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บทสรุปผูบริหาร:  

อภิบาลของบริษัทไทยกับการพัฒนาตลาดหุนหลังวิกฤตเศรษฐกิจ:   
หนีเสือปะจระเข? 

 

วิกฤตเศรษฐกิจป พ.ศ. 2540  นําไปสูการปรับโครงสรางการถือหุนครั้งใหญของภาคธุรกิจไทย  ผูถือ
หุนที่เปนครอบครัวในหลายธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจการเงินตองสูญเสียหุนสวนหรือธุรกิจใหแกรัฐหรือผูลงทุน
ตางชาติที่นําทุนเขามากอบกูธุรกิจในขณะนั้น  แมปญหาอภิบาลของบริษัทครอบครัว เชนการถายโอนกําไร
ออกจากบริษัทมหาชนไปยังบริษัทของครอบครัว หรือการปลอยกูใหแกพวกพองและญาติมิตรในกรณีของ
สถาบันการเงินจะลดลงไปมากอันเปนผลมาจากทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการถือหุน และกฎ กติกาการ
กํากับดูแลที่เขมงวดขึ้น  แตประเทศไทยกลับตองประสบกับปญหาอธรรมาภิบาลใหมๆ ที่ประทุขึ้นภายใตยุค
ทองของตลาดทุนและของรัฐวิสาหกิจที่เกิดจากทั้งนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของนายกฯ ทักษิณและจาก
การที่รัฐเขาไปชวยเหลือสถาบันการเงินชวงหลังวิกฤตเศรษฐกิจ  วิบากกรรมของประเทศไทยในการพัฒนา
อภิบาลของภาคธุรกิจจึงอยูในสภาวะ “หนี้เสือปะจระเข” 

ปญหาการปนหุนกลายเปนปญหาทาทายทั้งสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) พยายามที่จะปองกันและแกไข  แตทั้งสอง
หนวยงานนี้ก็ตองประสบปญหาจากการที่บทบัญญัติของกฎหมายหลายขอยังไมเอื้ออํานวยใหสามารถตรวจจับ
ผูมีสวนรวมในการกระทําดังกลาว  เชน กฎหมายมิไดใหอํานาจ ก.ล.ต. ในการบังคับใหนายหนาคาหลักทรัพย
และผูลงทุนที่เปนสถาบันการเงินตองเปดเผยตัวตนของผูลงทุนที่แทจริง นอกจากนี้แลวการที่กฎหมายกําหนดให 
ก.ล.ต. จะตองดําเนินการกลาวโทษผานพนักงานสอบสวนกองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ หรือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม แลวแตลักษณะ
ความผิด เพื่อดําเนินการตรวจสอบหรือรวบรวมพยานหลักฐาน  โดยหากพนักงานสอบสวนเห็นวามีการกระทํา
ที่เขาขายเปนการปฏิบัติฝาฝนกฎหมาย ก็จะสงเรื่องใหพนักงานอัยการพิจารณาสั่งฟองคดีตอศาลอาญาตอไป     
ทําใหการกลาวโทษในหลายกรณีของ ก.ล.ต. ไมสามารถดําเนินการทางกฎหมายไดแมจะเห็นวามีการกระทํา
ความผิดเกิดขึ้น  เนื่องจากขาดการประสานความรวมมือระหวางหลายหนวยงานที่รับผิดชอบ 

ดวยขอจํากัดของอํานาจทางกฎหมาย ก.ล.ต. ไดเนนมาตรการในการเปดเผยขอมูลเปนหลักในการ
ปองกันมิใหผูลงทุนถูกบริษัทหลอกลวง  ไมวาจะเปนการกําหนดใหบริษัทตองแจงรายการธุรกรรมที่มีบุคคลที่
เกี่ยวของ การกําหนดใหผูสอบบัญชีตองบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเลขทางการเงินที่อาจมี   แตการ
ดําเนินการนอกกระบวนการทางกฎหมายทําใหไมมีคดีตัวอยางที่สามารถอางอิงไดและเปนบรรทัดฐานในการ
ปฏิบัติแกบริษัทอื่นๆ  และทําใหไมมีการแพรกระจายขาวสารในวงกวางซึ่งจะชวยใหผูลงทุนไดรับรูและมีความ
ต่ืนตัวเกี่ยวกับปญหาอภิบาลของบริษัท  ที่สําคัญที่สุดก็คือ การใชมาตรการทางปกครองดําเนินการทาง
ปกครองไมมีกระบวนการและขั้นตอนที่ชัดเจนดังเชนกระบวนการในศาลทําใหถูกแทรกแซงไดงาย สงผลให
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หนวยงานกํากับดูแลเสี่ยงตอการถูกกลาวหาวาเลือกปฏิบัติในการบังคับใชกฎหมาย  การแกกฎหมายจึงเปนสิ่ง
ที่จําเปนอยางยิ่งในการดําเนินการในระยะตอไป 

ปญหาอภิบาลอีกลักษณะที่เกิดขึ้นในยุคหลังวิกฤตเศรษฐกิจคือ ปญหาอภิบาลของรัฐวิสาหกิจ  
โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงิน    ในปจจุบัน เงินกูของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐมีสัดสวนสูง
ถึงรอยละ 20 ของปริมาณเงินใหสินเชื่อในระบบทั้งหมด (ยังมิไดนับรวมเงินใหสินเชื่อจากธนาคารพาณิชยที่
องคกรของรัฐเปนผูถือหุนรายใหญ) เนื่องจากสถาบันการเงินของรัฐมักจะตองสนองนโยบายที่รัฐบาลกําหนดจึง
มีความเสี่ยงที่จะถูกอํานาจการเมืองแทรกแซงสูง  ทําใหเกิดปญหาการปลอยกูที่หละหลวมเพียงเพื่อตอบสนอง
นโยบายประชานิยมของรัฐบาลที่ใชในการหาเสียง หรือ ปลอยกูใหแกพรรคพวกของนักการเมืองสงผลให
สถาบันการเงินของรัฐตองประสบปญหาหนี้เสีย  ปญหาเหลานี้เปนปญหาที่ทาทายธนาคารแหงประเทศไทย
ฐานะผูกํากับดูแลสถาบันเงินและหนวยงานอื่นๆ ที่มีสวนเกี่ยวของกับการตรวจสอบการดําเนินการของ
รัฐวิสาหกิจ  ไมวาจะเปนสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน กระทรวงการคลังในฐานะผูถือหุน หรือภาคประชาชน
ที่เปนเจาของรัฐวิสาหกิจ 
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Executive Summary 

Governance of Thai Companies and the  
Development of the Stock Market after the Crisis 

The 1997 economic crisis resulted in major changes in the ownership structure of 
many Thai companies.  Several family-controlled companies, especially those in the financial 
business, had to undergo restructuring that saw a sharp decrease in family equity holding to 
be replaced by foreign or state equity holding.  The dissolution of complex schemes of cross-
shareholding and pyramid share-holding that once served to ensure effective family control 
over a bank resulted in more transparent ownership and control.  But the post-crisis financial 
sector development, marked by proliferation of state financial institutions and rising 
prominence of the securities market posed new governance problems.      

Amid the stock market exuberance prompted by government’s pump-priming 
policies, share price manipulation has become a major problem for both the Securities and 
Exchange Commission (SEC) and the Stock Exchange of Thailand (SET).  The artificial 
trading was conducted through nominees – i.e., investment banks that operate private funds 
or through brokers.  In the absence of a legal authority to demand the disclosure of the 
identity of the “ultimate beneficial owners” of all securities transactions, the SEC has been 
unable to establish intentional price manipulation by either insiders or groups of investors.   
Moreover, the SEC is also deprived of the power to pursue legal cases against those that have 
been found to have violated the law.   

The decision whether or not to file a legal case rests with the Economic Crime 
Investigation Division (ECID), the Royal Thai Police or the special investigator of the 
Department of Special Investigation (DSI), Ministry of Justice and the evidence supporting 
the case needs to be reviewed and forwarded by the ECID or DSI to the Office of the 
Attorney General (OAG) for criminal prosecution. Perhaps with lack of understanding of the 
complexity of the working of a stock market, many cases submitted by the SEC failed to 
make it to the court. Consequently, the SEC had had to resort to the use of preventive and 
administrative measures.   

Preventive measures featured by extensive disclosure rules can impose heavy 
compliance cost on firms, however.  Administrative measures, on the other hand, while 
convenient to implement, do not expose the details of the governance problems found among 
those that faced sanctions, which would have served to raise awareness among both investors 
and listed firms as would a legal case.  The SEC and the SET have pushed the limits of their 
administrative power.  Legal changes are long overdue. 

Another governance problem that emerged after the crisis is associated with the rising 
prominence of state-owned financial institutions resulting from the state capital injection into 
failing banks.  In 2005, state financial institutes lending contributed approximately one fifth 
of the total loan figure.  In the past, family-controlled banks may have made reckless 
connected lending to businesses owned by family and friends.  At present, state-owned banks 
may make risky loans to families and cronies of politicians, or to serve government’s populist 
policies. Governance problems of state banks are indeed too big for the Bank of Thailand and 
the SEC to handle.  It will require scrutiny from political bodies, state supervisory bodies and 
the civil society. 
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อภิบาลของบริษัทไทยกับการพัฒนาตลาดหุน 
หลังวิกฤตเศรษฐกิจ:  หนีเสือปะจระเข? 

เดือนเดน  นิคมบริรักษ 
ชัยสิทธิ ์ อนุชิตวรวงศ* 

1.  บทนํา 

เศรษฐกิจและการเงินของไทยเริ่มมีรากฐานที่ชัดเจนนับต้ังแตมีการเรงพัฒนาเศรษฐกิจในตนทศวรรษ 
2500 เปนตนมา โดยมีการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 1 เปนครั้งแรกเมื่อป 2504 ซึ่ง
นับไดวาเปนกาวแรกในการนําพาระบบเศรษฐกิจและการเงินไทยสูระบบสากล  ในชวงเวลาเกือบ 40 ปหลังจาก
นั้น  เศรษฐกิจไทยเติบโตอยางตอเนื่องแมวาจะไดรบัผลกระทบจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกเปนบางครั้ง 
แตก็สามารถผานพนวิกฤตมาไดดวยดีทุกครั้งจากการใชมาตรการทางการเงินและการคลังตาง ๆ ในการ
ประคับประคองเศรษฐกิจมิใหชะงักงันลง  (ดูรูปที่ 1 ประกอบ) 

รูปท่ี 1 อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในชวงป พ.ศ. 2500 - 2549 
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ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

                                            
*  ดร. เดือนเดน ดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิจัย ดานการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ และ ดร. ชัยสิทธิ์ เปนผูเชี่ยวชาญ ฝายการวิจัย
แผนงานเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

  ผูเขียนขอขอบคุณ คุณเสาวลักษณ ชวีสิทธิยานนท และ คุณวีรวัลย ไพบูลยจิตตอารี ที่ชวยในการหาขอมูลและในการตรวจทาน
ความเรียบรอยของรายงาน 



2 อภิบาลของบริษัทไทยกับการพัฒนาตลาดหุนหลังวิกฤตเศรษฐกิจ:  หนีเสือปะจระเข? 

