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หลักสูตรพัฒนาทกัษะการ
บริหาร สําหรับผูนํารุนใหม

รุนที่ 2

หัวขอ ““ธรรมาภิบาลธรรมาภิบาล
ภาคเอกชนภาคเอกชน””
ั ี่

จับกระแสการเมือง
และเศรษฐกิจโลก

บทบาทผูนํา การ
บริหาร การวางแผน

และการเงิน

วันที 27 เม.ย.2559
เวลา 13.00-16.00น.

ดร ดนัย  เทียนพฒ

ธรรมาภิบาลภาคเอกชนธรรมาภิบาลภาคเอกชน

การตลาด 
ดร.ดนย  เทยนพุฒ
ที่ปรึกษาและนักวิชาการ

ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการบริหารหลักสูตร

ประกาศนยีบัตรธรรมาภิบาล 
สําหรับผูบรหิารระดับกลาง 

สถาบันพระปกเกลา

ประเด็นรวมสมัย
สําหรับผูนํารุนใหม

บรรษัทภิบาล

การสรางแบรนด
เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม

         ผลการดําเนินงานของภาคเอกชนไมนอยท่ีขาดรากฐานท่ีดี         
ขาดรากฐานบรรษัทภิบาลที่คอยคํ้าจุนการเติบโตใหม่ันคงและยั่งยืน 
ขาดความสจริตตอผถือหน ตอภาครัฐและตอสาธารณชน              

ธรรมาภิบาลในองคกรภาครัฐและเอกชน

ขาดความสุจรตตอผูถอหุน ตอภาครฐและตอสาธารณชน              
คํานึงถึงวิธีการปฏิบัติเพียงแตมุงเนนใหเกดิกําไรระยะส้ัน                          
ขาดความรอบคอบโดยไมคํานึงถึงกลไกการบริหารบริษัท                                                 
(* http://dev.thaihealth.or.th/node/7165)

Leading in the Age of Super‐Transparency

*http://go.euromonitor.com/rs/805‐KOK‐719/images/WP_Emerging‐Markets‐Crisis_EN1.4‐0416.pdf

*https://pbs.twimg.com/media/CYKOsCFWMAENVNo.jpg
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หลักธรรมาภิบาล
ธรรมาภิบาล  GOOD GOVERNANCE

บวกกับธรรม อภิบาล

เพ่ือ
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ั หลัก 

หลักนิติธรรม       
(Rule of Laws)

หลัก
สํานึก
รับ 
ผิด
ชอบ

หลก 
การมี
สวน
รวม

(Accountability)

(Participation)

หลักคุณธรรม (Ethics)

     
หลักความ

หลักความ
โปรงใส

คุมคา
(Vale for 
Money)

(Transparency)
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ที่มาในหนึ่งหลักนิติธรรม

*พระบรมฉายาลักษณจากเวบ chaoprayanews.com
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     สวนไกลกังวล หัวหิน
     วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2475
      ถึง ผูรักษาพระนครฝายทหาร
      ดวย ไดทราบความตามสําเนาหนังสือที่สงไปยังกระทรวงมุรธาธรวา คณะทหารมีความ
ปรารถนาจะเชิญใหขาพเจากลับพระนคร เปนกษัตริยอยูใตพระธรรมนูญการปกครองแผนดิน 
ขาพเจา เห็นแกความเรียบรอยของอาณาประชาราษฎร ไมอยากใหเสียเลือดเนื้อกับทั้งเพื่อขาพเจา เหนแกความเรยบรอยของอาณาประชาราษฎร ไมอยากใหเสยเลอดเนอกบทงเพอ
จัดการโดยละมอมละไม ไมใหข้ึนช่ือวาจลาจลเสียหายแกบานเมือง 
       และ ความจริงขาพเจาคิดอยูแลวที่จะเปลี่ยนแปลงทํานองนี้ คือมีพระเจาแผนดิน
ปกครองโดยธรรมนูญ จึงยอมรับที่จะชวยเปนตัวเชิด เพื่อใหคุมโครงการต้ังรัฐบาลใหเปนรูป
ตามวิธีเปล่ียนแปลงต้ังพระธรรมนูญ โดยสะดวก
        เพราะวาขาพเจาจะไมยอมรับเปนตัวเชิด นานาประเทศคงจะไมรับรองรัฐบาลใหมนี้ ซ่ึง
จะเปนความลําบากย่ิงข้ึนหลายประการ 
       ความจริงขาพเจาเองในเวลานี้ก็ทราบกันอยูแลววา มีอาการทุพพลภาพ และไมมีลูกวงศ
สกุล และจะไมทนงานไปนานเทาใดนัก 
       ทั้ง ไมมีความปรารถนามักใหญใฝสูงใหเกินศักด์ิ และความสามารถที่จะชวยพยุงชาติ
ของเราใหเจริญเทียมหนาเขาบาง ที่พูดมานี้ เปนความจริงเสมอ.
       ประชาธิปก ป.ร.

Good Corporate Governance
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             ในวันนัน้ ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการ วา

 “เราจะครองแผนดินโดยธรรม                    
เพ่ือประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม”

                                 พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493
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องคกรทีม่ีระดับธรรมาภิบาลที่ดีจะมีผลประกอบการดีกวา                              
      องคกรที่ระดับธรรมาภิบาลไมดี 

 ่ ่

ในรายงานวิจัยเรื่องธรรมาภิบาลในประเทศตางๆ พบวา 

เพราะเหตุวาองคกรทีมีธรรมาภิบาล ชวยสรางมูลคาเพ่ิมใหแกองคกรไดใน
หลายๆ ดาน เชน ภาพลักษณขององคกรดีขึ้น ภาพลักษณของสินคาดีขึ้น      
พนักงานเกิดความรูสึกภาคภูมิใจและมีความภักดีตอองคกรของตนสูงขึ้น            
อัตราการลาออกของพนักงานลดลง ประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานดีขึ้น
ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกรดีขึ้น
การไดรับความเช่ือถือจากสถาบันการเงินดีขึ้น การกเงินงายขึ้น และอัตราการไดรบความเชอถอจากสถาบนการเงนดขน การกูเงนงายขน และอตรา
ดอกเบี้ยเงินกูถูกลง ฯลฯ 
ที่สําคัญที่สุดคือ พนักงานมีความสุขมากขึ้น

ท่ีมา : หนังสือพิมพโพสตทูเดย, 8 กรกฎาคม พ.ศ.2553
เขียนโดย รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค
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หลักธรรมาภิบาล

