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องค์การสหประชาชาติได้
ประกาศเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่ ง ยื น  ( S u s t a i n a b l e 
Development Goals) โดย
การรับรองของชาติสมาชิก 193 
ประเทศ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 
2558 เพื่อใช้เป็นทิศทางการ
พัฒนาที่นานาประเทศ รวมทั้งไทย 
จะใช้อ้างอิงนับจากนี้ไป จวบจนปี 
ค.ศ. 2030 ครอบคลุมระยะเวลา 
15 ปีข้างหน้า

ทำ�ให้ ปี ค.ศ. 2016 จะเป็นก�รเริ่มต้น
ศกัร�ชแหง่ก�รพฒัน�ทีย่ัง่ยนื ปทีี ่1 (A.D. 2016 
= S.D. 1) ต�มเป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน 17 
ขอ้ ทีไ่ดป้ระก�ศใช ้ซึง่ประกอบดว้ย ก�รพฒัน�
หรือก�รแก้ไขปัญห�ในเรื่อง (1) คว�มย�กจน 
(2) คว�มหิวโหย (3) สุขภ�วะ (4) ก�รศึกษ� (5) 
คว�มเท่�เทียมท�งเพศ (6) น้ำ�และก�ร
สุข�ภิบ�ล (7) พลังง�น (8) เศรษฐกิจและก�ร
จ้�งง�น (9) โครงสร้�งพื้นฐ�นและก�รปรับให้
เป็นอุตส�หกรรม (10) คว�มเหลื่อมล้ำ� (11) 
เมืองและก�รตั้ ง ถ่ินฐ�นของมนุษย์  (12) 
แบบแผนก�รผลิตและก�รบริโภคที่ยั่งยืน (13) 
ก�รเปล่ียนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศและผลกระทบ 
(14) ทรัพย�กรท�งทะเล (15) ระบบนิเวศและ
คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ (16) สังคมและ
คว�มยุติธรรม (17) หุ้นส่วนคว�มร่วมมือและ
ก�รปฏิบัติให้เกิดผล

ภ�คธุรกิจ จะมีบทบ�ทสำ�คัญในก�ร
ขับเคล่ือนเพื่อให้บรรลุเป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่

ศักราชแห่ง
การพัฒนา
ที่ยั่งยืน

เรื่อง : ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ 
 ผู้อำานวยการสถาบันไทยพัฒน์

CSV

ยั่งยืน ภ�ยใต้ก�รดำ�เนินคว�มรับผิดชอบต่อ
สังคม (CSR) ที่จำ�ต้องมีก�รปรับโจทย์ใหม่ (Re-
proposition) ใหส้อดคลอ้งกบัเงือ่นไขและสภ�พ
ก�รณ์ท�งสังคมที่แปรเปลี่ยนไปจ�กเดิม

ในประเทศไทย เงือ่นไขแรก ทีเ่ปน็เหตุ
ใหภ้�คธรุกจิตอ้งปรบัโจทยใ์หม่ เพือ่นำ�วธิกี�รที่
ต่�งจ�กเดิมม�ใช้พัฒน�หรือแก้ไขปัญห�สังคม 
คือ ก�รให้ (Philanthropy) ที่ทำ�ให้ผู้รับอ่อนแอ
ลง เป็นคว�มช่วยเหลือที่ให้ผลตรงกันข้�มกับ
ก�รสร้�งคว�มเข้มแข็ง และไม่ได้นำ�ไปสู่คว�ม
ยัง่ยนืทีแ่ท้จรงิ (เทียบเคยีงได้กับโครงก�รประช�
นิยมของภ�ครัฐ)

