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การ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะที่เป็น

ประธานคณะอนุกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจ และการประชา-

สัมพันธ์การด�าเนินการเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลในประเทศไทยที่ได้

ประกาศเผยแพร่นั้น เป็นการน�าข้อพึงปฏิบัติจากหลักการก�ากับดูแล

กิจการที่ดี 15 ข้อที่ได้ประกาศใช้เมื่อเดือนมีนาคม 2545 มาปรับปรุง

แก้ไขเพิ่มเติมให้เทียบเคียงกับหลักการก�ากับดูแลกิจการของ The 

Organization for Economic Co-operation and Development 

(OECD Principles of Corporate Governance ปี 2004) และ 

ข้อเสนอแนะของธนาคารโลกจากการเข้าร่วมโครงการ Corporate 

Governance - Reports on the Observance of Standards and 

Codes (CG - ROSC) โดยปรบัให้มคีวามเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม

ของบริษัทจดทะเบียนไทย มีอยู่ด้วยกัน 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของ 

ผูถ้อืหุน้ การปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั บทบาทของผูม้สีว่น

ได้ส่วนเสยี การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส และความรบัผดิชอบ

ของคณะกรรมการ

หมวดท่ี 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น - ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็น

เจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ท�าหน้าที่

แทนตน และมสีทิธิในการตดัสนิใจเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทีส่�าคัญ

ของบริษัท บริษัทจึงควรส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน - ผู้ถือหุ้น

จากฉบับที่แล้วต่อ

แบบไทยๆ ตามกระแสโลก

บทที่ 8

ดร.วรพรรณ เอื้ออาภรณ์

ทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวม

ทัง้ผูถ้อืหุน้ต่างชาต ิควรได้รบัการปฏบิตัทิีเ่ท่าเทยีมกนั และเป็นธรรม 

ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่ถูกละเมิดสิทธิควรมีโอกาสได้รับการชดเชย

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - ผู้มีส่วนได้ส่วน

เสยีควรได้รบัการดูแลจากบรษิทัตามสิทธทิีม่ตีามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

คณะกรรมการควรพิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความ 

ร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสร้างความมั่งคั่ง 

ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส - คณะกรรม-

การควรดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลส�าคัญที่เก่ียวข้องกับบริษัท ทั้ง

ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง 

ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความ

เท่าเทียมกัน และน่าเชื่อถือ

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ - คณะกรรม-

การมบีทบาทส�าคัญในการก�ากับดูแลกิจการเพือ่ประโยชน์สงูสดุของ

บริษัท คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อ 

ผู้ถือหุ้น และเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ

หลักการก�ากับดูแลกิจการทั้ง 5 หมวดนี้ หมวด 1 และหมวด 

2 เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้น ขณะที่หมวด 4 และหมวด 5 เป็นเรื่องที่

เกี่ยวกับคณะกรรมการ ซึ่งทั้งผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการถือเป็นผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียในกิจการ มีเพียงหมวดที่ 3 ที่กล่าวถึงผู้มีส่วนได้ส่วน

การกำากับดูแลกิจการ (Corporate
Governance - CG) หรือบรรษัทภิบาล
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ต่อฉบับหน้าอ่าน

ประการที ่1 เชือ่ว่าจะสามารถเพิม่ยอดขาย และเพิม่ส่วนแบ่ง

ทางการตลาดได้ ในความหมายของเขาอาจจะไม่ได้หมายความว่า 

หากบรษิทัไหนทีไ่ม่ได้ท�าความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กรจะท�าให้

ยอดขายตก เพียงแต่บริษัทที่สนใจในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม 

จะท�าให้ยอดขายเสมอตัวหรือดีขึ้น ขณะที่คนที่ไม่สนใจในเรื่องนี้จะ

เสียประโยชน์

ประการที ่2 เชือ่ว่าจะช่วยในเรือ่งการสร้างความแขง็แกร่งใน

เรื่องการวางต�าแหน่งของแบรนด์ สุทธิศักดิ์ได้ยกตัวอย่างเพื่อท�าให้

เรื่องนี้ชัดขึ้นว่า บริษัทน�้ามันขนาดใหญ่ในอังกฤษอย่าง BP ถึงขนาด

มีการปรับเปลี่ยนชื่อย่อของบริษัทจาก “British Petroleum” บริษัท

น�้ามันแห่งอังกฤษมาเป็น “Beyond Petroleum” ซึ่งเป็นมากกว่าแค่

บริษัทน�้ามันธรรมดา

ประการที่ 3 เป็นการสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้ดีขึ้น โดย

ประเด็นนีย้งัเป็นทีวิ่พากษ์วิจารณ์กนัมาก แต่มข้ีอสรปุบทหนึง่ทีชั่ดเจน

ว่า อย่างน้อยทีส่ดุการด�าเนนิความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กรเพือ่

สร้างภาพลักษณ์ก็ยังดีกว่าบริษัทที่ไม่ได้ท�า

ประการที่ 4 ช่วยลดต้นทุนให้บริษัทจากเหตุผลหลายเรื่อง 

ไม่ว่าจะเป็นความสามารถ ในการรกัษาพนกังานทีม่คีวามสามารถใน

องค์กร หรือการลดปริมาณสารพิษ จากกระบวนการผลิต ซึ่งเท่ากับ

ว่าเป็นการลดต้นทุนในการบ�าบัด

ประการที่ 5 จะท�าให้บริษัทอยู่ในความสนใจของผู้ลงทุนใน

ตลาด และนักวิเคราะห์มากยิ่งขึ้น ดูจากที่ผ่านมาดาวน์โจนส์ถึงกับมี

ดัชนีเป็นพิเศษส�าหรับบริษัทที่ด�าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

