สรุปบทเรียน SUPER วปส.
วันศุกรท:ี่ 26 พฤศจิกายน 2563
สถานที่: สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน
Program Introduction
โดย รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค - อธิการบดีสถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน
ทิศทางการศึกษาไทยและการเตรียมคน
สถาบันปญญาภิวฒ
ั น คือ
1. Corperate University - มหาวิทยาลัยแหงองคกรธุรกิจ
• Work based edu – วิชาการประสานภาคปฏิบัติ คือเรียนและฝกงานอยางเขมขน
• Work based teaching – คณาจารยเรียนจากภาคปฏิบัติ
• Work based researching - นํางานวิจัยไปปฏิบัติจริง
2. Networking University
• สรางเครือขายอยางกวางขวาง รวมงานกับสถาบันการศึกษาตางๆ และภาคธุรกิจดวย
• มี Supplier visit program: Network กับ Supplier วาจะชวยกันเรื่องการศึกษาดวยกันอยางไร และมีการ Network กับตางชาติ
ดวย
3. Innovation Based University – Smart University – 7 Smart Model
• Smart Production – ผลิตอยางไรใหไดมาตรฐาน
• Smart Management – Process Innovation บริหารอยางไรใหสมาท
• Smart Service – Service Innovation
• Smart Food & Argriculture – ผลิตอยางไรใหอรอย และสุขภาพดี
• Smart IT – ทุกคณะของปญญาภิวัฒน ตองเชียวชาญและใช IT เปน PIM มีศูนยการเรียน 10 กวาแหง สามารถใช IT ชวยเรื่องการ
เรียนรูได
• Smart City – Urbanization การเติบโต เจริญของเมือง ระบบ Infra
• Smart People – นักเรียนตอง Ready to work
สภาวะ “New Normal” ทีจ่ ะกําหนดทิศทางโลกภายหลัง “COVID 19”
1. 5 G สงสัญญาที่เรียวกวา ประหยัดพลังงานอมากกวา
2. การเปลี่ยนแปลงดานสุขอนามัยทางการแพทย
3. Financialization เปนเรื่องสําคัญของโลก ตองบริหารเงินใหเปน
4. Urbanization นํามาซึ่งธุรกิจอื่นๆ กระจายไปยังภาคทองถิ่น
5. Virtualization นํามาโอกาสทางธุรกิจ ระบบการเมือง ตอไปทองไปทางออนไลน ความตองการของเด็กใน Gen y ในยุคนี้ มีคอม มี
โทรศัพทเครื่องเดียวก็อยูได
6. New Diversification - การกระจายเพื่อพึ่งพาตัวเองมากขึ้น
7. Industralization
8. Internationalization (or Localization) - โลกจะตองมีความสัมพันธระหวางประเทศมากขึ้น
9. Regionalization
10. Socialization - ทีม Management ตองบริหาร Social Contact ใหมีประสิทธิภาพ
11. Individualization – ความเปนปจเจกบุคคลของมนุษยจะมีมากขึ้น
12. Customization - การผลิตตามความตองการสวนบุคคลจะมากขึ้น
• Economies of Speed
• Economies of Scope
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13. Hygienization
14. การเปลี่ยนแปลงทางสถาบัน
15. Rapid Disruption
ปจจัยกําหนดพัฒนาการของเศรษฐกิจโลกในปจจุบนั และอนาคต
1. ดินฟาอากาศ
2. โรคภัยไขเจ็บ
3. ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ
4. ทํานองคลองธรรม คือเกราะคุมกันภัยไดดีที่สุด
5. โลกจะมุงสูการเปน Finance Based
6. Technology – การสูดวยเทคโนโลยีเพื่อชวงชิงอวกาศ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการทําสิ่งตาง
และที่สําคัญคือตองสรางความยืดหยุนในการบริหารงาน (The Importance of “Flexibility” Management)
การเตรียมคนในยุค New Normal ของปญญาภิวฒ
ั น - ใชสตู ร 5:5:7:11ในการพัฒนาคน
• 5 เกง – เกงงาน เกงคน เกงเงิน เกงเทคโนโลยี เกงภาษา
• 5 ถึง -- ตาถึง - มือถึง - ใจถึง - ทุนถึง – บุญถึง (คุณงามความดี)
• 7 ความสามารถ – what – why – how – when – where - who – for whom
• 11 คุณสมบัติ (คุณสมบัติตั้งแตขอ 5 เปนตนไปจะทําใหสามารถอยูในโลกที่ AI กําลังเขามามีบทบาท)
1. ทักษะในการสื่อสาร
2. ปฏิสัมพันธทางสังคม
3. อุดมมนุษยสัมพันธ
4. เชื่อมั่นการปฏิบัติ
5. เดนชัดในความมุงมั่น
6. แรงบันดาลใจไมขาด เพราะมนุษยเทานั้นที่มีแรงบันดาลใจ
7. มีวิสัยทัศน (Visionary Management) เห็นกอน เห็นไกล เห็นกวาง เห็นลึก
8. โดดเดนในจินตนาการ - คนตองมีจินตนาการ
9. เชี่ยวชาญการวิพากษ
10. หลากหลายความคิดสรางสรรค
11. แข็งขันในสภาวะผูนํา

