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----------------------------------------------------------------ท่านผูม้ ีเกียรติทุกท่าน
ผมขอขอบคุณทางธนาคารออมสิน ที่ให้เกียรติผมมาบรรยายพิเศษเรื่อง “ธรรมาภิบาลกับการ
ดาเนิ นธุรกิจอย่างยัง่ ยืน” ในวันกากับดูแลกิจการที่ดี หรือ CG DAY ประจาปี 2562 ซึ่งถือเป็ นนิ มิตหมาย
อันดีของหน่ วยงาน ในฐานะสถาบันการเงินของคนไทย ที่มีอายุ 106 ปี มีฐานลูกค้ามากกว่า 26 ล้านบัญชี
และกาลังเคลื่อนเข้าสู่ยุคที่ 4 จากบทบาทธนาคารเชิงพาณิชย์ สู่ธนาคารเพื่อสังคม รองรับการเปลี่ยนผ่านสู่
ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ที่เต็มไปด้วยความท้าทายจากเทคโนโลยีและเครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่จะต้องพัฒนา
และยกระดับการกากับดูแลกิจการ ให้สามารถนาพากิจการไปสู่ความยัง่ ยืน ภายใต้บริบทใหม่ของสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
ในวันนี้ ผมขอถือโอกาสที่จะร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นใน 3 ประเด็นใหญ่ๆ ด้วยกัน คือ
(1) ธรรมาภิบาลในทศวรรษ 2020
(2) การดาเนิ นธุรกิจอย่างยัง่ ยืน
(3) ธนาคารกับการดาเนิ นธุรกิจอย่างยัง่ ยืน

ธรรมาภิบาลในทศวรรษ 2020
ท่านผูม้ ีเกียรติครับ
เรื่องธรรมาภิบาลในประเทศไทย ได้ถูกหยิบยกขึ้ นเป็ นวาระสาคัญระดับชาติ ในสมัยที่เกิดวิกฤตต้ม
ยากุง้ ปี 2540 ที่ธุรกิจขนาดใหญ่และสถาบันการเงินกูเ้ งินระยะสั้นดอกเบี้ ยถูกจากต่างประเทศ มาแสวงหา
ผลตอบแทน เก็ งก าไรในตลาดหลัก ทรัพย์ และปั ่นราคาอสังหาริมทรัพย์เกิด เป็ นฟองสบู่ จนกระทัง่ ถูก
ต่างชาติโจมตีค่าเงิน เพื่อหวังทากาไร จากความจาเป็ นในการลอยตัวค่าเงินบาท
ค่าเงินบาทอ่อนลงจาก 25 บาทต่อดอลลาร์ (มิ.ย. 2540) มาอยู่ที่ 56 บาทต่อดอลลาร์ (ม.ค.
2541) ดัชนี ตลาดหลักทรัพย์ตกลงจาก 1,410 จุด (ม.ค. 2539) เหลือเพียง 204 จุด (ส.ค. 2541) และ
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หนี้ เสียของธนาคารพาณิชย์พุ่งไปถึง 2.5 ล้านล้านบาท ทาให้สถาบันการเงินและบริษัทหลายแห่งขาดทุน
เสียหายจนต้องปิ ดกิจการ
จากปั จจัยในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความไม่โปร่งใสในการบันทึกบัญชีและการเปิ ดเผย
ข้อมูลต่อสาธารณะ ที่เป็ นประเด็ นของการขาดการกากับดูแ ลกิจ การที่ ดีในยุคฟองสบู่แ ตก ในปี 2545
รัฐบาลได้ประกาศให้เป็ นปี แห่งการเริ่มต้นรณรงค์การกากับดูแลกิจการที่ดี ทาให้ท้งั ภาครัฐและภาคเอกชน
มีการตื่นตัวในการพัฒนาและปรับ ปรุงการบริหารจัดการให้สอดคล้องตามหลัก การกากับดูแลกิจการที่ดี
และได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ หรือ National CG Committee ขึ้ นเป็ นครั้งแรก โดย
มีนายกรัฐมนตรีเป็ นประธาน
ในห้วงเวลา 17 ปี ที่ผ่านมา สถานการณ์ดา้ นการกากับดูแลกิจการที่ดีท้งั ภาครัฐและภาคเอกชนของ
ไทย ปรับตัวพัฒนาดีขึ้นมาเป็ นลาดับ มีการตั้งคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ หรือคณะกรรมการธรรมาภิ
บาลขึ้ นในหน่ วยงานทั้งของรัฐและเอกชน มีการกาหนดนโยบายกากับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร มีประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณสาหรับบุคลากรในทุกระดับ
ท่านผูม้ ีเกียรติครับ
ในประเทศไทย ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่งประเทศไทยได้รณรงค์แ ละส่ งเสริม ให้บริษัท จดทะเบี ย น
ตระหนักถึงความสาคัญ และประโยชน์ของการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยเสนอหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
จานวน 15 ข้อ ในปี 2545 ให้แก่บริษัทจดทะเบียน เพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิในขั้นเริ่มแรก
ในปี 2549 ได้มีก ารปรับปรุ งหลัก การกากับดูแลกิจ การที่ดีสาหรับบริษัท จดทะเบียน โดยแบ่ง
ออกเป็ น 5 หมวด ได้แก่ 1) สิทธิของผูถ้ ือหุน้ 2) การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน 3) บทบาทของผู ้
มีส่วนได้เสีย 4) การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และ 5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดย
เทียบเคียงกับหลักการกากับดูแลกิจการของ OECD และข้อเสนอแนะของธนาคารโลก
ต่อมาในปี 2555 ได้ทาการปรับปรุงหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียน โดย
เป็ นการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของแนวปฏิบตั ิที่ดีของทั้ง 5 หมวด ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN
