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บทคัดย่อ
ธรรมาภิบาลเป็ นหลักการที่มคี วามส�ำคัญในการบริหารประเทศ ตลอดจน
องค์การภาครัฐต่าง ๆ นอกจากนัน้ องค์การภาคเอกชนยังได้น�ำหลักการดังกล่าวมาปรับใช้
โดยเรียกว่า บรรษัทภิบาล หรือการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยมุง่ ให้เกิด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ความโปร่งใส ความเป็นธรรม และการมีสว่ นร่วมจากผูม้ สี ว่ นได้เสียต่าง ๆ ในการบริหารองค์การ
ั บนั องค์การธุรกิจต่าง ๆ รวมทังธุ
ปจจุ
้ รกิจภาคบริการได้มกี ารน�ำหลักการดังกล่าวมาปรับใช้
ในการบริหารองค์การอย่างแพร่หลาย บทความนี้ผูเ้ ขียนได้เขียนขึน้ จาการทบทวน
วรรณกรรมแหล่งต่าง ๆ อาทิ ต�ำรา บทความ รายงานการวิจยั เว็บไซต์ เพือ่ น�ำเสนอ
แนวคิดทีส่ ำ� คัญเกีย่ วกับหลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะธรรมาภิบาลในองค์การภาคเอกชน
ซึง่ ในบทความผูเ้ ขียนได้ยกตัวอย่างกรณีธรุ กิจภาคบริการ 2 องค์การ เพือ่ เป็นประโยชน์
ทางด้านวิชาการ และการน�ำไปประยุกต์ใช้ในองค์การต่อไป
ค�ำส�ำคัญ : 1. ธรรมาภิบาล. 2. ธรรมาภิบาลในองค์การภาคเอกชน. 3. ธุรกิจภาคบริการ.

อาจารย์ประจำ�ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมบริการ วิทยาลัยดุสิตธานี อีเมล
sanit.no@dtc.ac.th
1

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย
ปีที่่ 36(2) : 57-76, 2559

ธรรมาภิบาลในองค์การภาคเอกชน : ธุรกิจภาคบริการ

สานิตย์ หนูนิล

Good Governance in Private Organization: Service Business
Sanit Noonin2
Abstract
Good governance is an important principle for the country and
management of public organizations. The private sector has adopted such a
principle and is known as corporate governance. This achieves efficiency,
effectiveness, transparency, Fairness and participation of various stakeholders
in organizational management. At the present, business organizations, including
those in the service business have widely adopted these principles for organizational
management. This article is written following a review of literature from various
sources such as textbooks, articles, research reports and websites to present
the important concept of good governance, especially good governance in the
private sector and in the article, illustrate corporate governance of two organizations
in the service business, for academic benefit which can be applied for organizational
management in the future.
Keywords: 1. Good Governance. 2. Good Governance in Private Organizations.
    3. Service Business.
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บทน�ำ