วันที่ 9-10 ธันวาคม 2549 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

เศรษฐกิจไทยเริ่มขยายตัวในอัตราที่คอนขางสูงต้ังแตป 2530 โดยเฉพาะในชวงป พ.ศ. 2535 – 2539 
ซึ่งการขยายตัวมีลักษณะเปนฟองสบูนําไปสูวิกฤตทางการเงินที่รุนแรงที่สุดในป พ.ศ. 2540 ซึ่งในปดังกลาว
เศรษฐกิจไทยหดตัวในอัตรารอยละ 2 และรอยละ 10 ในปตอมาซึ่งไมเคยมีปรากฏการณอัตราการขยายตัวของ
เศรษฐกิจติดลบตั้งแตป พ.ศ. 2500  วิกฤตเศรษฐกิจดังกลาวเกิดจากความผิดพลาดทั้งในระดับมหภาคและใน
ระดับจุลภาค  ในระดับมหภาคการดําเนินนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ทําใหมีเงินทุนไหลเขามาในประเทศ
ไทยมากเกินควร กอปรกับพฤติกรรมการลงทุนเกินตัวของภาคเอกชนซึ่งไดรับการตอบสนองโดยการปลอยกูที่
หละหลวมของสถาบันการเงินเปนปจจัยหลักที่นําไปสูวิกฤตทางการเงินในป พ.ศ. 2540   

อภิบาลของภาคธุรกิจไทยถูกหยิบยกขึ้นมาวาเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่นําไปสูวิกฤตทาง
เศรษฐกิจหรืออยางนอยก็เปนปจจัยที่ทําใหภาวะวิกฤตรุนแรงมากขึ้นและการฟนตัวของภาคธุรกิจไทยใช
เวลานานมากขึ้น  ดวยเหตุผลดังกลาว  รัฐบาลไทยและหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน คณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  และธนาคารแหงประเทศไทย  รวมทั้ง
ภาคเอกชนและภาควิชาการไดหันมาใหความสนใจแกอภิบาลของภาคธุรกิจไทยอยางมากในชวงหลังวิกฤต
เศรษฐกิจ   ในป พ.ศ. 2545  รัฐบาลของนายกฯ ทักษิณไดจัดตั้งคณะกรรมการอภิบาลภาคธุรกิจแหงชาติซึ่งมี
นายกรัฐมนตรีเปนประธานเอง เพื่อที่จะยกระดับมาตรฐานอภิบาลของบริษัทมหาชนไทยใหไดมาตรฐานสากล  
แตเมื่อเศรษฐกิจไทยฟนตัวและกลับมาแข็งแกรงอีกครั้งในชวงป พ.ศ. 2547  ความสนใจในเรื่องอภิบาลของ
ภาคธุรกิจไทยก็ดูเหมือนจะเลือนลางจางหายไปกับประเด็นทางเศรษฐกิจอื่นๆ ที่เปนขาว  เชนการจดทําเขต
การคาเสรีทวิภาคี เปนตน 

รายงานชิ้นนี้มีวัตถุประสงคที่จะทบทวนและประเมินวาในชวงเกือบ 10 ปที่ผานมานับจากวิกฤตทาง
เศรษฐกิจ  อภิบาลของภาคธุรกิจไทยเปลี่ยนแปลงไปอยางไร รัฐไดดําเนินการแกไขปญหาอภิบาลในอดีต
อยางไร และมาตรการของรัฐมีผลในการยกระดับมาตรฐานอภิบาลของบริษัทไทยมากนอยเพียงใด   การศึกษา
จะแยกเปนสองสวน คือ สวนของธุรกิจทั่วไปและสวนของสถาบันการเงินเนื่องจากวิกฤตที่เกิดขึ้นนั้นเปนวิกฤต
ทางดานการเงินซึ่งสถาบันการเงินมีสวนเกี่ยวของโดยตรงและในขณะเดียวกัน ก็ไดรับผลกระทบอยางมากดวย 

รายงานประกอบดวย 5 หัวขอ  หัวขอแรกเปนบทนํา  หัวขอที่สองจะศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
การถือหุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยในชวง 9 ปที่ผานมาเนื่องจากโครงสรางของการถือหุนเปน
ตัวแปรหลักที่กําหนดรูปแบบและลักษณะปญหาของอภิบาลของบริษัท  หัวขอที่สามจะศึกษาลักษณะของ
อภิบาลของธุรกิจไทยทั้งกอนและหลังวิกฤตเศรษฐกิจวามีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม อยางไร  หัวขอที่สี่จะ
ทบทวนและประเมินมาตรการของรัฐในการแกไขปญหาในอดีตและในการสงเสริมอภิบาลของธุรกิจไทย  ซึ่งจะ
นําไปสูขอเสนอแนะในการปรับปรุงมาตรฐานอภิบาลของบริษัทไทยในบทที่หาซึ่งเปนบทสุดทาย 

2.  การเปลี่ยนแปลงโครงสรางผูถือหุนและการบริหารจัดการของธุรกิจไทย 

2.1  โครงสรางการถือหุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยไทย 
บริษัทเอกชนในประเทศไทยสวนใหญมีพื้นฐานมาจากบริษัทครอบครัวซึ่งสวนใหญบุกเบิกโดยคนไทย

เชื้อสายจีน  มีโครงสรางการถือหุนที่กระจุกตัวโดยมีผูกอต้ังบริษัทและสมาชิกครอบครัวเปนผูถือหุนรายใหญ
และมีการบริหารธุรกิจแบบเบ็ดเสร็จ   การดําเนินธุรกิจแบบครอบครัวทําใหกระบวนการตัดสินใจรวดเร็วและ



เดือนเดน  นิคมบริรักษ และ ชัยสิทธิ์  อนุชิตวรวงศ 3 

การสัมมนาวิชาการประจําป 2549 เร่ือง สูหนึ่งทศวรรษหลังวิกฤตเศรษฐกิจ : ไดเรียนรูและปรับปรุงอะไรบาง? 

การบริหารงานมีความคลองตัวสูง สงผลใหบริษัทเหลานี้เติบโตอยางรวดเร็วจนกลายเปนบริษัทขนาดใหญที่มี
การระดมทุนจากสาธารณชน  

จุดแข็งของระบบการบริหารจัดการแบบครอบครัวกลายเปนจุดออนเมื่อบริษัทแปรสภาพจากบริษัท
จํากัดมาเปนบริษัทมหาชนที่มีผูถือหุนรายยอยหลายรายที่มิไดมีสวนเกี่ยวของกับครอบครัวที่เปนผูกอต้ังบริษัท
และเปนผูถือหุนรายใหญ  กฎ กติกาการออกเสียงแบบ “หนึ่งหุนหนึ่งเสียง” ซึ่งดูเหมือนจะเปนธรรมกลับทําให
หุนสวนใหญซึ่งก็คือผูกอต้ังบริษัทและเครือญาติมีอํานาจเบ็ดเสร็จในการเลือกกรรมการและทีมบริหารเอง  การ
ตัดสินใจของบริษัทและการบริหารจัดการของบริษัทครอบครัวจึงมักขาดการคานอํานาจจากผูถือหุนรายอื่นๆ 
และขาดระบบการตรวจสอบภายในที่ดีทําใหการดําเนินธุรกิจไมโปรงใสทําใหผูถือหุนรายใหญซึ่งเปนผูกอต้ัง
บริษัทและครอบครัวสามารถเอาเปรียบผูถือหุนรายยอยไดโดยวิธีการตางๆ  ดังจะกลาวในรายละเอียดในหัวขอ
ตอไป 

วิกฤตทางเศรษฐกิจทําใหครอบครัวหลายครอบครัวตองลดสัดสวนการถือหุนลงเพื่อความอยูรอดของ
บริษัท เชน ตระกูลโสภณพนิชกับธนาคารกรุงเทพ  ตระกูลล่ําซํากับธนาคารกสิกรไทย ตระกูลเตชะไพบูลยกับ
ธนาคารศรีนคร หรือตระกูลจันทรศรีชวาลากับธนาคารแหลมทอง ตระกูลเจียวรวนนทกับเทสโก ครอบครัวจิ
ราธิวัฒนกับหางบิ๊กซีซุปเปอรเซ็นเตอร และรานท็อปสซุปเปอรมารเก็ต  ตระกูลเบญจรงคกุลกับ บจม. ยูไนเต็ด
คอมมูนิเกชั่น อินดัสตรี เปนตน   ตามที่ปรากฏในตารางที่ 1  

อนึ่ง  คณะผูวิจัยขอต้ังขอสังเกตวา ยกเวนในกรณีของธุรกิจการธนาคาร หุนสวนตางชาติเขามามี
อํานาจในการบริหารจัดการอยางสมบูรณในทางปฏิบัติแมสัดสวนการถือหุนจะนอยกวากึ่งหนึ่งตามที่กฎหมาย
คนตางดาวกําหนดไว   ทั้งนี้เนื่องจากกฎหมายไทยมิไดหามการถือหุนทางออมทําใหผูลงทุนตางชาติสามารถ
ถือหุนในหลายลําดับชั้นจึงมีอํานาจในการควบคุมบริษัท 

ตารางที่ 1 โครงสรางการถือหุนในกลุมธนาคารพาณิชย ธุรกิจคาปลีก และธุรกิจโทรคมนาคม 
 โครงสรางผูถือหุน 

 ป 2540 
(กอนเกิดวิกฤต) 

ป 2542 
(หลังเกิดวิกฤต) 

ป 2549 
(ปจจุบัน) 

ธนาคารกรุงเทพ โสภณพนิชและกลุมธุรกิจใน
เครือ ถือหุนใหญ 

-  โสภณพนิช ถือ 10-15%  
-  นักลงทุนตางประเทศ ถือ
ประมาณ 4% 

-  ตลาดหลักทรัพยฯ ถือหุนใหญ 16% 
-  นักลงทุนตางประเทศถือประมาณ 

47% 
ธนาคารกสิกรไทย ล่ําซําและกลุมธุรกจิในเครือ 

ถือหุนใหญ 
-  ล่ําซํา 7-8% 
-  นักลงทุนตางประเทศ ถือ
ประมาณ 4% 

-  ตลาดหลักทรัพยฯ ถือหุนใหญ 16%  
-  นักลงทุนตางประเทศถือประมาณ 

48% 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา รัตนรักษและกลุมธุรกิจใน

เครือ ถือหุนใหญ 
รัฐบาล (กองทุนข้ันที่ 1) -  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด ถือหุน

ใหญ 16% 
-  นักลงทุนตางประเทศถือประมาณ 

32% 
ธนาคารศรีนคร เตชะไพบูลย และกลุมธุรกิจ

ในเครือ ถือหุนใหญ 
รัฐบาล (กองทุนข้ันที่ 1) -  โอนกิจการไปธนาคารนครหลวงไทย

เม่ือวันที่ 1 เม.ย. 45 
เทสโก โลตัส บริษัทเอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น 

ซิสเทม จํากัด ของ 
เจียรวนนท ถือหุนใหญ 
100% 

- กลุมเจริญโภคภัณฑของ 
เจียรวนนท ถือ 50% 

- Tesco (Thailand) Co., Ltd. 
ถือ 49% 

-  Tesco Store 60% (ซ่ึงมี Tesco 
Holding B.V. ถือ 48.25%  และ ซี.พี.
คอนซูเมอรโพรดักส จํากัด ถือ 36% ) 

-  Tesco Holding B.V. 39% 



4 อภิบาลของบริษัทไทยกับการพัฒนาตลาดหุนหลังวิกฤตเศรษฐกิจ:  หนีเสือปะจระเข? 

วันที่ 9-10 ธันวาคม 2549 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

 โครงสรางผูถือหุน 
 ป 2540 

(กอนเกิดวิกฤต) 
ป 2542 

(หลังเกิดวิกฤต) 
ป 2549 

(ปจจุบัน) 
บ๊ิกซีซุปเปอรเซ็นเตอร - หางสรรพสินคาโรบินสัน

ของจิราธิวัฒน และ
ครอบครัว ถือหุน 47.05% 

- บ.แลนดแอนเฮาสของอัศว
โภคิน ถือ 10.89% 

- GEANT INTERNATIONAL 
B.V. ถือหุนใหญ 40.98%  

- บ.เสาวนียโฮลด้ิง จํากัด :ซ่ึง
เปนนอมินีของ Geant ถือ 
26.95% 

-  GEANT INTERNATIONAL B.V. ถือ
หุนใหญ 36%  

-  นักลงทุนตางประเทศถือประมาณ 
49% 

บจม. แอดวานซ อิน
โฟร เซอรวิส 

ชินวัตรและกลุมธุรกิจในเครือ 
ถือหุนใหญ 57.69% 

ชินวัตรและกลุมธุรกิจในเครือ 
ถือหุนใหญ 40.37% 

-  บจม. ชิน คอรปอเรชั่น ถือ 52% 
-  นักลงทุนตางประเทศถือประมาณ 

48% 
บจม. ยูไนเต็ดคอมมูนิ
เกชั่น อินดัสตรี 

บ.เวิลด เทเลคอมโฮลดิ้ง 
จํากัด ของ เบญจรงคกุล ถือ
หุนใหญ 51.29% 

- SOMERS (U.K.) Ltd ถือหุน
ใหญ 29.65% 

- ครอบครัวเบญจรงคกุลและ
กลุมธุรกิจในเครือ ถือ 25% 

-  บริษัท ไทย เทลโค โฮลด้ิงส จํากัดถือ 
59% (ซ่ึงมี TELENOR ASIA PTE 
LTD ถือ 49%) 