CG Scorecard ซึ่ ง เป็ นเครื่ อ งมื อ หนึ่ ง ที่ ใ ช้วัด ระดับ การกากับ ดู แ ลกิ จ การของบริ ษัท จดทะเบี ย น ส าหรับ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน
และในปี 2560 สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ออก
หลัก การกากับดูแ ลกิ จการที่ดี สาหรับบริษัท จดทะเบียน (CG Code) ฉบับใหม่ โดยมีก ารปรับปรุ งและ
เพิ่มเติมประเด็น เพื่อให้ครอบคลุมถึงแนวคิดและปั จจัยที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ การเพิ่มความชัดเจนของ
บทบาทคณะกรรมการในการกาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิจการ และบูรณาการหลักความ
รับผิดชอบในการประกอบธุรกิจเข้าไปในชั้นวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักดังกล่าว เพื่อให้การสร้างคุณค่า
กิจการอย่างยัง่ ยืนแทรกเป็ นเนื้ อเดียวกับการประกอบธุรกิจ
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หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปี 2560 ประกอบด้วยหลักปฏิบตั ิ 8 ข้อ ได้แก่ (1) ตระหนักถึง
บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ าองค์กรที่สร้างคุณ ค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ ยื น
(2) ก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ าหมายหลั ก ของกิ จ การที่ เ ป็ นไปเพื่ อ ความยั ง่ ยื น (3) เสริ ม สร้า ง
คณะกรรมการที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล (4) สรรหาและพัฒ นาผู ้บ ริ ห ารระดับ สู ง และการบริ ห ารบุ ค ลากร (5)
ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (6) ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุ มภายในที่ เหมาะสม (7) รัก ษาความน่ าเชื่ อ ถื อทางการเงิ นและการเปิ ดเผยข้อ มู ล (8)
สนับสนุ นการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผูถ้ ือหุน้
แม้การดาเนิ นการที่ผ่านมาของไทยจะประสบความสาเร็จด้วยดี แต่การพัฒนา CG ต่อไป มีความ
ท้าทาย คือ ปั ญหาความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมของโลก ซึ่งส่วนหนึ่ ง
เกิดจากการพัฒนาอุตสาหกรรม ระบบทุนนิ ยม และการขยายตัวของภาคธุรกิจ จึงทาให้องค์กรต่าง ๆ ทั้งใน
ระดับสากล ในประเทศ และผูล้ งทุนต่างๆ ได้เรียกร้องให้กิจการมีความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
เพิ่มขึ้ น นอกเหนื อจากการมี CG ที่ดี
การก ากับดูแ ลกิ จ การที่ ดี จ าเป็ นต้องบูรณาการประเด็ นทางสังคมและสิ่งแวดล้อมเข้าไปอยู่ใน
กระบวนการทางธุ รกิจ ตั้งแต่การกาหนดทิศทาง กลยุทธ์ กระบวนการดาเนิ นงาน การติดตามและการ
รายงาน เพื่อให้คณะกรรมการสามารถใช้เป็ นกรอบในการกากับดูแลให้กิจการดาเนิ นงานอย่างมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และเป็ นไปเพื่อการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยัง่ ยืน
สถานการณ์ดา้ นธรรมาภิบาลในทศวรรษหน้า จึงไม่อาจจากัดอยู่เพียงการกากับดูแลกิจการที่ดี
หรือ Governance (ตัว “G”) ในมิติที่เพิ่มมูลค่าให้กบั ผูถ้ ือหุน้ และส่งเสริมการเติบโตอย่างยัง่ ยืนของกิจการ
ฝ่ ายเดียวอีกต่อไป แต่ยงั ต้องครอบคลุมไปถึงธรรมาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อม หรือ Environment (ตัว “E”)
อาทิ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันเป็ นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดปริมาณ
ขยะพลาสติกที่ก่อให้เกิดผลกระทบสะสมต่อระบบนิ เวศ และครอบคลุมไปถึงธรรมาภิบาลด้านสังคม หรือ
Social (ตัว “S”) อาทิ นโยบายด้านสิทธิมนุ ษยชน ความหลากหลายในมิติหญิงชาย การไม่เลือกปฏิบตั ิ
ทาให้บทบาทของการกากับดูแลกิจการในทศวรรษ 2020 ที่จะมาถึง ต้องขยายกรอบการทางาน
จากคาว่า “CG” มาสู่คาว่า “ESG” ที่ครอบคลุมทั้งประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ
Environmental, Social and Governance อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
พร้อมๆ กับที่บทบาทของผูถ้ ือหุน้ ในทศวรรษ 2020 จากเดิมที่คานึ งถึงผลตอบแทนสูงสุด ด้วยการ
พิจารณาคุณลักษณะความสัมพันธ์ดา้ นความเสี่ยงและผลตอบแทน (Risk-Return Profile) จากการลงทุน
จะขยายขอบเขตมาสู่การพิจารณาโดยมี มิติเรื่อง “Real World Impact” เพิ่มเติมจากการพิจารณา RiskReturn Profile ในแบบเดิม เป็ นการให้น้ าหนั กความสาคัญ ของผู ้ลงทุ นในทศวรรษ 2020 (โดยเฉพาะผู ้
ลงทุนประเภทสถาบัน) ต่อผลกระทบที่เปลี่ยนแปลงโลกไว้ในทางเลือกกลยุทธ์และในการตัดสินใจลงทุน
สอดคล้อ งกับ ที่ กิ จ การขยายกรอบการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การจาก CG มาสู่ ESG โดยค านึ ง ถึ ง ปั จ จัย ด้า น