Corporate DNA:
Good Governance

Corporate STRATEGY

 มีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี
 รับผิดชอบตอสังคม
 เปนธุรกิจท่ีดีในชุมชนท่ีตั้งอยู

โครงสรางพื้นฐานกิจการ
HRM

เทคโนโลยี
จัดซ้ือ

โล
จิส 
ตกิ/
ภาย

ปฏิบัติ

กระบวนการ
โลจิส 
ตกิ/
ภาย  
นอก

     
ขาย
ตลาด

บริการ

กิจกรรม
สนับสนุน

ใน

THE CORPORATION

Primary Activities              
กิจกรรมหลักธรุกิจ

Good Corporate Governance
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La
w
s)

หลักการแบงแยก
อํานาจ

   เปนหลักที่แสดง
ใหเห็นถึงการอยู

หลักการคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพ

   สิทธิในเสรีภาพ
ของบุคคลและสิทธิ
ใ

หลักความชอบดานกฎหมาย
ของฝายตุลาการและฝาย

ปกครอง

   การใชกฎหมายเปนการ
จํากัดสิทธิของประชาชน 

ธร
รม

 (R
u
le
 o
f  รวมกันของการ

แบงแยก อํานาจ
การตรวจสอบ
อํานาจและการ
ถวงดุลอํานาจ

ในความเสมอภาค
ถือเปนพ้ืนฐานของ 
“ศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย”

มีผลมาจากกฎหมายที่
ไดรับความเห็นชอบจาก
ตัวแทน ปชช.  ฝายตุลา
การตองไมพิพากษาตาง
ไปจากตัวบทกฎหมาย

ใ 

หลั
กน

ิติธ     ใชกฎหมายอยางเทา
เทียม
    ใชดุลพินิจโดย
ปราศจากขอบกพรอง

Good Corporate Governance
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La
w
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หลักความ
ชอบดวยกฎหมาย
ในทางเนื้อหา

   เปนหลักท่ี
 ใ 

หลักความ
อิสระของ
ผูพิพากษา

   ผูพิพากษา

หลักไมมี       
ความผิดและไมมีโทษ 
โดยไมมีกฎหมาย

   เม่ือไมมี

หลักความ
เปนกฎหมายสูงสุด
ของรัฐธรรมนูญ

   รัฐธรรมนญ

ธร
รม

 (R
u
le
 o
f  เรียกรองใหฝาย

นิติบัญญัติหรือ
ฝายปกครอง ออก
กฎหมายลําดับ
รอง กําหนด
หลักเกณฑตาม
หลักความแนนอน
ของกฎหมาย  
หามมิใหมีผล

สามารถปฏิบัติ
หนาท่ีในทาง    
ตุลาการไดโดย
ปราศจากการ
แทรกแซงใดๆ
   พิจารณาภายใต
มโนธรรมแหงตน
   มีความอิสระ 3 
ป  

ขอบัญญัติทาง
กฎหมายให
เปนความผิด
แลวจะเอาผิด
กับบุคคล
นั้นๆ มิได

   รฐธรรมนูญ
ไดรับการ
ยอมรับวาเปน
กฎหมายที่อยู
ในลําดับที่
สูงสดุ
   กฎหมายที่

หลั
กน

ิติธ หามมใหมผล
ยอนหลังและ   
หลักความ
พอสมควรแกเหตุ

ประการ ความ
อิสระจากคูความ 
ความอิสระจากรัฐ
และความอิสระจาก
สังคม

ๆ ฎ
ระดับต่ํากวา  
ขัดแยงยอมไม
มีผลบังคับได

Good Corporate Governance
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(E
th
ic
s)

หนวย 
งาน

ปลอดการทุจรติ ปลอดจากการ
ทําผิดวินัย

ปลอดจากการทําผิด
มาตรฐานวิชาชีพ นิยาม

และจรรยาบรรณ

องคประกอบของคุณธรรม

ธร
รม

 / 
คุณ

ธร
รม

 ( หรือพฤติกรรมที่พึงประสงค
ที่ปลอดคอรัปช่ัน

หมายถึง การทําใหเสียหาย ตอคุณธรรม
ของ

หลั
กจ

ริย
ธ

การทําลาย

การละเมืดจริยธรรม
ธรรมเนียมปฏิบัติและ
กฎหมาย

ของ
การบริหาร
จัดการ
อยางรายแรง

ทางลบ

Good Corporate Governance
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(E
th
ic
s)

องคประกอบของคุณธรรมหรือ                    
พฤติกรรมที่พึงประสงคที่ปลอดจาก

การไมปฏิบัติตามกฎหมายอยางโจงแจงหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย
นอยลง

ธร
รม

 / 
คุณ

ธร
รม

 (

การปฏิบัติที่นอยกวาหรือไมดีเทากฎหมายกําหนดหรือปฏิบัติเชนนี้
นอยลง

การปฏิบัติที่มากกวาที่กฎหมายกําหนดหรือปฏิบัติเชนนี้นอยลง

หลั
กจ

ริย
ธ

การปฏิบัติตามเจตนารมณของกฎหมาย  แตใชวิธีการที่ผิดกฎหมาย
หรือปฏิบัติเชนนี้นอยลง

*ยึดการมีและการประพฤติตามจรรยาบรรณวิชาชพี
Good Corporate Governance
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ar
e
n
cy
) หนวยงานโปรงใส

โครงสราง

การเปดเผย
ขอมูล

การใหคุณ
การใหโทษ

มโ
ปร

งใ
ส 
(T
ra
n
sp

มีฝายบ/ช ที่เขมแข็ง

ความโปรงใสดานโครงสราง

การตรวจสอบ
ภายในที่
 ็

หล
ักค

วา
ม

จนท.ไดมาดวยระบบ
คุณธรรม มีความสามารถสูง

เหน็ระบบงานได
ทั้งหมด

เขมแขง         
(มีคณะกรรมการ)ประชาชนเขามามีสวน

รวมรับรูการทาํงาน

Good Corporate Governance
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p
ar
e
n
cy
)

ส

คุณ การให โทษ

โป
รง
ใส

 (T
ra
n
sp

คว
าม

โป
รง
ใส

• มีคาตอบแทนพิเศษ
(งานสาํเร็จ)

• มีคาตอบแทนเพ่ิม    
(มีประสิทธิภาพ)

• มีคาตอบแทนพิเศษ 

• มีระบบตรวจสอบที่มี
ประสิทธิภาพ

• มีการลงโทษอยางจริงจัง  
หนักเบาตามเหตุแหงความผิด

• มีระบบการฟองรองผูกระทํา

หลั
กค

วา
มโ

มคาตอบแทนพเศษ 
(ซ่ือสัตย)

