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ดร. เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
งานสัมมนาก้าวสู่ปีที่ 10 สานักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า “ESG อนาคตประเทศไทยสู่ความยั่งยืน”
หัวข้อ ESG: Empowering Sustainable Thailand’s Growth
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก
ผมรูส้ ึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้มาร่วมงานสัมมนาก้าวสู่ปที ี่ 10 ของสานักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า “ESG
อนาคตประเทศไทยสู่ความยัง่ ยืน” ซึง่ องค์ประกอบของ ESG นั้น มีด้วยกัน 3 ประเด็น คือ Environment
(สิ่งแวดล้อม) Social (สังคม) และ Governance (ธรรมาภิบาล)
ในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการเติบโตแบบคานึงถึง ESG ค่อนข้างน้อย เน้นการเติบโตระยะสั้นเป็น
หลัก เช่น ด้าน E หรือ Environment ที่เน้นเรื่องจานวนและค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว มากกว่าการ
คานึงถึงต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น
ด้าน S หรือ Social ไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นการบริโภคต่าง ๆ การเร่งขยายสินเชื่อเพื่อทาให้ตัวเลข
การขยายตัวของเศรษฐกิจ ดี โดยที่ไม่คานึงถึงผลข้างเคียงระยะยาว ทาให้ระดับหนี้ครัวเรือนสูงขึ้น
มาก จนกลายเป็นความเปราะบางของระบบเศรษฐกิจไทย
และด้ า น G หรื อ Governance สามารถดู ไ ด้ จากดัช นี ชี้ วั ด ต่า ง ๆ ของระดั บ โลก เช่น ดัชนี วัด
ภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index: CPI) ซึ่งล่าสุดไทยอยู่อันดับที่ 101 ของโลก
ขณะที่สิงคโปร์อยู่อันดับที่ 4 แต่ที่สาคัญคือ เรายังตามหลังทั้งเวียดนามและอินโดนีเซีย
เมื่อมองไปข้างหน้า จึงชัดเจนว่าเราไม่คานึงถึง ESG ไม่ได้แล้ว
ตัวอย่างด้าน Environment ที่ เ ห็นชัดเจนคือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศ (Climate Change)
ประเทศไทยสร้างมลพิษจากก๊าซเรือนกระจกจนติดอันดับสูง เพราะประสิทธิภาพการใช้พลังงานของไทย
ต่ามากเมื่ อ เที ยบกั บขนาดของเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกั น ถ้าอุณหภูมิ สูง ขึ้นตามการคาดการณ์ของ
Intergovernmental Panel on Climate Change หรื อ IPCC ระดั บ น้ าทะเลก็ จ ะสู ง ขึ้ น และส่ง ผล
กระทบต่อความสามารถในการเพาะปลูกของเกษตรกรไทย ดังนั้น ถ้าโครงสร้างเศรษฐกิจ ไทยยังคง
เป็นแบบเดิม คือพึ่งพาภาคการเกษตรเป็นหลัก การเติบโตของเศรษฐกิจจะเป็นไปได้ค่อนข้างลาบาก
เมื่อเกิด Climate Change
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นอกจากนี้ ไทยยังถูกจัดอันดับโดย Climate Central ว่าเป็นประเทศที่มีโอกาสถูกน้าท่วมสูงเป็นอันดับ
ที่ 7 ของโลก และผลกระทบที่เห็นค่อนข้างรุนแรง อย่างเช่น ภัยน้าท่วมในปี 2554 ทาให้เศรษฐกิจไทย
ขยายตัวเพียง 0.1% และในปี 2556 - 2557 เราประสบภัยแล้งทาให้รายได้เกษตรกรหายไปราว 15,000
ล้านบาทจากภัยธรรมชาติ
ด้าน Social เรื่องที่จะเป็นความเสี่ยงต่อไทยคือเรื่องสิทธิมนุษยชนและการทาประมงที่ผิดกฎหมาย
(Illegal Unreported and Unregulated Fishing: IUU) ซึ่งมีโอกาสสูงที่จะกลับมาถูกจับตามอง
