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แบบไทยๆ ตามกระแสโลก
บทที่ 8

การกำ�กับดูแลกิจการ (Corporate
Governance - CG) หรือบรรษัทภิบาล
ต่อ จากฉบับที่แล้ว

การ

ก�ำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance - CG) หรือ
บรรษัทภิบาล มาจากค�ำว่า บรรษัท+อภิ (แปลว่า เฉพาะ
ข้างหน้า ยิ่ง) + บาล (แปลว่า การปกครอง การรักษา) หมายถึง การ
ก�ำกับดูแลกิจการให้เจริญรุดหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเงื่อนไข
ของความถูกต้องโปร่งใส การมีจริยธรรมที่ดี โดยค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในกิจการเป็นหลัก ด้วยเงือ่ นไขของความส�ำนึกรับผิดชอบต่อ
สังคมในฐานะพลเมืองบรรษัท (Corporate Citizen) การมีคุณธรรม
โดยค�ำนึงถึงผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทัง้ ใน และนอกกิจการอย่างเท่าเทียม
กัน
บรรษัทภิบาลจึงเป็นกลไกการด�ำเนินงานในกิจการทีเ่ ชือ่ มโยง
สู่กระบวนการภายนอก ที่จัดให้มีขึ้นภายใต้จุดมุ่งหมายที่ต้องการ
สร้างประโยชน์แก่กิจการ และส่วนรวมบนพื้นฐานของการไม่เบียดเบียนกัน การสงเคราะห์ช่วยเหลือส่วนรวมตามก�ำลัง และความ
สามารถของกิจการ อันจะน�ำไปสูค่ วามยัง่ ยืนของกิจการในระยะยาว
หลั ก การความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมของกิ จ การ ตามที่
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) ได้ยกร่างขึน้ เพือ่ เป็นแนวปฏิบตั ใิ ห้แก่บริษทั จดทะเบียน และ
กิจการทั่วไป โดยมีอยู่ด้วยกัน 8 หมวด ได้แก่ การก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชน
และการปฏิบตั ติ อ่ แรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภค
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การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การเผย
แพร่นวัตกรรมจากการด�ำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม และการจัด
ท�ำรายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
หมวดที่ 1 การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี - การก�ำกับดูแลกิจการ
ทีด่ เี ป็นการจัดให้มรี ะบบบริหารจัดการอย่างรูห้ น้าที่ มีความรับผิดชอบ
ในการจัดการอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจ
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ต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งน�ำไปสู่การ
เติบโต และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
หมวดที่ 2 การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม - การ
ประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมย่อมก่อให้เกิดความเชื่อมั่นกับ
ผู้เกี่ยวข้อง อันจะส่งผลดีต่อกิจการในระยะยาว ทั้งนี้ ธุรกิจควร
ถือปฏิบัติตามแนวทางเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ
โดยไม่เห็นแก่ผลประโยชน์อื่นที่อาจได้มาจากการด�ำเนินงานที่ไม่ถูก
ต้องตามท�ำนองคลองธรรม
หมวดที่ 3 การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อ
แรงงานอย่างเป็นธรรม - ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยส�ำคัญของธุรกิจ
ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม และเพิ่มผลผลิต ดังนั้น ธุรกิจควรปรับปรุง
สภาพแวดล้อม และเงือ่ นไขในการท�ำงาน ให้พนักงานมีคณ
ุ ภาพชีวติ
ทีด่ ี และได้มโี อกาสแสดงศักยภาพ ตลอดจนได้รบั โอกาสในการฝึกฝน
และเพิ่มพูนทักษะในการท�ำงาน
หมวดที่ 4 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค - สินค้า และ/หรือ
บริการของธุรกิจไม่ควรก่อให้เกิดความเสีย่ งหรืออันตรายต่อผูบ้ ริโภค
ทั้งนี้ ธุรกิจควรปรับปรุงมาตรฐานของสินค้า และ/หรือบริการให้มี
ความเป็นสากล และให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ รวมทั้งควรพัฒนา
สินค้า และ/หรือบริการเพือ่ เป็นประโยชน์ในการช่วยแก้ไขปัญหาของ
สังคมด้วย
หมวดที่ 5 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม - ชุมชน และ
สังคมทีเ่ ข้มแข็ง และมีการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนนัน้ มีความส�ำคัญยิง่ ในฐานะ
เป็นปัจจัยเอือ้ ต่อการด�ำเนินงานของธุรกิจ ดังนัน้ ธุรกิจควรจัดกิจกรรม
ทางสังคม และ/หรือ มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่
ชุมชน และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการผลิตสินค้า และ/
หรือ บริการของธุรกิจโดยการแสดงตัวเป็นพลเมืองที่ดีของชุมชนนั้น
พร้อมกับคิดค้นวิธกี ารทีจ่ ะลด และหยุดผลกระทบในทางลบต่อชุมชน
และสังคม ที่เกิดจากกระบวนการด�ำเนินงานของธุรกิจในที่สุด

หมวดที่ 6 การดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม - การเพิม่ ขึน้ ของจ�ำนวน
ประชากรโลก บวกกับปัจจัยความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ นอกจาก
เป็นสาเหตุของการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติจำ� นวนมหาศาลจนเกิน
กว่าความจ�ำเป็น ยังก่อให้เกิดมลภาวะทัง้ ทางน�ำ้ อากาศ ขยะ สารพิษ
ฯลฯ ซึง่ ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนตามมา โดยภาวะโลกร้อนดังกล่าว
จะกระทบต่อมนุษย์และระบบนิเวศต่อไป ดังนั้น ธุรกิจจึงมีหน้าที่ใน
การปรับปรุงคุณภาพชีวิตมนุษย์ด้วยการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม
โดยถือว่าการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ร่วมกันของทุกคน
หมวดที่ 7 การเผยแพร่ น วั ต กรรมจากการด� ำ เนิ น ความ
รับผิดชอบต่อสังคม - ในการด�ำเนินธุรกิจสามารถน�ำแนวคิดความ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมขององค์ ก รมาประยุ ก ต์ ผ สมผสานปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงให้เข้ากับการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจได้อย่าง
กลมกลืน โดยการพัฒนาความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์การด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร และน�ำมาปรับใช้ คิดค้น
ให้เกิดนวัตกรรมในธุรกิจที่สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดทั้งต่อธุรกิจ
และสังคมไปพร้อมๆ กัน (Innovative Business)
หมวดที่ 8 การจัดท�ำรายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ธุรกิจควรให้ความส�ำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นการ
ปฏิบัติตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่กล่าวมา
อย่างครบถ้วน โดยข้อมูลที่เปิดเผยนี้นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทุกฝ่ายแล้ว ยังช่วยในการสอบทาน
ให้ธุรกิจทราบได้ว่า ได้ด�ำเนินการในเรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กรตรงกับเป้าหมายที่วางไว้
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