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ในปี 2562 ทีผ่ ่านมา ท่านผูอ้ ่านคงเห็นได้ว่าเป็ นปี ทเ่ี กิดภัยธรรมชาติรุนแรงขึน้ หลายครัง้ ทัวโลก
่
เช่น วิกฤต
คลื่นความร้อนจากทะเลทรายซาฮาราทีพ่ ดั เข้าปกคลุมทวีป ยุโรป ส่งผลให้หลายประเทศในทวีปยุโรปต้องเผชิญกับ
สภาพอากาศร้อนระอุ โดยเฉพาะกรุงปารีส เมืองหลวงของฝรังเศส
่
อุณหภูมสิ ูงสุดเป็ นประวัตกิ ารณ์ แตะระดับ 42.6
องศาเซลเซียส เหตุการณ์ ไฟไหม้ป่าอเมซอนในทวีปอเมริกาใต้ไม่ต่ากว่า 70,000 จุด สร้างความเสียหายอย่างรุนแรง
แก่ป่าดิบชืน้ ทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในโลก ซึง่ เปรียบเสมือนปอดของโลกที่ไม่เพียงช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แต่ยงั เป็ น
แหล่งผลิตก๊าซออกซิเจนถึง 20% ของโลก โดยพืน้ ทีป่ ่ าอเมซอนทีถ่ ูกทาลายไปจะส่งผลให้ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
หลงเหลืออยู่ในชัน้ บรรยากาศมากขึ้นอันจะเป็ นตัวเร่งให้อุณหภูมโิ ลกเพิม่ สูงขึน้ ซ้าเติมภาวะโลกร้อนในปั จจุบนั ให้ยงิ่
เลวร้ายลง ยิง่ ไปกว่านัน้ ยังเกิดไฟป่ ารุนแรงต่อเนื่องในหลายพืน้ ทีข่ องออสเตรเลีย ทัง้ ในรัฐควีนส์แลนด์ รัฐนิวเซาท์เวลส์
และตอนเหนือของเมืองซิดนีย์ หลายพืน้ ทีใ่ นออสเตรเลียถูกประกาศเตือนภัยระดับสูงสุดในรอบ 10 ปี นอกจากนี้ ยังมี
พายุไต้ฝนุ่ ฮากีบสิ ทีน่ บั เป็ นพายุไต้ฝนุ่ ลูกใหญ่ทส่ี ดุ ทีพ่ ดั ถล่มญีป่ ่ ุนในรอบ 60 ปี จนทาให้เกิดน้าท่วมหนักและดินถล่มใน
หลายพื้นที่ ส่งผลให้มผี ู้ได้รบั บาดเจ็บ และเสียชีวิต ขณะที่บ้านเรือนกว่า 13,000 หลังจมอยู่ใต้กระแสน้ า รวมถึง
เหตุการณ์น้าท่วมใหญ่ในเมืองเวนิสของอิตาลีทร่ี นุ แรงทีส่ ดุ ในรอบ 50 ปี ทัง้ นี้ เหตุการณ์ดงั กล่าวเป็ นเพียงตัวอย่างของ
ภัยธรรมชาติทส่ี ะท้อนให้เห็นว่าปั จจุบนั ระบบนิเวศของโลกกาลังตกอยู่ในภาวะวิกฤต ซึง่ ถือเป็ นความรับผิดชอบของ
ทุกภาคส่วนทีต่ อ้ งเร่งแก้ไขปั ญหาดังกล่าวร่วมกัน
“ภาวะโลกร้อน…บันทอนการเติ
่
บโตทางเศรษฐกิ จ”
นอกเหนื อ จากความเสีย หายต่ อ ทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้ อ ม ตลอดจนชีวิต และทรัพ ย์ส ิน ของ
ผูป้ ระสบภัยทีไ่ ม่อาจประเมินมูลค่าได้ ภาวะโลกร้อนและการเปลีย่ นแปลงทางสภาพภูมอิ ากาศ (Climate Change) ยัง
ส่งผลกระทบเชิงลบต่อระบบเศรษฐกิจ โลกอย่างมีนัยสาคัญ โดย The Economist Intelligence Unit (EIU) ประมาณ
การว่าภายในปี 2593 ภาวะโลกร้อนจะเพิม่ ต้นทุนทางเศรษฐกิจ โดยตรงต่อโลกถึง 7.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว
ครึง่ หนึ่งของขนาดเศรษฐกิจจีนในปั จจุบนั ) จากปั ญหาภัยแล้ง อุทกภัย สภาพอากาศแปรปรวน ซึง่ ล้วนส่งผลกระทบ
เชิงลบต่อทรัพยากรธรรมชาติ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนผลิตภาพด้านแรงงาน ขณะเดียวกัน EIU
ยังคาดว่าภายในปี 2593 ปั ญหาภาวะโลกร้อนจะบันทอนให้
่
GDP โลกลดลง 3% จากกรณีปกติ สอดคล้องกับรายงาน
Long-Term Macroeconomic Effects of Climate Change ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ทีจ่ ดั ทาร่วมกับ
มหาวิทยาลัยชัน้ นาของโลกระบุว่าหากอุณหภูมเิ ฉลีย่ ของโลกเพิม่ ขึน้ ปี ละ 0.04 องศาเซลเซียส (ตัง้ แต่ปี 2558-2643)
รายได้เฉลี่ยของประชากรโลกจะลดลงจากกรณีปกติ 0.8% 2.5% และ 7.2% ในปี 2573 ปี 2593 และปี 2643
