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จรรยาบรรณธุรกิจ
เครื่องมือสร้างบรรษัทภิบาลในองค์กร
มีนาคม 2558

ในการดาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล องค์กรนัน้ จะต้องมี
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับชัน้ ทีม่ จี ติ สานึกอย่างมีความรับผิดชอบต่อหน้าทีก่ ารงานของตน รวมถึงต่อ
ผูบ้ งั คับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ลูกค้า คู่คา้ คู่แข่ง และผูท้ ่ีเกีย่ วข้องอื่นๆ ซึง่ การมีจติ สานึกดังกล่าว องค์กรจะต้องสร้าง
ั่
ให้เกิดเป็ นวัฒนธรรมองค์กรให้ฝงรากลึ
กลงไปในใจของพนักงานทุกคน โดยวิธที ่จี ะก่อให้เกิดกรณีเช่นว่านี้มไี ด้หลาย
รูปแบบ เช่น การใช้พฤติกรรมแบบอย่าง เจ้านายสอนลูกน้อง เพื่อนสอนเพื่อน เป็ นต้น และไม่ว่า จะเป็ นวิธไี หนก็เป็ น
สิ่ง ที่ดีท ัง้ นั น้ ทัง้ นี้ ขึ้น อยู่ ก ับ จริต และสภาพแวดล้อ มของแต่ ล ะองค์ก ร แต่ สิ่ง หนึ่ ง ที่ทุ ก องค์ก รจ าเป็ น ต้ อ งมี คือ
จรรยาบรรณธุรกิ จ เพราะถือเป็ นเครื่องมือทีด่ ที ส่ี ดุ ในการเริม่ ต้นสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล
จรรยาบรรณธุรกิจ เป็ นเรื่องที่คณะกรรมการบริษทั จะต้องจัดให้มขี น้ึ และประกาศให้พนักงานทุกระดับชัน้ ใน
องค์ก รถือปฏิบ ัติเ สมือ นหนึ่ง เป็ นไบเบิลประจากาย และบริษัท จะต้อ งมีระบบติดตามวัด ผลการปฏิบตั ิเป็ นประจ า
นอกจากนี้ บริษัทควรต้องทาการทบทวนและปรับปรุงจรรยาบรรณให้ทนั สมัยและสอดคล้องกับธุรกิจขององ ค์กรอยู่
ตลอดเวลา ซึง่ โดยปกติทวไปควรน
ั่
าเสนอคณะกรรมการบริษทั พิจารณาเป็ นประจาทุกปี
อนึ่ง จากการสารวจบริษทั จดทะเบียนเมื่อปี 2557 พบว่า บริษทั จดทะเบียนมีการจัดทาจรรยาบรรณสาหรับ
กรรมการและพนักงานถึงร้อยละ 65 โดยในจานวนนี้ มีการเปิ ดเผยจรรยาบรรณบน Website ของตน ร้อยละ 53 และมี
แนวทางส่งเสริมการปฏิบตั ิรวมถึงติตดามผล ร้อยละ 44 ซึ่งข้อดีของการจัดทาจรรยาบรรณพร้อมเปิ ดเผยให้เป็ นที่
รับทราบโดยทัวกั
่ น นอกจากจะทาให้บริษัทได้คะแนน CGR ที่ประเมินโดย IOD ในส่วนนี้แล้ว ยังเป็ นการสร้าง
ภาพลักษณ์ท่ดี ใี ห้กบั บริษทั เพิม่ ความเชื่อมันให้
่ กบั นักลงทุนของบริษทั และลดความเสีย่ งจากการกระทาผิดพลาดที่
อาจส่งผลลบต่อชื่อเสียงของบริษทั อีกด้วย
ในเรื่องของการมีจรรยาบรรณธุรกิจซึง่ ส่งผลดีต่อกิจการนัน้ ผูเ้ ขียนขอยกตัวอย่างของบริษทั แห่งหนึ่งทีเ่ ราๆ
รูจ้ กั กันดี คือ บริษทั Eastman Kodak หรือชื่อย่อๆ ทีเ่ ราคุน้ กัน คือ Kodak หรือทีเ่ รารูจ้ กั สินค้าของบริษทั นี้จากฟิ ลม์
ถ่ายรูปยีห่ ้อ Kodak แม้ว่าความเป็ นผู้นาด้านฟิ ลม์ ถ่ายรูปจะกลายเป็ นตานานและอดีตไปแล้ว แต่ Kodak ก็มเี รื่อง
จรรยาบรรณทีล่ งตีพมิ พ์ลงในหนังสือของ Harvard Business School ในหัวข้อ “Doing Business Ethically” ซึง่ ได้รบั
การชื่นชมจากผูอ้ ่านเป็ นจานวนมาก
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หากมองย้อนเวลากลับไปเมื่อหลายสิบปี ก่อน เป็ นช่วงเวลาที่ Kodak เริม่ ขยายธุรกิจมายังทวีปเอเชียและ
ประเทศจีน บริษทั แม่ในสหรัฐอเมริกาต้องการจะลดต้นทุนการผลิตในส่วนของค่าแรงการประกอบตลับฟิ ลม์ (cartridge)