-  TELENOR ASIA PTE LTD ถือ 30% 
ที่มา:  รวบรวมโดยผูวิจัย จาก 1) “การคอรรัปชั่นในภาคธุรกิจกับบรรษัทภิบาลในประเทศไทย,” รายงานทีดีอารไอ ฉบับที่ 29, โดย  

เดือนเดน นิคมบริรักษ และรจิตกนก จิตม่ันชัยธรรม, มิถุนายน 2544.  และ 2) ฐานขอมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรพัย
แหงประเทศไทยป 2549 

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางการถือหุนของผูถือหุนรายใหญ1 ในบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยไทยในป พ.ศ. 2540 2544 และ 2548 ดังรูปที่ 2 พบวา 

(1) การถือหุนของบริษัทไทยและคนไทยในบริษัทในตลาดหลักทรัพยลดลงอยางมากตั้งแตป 2540  
ซึ่งอาจสะทอนใหเห็นวา ลักษณะการถือหุนของบริษัทครอบครัวที่มีการกระจายหุนใหแกสมาชิก
ครอบครัว และมีการถือหุนไขวระหวางบริษัทในเครือ (cross-share holding) หรือถือหุนผาน
บริษัทในเครือในลักษณะปรามิดที่มีอยูอยางแพรหลายในชวงกอนวิกฤตเศรษฐกิจเพื่อที่จะกุม
อํานาจในการบริหารจัดการของบริษัทมหาชนไดอยางเบ็ดเสร็จนั้นมีนอยลง 

(2) การถือหุนของบริษัทเงินทุนหลักทรัพยในบริษัทในตลาดหลักทรัพยลดลงอยางมากเพราะมีบริษัท
จํานวนมากที่ถูกยุบเลิกหรือปดกิจการไปดังที่จะมีการวิเคราะหในรายละเอียดตอไป 

(3) บริษัทตางชาติมีการถือหุนเพิ่มขึ้นอยางมาก โดยเฉพาะหลังวิกฤตเศรษฐกิจในป 2544 แตในป 
2548 สัดสวนดังกลาวเริ่มมีแนวโนมลดลงซึ่งสะทอนถึงการเริ่มถอนทุนของนักลงทุนตางชาติ
หลังจากเศรษฐกิจไทยกลับสูภาวะปกติ  ในลักษณะเดียวกัน  การถือหุนของรัฐวิสาหกิจซึ่งรวมถึง
กองทุนฟนฟูเพื่อพัฒนาระบบสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในชวงหลังวิกฤตจากการที่เขา
ไปเพิ่มทุนใหกับสถาบันการเงินที่ประสบปญหาหนี้เสียรุนแรงเพื่อที่จะเรียกความเชื่อมั่นของผูฝาก
เงิน  แตเมื่อสถานการณทรงตัวแลวก็เริ่มทยอยขายหุนออกไปเพื่อที่จะลดภาระขาดทุนที่กองทุน
ตองแบกรับ 

                                            
1 ผูถือหุนที่มีสัดสวนการถือหุนมากกวารอยละ 0.5 ของหุนทุนทั้งหมดของบริษัท 
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2549 เร่ือง สูหนึ่งทศวรรษหลังวิกฤตเศรษฐกิจ : ไดเรียนรูและปรับปรุงอะไรบาง? 

(4) การถือหุนของหนวยงานของรัฐ เชน กระทรวงการคลังเพิม่มากขึ้นอยางชัดเจนในป พ.ศ.  2548 
เนื่องจากในชวงป พ.ศ. 2544-2547  มีการนํารัฐวิสาหกิจขนาดใหญ 3 แหงเขาตลาดหลักทรัพยไดแก 
บจม.ปตท (เขาตลาดเมื่อ ธ.ค. 44)  บจม.ทาอากาศยานไทย (มี.ค. 47)  และ บจม. อสมท (พ.ย.47) 

(5) การถือหุนของนอมินีตางเพิ่มขึ้นหลังวิกฤต แตมีแนวโนมลดลงในป 2548  อนึ่งขอมูลที่แสดงนี้ยัง
มีความไมครบถวนสมบูรณเนื่องจากยังมีนอมินีตางชาติที่แอบแฝงอยูในชื่อบริษัทตางชาติอีกมาก
ที่ยากตอการตรวจสอบ  อยางไรก็ตาม หากมองจากภาพรวมตั้งแตป 2540-2548 สัดสวนการถือ
หุนของนอมินีตางชาติในบริษัทจดทะเบยีนยังมีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางชัดเจน 

รูปท่ี 2   สัดสวนการถือหุนของผูถือหุนรายใหญโดยการถวงน้ําหนัก* ของบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพยไทย  แยกตามประเภทผูถือหุน 
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หมายเหต:ุ  * ถวงนํ้าหนัก ตามมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด (Market Capitalization) 
1)  สัดสวนการถือหุนที่นํามาวิเคราะหน้ี จะเปนจํานวนการถือหุนของผูถือหุนที่เกินรอยละ 0.5  โดยมีจํานวนบริษัทที่นํามาคํานวณ

ทั้งส้ิน 440  351  และ 462 บริษัทในป 2540 2544 และ 2548 ตามลําดับ 
2)  กองทุน หมายถึง กองทุนรวมและกองทุนเปดทั้งหมด รวมถึง กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และ

มูลนิธิ 
3)  ธนาคาร หมายถึง ธนาคารพาณิชย ที่ไมรวมธนาคารที่มีสถานะเปนรัฐวิสาหกิจ 
4)  รัฐวิสาหกิจ หมายถึง หนวยงานรัฐวสิาหกิจทั้งหมด เชน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน การไฟฟาฝายผลิตฯ บจม.การบินไทย  

บจม.ปตท. และ บจม.กสท.  รวมถึง กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และบรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบัน
การเงิน 

5)  หนวยงานและองคกรของรัฐ หมายถึง กระทรวงตางๆ  กองทัพ สํานักงานประกันสังคม และสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ 

6)  นอมินีตางชาติ หมายถึง 1. บริษัทตางชาติที่มีชื่อบริษัทประกอบดวยคําวา “Nominee”  และ 2. บริษัท N.C.B Trust และ Norbax 
Inc ซ่ึงจัดเปนบริษัทนอมินีตามงานวิจัยของสฤณี (2549)2 

ที่มา: รวบรวมโดยผูวิจัย จาก Listed Company Info ป 2540-2545 และ ฐานขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยป 2548 

                                            
2 สฤณี อาชวานันทกุล (2549) "การใชตัวแทนถือหุนในตลาดหลักทรัพยไทย" รายงานนําเสนอในการสัมมนาวิชาการกลางปของสถาบัน
การวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยป 2549  เร่ือง "สูความชัดเจนในระเบียบธรรมาภิบาล: ประเด็นสืบเน่ืองจากกรณีการขายหุนชิน  
คอรปอเรชั่น"  โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส ปารค  กรุงเทพฯ 25 สิงหาคม  2549 



6 อภิบาลของบริษัทไทยกับการพัฒนาตลาดหุนหลังวิกฤตเศรษฐกิจ:  หนีเสือปะจระเข? 

วันที่ 9-10 ธันวาคม 2549 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

หากพิจารณาโครงสรางการถือหุนของผูถือหุนรายใหญในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
โดยรวม (ดูภาคผนวกประกอบ)  พบวามีการกระจุกตัวของการถือหุนลดลงอยางชัดเจน  โดยสัดสวนการถือหุน
ของผูถือหุนรายใหญลดลงอยางชัดเจนจากรอยละ 76 ในป พ.ศ. 2540 เหลือรอยละ 69 ในป พ.ศ. 2544 และ 
2548 ยกเวนในกรณีของธุรกิจพลังงานที่สัดสวนการถือหุนของผูถือหุนรายใหญโดยรวมเพิ่มขึ้นอยางมากจาก
รอยละ 12 ของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดในตลาดหลักทรัพยในป 2540 เปนรอยละ 22 ในป 2548  เนื่องมาจาก
การนํารัฐวิสาหกิจขนาดใหญ คือ ปตท. เขาตลาดหลักทรัพย 

โดยสรุปแลว  ในชวง 9 ปที่ผานมา  โครงสรางบริษัทมหาชนไทยมีการกระจายตัวมากขึ้นอยางชัดเจน
โดยเฉพาะในกรณีของธนาคารพาณิชยซึ่งไมมีธนาคารครอบครัวเหลืออยูแลว  ธุรกิจพลังงานเปนธุรกิจเดียวที่
การถือหุนกระจุกตัวมากขึ้นอยางชัดเจนอันสืบเนื่องมาจากการนํา ปตท. ซึ่งมีกระทรวงการคลังถือหุนเกินกวา
กึ่งหนึ่งเขาตลาดหลักทรัพย   สวนในสาขาอื่นๆ เชนธุรกิจหลักทรัพยและธุรกิจคาปลีกซึ่งไดรับผลกระทบที่
รุนแรงจากวิกฤตเศรษฐกิจ มีตางชาติเขามาถือหุนมากขึ้น  การเปลี่ยนแปลงโครงสรางผูถือหุนยอมมีผลกระทบ
โดยตรงตอลักษณะของอภิบาลของบริษัทไทยดังจะกลาวในหัวขอตอไป 

2.2  โครงสรางการถือหุนของสถาบันการเงินไทย 
นับต้ังแตเริ่มมีการกอต้ังธนาคารพาณิชยและบริษัทเงินทุนหลักทรัพยของไทยเปนครั้งแรกจนกระทั่ง

กอนวิกฤตเศรษฐกิจป 2540 สถาบันการเงินไทยมีโครงสรางการถือหุนและการบริหารจัดการที่คลายคลึงกับ
บริษัทเอกชนไทยทั่วไป คือเปนลักษณะบริษัทครอบครัวที่มีสมาชิกครอบครัวหรือเครือญาติเปนผูถือหุนราย
ใหญซึ่งมีอํานาจในการบริหารจัดการ สถาบันการเงินอยางเบ็ดเสร็จจากการดํารงตําแหนงกรรมการและ
ผูบริหารระดับสูง 

อนึ่ง พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 หามมิใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งและบุคคลใน
ครอบครัวถือหุนของธนาคารพาณิชยแหงหนึ่งแหงใดเกินกวารอยละ 5 และ พ.ร.บ.ประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจ
หลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร พ.ศ. 2522 หามมิใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งและบุคคลในครอบครัวถือหุน
ของบริษัทเงินทุนแหงหนึ่งแหงใดเกินกวารอยละ 10 แตที่ผานมา  กลุมผูถือหุนใหญมักหลีกเลี่ยงขอจํากัด
ดังกลาวโดยการกระจายการถือหุนในนามของบุคคลธรรมดาที่เปนญาติหางๆ หรือในนามของนิติบุคคลอื่นๆ 
ของครอบครัว   

จากการพิจารณากลุมผูถือหุนของสถาบันการเงินในชวงกอนเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ (ระหวางป 
2536-2539) ตามที่ปรากฏในตารางที่ 2 พอจะตั้งขอสงัเกตได 3 ประการคือ  

1) ประมาณเกือบสี่ในหาของสถาบันการเงินทีจ่ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
(ตลท.) เปนสถาบันการเงนิที่มีลักษณะเปนระบบครอบครัว 3  โดยผูถอืหุนที่เปนครอบครัวมี
หุนสวนรวมกันโดยเฉลี่ยประมาณรอยละ 28 ของหุนทั้งหมดของสถาบนัการเงิน4  

                                            
3 มิไดนับรวมสถาบันการเงินที่ผูถือหุนรายใหญคือสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย 
4 สัดสวนการถือหุนสถาบันการเงินน้ีเปนอัตราที่สูงกวาขอกําหนดการถือหุนในธนาคารพาณชิย (รอยละ 5) และบริษัทเงินทุน (รอยละ 10) 
ที่กําหนดในพระราชบัญญัติฯ ทั้งน้ี ผูถือหุนที่เปนครอบครัวมักจะถือหุนของสถาบันการเงินโดยใชรูปแบบตางๆ ทั้งที่เปนการถือหุน
ทางตรงและทางออมผานบริษัทอื่นๆ ตลอดจนการถือหุนโดยผานกลุมของตนหรือเครือญาติใกลชิด  เพื่อเลี่ยงมิใหถูกจํากัดดวยเพดาน
การถือหุนตามกฎหมาย  
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2549 เร่ือง สูหนึ่งทศวรรษหลังวิกฤตเศรษฐกิจ : ไดเรียนรูและปรับปรุงอะไรบาง? 