จาก Philanthropy สู่ 

Philanthropic 
Investments

เนื่องจ�กงบประม�ณและทรัพย�กร
ในฝั่งผู้ให้ ที่ไม่ได้มีอย่�งไม่จำ�กัด หรือส�ม�รถ
จัดสรรให้ได้ตลอดก�ล พร้อมกับเงื่อนไขที่
ต้องก�รเปลี่ยนจ�ก ‘การให้แบบพึ่งพา’ ม�เป็น 
‘การให้แบบยั่งยืน’ เพื่อให้ฝั่งผู้รับเกิดคว�ม 
เข้มแข็ง และยืนอยู่บนข�ตนเองได้ในที่สุด

ธุรกิจที่ดำ�เนินต�มวิถีก�รพัฒน�ที่
ยั่งยืน ต้องมุ่งแก้โจทย์ว่� ทำ�อย่�งไร ผู้รับจึงจะ
ส�ม�รถพึ่งพ�ตนเองได้ในปล�ยท�งของคว�ม
ช่วยเหลือที่งบประม�ณ ทรัพย�กร และระยะ
เวล� มีอยู่อย่�งจำ�กัด

ที่ดีไปกว่�นั้น คือ ธุรกิจส�ม�รถนำ�งบ
ประม�ณและทรัพย�กรที่ใช้ช่วยเหลือ คืนกลับ
ม�ใชใ้หม่ เพ่ือมอบให้แกผู่ร้อรับคว�มชว่ยเหลอื
ร�ยอ่ืนๆ ตอ่ไป (ตรงกบัแนวคิด Social Business 
ของมุฮัมมัด ยูนุส)

คว�มช่วยเหลือในแบบ Philanthropy 
(ก�รทำ�บุญสุนท�น) ที่เป็นก�รให้เปล่� โดยใช้
เงินต้นทั้งก้อนไปในโครงก�รเดียว จึงควรได้รับ
ก�รปรับโจทย์ใหม่ เป็นคว�มช่วยเหลือในแบบ 
Philanthropic Investments (ก�รลงทุนสุนท�น) 
ที่เป็นก�รใช้เงินต้นก้อนเดียวกันในโครงก�ร 
พัฒน�จนสัมฤทธิผล และส�ม�รถนำ�เงินต้น
ก้อนดังกล่�ว กลับคืนเพ่ือไปใช้ในโครงก�รอื่น
ต่อไป

ธุรกิจที่ ให้คว�มช่วยเหลือในแบบ 
Philanthropic Investments ส�ม�รถจะเติมงบ
ประม�ณที่ใช้ช่วยเหลือให้มีขน�ดใหญ่ขึ้นใน
แต่ละปี เพื่อพัฒน�โครงก�รที่ตอบสนองต่อ 
เป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนในข้อใดข้อหนึ่ง 
หรือหล�ยข้อพร้อมกัน ให้แก่ผู้รอรับคว�มช่วย
เหลือได้หล�ยกลุ่มหล�ยโครงก�ร ด้วยเงินงบ
ประม�ณกอ้นเดมิทีใ่ชห้มนุไดห้ล�ยรอบ โดยไม่
สูญเปล่� ไม่สะเปะสะปะ

เงื่อนไขประก�รต่อม� ที่เป็นเหตุให้
ภ�คธุรกิจต้องปรับโจทย์ใหม่ คือ ก�รบริห�ร
คว�มค�ดหวงัทีม่ไิด้มีเพียงเรือ่งผลประกอบก�ร
ห รื อ ผ ลตอบแทนที่ ต อบ โจท ย์ ผู้ ถื อ หุ้ น 
(Shareholders) หรือก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยที่
เก่ียวขอ้ง แตต่อ้งครอบคลมุไปถงึคว�มค�ดหวงั
ของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ของกิจก�ร
โดยรวม ที่ เกี่ยวข้องกับมิติท�งสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม หรือก�รดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่�ง
เป็นธรรม นอกเหนือจ�กที่กฎหม�ยกำ�หนด 
(อ�ทิ ก�รเลียนแบบสินค้�ที่ผู้ค้�ร�ยใหญ่มี
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อิทธิพลเหนือคู่ค้�ร�ยย่อย)