จึงตัง้ โรงงานประกอบตลับฟิ ล์มในประเทศจีนซึ่งทาให้ต้นทุนค่าแรงลดลง โดยในกระบวนการผลิตนี้ บริษัทแม่ใน
สหรัฐอเมริกาของ Kodak จะส่งตลับฟิลม์ พร้อมแผ่นฟิลม์ ม้วนใหญ่มายังโรงงานประกอบตลับฟิลม์ ในประเทศจีนทางเรือ
ซึง่ จะต้องผ่านด่านศุลกากรของประเทศจีน และชาระภาษีศุลกากรตามอัตราพิกดั ภาษีทก่ี าหนดไว้
ต่อมา เกิดเหตุการณ์ครัง้ หนึ่งในการขนส่งตลับฟิ ล์มและแผ่นฟิ ล์มมายังโรงงานในประเทศจีน เมื่อถึงด่าน
ศุลกากรจะต้องชาระภาษีนาเข้า ด่านศุลกากรจีนได้คานวณภาษีตามจานวนปริมาณสินค้าทีร่ ะบุไว้ในใบส่งสินค้า ซึ่ง
ครัง้ นัน้ ในใบส่งสินค้าระบุว่ามีแผ่นฟิ ลม์ ทัง้ สิน้ 6 ม้วนใหญ่ โดยด่านศุลกากรจีนไม่ได้เปิ ดตู้คอนเทนเนอร์เพื่อตรวจนับ
จานวนสินค้าทีม่ อี ยู่จริง เนื่องด้วยเชื่อใจใน บริษทั Kodak ที่เป็ นบริษัททีม่ ชี ่อื เสียงและเป็ นที่ยอมรับในวงการธุรกิจ
ครัน้ เมื่อตู้คอนเทนเนอร์ดงั กล่าวขนส่งไปถึงยังโรงงานประกอบตลับฟิ ลม์ ของ Kodak ในจีนแล้ว พนักงานของ Kodak
ได้เปิ ดและทาการตรวจนับสินค้า จึงพบว่าจานวนม้วนฟิ ลม์ ทัง้ หมดนัน้ มี 10 ม้วน ไม่ใช่ 6 ม้วนตามทีร่ ะบุไว้ในใบส่ง
สินค้า ซึง่ ส่วนต่างจานวน 4 ม้วนนัน้ สามารถประหยัดต้นทุนด้านภาษีนาเข้าให้กบั Kodak ได้ถงึ 1 ล้านเหรียญสหรัฐ
แต่สงิ่ ทีพ่ นักงานของ Kodak ดาเนินการคือ รีบส่งตู้คอนเทนเนอร์ดงั กล่าวคืนกลับไปยังด่านศุลกากรของจีนภายในวัน
นัน้ ทัน้ ที เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าทีก่ รมศุลกากรทราบและทาการประเมินภาษีศุลกากรใหม่
การดาเนิการดังกล่าวของพนักงาน Kodak ได้รบั การยกย่องจากบุคคลทัวไปอย่
่
างมาก ต่อมา ผูบ้ ริหารของ
Kodak ยังได้ออกมาให้สมั ภาษณ์ ว่าสิง่ ที่พนักงานได้ดาเนินการไปนัน้ เป็ นสิง่ ที่ถูกต้องแล้ว สาหรับตัวพนักงานเองก็
ไม่ได้รบั ผลตอบแทนใดๆ เพิม่ เติม เนื่องจากการดาเนินการดังกล่าวของพนักงานเป็ นเรื่องของจรรยาบรรณที่ Kodak
อบรมสังสอนพนั
่
ก งานของตนให้ค านึ ง ถึง จริย ธรรมในการท างานอย่ า งถู ก ต้อ งตรงไปตรงมา ก่ อ นที่จ ะค านึ ง ถึง
ผลประโยชน์ในทางธุรกิจของบริษทั
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เรื่องดังกล่าวนี้ ได้ถูกกล่าวขานต่อๆ ไปครัง้ แล้วครัง้ เล่า ทาให้เจ้าหน้าทีก่ รมศุลากากรของจีนเกิดความรูส้ กึ
“เชื่อใจ” Kodak มากยิ่งขึน้ จากเดิมที่มีความเชื่อใจสูงอยู่แล้ว และยังก่อเกิดสัมพันธภาพที่ดีในการดาเนินกิจกรรม
ระหว่าง Kodak และกรมศุลกากรจีนให้มคี วามคล่องตัวและสะดวกมากยิง่ ขึน้
จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นได้ว่า Kodak ได้ปลูกฝงั จรรยาบรรณของการทางานลงไปถึงจิตสานึกของพนักงาน
เมื่อถึงคราวทีม่ เี หตุให้ตอ้ งปฏิบตั ิ ก็สามารถปฏิบตั ไิ ด้อย่างไม่ลงั เล ซึง่ อุทธาหรณ์ทย่ี กมานี้ สอดคล้องกับคากล่าวทีเ่ ป็ น
อมตะของท่านศาสตราจารย์สงั เวียน อินทรวิชยั ทีก่ ล่าวว่า “สิ่ งที่ ถกู ต้องคือถูกต้อง แม้ไม่มีใครทาสิ่ งนัน้ สิ่ งที่ ผิด
คือผิด แม้ทุกคนทาสิ่ งนัน้ ”
CG Center: http://www.set.or.th/th/regulations/cg/cg/history_p1.html
ข้อมูลอ้างอิง: หนังสือ The Dharma of capitalism โดย Nitesh Gor

Page | 3