• มีมาตรฐานเงินเดือน
สูงพอเพียงกับ
คาใชจาย

ผิดที่มีประสิทธิภาพ
• หน.ลงโทษผูทจุรติจริงจัง
• มีการปรามผูสอทุจริตใหเลิก
• มีกระบวนการยุติธรรมที่

รวดเร็ว
Good Corporate Governance
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cy
)

ความโปรงใสดานการเปดเผยขาวสารขอมูล

A
C

B

ก ข
ค

ประชาชนไดเขามารับรู             

มโ
ปร

งใ
ส 
(T
ra
n
sp

ปชช. สือ่

ประชาชนและส่ือมวลชน
มีสวนรวมในการจัดซื้อจัดหา
การใหสัมปทานการออก

ู
การทํางานของคณะกรรมการ 

การตรวตสอบ

องคกรพฒันา
เอกชน

หล
ักค

วา
ม องคกรพัฒนาเอกชน

ไดมีโอกาสควบคุมฝายบริหาร
โดยวิธีการตางๆ มากขึ้น

กฎระเบียบและขอบังคับตางๆ

ใชกลุมวิชาชพีภายนอกเขามา
รวมตรวจสอบ

Good Corporate Governance
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p
at
io
n
)

การมีสวนรวม (Participation) สะทอนไดจาก
“ระดับการใหขอมูล”  ซึ่งเปนระดับที่ต่ําสุดและเปนวิธีการ             
ที่งายที่สุดระหวางหนวยงานรับกับประชาชน

ระดับการใหขอมล
ระดับการเปดรับความ ระดับการวางแผนรวมกัน ระดับการพัฒนาศักยภาพ

มีส
วน

รว
ม 
(P
ar
ti
ci
p ระดบการใหขอมูล

• แถลงขาว
• การแจกขาว
• การแสดง
นิทรรศการ
• การทําหนังสือ 

คิดเห็นจากประชาชน

• การสํารวจความ
คิดเห็น ปชช.
เก่ียวกับโครงการ...
• การบรรยายให 
ปชช.ฟงเก่ียวกับ
โ 

และการตัดสินใจ

• การมีสวนที่กวางมาก 
ต้ังแตเริ่มตนงานจน
ส้ินสุดและผลกระทบ 
เชน
• การใชกลุมที่ปรึกษา
ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิใน

 ี่ ี่ 

ในการมีสวนรวม

   สรางการมีสวนรวม 
สรางความเขาใจใหกับ
สาธารณะ
   - ตระหนักถึง
ความสําคัญและ
ประโยชนจาก ปชช.

ั ใ  ป ี

หลั
กก

าร พิมพใหขอมูล
เก่ียวกับกิจกรรม
ตางๆ

โครงการตางๆ 
แลวขอความเห็น
• การรวมปรึกษา
หารือ
  ฯลฯ

สาขาตางๆ ทีเกียวของ
• การใชนุญาโตตุลาการ
เพื่อแกปญหาขอขัดแยง
• การเจรจาเพื่อหาทาง
ประนีประนอม
   ฯลฯ

   - พัฒนาให ปชช.มี
ขีดความสามารถมีสวน
รวมเต็มประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน
สูงสุด

Good Corporate Governance
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              แสดงวายอมรับในภารกิจที่ไดรับมอบหมายและ                  
นําไปปฏิบัติดวยความรับผิดชอบ

ความพรอมที่จะ
รับผิดชอบ

ความพรอมที่จะ
ถูกตรวจสอบได

รับ
ผิด

ชอ
บ 

รับ
ผิด

ชอ
บ 
(A
cc
o
u
n

(A
cc
o
u
n

OwnershipOwnership

การมีเปาหมายชัดเจน
การปฏิบัติอยางมี
ประสิทธิภาพ

• การกาํหนดเปาหมาย
• วัตถุประสงคของการ

เกิดการประสานกาํลังคน
รวมใจกันทํางาน

สื่อสารความเขาใจใหนาํ
ไปสการรวมกันและ

หลั
กสํ

าน
ึกร

ั
หลั

กสํ
าน

ึกร
ั

ทุกคนเปนเจาของรวมกัน

ปฏิบัติงาน
• สรางวัฒนธรรมใหมวา
ตองการบรรลุอะไร
• เมื่อไรที่ตองการเหน็
ผลลัพธ

ผลิตภาพโดยรวมของ
องคกร

ไปสูการรวมกนและ
ตัดสินใจอยางมี
ประสิทธิภาพ

Good Corporate Governance
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การจัดการพฤติกรรมที่
ไมเอ้ือ

การทํางาน
อยางไม
หยดย้ัง

บผิ
ดช

อบ
 

บผิ
ดช

อบ
 (A

cc
o
u

(A
cc
o
u

Feedback LoopFeedback Loop

หยุดยง

ตอตาน

หล
ักส

ําน
ึกร

บั
หล

ักส
ําน

ึกร
บั

การติดตามและประเมินผลการทํางาน

Good Corporate Governance
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การคํานึงถึงประโยชนสูงสุดแกสวนรวม
ในการบริหารและใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด

ประหยัด

การใชทรัพยากรใหเกิด
ประโยชนสูงสุด

ใชอยางมี การพฒันา P4P

คุม
คา

 
คุม

คา
 (V

al
u
e
 o
f 

(V
al
u
e
 o
f  ประสิทธิภาพ คน

ความสามารถใน
การแขงขัน

หล
ักค

วา
มค

หล
ักค

วา
มค

การใชเงนิอยางมีประสิทธิภาพ

มี
นโยบาย
แผน 
VMG

เนนผลงาน
ดานบริการ LEADERSHIP

PM

Good Corporate Governance
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บรรษัทธรรมาภิบาลบรรษัทธรรมาภิบาล--ธรรมาภิบาลภาคเอกชนธรรมาภิบาลภาคเอกชน
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บรรษัทธรรมาภิบาลบรรษัทธรรมาภิบาล--ธรรมาภิบาลภาคเอกชนธรรมาภิบาลภาคเอกชน
Good Corporate Governance (OECD, 2004)

โครงสรางและ

ผูถือหุนและผูมีสวน
ไดสวนเสีย

แนวทางการประเมิน CG 
โครงสรางพืน้ฐานดาน

ธรรมาภิบาล

กระบวนการภายใน
ที่ใชประเมินผลงาน

ฝายบริหาร

คณะกรรมการ

ฝายบริหารจัดการ

ผูถือหุนในระยะยาว

บทบาทของผูมีสวนได
สวนเสีย

Good Corporate Governance
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ธรรมาภิบาลภาคเอกชนธรรมาภิบาลภาคเอกชน