ตามลาดับ ดังนัน้ ประชาคมโลกจึงหันมาให้ความสาคัญและกาหนดวาระเร่งด่วนในการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนและ
Climate Change อย่างจริงจัง โดยมีสหประชาชาติ (UN) เป็ นผูน้ าสาคัญในการผลักดันการดูแลรักษาและลดผลกระทบ
ต่อสิง่ แวดล้อมอย่างยังยื
่ นด้วยการกาหนดให้การรับมือกับการเปลีย่ นแปลงทางสภาพภูมอิ ากาศ (Climate Action) เป็ น
หนึ่งในเป้ าหมายสาคัญและเร่งด่วนภายใต้เป้ าหมายการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น (Sustainable Development Goals : SDGs)
เพือ่ ให้ทกุ ภาคส่วนกาหนดแนวทางการแก้ปัญหาให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกันและบรรลุเป้ าหมายการพัฒนาสิง่ แวดล้อม
อย่างยังยื
่ นได้ภายในปี 2573

“ระบบธนาคาร…เพิ่ มบทบาทในการบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน”
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าภาวะโลกร้อนถือเป็ นความรับผิดชอบของทุกภาคส่วนทีต่ ้องร่วมกัน
แก้ไขปั ญหา โดยหนึ่ งในผู้เล่นที่ มีบทบาทสาคัญในการช่ วยลดภาวะโลกร้อนและการเปลี่ ยนแปลงทางสภาพ
ภูมิอากาศ คือ ธนาคารและสถาบันการเงิ น ในฐานะที่ เป็ นแหล่งเงิ นทุนหลักของระบบเศรษฐกิ จ (ราว 70-80%
ของแหล่งเงินทุนของบริษทั ทัวโลกมาจากระบบธนาคาร)
่
ซึ่งถือเป็ นต้นทางทีจ่ ะช่วยกากับหรือควบคุมกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ ที่อาจน าไปสู่ภ าวะโลกร้อนผ่า นการปล่ อยสิน เชื่อแก่ภ าคธุ ร กิจ ที่คานึงถึงผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อมและ
ประโยชน์ ต่ อสังคมเป็ นหลัก ดังนัน้ จึง เกิด การผนวกแนวคิด การพัฒนาอย่า งยังยื
่ น เข้า กับภาคธนาคารที่เ รีย กว่ า
“การธนาคารเพื่อความยังยื
่ น” (Sustainable Banking) ซึง่ หมายถึงการธนาคารทีม่ ุ่งเน้นการเติบโตอย่างยังยื
่ นของ
ธุรกิจและสังคมในระยะยาว โดยรายงาน Banking on Sustainability ของ International Financial Company (IFC)
ได้ให้คาจากัดความของ Sustainable Banking แบ่งเป็ น 2 ด้านหลัก คือ การให้สนิ เชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ
(Responsible Lending) และการลดปั ญหาความเหลื่อมล้าในสังคม นอกจากนี้ ล่าสุดธนาคารจานวน 130 แห่งจาก 49
ประเทศทัวโลกได้
่
ร่วมกันลงนามรับหลักการของการเป็ นธนาคารทีม่ คี วามรับผิดชอบ (Principles for Responsible
Banking) ของ UN โดยมีเป้ าหมายให้ภาคธนาคารดาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้ าหมาย SDGs และข้อตกลงปารีสว่า
ด้วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ รวมถึงการบริหารจัดการความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับ Climate Change ตลอดจน
ร่วมสนับสนุนกิจกรรมหรือธุรกิจทีล่ ดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
“ธนาคารทัวโลกปรั
่
บตัว…หนุน Circular Economy สอดรับกระแส Sustainable Banking”
แนวทางการให้สนิ เชื่ออย่างมีความรับผิดชอบภายใต้หลักการ Sustainable Banking สามารถทาได้หลาย
รูปแบบ โดยหนึ่งในแนวทางทีธ่ นาคารทัวโลกเริ
่
ม่ ให้ความสาคัญอย่างชัดเจน คือ การสนับสนุ นเศรษฐกิจหมุนเวียน
(Circular Economy) หรือการใช้ทรัพยากรให้นานและคุม้ ค่า ทีส่ ุด ตลอดจนสามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ เพื่อป้ องกัน
การเกิดวิกฤตขาดแคลนทรัพยากร ตลอดจนช่วยลดปริมาณขยะ ของเสีย และผลกระทบเชิงลบต่อสิง่ แวดล้อม ซึ่ง
