพัยากรท่ีจ าเป็นและเป็นตัวกลางในการขบัเคล่ือนให้

เกิดการเปล่ียนแปลงตามเป้าหมายท่ีธนาคารก าหนด อาทิ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการให้

ความรูท้างการเงินแก่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ อย่างทัว่ถึง (2) การบริหารจดัการคู่คา้/พันธมิตรทางธุรกิจ

อย่างยัง่ยืน เป็นแนวทางการปรบัปรุงและพฒันาขอ้ปฏิบติัในการจดัซื้ อจดัจา้งใหม้ีความครอบคลุมประเด็น

ดา้นความยัง่ยืน และใชเ้ป็นเกณฑ์ส าหรับการคัดเลือกคู่คา้รายใหม่ รวมทั้งการประเมินคู่คา้ปัจจุบัน (3) 

การใหบ้ริการกับลูกค้าอย่างรับผิดชอบ เป็นแนวทางท่ีใหค้วามส าคัญกับการใหข้อ้มูลท่ีเกี่ยวขอ้งกับ

ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร เพื่อใหม้ัน่ใจว่าลูกคา้ไดร้ับขอ้มูลอย่างครบถว้นและตรงไปตรงมา ผ่าน

ช่องทางการสื่อสารท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับลูกคา้กลุ่มต่าง ๆ อย่างเหมาะสม อาทิ กลุ่มบุคคลฐาน

รากควรใชช้่องทางการสนทนาโดยตรงกบัพนักงานสาขา ในขณะท่ีกลุ่มลูกคา้รายย่อยท่ีรูเ้รื่องไอทีสามารถ

ใชช้่องทางออนไลน์ ทั้งน้ี เพื่อหลีกเล่ียงปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้ น จากการไดร้ับขอ้มูลไม่ครบถว้นหรือความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทั้งการรักษาความเป็นส่วนตัวของลูกคา้และความปลอดภัยของขอ้มูลลูกคา้  

(4) ผลิตภณัฑแ์ละบริการไดร้ับการออกแบบใหค้ านึงถึงสิ่งแวดลอ้มและสังคมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของลูกคา้ เป็นแนวปฏิบัติส าหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการอย่างรับผิดชอบ เพื่อใหม้ัน่ใจว่า

ผลิตภณัฑแ์ละช่องทางการใหบ้ริการมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดความยัง่ยืน มีส่วนในการช่วยลดผลกระทบ

ทางลบท่ีอาจเกิดขึ้ นต่อสิ่งแวดลอ้มและสังคมในวงกวา้ง และถูกออกแบบใหเ้หมาะสมกับลูกคา้กลุ่มต่าง  ๆ 

เพื่อใหไ้ดร้บัความสะดวกสบาย ความรวดเร็วและปลอดภยั รวมทั้งเปิดโอกาสใหป้ระชาชนทุกคนสามารถ

เขา้ถึงบริการทางการเงินได ้ทั้งกลุ่มบุคคลฐานราก กลุ่มบุคคลทัว่ไป กลุ่มลูกคา้สถาบนั ฯลฯ 

ยุทธศาสตรแ์ห่งการเป็นธนาคารท่ีสนับสนุนเป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืน ประกอบดว้ย 2 แนวทาง

หลัก ไดแ้ก่ (1) การเป็นหุน้ส่วนการพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืน เป็นแนวทาง

บริหารจัดการท่ีสนับสนุนให้ธนาคารและผู ้มีส่วนได้เสียท่ีเกี่ยวข้อง ทั้งลูกค้า คู่ค้า ชุมชน สังคม 

สถาบนัการศึกษา ร่วมกนัขบัเคล่ือนและตอบสนองต่อเป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืน ในฐานะหุน้ส่วนของการ

พฒันา (2) การบริหารจดัการเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มจากการใชผ้ลิตภัณฑแ์ละบริการ  เป็น

แนวทางบริหารจดัการเพื่อใหม้ัน่ใจว่าผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร จะมีส่วนช่วยบรรเทาผลกระทบ

ดา้นสิ่งแวดลอ้มทั้งทางตรงและทางออ้ม อาทิ ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งมี

บทบาทส าคญัในการสนับสนุนและขบัเคล่ือนการลงทุนท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม 
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ผมคิดว่า ไดใ้ชเ้วลาไปพอสมควรในการบรรยายเรื่องธรรมาภิบาลกบัการด าเนินธุรกิจอย่างยัง่ยืน 

เน่ืองในโอกาสวันก ากับดูแลกิจการท่ีดี หรือ CG DAY ของธนาคารออมสิน ทั้งประเด็นธรรมาภิบาลใน

ทศวรรษ 2020 การด าเนินธุรกิจอยา่งยัง่ยืน และธนาคารกบัการด าเนินธุรกิจอยา่งยัง่ยืน 

ท่านผูม้ีเกียรติครบั 

ในทศวรรษ 2020 ท่ีก าลงัจะมาถึง ซึ่งจะครอบคลุมระยะเวลา 10 ปี จวบจนปี ค.ศ.2030 เป็นหว้ง

เวลาเดียวกันกับท่ีสหประชาชาติไดเ้รียกรอ้งใหท้ั้งโลกร่วมกันตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาท่ียัง่ยืน 

(SDGs) ใหบ้รรลุผลส าเร็จภายในปี ค.ศ.2030 เช่นกัน ผมหวงัว่า ธนาคารออมสิน ซึ่งมีค าขวญัว่า “เป็น

มากกว่าธนาคาร ธนาคารเพื่อสังคม” จะร่วมขบัเคล่ือนภารกิจในการตอบสนองต่อเป้าหมายการพฒันาท่ี

ยัง่ยืนอย่างเขม้ขน้ ใหไ้ดช้ื่อว่าเป็นผูน้ าการด าเนินธุรกิจอย่างยัง่ยืนในกลุ่มธนาคารไทย และ “เป็นมากกว่า

ธนาคารเพื่อสงัคมไทย ธนาคารเพื่อสงัคมโลก”  

ขอบพระคุณครบั 
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