อีกครั้ง เนื่องจากประธานาธิบดีใหม่ของสหรัฐอเมริกา โจ ไบเดน มาจากพรรคเดโมแครต ซึ่งเป็นพรรคที่
ให้ความสาคัญกับเรื่องนี้อย่างมาก นับเป็นความเสี่ยงทางธุรกิจของอุตสาหกรรมประมงไทย
สิ่งเหล่านี้สะท้อนว่าการเติบโตอย่างไม่คานึงถึง ESG ในช่วงที่ผ่านมา จะทาให้เกิดความเสี่ยงมากขึ้น
ในอนาคต ดังนั้นหากต้องการเติบโตอย่างยั่งยืน เราจะต้องให้ความสาคัญกับเรื่องเหล่านี้
เรื่องแรกคือ ต้องให้ ESG เป็นหนึ่งในเครื่องจักรขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (growth
engine) ในระยะข้างหน้า
ผมคิดว่าเรื่องนี้ฟังดูไม่เกินความเป็นจริงนัก ถ้านึกถึงธุรกิจไทยที่มีโอกาสเติบโตในอนาคต อย่างแรก คือ
ธุร กิ จ สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ ดี (Health and Wellness) ที่ ได้รับ ความนิยมอย่างมากในตอนนี้
ประเทศไทยได้รับการชื่นชมเรือ่ งการบริหารจัดการโควิด 19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และภาครัฐสามารถ
จัดการเรื่องสาธารณสุขต่าง ๆ ได้ดี ส่วนภาคการท่องเที่ยวนั้นจะให้มีการเติบโตอย่างที่ผ่านมาคงไม่ได้
แล้ว การที่นักท่องเที่ยวต่างชาติจะเข้ามาอยู่เฉลี่ย 9 วัน วันละ 5,000 บาท ได้เงินมา 40,000 - 50,000
บาทต่อคนต่อทริป มีความเป็นไปได้ลดลง
ดังนั้น เราต้องคิดรูปแบบใหม่ที่จะสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวเข้ามาอยู่นานขึ้นและใช้จ่ายมากขึ้น เช่น
เป็นเรื่องเกี่ยวกับ wellness หรือกระแสใหม่ อื่น ๆ ก็ได้ อย่างในตอนนี้มีกระแสเรื่องการทางานที่บ้าน
หรือที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ที่ทางาน ผมเคยคุยกับชาวต่างชาติที่สามารถทางานที่ไหนก็ได้ พวกเขาอยากมาอยู่
ที่ไทย มาทางานระยะยาวและเต็มใจที่จะจ่ายภาษีด้วย แต่ถ้าจะให้เขาหนีควันพิษหรือไฟป่าในประเทศ
เขา แต่กลับมาเจอฝุ่น PM 2.5 ที่ไทยก็คงไม่ได้
อีกธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตได้ดี คือ อาหารออร์แกนิกที่สามารถตรวจสอบกระบวนการผลิตได้ จะมีโอกาส
เพิ่มรายได้และมูลค่าในอนาคต และธุรกิจสุดท้ายที่พูดถึงกันมาก คือ รถยนต์พลังงานไฟฟ้า หรือยาน
ยนตร์ EV (Electric Vehicle) ซึ่งทุกประเทศต้องการขับเคลื่อนไปแนวทางนี้
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ทั้ ง 3 ธุร กิ จ ที่ ยกตัวอย่างมานี้จ ะเป็ นแหล่ง ทรัพยากรที่ เพิ่ม มู ล ค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิ จ ของ
ประเทศไทยในอนาคตได้
ถ้าถามว่าหากไม่ทาแล้วอะไรจะเกิดขึ้น ตอนนี้พระเอกของการส่งออกของไทย 3 ตัว ได้แก่ ยานยนต์
อิเล็กทรอนิกส์ และปิโ ตรเคมี ภัณฑ์ ซึ่ งมีสัดส่วนรวมกัน ราว 50% ของมูล ค่า การส่งออก มีส่วน
เกี่ยวข้องกับ ESG ทั้งนั้น เช่น ในส่วนของยานยนต์หลายประเทศได้เปลี่ยนไปใช้ EV แล้ว ในส่วนของ
สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ผู้ผลิตและผู้บริโภคมีการตระหนักรู้มากขึ้ นเกี่ยวกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ เห็นได้จาก
คุณสมบัติของสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ ๆ ที่สามารถรีไซเคิลได้ ดังนั้น เรื่องรีไซเคิลก็นับเป็นปัจจัยสาคัญที่จะ
ทาให้ภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ขยายตัวได้ในอนาคต สาหรับปิโตรเคมีภัณฑ์ เป็นที่ทราบกันดีว่ามี