ความล้มเหลวทีเ่ กิดขึน้ จากการบริหารงานขององค์การภาครัฐและภาคเอกชน
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ส่วนหนึ่งเกิดจากการขาดความโปร่งใส การบริหารงาน
ทีข่ าดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ขาดการมีสว่ นร่วมจากผูม้ สี ว่ นได้เสียต่าง ๆ  ในการบริหาร
และร่วมกันตรวจสอบ ดังกรณีตวั อย่างเหตุการณ์วกิ ฤติการณ์ทางเศรษฐกิจครัง้ ร้ายแรง
ทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศไทย เมือ่ ปี พ.ศ. 2540 หรือทีร่ จู้ กั กันในชือ่ “วิกฤติการณ์ตม้ ย�ำกุง้ ”
ั งกล่าว องค์การภาคส่วนต่าง ๆ จึงได้นำ� หลักการในการบริหาร
สาเหตุสำ� คัญล้วนเกิดจากปญหาดั
ทีเ่ น้นให้เกิดการมีสว่ นร่วม มีการตรวจสอบ ถ่วงดุล เน้นความเป็ นธรรม การมุง่ ให้เกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด นัน่ ก็คอื หลักธรรมาภิบาล มาใช้ในการบริหารงาน
ซึง่ ประเทศไทยได้น�ำหลักธรรมาภิบาลมาจากธนาคารโลก (World Bank) ซึง่ ถือเป็ น
องค์การแรก ๆ ทีก่ �ำหนดหลักการดังกล่าวขึน้ มาใช้ในการบริหารประเทศตลอดจน
องค์การในภาครัฐและองค์การมหาชนต่าง ๆ โดยในระยะแรกได้มกี ารก�ำหนดเป็ น
ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยระบบบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ. 2542 ขึน้
และหลังจากนัน้ ได้มกี ารยกเลิกระเบียบส�ำนักนายกดังกล่าว และก�ำหนดเป็นพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ. 2546 โดยมีการน�ำหลักการดังกล่าว
ไปปรับใช้กนั อย่างแพร่หลาย รวมทังในองค์
้
การภาคเอกชนไทยก็ได้มกี ารน�ำหลักธรรมาภิบาล
ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์การเช่นเดียวกัน แต่มกี ารปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบท
ขององค์การในภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิง่ บริษทั จดทะเบียน ซึง่ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยได้มกี ารก�ำหนดหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี น้ึ มาเพือ่ เป็ นแนวทาง
ให้องค์การต่าง ๆ ใช้เป็ นหลักปฏิบตั ิ
บทความนีผ้ เู้ ขียนจึงต้องการทีจ่ ะน�ำเสนอแนวคิดส�ำคัญเกีย่ วกับหลักธรรมาภิบาล
โดยเฉพาะการน�ำหลักการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในองค์การภาคเอกชนหรือทีเ่ รียกว่า
บรรษัทภิบาล หรือการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยมีการยกตัวอย่างกรณีธรุ กิจภาคบริการ
เนื่องจากเป็นธุรกิจทีม่ คี วามส�ำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และมีการเติบโต
ั บนั เพือ่ เป็นการน�ำเสนอความรูท้ างด้านวิชาการ และสามารถน�ำไป
อย่างต่อเนื่องในปจจุ
ประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์การให้เกิดธรรมาภิบาลได้ต่อไป
หลักธรรมาภิ บาล
องค์การทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนนักวิชาการได้นิยามความหมาย
ของค�ำว่า ธรรมาภิบาล ธรรมรัฐ  หรือ การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี ไว้คอ่ นข้างหลากหลาย
เริม่ จากในปี ค.ศ. 1992 ธนาคารโลกได้เริม่ แนวคิดและอธิบายถึงการบริหารกิจการบ้านเมือง
(governance) ว่าเป็ นเรือ่ งเกีย่ วกับลักษณะของการใช้อำ� นาจในการจัดการทรัพยากร
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ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพื่อการพัฒนาซึง่ ครอบคลุมประเด็นในเรื่องของ
การมีสว่ นร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ การบริหารจัดการภาครัฐ ภาระรับผิดชอบ กรอบตัว
บทกฎหมายเกีย่ วกับการพัฒนา ความโปร่งใสและข้อมูลข่าวสาร (World Bank Cited
in OPCD, 2011: 15) นอกจากนัน้ ยังมีผกู้ ำ� หนดความหมายทีส่ ำ� คัญ อาทิ Suwanmala
(2003: 5-6) ได้อธิบายความหมายของ ธรรมาภิบาล ว่า หมายถึง การปกครองทีด่ ี (ธรรม = ดี
ความถูกต้อง อภิบาล = คุม้ ครอง ปกป้อง ดูแล บ�ำรุง อภิ = สูง เหนือ ยิง่ บาล = รักษา ปกครอง)
ซึง่ ค�ำว่า Governance ในภาษาอังกฤษก็เป็ นค�ำทีม่ วี วิ ฒ
ั นาการ และเปลีย่ นความหมาย
ไปจากเดิม รากศัพท์มาจากค�ำว่า Gouverner ในภาษาลาติน หรือค�ำว่า Gubernare
ในภาษากรีก ซึง่ หมายถึง to steer หรือ ถือหางเสือ (เช่น เรือ) แต่เดิมในภาษาอังกฤษ
ค�ำนี้เป็ นค�ำนามหมายถึง รัฐบาล ในเชิงนามธรรม ซึง่ ก็คอื การปกครองในระดับประเทศ
แต่ในระยะหลังเมือ่ วงการธุรกิจขยายตัว และเห็นความจ�ำเป็นต้องมีการก�ำกับดูแล รักษา
เช่นเดียวกับประเทศ จึงน� ำค�ำนี้มาใช้สำ� หรับบรรษัท หรือบริษทั ในภาคธุรกิจเอกชน
ตลอดไปจนถึงองค์การภาคมหาชนด้วยโดยหมายถึงการบริหารจัดการในระดับสูงสุด
ส่วน Thailand Development Research Institute (TDRI) (2015) อธิบายความหมายของ
ธรรมาภิบาล ว่าหมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุมดูแล กิจการต่าง ๆ
ให้เ ป็ น ไปตามครรลองคลองธรรม นอกจากนี้ ย งั หมายถึง การบริห ารจัด การที่ดี
ซึ่ง สามารถน� ำ ไปใช้ไ ด้ท ัง้ ภาครัฐ และภาคเอกชน ธรรมที่ใ ช้ใ นการบริห ารงานนี้
มีความหมายอย่างกว้าง กล่าวคือ หาได้มคี วามหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านัน้
แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความถูกต้องชอบธรรมทัง้ ปวง ซึง่ วิญญูชน
พึงประพฤติปฏิบตั ิ อาทิ ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซง
จากองค์การภายนอก เป็ นต้น
สรุปความหมายของธรรมาภิบาลได้วา่ หมายถึง “หลักการทีใ่ ช้ในการบริหาร
ประเทศ รวมทัง้ องค์การต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็ นธรรม มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล โดยเน้นการมีสว่ นร่วม และการตรวจสอบจากผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่าง ๆ”
ธรรมาภิบาลมีความส�ำคัญอย่างยิง่ ต่อการบริหารองค์การ ไม่วา่ จะเป็ นภาครัฐ
ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคมต่าง ๆ เนื่องจากธรรมาภิบาลเป็ นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การปฏิบตั ติ อ่ กัน และเป็นแนวทางในการจัดระเบียบเพือ่ ให้ทกุ ภาคส่วนสามารถอยูร่ ว่ มกัน
ได้อย่างสงบสุข ตังอยู
้ ใ่ นความถูกต้อง เป็นธรรม สรุปประโยชน์ของการน�ำหลักธรรมาภิบาล
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการได้ดงั ต่อไปนี้ (OPCD, 2011: 25-26)
ประโยชน์ ต่อองค์การ
1. ท�ำให้การบริหารจัดการองค์การมีกลไกและกฎเกณฑ์ในการบริหารจัดการทีด่ ี
มีระบบ มีความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบตั งิ าน อันน�ำมาซึง่ ความน่าเชือ่ ถือและ
ศรัทธาต่อองค์การนัน้ ๆ
