หลักบรรษัทภิบาล
ตอนที่ 1 บทนํา
หลักบรรษัทภิบาล คือ หลักการจัดการบริหารที่ดี จะมีการตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลฝายบริหาร ซึ่ง
จะควบคุมดูแลการทํางานของฝายบริหารใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และการทํางานเหลานั้นจะตอง
สามารถตรวจสอบไดและตองโปรงใสดวย
ตอนที่ 2 การแตงตั้งคณะกรรมการดูแลฝายบริหาร
คณะกรรมการดูแลฝายบริหารจะตองเลือกอยางเหมาะสมและไมควรที่จะเลือกมาจากฝายบริหารมาก
เกินไป เพราะจะสงผลตออํานาจในการตัดสินใจ และจะทําใหฝายบริหารเปนฝายดูแลผลประโยชนของบริษัท
เพียงฝายเดียว
ตอนที่ 3 กรรมการบริษัทตองไมใชคูคา
เพราะถามีเรื่องผลประโยชนเขามาเกี่ยวของ คูคาที่เปนกรรมการบริษัทอาจจะนําขอมูลที่ไดรูมาใช
ประโยชน เพือ่ ตักตวงผลประโยชนใหกบั บริษัทของตัวเอง
ตอนที่ 4 กรรมการบริษัทไมควรเปนลูกคา
เพราะจะทําใหฝายขายทํางานลําบาก ถาลูกคาคนนั้นเปนลูกคาพิเศษของบริษัท พนักงานก็ตองเกรงใจ
ทําใหทํางานไดไมเต็มที่และอาจทําใหขอมูลรั่วไหลได
ตอนที่ 5 กรรมการบริษัทที่เปนญาติพี่นอง
กรรมการบริษัทไมควรเปนญาติพี่นอง เพราะจะทําใหฝา ยบริหารทํางานไมคลองตัว และอาจจะมีการ
ตักตวงผลประโยชนเขากับพวกตนเอง
ตอนที่ 6 โครงสรางคณะกรรมการบริษัทที่เหมาะสม
ควรจะมาจากตัวแทนผูถือหุนหรือกรรมการอิสระที่จะมาเปนผูกํากับดูแลฝายบริหาร และตัวแทน
เหลานั้นควรมีความรูในแวดวงอุตสาหกรรมนั้น ๆ
ตอนที่ 7 ความเอาใจใสในหนาที่ของกรรมการบริษัท
ควรศึกษาขอมูลกอนเขาประชุมและติดตามขาวสารทั้งขอมูลภายในและภายนอกบริษัท เพื่อจะได
ออกเสียงอยางมีเหตุผล
ตอนที่ 8 กรรมการบริษัทควรติดตามการทํางานของผูบริหาร
ถึงแมวาจะมีการอนุมัติงานนัน้ ไปแลว แตถา มีความไมโปรงใสก็สามารถขัดแยง และขอตรวจสอบได

ตอนที่ 9 กรรมการบริษัทตองทํางานอยางเปนกลาง
คือ ตองมีความชัดเจนในการทํางาน มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได ซึ่งจะสงผลใหบริษัท
มีความนาเชื่อถือ
ตอนที่ 10 กรรมการบริษัทไมใชตัวแทนฝายบริหาร
คือ ควรแยกอํานาจกรรมการออกจากฝายบริหารอยางชัดเจน ซึ่งกรรมการบริษัทอาจจะมาจากตัวแทน
ของผูถือหุน
ตอนที่ 11 การเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส
การเปดเผยขอมูลตองเปดเผยอยางโปรงใสและตรงไปตรงมา
ถาไมเปดเผยอาจทําใหบริษัทเสีย
ชื่อเสียง และขาดความเชื่อมัน่ กรรมการทีด่ ีควรกระตุนฝายบริหารใหเปดเผยขอมูลที่มีประโยชนตอทุกฝาย
ตอนที่ 12 การเปลี่ยนแปลงภายในบริษัทกับการเปดเผยขอมูล
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขอมูล ควรมีการเปดเผยใหทุกหนวยงานทราบ และขอมูลที่เปดเผยนัน้ ตองมี
