
อภิบาลของบริษัทไทยกับการพัฒนาตลาดหุน
หลังวิกฤตเศรษฐกจิ: หนีเสือปะจระเข?

เดือนเดน  นิคมบริรักษ
ชัยสิทธิ์  อนุชิตวรวงศ
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ประเด็นท่ีจะนําเสนอ

u การเปลี่ยนแปลงโครงสรางการถือหุนของธุรกิจไทย
u ลักษณะของปญหาการอภิบาลธุรกิจไทยกอนและหลงั

วิกฤตเศรษฐกิจป 2540
u มาตรการของรัฐในการสงเสริมอภิบาลของธุรกิจไทย

ในชวง 10 ปท่ีผานมา
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ภาพรวมอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย
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สัดสวนเงินทุนสุทธิของภาคธุรกิจเอกชน
จําแนกตามประเภทแหลงเงินทุน

100.00100.00100.00100.00100.00รวม

-8.142.82-2.580.72-1.516. อ่ืนๆ

-20.15-9.3815.8924.9616.805. หนี้สนิตางประเทศ

18.2117.4811.2710.4010.024. หุนเพิม่ทนุ

5.03-0.262.070.600.563. หุนกู

-1.76-37.0829.2323.3022.942. เงินกูยมื

106.80126.4244.1240.0251.191. แหลงเงินทุนภายใน

2544-25472540-25432534-25392529-25332524-2528ประเภทแหลงเงินทนุ

(หนวย: รอยละของเงนิทนุรวมสุทธิ)



2. การเปล่ียนแปลงโครงสรางผูถือหุน
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2.1 โครงสรางผูถอืหุนในสถาบันการเงิน

54.71***19 (100%)30.0249 (100%)รวม
58.70***7 (36.84%)32.033 (6.12%)นักลงทุนตางชาติ
81.74***5 (26.32%)37.457 (14.29%)ภาครัฐ
31.217 (36.84%)28.6139 (79.59%)ครอบครัว

สัดสวน
การถือหุนเฉล่ีย

จํานวน
สถาบันการเงิน†

สัดสวน
การถือหุนเฉล่ีย

จํานวน
สถาบันการเงิน†

ประเภทของผูถือหุน    
รายใหญท่ีสดุ

ป 2541 - 2546ป 2536 - 2539

† สถาบันการเงินประกอบดวยธนาคารพาณิชยและบริษัทเงินทุน ท้ังนี้คาในวงเล็บ คือ สัดสวนของจาํนวนสถาบันการเงินตามประเภทผูถือหุนตอจํานวน
สถาบันการเงินตวัอยางท้ังหมด

กอนวิกฤต: การถือหุนมักระจุกตัวอยูในกลุมผูถือหุนท่ีเปนครอบครัว โดยการถือหุนทางออม
หลังวิกฤต: ครอบครัวมีบทบาทลดลง ในขณะท่ีภาครัฐและนักลงทุนตางชาติมีบทบาทมากขึ้น



ครอบครัว

บจก. บจก. บจก.บริษัท
ที่มิไดจดทะเบียนในตลท.

บจก.

บมจ. บง./บล บริษัท
ประกัน

ธนาคารพาณิชย

บริษัทจดทะเบียน/บง./บงล.

ตัวอยางโครงสรางการถือหุนของครอบครัวในสถาบันการเงิน 
(กอนป 2540)



ทําไมการถือหุนทางออมจึงสรางแรงจูงใจเพื่อแสวงหาประโยชนใหแกตนเอง

ครอบครัว X

บมจ. ข้ันกลาง

บมจ. ปลายทาง

บจก. ตนทาง

ถือหุน 25%

ถือหุน 25%

สิทธิในการออกเสียงหรือควบคุมการ
บริหารจัดการ (Control rights) ของ
ครอบครัว X ในบมจ. ปลายทาง  = 25%

สิทธิในความเปนเจาของ (Ownership 
rights) หรือที่จะไดรับผลตอบแทน       
หาก บมจ. ปลายทาง จายเงินปนผล  
= 25%*25%*100% =  6.25%

อัตราสวนของ Ownership rights ตอ 
Control rights = 6.25/25 = 0.25
(กระตุนใหแสวงหาประโยชนจากอํานาจ
บริหาร มากกวารอผลตอบแทนในรูปของ
เงินปนผล)

ถือหุน 100%



ตัวอยางโครงสรางการถือหุนสถาบันการเงิน 
(หลังป 2540)

ครอบครัว

บจก. บจก.