การรณรงค์ให้ลดการใช้พลาสติกอย่างแพร่หลาย
ฉะนั้น ถ้าเราไม่นาแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาใช้ ผมเชื่อว่าโอกาสที่ธุรกิจ
กระแสหลักหรือการส่ง ออกเดิม ๆ ของเราจะเติบโตอย่ า งยั่ งยื น มี น้อยมาก ๆ ถ้าหากเรายัง ใช้
เครื่องยนต์ขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบเดิม ก็จะไม่สามารถขับเคลื่อนการเติบโตที่เราต้องการ
ในอนาคตได้
วิกฤติโควิด 19 เป็นโอกาสสาหรับประเทศไทยในการปรั บตัวเพื่อให้กลับมาดี ยิ่งกว่าเดิม ซึ่งหลาย
ประเทศได้ใช้วิกฤตินี้เป็นโอกาสเช่นกัน อย่างที่ฝรั่งเศสและเนเธอร์แลนด์สายการบินแอร์ฟรานซ์-เคแอล
เอ็มเจอปัญหาเหมือนสายการบินทั่วโลกและต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ ซึ่งการช่วยเหลือของ
รัฐบาลฝรั่งเศสและเนเธอร์แลนด์ด้วยงบประมาณ 1.1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ได้กาหนดเงื่อนไขหนึ่ง
คือ สายการบินจะต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศลง 50% จะเห็นได้ว่าสองประเทศนี้ใ ห้
ความส าคัญ กั บ ESG เพราะมี เ ป้าหมายที่ ต้องการขับ เคลื่อนไปสู่เ ศรษฐกิ จ สีเ ขี ยวหรือ คาร์บ อนต่ า
นอกจากนี้ การจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือต่าง ๆ ในหลายประเทศมักมีเงื่อนไขที่ส่งเสริมการปฏิรูปเศรษฐกิจ
ของประเทศผู้รับความช่วยเหลือไปสู่โลกคาร์บอนต่ามากขึ้น อย่างประเทศใกล้ ๆ ไทย มีเกาหลีใต้ที่ได้
ประกาศนโยบาย Green New Deal สะท้อนความพยายามในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจคาร์บอนต่ามาก
ขึ้น
ถ้าเราจะมุ่งสู่ ESG และให้ ESG เป็นเครื่องยนต์ขั บเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจตัวใหม่ ความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นเรื่องจาเป็นอย่างยิ่ง ซึ่ง ธปท. ได้ทางานร่วมกับหน่วยงานกากับดูแลในภาค
การเงิ น ทั้ ง ส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ (ก.ล.ต.) ส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ตลท.) และกระทรวงการคลัง รวมถึงการผลักดันให้ธนาคารพาณิชย์ไทยผนวกปัจจัยที่เกี่ยวกับ ESG ใน
การดาเนินธุรกิจด้วย โดยเมื่อปี 2562 ที่ผ่านมา ธปท. สมาคมธนาคารไทย และธนาคารพาณิชย์ได้ร่วม
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกาหนดแนวทางการดาเนินกิจการธนาคารอย่างยั่งยืนในด้านการให้
สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ (Sustainable Banking Guidelines - Responsible Lending)
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เรื่องที่สองคือ อยากให้ภาคเอกชนทาเรื่อง ESG โดยไม่ต้องรอภาครัฐ เพราะภาคเอกชนมีศักยภาพที่
จะเดินหน้าเรื่องนี้ได้อยู่แล้ว ช่วงหลังได้เห็นบริษัทไทยที่อยู่ในดัชนี DJSI (Dow Jones Sustainability
Indices) ในกลุ่มประเทศเกิดใหม่จานวน 22 บริษัท เข้าไปในระดับโลก 12 บริษัทด้วยกัน แสดงให้เห็น
แล้วว่า บริษัทไทยมีศักยภาพและมีความสามารถที่จะก้าวสู่เวที ESG ระดับโลก
สาเหตุที่บอกว่าอย่ารอภาครัฐ เพราะไม่ว่าอย่างไรภาครัฐและภาคเอกชนต้องทางานร่วมกันอยู่แล้ว แต่
การใช้กลไกภาครัฐเป็นตัวนาหลักอาจไม่ใช่คาตอบของการที่จะไปสู่ ESG หลายครั้งที่ธุรกิจมีปัญหา การ