2

ESG Perspective: Responsibility for the Society
Cultivating create mindset for environment, social, and governance
โดย คุณพิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา - ผูอํานวยการเครือขายเพื่อความยั่งยืนแหงประเทศไทย
ปจจุบันนี้แนวคิด ESG มีผลตอการตัดสินในลงทุนของนักลงทุน การจัดการความเสี่ยง การจัดการการเปลี่ยนแปลง ทั้งยังเปน Trade
Barrier เบาๆ สําหรับหลายๆ บริษัท ดังนั้นทุกบริษัทตองพยายามขยับตัวและตระหนักถึงเรื่องนี้ นอกจากนี้แลว COVID19 ยังเปนปจจัยที่เรงเรื่อง
การลงทุกอยางยั่งยืนในบริษัทตางๆ ดวย จะเห็นไดจากกอนที่จะมีการแพรระบาดของ COVID 19 การลงทุนใน ESG Funds สามารถทํา
ผลประโยชนไดดีกวาหลาย Funds และยิ่งมีการระบาด นักลุงทุนยิ่งถามหาความยั่งยืน ดังนั้นการลงทุนใน ESG นาจะมีการเติบโตไปไดอีกดวย
สภาวะการในขณะนี้ COVID19 อาจเปนตัววัดความยั่งยืนของบริษัท หากมีการเตรียมการบริหารความเสี่ยงที่ดี บริษัทก็จะเขมแข็ง ลุก
ขึ้นมาสูไดเร็ว และยังสามารถชวยบริษัทอื่นไดดวย ตัวอยางเชน CPF เปนธุรกิจที่มี Supply Chain ยาว สามารถจัดการบริธุรกิจไดดี หาจุดเสี่ยง
ขององคกรและจัดการรับมือกับปญหาไดดี ในชวงสถานการณที่ผา นมา CPF สามารถดําเนินการธุรกิจตามปกติได ทั้งยังสามารถใหความ
ชวยเหลือหนวยงานตางๆ ดวยการสงอาหารใหกับคณะแพทย ผูปวย และสงของตางๆ ใหทุกที่ทั่วประเทศไทย ทั้งนี้เกิดจากการบริหารจัดการที่เปน
ระบบ
นอกจากนี้ DJSI ก็ยังเปนกรอบที่จะชวยชี้ใหเห็นการพัฒนาอยางยั่งยืนขององคกรอีกดวย ซี่งในป 2020 มีบริษัทไทยที่ติดทอปความ
ยั่งยืนอุตสาหกรรมของโลกในดัชนี DJSI 2020 ดวย เชน ไทยเบฟเวอเรจ บานปู ไทยออยล CPALL เปนตน
4 กระบวนการสําคัญในการขับเคลือ่ น ESG Integration ในตลาดหุน ไทย
• การกําหนดมาตรฐาน (Standard Setting)
• การสงเสริมการปฏิบัติดาน ESG อยางเปนรูปธรรม (ESG in Action)
• การเปดเผยขอมูล (Disclosure)
• การประเมินผลจัดอันดับ (Assessment & Ranking)
Thailand Responsible Business Network (TRBN)
จุดมุง หมาย – TRBN เอื้ออํานวยใหเกิดระบบนิเวศที่มุงเสริมแรงกันของทุกภาคสวน เพื่อทําให ESG Integration ของภาคเอกชนสราง
Impact ไดจริงอยางเปนรูปธรรม
วิสยั ทัศน – ตลาดทุนไทยเปนผูนําดาน ESG ในภูมิภาค
พันธกิจ – สรางพื้นที่ความรวมมือและเชื่อมโยงทุกภาคสวน เพื่อสรางสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยในการนํา ESG ไปสูการปฏิบัติจริง
เพื่อขยายผลกระทบเชิงบวกดานสังคมและสิ่งแวดลอม
ประเด็นเปาหมายของ TRBN
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) – การดําเนินธุรกิจ ออกแบบงานอยางไร ใหนําไปใชไดจนถึงทําลายไดถูกตอง สงคืนเขาระบบมา
จุดเริ่มตนใหมได
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โครงการสงพลาสิกกลับบาน
เชื่อมตอภาคีทั้งวงจร (Collaborative loopX) เพื่อนําพลาสติกจากผูบริโภคเขาสูกระบวนการจัดการอยางถูกตอง เปนโครงการที่เปน
โมเดลตนแบบการจัดการขยะพลาสติกครบวงจร โดยไดรับความรวมมือจากหลายๆ องคกร ในการสนับสนุนการแยกขยะพลาสติกใหถูกตอง ผลที่
ไดรับอยางเห็นไดชัดคือ ผูบริโภคมีความตระหนักในการมีสวนรวมในการชวยแยกขยะพลาสติกมากขึ้น
โครงการคุณดูแลปา เราดูแลคุณ
ถาปลอยใหปาถูกทําลายไปเรื่อยๆ โดยไมดูแล แลวคอยมาจัดการ ปาก็จะหายไปเลย ความหลากหลายทางชีวิภาพก็จะหายไป จึง
อยากจะรักษาสิ่งที่มีไวกอน โดยชวนภาคเอกชนใหเขามามีสวนรวม ใหเอกชนสนับสนุนเงินเพื่อนํามารักษาปา
ทําไมตองดําเนินงานกับปาชุมชน
• เปนพื้นที่ที่รัฐอนุญาตใหชุมชนมีสิทธิใชประโยชนจากผลผลิตและบริการจากปาและเรียกเก็บคาธรรมเนียม คาตอบแทน หรือ
คาบริการจากบุคคลที่มิใชสมาชิกปาชุมชนได
• มีโครงสรางและกลไกการจัดการภายในชุมชนที่เขมแข็ง
• เปนที่ที่รัฐอนุญาตใหเอกชนมีสวนรวมผานโครงการ “ภาคีสนับสนุนปาชุมชนลดโลกรอน”
• กรมสรรพากรมีมาตรการภาษีเปนแรงจูงใจถึงเดือนธันวาคม 2565
• ไดพัฒนาทั้งคนและปาไปพรอมกัน จึงเปนการยิงปนนัดเดียวไดนกสองตัว
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ESG Perspective: Responsibility for the Society
Managing the company of the future
โดย คุณธันยพร กริชติทายาวุธ - ผูอ าํ นวยการสมาคมเครือขาย โกลบอลคอมแพ็กแหงประเทศไทย
Global Compact Network Thailand ถือเปนหนึ่งในเครือขายทองถิ่น (Local Network) ลําดับที่ 70 ของโครงการสําคัญในระดับโลก
ขององคการสหประชาชาติ (UN Global Compact) – เครือขายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนที่ใหญที่สุดในโลกในขณะนี้
วิสยั ทัศน
• GCNT จะรวมสรางเศรษฐกิจโลกที่ยั่งยืนและเปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวมในการพัฒนาทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม ให