Voice and Accountability
Political Stability and Political Stability and 
Absence of Violence 
Government Effectiveness
Regulatory Quality
Rule of Law
Control of CorruptionNew Public Management 

Government Effectiveness

World Wide Governance Indicators (WGI) 

Government Effectiveness

Good Corporate Governance
Copyright  2016  : Dr.Danai Thienphut
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แนวทางการกํากับดูแลกจิการที่ดีของกลุมประเทศ OECD

Creation of Long 
Term Value สราง

มูลคาเพิ่มอยางย่ังยืน โดย               
ไมเสี่ยงทําลายองคกร                  

1

2
Responsibility

3

ในระยะสั้นAccountability
แสดงความรับผดิชอบและ

รับผิดชอบตอผล
การปฏิบัติหนาท่ี 

Responsibility
มีความเขาใจและมขีีด

ความสามารถในการประพฤติ
ไดตามหนาท่ีและ                   
ความรับผิดชอบ

Promotion of Best 
Practices

มุงดําเนินธุรกิจและใหบริการ
ลูกคา โดยยึดหลักวัฒนธรรม

และจรรยาบรรณที่ดี

4

Equitable 
Treatment 

5

Transparency
แสดงความโปรงใสในการ

6

ปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียอยาง
เทาเทียมและยุติธรรม

ดําเนินงาน สามารถอธบิาย
และตรวจสอบไดSocial and 

Environmental 
Awareness

สํานึกในการปฏิบัติท่ีดีตอสังคม
และส่ิงแวดลอมอันเปนสวนหน่ึง
ของการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย

7

Good Corporate Governance
Copyright  2016  : Dr.Danai Thienphut

1. ทาน     2. ศีล    3. บริจาค
4. อาชวะ (ซ่ือสัตยสุจริต)
5  มัททวะ ( ช ั ศั  โ )

CG : Corporate Governance :  ธรรมาภิบาลภาคเอกชน

กําเนิดกําเนิด        ทศพิธราชธรรมทศพิธราชธรรม บรรษัทภิบรรษัทภิบาลแหงชาติบาลแหงชาติ
การออกขอบังคับของทางการ

5. มททวะ (พระราชอธยาศยออนโยน)
6. ตบะ (ความเพียร)
7. อักโกธะ (ไมแสดงความโกรธใหปรากฏ)
8. อวิหิงสา (ไมทรงเบียดเบียนผูอื่น)
9. ขันติ (อดทน อดกลั้น)
10.อวิโรธนะ (ทรงยึดหลักความถูกตอง 
                    เท่ียงธรรม)

การกระตุนใหเกิด
แรงผลักดันจากสังคม

ความต้ังใจจาก
ภาคเอกชน

การกํากับดูแลกิจการที่ดีการกํากับดูแลกิจการที่ดี
KASIKORN BANKKASIKORN BANK

ธรรมาภิธรรมาภิบาลบาล(Good Governance)(Good Governance)

 การมีสวนรวมในการตัดสินใจ
 ความโปรงใสในการบริหาร
 ความรับผิดชอบของผูบรหิาร

KASIKORN BANKKASIKORN BANK

•ความซ่ือสัตย
•ความโปรงใส
•ความเปนอิสระ

•ความรับผิดชอบ
  ตอภาระหนาท่ี
•ความเปนธรรม
•ความรับผิดชอบ
  ตอสังคม

Good Corporate Governance
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บรรษัทภิบาล/                           
การกาํกับดูแลกิจการที่ดี      
ในประเทศไทย

บรรษัทภิบาลแหงชาติ
(National CG Committee)

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลแหงชาติ           
(ป 2545)

Regulatory Disciplines                        

 ั ั

การผลักดันจาก
ภาครัฐโดยการออก
กฎหมายหรือ

-บรรษัทภิบาลแหงชาติ
-หลักการกาํกับดูแล
   กิจการที่ดีของ SET
-โครงการสนับสนนุให
   บริษัทจดทะเบียนมีการ
   กํากับดูแลกิจการที่ดีและ 
   การจัดอันดับการกํากับ 
   ิ ี่ ี

การออกขอบังคับของทางการ

Market Disciplines                        

การกระตุนใหเกิดแรงผลักดัน
จากสังคม

Self Disciplines                        

ความตั้งใจจากภาคเอกชน

กฎหมายหรอ
กฎเกณฑให
ผูเก่ียวของตอง
ปฏิบัติตาม
มาตรฐานขั้นต่ํา

   ดูแลกจการทด จากสงคม

การสงเสริมใหภาคเอกชน
เห็นความสําคัญของการมี
บรรษัทภิบาลท่ีดีและตัง้ใจ
นําแนวทางตางๆ ไปปฏิบัติ
อยางจริงจัง

การสรางกลไกตลาดและ
แรงจูงใจเพื่อใหกระแสสังคม
เปนแรงผลักดันใหบริษัทจด
ทะเบียนมีบรรษัทภิบาลท่ีดี

Good Corporate Governance
Copyright  2016  : Dr.Danai Thienphut

หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีด ี 

15 ขอ
(SET 2549)

1. ความรับผิดชอบ
2. ความโปรงใส
3. มูลคาหุนในระยะยาว
4. การปฏิบัติตอผูถือหุน
5 ประมวลแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ

หลักปฏิบัติของ CG

1. นโยบายเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการ
2. ผูถือหุน: สิทธิเทาเทียมกัน

5. ประมวลแนวปฏบตทเปนเลศ
6. ความสมดุล
7. คุณคาระยะยาว
8. วิธีลงคะแนนเสียง
9. การคุมครองเงินลงทนุ

3. สิทธขิองผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ             
(ลูกจาง เจาหนี้ คูคา ชุมชน คูแขง ผูลงทุน ผูถือ
หุน ภาครัฐ ฯลฯ)

4. การประชุมผูถือหุน
5. ภาวะผูนําและวสิยัทัศน
6. ความขัดแยงของผลประโยชน
7 จริยธรรมธรกิจ 11. การประชุมคณะกรรมการ7. จรยธรรมธุรกจ
8. การถวงดุลของกรรมการท่ีไมเปน

ผูบริหาร
9. การรวมหรือแยกตําแหนง
10. คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร 

ุ
12. คณะอนุกรรมการ
13. ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน
14. รายงานของคณะกรรมการ
15. ความสัมพันธกับผูลงทุน

*อางอิงรูป www.best‐practice.com

Good Corporate Governance
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การกํากับดูแล
กิจการที่ดี

เปนการจัดใหมี
ระบบบริหาร

กลตกลต..