แก้ไขที่ดีที่สุดคือการใช้กลไกภาคเอกชนเป็นตัวนา เพราะรู้จักและเข้าใจธุรกิจของตัวเองได้ดีที่สุด ทาให้
สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดและรวดเร็วกว่า
ส่วนใหญ่การแก้ปัญหาของหน่วยงานกากับ ดูแลจะมีความคล้ายกัน คือ การออกกฎเกณฑ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่
อาจจาเป็นและเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาเท่านั้น แต่การออกกฎเกณฑ์อย่างเดียวไม่ได้ทาให้ทุ ก
อย่างเดินหน้าและประสบความสาเร็จได้
ทราบกันดีว่าบ้านเรามีการออกกฎเกณฑ์จานวนมาก ซึ่งการลด ละ เลิก กฎเกณฑ์ที่ไม่จาเป็นหรือไม่
ทันสมัยเป็นโจทย์สาคัญที่จะช่วยให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้ ถ้ารอภาครัฐสั่งให้ทาเรื่อง ESG ผมคิดว่า
คาตอบที่ออกมาอาจไม่ได้ตอบโจทย์อย่างที่ควร เงื่อนไขการแก้ปัญหาด้วยการออกกฎมีมาก และโอกาส
ที่จะทาแล้วประสบความสาเร็จอย่างแท้จริงและยั่งยืนนั้นไม่ง่าย เนื่องจากภาครัฐเองก็ขาดข้อมูลและ
กรอบการทางานเพื่อออกแบบแนวทางแก้ปัญหาที่สะท้อนสภาวะตลาดอย่างครบถ้วน รวมถึงความ
เชี่ยวชาญในหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ ESG ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ด้วย
ในช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน จะเป็นช่วงการประชุมร่วมของธนาคารกลางทั่วโลก กองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ (IMF) และหน่วยงานกากับดูแลต่าง ๆ ซึ่งจะประชุมผ่านวิดีโอกันบ่อยมาก โดยหนึ่งใน
หัวข้อที่ถกกันเป็นประจา คือ เรื่อง Green และ Environment ซึ่งสิ่งที่ประเทศต่าง ๆ ได้ทาไปแล้ว คือ
การให้หน่วยงานที่ทาหน้าที่กากับ (Regulators) ได้ดูแลการทดสอบภาวะวิก ฤติ (Stress Test) ด้าน
Climate Change ด้วย
ผมเองก็อยากเห็นและอยากทา ซึ่งการจะทาให้ถูก และทาให้ดีที่ไม่ใช่แค่การปรับปรุงนั้น จะต้องมีการ
เตรียมการอะไรบ้าง เรื่องแรกคือ เราต้องมีภาพกรณีฐานที่มองไปข้างหน้า (Baseline Scenario) เพื่อ
เป็นฐานของการประเมิน ซึ่งในขณะนี้ยังมองไม่เห็นแนวทางที่ชัดเจนจากภาครัฐ จึงยังคาดการณ์ไม่ได้ว่า
Climate Change ในอนาคตของไทยจะเป็นอย่างไร
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อีกเรื่องหนึ่ง สมมติว่าเรามี Baseline Scenario และ Climate Change ได้เกิดขึ้นแล้ว ในขั้นของการ
นาไปใช้ ก็จะต้องมีการตีความและการวิเคราะห์ผลกระทบต่อเศรษฐกิจจากการที่อุณหภูมิเพิ่มขึ้น ซึ่งยัง
ไม่เป็นรูปธรรมและการวิเคราะห์ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะคนที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้มีน้อย นอกจากนั้น การ
วัดผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมคงยังไม่เพียงพอ ควรจะต้องเห็นผลกระทบต่อธุรกิจเป็นรายบริษทั
ด้วย
แม้กระทั่งบริษัทข้ามชาติและบริษัทระดับสากล ยังมีการเปิดเผยข้อมูลผลกระทบทางการเงิน ที่เกิดจาก
เรื่อง Climate Change ในปริมาณที่น้อยมาก ไม่ต้องพูดถึงบริษัทไทย ถ้าบริษัทเองยังไม่ทราบว่า ความ
เสี่ยงของตนเองที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิ อากาศเป็น อย่างไร การที่ธนาคารจะรู้จึงเป็นเรื่องยากยิ่ง ขึ้น
ธปท. ในฐานะหน่วยงานกากับดูแล กว่าจะทาการทดสอบภาวะวิกฤติด้าน Climate Change แต่ละขั้น
ออกมาได้นั้นทาได้ยากมาก