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2. ท�ำให้องค์การมีการบริหารจัดการทีค่ ล่องตัว ทันต่อสถานการณ์ สอดรับกับ
การเปลีย่ นแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ทัง้ ภายในและภายนอก
3. ท�ำให้การด�ำเนินงานในภาพรวมขององค์การมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล
และเกิดความคุม้ ค่าสูงสุดตามภารกิจขององค์การ
4. ท�ำให้เพิม่ ศักยภาพในการแข่งขัน เพิม่ โอกาสในการระดมทุน/การเข้าสูต่ ลาดทุน
ในระดับสากล เพิม่ โอกาสในการแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจ เพิม่ คุณค่าให้แก่องค์การ
ในระยะยาว
ประโยชน์ ต่อประชาชน/ผูร้ บั บริ การ
1. ท�ำให้ระบบการตัดสินใจและการบริหารจัดการโดยรวมของหน่วยงานภาครัฐ
มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เสมอภาค และความยุตธิ รรมอย่างแท้จริง อันจะน�ำมาซึง่
ความเชือ่ มันและศรั
่
ทธาแก่ประชาชนและผูร้ บั บริการ
2. ท�ำให้ประชาชน/ผูร้ บั บริการได้รบั การอ�ำนวยความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย
มีประสิทธิภาพ ไม่มขี นตอนการปฏิ
ั้
บตั งิ านทีเ่ กินความจ�ำเป็น สามารถตอบสนองความต้องการ
และความคาดหวังของประชาชน/ผูร้ บั บริการได้มากขึน้
3. ท�ำให้การบริหารงานของภาครัฐเป็ นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม มีคณ
ุ ภาพ
สามารถรองรับกับสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป อันส่งผลท�ำให้ประชาชน/ผูร้ บั บริการ
มีความสุขและมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี
ประโยชน์ ต่อสังคม/ประเทศชาติ
1. ท�ำให้ระบบการบริหารของภาครัฐมีความโปร่งใส ยุตธิ รรม ก่อให้เกิด
ความเป็ นธรรมในสังคม
2. ท�ำให้สงั คมมีความเข้มแข็ง เกิดเป็ นสังคมทีม่ เี สถียรภาพ ช่วยลด บรรเทา
หรือแก้ปญั หาความรุนแรงในสังคม
3. ท�ำให้สามารถลดปญั หาการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ส่งผลท�ำให้ชว่ ยลดงบประมาณ
ค่าใช้จา่ ย ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รปั ชันของประเทศ
่
4. ท�ำให้ทกุ ภาคส่วนทัง้ ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชนสามารถ
อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขภายใต้ความร่วมมือกัน อันก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยงยื
ั่ น
และเป็ นส่วนเสริมความเข้มแข็งหรือภูมคิ มุ้ กันให้แก่ประเทศ
5. ท�ำให้ภาพลักษณ์ของหน่วยงานของประเทศเป็นทีศ่ รัทธา เชือ่ มัน่ และได้รบั
ความไว้วางใจจากประชาชนและผูม้ สี ่วนได้เสีย รวมทัง้ เป็ นทีย่ อมรับในระดับสากล
อันส่งผลท�ำให้การพัฒนาของประเทศเป็นไปอย่างยังยื
่ น เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ท�ำให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้า
มีการก�ำหนดองค์ประกอบทีส่ ำ� คัญของหลักธรรมาภิบาลไว้คอ่ นข้างหลากหลาย  
อาทิ United Nations Development Program (UNDP) (2015) ได้กำ� หนดคุณลักษณะ
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ของการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ หี รือธรรมาภิบาล ไว้ 9 ประการ ได้แก่ (1) การมีสว่ นร่วม
(participation) (2) นิตธิ รรม (rule of law) (3) ความโปร่งใส (transparency)
(4) การตอบสนอง (responsiveness) (5) การมุง่ เน้นฉันทามติ (consensus-oriented)
(6) ความเสมอภาค/ความเที่ยงธรรม (equity) (7) ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(efficiency and effectiveness) (8) ภาระรับผิดชอบ (accountability) และ (9) วิสยั ทัศน์
เชิงกลยุทธ์ (strategic vision) ส่วน World Bank (1992) ได้กำ� หนดองค์ประกอบของ
ธรรมาภิบาลคลอบคลุมประเด็น 6 มิติ ได้แก่ (1) การมีสทิ ธิมเี สียงของประชนและ
ภาระรับผิดชอบ (voice and accountability) (2) ความมีเสถียรภาพทางการเมืองและ
การปราศจากความรุนแรง (political stability and absence of violence) (3) ประสิทธิผล
ของรัฐบาล (government effectiveness) (4) คุณภาพของมาตรฐานควบคุม (regulatory
quality) (5) นิตธิ รรม (rule of law) และ (6) การควบคุมปญั หาทุจริตประพฤติมชิ อบ
(control of corruption)
ส�ำหรับประเทศไทยนักวิชาการตลอดจนองค์การต่าง ๆ ได้กำ� หนดองค์ประกอบ
ของหลักธรรมาภิบาลขึน้ ซึง่ ส่วนใหญ่สอดคล้องกับองค์ประกอบทีส่ ถาบันในระดับสากล
ได้กำ� หนดไว้ โดยมีการประยุกต์รายละเอียดในแต่ละหลักการเพือ่ ให้สอดคล้องกับบริบท
ของประเทศไทย อาทิ ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมทีด่ ี พ.ศ. 2542 มุง่ เน้นให้หน่วยงานของรัฐด�ำเนินงานตามภาระหน้าที่
โดยยึดหลักพืน้ ฐาน 6 ประการ ได้แก่ (King Prajadhipok’s Institute, 2013: 18-20)
1) หลักนิ ติ ธรรม หมายถึง การตรวจตรากฎหมายที่ถูกต้อง เป็ นธรรม
การบังคับให้เป็ นไปตามกฎหมาย การก�ำหนดกฎ กติกาและการปฏิบตั ติ ามกฎกติกา
ทีต่ กลงกันไว้อย่างเคร่งครัด โดยค�ำนึงถึงสิทธิ เสรีภาพ ความยุตธิ รรมของสมาชิก
2) หลักคุณธรรม หมายถึง ความยึดมันในความถู
่
กต้องดีงาม การส่งเสริม
สนับสนุ นให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพือ่ ให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ
ขยัน อดทน มีระเบียบวินยั ประกอบอาชีพสุจริตจนเป็ นนิสยั ประจ�ำชาติ
3) หลักความโปร่งใส หมายถึง การสร้างความไว้วางใจซึง่ กันและกันของ
คนในชาติ โดยปรับปรุงกลไกการท�ำงานขององค์การให้มคี วามโปร่งใส
4) หลักความมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสว่ นรับรูแ้ ละ
เสนอความคิดเห็นในการตัดสินใจปญั หาส�ำคัญของประเทศ ไม่วา่ ด้วยการแจ้งความเห็น
การไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามิติ หรืออืน่ ๆ
5) หลักความรับผิ ดชอบ หมายถึง การตระหนักในสิทธิหน้าทีค่ วามส�ำนึก
รับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปญั หาสาธารณะของบ้านเมือง และการกระตือรือร้น
ั ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นทีแ่ ตกต่างและความกล้าทีจ่ ะยอมรับ
ในการแก้ปญหา
ผลดีและผลเสียจากการกระท�ำของตน
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6) หลักความคุ้มค่า หมายถึง การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรทีม่ จี ำ� กัด
เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่สว่ นรวม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัด ใช้ของ
อย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์สนิ ค้าและบริการที่มคี ุณภาพสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก
และรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยงยื
ั่ น
จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาลทีก่ �ำหนดขึน้ โดยนักวิชาการ
ตลอดจนองค์การต่าง ๆ มีหลายองค์ประกอบทีส่ อดคล้องกัน โดยส่วนใหญ่มุ่งเน้น
ในเรือ่ งของความโปร่งใส การตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความเป็นธรรม
และการมีสว่ นร่วมรับผิดชอบในการบริหารจัดการ
ธรรมาภิ บาลในองค์การภาคเอกชน
ั
การบริหารงานในองค์การภาคเอกชนก็เกิดปญหาขึ
น้ เช่นเดียวกับการบริหารงาน
ั
ในองค์การภาครัฐ อาทิ ปญหาการขาดความโปร่งใส ขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ขาดการมีสว่ นร่วมในการบริหารและการตรวจสอบจากผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่าง ๆ เป็นต้น
องค์การภาคเอกชนจึงได้น�ำหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในการบริหารจัดการองค์การ
โดยมีการประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทขององค์การภาคธุรกิจ โดยความตื่นตัว
ในการใช้หลักธรรมาภิบาลในการก�ำกับดูแลองค์การภาคเอกชนเกิดขึ้นอย่างมาก
หลังจากเกิดวิกฤติการณ์การทุจริตคอร์รปั ชันขึ
่ น้ กับองค์การขนาดใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกา
อาทิ บริษทั Enron และ WorldCom เป็ นต้น ส�ำหรับประเทศไทยองค์การภาคเอกชน
ก็ได้มกี ารน� ำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการด�ำเนินงานขององค์การอย่างแพร่หลาย
โดยเฉพาะบริษทั จดทะเบียน ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มกี ารก�ำหนด
หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั จดทะเบียน พ.ศ. 2549 เพือ่ ให้บริษทั เหล่านัน้
ใช้เป็ นหลักการและแนวปฏิบตั อิ ย่างเป็ นรูปธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ
การน� ำหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ในองค์การภาคเอกชนอาจมีช่อื เรียก
ทีแ่ ตกต่างกันออกไป อาทิ ธรรมาภิบาลในองค์การภาคเอกชน การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
รวมทัง้ ค�ำว่า บรรษัทภิบาล (corporate governance) ซึ่งหากพิจารณาจะเห็นว่า
หลักบรรษัทภิบาลนัน้ เกีย่ วข้องกับทฤษฎีตวั แทน (agency theory) ดังที่ Jensen and
Meckling (1976) ได้กล่าวว่า ความเป็ นตัวแทน (agency) เป็ นความสัมพันธ์ทเ่ี กิดจาก
ความยินยอมของสองฝา่ ย คือฝา่ ยตัวการ (principal) หรือผูถ้ อื หุน้ (shareholders) หรือ
ผูล้ งทุน (investors) โดยได้มอบอ�ำนาจในการบริหารองค์การให้กบั ฝา่ ยทีเ่ รียกว่าตัวแทน
(agent) ท�ำหน้ าที่ในการบริหารจัดการองค์การแทนผู้เป็ นเจ้าของหรือฝ่ายตัวการ
ซึง่ ผลของการแยกความเป็นเจ้าของกิจการและการบริหารออกจากกันอาจท�ำให้ไม่สามารถ
ั
ทีจ่ ะติดตามตรวจสอบได้อย่างใกล้ชดิ ในสิง่ ทีฝ่ า่ ยจัดการได้กระท�ำ จึงอาจท�ำให้เกิดปญหา
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ตัวแทน (Agency Problem) ขึน้ ได้ ซึ่งในทางปฏิบตั ฝิ า่ ยตัวแทนอาจไม่ได้ตดั สินใจ
เพือ่ ผลประโยชน์สงู สุดของฝา่ ยตัวการหรือเจ้าของ ดังนัน้ ทฤษฎีตวั แทนจึงเป็ นแนวคิด
ทีท่ ำ� ให้ฝา่ ยตัวการหรือเจ้าของสามารถรักษาผลประโยชน์ของตนเอง ผ่านกลไกควบคุม
ั
การจัดการ ข้อมูลข่าวสาร เพือ่ ลดปญหาดั
งกล่าว นอกจากนัน้ Anand (2008) ยังได้กล่าวถึง
ความเกีย่ วข้องของทฤษฎีตวั แทนกับการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ วี า่ การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
ถือเป็นเครือ่ งมือในการตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของฝา่ ยตัวแทนให้ดำ� เนินการเพือ่ ผลประโยชน์
ของฝา่ ยตัวการมากกว่าผลประโยชน์สว่ นตน รวมทัง้ เพือ่ ลดข้อผิดพลาดในการแบ่งปนั
ผลประโยชน์ ตลอดจนเพือ่ เป็ นการก�ำกับการท�ำงานขององค์การให้สามารถด�ำเนินงาน
ให้เกิดก�ำไรสูงสุดตอบแทนแก่ฝา่ ยตัวการ
มีผใู้ ห้ความหมายของบรรษัทภิบาลไว้คอ่ นข้างหลากหลาย อาทิ Organisation
for Economic Co-operation and Development (OECD) (2004) ให้ความหมาย บรรษัท
ภิบาล ว่าหมายถึง ระบบใดระบบหนึ่งทีใ่ ช้กำ� กับและควบคุมการด�ำเนินงานขององค์การ
ธุรกิจ ในขณะที่ Indaravijiya (2005: 151) อธิบายความหมายของ Corporate
Governance หรือ การก�ำกับดูแลกิจการ (บรรษัทภิบาล) ว่าหมายถึง ระบบทีจ่ ดั ให้ม ี
กระบวนการและโครงสร้างของภาวะผูน้ � ำและการควบคุมกิจการให้มคี วามรับผิดชอบ
ตามหน้าทีด่ ว้ ยความโปร่งใส และสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อรักษาเงินทุน
และเพิม่ คุณค่าให้กบั ผู้ถือหุ้นในระยะยาวภายในกรอบการมีจริย ธรรมที่ดีโ ดยรวม
นอกจากนัน้ Office of the Public Sector Development Commission (OPCD) (2011:
61) อธิบาย บรรษัทภิบาล หรือ การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ วี า่ บรรษัทภิบาล มาจากค�ำว่า
บรรษัท + อภิ (แปลว่าเฉพาะ ข้างหน้า ยิง่ ) + บาล (แปลว่าการปกครอง การรักษา)
หมายถึง การก�ำกับดูแลกิจการให้เจริญรุดหน้าอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเงือ่ นไขของความถูกต้อง
โปร่งใส การมีจริยธรรมทีด่ ี โดยค�ำนึงถึงผูม้ สี ่วนได้เสียในกิจการเป็นหลัก ส่วน Stock
Exchange of Thailand (SET)  (2015: 1) อธิบาย บรรษัทภิบาล ว่าหมายถึง ระบบทีจ่ ดั ให้ม ี
โครงสร้า งและกระบวนการของความสัมพัน ธ์ร ะหว่า งคณะกรรมการ ฝ่า ยจัด การ
และผูถ้ อื หุ้น เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน น� ำไปสู่ค วามเจริญ เติบ โตและ
เพิม่ มูลค่าให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ในระยะยาว โดยค�ำนึงถึงผูม้ สี ่วนได้เสีย
สรุปความหมายของบรรษัทภิบาล ได้วา่ หมายถึง “หลักการทีพ่ ฒ
ั นามาจาก
หลักธรรมาภิบาล ใช้ในการก�ำกับดูแลกิจการเพือ่ ให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล เน้นการมีส่วนร่วมในการจัดการ และการตรวจสอบจากผูม้ สี ่วนได้เสีย
เพือ่ ให้เกิดการเติบโตอย่างยังยื
่ นขององค์การธุรกิจ”
ด้านองค์ประกอบของบรรษัทภิบาลนัน้ องค์การต่าง ๆ ได้มกี ารก�ำหนดขึน้
อาทิ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2004)
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ได้แบ่งองค์ประกอบหลักของบรรษัทภิบาลของเป็น 6 หลัก ได้แก่ (1) การสร้างความมันใจ
่
ในการมีกรอบโครงสร้างของการก�ำกับดูแลกิจการทีม่ ปี ระสิทธิผล (ensuring the basic
for an effective corporate governance framework) (2)  สิทธิของผูถ้ อื หุน้ และบทบาท
หน้าทีส่ �ำคัญของผูเ้ ป็ นเจ้าของ (the rights of shareholders and key ownership