ความโปรงใสดวย
ตอนที่ 13 กรรมการบริษัทกับการเปดเผยสถานะการเงิน
หัวใจสําคัญของการเปดเผยสถานะการเงิน คือ โปรางใส เปนธรรม ตรวจสอบได ซึ่งจะสงผลใหเกิด
ความนาเชื่อถือ
ตอนที่ 14 การเปดเผยขอมูลกับพนักงานบริษัท
คือ ไมวาจะเปนพนักงานฝายใดก็ตามตองมีสิทธิที่จะไดรับรูขอมูลที่แทจริงและตรงไปตรงมา
ตอนที่ 15 การบริหารความเสี่ยง
ตองกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงของฝายบริหารและเปดเผยขอมูลการบริหารความเสี่ยงแกทกุ ฝาย
ใหไดรับรู ซึ่งจะกอใหเกิดความไววางใจตอบริษัท
ตอนที่ 16 การบริหารความเสี่ยงกับการเปดเผยขอมูล
ตองบริหารความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพ และเปดเผยขอมูลแกทุกฝายอยางโปรงใส มีใจเปดกวาง
รับฟงความเห็นของทุกฝาย
ตอนที่ 17 บรรษัทภิบาลกับการเปลี่ยนแปลงตัวเลขทางบัญชี
ควรเปดเผยขอมูลที่แทจริง ไมควรปดบังหรือบิดเบือนขอมูล เพื่อใหผอู ื่นเกิดความเขาใจผิด

ตอนที่ 18 บรรษัทภิบาลกับอํานาจของฝายบริหาร
ฝายบริหารไมควรนําอํานาจของตนมาใชหาผลประโยชนใหแกตวั เอง เชน ฝายบริหารตองทํางาน
หนักกวาฝายอื่น จึงใหฝายบริหารไดรับโบนัสมาก ๆ
ตอนที่ 19 ผูบริหารกับการใชงบประมาณ
ควรใชงบประมาณอยางรอบคอบ และตองโปรงใส เพราะถางบประมาณนั้นไมมีความโปรงใส และมี
คนรูอาจทําใหฝายบริหารเสียภาพพจนได
ตอนที่ 20 การเปดเผยขอมูลภายในแกพวกพอง
การดําเนินธุรกิจควรเปดเผยขอมูลที่โปรงใสแกทุกฝาย
ตอนที่ 21 ชองทางการสื่อสารกับผูถือหุน
ตองมีหลายชองทางเพื่อประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน และเพื่อความชัดเจนและทันตอเวลา
ตอนที่ 22 การใหขอมูลและตอบขอสงสัยแกผูถือหุน
ควรเปดโอกาสใหนักลงทุนและสถาบันการเงินไดเขาเยีย่ มชมกิจการ เพื่อจะไดทราบขอมูล
ตอนที่ 23 ความรวดเร็วและทั่วถึงของขาวสาร
เพื่อใหขอมูลทันตอความตองการและเวลา สรางความมั่นใจวาบริษัทมีการเปดเผยขอมูลอยางเปน
ธรรมและโปรงใส
ตอนที่ 24 การใหเวลาในการใชสิทธิแกผูถอื หุน
เพื่อหาขอมูลหรือเตรียมตัวในการใชสิทธิของผูถือหุนในการเขาประชุม
ตอนที่ 25 การใหขอมูลเพียงพอแกผูถือหุน
ควรใหขอมูลที่มากเพียงพอ พรอมรายละเอียดตาง ๆ แกผูถือหุน เพือ่ จะไดทราบขอมูลและสามารถ
ซักถามได
ตอนที่ 26 ทางเลือกในการใชสิทธิของผูถอื หุน
ผูถือหุนบางรายอาจไมสามารถมาใชสิทธิไดดวยตนเอง ดังนั้น จึงควรหาทางเลือกอืน่ ๆ เพื่อที่จะได
ใหผูถือหุนสามารใชสิทธิได เชน ทางโทรศัพท ทางอินเตอรเน็ต ฯ เพือ่ ผูถือหุนจะไดใชสิทธิไดเต็มที่
ตอนที่ 27 ชองทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
คือ ตองเปนขอมูลที่มีความทันสมัย และงายตอการเขาถึงขอมูล