จาก CG สู่ ESG
เน่ืองจ�ก CG (Corporate Governance) 

เป็นก�รดำ�เนินคว�มรับผิดชอบต่อสังคมขั้น 
พื้นฐ�นของกิจก�ร ที่คำ�นึงถึงก�รปฏิบัติต�ม
กฎหม�ย และดแูลผูม้สีว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งภ�ย
ใตส้ทิธท่ีิพงึไดรั้บต�มทีก่ฎหม�ยกำ�หนด กระนัน้
กต็�ม องคก์รทีม่ ีCG ด ีอ�จไมไ่ด้รบัก�รยอมรบั
จ�กสังคม หรือได้รับก�รอนุญ�ตให้ประกอบ
กิจก�รจ�กสังคม (License to operate) เพียง
เพร�ะได้ปฏิบัติต�มกฎหม�ยอย่�งเคร่งครัด

ประกอบกับในแวดวงผู้ลงทุนท่ีตระหนัก
ถึงก�รลงทุนอย่�งมีคว�มรับผิดชอบ ได้ให้ 
น้ำ�หนักคว�มสำ�คัญกับผลกระทบจ�กก�ร
ประกอบก�รที่มีต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มี
ส่วนได้เสียอย่�งรอบด้�น นอกเหนือจ�กผล
ตอบแทนที่ได้รับภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่
ดีหรือที่เป็นไปต�มกฎหม�ย ผนวกรวมเข้�ด้วย
กันเป็นหลักก�รลงทุนที่คำ�นึงถึงประเด็น ESG 
(Environmental, Social and Governance) ซึ่ง
ส่งผลต่อกิจก�รในแง่ของผลประกอบก�รที่มิใช่
ตวัเลขท�งก�รเงนิ ควบคูไ่ปกบัก�รพจิ�รณ�ผล
ประกอบก�รท�งก�รเงิน

คำ�เรียก ESG ถูกบัญญัติขึ้นคร้ังแรก 
เมื่อปี พ.ศ.2547 ในเอกส�รร�ยง�นชื่อ “Who 
Cares Wins” ที่องค์ก�รสหประช�ช�ติผลักดัน
ให้มีก�รศึกษ� และในปีถัดม� ได้ถูกพัฒน�เป็น 
“หลักการลงทุนท่ีรับผิดชอบ” (Principles for 
Responsible Investment - PRI) ที่ในปัจจุบันมี
สม�ชิกที่เป็นสถ�บันก�รเงินและผู้ถือสินทรัพย์ 
ให้ก�รรับรองหลักก�รดังกล่�วกว่� 1,400 แห่ง 
มีขน�ดสินทรัพย์ภ�ยใต้ก�รบริห�ร (AUM) รวม
กันกว่� 50 ล้�นล้�นดอลล�ร์สหรัฐ

ธุรกิจที่ดำ�เนินต�มวิถีก�รพัฒน�ที่
ยั่งยืน ต้องมุ่งแก้โจทย์ว่� ทำ�อย่�งไร องค์กรจึง
จะส�ม�รถสร�้งก�รยอมรบัท้ังจ�กกลุม่ผู้ลงทุน
และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในวงกว้�ง ด้วยก�ร
ดำ�เนินคว�มรับผิดชอบต่อสังคมที่ม�กกว่�ก�ร
คำ�นึงถึงเพียงก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ย ในท�งที่
ขจัดหรือลดข้อขัดแย้งกับผู้มีส่วนได้เสียท่ีได้รับ
ผลกระทบ และเป็นที่น่�เชื่อถือต่อผู้ลงทุน มีทั้ง
ผลประกอบก�รท�งก�รเงินอันเป็นที่น่�พอใจ
ต่อผู้ลงทุน และผลประกอบก�รที่มิใช่ตัวเลข
ท�งก�รเงินอันเป็นที่ยอมรับต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ก�รนำ�ประเดน็ ESG ม�พจิ�รณ�เปน็
ส่วนหนึ่งของก�รว�งกลยุทธ์องค์กร ส�ม�รถใช้
เป็นข้อมูลนำ�เข้�สำ�หรับก�รวิเคร�ะห์สภ�พ