functions) (3) การปฏิบตั ขิ องผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียม (the equitable treatment of
shareholders) (4) บทบาทของผู้มสี ่วนได้เสียในการดูแลกิจการ (the role of
stakeholders in corporate governance) (5) การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
(disclosure and transparency) และ 6) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
(the responsibilities of the board) ส่วน Stock Exchange of Thailand (SET) (2012: 1)
ก�ำหนดหลักการและแนวปฏิบตั ทิ ่ดี เี กี่ยวกับการกับการก�ำกับดูแลกิจการ แบ่งเป็ น
5 หมวด ได้แก่
1) สิทธิของผูถ้ อื หุน้ (Rights of Shareholders) ผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิในความเป็นเจ้าของ
โดยการควบคุมบริษทั ผ่านการแต่งตัง้ คณะกรรมการให้ท�ำหน้ าที่แทนตนและมีสทิ ธิ
ในการตัดสินใจเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงทีส่ �ำคัญของบริษทั บริษทั จึงควรส่งเสริมให้
ผูถ้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิของตน
2) การปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ อื หุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment) ผูถ้ อื หุน้
ทุกราย ทัง้ ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารและผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร รวมทัง้ ผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติ
ควรได้รบั การปฏิบตั ทิ เ่ี ท่าเทียมกันและเป็ นธรรม ผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยทีถ่ ูกละเมิดสิทธิ
ควรมีโอกาสได้รบั การชดเชย
3) บทบาทของผูม้ สี ว่ นได้เสีย (Stakeholders) ผูม้ สี ว่ นได้เสียควรได้รบั การดูแล
จากบริษทั ตามสิทธิทม่ี ตี ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง คณะกรรมการควรพิจารณาให้มกี ระบวนการ
ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษทั กับผูม้ สี ว่ นได้เสียในการสร้างความมังคั
่ ง่ ความมันคง
่
ทางการเงินและความยังยื
่ นของกิจการ
4) การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Transparency) คณะกรรมการ
ควรดูแลให้บริษทั เปิ ดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษทั ทัง้ ข้อมูลทางการเงิน
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางทีเ่ ข้าถึงข้อมูลได้งา่ ย มีความเท่าเทียม
และน่าเชือ่ ถือ
5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities) คณะกรรมการ
มีบทบาทส�ำคัญในการก�ำกับดูแลเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั กรรมการควรมีความรับผิดชอบ
ต่อผลการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่อผูถ้ อื หุน้ และเป็ นอิสระจากฝา่ ยจัดการ
หากพิจารณาจะพบว่าองค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาลในภาครัฐและภาคเอกชน
มีค วามสอดคล้อ งกัน ในหลายมิติ แต่ อ าจจะมีค วามแตกต่ า งกัน ในด้า นเป้ า หมาย
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โดยการน�ำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของภาครัฐมุง่ เน้นไปทีผ่ ลประโยชน์
ของประชาชนและส่วนรวมเป็ นส�ำคัญ ในขณะทีภ่ าคเอกชนมุง่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อ
ผูม้ สี ว่ นได้เสีย (stakeholders) ขององค์การธุรกิจ อย่างไรก็ตามผลทีเ่ กิดจากการมีธรรมาภิบาล
ของภาครัฐและภาคเอกชนมีความสัมพันธ์กนั ดังทีไ่ ด้กล่าวไปแล้ว
บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลายแห่งทีบ่ ริหารองค์การ
โดยยึด หลัก บรรษัท ภิบ าลจนได้ร บั การจัด อัน ดับ ว่า เป็ น องค์ก ารที่ม ีค วามโดดเด่น
ในเรือ่ งการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ใี นระดับดีเลิศ ซึง่ ส่งผลดีต่อองค์การในด้านต่าง ๆ ดัง
เช่นกรณี บริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน) เป็ นองค์การทีด่ ำ� เนินงานภายใต้
หลักบรรษัทภิบาลมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีความเชื่อมันว่
่ าระบบการก�ำกับดูแลตาม
หลักบรรษัทภิบาลจะส่งเสริมให้องค์การมีศกั ยภาพในการแข่งขันทังในระยะสั
้
นและระยะยาว
้
เพราะจะช่วยเสริมสร้างความเชือ่ มันให้
่ นกั ลงทุน สถาบันการการเงิน และพันธมิตรธุรกิจ
ในการด�ำเนินธุรกิจร่วมกัน อันน�ำไปสูก่ ารเพิม่ มูลค่าให้ผถู้ อื หุน้ และประโยชน์ทส่ี มดุล
ร่วมกันของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝา่ ยรวมถึงสังคมและสิง่ แวดล้อม ดังตัวอย่างโครงการของ
SCG ภายใต้หลักธรรมาภิบาล : โครงการ SCG eco value ซึง่ ผลจากการด�ำเนินการ
ดังกล่าวส่งผลให้บริษทั ฯ ได้รบั ประโยชน์มากมาย อาทิ ช่วยลดต้นทุนการผลิต เนื่องจาก
กระบวนการผลิตหลายรายการน�ำพลังงานและทรัพยากรหมุนเวียนมาใช้ ท�ำให้ประหยัดน�้ำ 
และเชือ้ เพลิงได้มากขึน้ เป็ นการขยายตลาด เพิม่ กลุม่ เป้าหมาย ท�ำให้ยอดขายเพิม่ ขึน้
และเป็นผูน้ �ำตลาดด้านสิง่ แวดล้อม สร้างสิง่ แวดล้อม และสังคมทีด่ ี ซึง่ จะย้อนมาสูบ่ ริษทั
ทีจ่ ะด�ำเนินกิจการอยูไ่ ด้อย่างยังยื
่ น รวมทัง้ ยังสร้างภาพลักษณ์ทด่ี ขี องบริษทั ในด้านสังคม
และสิง่ แวดล้อม ท�ำให้ผบู้ ริโภคเชือ่ ใจ และเชือ่ มันที
่ ซ่ อ้ื สินค้าทีด่ ี มีคณ
ุ ภาพสูงของบริษทั
มากขึน้ (OPCD, 2011: 64-65)
การประยุกต์หลักธรรมาภิ บาลในการบริ หารธุรกิ จภาคบริ การ
ธุรกิจภาคบริการ (service business) เป็ นธุรกิจทีม่ คี วามส�ำคัญต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศ มีการขยายตัวเพิม่ ขึน้ ในทุก ๆ ปี ประกอบด้วยธุรกิจต่าง ๆ อาทิ การบริการ
ด้านการท่องเที่ยว การบริการด้านที่พกั แรม การบริการด้านอาหาร การบริการ
ด้านการขนส่ง เป็นต้น องค์การในธุรกิจภาคบริการก็เช่นเดียวกับองค์การในภาคธุรกิจอืน่ ๆ
ทีจ่ ะต้องค�ำนึงถึงความโปร่งใส ความเป็นธรรม การมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การมีสว่ นร่วม
ในการบริหารงานขององค์การ โดยมีการน�ำหลักบรรษัทภิบาลหรือการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
มาปรับใช้ในการบริหารองค์การโดยเฉพาะบริษัทจดทะเบียน ซึ่งในปจั จุบนั ธุรกิจ
ภาคบริการทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีอ่ ยูใ่ นหมวด
การท่องเทีย่ วและสันทนาการ (tourism) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่
(SET, 2015)
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ตารางที ่ 1 บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมวดการท่องเทีย่ วและสันทนาการ
ชื่อบริ ษทั