2) การถือหุนของครอบครัวในสถาบันการเงินมีความซับซอนกวาบริษัทจดทะเบียนใน ตลท.
โดยทั่วไป (ยกเวนบริษัทในกลุมของตระกูลโชควัฒนาที่มีการถือหุนไขวคอนขางมาก) ทั้งนี้มี
การใชวิธีการถือหุนทางออมผานบริษัททั้งที่จดทะเบียนและมิไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
โดยมีการกระจายการถือหุนออกไปอยางระบบลูกโซ 

3) สืบเนื่องมาจากโครงสรางการถือหุนที่มีลักษณะครอบครัวดังกลาวนี้  กรรมการบริษัท 
กรรมการบริหาร หรือผูบริหารระดับสูงของสถาบันการเงินจึงมักเปนบุคคลภายในกลุมเดียวกัน 
ทําใหผูถือหุนรายใหญนี้สามารถทําหนาที่กําหนดนโยบายโดยรวม และควบคุมการบริหาร
จัดการไดอยางเบ็ดเสร็จปราศจากการตรวจสอบหรือคานอํานาจจากผูถือหุนรายอื่นๆ 

ตารางที่ 2 จํานวนสถาบันการเงินตัวอยางและสัดสวนการถือหุนเฉลี่ย 
จําแนกตามประเภทของผูถือหุนรายใหญ1/ 

 ป 2536-2539 ป 2541-2546 

 
จํานวน 

สถาบันการเงิน/2 
สัดสวน 

การถือหุนเฉล่ีย 
จํานวน 

สถาบันการเงิน/2 
สัดสวน 

การถือหุนเฉล่ีย 
ครอบครัว 39 (79.59%) 28.61 7 (36.84%) 31.21 

ภาครัฐ 7 (14.29%) 37.45 5 (26.32%) 81.743/ 

นักลงทุนตางชาติ 3 (6.12%) 32.03 7 (36.84%) 58.703/ 

รวม 49 (100%) 30.02 19 (100%) 54.713/ 
หมายเหต:ุ 1/  ผูถือหุนรายใหญ หมายถึง ผูถือหุนที่ถือหุนสถาบันการเงินหน่ึงรวมกันแลวมากเปนอันดับหน่ึง 
 2/  คาในวงเล็บ คือ สัดสวนของจํานวนสถาบันการเงินตามประเภทผูถือหุนตอจํานวนสถาบันการเงินตัวอยางทั้งหมด 
 3/  สัดสวนการถือหุนมีความแตกตางกันระหวางชวงป 2536-2539 กับชวงป 2541-2546 อยางมีนัยสําคัญที่ 0.01 
ที่มา: จากการคํานวณของผูวิจัย 
 

อยางไรก็ตาม วิกฤตเศรษฐกิจที่ผานมาไดนํามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงโครงสรางผูถือหุนของสถาบัน
การเงินไทยอยางเห็นไดชัด สถาบันการเงินหลายแหงโดยเฉพาะบริษัทเงินทุนที่ออนแอตองปดตัวลงหรือไมก็
ตองควบรวมกันเพื่อยกระดับความแข็งแกรงและความนาเชื่อถือ ดังจะเห็นไดวาจํานวนสถาบันการเงินไทย 
(เฉพาะที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย) ไทยลดลงจาก 49 แหงกอนวิกฤตเหลือเพียง 19 
แหงหลังวิกฤต5 

ในชวงเวลาดังกลาวรัฐบาลไทยมีนโยบายผอนปรนกฎเกณฑการถือหุนของนักลงทุนตางชาติ เพื่อ
ดึงดูดนักลงทุนตางชาติใหนําเงินทุนเขามาลงทุนและชวยฟนฟูสถาบันการเงินที่มีปญหา โดยอนุญาตใหสามารถ
เขามาถือหุนของสถาบันการเงินไทยไดรอยละ 100 ภายในระยะเวลา 10 ป จากเดิมที่หามมิใหถือหุนเกินรอยละ 
25 ตามที่กฎหมายกําหนด  อยางไรก็ตาม ในชวงตนของการฟนฟูระบบสถาบันการเงินหลังจากวิกฤตการณ

                                            
5 สถาบันการเงินไทย (รวมธนาคารพาณิชยและบริษัทเงนิทุน) มีจํานวนทั้งส้ิน 106 แหง (ป 2539) และ 31 แหง (ป 2546) 



8 อภิบาลของบริษัทไทยกับการพัฒนาตลาดหุนหลังวิกฤตเศรษฐกิจ:  หนีเสือปะจระเข? 

วันที่ 9-10 ธันวาคม 2549 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

ทางการเงิน กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเขามามีบทบาทสําคัญมากในการใหความ
ชวยเหลือสถาบันการเงินที่ประสบปญหาดานสภาพคลองและปญหาความเชื่อมั่นของผูฝากเงินและนักลงทุน6  

หากพิจารณาโครงสรางผูถือหุนในสถาบันการเงินหลังจากป 2540 พบวา โครงสรางการถือหุนที่เปน
ลักษณะระบบครอบครัวมีบทบาทลดลงในสถาบันการเงินไทย กลาวคือ สถาบันการเงินซึ่งมีผูถือหุนที่เปน
ครอบครัวเปนผูถือหุนรายใหญที่สุดมีจํานวนลดลงอยางมาก จากเดิม 39 รายกอนป 2540 เหลือเพียง 7 ราย
เทานั้น จากจํานวนที่หายไปถึง 32 แหงซึ่งสวนมากไดถูกยุบเลิกหรือควบรวมกับสถาบันการเงินอื่นๆ สวนหนึ่ง
ไดกลายเปนสถาบันการเงินตางชาติ ซึ่งเพิ่มจํานวนจาก 3 แหงมาเปน 7 แหง   และสถาบันการเงินของรัฐที่มี
จํานวนนอยลงเล็กนอยจาก 7 แหงมาเปน 5 แหง 

การเปลี่ยนแปลงโครงสรางการถือหุนครั้งนี้ทําใหบทบาทของครอบครัวในธุรกิจการเงินลดลงจากที่เคย
มีอํานาจควบคุมประมาณรอยละ 80 ของสถาบันการเงินทั้งหมด ลดลงเหลือเพียงรอยละ 37 ชวงหลังวิกฤต
เศรษฐกิจ ทั้งนี้ ภาครัฐเขามามีบทบาทสําคัญในระบบสถาบันการเงินไทยมากขึ้นผานการควบรวมกิจการของ
สถาบันการเงินที่ประสบปญหาในชวงวิกฤต โดยเฉพาะในมิติดานสัดสวนการถือหุนที่เพิ่มขึ้นอยางมาก จากเดิม
ที่เคยถือหุนประมาณรอยละ 37 สูงขึ้นเปนรอยละ 82 หลังป 2540 ในขณะที่นักลงทุนตางชาติเขามามีบทบาท
สําคัญทั้งในมิติของจํานวนสถาบันการเงินที่เขาถือหุนและสัดสวนการถือหุน สัดสวนของสถาบันการเงินที่มีนัก
ลงทุนตางชาตเิขาถือหุนเพิ่มขึ้นอยางชัดเจนเปนรอยละ 36 จากรอยละ 6.25 ชวงกอนวิกฤต และสัดสวนการถือ
หุนโดยเฉลี่ยก็สูงขึ้นมากเชนกันตามที่ปรากฏในตารางที่ 2 

การเปลี่ยนแปลงโครงสรางการถือหุนอันเปนผลมาจากวิกฤตเศรษฐกิจทําใหการบริหารจัดการสถาบัน
การเงินมีการถวงดุลที่เปนระบบมากยิ่งขึ้นอันเปนผลดีตออภิบาลของสถาบันการเงินไทย  เดิมทีนั้น  ผูถือหุนที่
เปนกลุมทุนธุรกิจครอบครัวมักจะใชโครงสรางการถือหุนทางออม ทั้งที่เปนการถือหุนแบบประมิด (pyramid) 
และการถือหุนไขวกัน (cross-shareholding)7 ซึ่งชวยใหกลุมของตนมีอํานาจในการควบคุมสถาบันการเงินโดย
ที่ไมตองถือหุนในสัดสวนที่สูงมาก  ทําใหสิทธิในการควบคุมบริหารหรือสิทธิในการออกเสียง (control rights) มี
มากกวาสิทธิในความเปนเจาของ (ownership rights)8  ดังจะเห็นไดวา    สัดสวนของสิทธิในความเปนเจาของ
ตอสิทธิในการควบคุม (ownership rights/control rights) เพิ่มขึ้นจาก 0.71 เปน 0.78 ตามที่ปรากฏในตารางที่ 3 

อนึ่ง การที่กลุมผูถือหุนรายใหญมีสิทธิในการควบคุมแนวนโยบายและการบริหารจัดการของสถาบัน
การเงินไดอยางเบ็ดเสร็จในขณะที่มีสวนไดเสียจากผลการดําเนินการของสถาบันการเงินธุรกิจที่ควบคุมนอย
เนื่องจากมีสัดสวนการถือหุนนอย  อาจสรางแรงจูงใจใหดําเนินกิจการในลักษณะที่เอื้อผลประโยชนของ

                                            
6  แตการที่กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ เขาไปแทรกแซง ส่ังปด หรือครอบงําโดยเขาลดทุนหรือเพิม่ทุนของสถาบันการเงินที่ประสบปญหาในชวง
หลังวิกฤตการณทางการเงิน ป 2540 ทําใหเกิดความเสียหายตอกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ คิดเปนจํานวนมากถึง 1.39 ลานลานบาท (ณ 
เดือนพฤษภาคม 2545) 

7  การถือหุนแบบประมิดเปนโครงสรางการถือหุนในลักษณะแนวดิ่ง โดยมีบริษัทตัวกลางถือหุนตอกันเปนทอดๆ  เชน ผูถือหุนรายใหญถือ
หุนที่มีสิทธิในการออกเสียงของบริษัท ก. ในขณะที่บริษัท ก. เปนผูถือหุนของบริษัท ข.  โครงสรางลักษณะนี้ชวยใหผูถือหุนรายนี้
สามารถมีอํานาจควบคุมบริษัท ข. ผานบริษัท ก. ได เปนตน สวนการถือหุนไขวน้ันมีโครงสรางการถือหุนผานบริษัทตัวกลางในลักษณะ
แนวราบ ซ่ึงทําใหอํานาจในการควบคุมบริษัทของผูถือหุนใหญน้ันกระจายไปในกลุมของบริษัทที่ตนเองถือหุนขางมากอยู  

8  สิทธิในการควบคุมการบริหาร คือ สัดสวนการถือหุนที่ผูถือหุนรายหน่ึงสามารถใชในการออกเสียงเพื่อควบคุมการบริหารงานของสถาบัน
การเงิน ในขณะที่สิทธิในความเปนเจาของเปรียบเสมือนสัดสวนของผลตอบแทนที่ผูถือหุนรายนั้นจะไดรับจากการแบงสรรผลประโยชน 
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2549 เร่ือง สูหนึ่งทศวรรษหลังวิกฤตเศรษฐกิจ : ไดเรียนรูและปรับปรุงอะไรบาง? 