สิ่งแวดล้อมและสังคมเพิ่มเติมจากเดิม
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การกากับดูแลกิจการในทศวรรษ 2020 จึงหนี ไม่พน้ เรื่องของการดาเนิ นธุรกิจที่จะทาให้เกิดความ
ยัง่ ยืนเป็ นเป้ าหมายปลายทาง ซึ่งเป็ นหัวข้อที่จะร่วมแลกเปลี่ยนกับท่านผูม้ ีเกียรติในประเด็นถัดไป

การดาเนินธุรกิจอย่างยั ่งยืน
ในส่วนแรก ผมจะพูดถึงพัฒนาการเรื่องการส่งเสริมการดาเนิ นธุรกิจอย่างยัง่ ยืนในประเทศไทย ที่
ผมและสถาบันไทยพัฒน์ได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องพอสังเขป
สถาบันไทยพัฒน์ ได้ริเริ่มก่อตั้งเครือข่ายธุรกิจร่วมรับผิดชอบต่อสังคมไทย (Thai CSR Network)
ขึ้ น ในปี 2548 เพื่อเป็ นแหล่งข้อมูลด้านองค์ความรู ้ งานวิจยั และเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุ นองค์กรธุรกิจ ให้
สามารถนาเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมไปขับเคลื่อนอย่างเหมาะสมกับบริบทของแต่ละองค์กร และมี
ความสอดคล้องกับมาตรฐานและแนวทางที่เป็ นสากล
ในปี 2549 ผมได้เข้าร่วมในคณะท างานส่งเสริมความรับผิ ดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ
บริษัทจดทะเบียน ที่แต่งตั้งโดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มี
การจัดทาเอกสาร “เข็มทิศธุรกิจเพื่อสังคม” (Corporate Social Responsibility Guidelines) ขึ้ นในปี 2551
โดยประกอบด้วยแนวปฏิบตั ิ 8 หัวข้อ ได้แก่ (1) การกากับดูแลกิจการที่ดี (2) การประกอบธุรกิจด้วยความ
เป็ นธรรม (3) การเคารพสิทธิมนุ ษยชนและการปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม (4) ความรับผิดชอบต่อ
ผู ้บริโ ภค (5) การร่วมพัฒ นาชุ มชนและสังคม (6) การดูแ ลรัก ษาสิ่งแวดล้อม (7) นวัตกรรมและการ
เผยแพร่ น วัต กรรมจากการด าเนิ น ความรับ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คม (8) การจัด ท ารายงานด้า นสัง คมและ
สิ่งแวดล้อม ถือเป็ นแนวปฏิบตั ิฉบับแรกที่แนะนาให้บริษัทจดทะเบียนตระหนักถึงความสาคัญของการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ได้ จั ด ตั้ ง สถาบั น ธุ ร กิ จ เพื่ อ สั ง คม (Corporate Social
Responsibility Institute: CSRI) ขึ้ นในปี 2550 โดยที่ ผ มได้เ ข้า ร่ ว มในคณะที่ ป รึ ก ษาตั้ ง แต่ ก่ อ ตั้ ง เพื่ อ
ผลักดันให้มีการปรับแนวทางการดาเนิ นความรับผิดชอบต่อสังคม ที่ในขณะนั้นบริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่
ยังมุ่งไปที่การดาเนิ นกิจกรรมเพื่อสังคมที่เกิดขึ้ นภายหลังกระบวนการดาเนิ นงาน และเป็ นกิจกรรมหรือ
โครงการที่ อยู่นอกเหนื อการดาเนิ นธุ รกิ จ ที่ เป็ นกระบวนการหลัก ของกิ จ การ ในลัก ษณะ “CSR-afterprocess” ให้มาเน้นที่การดาเนิ นความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการดาเนิ นงาน ครอบคลุมตั้งแต่ผูม้ ี
ส่วนได้เสียในองค์กรไปจนถึงผูม้ ีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของกิจการ ในลักษณะ “CSR-in-process” และ
ได้มีการปรับเกณฑ์พิจารณารางวัล CSR Award (พัฒนาต่อมาเป็ น Sustainability Award ในปั จจุบัน) จาก
เดิมที่ใช้วิธีพิจารณาการดาเนิ นโครงการ (Project) ด้าน CSR มาเป็ นการพิจารณาการดาเนิ นงาน CSR ใน
กระบวนการ (Process) ทางธุรกิจเป็ นหลัก
ในปี 2555 คณะที่ปรึกษา สถาบันธุรกิจเพื่อสังคมได้ผลักดันให้มีการจัดทาเอกสารขึ้ น 2 ฉบับ โดย
ฉบับแรกเป็ น “แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ” โดยได้มีการปรับปรุงแนวปฏิบัติจากเข็มทิศ
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ธุรกิจเพื่อสังคม ฉบับปี 2551 เพิ่มเป็ น 10 หัวข้อ โดยแยกหัวข้อการเคารพสิทธิมนุ ษยชนและการปฏิบัติ
ต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม ออกเป็ นสองหัวข้อ และเพิ่มหัวข้อ ‘การต่อต้านการทุจริต’ ขึ้ นใหม่ อีกหนึ่ งหัวข้อ
แนวปฏิบตั ิ 10 หัวข้อในเอกสารแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ฉบับปี 2555 ได้แก่
(1) การกากับดูแลกิจการที่ดี (2) การประกอบธุรกิจด้วยความเป็ นธรรม (3) การเคารพสิทธิมนุ ษยชน
(4) การปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม (5) การต่อต้านการทุจริต (6) ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภค (7)
การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม (8) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (9) นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม
จากการดาเนิ นความรับผิดชอบต่อสังคม (10) การจัดทารายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
เอกสารฉบับที่สองเป็ น “แนวทางการจัดทารายงานแห่งความยัง่ ยืน” เพื่อใช้เป็ นเอกสารตั้งต้น
สาหรับบริษัทจดทะเบียนและองค์กรธุรกิจทัว่ ไป ใช้ศึกษาทาความเข้าใจถึงแนวทางและวิธีการจัดทารายงาน
แห่งความยัง่ ยืนในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยอ้างอิงจากกรอบการรายงานขององค์การแห่ง
ความริเริ่ มว่า ด้ว ยการรายงานสากล (Global Reporting Initiative: GRI) โดยปั จ จุ บัน มี 237 องค์ก รใน
ประเทศไทย ที่ เปิ ดเผยข้อมูลด้านความยัง่ ยื น ผ่ านรายงานรวมทั้งสิ้ น 681 ฉบับ (ข้อมูล ณ วันที่ 21
พฤศจิกายน 2562)
ต่อมาในปี 2556 ก.ล.ต. ได้สนับสนุ นสถาบันไทยพัฒน์ ให้จดั ทาดัชนี ชี้วัดเพื่อประเมินระดับการ
พัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ “CSR Progress Indicator” และการป้ องกันการมีส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับคอร์รปั ชัน่ หรือ “Anti-corruption Progress Indicator” สาหรับบริษัทจดทะเบียน ด้วยตัวชี้ วัดตั้งแต่ระดับ
0 ถึงระดับ 5 เป็ นครั้งแรกของไทย เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนสามารถนาผลการประเมินไปพัฒนาตนเองให้ดี
ขึ้ น
และในปี 2558 สถาบันไทยพัฒน์ ได้ต่อยอดการพัฒนาข้อมูลด้านความยัง่ ยืนของธุรกิจ ด้วยการ
จัด ท าข้อ มู ล หลัก ทรัพ ย์จ ดทะเบี ย นที่ มี ก ารด าเนิ น งานโดดเด่ น ด้า น ESG 100 อัน ดั บ หรื อ ที่ เ รี ย กว่า
“ESG100 List” และเป็ นผูร้ ิเริ่มจัดทาดัช นี อีเอสจี ไทยพัฒน์ หรือ “Thaipat ESG Index” สาหรับใช้เป็ น
ดัชนี เปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุน (Benchmark Index) และเป็ นดัชนี อา้ งอิงสาหรับการลงทุน
(Investable Index) ในผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ ที่ให้ความสาคัญกับหลักทรัพย์คุณภาพที่ผ่านเกณฑ์ดา้ น
ESG ในปี 2561
ในส่วนที่สอง ผมจะพูดถึงวิธีการดาเนิ นธุ รกิจอย่างยัง่ ยืน จากมุมมองและประสบการณ์ที่ผ มและ
สถาบันไทยพัฒน์ ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมขับเคลื่อนกับหลายองค์กร ในช่วง 18 ปี ที่ผ่านมา นับตั้งแต่ที่สถาบัน
ไทยพัฒน์ก่อตั้งขึ้ น จนตกผลึกออกมาเป็ นชุดความคิดที่เรียกว่า มณฑลแห่งความยัง่ ยืนของกิจการ
ปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องความยัง่ ยืน (Sustainability) ได้ถูกจัดให้เป็ นวาระของการพัฒนาในทุกระดับ
โดยในระดับโลก มีการกาหนดเป็ นเป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั ่ ยืน (SDGs) ไว้ 17 ข้อ ในระดับประเทศ มีการ
กาหนดในวิสยั ทัศน์ (มัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน) สาหรับใช้เป็ นทิศทางการพัฒนาประเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2558
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- 2563) และในระดับองค์กร มีการกาหนดเป็ นนโยบายดาเนิ นงาน เพื่อมุ่งให้ได้มาซึ่งความยัง่ ยืนของ
กิจการ
ในระดับองค์ก ร ความยัง่ ยื นจั ดเป็ นสถานะของกิ จ การที่ ทุ ก องค์ก รคาดหวังให้เกิ ดขึ้ น หรือเป็ น
“ผลลัพธ์” ที่อยากให้เกิดขึ้ นจากการดาเนิ นงานของกิจการ
ด้วยเหตุนี้ องค์กรที่ตอ้ งการได้มาซึ่งความยัง่ ยืน จาเป็ นต้องมี “วิธีการ” ที่จะดาเนิ นไป เพื่อให้ถึงซึ่ง
ผลลัพธ์หรือสถานะดังกล่าว
การค้นหาวิธีการในการดาเนิ นการเพื่อให้ได้มาซึ่ งความยัง่ ยื น องค์กรจะต้องเข้าใจในสองเรื่ อง
สาคัญ คือ กิจการของตนทาอะไร (What) และสิ่งที่ทานั้น ส่งผลไปถึงใคร (Who) บ้าง
องค์กรที่มีการระบุเรื่องที่ทา และผลกระทบที่เกิดขึ้ นกับผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้อย่างครอบคลุม จะรับรูถ้ ึง
“มณฑลแห่งความยัง่ ยืน” (Sphere of Sustainability) สาหรับกิจการของตน ที่สามารถใช้เป็ นพิมพ์เขียวใน
การพัฒนาวิธีการที่จะดาเนิ นการได้
เริ่มจากการพิจารณาถึงการดาเนิ นงานที่ส่งผลถึงผูเ้ กี่ยวข้องซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของกิจการ ความยัง่ ยืน
ในกรณี นี้ จะเกิดขึ้ นจากองค์กรมี การกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance: CG) ที่ดี มีการกาหนด
ทิศทางและสอดส่องดูแลการปฏิบัติงานของกิจการให้มีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ เจริญรุดหน้า
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความเสียหายของกิจการ พร้อมกันกับความสามารถใน
การสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมการเติบโตของกิจการอย่างมัน่ คง