บง./บล. บริษัทประกัน

ธนาคารพาณิชย

องคกรของรัฐ/
นักลงทุนตางชาติ

ธนาคารพาณิชย
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ความเปนเจาของ (Ownership) กับการควบคุมกิจการ (Control) 
ของสถาบันการเงินไทยกอนและหลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจป 2540

0.91***0.7251.76***23.0254.71***30.02รวม

0.991.0058.47***31.9158.70***32.03ตางชาติ

0.99***0.7080.73***29.0581.74***37.45ภาครัฐ

0.78***0.7124.23*21.3031.2128.61ครอบครัว

หลังวิกฤต2/กอนวิกฤต1/หลังวิกฤต2/กอนวิกฤต1/หลังวิกฤต2/กอนวิกฤต1/

สัดสวนของ OR ตอ CRสิทธใินความเปนเจาของ (OR)สิทธิในการออกเสียง (CR)

1/ อัตราเฉล่ียระหวางป 2536-2539 2/ อัตราเฉล่ียระหวางป 2541-2546
***, ** , และ * แสดงถึงนัยสําคัญทางสถิติท่ีรอยละ 1, 5, และ 10 ตามลํากดับ

ภาพรวม: ถือหุนแบบปรามิด/ถือหุนไขว เพ่ิมอํานาจควบคุม โดยท่ีไมตองเปนเจาของเต็มตัว
 จึงสรางโอกาสและแรงจูงใจท่ีจะใชอํานาจควบคุมเพ่ือผันประโยชนสูกลุมของตนเอง

กอนวิกฤต: สิทธิควบคุมการบริหารจัดการ กับ สิทธิในความเปนเจาของ แตกตางกันมากกวา
หลังวิกฤต: โครงสรางการถือหุนมีความโปรงใส และความเปนเจาของมากขึ้น 



2.2 ภาพรวมโครงสรางการถือหุน

• การถือหุนกระจุกตัวนอยลง
ยกเวนสาขาส่ือสาร พลังงาน และ อสังหาริมทรัพย
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2.3 ประเภทของผูถือหุนใหญ
• บริษัทไทยและคน
ไทยถือหุนนอยลง 
บริษัทและนอมินี
ตางชาติ กองทุน
ฟนฟูฯ และ
กระทรวงการคลัง
ถือหุนมากข้ึน

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

บริษ
ัทไท

ย

บุคค
ลไท

ย

บริษ
ัทตา

งชา
ติ

บุคค
ลตา

งชา
ติ

บง./
บล.

ศูนย
 รับฝ

ากห
ลักท

รัพย
 แล

ะ 
NVDR

บ.ป
ระก

ันภั
ย

กอง
ทุน

ธนา
คาร

รัฐวิ
สาห

กิจ

หนว
ยงา

นแล
ะอง

คกร
ของ

รัฐ

นอม
ิน ีต า

งชา
ติ

%

2540 2544 2548



3. ลักษณะปญหาอภิบาลธุรกิจไทย



ธนาคารพาณิชย

ใหกูยืมแกธุรกิจ
เครือในตางประเทศ

ใหกูยืมแกธุรกิจ
ในเครือในประเทศ

ความเสียหายของ
ธุรกิจในเครือ

หน้ีเสีย/
หน้ีสูญ

การทุจริตของ
ผูบริหาร/พนักงาน

การใหกูยืม
ภายในประเทศ

กําไร

ระดมเงินออม/เงินทุน

กูเงินจากตางประเทศ

การใชขอมูลภายใน
เพื่อแสวงหาประโยชน

การถายโอนกําไร
ระหวางบริษัท

การปลอยเงินกูแกเครือญาติ
คนรูจัก ธุรกิจที่เกี่ยวของ

ความออนแอดาน
การตรวจสอบและถวงดุล

การบริหารจัดการ
ที่ขาดความโปรงใส

การมีหลกัประกนั
เงินฝากโดยนยั

สถาบันการเงินลมไมได

นโยบายการเงินและ
อัตราแลกเปลี่ยน

ผลประโยชนทับซอน
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3.1 บริษัทจดทะเบียนใน ตลท.
o กอนวิกฤต – ปญหาบริษัทครอบครัว
n การปลอยเงนิกูแกคนรูจัก (connected lending)
n การถายโอนกําไรระหวางบริษัท (siphoning)
n การอนมัุติผลตอบแทนกรรมการท่ีสูงเกินควร
n การใชขอมูลภายในเพือ่ประโยชนในการคากําไร 