ตอนที่ 28 ความเปนธรรมตอผูถือหุนรายยอย
ควรจะใหความสําคัญแกทุกฝายเทา ๆ กัน ไมใชสนใจแตผูถือหุนรายใหญ ๆ เพราะผูถือหุนรายยอยก็
เปนเจาของบริษัทเหมือนกับผูถือหุนรายใหญ ถาบริษัทใหความสําคัญไมเทากัน อาจจะทําใหไมมีใครกลามา
ลงทุนกับบริษทั
ตอนที่ 29 การปฏิบัตติ อลูกคาตามหลักบรรษัทภิบาล
คือตองปกปองรักษาผลประโยชนของลูกคาใหความเปนธรรมและมีความรับผิดชอบตอลูกคา
ตอนที่ 30 ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับภาระหนาที่ของกรรมการบริษัท
คือ ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับภาระหนาที่ของกรรมการบริษัท ตองมีการเปดเผยขอมูลใหทุกฝายได
ทราบ
ตอนที่ 31 ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัทมีหนาที่ทักทวงเมื่อเกิดขอสงสัย และรักษาผลประโยชนของทุกคน ซึ่งจะตองให
ความสําคัญแกทุกคนเทาเทียมกัน
ตอนที่ 32 การพิจารณาเรื่องที่ตองอาศัยความรูเฉพาะดาน
ตองแตงตั้งคณะกรรมการอิสระที่มีความเชี่ยวชาญในเรือ่ งนั้น ๆ เพราะสามารถใหขอมูลไดชดั เจน
มากยิ่งขึ้น
ตอนที่ 33 การปฏิบัตติ อคูคา อยางเปนธรรม
คือ การใหความสําคัญและปฏิบัติตอลูกคาอยางเทาเทียมกันทุกคน
ตอนที่ 34 บรรษัทภิบาลกับสิทธิตามสัญญา
คือ เมื่อบริษัทมีการทําสัญญาก็ตองรักษาสัญญา โดยการทําตามสัญญาและควรเปดเผยขอมูลใหกับ
บริษัทที่จะติดตองานกับเราดวย
ตอนที่ 35 การใหผลตอบแทนตามความสามารถ
ถือเปนการสรางแรงจูงใจในกรทํางานใหกบั พนักงาน
และยังชวยรักษาพนักงานที่ดีใหทํางานกับ
บริษัทตลอดไป
ตอนที่ 36 บรรษัทภิบาลเปนเรื่องของทุกคนในองคกร
คือ พนักงานทุกคนในองคกรมีสวนเกีย่ วของกับหลักบรรษัทภิบาล ดังนั้นพนักงานจะตองทราบ
ขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวกับหลักบรรษัทภิบาลในองคกร เพื่อสงผลใหบริษัทเกิดความเจริญเติบโต

ตอนที่ 37 พนักงานกับการปฏิบัติหนาทีต่ ามหลักบรรษัทภิบาล
คือ พนักงานควรจะมีการออกไปพบปะกับลูกคา เพื่อกระตุนยอดขาย หรือคอยสอบถามลูกคาเกี่ยวกับ
ความตองการที่อยากจะไดรบั บริการจากพนักงาน
ตอนที่ 38 การเปดเผยขอมูลอยางเสมอภาคและเปนธรรม
คือ ใหทกุ ฝายไดสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางเทาเทียมกัน และเปนธรรม เพื่อที่จะไดสรางความ
เชื่อมั่นใหกับบริษัท และยังสงผลใหบริษัทมีความนาเชือ่ ถืออีกดวย
ตอนที่ 39 การไมแสวงหาผลประโยชน
คือ การไมแสงหาผลประโยชนจากคูคาหรือจากคูแขง เชน การขโมยความคิดของบริษัทอื่นที่เขามา
เสนองานกับบริษัท และบริษัทปฏิเสธไป แตบริษัทไดนาํ งานที่บริษัทอื่นมาเสนอนัน้ ไปปรับปรุงเพิ่มเติม แลว
นํามาเปนงานของบริษัทตน
ตอนที่ 40 การกําหนดราคาอยางเปนธรรม
