การธนาคารเพื่อความยั่งยืน (sustainable banking)
การพัฒนาในช่วงหลายสิบปีช่วยให้เศรษฐกิจไทยเติบโตและยังความเจริญให้เกิดขึ้นกับสังคมไทยในหลายมิติ แต่ในอีกด้านก็ยากจะ
ปฏิเสธว่าปัญหาหลายเรื่อง อาทิ ปัญหาสิ่งแวดล้อม คอร์รัปชัน หรือความเหลื่อมล�้ำ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากแนวการพัฒนาที่ผ่านมา
ในระดับโลกเองก็เผชิญปัญหาคล้ายกันและเริ่มตื่นตัวกับแนวคิดเรื่อง “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (sustainability) ว่าอาจจะเป็น
“มรรคา” ทีจ่ ะช่วยให้สงั คมโลกพัฒนาไปในลักษณะทีย่ งั่ ยืนกว่าในระยะยาว ปรัชญาทีถ่ อื เป็นใจกลางของแนวคิดนี้ คือ “การมองไกล”
ทีจ่ ะให้ความส�ำคัญไม่เฉพาะกับวันนี้ หรือเฉพาะผลตอบแทนในระยะสัน้ แต่จะมองไกลไปในอนาคต มองไกลไปถึงคนใน generation
หน้า และการคิดถึงผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) และสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้าน
ธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะผู้ก�ำกับดูแล
เห็นว่า “ภาคการธนาคาร” ซึ่งท�ำหน้าที่จัดสรร
“ทรัพยากรทางการเงิน” หรือ “ทุน” ให้กบั ระบบ
เศรษฐกิจ มีศักยภาพและความพร้อม และควรจะ
เป็นผู้น�ำในการขับเคลื่อน สร้างการเปลี่ยนแปลง
ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย และ ธปท. สนับสนุนให้
สถาบันการเงินไทยน�ำหลักคิดเรื่อง “ความยั่งยืน”
มาปรับใช้ ตั้งแต่ในระดับวัฒนธรรมองค์กร จนถึง
ระดับกระบวนการท�ำงาน ซึ่งเชื่อว่าเรื่องนี้นอกจาก
จะเป็นประโยชน์ตอ่ การท�ำธุรกิจของสถาบันการเงิน
ไทยเองแล้ว ก็จะช่วยแก้ไขปัญหาสังคมในระยะยาว
ในลักษณะที่เรียกว่า “ธุรกิจชนะ สังคมก็วัฒนา”
หรือ win-win ซึ่งถือเป็นหัวใจของการท�ำธุรกิจ
อย่างยั่งยืน
ในทางตรงข้าม การไม่ค�ำนึงถึงความยั่งยืน
จะเป็นความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัติการ เพราะบริบทในปัจจุบันที่การตรวจสอบ
เข้มงวดขึ้น ความคาดหวังจากสังคมและลูกค้ามี
ความส� ำ คั ญ มากขึ้ น การได้ รั บ การยอมรั บ จาก
สังคมจะเป็นเสมือนใบอนุญาตในการท�ำธุรกิจ หรือ
license to operate
แม้แนวคิดนี้ยังใหม่และอยู่ ในช่วงเริ่มต้น แต่
ก็เป็นที่น่ายินดีว่าสถาบันการเงินไทยตระหนักถึง
ความส�ำคัญของเรื่องนี้ และเห็นถึงความจ�ำเป็นที่
ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง
ของประเทศ โดยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ภาค
การธนาคารของไทยได้ริเริ่มโครงการดี ๆ หลาย
โครงการ อาทิ
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ยกระดับความโปร่งใส และลดการรั่วไหลของกระบวนการ
โอนเงินสวัสดิการของภาครัฐ
(2) โครงการบัญชีเงินฝากพื้นฐานเพื่อคนไทย (basic
banking account) ซึ่งมุ่งช่วยประชาชน 2 กลุ่มส�ำคัญ คือ
หนึ่ง ผู้สูงอายุที่อายุเกิน 65 ปี และ สอง กลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่
ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเดิมประชาชนกลุ่มนี้ไม่มีบัญชีเงิน
ฝากเพราะไม่สามารถทีจ่ ะจ่ายค่าธรรมเนียม ให้สามารถเปิดบัญชี
เงินฝากได้โดยยกเว้นค่าธรรมเนียม ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นส�ำคัญ
ของการเข้าถึงบริการทางการเงินอื่น ๆ ต่อไป
(3) โครงการระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)
ซึ่งกรมสรรพากร สถาบันการเงิน บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็ม
เอ๊กซ์ และ ธปท. ได้ร่วมกันพัฒนาเปิดให้ประชาชนสามารถ
ท�ำการบริจาคเงินได้ผ่านการสแกน QR Code ของหน่วยรับ
บริจาค และแจ้งความประสงค์ส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร เพื่อ
ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี โดยไม่ต้องกังวลกับการเก็บหลักฐานและ
ใบอนุโมทนาบัตรเป็นกระดาษ เนื่องจากมีข้อมูลในระบบแล้ว
และสามารถตรวจสอบข้อมูลการบริจาคและยื่นขอหักลดหย่อน
ภาษีได้งา่ ย ซึง่ เป็นการอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ทงั้ ผูบ้ ริจาคและ
ผู้รับบริจาค เพิ่มความโปร่งใสและความปลอดภัย เมื่อเทียบกับ
การทีเ่ ราต้องบริจาคเงินผ่านตูบ้ ริจาคตามวัด โรงพยาบาล สถาน
ศึกษา ซึง่ ก็ไม่อาจแน่ใจได้วา่ เงินไปถึงทีห่ มายตามเจตนาหรือไม่
ตลอดจนเป็ น การยกระดั บ ธรรมาภิ บ าลและช่ ว ยลดปั ญ หา
คอร์รัปชันของประเทศจากปัญหาใบอนุโมทนาบัตรปลอมซึ่งที่
ผ่านมาเป็นช่องทางรั่วไหลส�ำคัญด้วย

(1) การพัฒนาระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) ซึ่งถือ
เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการช�ำระเงินกลางของประเทศ เพื่อ
ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการเงินได้ดีขึ้น ซึ่งช่วยให้
ประชาชนโอนเงินได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม และถือเป็น
ตัวเร่งส�ำคัญทีท่ ำ� ให้สถาบันการเงินยกเลิกค่าธรรมเนียมการโอน
เงินอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด ซึ่งนอกจากจะช่วยลดปัญหาความ
เหลื่อมล�้ำ ลดภาระของประชาชนผู้มีรายได้น้อยแล้ว ยังช่วย

(4) การปรับปรุงกฎเกณฑ์ก�ำกับดูแลเพื่อยกระดับการ
ด�ำเนินการของสถาบันการเงินให้มีความรับผิดชอบมากขึ้น
(responsible lending) อาทิ เกณฑ์การปล่อยสินเชื่อ
บัตรเครดิตและสินเชือ่ ส่วนบุคคลเพือ่ แก้ปญ
ั หาหนีค้ รัวเรือน การ
ยกระดับกฎเกณฑ์ที่ดูแลประชาชนให้ได้รับบริการอย่างเป็น
ธรรม (Market Conduct) เกณฑ์เพื่อยกระดับธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารของสถาบันการเงิน รวมถึงกรอบจรรยาบรรณใน
การประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์
(5) การจัดตัง้ “โครงการคลินกิ แก้หนี”้ เพือ่ ช่วยเหลือลูกหนี้
ทีส่ จุ ริตทีม่ หี นีบ้ ตั รเครดิตและสินเชือ่ ส่วนบุคคลกับเจ้าหนีห้ ลาย
ราย ซึ่งปกติการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ต้องท�ำกับเจ้าหนี้ทีละ
รายแยกกัน ท�ำให้การแก้ปญ
ั หาไม่เบ็ดเสร็จ โครงการคลินกิ แก้หนี้
จะเป็น one stop service ที่จะช่วยแก้ไขปัญหา และช่วยให้ลูก
หนี้ที่สุจริตมีโอกาสหลุดจากวังวนปัญหาหนี้สินล้นพ้นตัว
ธนาคารแห่งประเทศไทย
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พัฒนาการที่ดีเหล่านี้ช่วยให้ระบบการเงินของไทยโดยรวมมีประสิทธิภาพ และโปร่งใสมากขึ้น รวมทั้งช่วยให้ประชาชนผู้มีรายได้
น้อยเข้าถึงบริการทางเงินได้ดขี นึ้ ในราคาทีถ่ กู ลง ตรงกับความต้องการมากขึน้ มีภาระหนีล้ ดลงบ้าง กล่าวอีกนัยหนึง่ คือ มาตรการเหล่า
นีเ้ ป็นตัวอย่างแนวทางทีภ่ าคการธนาคารของไทยจะสามารถร่วมกันตอบโจทย์ประเทศ เพือ่ ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ ของคนไทย ควบคู่ไปกับ
การตอบโจทย์ทางธุรกิจขององค์กร ในปี 2561 ธปท. ได้จัดงาน Bangkok Sustainable Banking Forum 2018 ขึ้นเป็นครั้งแรก
ในประเทศไทย เพื่อตอกย�้ำถึงความส�ำคัญของเรื่องนี้ และสร้างความตระหนักรู้ร่วมกันว่ายังมีงานอีกหลายเรื่องที่สถาบันการเงินไทย
สามารถจะท�ำได้และต้องท�ำมากขึน้ เพือ่ สร้างสภาวะแวดล้อมทีจ่ ะเอือ้ ให้สงั คมไทยพัฒนาไปอย่างยัง่ ยืน หนีค้ รัวเรือนลดลง และมีการ
กระจายผลประโยชน์ที่ทั่วถึงมากขึ้น ลดโอกาสเกิดคอร์รัปชันการฉ้อฉล นอกจากนั้น ยังสร้างความเป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อมมากขึ้น
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