ครอบครัวมากกวาของบริษัท  เชน อาจปลอยกูใหกับบริษัทของครอบครัวแมโครงการที่ปลอยกูมีความเสี่ยงสูง  
ซึ่งกอใหเกิดปญหาหนี้เสียแกสถาบันการเงินซึ่งทําใหผูถือหุนรายยอยที่ไมมีอํานาจในการควบคุมบริษัทไดรับ
ความเสียหาย 

ตารางที่ 3 ความเปนเจาของ (Ownership) กับการควบคุมกิจการ (Control)  
ของสถาบันการเงินไทยกอนและหลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจป 2540 

สิทธิในการออกเสียง (CR) สิทธิในความเปนเจาของ 
(OR) 

สัดสวนของ OR ตอ CR 
 

กอนวกิฤต หลังวิกฤต กอน
วิกฤต หลังวิกฤต กอนวกิฤต หลังวิกฤต 

ครอบครัว คาเฉลี่ย 28.61 31.21 21.30 24.23* 0.71 0.78*** 
ภาครัฐ คาเฉลี่ย 37.45 81.74*** 29.05 80.73*** 0.70 0.99*** 
นักลงทุน
ตางชาติ คาเฉลี่ย 32.03 58.70*** 31.91 58.47*** 1.00 0.99 
รวม คาเฉลี่ย 30.02 54.71*** 23.02 51.76*** 0.72 0.91*** 

หมายเหต:ุ ***, **, และ  *  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่รอยละ 1,  5 และ 10 ตามลําดับ 
ที่มา: จากการคํานวณของผูวิจัย 
 

แมวาโครงสรางการถือหุนของธุรกิจครอบครัวในสถาบันการเงินยังคงอยูบาง แตก็นาจะเชื่อไดวา 
แรงจูงใจที่จะแสวงหาผลประโยชนเพื่อกลุมของตนเองลดลง มีความรอบคอบในการบริหารความเสี่ยงมากขึ้น 
ทั้งนี้เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจที่ผานมาเปนบทเรียนราคาแพง โดยเฉพาะสําหรับกลุมทุนธุรกิจครอบครัวหลาย
กลุมซึ่งมีภาระหนี้สินที่เพิ่มขึ้นทวีคูณเพียงชั่วขามคืน และทําใหตองขายธุรกิจของตนบางสวนอันเปรียบเสมือน
เปนการตัดแขนขาเพื่อความอยูรอดตอไป  นอกจากนี้แลว กฎ กติกาของธนาคารแหงประเทศไทยที่เขมงวด
มากขึ้นในเรื่องของการปลอยสินเชื่อใหกับโครงการที่กรรมการหรือผูบริหารมีสวนเกี่ยวของทําใหพฤติกรรมการ
ปลอยกูใหแกเครือญาติและเพื่อนฝูงกระทําไดยากขึ้น 

การที่ภาครัฐเขามามีบทบาทอยางมากในสถาบันการเงินเปนปญหาอภิบาลใหมที่ตองเขามาตรวจสอบ  
ในปจจุบัน สถาบันการเงินของรัฐเขามามีบทบาทสําคัญมากยิ่งขึ้นในแงของการใหสินเชื่อ โดยปจจุบันเงินให
สินเชื่อโดยสถาบันการเงินของรัฐ (ยังมิไดนับรวมเงินใหสินเชื่อจากธนาคารพาณิชยที่องคกรของรัฐเปนผูถือหุน
รายใหญ) มีสัดสวนสูงถึงรอยละ 20 ของปริมาณเงินใหสินเชื่อในระบบทั้งหมด ตามที่ปรากฏในรูปที่ 3  
เนื่องจากสถาบันการเงินของรัฐมักจะตองสนองนโยบายที่รัฐบาลกําหนดและมีความเสี่ยงตอการถูกอํานาจ
การเมืองแทรกแซงสูง  จึงอาจเกิดปญหาการปลอยกูที่หละหลวมเพียงเพื่อตอบสนองนโยบายประชานิยมของ
รัฐบาลที่ใชในการหาเสียง หรือ ปลอยกูใหแกพรรคพวกของนักการเมืองทําใหสถาบันการเงินของรัฐตองประสบ
ปญหาหนี้เสีย  ในกรณีนี้  ผูที่ไดรับความเสียหายคือคนไทยทุกคนที่เปนเจาของรัฐวิสาหกิจและพึงไดรับ
ผลประโยชนจากผลประกอบการของรัฐวิสาหกิจ ประเด็นธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินของรัฐจึงควรไดรับ
การศึกษาเพิ่มเติมตอไปในอนาคต 
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รูปท่ี 3 สัดสวนเงินใหสินเชื่อของสถาบันการเงิน 
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ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย 

3. ลักษณะของปญหาอภิบาลธุรกิจไทย 

3.1 ภาพรวมอภิบาลธุรกิจไทย 
ภายหลังวิกฤตการณทางเศรษฐกิจในป 2540 ประเทศไทยไดเล็งเห็นความสําคัญของการสรางความ

เชื่อมั่นในตลาดทุน โดยไดพัฒนาเรื่องบรรษัทภิบาลอยางตอเนื่อง โดยจะเห็นไดจากการที่รัฐบาลไดประกาศให
ป 2545 เปน “ปแหงบรรษัทภิบาล” และมีนโยบายใหหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมกันขับเคลื่อน
บรรษัทภิบาลในดานตาง ๆ อยางจริงจัง นอกจากนี้ ก.ล.ต. มีบทบาทสําคัญในการผลักดันและสงเสริมใหเกิด
การพัฒนาบรรษัทภิบาลในบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย บริษัทจัดการลงทุน รวมถึงผูที่เกี่ยวของ
ทั้งหมด  ซึ่งในป 2547 ประเทศไทยไดเขารวมโครงการประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลดานบรรษัทภิ
บาล หรือ โครงการ CG-ROSC (Corporate Governance - Report on the Observance of Standards and 
Codes) ซึ่งประเมินโดยธนาคารโลก โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูลงทุนทั้งในและตางประเทศไดทราบถึง
พัฒนาการในเรื่องบรรษัทภิบาลของตลาดทุนไทยอยางถูกตอง ผลของการประเมินดังกลาวแสดงใหเห็นถึงการ
ยอมรับระดับบรรษัทภิบาลของตลาดทุนไทยที่ไดมาตรฐานสากล ซึ่งเกณฑที่ธนาคารโลกใชในการประเมิน คือ 
หลักการที่กําหนดโดยองคกรเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic 
Cooperation and Development) หรือเรียกวา OECD Principles โดยเกณฑในการประเมินประกอบดวย 6 
หมวด ดังนี้ (ดูรายละเอียดประกอบในตารางที่ 4) 

(1) โครงสรางพื้นฐานดานบรรษัทภิบาล 

(2) สิทธิของผูถือหุน 
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(3) การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียม 

(4) ผูที่มีสวนไดเสียของบริษัท 

(5) การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

(6) บทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท 

จากผลการประเมินจะเห็นไดวา  โดยทั่วไปแลว  มาตรฐานอภิบาลของบริษัทในตลาดหลักทรัพย
สอดคลองกับหลักธรรมาภิบาลภาคธุรกิจของ OECD  โดยเฉพาะในเรื่องของการเปดเผยขอมูลซึ่งทั้ง ก.ล.ต. 
และ ตลท. ไดออกประกาศและขอบังคับมากมายตามที่ปรากฏในตารางที่ 4 ดานลาง  อยางไรก็ดี ในบางเรื่อง 
เชน มาตรฐานบัญชี การใหความคุมครองผูที่แจงเบาะแสการกระทําผิด การคุมครองสิทธิของเจาหนี้  
โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับกรรมการบริษัทยังมีจุดออนหลายประการซึ่งตองไดรับการปรับปรุงตอไป  

ตารางที่ 4 ผลการประเมินตามหลักการบรรษัทภิบาลของ OECD:  
คาเฉลี่ยของประเทศไทยและของโลก 

ลําดับที ่ หลักการ 
ประเทศ
ไทย 

ROSC 
Average 

1. โครงสรางพ้ืนฐานดานบรรษัทภิบาล   
1.1 กรอบธรรมาภิบาลทั่วไป 75 N.a. 
1.2 กฎหมายสามารถบังคับใชไดและมีความโปรงใส 75 N.a. 
1.3 ความชัดเจนของบทบาทความรับผิดชอบของหนวยงานกํากับดูแล 75 N.a. 
1.4 หนวยงานกํากับดูแลมีอํานาจ มคีวามนาเชื่อถือและทรัพยากรที่เพียงพอ 75 N.a. 

2. สิทธิของผูถือหุน   
2.1 สิทธิข้ันพ้ืนฐานของผูถือหุน 75 69 
2.2 สิทธิการมีสวนรวมในการตัดสินใจที่มีความสําคัญ 50 64 
2.3 สิทธิ ของผูถือหุนในการประชมุผูถือหุนประจําป 75 63 
2.4 การเปดเผยขอมลูเกี่ยวกับการมอีาํนาจการควบคุมที่เกิดจากการถอืหุน

ทางออม 
75 50 

2.5 มาตรการในการควบคุมมีประสิทธิภาพ 50 56 
2.6 การใชสิทธิของผูถือหุนไดรับการอาํนวยความสะดวก 75 28 
2.7 สิทธิของผูถือหุนในการปรึกษาซึ่งกันและกนั 75 N.a. 

3. การปฏิบัติตอผูถอืหุนอยางเทาเทยีม   
3.1 การไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทยีมกัน 50 56 
3.2 ขอหามการใชขอมูลภายในเพ่ือประโยชนในการคากําไร 75 56 
3.3 การเปดเผยขอมลูเกี่ยวกับการมีสวนไดเสยีของคณะกรรมการและผูบริหาร 75 45 

4. ผูที่มีสวนไดเสยีของบริษัท   
4.1 การเคารพสิทธิข้ันพ้ืนฐานของผูมสีวนไดเสยี 75 69 
4.2 การชดเชยใหแกผูมีสวนไดเสยี 75 68 
4.3 กลไกการใหความเปนธรรมและการคุมครองสิทธิของผูมีสวนไดเสยี 75 68 
4.4 การเปดเผยขอมลูของผูมีสวนไดเสีย 75 75 
4.5 การคุมครองผูแจงเบาะแสการกระทําทุจริตภายในบริษัท 50 N.a. 
4.6 กฎหมายเกี่ยวกบัสิทธิของเจาหนีแ้ละการบังคับใชกฎหมายดังกลาว 50 N.a. 
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ลําดับที ่ หลักการ 
ประเทศ
ไทย 

ROSC 
Average 

5. การเปดเผยขอมลูและความโปรงใส   
5.1 มาตรฐานการเปดเผยขอมูล 75 73 
5.2 มาตรฐานการบญัชี 50 77 
5.3 การสอบบัญชีโดยผูสอบบัญชีอิสระ 75 66 
5.4 ผูสอบบัญชีรับอนญุาตควรมีรับความเห็นชอบตอหนาที่ตอผูถือหุน 75 N.a. 
5.5 การเผยแพรขอมลูดวยความเปนธรรมภายในเวลาที่เหมาะสม 75 67 
5.6 การวิจัยเกีย่วกับการขัดแยงทางประโยชน 75 N.a. 

6. บทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท   
6.1 การปฏิบัติหนาที่อยางรอบคอบและระมัดระวัง 50 55 
6.2 การปฏิบัติกับผูถอืหุนทุกรายดวยความเปนธรรม 75 49 
6.3 มาตรฐานตามหลักจริยธรรม 50 68 
6.4 ผลสําเร็จในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการบริษัท 50 46 
6.5 การพิจารณาและการแสดงความคดิเห็นอยางมเีหตุมีผล 50 41 
6.6 การประเมินผลขอมูล 75 68 

ที่มา:  The World Bank, Report on the observance of standards and codes (ROSC), Corporate governance country assessment: 
Thailand, June 2005. 