(insider trading)
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3.1 บริษัทจดทะเบียนใน ตลท.
o หลังวิกฤต – ปญหาบริษัทท่ีไมใชบริษัทครอบครัว มักมี

ขนาดเล็ก ประสบปญหาการขาดทุนหรืออยูใน
กระบวนการฟนฟู
n การปนหุนเพือ่เก็งกําไร (share price manipulation)
n การใชขอมูลภายในเพือ่ประโยชนในการคากําไร 

(insider trading)
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Turnover list ป 2547-2549 ตามรายไตรมาส 
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3.2 สถาบันการเงิน
o ชวงกอนเกิดวิกฤตป 2540 ระบบสถาบันการเงินไทยซึ่งมีลักษณะการ

ค้ําประกันเงินฝากโดยนัย (Implicit guarantee) อาจทําใหภาครัฐตอง
สูญเสียเงินภาษีอากรของประชาชนจํานวนมากเพื่อนํามาชวยเหลือ
สถาบันการเงินที่ประสบปญหาทางการเงิน โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
สถาบันการเงินที่มีความเสี่ยงสูง (Kaplan, 2002; Tirapat, 2002; 
Anuchitworawong, 2004)

o บริษัทที่มีความเกี่ยวของกับธนาคารพาณิชยมักไดรับเงื่อนไขสินเชื่อที่
ดีกวา ไมวาจะเปนดานอายุสินเชื่อที่ยาวกวา และสินทรัพยค้ําประกันที่
นอยกวา (Chalumilind, et al., 2003)
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3.2 สถาบันการเงิน
o ในสถาบันการเงินท่ีมีผูถือหุนรายใหญถือหุนในลักษณะท่ีสิทธิในความเปน

เจาของ (Ownership) กับสิทธิในการควบคุมบริหาร (Control) แตกตางกัน
มาก จะทําใหสถาบันการเงินน้ันมีความเสี่ยงสูงมากกวา และจะเปนภาระแก
ภาครัฐหากสถาบันการเงินน้ันประสบปญหาการเงินหรือลมละลาย

o นอกจากน้ี สถาบันการเงินท่ีมีโครงสรางการถือหุนแฝงดวยลักษณะธุรกิจ
ครอบครัวโดยท่ีผูบริหารเปนผูถือหุนดวยแลว จะมีความเสี่ยงสูงยิ่งขึ้น 
เน่ืองจากผูบริหารดังกลาวมีโอกาสมากกวาท่ีจะผองถายผลประโยชนใหแก
ตนเองดวยวิธีการตาง ๆ (Tunneling & Propping)
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3.2 สถาบันการเงิน
o การปรับโครงสรางในระบบสถาบันการเงิน ตลอดจนการยกระดับมาตรฐาน

การกํากับดูท่ีเขมงวดมากขึ้น และมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงของ
สถาบันการเงินสูมาตรฐานสากล  ทําใหปญหาอภิบาลสถาบันการเงินลดลง
มาก

o แตบทบาทของภาครัฐในฐานะเจาของสถาบันการเงินท่ีเพิ่มมากขึ้น อาจ
นําไปสูปญหาการอภิบาลสถาบันการเงินของรัฐ เน่ืองจากการปลอยสินเชื่อ
ท่ีหละหลวมเพื่อสนองนโยบายของรัฐ (โดยเฉพาะอยางยิ่งนโยบายประชา
นิยม)
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ธนาคารพาณิชย บริษทัเงินทุน สถาบันการเงินของรัฐ สถาบันการเงินอื่นๆ

สัดสวนเงินใหสินเชื่อของสถาบันการเงินตาง ๆ
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3.3 สรุป
o วิกฤตเศรษฐกิจทําใหปญหาอภิบาลของ “บริษทั

ครอบครัว” ลดลงอยางมากจากการปรับเปลี่ยน
โครงสรางผูถือหุน และจากการเพิ่มความเขมงวดของ
การกํากับดูแล

o แตเกิดปญหาใหมคือ (1) ปญหาการปนหุน (2) ปญหา
การถือหุนผานนอมินี และ (3) ปญหาอภิบาลของธนาคาร
ของรัฐ



4. มาตรการของรัฐหลังวิกฤติ
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4.1 แนวคิดในการสรางธรรมาภิบาล