ถัดมาเป็ นผูเ้ กี่ยวข้องซึ่งเป็ นผูล้ งทุน โดยเฉพาะผูล้ งทุนสถาบัน ความยัง่ ยืนในกรณีนี้ จะเกิดขึ้ นจาก
การดาเนิ นงานขององค์กรที่เป็ นไปอย่างรับผิดชอบ สามารถเปิ ดเผยข้อมูลในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม
และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ให้แก่ผูล้ งทุน นอกเหนื อจากปั จจัยด้าน
ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกิจการ
สาหรับผูเ้ กี่ยวข้องซึ่งเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสียรอบกิจการ ความยัง่ ยืนในกรณีนี้ จะเกิดขึ้ นจากการคานึ งถึง
ผลกระทบจากการดาเนิ นงานที่มีต่อผูม้ ีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่มที่เกี่ยวข้องอย่างเป็ นธรรม ไม่จากัดเพียงการ
ปฏิ บัติตามที่ ก ฎหมายก าหนด เป็ นการดาเนิ น ความรับผิ ดชอบต่อสังคมของกิ จ การ (Corporate Social
Responsibility: CSR) ที่สอดคล้องกับหลักนิ ติธรรม และหลักปฏิบตั ิที่เป็ นบรรทัดฐานสากล
ส่ ว นผู ้เ กี่ ย วข้อ งทัว่ ไปที่ เป็ นสัง คมในวงกว้า ง ความยัง่ ยื น ในกรณี นี้ จะเกิ ด ขึ้ นจากการค านึ ง ถึ ง
ประโยชน์ ส่วนรวมเป็ นที่ ต้ัง ในฐานะนิ ติพ ลเมือง ภายใต้การดาเนิ นงานที่ ตอบโจทย์ ก ารพัฒ นาที่ ยัง่ ยื น
(Sustainable Development: SD) ในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งหมายที่จะบรรลุถึงสถานะ
แห่งความยัง่ ยืนของสังคมโดยรวม มิใช่เพื่อความยัง่ ยืนหรือความสามารถในการอยู่รอดขององค์กรเพียง
ลาพัง (หมายรวมถึง วิถีการบริโภคอย่างยัง่ ยืน และแหล่งทรัพยากรที่ยงั ่ ยืน)
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และสาหรับผูเ้ กี่ยวข้องที่อยู่ภายในองค์กร โดยเฉพาะฝ่ ายบริหาร ความยัง่ ยืนในกรณีนี้ จะเกิดขึ้ น
จากการวางกลยุทธ์การดาเนิ นงานที่สามารถส่งมอบประโยชน์ ให้ท้ังกับผูม้ ีส่วนได้เสียภายในองค์ก รและ
ภายนอกองค์กร เป็ นการสร้างผลกระทบเชิงบวกหรือ การสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value: CSV)
ระหว่างธุรกิจและสังคมควบคู่ไปพร้อมกัน
นอกจากนี้ กิจการยังสามารถพิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบทางธุรกิจที่ดาเนิ นอยู่ หรือจัดตั้งธุรกิจ
ใหม่ โดยมีโดยมีพนั ธกิจในการดาเนิ นงานที่เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของสังคมเป็ นที่ต้งั ในลักษณะวิสาหกิจเพื่อ
สังคม (Social Enterprise: SE) หรือในรูปแบบที่เรียกว่า ธุ รกิจเพื่อสังคม (Social Business: SB) ความ
ยัง่ ยืนในกรณีนี้ จะเกิดขึ้ นจากการที่องค์กรมีความมุ่งประสงค์ที่จะแก้ไขปั ญหาและพัฒนาชุมชน สังคม หรือ
สิ่งแวดล้อมโดยตรง มิใช่การหวังผลกาไรในทางธุ รกิจเป็ นหลัก แต่เป็ นการดาเนิ นธุ รกิจเพื่อแก้ไขปั ญหา
สังคมด้วยวิถีทางที่สามารถเลี้ ยงตัวเองได้
การพิจารณาถึงสิ่งที่ องค์ก รดาเนิ นการ และผลกระทบที่ส่งไปถึ งผูเ้ กี่ย วข้องในช่องทางข้า งต้น นี้
ก่อให้เกิดเป็ นมณฑลแห่งความยัง่ ยื นของกิจการ ที่อธิบายถึงความสัมพันธ์ในเรื่อง CG, ESG, CSR, SD,
CSV, SE, SB ซึ่งในแต่ละเรื่องมีเหตุผลของการดารงอยู่ ตามบริบทที่เรื่องนั้นเข้าไปเกี่ยวข้อง
ทั้ง 7 เรื่องที่กล่าวมาข้างต้น จริงอยู่ที่อาจมีส่วนที่ทบั ซ้อนกันอยู่บา้ ง แต่ในทางปฏิบตั ิแล้ว มิใช่เรื่อง
ที่กิจการจะนาเรื่องหนึ่ งมาใช้แทนอีกเรื่องหนึ่ งได้ แต่เป็ นหลักการที่กิจการสามารถใช้พฒ
ั นาวิธีการในการ
ดาเนิ นธุรกิจอย่างยัง่ ยืนโดยคานึ งถึงผูม้ ีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน

ธนาคารกับการดาเนินธุรกิจอย่างยั ่งยืน
ในหัวข้อสุดท้ายนี้ ผมจะพูดถึงการดาเนิ นธุรกิจอย่างยัง่ ยืนในบริบทของกิจการธนาคารโดยทัว่ ไป
และในบริบทของธนาคารออมสิน
ธนาคารเป็ นหนึ่ งในธุรกิจที่ถูกคาดหวังจากสังคม ในฐานะแหล่งเงิน เสมือนเชื้ อเพลิงหลักสาหรับ
การขับเคลื่อนเครื่องยนต์เศรษฐกิจของประเทศ การมุ่งกาไรของธนาคารเพียงเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้แก่
กิจการและความมัง่ คัง่ แก่ผูถ้ ือหุน้ ในบริบทของสังคมปั จจุบัน ไม่เพียงพอต่อการเป็ นที่ยอมรับจากสังคมอีก
ต่อไป จากเหตุดงั กล่าว ทาให้ทุกธนาคาร จึงต้องพัฒนาบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ (CSR)
และความริเริ่มด้านการพัฒนาที่ยงั ่ ยืน (SD) ให้เป็ นที่ประจักษ์ สามารถวัดผล จับต้องได้
ในห้ว งเวลาที่ ผ่ า นมา ธนาคารใช้ก ารด าเนิ น กิ จ กรรมเพื่ อ สัง คม ที่ ส่ ว นใหญ่ มิ ไ ด้เ กี่ ย วข้อ งกับ
กระบวนการหลักในธุรกิจธนาคาร หรือเป็ น CSR-after-process สาหรับสื่อสารหรือแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ทาให้เกิดเป็ น CSR ในรูปของโครงการและกิจกรรมต่างๆ มากมาย พร้อมด้วยคาถามที่ติดตามมา