สิทธิผูถือหุนและบทบาท  
ผูลงทุนสถาบัน

บทบาทและหนาที่ของ
คณะกรรมการ

ระบบบรหาร
จัดการอยางรู
หนาที่  
มีความรับผิดชอบ
ในการจัดการ
อยางเทาเทียม
เปนธรรม 

ผูประกอบ
วิชาชีพ/

Gatekeeper

Sustainability 
Development

Disclosure

CSR Anticorruption
มีประสิทธิภาพ
โปรงใส สามารถ
ตรวจสอบได SECSEC--CG ThailandCG Thailand

* SEC Strategic Plan 2016-2018 http://www.cgthailand.org

Good Corporate Governance
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Listed Companies integrate CG/CSR into their Business operations

- Achieved great CG development 
and assessment results

- Most of listed companies pay 

- Fast-evolving factors
- Technology, society, 

age=business opportunity

Listed Co. has CG 
in substance

attention CG/CSR
- Related entities give a good 

cooperation

age business opportunity

- Not many of listed companies - More standards/more 
integrate CG/CSR into their 
business operations

- Too many types of assessments 
and reward make listed 
companies exhausted

demanding
- Fast development of other 

countries
- Dynamics risks

* SEC Strategic Plan 2016-2018 http://www.cgthailand.org
Good Corporate Governance
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Current guidelines : CG as separated part of businessCurrent guidelines : CG as separated part of business

CG principles/
OECD Principles

1. The right of shareholders
2. Fair and equitable 

Business operations
Planning

Vision/purpose/strategies

RisksRisks

treatment of 
shareholders

3. Stakeholder engagement
4. Transparency and 

disclosure
5. Responsibility of the 

board

Operating

Structure, HR, products, 
production, sales

Business Business 
opportuopportu--
nitiesnities

CSR

1. Human rights
2. Environment
3. Anti‐corruption
4. ….

Assessment, follow-up, 
disclosure

Good Corporate Governance
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New guidelines : Governance as an integral part of businessNew guidelines : Governance as an integral part of business

CG Principle/
OECD Principle

Responsibilities of the board
Business operations

Planning For sustainability
Governance = A 
whole mechanism 
driving the business 
to sustainability

CSR

Vision/purpose/strategies

Operating

Structure, HR, products, 
production, sales

F u n y

Anti-corruption

Stakeholders 
Engagement

Human rights

1.Human rights
2.Environment
3.Anti‐corruption
4……

p ,

Assessment, follow-up, 
disclosure

Environment

Transparency and 
disclosure

The rights of 
shareholders

* SEC Strategic Plan 2016-2018 http://www.cgthailand.org
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Good Corporate GovernanceGood Corporate Governance

Board of Director
- Structure

Members

Corporate ReportingAccountability
1.Shareholders- Members 1.Shareholders
2.Stakeholders

คณะกรรมการ
สรรหา

Firm 
Performance

-CGR
(Corporate 
Governance Report 
of Thailand  
Companies)

- CSR Report

คณะกรรมการ 
พิจารณาคาตอบแทน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

Good Corporate Governance
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กรณีศึกษา กรณีศึกษา : : ธรรธรรมาภิบาลภาคเอกชนมาภิบาลภาคเอกชน

Good Corporate Governance
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องคกรที่ดีมีธรรมาภิบาลตองประกอบดวย 4 ดาน 
1.สรางการปกครองที่ดี

ี โ ใ2.มีความโปรงใส 
3.สรางความเช่ือถือในสายตาผูอ่ืน  
4.สรางประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน  
 จะชวยสรางเกราะกําบังและทําใหผูบริโภครักในแบรนด

อนุวัตร เฉลมิไชย 
นายกสมาคมการตลาดแหงประเทศไทย

*อางจากhttp://www.posttoday.com/analysis/report/363939
10 พ.ค..58

Good Corporate Governance
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ฯพณฯอานันท  ปนยารชุน

ผูนํา – ผูนําไมใชผูที่จะนาํคนอ่ืนแตผูนําทีด่ีคือ ผู
ที่ผูอ่ืนอยากเดินตาม
• คุณธรรมและจรยิธรรม (ความรูสึกผิด ความรูสึก
ชอบ รูสึกควรไมควรเปนส่ิงที่ควบคุมการกระทาํของตน)

 ป  ี่ ํ ใ  ื่ • ตองเปนผูทีสามารถทําใหคนอืนคลอยตาม
• จะทําอะไรตองมีหลักการ
• จะตองมีวิสัยทัศน
• ความสามารถที่จะเรียนรูและขวนขวาย                 
     หาการศึกษาตอ
• ตอง “นํา” ไมใช “จัดการ” (เราตองกระตุนคนเหลานี้

ใหทําดวยความรสึกอยากทาํ)      ใหทาดวยความรูสกอยากทา)
• (เมื่อโลกเปล่ียนไปเร่ือยๆ) ความสามารถของคนที่
จะติดตามเหตุการณใหเทาทันโลกและทันตอ
ความคิด ความรูสึกและสามัญสํานึกของคูแขงขัน
คือสิ่งที่สําคัญที่สุด)

*ฯพณ*อานันท ปญยารชุน (2540). “ผูนําคือผูท่ีคนอ่ืนอยากเดินตาม” ใน
         ภาวะผูนําความสําคัญตออนาคตไทย หนา 38-41
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ธรรมาภิบาลในความหมายของภาครัฐ 
เอกชน และประชาชน : กรณีโครงการ
โรงไฟฟาพลังความรอนถานหิน "หนิ
กรูด“  วิทยานิพนธ ป.เอก ป 2545   
โ โดยนาย ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ
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มีกรอบในการวิจัย ในองคประกอบธรรมาภิบาล 8 ประการที่ไดจากการ
ทบทวนวรรณกรรม 
ซึ่งประกอบดวย 1) หลักนิติธรรม 2) ความรับผิดชอบ 3) ความโปรงใส 4)
การตรวจสอบได 5)ความคุมคา 6) การมีสวนรวม 7)ความเสมอภาค
 8) ั ั ิ และ8) ฉนทานุมตมา

วิเคราะหไดวา หลักนิติธรรมคือศูนยกลางของหลักตางๆ ในการ
สรางธรรมาภิบาลในมุมมองของภาครัฐ จะเห็นไดวาในโครงการ
  โ ไฟฟ ิ ี้ ป ็ ใ  ิ ี้ กอสรางโรงไฟฟาหินกรูดนี ประเด็นในการอางอิงและชีแจงของหนวยงาน
ภาครัฐที่เก่ียวของจะเนนในเร่ืองของสัญญาที่ผูกพันกับคูสัญญา และการ
ดําเนินการโครงการที่ชอบธรรมตามกระบวนการของรัฐธรรมนญูเดิม 
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ในสวนของภาคเอกชน 