ชื่อย่อ

บริษทั เอเชียโฮเต็ล จ�ำกัด (มหาชน)

ASIA

บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ�ำกัด (มหาชน)

CENTEL

บริษทั เทพธานีกรีฑา จ�ำกัด (มหาชน)

CSR

บริษทั ดุสติ ธานี จ�ำกัด (มหาชน)

DTC

บริษทั ดิ เอราวัณ กรุป๊ จ�ำกัด (มหาชน)

ERW

บริษทั แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ต้ี จ�ำกัด(มหาชน)
บริษทั ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ�ำกัด (มหาชน)
บริษทั แมนดารินโฮเต็ล จ�ำกัด (มหาชน)

GRAND
LRH
MANRIN

บริษทั โอเอชทีแอล จ�ำกัด (มหาชน)

OHTL

บริษทั โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

ROH

บริษทั แชงกรี-ลา โฮเต็ล จ�ำกัด (มหาชน)

SHANG

องค์การเหล่านีล้ ว้ นมีการด�ำเนินงานทีย่ ดึ หลักบรรษัทภิบาล แต่อาจจะมีรายละเอียด
ในด้านนโยบาย และการด�ำเนินงานที่แตกต่างกันบ้าง โดยในบทความนี้ผูเ้ ขียนจะ
น�ำเสนอเป็ นกรณีตวั อย่างจากองค์การทีม่ คี วามน่าสนใจในด้านการบริหารงานตามหลัก
บรรษัทภิบาลเพียงแค่ 2 องค์การ โดยท�ำการศึกษาจากข้อมูลขององค์การทีเ่ ป็ นบริษทั
จดทะเบีย นจากเว็บ ไซต์ข องตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทย รายงานประจ�ำ ปี
และเว็บไซต์ขององค์การมีรายละเอียด ดังนี้
กรณี บริ ษทั ดิ เอราวัณ กรุป๊ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษทั ฯ มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (good
corporate governance) ด�ำเนินธุรกิจด้วยความถูกต้องตามกฎหมาย ยึดหลักคุณธรรม
และจริยธรรม เปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใสตรงไปตรงมา มีการพัฒนาระบบควบคุม
ภายใน และมีกลไกการตรวจสอบทีด่ แี ละเหมาะสม มีการด�ำเนินงานทีค่ ำ� นึงถึงความรับผิดชอบ
ต่อผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ่วนได้เสียทุกฝา่ ย โครงสร้างคณะกรรมการ กลไกการก�ำกับดูแล
การบริหารงานแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ ได้ดี
ซึง่ นอกจากจะเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานของ OECD แล้ว บริษทั ฯ ยังได้ศกึ ษาและ
น�ำแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ที งในประเทศและต่
ั้
างประเทศมาปฏิบตั ิ อาทิ การจัดตังคณะกรรมการย่
้
อย
4 ชุด เพื่อช่วยก�ำกับดูแลการบริหารจัดการในแต่ละเรื่องให้มคี วามละเอียดมากขึน้
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ตลอดจนการก�ำหนดโครงสร้างคณะกรรมการซึง่ อิสระมากถึงร้อยละ 46 และในการก�ำกับ
ดูแลเรือ่ งบรรษัทภิบาล คณะกรรมการได้แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
(nomination and corporate governance committee หรือ NGC) เพือ่ ก�ำหนดนโยบาย
และทบทวนแนวปฏิบตั ทิ เ่ี หมาะสมอย่างสม�่ำเสมอ เพือ่ ให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียทุกฝา่ ยมันใจว่
่ า
บริษทั ฯ มีมาตรฐานทีด่ ี ทันสมัยและมีการน�ำไปปฏิบตั จิ ริงอย่างเป็นรูปธรรม ซึง่ การด�ำเนิน
ตามนโยบายนัน้ ผูบ้ ริหารระดับสูง ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่รว่ มกันสนับสนุนนโยบายและก�ำกับดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามแนวทางทีถ่ กู ต้อง
แก่พนักงานทุกระดับ
ปจั จุบนั บริษัทฯ อยู่ระหว่างปรับแนวปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม ASEAN CG
Scorecard ภายในปี 2558 ซึง่ จากการศึกษาเบือ้ งต้นเห็นว่า ASEAN CG Scorecard
ใช้แบบปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับ OECD นอกจากนัน้ บริษทั ฯ มุ่งเน้ นให้พนักงานเข้าใจ
การด�ำเนินธุรกิจทีค่ ำ� นึงถึงผลประโยชน์ตอ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝา่ ยอย่างเหมาะสม (corporate
social responsibility) ไม่วา่ จะเป็ นผูถ้ อื หุน้ พนักงาน ครอบครัวพนักงาน ลูกค้า เจ้าหนี้
คู่คา้ คู่แข่งขัน รัฐ ชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม และจัดให้มหี น่ วยงานที่มหี น้ าที่
ความรับผิดชอบคอยติดตามและส�ำรวจความคิดเห็นของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝา่ ยอย่างสม�ำ่ เสมอ
เพือ่ น�ำข้อเสนอแนะทีไ่ ด้รบั มาปรับปรุงและพัฒนาการด�ำเนินงานให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
ั ยหนึง่ ในการประเมินผลการท�ำงานประจ�ำปีของพนักงาน ซึง่ แนวปฏิบตั ิ
และยังใช้เป็นปจจั
ด้านบรรษัทภิบาลของบริษทั ฯ แบ่งออกเป็ น 8 ด้าน มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้
1) ด้ า นจริ ย ธรรมธุร กิ จ บริษัท ก� ำ หนดแผนในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิจ ตาม
หลักบรรษัทภิบาลทีด่ ี โดยรวบรวมข้อมูลปฏิบตั แิ ละหลักจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจทีด่ ี
เหมาะสมสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์องค์การ และมันใจว่
่ าสามารถปฏิบตั ไิ ด้
2) ด้านคุณสมบัติ โครงสร้าง หน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
และฝ่ ายจัดการ บริษทั ฯ ก�ำหนดคุณสมบัตขิ องกรรมการ สอดคล้องและเข้มกว่า
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
คราวละ 3 ปี มีขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีท่ ช่ี ดั เจน มีการถ่วงดุลอ�ำนาจระหว่างกันของ
คณะกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร
3) ด้านคุณสมบัติของกรรมการ โดยมีหลักการคือกรรมการประกอบด้วย
ผูม้ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ทห่ี ลากหลายทังด้
้ านการเงิน เศรษฐกิจ การจัดการ บริหารธุรกิจ
การตลาด การบริการ การท่องเทีย่ ว และกฎหมาย อย่างเพียงพอทีจ่ ะให้ทศิ ทาง นโยบาย
ทีเ่ หมาะสมกับการพัฒนาธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท มีทกั ษะเฉพาะตัว มีความสามารถ
ในการมองภาพรวมและมีความเป็นอิสระเพียงพอทีจ่ ะท�ำหน้าทีต่ รวจสอบถ่วงดุลการด�ำเนินงาน
ของฝา่ ยจัดการ โดยมีบทบาทส�ำคัญ 2 ประการ คือ เพือ่ ร่วมก�ำหนดกลยุทธ์ให้บริษทั ฯ
สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ทางธุรกิจ และสนับสนุนให้มกี ารบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล
ทีด่ ี
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4) บทบาทของคณะกรรมการ และฝ่ ายจัดการ คณะกรรมการ มีสว่ นร่วม
ในการก�ำหนดนโยบาย และข้อพึงปฏิบตั ขิ องผูบ้ ริหาร ครอบคลุมถึงหน้าทีแ่ ละภารกิจ
หลัก โดยเปิ ดโอกาสให้ฝ่ายจัดการมีอสิ ระในการก�ำหนดแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
ตามวัตถุประสงค์ และพันธกิจของบริษทั ฯ และเสนอขออนุมตั แิ ผนจากคณะกรรมการ
5) การประชุมคณะกรรมการ บริษทั ฯ ก�ำหนดจ�ำนวนครังที
้ จ่ ดั ให้มกี ารประชุม
คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยการนัดหมายและแจ้งให้กรรมการ และ
ผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องทราบล่วงหน้าตลอดทัง้ ปี โดยก�ำหนดวาระให้กรรมการอิสระได้ประชุม
ร่วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นโดยอิสระ โดยไม่มปี ระธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ซึง่ ทัง้ 2 คน เป็นผูบ้ ริหารระดับสูงสุดของฝา่ ยจัดการ อยูร่ ว่ มในทีป่ ระชุม
เพือ่ พิจารณาและแลกเปลีย่ นความเห็นระหว่างกรรมการ
6) การประเมิ นผลงานคณะกรรมการ บริษทั ฯ จัดให้มกี ารประเมินผลงาน
คณะกรรมการทุก ปี โดยกรรมการทุก คนเป็ น ผู้ป ระเมิน ผลการท�ำ งานของตนเอง
และคณะกรรมการโดยอิสระและส่งตรงให้เลขานุการ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัท
ภิบาล เพื่อท�ำการประเมินผลและน�ำผลการประเมินเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
เพือ่ น�ำมาปรับปรุงพัฒนากระบวนการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
7) การสรรหากรรมการ และผูบ้ ริ หารระดับสูง คณะกรรมการมอบหมายให้
คณะกรรมการสรรหาและบรรรษัทภิบาล มีหน้าทีใ่ นการก�ำหนดนโยบายและกระบวนการสรรหา
กรรมการทีช่ ดั เจน ประกอบด้วยกระบวนการในการตรวจสอบคุณสมบัตเิ บือ้ งต้นของ