แวดล้อม (SWOT) ท่ีมีคว�มเช่ือมโยงกับเป้�หม�ย
ก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนในข้อที่เกี่ยวเนื่องกับองค์กร 
ซึ่งจะช่วยให้องค์กรมีมุมมองที่กว้�งขึ้นสำ�หรับ
ก�รจัดทำ�ประเด็นยุทธศ�สตร์ (Strategic 
Theme) ที่เอื้อต่อก�รพัฒน�คว�มยั่งยืนของ
กิจก�รในระยะย�ว

เงื่อนไขประก�รล่�สุด ที่เป็นเหตุให้
ภ�คธรุกจิตอ้งปรบัโจทยใ์หม ่คอื คว�มค�ดหวงั
ของสังคมที่เพ่งเล็งไปยังจุดซึ่งแกนของธุรกิจ 
(Core Business) ต้องสร้�งให้เกิดคุณค่�ท�ง
สงัคมรว่มด้วย นอกเหนอืจ�กก�รสร�้งมูลค�่ให้
แก่องค์กรเพียงลำ�พัง (อ�ทิ ธุรกิจผลิตไฟฟ้�ท่ี
ต้องคำ�นึงถึงก�รใช้พลังง�นทดแทนเชื้อเพลิง
ฟอสซิล)

จาก CSR สู่ CSV
เนือ่งจ�กคว�มรบัผดิชอบตอ่สงัคมใน

กระบวนก�ร (CSR-in-process) มิได้มุ่งแต่ตอบ
สนอง แก้ไข หรือเยียวย�เฉพ�ะผลกระทบ “เชิง
ลบ” ที่เกิดจ�กก�รประกอบก�รเท่�นั้น แต่
กิจก�รต้องส�ม�รถใช้ประโยชน์จ�กสินทรัพย์
และคว�มเชี่ยวช�ญที่มีในธุรกิจ ส่งมอบคุณค่�
หรือผลกระทบ “เชิงบวก” ให้แก่สังคม ควบคู่ไป
พร้อมกันกับคุณค่�ที่องค์กรได้รับ

พัฒน�ก�รทีเ่กดิขึน้เพ่ือสนองตอบตอ่
แนวคิดดังกล่�ว คือ คว�มพย�ย�มในก�รสร้�ง
กิจก�รรูปแบบใหม่ ท่ีมีหล�ยช่ือเรียก อ�ทิ 
Benefit Corporation, Low-profit Limited 
Liability Company (L3C), Social Purpose 
Corporation (SPC), Flexible Purpose 
Corporation (FPC) ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มของกิจก�ร
ที่ในบ้�นเร� เรียกว่� วิส�หกิจเพื่อสังคม หรือ 
Social Enterprise

แมก้จิก�รรปูแบบใหมดั่งกล�่ว จะเปน็
คว�มหวังในก�รส่งมอบคุณค่�หลักท�งสังคม 
(โดยตัวกิจก�รเอง ส�ม�รถปันผลกำ�ไรแก่ผู้ถือ
หุ้นได้) แต่ในท�งปฏิบัติ ยังไม่ส�ม�รถสร้�งให้
เกิดผลกระทบอย่�งมีนัยสำ�คัญ เนื่องจ�ก
จำ�นวนและโมเมนตัมของกิจก�รประเภท 
ดังกล่�ว ยังไม่ม�กพอถึงขีดที่ก่อให้เกิดก�ร
เปลีย่นแปลง และยงัสง่ผลไปถงึคว�มจำ�กดัของ
ตัวเลือกสำ�หรับก�รลงทุนที่รับผิดชอบ ท่ีทำ�ให้
ปริม�ณเม็ดเงินลงทุนสำ�หรับสนับสนุนกิจก�ร
ประเภทนี้ ไม่ส�ม�รถขย�ยตัวได้เท่�ที่ควร 
(วิส�หกิจเพื่อสังคม ต้องพิสูจน์คว�มสำ�เร็จของ
โมเดลธรุกจิหรือคว�มอยูร่อดของกจิก�ร ไมต่�่ง
จ�กวิส�หกิจท่ัวไป ยังไม่ต้องนับว่� ได้สร้�ง
คุณค่�ท�งสังคมม�กน้อยเพียงใด เพร�ะห�ก