หลักธรรมาภิบาลที่ภาคเอกชนยึดถือและ
ใหความสําคัญเปนพิเศษมากกวาหลักอื่นๆ 
คือ  หลักนิติธรรมและหลักความคุมคา ุ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ในขณะท่ีหลักการมีสวนรวมคือหัวใจ
ของภาคประชาชนในการทีจ่ะสราง  
ธรรมาภิบาล
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 ภาคประชาชนเห็นวาประชาชนควรไดรับโอกาสการมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจทุกขั้นตอน ไมวาจะเปนขั้นตอนของการกําหนดนโยบาย การ
พิจารณา ตลอดจน ขั้นตอนของดําเนินการโครงการ จากแบบจําลองที่ไดจาก
การวิเคราะหปรากฏการณกรณี หินกรด 

http://www.greenpeace.org/seasia/th/news/prachuab‐against‐coal/

การวเคราะหปรากฏการณกรณ หนกรูด 

ในทัศนะของภาคประชาชนแลวหลักอ่ืนๆ ที่เปนองคประกอบของการสราง      
ธรรมาภิบาล เปนแคสวนประกอบที่อยูรายรอบหลักการมีสวนรวมเทานั้น

Good Corporate Governance
Copyright  2016  : Dr.Danai Thienphut



14/05/59

22

Good Corporate Governance
Copyright  2016  : Dr.Danai Thienphut

Good Corporate Governance
Copyright  2016  : Dr.Danai Thienphut



14/05/59

23

Good Corporate Governance
Copyright  2016  : Dr.Danai Thienphut

*http://www.komchadluek.net/detail/20160302/223410.html
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*http://www.guwalaw.com/content/2300.html

ไ   ิ ใ  ํ ั ิ ป  ั ใ  ีศาลไดอานพิพากษาใหจําคุก นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา ฐานเปนผูสนับสนุนใหมี
การกระทําความผิดตามที่ฟอง จําคุก 20 ป ลดเหลือ 13 ป 4 เดือน ปรับบริษัทไรสม 
จาก 120,000 ลดเหลือ 80,000 บาท ไมรอลงอาญา สวนนางพิชชาภา เอี่ยมสะอาด 
จําเลยที่ 1 จําคุก 30 ป จําเลยใหการเปนประโยชนลดโทษ เหลือจําคุก 20 ป
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*h // h b / / / ็ ื้*http://www.thaibizcom.com/2013/04/ช็อค-7-11-ซือกิจการ-แมคโคร/
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www.manager.co.th
Good Corporate Governance
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*www.thansettakij.com
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สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย(ก.ล.ต. )เปดเผย
กรณีคณะกรรมการเปรียบเทียบมีคําส่ังเปรียบเทียบ (1) นายกอศักด์ิ ไชยรัศมีศักด์ิ 
ประธานกรรมการบริหาร บริษัทซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) (2) นายปยะวัฒน ฐิตะ
สัทธาวรกุลกรรมการผูจัดการ บริษัทซีพี ออลล จํากัด(มหาชน) (3) นายพิทยา เจียร
วิสิฐกุล รองประธานเจาหนาที่บริหาร และ (4) นายอธึก อัศวานันท รองประธาน
กรรมการและหัวหนาคณะผูบริหารกลุมดานกฎหมาย บริษัท ทรู คอรปอเรช่ัน จํากัด 
กรณีอาศัยขอมูลภายในซ้ือหุนบริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) (MAKRO) 
เปนเงินรวม 33,339,500 บาท และเปรียบเทียบ (5) นายสมศักด์ิ เจียรวิสิฐกุล และ 
(6) ส ี  ัศ ั  ึ่ ใ   ื ส ั ส  ป ิ  (6) นางสาวอารยา อศวานนท ซงใหการชวยเหลอสนบสนุน เปนเงนรายละ 
333,333.33 บาท
http://thaipublica.org/2015/12/sec‐2‐12‐2558/
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ทั้งนี้ ก.ล.ต. ไดรับแจงจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและตรวจสอบ
เพิ่มเติมพบวา บุคคลตาม (1) – (4) ไดซื้อหุน MAKRO โดยอาศัยขอเท็จจริง
อันเปนสาระสําคัญตอการเปล่ียนแปลงราคาของหุน MAKRO ที่ยังไมได
เปดเผยตอประชาชน โดยพบการซ้ือหุนในบัญชีบุคคลดังกลาวหรือผูสนับสนุน

่ ่ ่ระหวางวันที่ 10 – 22 เมษายน 2556 ซึ่งเปนชวงที่บริษัท ซีพี ออลล จํากัด 
(มหาชน) (CPALL) เจรจาตกลงจะซ้ือหุน MAKRO ที่บริษัท เอสเอชวี 
เนเธอรแลนด บี.วี. (SHV) ถืออยูทั้งทางตรงและทางออมจํานวน 154,429,500 
หุน หรือเทากับรอยละ 64.35 ของจํานวนหุนสามัญที่ออกและจําหนายไดแลว
ทั้งหมดของ MAKRO ที่ราคาหุนละ 787 บาท ซึ่งเปนราคาท่ีสูงกวาราคา
ตลาดในขณะน้ันอยางมีนัยสําคัญ และเปนเหตให CPALL ตองทําคําเสนอซ้ือตลาดในขณะนนอยางมนยสาคญ และเปนเหตุให CPALL ตองทาคาเสนอซอ
หุน MAKRO สวนที่เหลือทั้งหมดเปนการทั่วไป (Tender Offer) ที่ราคา
เดียวกัน

http://thaipublica.org/2015/12/sec‐2‐12‐2558/
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บุคคลทั้ง 4 อาศัยขอมูลภายในซ่ึงบางรายลวงรูจากการรวมในคณะผูบริหารของ 
CPALL ที่เขารวมเจรจากับผูขายในธุรกรรมดังกลาว และบางรายลวงรู
เนื่องจากการเปนกรรมการและผูบริหารของ CPALL โดยพบการซ้ือหุน 
MAKRO ในบัญชีของนายกอศักด์ิ จํานวน 118,300 หุน และบัญชีของ    
นายปยะวัฒน จํานวน 5,000 หุน สวนกรณีนายพิทยาพบการซ้ือผานบัญชีซื้อ
ขายหลักทรัพยของนายสมศักด์ิซึ่งเปนนองชาย จํานวน 7,500 หุน และกรณีนาย
อธึก พบการซื้อผานบัญชีซื้อขายหลักทรัพยของนางสาวอารียาซ่ึงเปนบุตรสาว 
จํานวน 6,000 หุน
http://thaipublica.org/2015/12/sec‐2‐12‐2558/
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การกระทําของนายกอศักด์ิ นายพิทยา นายปยะวัฒน และนายอธึก ซึ่งเปนบุคคล
วงในเขาขายเปนความผิดตามมาตรา 241 แหงพระราชบัญญติัหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 สําหรับการกระทําของนายสมศักด์ิ และนางสาวอารี
ยา เขาขายเปนการชวยเหลือสนับสนุนการกระทําผิดของนายพิทยาและนายอธึก 
เปนความผิดตามมาตรา 241 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยฯ ประกอบมาตรา 86 
แหงประมวลกฎหมายอาญา