ผูท้ ถ่ี กู เสนอชือ่ เพือ่ ให้แน่ใจว่าเป็นคุณสมบัตขิ องกรรมการ และถูกต้องตามกระบวนการ
คัดเลือก เพือ่ ติดต่อทาบทามให้เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง และเสนอขอแต่งตัง้ จากคณะกรรมการ
และ/หรือพิจารณารับรองคุณสมบัตขิ องกรรมการทีพ่ น้ จากต�ำแหน่งเป็นรายบุคคลมาประกอบ
การพิจารณา อนึ่งในการพิจารณาสรรหากรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงเป็นไปโดยอิสระ
ไม่อยูภ่ ายใต้อทิ ธิพลของผูห้ นึ่งผูใ้ ด
8) ความรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการก�ำหนดยุทธศาสตร์ในการด�ำเนิน
ธุรกิจไว้หลายประการ และมีความมุ่งมันที
่ ่จะพัฒนาธุรกิจอย่างยังยื
่ น โดยพัฒนา
กระบวนการเพื่อสร้างและพัฒนาแนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคมจากภายใน
บริษทั ฯ (CSR in - process) ซึง่ หมายถึงความรับผิดชอบทีบ่ ริษทั ฯ พึงมีตอ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝา่ ย
ได้แก่ ผูถ้ อื หุน้ พนักงาน ครอบครัวพนักงาน ลูกค้า เจ้าหนี้ คูค่ า้ คูแ่ ข่งขัน รัฐ ชุมชน
สังคมและสิง่ แวดล้อม โดยคณะกรรมการอนุมตั งิ บประมาณส�ำหรับท�ำโครงการ “ดิ เอราวัณ
เพือ่ สังคมและสิง่ แวดล้อม” ซึง่ ประกอบด้วยการท�ำประโยชน์ให้กบั ชุมชนใกล้เคียงกับ
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ทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ และสังคมทัวไปโดยส่
่
วนรวม (CSR after – process) อย่างต่อเนื่อง
และยังยื
่ น (The Erawan Group Annual Report, 2013: 54-63)
กรณี บริ ษทั ดุสิตธานี จ�ำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษทั ฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
ซึง่ จ�ำเป็นต่อการด�ำเนินธุรกิจให้มกี ารเจริญเติบโตทีย่ งยื
ั ่ น เพิม่ ความโปร่งใส ขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของกิจการและสร้างความเชือ่ มันให้
่ แก่ผถู้ อื หุน้ นักลงทุน และผูเ้ กีย่ วข้อง
่
ทุกฝาย จึงก�ำหนดนโยบายสนับสนุนการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ โี ดยครอบคลุมหลักส�ำคัญ
ดังนี้
1) ด้านสิ ทธิ ของผูถ้ อื หุ้น ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายได้รบั สิทธิโดยเท่าเทียม ทัง้ นี้บริษทั ฯ
ส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกในการใช้สทิ ธิของผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ นักลงทุนสถาบัน และ
จะไม่กระท�ำการใด ๆ อันเป็ นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถ้ อื หุน้
2) ด้านการปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียม บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญและ
ปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายในฐานะทีเ่ ป็นเจ้าของบริษทั อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มผี ถู้ อื หุน้
รายใดได้รบั สิทธิพเิ ศษเหนือผูถ้ อื หุน้ รายอืน่ อาทิ บริษทั ฯ ให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หุน้ ในการออกเสียง
ลงคะแนนในแบบหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยมีสว่ นในการสรรหา
และแต่งตัง้ กรรมการ โดยเปิดโอกาสให้เสนอชือ่ กรรมการก่อนการประชุมสามัญประจ�ำปี
ผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิทจ่ี ะได้รบั ทราบข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับการประกอบกิจการทีส่ ำ� คัญของบริษทั ฯ
เช่น ผลประกอบการของบริษทั ฯ การได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ รายการเกีย่ วโยงกัน
ตามข้อก�ำหนดของ ตลท. หรือคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(กลต.) อย่างเท่าเทียมและพร้อมเพรียง ซึง่ บริษทั ฯ จะเผยแพร่ขา่ วสารในเว็บไซต์ของ
บริษทั ฯ และ ตลท. เป็ นต้น
3) ด้านการค�ำนึ งถึงบทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสีย บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญต่อ
ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ทังภายในและภายนอก
้
เพือ่ ให้ได้รบั การปฏิบตั ติ ามความเหมาะสม
และเสมอภาค โดยบริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้สทิ ธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียได้รบั การดูแลอย่างดี เพราะบริษทั ฯ ตระหนัก
ถึงแรงสนับสนุ นจากผูม้ สี ่วนได้เสียต่าง ๆ ทีจ่ ะสร้างความสามารถในการแข่งขันและ
สร้างก�ำไรให้บริษทั ฯ ซึง่ ถือเป็นเป้าหมายในระยะยาวของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ ได้กำ� หนด
นโยบายในการปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่าง ๆ ประกอบด้วย พนักงาน ลูกค้า คูแ่ ข่ง
คูค่ า้ เจ้าหนี้ สังคม ทรัพยากรและสิง่ แวดล้อม เป็ นต้น
4) ด้านการเปิ ดเผยข้อมูล และความโปร่งใส บริษทั ฯ ตระหนักดีวา่ ข้อมูล
ของบริษทั ฯ ทัง้ ทีเ่ กี่ยวกับการเงินและทีไ่ ม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อการตัดสินใจของ
ผูล้ งทุน และผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั ฯ จึงได้กำ� หนดให้ฝา่ ยบริหารเปิดเผยข้อมูลให้ครบ
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ถ้วนถูกต้อง โปร่งใส ทัวถึ
่ ง และทันเวลาเพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าผูถ้ อื หุน้ สามารถหาข้อมูลประกอบ
การพิจารณาได้ทนั สถานการณ์ ซึง่ ฝา่ ยบริหารของบริษทั ฯ ได้ให้ความส�ำคัญและยึดถือ
ปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด อาทิ การเปิ ดเผยโครงสร้างผูถ้ อื หุน้ อย่างโปร่งใส
การจัดท�ำรายงานประจ�ำปี เป็ นต้น
5) ด้านความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทั ประกอบ
ด้วยบุคคลทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ และเป็ นผูม้ บี ทบาทส�ำคัญในการก�ำหนดนโยบาย
ของบริษทั ฯ ร่วมกับผูบ้ ริหารระดับสูง การวางแผนด�ำเนินงาน การบริหารความเสีย่ ง
และภาพรวมขององค์ก าร บริษัท ฯ จึง ก�ำ หนดนโยบายและความรับ ผิด ชอบของ
คณะกรรมการไว้ อาทิ คณะกรรมการจัดให้มนี โยบายก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ
จัดให้มนี โยบายจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณส�ำหรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
ของบริษทั ฯ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปี และเว็บไซต์ของบริษทั ฯ เป็ นต้น (Dusit
Thani Public Company Limited, 2014)
จากกรณีการบริหารองค์การตามหลักบรรษัทภิบาลของทัง้ 2 องค์การในธุรกิจ
ภาคบริการดังกล่าว พบว่ามีองค์ประกอบของหลักบรรษัทภิบาลบางด้านทีแ่ ตกต่างกัน
โดยกรณีของบริษทั ดิ เอราวัณ กรุป๊ จ�ำกัด (มหาชน) องค์ประกอบของหลักบรรษัทภิบาล
จะมุง่ เน้นทีบ่ ทบาท หน้าที่ และคุณสมบัตขิ องกรรมการ ส่วนกรณีของบริษทั ดุสติ ธานี
จ�ำกัด (มหาชน) องค์ประกอบของหลักบรรษัทภิบาลค่อนข้างจะมีความครอบคลุมในมิตติ า่ ง ๆ
ของหลักบรรษัทภิบาลทีก่ ำ� หนดโดยองค์การทัง้ ในและต่างประเทศ  แต่อย่างไรก็ตาม
ทัง้ 2 องค์การต่างมีเป้าหมายร่วมกันคือการมุง่ เน้นให้เกิดความโปร่งใส ความเป็ นธรรม
การมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมทัง้ การมีส่วนร่วมในการบริหารองค์การ ถือเป็ น
ตัวอย่างทีด่ ใี นด้านการบริหารงานทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับเรือ่ งการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ หี รือ
การบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล โดยยึดตามหลักการมาตรฐานการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ ี ทัง้ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการขององค์การ
ต่างประเทศ อาทิ OECD และ ASEAN CG Scorecard สามารถสรุปแนวทางการบริหารงาน
ขององค์การตามหลักบรรษัทภิบาลของทัง้ 2 องค์การ ได้ดงั นี้
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ตารางที ่ 2 สรุปแนวทางการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล
องค์การ