ในหมู่ผูข้ บั เคลื่อนงาน CSR ในธนาคารว่า กิจกรรมเหล่านี้ จะก่อให้เกิดความยัง่ ยืน ที่มิได้จากัดอยู่เพียงการ
สร้างการรับรูไ้ ด้อย่างไร
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ธนาคารบางแห่ง ได้ริเริ่มบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมเข้ากับกระบวนการหลัก ในธุ รกิ จ
ธนาคาร หรือเป็ น CSR-in-process ปรับเปลี่ยนการทางานจากรายโครงการและกิจกรรมรายครั้ง มาเป็ น
กระบวนการในธุรกิจที่สืบเนื่ องต่อไปไม่สิ้นสุด (Going Concern) เพื่อตอบคาถามเรื่องความยัง่ ยืน มากกว่า
การสร้างการรับรู ้ อันเป็ นจุ ดเริ่ มของการใช้สิ นทรัพ ย์ห ลัก ของธนาคาร นั ่นคือ Core Business ในการ
ขับเคลื่อนบทบาทความรับผิดชอบของกิจการและสร้างการยอมรับจากสังคม
สาหรับธนาคารที่ดาเนิ นความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการ จนสามารถดูแลและจัดการกับ
ผลกระทบทางลบได้อยู่ในระดับที่น่าพอใจแล้ว สามารถดาเนิ นการยกระดับมาสู่การส่งมอบผลกระทบใน
ทางบวก จากการใช้สิน ทรัพย์และความเชี่ยวชาญหลักของกิจการ มาสร้างให้เกิดเป็ นคุณค่าร่วม (CSV)
ระหว่างธนาคารและสังคมควบคู่ไปพร้อมกัน
ในระดับผลิตภัณฑ์ ธนาคารสามารถพัฒนาบริการที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาวะทางการเงินในระยะยาว
ให้แก่ลูกค้าปั จจุบนั และขยายบริการให้ครอบคลุมกลุ่มบุคคลและเอสเอ็มอีที่ยงั เข้าไม่ถึงบริการของธนาคาร
ในระดับห่วงโซ่คุณค่า ธนาคารสามารถสร้างนวัตกรรมบริการสาหรับส่วนตลาดลูกค้าที่คานึ งถึงผลกระทบ
ทางสังคมหรือสิ่งแวดล้อม และสนับสนุ นการลงทุนในโครงการที่มุ่งแก้ไขปั ญหาทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
ในระดับกลุ่มความร่วมมือ ธนาคารสามารถช่วยสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เติบโตด้วยการพัฒนาบริการใน
ระดับห่วงโซ่อุปทานหรือคลัสเตอร์อุตสาหกรรม และช่วยกระตุน้ เศรษฐกิจด้วยความร่วมมือทางการเงินที่
สนับสนุ นการพัฒนาชุมชนอย่างยัง่ ยืน
ตัวอย่างการสร้างคุณค่าร่วมของธุ รกิ จธนาคารโดยทัว่ ไป ได้แ ก่ การออกสินเชื่ อรับประกันการ
ประหยัดพลังงาน (Energy Saving Guarantee Program) ให้แก่ผูป้ ระกอบการในรูปของสินเชื่อลีสซิ่ง / เช่า
ซื้ อเครื่องจักรและอุปกรณ์ และ/หรือ เงินกูร้ ะยะยาว โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสนับสนุ นการลงทุนในโครงการ
จัดการด้านพลังงานให้มีประสิทธิภาพ ผ่านการใช้บริการจากบริษัทจัดการด้านพลังงาน (Energy Service
Company - ESCO) ซึ่ ง เป็ นบริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษาและบริ ห ารจัด การด้า นพลัง งานอย่า งครบวงจร และมี ก าร
รับประกันผลการประหยัดพลังงานที่ได้จากการลงทุนในโครงการดังกล่าว ซึ่งทาให้ผูป้ ระกอบการมัน่ ใจได้ว่า
ผลการประหยัดพลังงานที่ไ ด้จากการลงทุนในโครงการจะเป็ นแหล่งที่มาหลักของการชาระคืนเงินกูข้ อง
ลูกค้า (Self-Financing Project) โดยไม่กระทบกระแสเงินสดจากการดาเนิ นงานปกติของกิจการ ผลจาก
การลดต้นทุนการใช้พลังงาน นอกจากจะเป็ นผลดีต่อสภาพแวดล้อมและการใช้พลังงานของประเทศโดยรวม
แล้ว ยังทาให้กิจการมีสถานะทางการเงินและความสามารถทางการแข่งขันดีขึ้นในระยะยาว
ในปี 2559 สถาบันไทยพัฒน์ ได้ดาเนิ น โครงการเชิงกลยุทธ์ที่มุ่งสู่เป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั ่ ยื น
(SDGs) เพื่อใช้เป็ นข้อมูลตั้งต้นสาหรับการทบทวนและจัดทาแผนแม่บทของธนาคารออมสิน ในบริบทของ
ธนาคารเพื่อสังคม ภายใต้กรอบของการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างธนาคารกับสังคม โดยผลการศึกษาแบ่ง
ออกเป็ น 3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านผลิตภัณฑ์ (มีรายได้สูง) เสนอแนวทางการดาเนิ นงานด้วยการสานความ
รุ่งเรืองให้แก่ลูกค้า โดยการเข้าถึงตลาดใหม่และการเพิ่มบัญชีลูกค้า ประกอบด้วย การสนับสนุ นให้เกิดสุข
ภาวะทางการเงินในระยะยาวสาหรับลูกค้าปั จจุบัน และการขยายบริการให้ครอบคลุมกลุ่มบุคคลและเอส
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เอ็มอีที่ยังเข้าไม่ถึงบริการของธนาคาร (2) ด้านห่วงโซ่คุณค่า (กระจายความมัง่ คัง่ ) เสนอแนวทางการ
ดาเนิ นงานด้วยการเติมเชื้ อให้ภาคเศรษฐกิจเติบโตเพื่อขยายอุปสงค์ที่มีต่อบริการของธนาคาร ประกอบด้วย
การสร้างกลยุทธ์การให้บริการในระดับห่วงโซ่อุปทาน และ/หรือเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น และช่วยกระตุน้