มีความสมดุล
พันธกิจ
• ดําเนินการเชิงยุทธศาสตรที่ชวยผลักดันเปาหมายของสังคมในวงกวาง เชน เปาหมายสหประชาชาติวาดวยความยั่งยืน (UN

Sustainability Development Goals) โดยมุงเนนที่การสรางภาคีความรวมมือและการพัฒนานวัตกรรม

• ดําเนินการกิจกรรมทางธุรกิจดวยความรับผิดชอบ ทั้งการวางยุทธศาสตรและการปฏิบัติการที่สอดคลองกับหลักสากล 10

ประการ ของ UN Global Compact ซึ่งครอบคลุม 4 เรื่องสําคัญ ไดแก การตอตานการทุจริต การปองกันสิ่งแวดลอม มาตรฐาน
แรงงานและสิทธิมนุษยชน
Global Compact จะเปนแหลงขอมูลใหทุกองคกรที่สนใจในดาน ESG ไดเขามาคนหาวาควรจะเริ่มวางแผนดําเนินการอะไรที่ตรงหรือ
ตอบโจทยกับรูปแบบการทําธุรกิจของแตละบริษัท (Guiding You on Your Sustainability)
แผนพัฒนา Priority after COVID
•

Priority ของประเทศไทย คือ การลดความเหลื่อมลํ้า สูความยั่งยืนในสังคม
- ดานการศึกษา (Education Values) + ความยั่งยืน เขาไปในกระบวนการสรางคน โอกาสและความเสมอภาค (โรงเรียน
ถึงสังคม)
- National Media Policy เชน Creative Economy – ใชทรัพยากรทองถิ่น แตสามารถสรางเปน Circular Economy
ได
- บริษัทในตลาดหลักทรัพย มีการตัง้ เปาหมายและสงรายงานเรื่อง Carbon Footprint , waste ควบคูไปกับ
Governance

เทรนดในปจจุบันนี้บริษัทที่เปน Futuristic จะไดรับการยอมรับจากนักลงทุนมากขึ้น เห็นไดจาก TESLA มี Port ที่สูงกวา Toyota ทั้งที่ยอดขายของ
TESLA นอยกวา Toyota มาก ดังนั้นทุกองคกรตองมี Mind Set และทําใหธุรกิจเรามีคุณคา

5