ไม่เพียงเป็ นการรักษาสิง่ แวดล้อมควบคู่กบั ไปกับการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แต่ยงั สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ
เช่น ธุรกิจรีไซเคิลขยะคุณภาพสูง ธุรกิจพลังงานสะอาด ธุรกิจ Sharing Economy (ธุรกิจทีเ่ กี่ยวกับการแบ่งปั น
ทรัพยากรหรือบริการระหว่างบุคคล) ตลอดจนยังเพิม่ ผลประโยชน์ ทางเศรษฐกิจ ได้อกี ด้ว ย โดยรายงาน Growth
Within: A Circular Economy Vision for a Competitive Europe ของ McKinsey คาดการณ์ว่าภายในปี 2573
Circular Economy จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ยุโรปราว 1.8 ล้านล้านยูโร (เทียบเท่าขนาดเศรษฐกิจของอิตาลีใน
ปั จจุบนั ) ดังนัน้ ธนาคารชัน้ นาของโลกหลายแห่งจึงให้ความสาคัญต่อการสนับสนุ น Circular Economy อย่างเป็ น
รูปธรรม เช่น ธนาคาร 3 แห่งของยุโรป คือ ABN AMRO, ING และ Rabobank ร่วมกันจัดทา Circular Economy
Finance Guidelines (เนื้อหาประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ประโยชน์ของโครงการลงทุน กระบวนการประเมินโครงการ การ
บริหารจัดการ และการรายงาน/การติดตามผล) เพื่อให้ธนาคารทัวโลกมี
่
แนวทางการสนับสนุ นทางการเงินสาหรับ
เศรษฐกิจหมุนเวียนทีเ่ ป็ นมาตรฐานสากล ขณะเดียวกัน European Investment Bank และธนาคารขนาดใหญ่ในยุโรป
5 แห่งร่วมกันตัง้ เป้ าสนับสนุ นโครงการทีพ่ ฒ
ั นา Circular Economy ในยุโรปอย่างน้อย 10 พันล้านยูโรในอีก 5 ปี
ข้างหน้า เพือ่ สนับสนุนการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนและ Climate Change ตลอดจนกระตุน้ ให้เกิดการพัฒนาอย่างยังยื
่ น

“ภาคธนาคารไทยร่วมเป็ นจิ๊ กซอว์ผลักดันการสร้างความยังยื
่ นต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม”
สาหรับธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทยก็ต่นื ตัวต่อกระแสการอนุ รกั ษ์และลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
โดยใช้แนวทาง Sustainable Banking ไม่แพ้กนั ในช่วงที่ผ่านมาหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องต่างร่วมกันแสดงเจตนารมณ์
ในการผลักดัน Sustainable Banking อย่างเป็ นรูปธรรม โดยเฉพาะในมิตขิ องการปล่อยสินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ
สะท้อนได้จากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สมาคมธนาคารไทย และธนาคารพาณิชย์ 15 แห่งได้ร่วมกันลงนามใน
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Sustainable Banking Guidelines - Responsible Lending ซึง่ เป็ นแนวทางการปฏิบตั ใิ น
การปล่อยสินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบสาหรับภาคธนาคารไทย ประกอบด้วยหลักการ 4 ด้าน ได้แก่ 1) การแสดง
เจตนารมณ์ในการปล่อยสินเชือ่ อย่างมีความรับผิดชอบ 2) การคานึงถึงการมีส่วนร่วมของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย 3) การกาหนด
นโยบายและกระบวนการทางานภายใน 4) ความโปร่งใสในการเปิ ดเผยข้อมูล ขณะทีก่ ารผลักดัน Circular Economy
ของภาคธนาคารไทยก็มสี ญ
ั ญาณในทิศทางบวก โดยในช่วงทีผ่ า่ นมาธนาคารของไทยเดินหน้าสนับสนุ น ทางการเงินแก่
โครงการพลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการออกตราสารหนี้สเี ขียวหรือ Green Bond เป็ นครัง้ แรกเมื่อปี 2561