3.2  ปญหาอภิบาลภาคธุรกิจชวงกอนวิกฤตเศรษฐกิจ 
แมบริษัทครอบครัวจะมีจุดเดนที่มี “เถาแก” คอยดูแล ทําใหการตัดสินใจรวดเร็ว การบริหารธุรกิจและ

การจางงานมีเสถียรภาพและสายสัมพันธกับผูผลิตเจาหนี้และลูกคามีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ซึ่งธุรกิจ
ครอบครัวไมจําเปนตองเปนธุรกิจที่ไมดีเสมอไปหากธุรกิจดังกลาวมีกลไกการตรวจสอบและการคานอํานาจที่ดี9    
อยางไรก็ตามการบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จ ไมโปรงใสและขาดการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพสงผลให 
“เถาแก” อาจดําเนินกิจการที่ผิดพลาด ทําใหบริษัทมีความเสี่ยงเกินควรหรือที่สําคัญกวานั้นคือเอาเปรียบผูถือ
หุนรายยอยดังที่ไดกลาวไวแลวกอนหนานี้ 

• การปลอยเงินกูแกคนรูจัก (Connected lending)  โดยไมมีหลักทรัพยค้ําประกันหรือที่เรียกวา 
"Clean loan"   การปลอยกูดังกลาวจะมีเพียงการค้ําประกันโดยบุคคลซึ่งในกรณีที่ลูกหนี้เบี้ยวหนี้  
เจาหนี้ที่ไมมีหลักทรัพยค้ําประกันจะเสียเปรียบเจาหนี้ที่มีหลักทรัพยค้ําประกันทําใหมีความเสี่ยง
ตอหนี้เสียคอนขางสูง  แมการทํา clean loan จะไมผิดกฎหมายแตก็ถือไดวาเปนการดําเนินธุรกิจ
ที่ไมรอบคอบและมีความเสี่ยงสูง  กอนวิกฤตเศรษฐกิจสถาบันการเงินไทยมีการปลอยกูใน
ลักษณะดังกลาวอยางแพรหลาย  สงผลใหเกิดปญหาหนี้เสียอยางรุนแรงในระบบการเงินไทย   

                                            
9  ตัวอยางของธุรกิจที่ไมมีเถาแกคือรัฐวิสาหกิจไทย  สหรัฐอเมริกากับสหราชอาณาจักรเปนสองประเทศที่โครงสรางการถือหุนของบริษัท
มหาชนมีลักษณะกระจายตัวมากหรือที่เรียกวา "widely held companies"  ในกรณีดังกลาวการไมมีเถาแก  ผูบริหารหรือ CEO จะเปน
ตัวปญหาใหญเน่ืองจากขาดคนควบคุมที่ดีทําใหมีการแสวงหาผลประโยชนสวนตัว เชน การขึ้นเงินเดือนใหตนเอง หรือการซื้อของใชที่มี
ราคาแพง เชนเคร่ืองบินสวนตัว เปนตน 
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• การถายโอนกําไรระหวางบริษัท (siphoning of company's fund)   โดยทั่วไปแลวจะเปนการถาย
โอนกําไรจากบริษัทที่มีผูรวมทุนหรือผูถือหุนหลายรายไปยังบริษัทที่ผูถือหุนรายใหญเปนเจาของ
แตผูเดียว  การถายโอนกําไรดังกลาวจะทําใหผูถือหุนรายใหญไมตองแบงปนผลกําไรใหแกผูรวม
ทุนหรือผูถือหุนรายอื่นๆ  ตัวอยางเชน บริษัทแหงหนึ่งมีการรวมทุนระหวางผูถือหุนไทยซึ่งเปนผู
ถือหุนขางมากกับบริษัทตางชาติซึ่งเปนผูถือหุนขางนอยในการผลิตสินคา  แตผลการดําเนินงาน
ของบริษัทรวมทุนดังกลาวไมเคยมีกําไรเลยแมแตปเดียว  สาเหตุเนื่องมาจากการที่บริษัทดังกลาว
มีคาใชจายในการซื้อวัตถุดิบสูงเกินควร  วัตถุดิบดังกลาวผลิตโดยบริษัทที่มีผูถือหุนไทยเปน
เจาของ  การกําหนดวัตถุดิบในราคาสูงทําใหบริษัทรวมทุนขาดทุนในขณะที่บริษัทของผูถือหุน
ไทยกําไร    สุดทายแลว  ผูประกอบการตางชาติก็ตองถอนทุน สงผลใหตองปดโรงงานทําให
พนักงานหลายรอยคนตองไดรับความเดือดรอน   การกระทําดังกลาวเปนการหลอกลวงนักลงทุน
ตางชาติและเปนการทําลายแหลงรายไดของพนักงานหลายรอยคน   พฤติกรรมดังกลาวถือไดวา
เปนการคอรรัปชั่นที่กอใหเกิดความเสียหายไมเพียงตอผูที่เกี่ยวของแตเปนการทําลายภาพพจน
ของประเทศอีกดวย  

• การอนุมัติใหผลตอบแทนแกกรรมการ (ซึ่งมักเปนญาติมิตรกับผูถือหุนรายใหญ) ที่สูงเกินควรโดย
ไมสอดคลองกับผลงานไมวาจะเปนในรูปแบบของการจายคาเบี้ยประชุมที่สูงมาก การแจกหุนใน
ราคาพารหรือใบจองหุน (warrant) ก็ดีก็เปนอีกวิธีการหนึ่งในการถายโอนกําไรออกจากบริษัท  

• การใชขอมูลภายในเพื่อประโยชนในการคากําไร  (Insider trading) เปนรูปแบบของการเอาเปรยีบ
ผูถือหุนอีกประเภทหนึ่งที่แพรหลาย  ตัวอยางที่เห็นไดชัดคือ  ชวงกอนที่สถาบันการเงินหลาย
แหงจะตองประสบกับปญหาขาดทุนหรือหนี้เสียทั้งกอนและหลังวิกฤตเศรษฐกิจ  ผูถือหุนรายใหญ
ของธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินหลายแหงพากันเทขายหุนอยางมากมายโดยที่ผูถือหุน
รายยอยไมรูตัว  เมื่อรูก็สายเกินแกไปแลวเมื่อมีการลดทุนของบริษัทฯ สงผลใหมูลคาของหุนเกือบ
เปนศูนย  แมสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ระบุวาผูถือหุนราย
ใหญจะตองรายงานกิจกรรมการคาขายหลักทรัพยของบริษัททุกครั้ง  แตในหลายครั้งก็มีการ
เพิกเฉยตอกฎเกณฑดังกลาว  หรือมีการดําเนินการโดยการอาศัยตัวแทน (nominee) ทําใหหลบ
เลี่ยงขอกําหนดดังกลาวได 

3.3  ปญหาอภิบาลภาคธุรกิจชวงหลังวิกฤตเศรษฐกิจ 
ยุคของการปลอยกูใหแกเครือญาติหรือการถายโอนกําไรออกจากบริษัทดูเหมือนจะเลือนลางจาง

หายไป จากการที่โครงสรางผูถือหุนของบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพยไทยมีการกระจายตัวมากขึ้น  และมีผู
ถือหุนตางชาติเขามามากขึ้น ทําใหการบริหารกิจการมีการตรวจสอบและการคานอํานาจภายในมากขึ้น  
นอกจากนั้นแลว  กฎ กติกาของภาครัฐ  ทั้งธนาคารแหงประเทศไทย คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยไทย และ ตลาดหลักทรัพยไทยที่ออกมาจํานวนมากตางมุงเปาไปที่การแกไขปญหาดังกลาวดังจะ
กลาวในรายละเอียดในหัวขอตอไป  

วิกฤตเศรษฐกิจสงผลใหบทบาทของธนาคารพาณิชยในการเปนแหลงเงินกูใหแกภาคธุรกิจไทยลดนอย
ถอยลงไปดวยเนื่องจากปญหาหนี้เสียที่รุมเราทําใหธนาคารพาณิชยไมกลาปลอยกูเปนระยะเวลานาน  ในขณะ
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ที่บทบาทของตลาดหุนไทยกลับเดนชัดขึ้นตามที่ปรากฏในรูปที่ 4 วาอัตราการขยายตัวของปริมาณเงินกูชวง
หลังวิกฤตทางการเงินตํ่ากวาของทั้งมูลคาตลาดของตลท. และมูลคาพันธบัตรโดยตลอด  จากรัฐบาลทักษิณที่
ใหความสําคัญแกการพัฒนาตลาดหุนเปนอยางยิ่ง  โดยมีมาตรการในตางๆ ในการกระตุนตลาด เชน การลด
อัตราภาษีรายไดนิติบุคคลสําหรับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยจากรอยละ 30 เปนรอยละ 25  การ
จัดตั้งกองทุนวายุภักษเพื่อลงทุนในตลาดหุน หรือการนําเอารัฐวิสาหกิจขนาดใหญ เชน การปโตรเลียมแหง
ประเทศไทย การทาอากาศยานแหงประเทศไทย และองคการสื่อสารมวลชนเขาตลาดหลักทรัพยก็ดี  มูลคา
ตลาดของ ตลท. มีอัตราการเพิ่มสูงสุดในป พ.ศ. 2546 ถึงรอยละ 150  แตหลังจากนั้น  ปญหาการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจ ปญหาเศรษฐกิจชะลอตัวและปญหาความมั่นคงทําใหอัตราการขยายตัวลดลง 

รูปที่ 4 อัตราการขยายตัวของเงินกูและของมูลคาตลาดของตลาดหลักทรัพยไทย 2540 - 2549 
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ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย 

 

การขยายตัวอยางรวดเร็วของตลาดทุนทําใหการเพิ่มทุนโดยการออกหุนกลายเปนแหลงเงินทุนที่
สําคัญที่สุดของภาคธุรกิจดังที่ปรากฏในตารางที่ 5  ในชวงป 2524 จวบจนวิกฤตเศรษฐกิจในป พ.ศ.2547  
ธนาคารเปนแหลงเงินทุนที่สําคัญของธุรกิจไทย  ดังจะเห็นไดวาในชวงป พ.ศ. 2525-2533 ประมาณ 1 ใน 4 
ของแหลงเงินทุนมาจากเงินกูยืม แตในชวงป พ.ศ. 2534-2539 เงินกูมีสวนแบงสูงถึงเกือบรอยละ 30   สืบ
เนื่องมาจากการที่ธนาคารแหงประเทศไทยอนุญาตใหสามารถทําธุรกรรมวิเทศธนกิจได  จึงมีการกูยืมเงินจาก
ตางประเทศผานธนาคารพาณิชยไทยแทนการกูยืมโดยตรงจากตางประเทศ  ดังจะเห็นไดวาสวนแบงของแหลง
เงินทุนที่เปนหนี้สินตางประเทศลดลงในชวงเวลาดังกลาวอยางชัดเจน10 

อนึ่ง ชวงป พ.ศ. 2530-2535 นั้นเปนชวงที่มีการยายฐานการผลิตสินคาอุตสาหกรรมจากตางประเทศ
มาไทยคอนขางมาก จึงทําใหมีเงินกูจากตางประเทศจํานวนมาก  ซึ่งประจวบเหมาะกับชวงที่ประเทศไทยเอง
กําลังตองการปรับโครงสรางเศรษฐกิจจากการพึ่งพาภาคเกษตรมาเปนอุตสาหกรรมมากขึ้น จึงทําใหมีการ

                                            
10 มาตรการผอนคลายตลาดเงินที่อนุญาตใหมีการทําธุรกรรมวิเทศธนกิจเปนเหตุผลหน่ึงที่นําไปสูวิกฤตการเงินเม่ือป 2540 เน่ืองจากไมมี
การกํากับดูแลการกูเงินระยะสั้นจากตางประเทศเพื่อปลอยกูระยะยาวแกธุรกิจภายในประเทศ 



เดือนเดน  นิคมบริรักษ และ ชัยสิทธิ์  อนุชิตวรวงศ 15 

การสัมมนาวิชาการประจําป 2549 เร่ือง สูหนึ่งทศวรรษหลังวิกฤตเศรษฐกิจ : ไดเรียนรูและปรับปรุงอะไรบาง? 