วสิ�หกจินัน้ ไมส่�ม�รถอยูร่อด คณุค�่ท�งสงัคม
ทีเ่ปน็วัตถปุระสงคห์ลกัของก�รสง่มอบ กไ็มเ่กดิ
ขึ้นเช่นกัน)

ด้วยเหตน้ีุ จดุสนใจในปจัจบุนั จงึอยูท่ี่
ก�รผลักดันให้วิส�หกิจทั่วไปหรือธุรกิจปกติ 
สร�้งคณุค�่ร่วม (Creating Shared Value - CSV) 
ระหว�่งองคก์รและสงัคมไปพรอ้มกนั โดยคำ�นงึ
ถึงก�รใช้ทรัพย�กรและคว�มเช่ียวช�ญท่ีเป็น
แกนของธุรกิจนั้นๆ อย่�งมีประสิทธิภ�พและ
เกดิประสทิธผิลสงู ซึง่ต�่งจ�กเร่ือง CSR ทีส่งัคม
หรอืผูมี้สว่นไดเ้สยีของกจิก�รค�ดหวงัใหอ้งคก์ร
ดำ�เนินก�ร โดยไม่คำ�นึงว่�เรื่องและประเด็น
เหล่�นั้น องค์กรจะมีสินทรัพย์หรือมีคว�ม
เชี่ยวช�ญเป็นทุนเดิมอยู่หรือไม่ก็ต�ม

ธุรกิจที่ดำ�เนินต�มวิถีก�รพัฒน�ที่
ยั่งยืน ต้องมุ่งแก้โจทย์ว่� ทำ�อย่�งไร องค์กรจึง
จะส�ม�รถนำ�ประเดน็ปญัห�ท�งสงัคมทีร่อก�ร
แกไ้ขหรอืทีอ่ยูใ่นคว�มสนใจขององคก์ร ภ�ยใต้
บริบทของก�รบรรลุเป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่
ยั่งยืน ม�เป็นโจทย์ท�งธุรกิจที่องค์กรส�ม�รถ
ใชป้ระโยชนจ์�กสนิทรพัยแ์ละคว�มเช่ียวช�ญที่
เป็นแกนธุรกิจของตนได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ 
เพร�ะเมื่อองค์กรส�ม�รถตอบโจทย์ท�งธุรกิจ
นั้นได้ ก็เท่�กับว่� ส�ม�รถแก้ไขปัญห�ท�ง
สงัคมนัน้ได้ไปในตวั เกดิเป็นคณุค�่รว่มระหว�่ง
องค์กรและสังคมไปพร้อมกัน

ในปี 2559 ที่กำ�ลังจะม�ถึงนี้ ภ�ค
ธุรกิจ ส�ม�รถมีส่วนร่วมในก�รเริ่มต้นศักร�ช
แห่งก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน โดยเลือกตอบสนอง 
เป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนใน 17 ข้อ ได้ต�ม
ที่องค์กรเห็นว่�มีส่วนเกี่ยวเนื่องต่อก�รสร้�ง
คณุค�่ เปน็เรือ่งซึง่มนียัสำ�คญัทีส่ง่ผลให้เกิดก�ร
เปล่ียนแปลง และเป็นเร่ืองที่ถูกให้ลำ�ดับคว�ม
สำ�คัญโดยองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

สวัสดีปีใหม่ครับ! 

CSV