ซึง่ เป็ นตราสารหนี้ทอ่ี อกเพือ่ ระดมทุนในโครงการทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
กล่าวโดยสรุปได้ว่า Sustainable Banking และ Responsible Lending เป็ นแนวทางสาคัญทีภ่ าคธนาคารจะใช้
เป็ นกลไกเพือ่ ช่วยแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน โดยธนาคารและสถาบันการเงินสามารถนาหลักการดังกล่าวไปปรับใช้ทงั ้ การ
ดาเนินงานภายใน และการดาเนินงานทีเ่ กีย่ วข้องกับภายนอก เช่น ด้านนโยบายการให้สินเชื่อ กาหนดนโยบายปรับ
ลดสัดส่วนการให้สนิ เชื่อแก่ธุรกิจทีป่ ล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือทาลายสิง่ แวดล้อม หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
เพื่อสนับสนุ นธุรกิจที่ช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมเป็ นการเฉพาะ ด้ านกระบวนการพิ จารณาให้
สิ นเชื่อและการบริ หารความเสี่ยง ธนาคารควรกาหนดนิยามและหลักเกณฑ์การพิจารณา Responsible Lending ที่
ชัดเจน เพือ่ ไม่ให้เกิดความสับสนในทางปฏิบตั ิ และป้ องกันการให้สนิ เชื่อผิดวัตถุประสงค์ ตลอดจนการประเมินความเสีย่ ง
และผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมให้ครบทุกมิตดิ ว้ ยความโปร่งใส ตัวอย่าง : DBS ธนาคารของสิงคโปร์ ได้ระบุขนั ้ ตอนการ
ประเมินความเสีย่ งสาหรับการให้สนิ เชือ่ อย่างมีความรับผิดชอบโดยละเอียด รวมถึงกาหนดผูร้ บั ผิดชอบในแต่ละขัน้ ตอน
อย่างชัดเจน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม พัฒนาช่องทางการให้บริการผ่านระบบออนไลน์ เพื่อลดการใช้
ทรัพยากร ตัวอย่าง : การทาธุรกรรมผ่าน Mobile Application แทนการทาธุรกรรมทีส่ าขาธนาคาร การใช้ E-Document
แทนกระดาษ (Paperless) ด้ านทรัพยากรบุคคล การสร้างองค์ความรู้แก่พนักงานหรือ จัดตัง้ ทีมผู้เชี่ยวชาญด้าน
สิง่ แวดล้อมหรือธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง (พลังงานหมุนเวียน/Circular Economy) เป็ นการเฉพาะ ตัวอย่าง : Intesa Sanpaolo
ธนาคารของอิตาลีได้จดั ตัง้ Circular Economy Team สาหรับสนับสนุ นธุรกิจทีอ่ ยู่บนหลักการ Circular Economy เป็ น
การเฉพาะ เพื่อ ให้ธ นาคารเข้า ใจรู ป แบบธุ ร กิจ และให้ค าแนะน าที่เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ ลู ก ค้า ได้อ ย่ า งถู กต้อ งและมี
ประสิทธิภาพ เป็ นต้น
ภัยธรรมชาติท่ที วีความรุนแรงมากขึน้ ในปั จจุบนั นับเป็ นสัญญาณเตือนจากธรรมชาติว่าภาวะโลกร้อนและ
Climate Change กาลังอยู่ในระดับวิกฤตทีท่ ุกภาคส่วนต้องร่วมกันแก้ไขปั ญหา โดยธนาคารและสถาบันการเงิน
นับเป็ นหนึ่งจิก๊ ซอว์สาคัญที่ช่วยบรรเทาปั ญหาภาวะโลกร้อนและ Climate Change ผ่านกลไก Sustainable Banking
และ Responsible Lending ควบคูไ่ ปกับการพัฒนาสังคมและสิง่ แวดล้อม เพือ่ เสริมสร้างรากฐานทีแ่ ข็งแรงสู่การเติบโต
อย่างยังยื
่ นของประชาคมโลกสืบไป
Disclaimer : ข้อมูลต่างๆ ทีป่ รากฏ เป็นข้อมูลทีไ่ ด้จากแหล่งข้อมูลทีห่ ลากหลาย และการเผยแพร่ขอ้ มูลเป็ นไปเพือ่ วัตถุประสงค์ในการให้
ข้อมูลแก่ผทู้ สี ่ นใจเท่านัน้ โดยธนาคารเพือ่ การส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รบั ผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการทีม่ บี ุคคล
นาข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด
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