ลงทุนเพิ่มสูงขึ้นทั้งจากนักลงทุนไทยและนักลงทุนตางชาติ แหลงเงินทุนจากตางประเทศมีความสําคัญตอธุรกิจ
ไทยอยางยิ่งจวบจนวิกฤตเศรษฐกิจ 

ตารางที่ 5 สัดสวนเงินทุนสทุธิของภาคธรุกิจเอกชนจําแนกตามประเภทแหลงเงนิทนุ1/ 2/ 
(หนวย: รอยละของเงินทุนรวมสุทธิ) 

ประเภทแหลงเงินทุน 2524-2528 2529-2533 2534-2539 2540-2543 2544-2547 
1. เงินออม3/ 51.19 40.02 44.12 126.42 106.80 
2. เงินกูยืม 22.94 23.30 29.23 -37.08 -1.76 
3. หุนกู 0.56 0.60 2.07 -0.26 5.03 
4. หุนเพ่ิมทนุ 10.02 10.40 11.27 17.48 18.21 
5. หนี้สินตางประเทศ 16.80 24.96 15.89 -9.38 -20.15 
6. อื่นๆ -1.51 0.72 -2.58 2.82 -8.14 
รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
หมายเหต:ุ 1/  สัดสวนเงินทุนสุทธิของแตละประเภทแหลงเงินทุนตอเงินทุนสุทธิรวม โดยที่ระดับเงินทุนสุทธิรวมเปนผลรวมของเงินออม 

(1) และเงินทุนจากแหลงเงินทุนภายนอก (2-6) 
 2/   คาสัดสวนสุทธิติดลบ หมายถึง ภาคธุรกิจเอกชนใชเงินคืนแกแหลงเงินทนุดังกลาว 

 3/   แหลงเงินทุนภายในคํานวณจากรายไดหักคาใชจาย (ซ่ึงไมรวมคาเสื่อมราคา) และบวกดวยเงินโอน เงินอุดหนุนสุทธิ ทั้งน้ี 
สัดสวนเงินออมที่สูงกวารอยละ 100 หมายถึง ภาคธุรกจิเอกชนโดยรวมใชแหลงเงินทุนภายในเพื่อคืนเงินกูยืม/หน้ีสินตางๆ 

ที่มา: บัญชีเศรษฐกิจเงินทุนของประเทศไทย โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
 

อยางไรก็ตาม ภายหลังจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ปญหาหนี้เสียในระบบสถาบันการเงินไทยที่เรื้อรงัทํา
ใหเงินกูจากสถาบันการเงินในชวงป 2540-2543 ลดลงอยางมาก ตลอดจนมีการคืนหนี้เงินกูจึงทําใหปริมาณเงิน
กูยืมเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาวรวมถึงหนีส้ินตางประเทศลดลง ภาคธุรกิจเอกชนไทยไดหันมาพึง่แหลงทุน
ภายในมากขึ้นและมีการระดมทุนโดยการออกหุนทนุและหุนกูเพิ่มขึ้นในชวงที่ผานมา 

ภายใต "ยุคทองตลาดหุน"  ไดเกิดปญหาอภิบาลบริษัทแบบใหมคือปญหา "การปนหุน"  เนื่องจาก
ตลาดหลักทรัพยไทยยังเปนตลาดขนาดเล็ก  การปนหุนโดยวิธีการสั่งซื้อหุนในปริมาณมากเพื่อที่จะดันราคาหุน
ใหสูงขึ้นไมตองใชวงเงินสูงโดยอาจอาศัยการปลอยขาวเพื่อใหความตองการหุนในปริมาณมากดังกลาวดูมี
เหตุผลและยังชวยสรางอุปสงคจากนักลงทุนรายอื่นๆ อีกดวย  

การศึกษาของ สฤณี (2549) พบวา โดยทั่วไปแลว  นักปนหุนจะเลือกบริษัทขนาดเล็กที่มีพื้นฐานทาง
ธุรกิจไมคอยดีนัก  โดยอาจเปนบริษัทในกลุมฟนฟูกิจการ   เนื่องจากปนราคาไดงายเนื่องจากมีมูลคาการซื้อ
ขายนอยและทิศทางในการดําเนินธุรกิจมีโอกาสพลิกผันไดอยางรวดเร็ว  การปนหุนมักจะกระทํากันเปน
เครือขายระหวางผูปนหุน “ขาใหญ” หลายคน  โดยดําเนินการสั่งซื้อขายหุนผานบุคคลอื่นที่ทําหนาที่เปนนอมินี
หรือผานนายหนาคาหลักทรัพยหลายรายเพื่ออําพรางตัวตนที่แทจริงทําใหตรวจสอบไดยาก  การปนหุนมักจะ
ตองอาศัยความรวมมือของผูถือหุนใหญ กรรมการและผูบริหารของบริษัทในการออกขาวดีเปนระยะๆ เพื่อให
ราคาหุนที่สูงขึ้นมีเหตุผลรองรับ การปนหุนโดยทั่วจึงเปนการใชขอมูลภายในเพื่อประโยชนในการคากําไร 
(insider trading) ซึ่งเปนความผิดอีกประเภทหนึ่งดวย     ในบางกรณีที่นักปนหุนไมตองการที่จะดําเนินการ
รวมกับผูถือหุนรายใหญและผูบริหารของบริษัท  อาจเลือกที่จะเจรจาซื้อหุนจากผูถือหุนรายใหญในราคาต่ํา
เพื่อที่จะใหไดอํานาจในการควบคุมบริษัทแบบเบ็ดเสร็จ   
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ทั้งนี้ พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 กําหนดความผิดเรื่องปนหุนนั้นจะตองพิสูจน
ใหไดวา มีการตกลงรวมกันระหวางบุคคลที่มีความเกี่ยวของกันในการดําเนินการเปนเครือขายเพื่อที่จะดันราคา
หุนใหสูงขึ้น  การพิสูจนดังกลาวยากลําบากมากหากไมมีขอมูลเกี่ยวกับตัวตนของผูดําเนินการ  

อนึ่ง  ปจจุบันประเทศไทยไมมีกฎหมายใหอํานาจแกคณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยใน
การบังคับใหนายหนาคาหลักทรัพย ผูจัดการกองทุนสวนบุคคล หรือคัสโตเดียนตองเปดเผยผูรับประโยชนที่
แทจริง (ultimate beneficial owner) ของหุนที่ครอบครอง   ทําใหไมสามารถสืบไดวา ใครเปนผูสั่งซื้อขาย
หลักทรัพยยกเวนในกรณีที่มีการสืบสวนสอบสวนอยางเปนทางการ เชนในกรณี “คดีเสี่ยสอง” ทําใหตลาด
หลักทรัพยขาดขอมูลเพื่อที่จะเชื่อมโยงคําสั่งซื้อขายตางๆ ในชวงระยะเวลาตางๆ กันวาเปนการดําเนินการใน
ลักษณะเครือขายหรือไม 

ผลการศึกษาของสฤณี (2549) พบวาตลาดหลักทรัพยไทยมีสัดสวนผูถือหุนที่อาจเปนนอมินีถึงรอยละ 
21.4 ของมูลคาตลาดทั้งหมดในป พ.ศ. 2548  คําจํากัดความของนอมินีในการศึกษานี้รวมถึงสถาบันการเงิน
ตางชาติที่เปนคัสโตเดียน และบริษัทอื่นๆ ที่ถือหุนแทนผูลงทุน เชน ศูนยฝากหลักทรัพย บริษัทนอมินีหรือคัส
โตเดียนที่เปนนิติบุคคลตางดาว  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด11 ฯลฯ   ปญหานอมินีและปญหาการปนหุนจึงมี
หลายเปนประเด็นที่ทาทายภาครัฐในปจจุบันดังจะเห็นไดจากรูปที่ 5 วาจํานวนบริษัทติด Turnover  List  คือ
บริษัทที่มีมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยเฉลี่ยตอวันคอนขางสูงในแตละรอบสัปดาหต้ังแต ป พ.ศ. 2547 ซึ่งเปนป
ที่เริ่มมีการเก็บขอมูลนี้  จนกระทั่งไตรมาสที่สามของป พ.ศ. 2549 มีแนวโนมที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง   โดย
บริษัทที่ติด Turnover List  ในป 2549  เกือบรอยละ 40 เปนบริษัทที่มีผลขาดทุนหรืออยูในกลุมฟนฟูกิจการ 

3.4  ปญหาอภิบาลของสถาบนัการเงินไทย 
ปญหาอภิบาลของสถาบันการเงินไทยเกิดจากทั้งการกํากับดูแลที่หละหลวมและพฤติกรรมของ

กรรมการและผูบริหารสถาบันการเงินเอง  ชวงกอนวิกฤตการณทางการเงินป 2540 นั้น การกํากับดูแลสถาบัน
การเงินของธนาคารแหงประเทศไทยไมเขมงวดมากนัก  ทั้งนี้สวนหนึ่งคงสืบเนื่องมาจากแนวนโยบายทางดาน
การเงินในขณะนั้นเนนการเปดเสรีทางการเงินเพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยซึ่งตองการเงินทุนสูง
มาก  การขยายตัวอยางรวดเร็วของธุรกิจการเงินโดยเฉพาะอยางยิ่งธุรกิจเงินทุนทําใหธนาคารแหงประเทศไทย
ในฐานะผูกํากับดูแลสถาบันการเงินไมสามารถกํากับดูแลและตรวจสอบสถาบันการเงินไดอยางเพียงพอและ
ทั่วถึง 

 

 

 

                                            
11 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด จัดตั้งเม่ือวันที่ 4 ตุลาคม 2543 มีทุนจดทะเบียนชําระแลวทั้งส้ิน 10 ลานบาท โดยตลาด หลักทรพัยแหง
ประเทศไทยถือหุนรอยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน บริษัทประกอบธุรกิจโดยการออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพย
อางอิงไทย (Non-Voting Depository Receipt :NVDR) เพื่อขายใหแกผูลงทุน  โดยมีเปาประสงคที่จะสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศที่
อาจติดขัดดวยขอจํากัดเรื่องหุนสวนตางชาติในบางธุรกิจ  แตตอมาไดเปดใหนักลงทุนไทยสามารถลงทุนผานบริษัทฯ ไดดวย 



เดือนเดน  นิคมบริรักษ และ ชัยสิทธิ์  อนุชิตวรวงศ 17 

การสัมมนาวิชาการประจําป 2549 เร่ือง สูหนึ่งทศวรรษหลังวิกฤตเศรษฐกิจ : ไดเรียนรูและปรับปรุงอะไรบาง? 

รูปท่ี 5 ขอมูล Turnover list ป 2547-2549 ตามรายไตรมาส 
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หมายเหต:ุ  
ก.  หลักทรัพยที่เขาขายตองยื่นรายงานตอ ก.ล.ต. ไดแก หลักทรัพยที่ติดใน Turnover List และ มีผลการดําเนินงานขาดทุน หรือ มี 

P/E Ratio สูงกวา 100 เทา หรือ อยูในหมวด rehabco 
ข.  โปรดดูจํานวน Free Float ของหลักทรัพยตางๆ ไดที่ http://capital.sec.or.th/webapp/freefloat/ffinfo.htm 
ค.  การคํานวณ 1W-Turnover มีวัตถุประสงคเพื่อวัดอัตราการซื้อขายหมุนเวียนของหุนตอสัปดาห โดยที ่
1W-Turnover = [(มูลคาซื้อหุนเฉลีย่ตอวันในรอบสัปดาห x 5) / (%Free Float x Market capitalization ของหุนเฉลี่ยตอวันในรอบ

สัปดาห)] x 100 
P/E ratio = [มูลคาหุนตามราคาตลาด ณ วันส้ินสุดสัปดาห / กําไรสุทธิ 4 ไตรมาสลาสุดของบริษัท] 
ง.  วิเคราะหเฉพาะหลกัทรัพยที่มีมูลคาซื้อเฉลี่ยตอวันในรอบสัปดาหตั้งแต 100 ลานบาทขึ้นไป และมี 1W-Turnover ตั้งแต 20% ข้ึนไป 
จ.  หลักทรัพยที่เพิง่เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ เปนครั้งแรก (IPO) จะวิเคราะหหลังจากที่ไดมีการซื้อขายผานไปแลว 4 สัปดาห 

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 
นอกจากนี้แลว  สถาบันการเงินไทยยังพรอมที่จะแบกรับภาระความเสี่ยงมากเกินควรอีกดวยเนื่องจาก

ประสบการณวิกฤตการณทางการเงินหลายๆ ครั้งที่ผานมาชี้ใหเห็นไดวา ในกรณีที่สถาบันการเงินจะลม  
ธนาคารแหงประเทศไทยโดยผานกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินจะเขามาใหความ
ชวยเหลืออยูเสมอ ทั้งยังใหเงินชดเชยคืนแกผูฝากเงินดวย แมจะไมมีการออกประกาศใหมีการประกันเงินฝาก
อยางชัดแจง การค้ําประกันเงินฝากโดยนัยนี้สามารถกัดกรอนความมั่นคงของสถาบันการเงินในระยะยาวได 
เพราะการใหหลักประกันเปรียบเสมือนกับการสงเสริมใหผูบริหารสถาบันสุมเสี่ยง กลาวคือ บริหารงานโดยขาด
ความรอบคอบและอาจใหสินเชื่อแกธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงในขณะที่ตองแบกรับผลกระทบเชิงลบหากธุรกิจ
เหลานั้นประสบความลมเหลว  