การมีธรรมาภบิาลตองเกิดจาก
o กฎระเบียบของหนวยงานกํากับดูแล (Legal 

discipline)
o แรงกดดันทางตลาด (Market discipline) 
o การกําหนดมาตรฐานอภิบาลของบริษัทเอง (Self-

discipline) 
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4.1 แนวทางการสรางธรรมาภิบาลในอดีต

o เนนการสรางกฎ กติกาของรัฐเปนหลัก
o ขาดกลไกตลาดในการจูงใจ/บังคับใหบริษัทตองยกระดับ     

ธรรมาภิบาลในการบริหารธุรกิจ  เนื่องจากมีผูลงทุนท่ีเปน
สถาบันเพียงรอยละ 6 ของมูลคาตลาด (03/2548)

o สงเสริมใหกรรมการบริษัทตระหนักเร่ืองธรรมาภิบาล  
จากการท่ี กลต. รวมกับ บจ. McKinsey และธนาคารโลกจัดต้ัง 
สมาคมกรรมการบริษัทไทยในป พ.ศ. 2544
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4.2 มาตรการกํากับดูแลของ กลต. และ ตลท.

o เนนมาตรการปองกัน (preventive measures) โดยการบังคับให
เปดเผยขอมูล (disclosure) และการตรวจสอบขอมูลโดย กลต. 
เอง

o เนนการใชมาตรการทางปกครองที่รวดเรว็และสะดวก  หากแตมี
ขอจาํกัดเรือ่งความโปรงใส และเส่ียงตอการแทรกแซงทาง
การเมือง

o จําเปนตองมีการแกไขกฎหมาย  เพื่อใหอํานาจแก กลต. ในการ
ดําเนินการทางกฎหมายกับผูกระทําผิดมากข้ึน
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4.3 มาตรการของ ธปท.
o ออกกฎเกฎฑหลายฉบับเพื่อยกระดับการกํากับดูแลและตรวจสอบ

ภายในองคกร เชน
n วางกรอบคุณสมบัติของผูบริหาร รวมถึงบุคคลที่มีบทบาทในการ

ตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัท เชน กรรมการ ผูตรวจสอบ
n โครงสรางคณะกรรมการ รวมถึงหนาที่ความรับผิดชอบ
n กําหนดขอบเขตการใหสินเชื่อแกกิจการที่มีความเกี่ยวของ

o กําหนดนโยบายการกํากับดูแลเพื่อตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงของ
สถาบันการเงิน เชน on-site/off-site examination
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5. บทสรุป
o วิกฤตเศรษฐกิจนําไปสูการปรับโครงสรางผูถือหุนคร้ังใหญท่ีทํา

ใหการถือหุนของครอบครัวลดลง  การถือหุนของตางชาติและรัฐ
เพิ่มมากขึ้น

o การกํากับดแูลท่ีเขมงวดมาก โดยเฉพาะเร่ืองของการประกอบ
ธุรกรรมท่ีมีผูเก่ียวของ (connected transactions) ทําใหปญหาการ
ถายโอนกําไรของบริษัทครอบครัวลดง

o บทบาทของสถาบันการเงินในการเปนแหลงเงินทุนหลักของ
ธุรกิจถูกทดแทนดวยตลาดหุน
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5. บทสรุป
o การขยายตัวอยางรวดเร็วของตลาดหุน  ทําใหเกิดปญหาการปนหุน 

ที่มีการดําเนินการผานบคุคลธรรมดา และนิติบุคคลที่เปนนอมินี
o กลต. ยงัไมสามารถดําเนินการเพือ่ปองกันและแกไขปญหาการปน

หุน เน่ืองจากขาดอํานาจในการเรียกขอมูล ผูถือหุนที่แทจริง 
(ultimate beneficial owner)  และอาํนาจในการส่ังฟอง ฯลฯ  
นอกจากน้ีแลว การกําหนดโทษอาญาเปนอุปสรรคในการพิสูจน
ความผิด

o อภิบาลของสถาบนัการเงนิของรัฐเปนประเด็นใหมที่ทาทาย
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5. บทสรุป
การสรางธรรมาภิบาลตอไปจําเปนตองมีการ
o แกกฎหมายเพื่อเพิ่มอํานาจใหแก กลต. ในการเรียกขอมูลตัวตน

ท่ีแทจริงของผูสั่งซื้อขายหลักทรัพยและในการดําเนินคดีกับ
ผูกระทําผิด 

o สงเสริมใหผูลงทุนสถาบันของภาครัฐมีมาตรฐานธรรมาภิบาล
ของบริษัทท่ีจะเขาไปลงทุนท่ีชัดเจน

o สรางกลไกการตรวจสอบอภิบาลของสถาบันการเงินของรัฐ