ในสายตาของ Kotler ยงัเชือ่ว่ามนัเป็นความท้าทายของบรษิทั 

อย่างไรกต็าม เรือ่งทีว่่าไม่ง่ายมากแต่กไ็ม่ยากเกนิกว่าทีจ่ะท�าได้ เขา

แนะน�าว่า ในการด�าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแรกที่ควร

ค�านงึถึงก็คือ การเลือกประเด็นว่าจะท�าอะไร อย่างที ่2 หากคดิว่าการ

หาประเด็นเป็นเรือ่งทีย่ากควรหาประเด็นทีก่�าลงันยิมในขณะนัน้ อย่าง

ที่ 3 เชื่อว่าหากด�าเนินการแล้วสิ่งส�าคัญที่สุดคือการน�าเสนอประเด็น 

และการน�ามาปฏิบัติ และสุดท้าย หัวใจส�าคัญที่ขาดไม่ได้คือ “การ

ประเมินผล” ซึ่ง Kotler มองเห็นเช่นเดียวกับใครหลายคนในแวดวง

การด�าเนนิกลยุทธ์ความรบัผดิชอบต่อสงัคม ซึง่เชือ่ว่าการประเมนิผล

นั้นเป็นหัวใจส�าคัญที่สุดที่จะช่วยเหลือสังคมไปสู่ความยั่งยืนอย่าง

แท้จริง ปัจจุบันแนวคิดการด�าเนินกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อ 

สังคมกลายเป็นประเด็นส�าคัญในการเรียกร้องให้องค์กรธุรกิจต้อง

ด�าเนินการ ทั้งผ่านการผลักดันในเวทีระดับนานาชาติ ผ่านนโยบาย

ของรัฐบาลในหลายประเทศ อย่างในประเทศอังกฤษ ถึงกับมีการตั้ง

กระทรวงการด�าเนนิกลยุทธ์ความรบัผดิชอบต่อสงัคมขึน้ เพือ่ผลกัดนั

เรื่องนี้ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม มีกระทั่งการก�าหนดมาตรฐาน

ระดับโลก ISO 26000 ที่เป็นแนวทางให้ธุรกิจพึงปฏิบัติ

เสียนอกกิจการ ซึ่งเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องหลักกับการด�าเนินกิจการที่มี

ความรับผิดชอบต่อสังคม

แนวปฏิบัติตามหลักการในหมวดท่ี 3 น้ี ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ควรได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิท่ีมีตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

และเมือ่พจิารณาทีจ่ดุมุง่หมายของหลักการดงักล่าวก็ย่ิงจ�ากดัว่าเป็น

ไปเพือ่สร้างความมัง่คัง่ ความมัน่คงทางการเงนิ และความยัง่ยนืของ

กจิการ ในขณะทีเ่จตนารมณ์ในการด�าเนนิกจิการทีม่คีวามรบัผดิชอบ

ต่อสังคมนั้น จะค�านึงถึงประโยชน์ของสังคมเป็นที่ตั้ง อีกทั้งการดูแล

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนอกกิจการอย่างมีสมฤทธิภาพนั้น จะต้องเริ่มต้น

จากจิตส�านึกที่ต้องการท�าด้วยความเต็มใจ มิใช่แค่เพียงปฏิบัติตาม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บทสรุป

การด�าเนินกิจกรรมโดยมีเป้าหมายที่ผู้ถือหุ้น ผู้บริหารหรือ

คณะกรรมการ (คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการ) เป็นตัวตั้ง กิจกรรม

เหล่านี้เป็นเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการโดยอ้อม ซึ่ง

แฝงอยูก่บัการก�ากบัดแูลกิจการภายในให้มคีวามโปร่งใส สามารถให้

สังคมภายนอกตรวจสอบได้ ในขณะที่การด�าเนินกิจกรรมโดยม ี

เป้าหมายที่ครอบครัวของพนักงาน ชุมชนท่ีองค์กรตั้งอยู่ (รวมถึง 

สิง่แวดล้อม) ลกูค้า คูค้่า คูแ่ข่งขนั และประชาชนทัว่ไป เป็นตวัต้ัง (คือ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนอกกิจการ) กิจกรรมเหล่านี้เป็นเรื่องของความ 

รบัผดิชอบต่อสงัคมของกจิการโดยตรง ฉะนัน้ กจิการใดทีม่กีารก�ากับ

ดูแลกิจการท่ีดีอยู่แล้ว ก็มีแนวโน้มที่จะมีความรับผิดชอบต่อสังคม

อยู่ด้วย 

บรรษัทภิบาลจึงถือเป็นโครงสร้าง และกระบวนการภายใน

กจิการทีต้่องจดัให้มขีึน้ส�าหรบัการก�าหนดทศิทาง และสอดส่องดแูล

ผลการปฏิบัติงานของกิจการ ท้ังน้ี เพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อ

กิจการ พร้อมกันกับการสร้างมูลค่าเพิ่ม และส่งเสริมการเติบโตของ

กิจการอย่างมั่นคง

“ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรจะสามารถสร้าง

ประโยชน์ให้กับองค์กรธุรกิจ” จากมุมมองของ “ฟิลิป คอตเลอร์” ที่มี

ต่อความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร โดยสุทธิศักดิ์ ไกรสรสุธาสินี 

อาจารย์จากภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ได้สรปุไว้อย่างน่าสนใจ ดงัต่อไปนี ้(คอลมัน์ 

CSR in Movement: มอง CSR ผ่านสายตา “ฟิลิป คอตเลอร์”, 

ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2548 ปีที่ 29 ฉบับที่ 3702) 

ความสำาคัญและประโยชน์ 
ของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

บทที่ 9