เศรษฐกิจด้วยบริการทางการเงินที่สนับสนุ นการพัฒนาชุมชนอย่างยัง่ ยืน (3) ด้านกลุ่มความร่วมมือ (เป็ น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม) เสนอแนวทางการดาเนิ นงานด้วยการร่วมแก้ปัญหาของสังคมโลก โดยการทางาน
ร่วมกับภาคธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย การสร้างบริการสาหรับส่วนตลาด
ลูกค้าที่คานึ งถึงผลประโยชน์ทางสังคมหรือสิ่งแวดล้อม และการลงทุนในโครงการที่มุ่งแก้ไขปั ญหาทางสังคม
และสิ่งแวดล้อม
และในปี 2560 สถาบันไทยพัฒน์ ได้ดาเนิ นโครงการทบทวนและจัดทาแผนแม่บทด้านการพัฒนา
สู่ความยัง่ ยื นของธนาคารออมสิน ระยะ 5 ปี (2561-2565) ซึ่งให้ความสาคัญ กับปั จจัย ความยัง่ ยื นที่
มุ่งเน้นให้เกิ ดการเติ บโต การเพิ่ม ประสิท ธิ ภาพ และการลดความเสี่ย งที่อาจเกิ ดขึ้ น โดยผลการศึกษา
แนะนาให้มียุทธศาสตร์แห่งการเป็ นธนาคารที่บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี ยุทธศาสตร์แห่ง
การเป็ นธนาคารเพื่อสังคม และยุทธศาสตร์แห่งการเป็ นธนาคารที่สนับสนุ นเป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั ่ ยืน
ยุ ท ธศาสตร์แห่งการเป็ นธนาคารที่บริหารจัดการภายใต้ห ลักธรรมาภิบาลที่ ดี ประกอบด้วย 4
แนวทางหลัก ได้แ ก่ (1) ระบบบริ ห ารจัดการที่ สอดคล้อ งกับความยัง่ ยื น เป็ นแนวทางบริ ห ารจัดการ
กระบวนการทางธุรกิจ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจและสอดคล้องกับแนวคิดความ
ยัง่ ยืน การบูรณาการปั จจัยความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลในกระบวนการธุรกิจ และ
การบริหารสภาพแวดล้อมทางกฎหมายและระเบีย บข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง ครอบคลุมตั้งแต่ก ระบวนการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ จนถึงการส่งมอบให้ลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ รวมทั้งการจัดทาแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง
กับการกากับดูแ ลกิ จ การที่ ดี เพื่อให้มัน่ ใจว่าธนาคารมีแ นวบริห ารจัดการความเสี่ย งที่ อาจเกิ ด ขึ้ นจาก
กระบวนการทางธุรกิจที่เหมาะสมในด้านผลประโยชน์ทบั ซ้อน การต้านทุจริต การต่อต้านการฟอกเงิน และ
การก่อการร้าย เป็ นต้น (2) ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในสานักงาน เป็ นแนวทางบริหารจัดการ
เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้ นจากกิจกรรมทางธุรกิจของธนาคาร ด้านพลังงาน น้ า ขยะทัว่ ไป
และขยะอิเล็กทรอนิ กส์ มลอากาศ ก๊าซเรือนกระจก วัสดุอุปกรณ์ในกระบวนการทางธุ รกิจตลอดห่วงโซ่
คุ ณค่า โดยให้ความสาคัญ กับการใช้วัส ดุ อุ ปกรณ์ที่ เป็ นมิต รต่อ สิ่ งแวดล้อ มและประหยัดพลัง งาน การ
ปรับปรุงวิธีการดาเนิ นงาน รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในธนาคาร (3) นวัตกรรม
ดิจิทลั เป็ นแนวทางบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคารด้วยนวัตกรรมดิจิ ทัลที่สอดคล้อง
กับของรูปแบบการใช้ชีวิตของลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ โดยเน้นความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย รวมทั้งแผนการ
ดาเนิ นงานเพื่อให้เกิดความต่อเนื่ องในกระบวนการทางธุรกิจ กรณี ที่เกิดเหตุการณ์ผิดปกติดา้ นเทคโนโลยี
เพื่อให้มนั ่ ใจว่าธนาคารสามารถลดหรือจากัดขนาดของผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้ นจากระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (4) การบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ เป็ นแนวทางบริหารจัดการเพื่อให้มนั ่ ใจว่าพนักงาน
และบุคลากรของธนาคารทุกคน ได้รับการดูแลสอดคล้องกับระเบียบของธนาคารและกฎหมายที่เกี่ยวกับ
ธุรกิจการเงิน ด้านการจ้างงาน ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การบริหารความสัมพันธ์แรงงาน ฯลฯ
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รวมทั้งการยกระดับความรู ้ ความเข้าใจ และทักษะความสามารถให้เหมาะสมและสามารถตอบสนองต่อการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของธนาคาร และความสามารถในการใช้ชีวิต
ยุทธศาสตร์แห่งการเป็ นธนาคารเพื่อสังคม ประกอบด้วย 4 แนวทางหลัก ได้แก่ (1) การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและความรูท้ างการเงินให้แก่ชุมชนและสังคม เป็ นแนวทางบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและความรูท้ างการเงินให้แก่ชุมชนและสังคม โดยให้ความสาคัญกับกลุ่มบุคคลฐานราก ผ่าน โครงการ/