คือ ไมกําหนดราคาตามใจเรา ตองดูตนทุนและกําไรวาเหมาะสมมั๊ย ไมใชจะเอากําไรสูง ๆ แลวก็ไป
กําหนดราคาเพิ่มขึ้น เพื่อใหไดกําไรตามทีต่ องการ
ตอนที่ 41 ความรับผิดชอบในการใหขอมูลที่ถูกตอง
คือ จะตองขอมูลแกลูกคาอยางถูกตอง เปนจริง และไมบดิ เบือน
ตอนที่ 42 บรรษัทภิบาลกับการรักษาสิ่งแวดลอม
คือ ตองมีการรักษาสิ่งแวดลอม เพราะจะแสดงใหเห็นถึงความรับผิดชอบของบริษัท เพื่อไมใหเกิด
ปญหากับสิ่งแวดลอมและสังคม
ตอนที่ 43 บรรษัทภิบาลกับการรักษาขอมูล
ขอมูลบางอยางเปนขอมูลที่สําคัญ และยังไมถึงเวลาที่จะประกาศใหทราบ ก็ควรเก็บรักษาขอมูลนั้น
ไวกอน เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นตอธุรกิจ
ตอนที่ 44 , 45 , 46 , 47 , 48 และ 49 ประโยชนของบรรษัทภิบาลตอองคกร
เพราะบริ ษัททํา งานตามหลัก บรรษัทภิบาล คือ เปดเผย โปรง ใส เป นธรรม จึง ทํ า ใหสร า งความ
นาเชื่อถือใหกับบริษัท สรางความเชื่อมั่นใหกับนักลงทุน สรางผลตอบแทนที่ยั่งยืนแกผูถือหุน หาแหลงลงทุน
ได ง า ย เพราะสถาบั น การเงิ น เชื่ อ มั่ น ในบริ ษั ท ที่ ใ ช ห ลั ก บรรษั ท ภิ บ าล ได รั บ การยอมรั บ จากแวดวง
อุตสาหกรรมตลอดจนสาธารณชน สรางความสําเร็จที่ยั่งยืนใหกับธุรกิจ นอกจากนี้แลวยังมีผลตอการเปน
พันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทอื่น
หลักบรรษัทภิบาลยังคํานึงถึงประโยชนของผูลงทุน คํานึงถึงสังคม ทองถิ่น ผูคา ลูกคา ผูเกีย่ วของ
ชุมชน และสิง่ แวดลอม ทําใหบริษัทไดรบั การยอมรับจากสังคมและชุมชน

ตอนที่ 50 องคกรที่ขาดบรรษัทภิบาล
จะเกิดความเสียหาย เพราะคณะกรรมการกับประธานฝายบริหารเปนคนเดียวกัน จึงเกิดการทุจริตได
งาย และบริษทั ก็ขาดคณะกรรมการที่จะเขามาดูแลการทํางานของฝายบริหาร

สรุป
หลักบรรษัทภิบาล เปนหลักการจัดการบริหารที่ดี ซึ่งจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลฝาย
บริหารขึ้นมา เพื่อดูแลการทํางานของฝายบริหารใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
หลักบรรษัทภิบาลนั้นมีสวนเกี่ยวของกับทุกคนในองคกร ดังนั้น การที่จะนําหลักบรรษัทภิบาลนี้มา
ใช ควรจะมี ก ารแจ ง ให ทุ ก คนในองค ก รทราบและได รู ถึ ง หลั ก ของบรรษั ท ภิ บ าลว า มี ค วามจํ า เป น มี
ความสําคัญ และควรปฏิบัติอยางไร
การนําหลักบรรษัทภิบาลมาใชตองรูวาหัวใจสําคัญของหลักการนี้คืออะไร ซึ่งก็คือ เปดเผย โปรงใส
และเปนธรรม คือ ขอมูลทุกอยางควรที่จะเปดเผยอยางโปรงใส และเปนธรรมใหทุกฝายไดรับรู เพื่อที่จะได
สร า งความน า เชื่ อ ถื อ ความไว ว างใจและความเชื่ อ มั่ น ให เ กิ ด แก บ ริ ษั ท ซึ่ ง จะส ง ผลให บ ริ ษั ท มี ค วาม
เจริญกาวหนา และคงอยูตลอดไป