ผูถูกกลาวหาทั้ง 6 ราย ยินยอมเขารับการเปรียบเทียบ คณะกรรมการ
เปรียบเทียบจงึไดเปรียบเทียบปรับนายกอศักดิ์ เปนเงิน 30,228,000 บาท 
นายปยะวัฒน เปนเงนิ 725 000 บาท นายพิทยา เปนเงิน 979 500 บาท นายปยะวฒน เปนเงน 725,000 บาท นายพทยา เปนเงน 979,500 บาท 
นายอธึก เปนเงิน 1,407,000 บาท และเปรียบเทียบปรับนายสมศักดิ์ และ
นางสาวอารียา เปนเงนิรายละ 333,333.33 บาท
http://thaipublica.org/2015/12/sec‐2‐12‐2558/
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สมาคมบลจ. ชี้ตองไดขอสรุปการลงทุนหุนซพีีออลล 18 ก.พ. น้ี

*http://www.tnamcot.com/content/400370
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นางวรวรรณ ธาราภูมิ นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (สมาคม บลจ.) เปดเผยวา 
สมาคมบลจ. ไดใหเวลาจากคณะกรรมการบริษัท (บอรด) ของ บริษัท ซีพี ออลล 

"นายกสมาคมบลจ." ใหเวลาบอรด CPALL ตอบกลับกรณีอินไซดถึงส้ิน
เดือนนี้ ช้ีหากไมตอบกลับเช่ือวานักลงทุนสถาบันไทยไมยินดีที่จะถือหุนตอไป

( )
จํากัด (มหาชน ) หรือ CPALL ทําหนังสือตอบกลับกรณีผูบริหารระดับสูง ใชขอมูล
ภายในเพื่อหาผลประโยชน (อินไซด) จนถึงส้ินเดือนมกราคมนี้ หาก CPALL ไมมี
การตอบกลับมา สวนตัวเช่ือวานักลงทุนสถาบันไทยจะไมยินดีที่จะถือหุน CPALL 
ตอไป แตบลจ.ไหนจะมีการขายหุนออกมานั้นขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบลจ.แตละแหง 
ซึ่งปจจุบันนักลงทุนสถาบันในประเทศถือหุน CPALL รวมกัน 10% ของจํานวนหุน 

้CPALL ทั้งหมด 
อยางไรก็ตาม ทางสมาคมจะมีการหารือกับสมาชิกอีกคร้ังเพื่อพิจารณาแนวทางการ
ดําเนินงานตอไป แตสวนตัวไมอยากใหถึงขั้นที่จะรวบรวมจํานวนหุนเพื่อขอมติเปด
ประชุมวิสามัญผูถือหุน *http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/681995

วันจันทรท่ี 11 มกราคม 2559
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นายกสมาคมบลจ. แนะผูถือหุน "CPALL" รวมแสดงจดุยืน
เรื่องธรรมาภิบาลในที่ประชุมผูถือหุน 21 เม.ย. นี้

ิ ิ ั ั  นางวรวรรณ ธาราภูมิ นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (สมาคม บลจ.) กลาววา ทาง
สมาคมฯ ตองการใหผูถือหุนของบริษทั ซีพีออลล จํากัด (มหาชน) หรือ CPALL ไปแสดง
จุดยืนเรื่องธรรมาภิบาลในที่ประชุมผูถือหุนของ CPALL ที่จะมีข้ึนในวันที่ 
21 เม.ย. 59 ถึงแมวาเสียงของผูถือหุนรายยอยไมสามารถเปล่ียนแปลงคณะกรรมการของ
บริษัทได

" ใ   ื  ไป ส ิ ็ ใ ั ป  CPALL ึ   ไ ส"อยากใหผูถอหุนไปแสดงความคดเหนในวนประชุมของ CPALL ถงแมวาเราจะไมสามารถ
เปลี่ยนแปลงบอรดไดทั้งหมด แตดีกวาอยูเฉยๆ ซ่ึงการขายหุนทิ้งมันเปนเร่ืองที่งาย แตการที่
จะปกปองหุนที่ดีมนัเปนสิ่งที่ยาก"นางวรวรรณ กลาว

(อางจาก http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/692252)
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ดานนายบัณฑิต นิจถาวร กรรมการผูอํานวยการ สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (ไอโอดี)  กลาววา  เสนอใหทางการแกไขกฎหมายลงโทษให
กรรมการที่กระทําความผิดขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ไม

 ี ไ  ี ไ

ผิดหวังกับคณะกรรมการบริษัทฯ

สามารถเปนกรรมการบริษัทจดทะเบียนไดอีกตอไป
นอกจากนี้ ตองใหบริษัทเปดเผยประวัติ และ คุณสมบัติของกรรมการ เพื่อให       
นักลงทุนทราบถึงพฤติกรรมและจริยธรรมของผูที่บริษทัเลือกเขามา
เปนกรรมการ รวมทั้งใหสิทธิผูถือหุนรายยอยประเมินการทําหนาที่ และ 
บทบาทกรรมการอิสระ วาทําหนาที่จนเปนที่นาพอใจหรือไม เพื่อดูแลผูถือหุนราย