ดังนั้น การที่จะให้ภาครัฐเป็นผู้นาในการออกกฎระเบียบต่าง ๆ อาจจะไม่ใช่ทางที่ดีที่สุดที่จะแก้ปัญหา
ESG ได้อย่างยั่งยืน ผมเชื่อว่าเราจาเป็นต้องใช้กลไกตลาดมาขับเคลื่อน จะมาจากอานาจหน้าที่ห รือ
นโยบายอย่างเดียวนั้นไม่ได้ การตั้ง มาตรฐานและการออกกฎระเบียบจะต้องเป็นส่วนหนึ่ งของการ
แก้ปัญหา ไม่ใช่เป็นตัวนาแล้วขับเคลื่อน ผมจึงขอแนะนาให้ภาคเอกชนอย่ารอและออกมานาเรื่องนี้เอง
เพื่อที่จะได้มีทางออกในเรื่องของ ESG ที่ยั่งยืน
ประเด็นสุดท้าย คือ ESG ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เชื่อว่าทาได้ เพราะการเปลี่ยนทัศนคติเป็นเรื่องสาคัญ
หากดูประเทศทุนนิยมอย่างสหรัฐอเมริกา ทีเ่ มื่อ 50 ปีก่อน มิลตัน ฟรีดแมน นักเศรษฐศาสตร์รุ่นเก่า
เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ พูดไว้ว่า “The social responsibility of business is to
increase its profits.” ซึง่ หมายความว่าหน้าที่ของธุรกิจทีม่ ีต่อสังคมโดยรวมคือการมุง่ เพิม่ ผลกาไรให้
ธุรกิจตนเอง ส่งผลให้ภาคธุรกิจมุ่งแต่สร้างผลกาไรเท่านั้น โดยไม่คานึงถึงผลกระทบด้าน ESG จนมีการ
สร้างภาพยนตร์ในสหรัฐฯ เรื่อง Wall Street และมีวลีดงั ของตัวเอกที่กล่าวว่า “Greed is good.”
(ความโลภเป็นสิง่ ที่ดี) สะท้อนปรัชญาของภาคธุรกิจในสหรัฐฯ ที่มองเฉพาะการทากาไรและประโยชน์
ของผู้ถือหุ้น (Shareholders) เป็นหลัก
อย่างไรก็ดี สหรัฐฯ ก็ยงั สามารถเปลี่ยนแนวคิดได้ โดยในปี 2562 ผู้บริหารสูงสุด (CEO) ของบริษัทชั้น
นาขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ เช่น Amazon Apple Coca-Cola และ Exxon Mobil เป็นต้น ได้ออก
แถลงการณ์ร่วมในเรื่องแนวทางการดาเนินธุรกิจ โดยมีความตอนหนึ่งว่า “We commit to deliver
value to all of them.” คาว่า “them” หมายถึง ลูกค้า ผู้บริโภค ซัพพลายเออร์ ลูกจ้าง และชุมชน
ธุรกิจในอนาคต นั่นคือธุรกิจในสหรัฐฯ จะไม่มุ่งแต่เพิ่มผลกาไรเท่านั้น แต่จะคานึงถึงผลกระทบจากการ
ดาเนินธุรกิจต่อสังคมอย่างรอบด้านอีกด้วย
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ดังนั้น จะเห็นได้ว่า สหรัฐ ฯ ซึ่ งเป็น ประเทศทุนนิย มสุดขั้ วยั งสามารถเปลี่ย นมุมมอง โจทย์ หรือ
วัตถุประสงค์ของบริษัทได้ ประเทศไทยเองก็น่าจะทาได้เช่นกัน
ผมนึกถึงวิกฤติปี 2540 มีหลายอย่างที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบธนาคารและบริษัท
ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นปัญหาความล้มเหลวของบรรษัทภิบาล (Corporate Governance) ถ้ามองย้อนกลับ
ไป ทุ ก คนคงพู ด ได้ เ ต็ ม ปากว่ า ประเทศไทยตอนนี้ ดี ก ว่ า ปี 2540 ไม่ ว่ า จะเป็ น ความเข้ ม แข็ ง ของ
ภาคเอกชน บรรษัทภิบาลที่ดีกว่าเมื่อก่อนอย่างเห็นได้ชัด การใส่ใจในบทบาทของคณะกรรมการบริษัท
การมีกรรมการอิสระ บทบาทของตลาดทุนที่นักลงทุนสามารถตรวจสอบความโปร่งใสต่าง ๆ ซึ่งเรื่อง
พวกนี้เป็นผลมาจากวิกฤติปี 2540
ในครั้งนี้ เมื่อเราเจอวิกฤติอีกรอบหนึ่งที่มีชื่อว่า โควิด 19 จึงอาจเป็นเวลาอันเหมาะสมที่เราจะแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ด้วยแนวคิดที่ยั่งยืนแบบ ESG เหมือนกับที่เราได้เคยแก้ไขปัญหาบรรษัทภิบาลเมื่อปี
2540 มาแล้ว
ขอบคุณครับ
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