องค์ประกอบของหลักบรรษัทภิ บาล

บริ ษทั ดิ เอราวัณ กรุป๊ จ�ำกัด (มหาชน) 1) ด้านจริยธรรมธุรกิจ
2) ด้านคุณสมบัติ โครงสร้าง หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ และฝา่ ยจัดการ
3) ด้านคุณสมบัตขิ องกรรมการ
4) ด้านบทบาทของคณะกรรมการ และฝา่ ยจัดการ
5) ด้านการประชุมคณะกรรมการ
6) ด้านการประเมินผลงานคณะกรรมการ
7) ด้านการสรรหากรรมการ และผูบ้ ริหารระดับสูง
8) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
บริ ษทั ดุสิตธานี จ�ำกัด (มหาชน)

1) ด้านสิทธิผถู้ อื หุน้
2) ด้านการปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียม
3) ด้านการค�ำนึงถึงบทบาทของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
4) ด้านการเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส
5) ด้านความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

การบริหารองค์การตามหลักบรรษัทภิบาลดังกล่าว ส่งผลด้านบวกต่อองค์การ
รวมทัง้ ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่าง ๆ และยังท�ำให้องค์การดังกล่าวมีการเติบโตอย่างสมดุล
และยังยื
่ น สอดคล้องกับผลการศึกษาจ�ำนวนมากทีแ่ สดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
การมีบรรษัทภิบาลทีด่ ขี ององค์การกับประโยชน์ทม่ี ตี ่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย อาทิ การศึกษา
ของ Wonglorsaichon (2012) เรือ่ งความรับผิดชอบต่อสังคม บรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจทีม่ ผี ลต่อผลตอบแทนจากการด�ำเนินงานของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย พบว่า โดยภาพรวมองค์การให้ความส�ำคัญกับบรรษัทภิบาลในระดับมาก
และการบริหารองค์การตามหลักบรรษัทภิบาลส่งผลต่อผลการด�ำเนินงานขององค์การ
ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ อัตราส่วนผลตอบแทนจากส่วนของผูห้ นุ้ (Return on Equity: ROE)
อัตราส่วนราคาตลาดต่อก�ำไรสุทธิต่อหุน้ (Price/Earning Ratio: P/E Ratio) และมูลค่า
เพิม่ เชิงเศรษฐกิจ (Economic Value Added: EVA) ส่วน Jumroenvong (2013) ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคมกับผลกระทบ
ทีม่ มี ลู ค่าร่วมของกิจการ: กรณีประเทศไทย ผลการศึกษา พบว่า บรรษัทภิบาลและ
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ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็ นปจั จัยเสริมซึ่งกันและกันอย่างมีนัยส�ำคัญต่อมูลค่าร่วม
ของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝา่ ย ได้แก่ เจ้าหนี้ พนักงาน ลูกค้า สังคม และสิง่ แวดล้อม และยังเสริมสร้าง
ความยังยื
่ นให้กบั ธุรกิจอีกด้วย และการศึกษาของ Thanjunpong (2015) เรือ่ งการก�ำกับ
ดูแลกิจการทีด่ มี อี ทิ ธิพลต่อผลการด�ำเนินงานผ่านการวางแผนภาษีของบริษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ ผลการศึกษา พบว่า การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
มีอทิ ธิพลในเชิงบวกต่อผลการด�ำเนินงานขององค์การ นอกจากนัน้ จากการทบทวน
วรรณกรรมยังพบการศึกษาของนักวิจยั ท่านอืน่ ๆ ทีแ่ สดงให้เห็นถึงอิทธิพลของบรรษัทภิบาล
หรือการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ที ส่ี ง่ ต่อผลการด�ำเนินขององค์การ อาทิ (Cheung, et al.,
2007; Bolton and Bhagat, 2008; Ammann, Oesch and Schmid, 2011) เป็ นต้น
บทสรุป

การน�ำหลักธรรมาภิบาลหรืออาจมีชอ่ื เรียกทีแ่ ตกต่างกันไป อาทิ บรรษัทภิบาล
การก� ำ กับ ดูแ ลกิจ การที่ดี เป็ น ต้น มาปรับ ใช้ใ นการบริห ารองค์ก ารถือ เป็ น เรื่อ ง
ทีม่ ปี ระโยชน์และมีความจ�ำเป็ นอย่างยิง่ โดยเฉพาะในองค์การภาคเอกชนในปจั จุบนั
ทีม่ กี ารแข่งขันกันสูง มีการเปิดเสรีในด้านต่าง ๆ การทีจ่ ะองค์การธุรกิจจะท�ำการค้ากับ
ประเทศต่าง ๆ ให้ประสบความส�ำเร็จได้นนั ้ สิง่ ส�ำคัญประการหนึ่งก็คอื ก็องค์การเหล่านัน้
จะต้องมีระบบการบริหารจัดการทีด่ ี ต้องมีการความโปร่งใส เป็นธรรม เน้นประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและการตรวจสอบจาก
ผูม้ สี ว่ นได้เสียต่าง ๆ ซึง่ หากองค์การธุรกิจไม่ให้ความส�ำคัญกับเรือ่ งดังกล่าวจะส่งผลต่อ
ความน่ าเชือ่ ถือ และความได้เปรียบทางการแข่งขัน ซึง่ ปจั จุบนั องค์การเอกชนต่าง ๆ
รวมทังองค์
้ การในธุรกิจภาคบริการก็ได้น�ำหลักการดังกล่าวมาปรับใช้ในการบริหารองค์การ
ซึง่ ส่งผลดีต่อองค์การรวมทัง้ ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียต่าง ๆ อาทิ เกิดความเชือ่ มันในสายตา
่
นักลงทุนและต่อสังคมโดยรวม เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงาน
ลดความเสีย่ งในการบริหารงาน สร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า และพนักงาน เป็ นต้น
อย่างไรก็ตามจะเห็นได้วา่ ในประเทศไทยมีเฉพาะองค์การธุรกิจทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน
เท่านัน้ ทีม่ คี วามตืน่ ตัวและให้ความส�ำคัญในการน�ำหลักการดังกล่าวมาปรับใช้ในการบริหาร
องค์การอย่างจริงจัง ซึง่ แท้ทจ่ี ริงองค์การธุรกิจทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียนก็สามารถน�ำหลักการ
ของธรรมาภิบาล หรือบรรษัทภิบาลไปประยุกต์ใช้ได้เช่นเดียวกัน อาทิ ในด้านความโปร่งใส
ในการบริหารงาน องค์การจะต้องมีระบบการตรวจสอบทีเ่ ข้มแข็งโดยการเปิดโอกาสให้
ผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่าง ๆ เข้ามีสว่ นในการร่วมในการตรวจสอบผลการด�ำเนินงานของ
องค์การ การเปิดเผยข้อมูลทีจ่ ำ� เป็นให้กบั ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องได้รบั ทราบ ด้านการมีสว่ นร่วม
องค์การจะต้องเปิดโอกาสให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่าง ๆ เข้ามามีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการ
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มีการรับฟงั ความคิดเห็น ร่วมกันปรึกษาหารือในการบริหารองค์การรวมทัง้ การแก้ไข
ปญั หาต่าง ๆ ขององค์การ ด้านความรับผิดชอบ องค์การจะต้องรับผิดชอบต่อมีสว่ นได้
เสียกลุม่ ต่าง ๆ อาทิ หุน้ ส่วน ลูกค้า พนักงาน ชุมชนทีต่ งั ้ องค์การ หรือปจั จุบนั องค์การ
หันมาให้ความส�ำคัญกับหลักความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ การท�ำ  CSR นัน่ เอง
ด้านความคุม้ ค่า องค์การจะต้องบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล มุง่ เน้นการประหยัด
เพื่อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด จากการใช้ ท รัพ ยากรทางการบริห าร รวมทัง้ ลด
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ เป็ นต้น ซึง่ หากองค์การธุรกิจน�ำหลักการดังกล่าว
มาปรับใช้ก็จะส่งผลดีต่อองค์การรวมทัง้ ต่อผู้มสี ่วนได้เสียทุกฝ่ายและที่ส�ำคัญก็คอื
องค์การจะมีการเติบโตอย่างมันคงและยั
่
งยื
่ น
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