กิจกรรมของธนาคาร โดยเข้าไปมีส่วนช่วยสนับสนุ นทรัพยากรที่จาเป็ นและเป็ นตัวกลางในการขับเคลื่อนให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงตามเป้ าหมายที่ธนาคารกาหนด อาทิ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการให้
ความรูท้ างการเงินแก่กลุ่มเป้ าหมายต่าง ๆ อย่างทัว่ ถึง (2) การบริหารจัดการคู่คา้ /พันธมิตรทางธุ รกิจ
อย่างยัง่ ยืน เป็ นแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาข้อปฏิบตั ิในการจัดซื้ อจัดจ้างให้มีความครอบคลุม ประเด็น
ด้านความยัง่ ยืน และใช้เป็ นเกณฑ์สาหรับการคัดเลือกคู่คา้ รายใหม่ รวมทั้งการประเมินคู่คา้ ปั จจุบัน (3)
การให้บ ริ ก ารกับ ลู ก ค้า อย่า งรับ ผิ ด ชอบ เป็ นแนวทางที่ ใ ห้ค วามส าคัญ กับ การให้ข อ้ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร เพื่อให้มนั ่ ใจว่าลูกค้าได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนและตรงไปตรงมา ผ่าน
ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายและเหมาะสมกับลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ อย่างเหมาะสม อาทิ กลุ่มบุคคลฐาน
รากควรใช้ช่องทางการสนทนาโดยตรงกับพนักงานสาขา ในขณะที่กลุ่ มลูกค้ารายย่อยที่รูเ้ รื่องไอทีสามารถ
ใช้ช่องทางออนไลน์ ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงปั ญหาที่ อาจเกิ ดขึ้ น จากการได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งการรักษาความเป็ นส่วนตัวของลูกค้าและความปลอดภัยของข้อมูลลูก ค้า
(4) ผลิตภัณฑ์และบริการได้รับการออกแบบให้คานึ งถึงสิ่งแวดล้อมและสังคมสอดคล้องกับความต้องการ
ของลูก ค้า เป็ นแนวปฏิ บัติ สาหรับการออกแบบผลิ ตภัณฑ์แ ละบริ ก ารอย่า งรับผิ ดชอบ เพื่อให้มัน่ ใจว่า
ผลิตภัณฑ์และช่องทางการให้บริการมีความสอดคล้องกับแนวคิดความยัง่ ยืน มีส่วนในการช่วยลดผลกระทบ
ทางลบที่อาจเกิดขึ้ นต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในวงกว้าง และถูกออกแบบให้เหมาะสมกับลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ
เพื่อให้ได้รบั ความสะดวกสบาย ความรวดเร็วและปลอดภัย รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้ประชาชนทุกคนสามารถ
เข้าถึงบริการทางการเงินได้ ทั้งกลุ่มบุคคลฐานราก กลุ่มบุคคลทัว่ ไป กลุ่มลูกค้าสถาบัน ฯลฯ
ยุทธศาสตร์แห่งการเป็ นธนาคารที่สนับสนุ นเป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั ่ ยืน ประกอบด้วย 2 แนวทาง
หลัก ได้แก่ (1) การเป็ นหุน้ ส่วนการพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อเป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั ่ ยืน เป็ นแนวทาง
บริ ห ารจัด การที่ ส นั บ สนุ นให้ธ นาคารและผู ้มี ส่ ว นได้เ สี ย ที่ เ กี่ ย วข้อ ง ทั้ ง ลู ก ค้า คู่ ค ้า ชุ ม ชน สั ง คม
สถาบันการศึกษา ร่วมกันขับเคลื่อนและตอบสนองต่อเป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั ่ ยืน ในฐานะหุน้ ส่วนของการ
พัฒนา (2) การบริหารจัดการเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ เป็ น
แนวทางบริหารจัดการเพื่อให้มนั ่ ใจว่าผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร จะมีส่วนช่วยบรรเทาผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม อาทิ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งมี
บทบาทสาคัญในการสนับสนุ นและขับเคลื่อนการลงทุนที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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ผมคิดว่า ได้ใช้เวลาไปพอสมควรในการบรรยายเรื่องธรรมาภิบาลกับการดาเนิ นธุรกิจอย่างยัง่ ยืน
เนื่ องในโอกาสวันกากับดูแ ลกิจการที่ ดี หรือ CG DAY ของธนาคารออมสิน ทั้ง ประเด็น ธรรมาภิบ าลใน
ทศวรรษ 2020 การดาเนิ นธุรกิจอย่างยัง่ ยืน และธนาคารกับการดาเนิ นธุรกิจอย่างยัง่ ยืน
ท่านผูม้ ีเกียรติครับ
ในทศวรรษ 2020 ที่กาลังจะมาถึง ซึ่งจะครอบคลุมระยะเวลา 10 ปี จวบจนปี ค.ศ.2030 เป็ นห้วง
เวลาเดียวกันกับ ที่สหประชาชาติได้เรียกร้องให้ท้ังโลกร่วมกันตอบสนองต่อเป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั ่ ยืน
(SDGs) ให้บรรลุผลสาเร็จภายในปี ค.ศ.2030 เช่นกัน ผมหวังว่า ธนาคารออมสิน ซึ่งมีคาขวัญว่า “เป็ น
มากกว่าธนาคาร ธนาคารเพื่อสังคม” จะร่วมขับเคลื่อนภารกิจในการตอบสนองต่อเป้ าหมายการพัฒนาที่
ยัง่ ยืนอย่างเข้มข้น ให้ได้ชื่อว่าเป็ นผูน้ าการดาเนิ นธุรกิจอย่างยัง่ ยืนในกลุ่มธนาคารไทย และ “เป็ นมากกว่า
ธนาคารเพื่อสังคมไทย ธนาคารเพื่อสังคมโลก”
ขอบพระคุณครับ

**********************************************
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