ํ ั ไยอย – สํานักขาวไทย
*http://www.tnamcot.com/content/400370
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กรณี บมจ.สยามโกลบอลเฮาส (GLOBAL)มีผูบริหารถูกลงโทษรวม 6 ราย และ
ถือเปนกรณีที่ใหญที่สุดในรอบนี้ โดย ก.ล.ต. ไดรับแจงจากตลาดหลักทรัพยฯ และ
ตรวจสอบเพิ่มเติมพบพยานหลักฐานวา "วิทร สริยวนากล" กับพวกรวม 4 คน ไดซ้ือตรวจสอบเพมเตมพบพยานหลกฐานวา วทูร สุรยวนากุล  กบพวกรวม 4 คน ไดซอ
และเปนผูรับประโยชนจากการซ้ือหุนบมจ.สยามโกลบอลเฮาส (GLOBAL) และ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซ้ือหุนสามัญ บมจ.สยามโกลบอลเฮาส (GLOBAL‐W)
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      โดยนายวทูิร ซึ่งเปนประธานกรรมการบริหารของ GLOBAL มีอํานาจ

ตัดสินใจเง่ือนไขความตกลงระหวาง GLOBAL กับบริษัท เอสซีจี ดิสทริ
บิวชั่น จาํกัด (SCG) บริษัทยอยท่ีถือหุน 100% โดย บมจ.ปูนซิเมนตไทย ใน

ี่ SCG  ื  GLOBAL ใ ั  ไ    ิ ิการที SCG จะเขาถือหุน GLOBAL ในสัดสวนไมนอยกวา 30% ของสิทธิ
ออกเสียงท้ังหมด ดวยการซื้อหุนสามัญเพิม่ทุนท่ี GLOBAL จะออกเสนอ
ขายใหแบบเฉพาะเจาะจง โดย SCG จะทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย GLOBAL
บางสวน ซึ่งคาดวาจะสงผลใหธุรกิจของ GLOBAL แข็งแกรงขึ้น
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ขณะท่ีขอตกลงดังกลาวเพิ่งไดรับการเปดเผยตอประชาชนเปนการท่ัวไปเม่ือวันที่ 
27 สิงหาคม 2555 แตพบวาระหวางวันที่ 29 มิถุนายน - 23 สิงหาคม 2555      
นายวิทูรไดอาศัยขอมูลภายในซ้ือหุน GLOBAL จํานวน 8,022,881 หุน และ 
GLOBAL‐W จํานวน 3,500,700 หนวย ผานบัญชีบุคคลใกลชิดอื่นหลายบัญชี 
และไดรับความชวยเหลือจากนางสาวกุณฑี นายอภิลาศ และนายเกรียงไกรใหมี
การซื้อและชําระคาซ้ือหลักทรัพย สวนกรณีนายสุรศักด์ิ ก.ล.ต. พบพยานหลักฐาน
นาเช่ือวาลวงรูขอเท็จจริงเก่ียวกับการเขารวมทุนดังกลาว จากการดํารงตําแหนง
เปนกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของ GLOBAL ไดซื้อหุน GLOBAL 
ํ  75 000   ใ ั ี ่22 สิ  2555  ั ชีซ้ื ั ั จานวน 75,000 หุน ในวนท 22 สงหาคม 2555 ผานบญชซอขายหลกทรพยของ
นายเอกกมล
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"วิทร สริยวนากล" ลาออกจาก ปธ บอรด ซีอีโอ "วทูร สุรยวนากุล" ลาออกจาก ปธ.บอรด-ซอโอ 
"GLOBAL" หลังถูก ก.ล.ต. ปรับฐานใชขอมูลภายใน
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*http://www.moneychannel.co.th/news_detail/9573/Volume‐Alert‐หุน-Globalวิ่งแรง-รับขาวผูบริหารลาออกรับผดิชอบเร่ืองธรรมาภิบาล

สมาคม บลจ.ช่ืนชมผูบริหาร GLOBAL ลาออกแสดงความรับผิดชอบ ช้ีเปน
การสรางบรรทดัฐานที่ดีตอตลาดทุน
 http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/692636

นางวรวรรณ ธาราภูมิ นายกสมาคมบริษทัจัดการลงทนุ (บลจ.) กลาววา 

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน ขอแสดงความช่ืนชมตอการตัดสินใจของคุณวิทูร สุริยวนา
กุล คุณสุรศักด์ิ จันโทริ และคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่สะทอนถึงความรับผิดชอบใน
ความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น จนเปนที่ประจักษแกตลาดทุนและสาธารณชนแลว 
ซ่ึงไดชวยผอนคลายความกังวลของผลงทนตอเรื่องธรรมาภิบาลของบรษิัทฯ ซงไดชวยผอนคลายความกงวลของผูลงทุนตอเรองธรรมาภบาลของบรษทฯ 
และเปนตัวอยางของการสรางบรรทัดฐานอันดีตอตลาดทุนกับสังคมไทยโดยรวม
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11
แนว
คําถาม DesignDesign

44 55 SolutionSolution--ActionAction
โซลูช่ัน-การปฏิบัติ
สรางมาตรฐาน เพ่ือใหเกิดประโยชนกับ ผูมี
สวนได สวนเสีย.มีการกํากับดูแล และการ
ตรวจสอบท้ังภายในและภายนอก

แนวทาง
คําถาม

DesignDesign

Corporate Governance --> Challenge–Balance ระหวางผลกําไรขององคกร ระหวางผลกําไรขององคกร 
และ ประโยชนผูบริโภคและ ประโยชนผูบริโภค((ผูปวยผูปวย) ) จะไดรับจะไดรับ

จริยธรรม

กํากบัดูแล

จริยธรรม
ขององคกร  
และการ
กํากบัดูแล

Big IdeasBig Ideas
11 gg

แนวทาง
กิจกรรม

แนวทาง         
การใช
ทรพัยากร

ตรวจสอบทงภายในและภายนอก
ผูรับบริการ : ไดรับการบริการท่ีมีมาตรฐาน
และมีสวนรวมในการตัดสินใจ  ไดผลลัพธท่ีดี
พนักงาน:  มีการสรางจิตสํานึก  และให
รางวัล
ผูถือหุน: ผลประกอบการท่ีดี
สังคม: สามารถตรวจสอบ และไดรับขอมูล

การพิสูจนให
บุคคลภายนอกเห็นวามี

วิชาการทีพ่ิสูจนได 
( Evidence  Based)

22

33

คําถามสําคัญ: จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจทาง
การแพทย จะเกิดขึ้นไดกวางขวางและย่ังยืน ไดอยางไร

ความทาทาย: การสรางความสมดุลยระหวางผูมีสวนได 
สวนเสีย ไดแก ผูรับบริการ พนักงาน ผูถือหุน และ สังคม

AssessmentAssessment 66
การวัดดวยวิธี ที่เคยมีมา

Rating by Institutes
Satisfaction Survey

Performance
Report

Recognition

การเผยแพร  (ตัวอยาง &
ขอเขียน)

เผยแพรแนวปฏิบัติ
(Common/General Best 

Practice)CG
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