นอกเหนือจากปญหาในเรื่องของการกํากับดูแลของรัฐที่หละหลวมและปญหาที่สืบเนื่องจากการที่รัฐมี
นโยบายวาสถาบันการเงินจะ “ลมไมได”  แลว ปญหาอภิบาลคงเกิดจากผูบริหารสถาบันการเงินเองที่ขาดความ
รอบคอบในการทบทวนสินเชื่อ เชน การใหสินเชื่อแกบริษัทที่เกี่ยวของ (connected lending) ความประพฤติมิ
ชอบและการบริหารที่ขาดประสิทธิภาพของผูบริหาร (malpractice and inefficient management) การใช
ประโยชนจากขอมูลขาวสารภายในเพื่อหาประโยชนสวนตัว (inside information) ตลอดจนผลประโยชนทับ
ซอนของผูบริหารที่ไมสามารถแยกระหวางผลประโยชนสวนตัวกับสวนรวม 



18 อภิบาลของบริษัทไทยกับการพัฒนาตลาดหุนหลังวิกฤตเศรษฐกิจ:  หนีเสือปะจระเข? 
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การศึกษาที่เกี่ยวกับความเสี่ยงของสถาบันการเงินไทยที่ผานมา พบวา ระบบการเงินไทยที่มีลักษณะ
การค้ําประกันเงินฝากโดยนัยนั้นไดสรางตนทุนที่สูงมากในสถาบันการเงินที่มีความเสี่ยงสูงเมื่อเทียบกับสถาบัน
การเงินที่มีความเสี่ยงตํ่า (Kaplan, 2002; Tirapat, 2002; Anuchitworawong, 2004) นอกจากนี้ จากการศึกษา
เพิ่มเติมเพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการถือหุนของสถาบันการเงินกับความเสี่ยงของสถาบัน
การเงินไทย โดยรวมแลวแสดงใหเห็นไดวา สถาบันการเงินที่ผูถือหุนรายใหญมีสิทธิในความเปนเจาของ 
(ownership rights)ใกลเคียงกับสิทธิในการควบคุมบริหาร (control rights) มาก จะมีตนทุนหรือมีความเสี่ยง
จากการบริหารงานต่ํากวาสถาบันการเงินอื่น อยางไรก็ตาม หากสถาบันการเงินที่ผูบริหารเปนผูถือหุนที่มาจาก
ระบบครอบครัวจะมีความเสี่ยงสูงกวา นัยจากการศึกษานี้อาจสะทอนใหเห็นวา ผูบริหารของสถาบันการเงิน
ควรเปนมืออาชีพมากกวาในขณะที่ผูถือหุนรายใหญควรถือหุนในลักษณะที่ทําใหมีสวนไดสวนเสียเต็มจํานวนที่
ตนเองลงทุนในหุนของสถาบันการเงินในฐานะผูถือหุนรายใหญ กลาวคือ สิทธิในการบริหารกิจการนั้นไมควร
แตกตางจากสิทธิหรือผลประโยชนที่จะไดรับจากการบริหารกิจการนั้นซึ่งจะชวยลดแรงจูงใจที่จะแสวงหา
ผลประโยชนใหแกตนเอง (Anuchitworawong, 2004) 

3.5  สรุป 
ปญหาอภิบาลของภาคธุรกิจไทยในปจจุบันไดยายจากสถาบันการเงินไปยังตลาดหลักทรัพย  ซึ่งเปน

การเปลี่ยนแปลงที่สามารถคาดเดาได  การเติบโตที่เชื่องชาของตลาดเงินกูหลังวิกฤตเศรษฐกิจอันเนื่องมาจาก
ปญหาหนี้เสียของสถาบันการเงินทําใหการแสวงหากําไรจากสถาบันฯ เหลานี้เปนไปไดยากกวาในยุคเฟองฟู
ของธนาคารพาณิชยในอดีต  ในทางตรงกันขาม  การขยายตัวอยางรวดเร็วของตลาดหลักทรัพยไทยภายใต
นโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลทักษิณที่มุงเปาไปที่การเพิ่มมูลคาตลาดตลอดมาทําใหตลาดหลักทรัพย
กลายเปนแหลงเงินทุนที่สําคัญของภาคธุรกิจไทย  ดึงดูดใหนักลงทุนที่เจนจัดในการเลนตลาดหุนใหเขามาตัก
ตวงผลประโยชนอยางเปนกอบเปนกําโดยอาศัยชองวางและชองโหวของกฎหมายในปจจุบัน  พัฒนาการของ
อภิบาลของธุรกิจไทยจึงอยูในสถานภาพ “หนีเสือปะจระเข” ซึ่งรัฐจะตองเผชิญปญหาทาทายของกลเม็ดในการ
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยซึ่งมีความซับซอนอยางยิ่ง  สุดทายแลว  ผูลงทุนรายยอยก็ยังคงถูกผูถือหุนรายใหญ
หรืออินไซเดอรเอาเปรียบเชนเดิม  เพียงแตในกรณีของการปนหุนนั้นจะเกิดขึ้นกับบริษัทขนาดเล็กที่มีความ
ออนแอทางธุรกิจมากกวากับบริษัทขนาดใหญที่เปนสวนหนึ่งของเครือธุรกิจของผูถือหุนใหญเชนในอดีต  
ปญหาการปนหุนมิไดเกิดขึ้นกับธุรกิจครอบครัว  แตกับธุรกิจที่ผูถือหุนใหญมิไดสนใจใยดีกับพัฒนาการในระยะ
ยาวของบริษัทเทาใดนักจึงพรอมที่จะเขารวมในกระบวนการปนหุนเพื่อผลกําไรในระยะสั้นเทานั้น 

4.  มาตรการของรัฐในการสงเสริมธรรมาภิบาลของธุรกิจไทย 

หัวขอนี้จะศึกษาและประเมินมาตรการตางๆ ของหนวยงานภาครัฐที่ออกมาเพื่อสงเสริมธรรมาภิบาล
ของภาคธุรกิจไทยหลังวิกฤตเศรษฐกิจวามีประสิทธิผลมากนอยเพียงใด  รวมทั้งวิเคราะหปจจัยตางๆ ที่เปน
อุปสรรคดวย  โดยแบงออกเปนสองสวน  สวนแรกจะเปนการวิเคราะหกฎ ระเบียบที่ใชกํากับบริษัทในตลาด
หลักทรัพยซึ่งออกโดย  คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
สวนที่สองเปน กฎ ระเบียบที่บังคับใชสําหรับธนาคารพาณิชยโดยเฉพาะซึ่งออกโดยธนาคารแหงประเทศไทย 
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4.1  กรอบแนวคดิในการพัฒนาธรรมาภิบาล  
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย (ตลท.) เปนสองหนวยงานหลักที่มีบทบาทสําคัญในการสงเสริมธรรมาภิบาลของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย   หนวยงานแรกเปนองคกรกํากับดูแลภาครัฐ (state regulatory body) ในขณะที่หนวยงาน
ที่สองเปนองคกรกํากับดูแลภาคเอกชน (private self-regulatory body)  ซึ่งมีบทบาทในการกํากับดูแลใน
เบื้องตนโดยการตรวจสอบปญหาที่เกิดขึ้นรวมทั้งออกขอบังคับที่สมาชิก (บริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย) พึงปฏิบัติตามเพื่อปองกันหรือแกไขปญหาที่เกิดหรืออาจเกิดขึ้น  มิฉะนั้นแลว  ก.ล.ต. อาจออก
ขอบังคับที่มีผลทางกฎหมาย  ในกรณีดังกลาวการฝาฝนจะมีโทษทางอาญา  ดวยเหตุผลดังกลาว บริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยจึงพยายามผลักดันใหมีการปองกันและแกไขปญหาอภิบาลของสมาชิกกันเองกอน
โดยผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

กรอบแนวคิดในการพัฒนาอภิบาลของบริษัทไทยของ ก.ล.ต. และ ตลท. มีลักษณะที่เปนองครวมโดย
มองวาอภิบาลของบริษัทหนึ่งใดจะดีหรือไมดีนั้นถูกกําหนดโดย ปจจัยสําคัญ 3 ประการอันไดแก   

(1) กฎระเบียบของหนวยงานกํากับดูแล (legal discipline) 
(2) แรงกดดันทางตลาด (Market discipline)  
(3) อภิบาลของบริษัท (Self-discipline)  

กฎระเบียบ หมายถึง กฎหมายและขอบังคับตางๆ ของหนวยงานกํากับดูแลซึ่งบริษัทจะตองปฏิบัติ
ตาม กฎระเบียบที่รัดกุมและสามารถนํามาบังคับใชอยางมีประสิทธิผลในทางปฏิบัติจะชวยยกระดับอภิบาลของ
บริษัทเอกชนได   

อยางไรก็ดี  การหวังพึ่งพาเพียงกฎ กติกาของรัฐในการสรางธรรมาภิบาลภาคเอกชนอาจไมประสบ
ความสําเร็จเทาใดนัก  เนื่องจาก ไมวาหนวยงานกํากับดูแลของรัฐจะออกกฎ กติกาอยางไร  หากการปฏิบัติ
ตามกฎ กติกาดังกลาวกอใหเกิดตนทุนแกบริษัทโดยไมมีผลตอบแทนที่เปนรูปธรรม บริษัทยอมมีแนวโนมที่จะ
พยายามหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามขอบังคับของภาครัฐหรือปฏิบัติตามเฉพาะในทางกฎหมายเทานั้นมิใชในทาง
ปฏิบัติ  เชน หากขอกําหนดของ ก.ล.ต. ใหบริษัทตองมีกรรมการที่เปนบุคคลภายนอกไมนอยกวา 3 คนมิไดทํา
ใหผลการดําเนินงานของบริษัทดีขึ้นแตอยางใด  และไมไดทําใหราคาหุนของบริษัทดีขึ้น   กรรมการหรือผูถือ
หุนใหญอาจเลือกเอาเพื่อนฝูงมาเปนกรรมการ    เปนตน  ดังนั้นการที่บริษัทจะเต็มใจ “ทําดี” จึงตองมีแรงจูงใจ
ในเชิงธุรกิจดวย  กลาวคือ  บริษัทที่มีธรรมาภิบาลจะตองเปนที่ตองการของนักลงทุน  ดวยเหตุผลดังกลาว  ผู
ลงทุนจึงมีบทบาทสําคัญในการสรางแรงจูงใจใหแกบริษัทในการพัฒนาระดับอภิบาลของการบริหารจัดการธุรกิจ  
ในทางตรงกันขาม  บริษัทที่กรรมการหรือผูบริหารมีประวัติไมดีหรือมีลักษณะที่เปนเครือญาติของผูถือหุนราย
ใหญ  ก็ควรที่จะตองเผชิญแรงกดดันของผูลงทุนใหมีการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการ  ดวยเหตุผลดังกลาว  
แรงกดดันของตลาดจึงเปนปจจัยที่สองที่มีความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาธรรมาภิบาลของธุรกิจไทย 

ผูลงทุนจะมีบทบาทมากนอยเพียงใดในการสงเสริมธรรมาภิบาลของบริษัทในตลาดหลักทรัพยขึ้นอยู
กับปจจัยสองประการ คือ ขอมูลและลักษณะของการถือหุน  ในประเด็นแรก  ในการตัดสินใจการลงทุน ผูลงทุน
จะตองมีขอมูลที่ถูกตองและเพียงพอที่จะสามารถแยกแยะไดวาบริษัทใดมีอภิบาลที่ดีและบริษัทใดมีอภิบาลที่ไม
ดี   มิฉะนั้นแลวจะไมสามารถ “ทําโทษ” บริษัทที่ไมดี หรือ “ใหรางวัล” บริษัทที่ดีได  อนึ่ง การลงโทษทางตลาด
นั้นอาจรุนแรงกวาการบทลงโทษทางกฎหมายเสียอีกเพราะหากผูลงทุนทิ้งหุนบริษัทเนื่องจากขาดความมั่นใจ



20 อภิบาลของบริษัทไทยกับการพัฒนาตลาดหุนหลังวิกฤตเศรษฐกิจ:  หนีเสือปะจระเข? 

วันที่ 9-10 ธันวาคม 2549 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

ในมาตรฐานจรรยาบรรณของกรรมการ ผูบริหารของบริษัทแลว  บริษัทยอมไดรับความเสียหายอยางมาก เชน
ในกรณีที่ธนาคารลมจากการที่ผูฝากเงินพรอมใจกันถอนเงินฝาก  

แตการใหขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับอภิบาลของบริษัทอาจไมมีผลใดๆ สําหรับผูลงทุนรายยอยและผู
ลงทุนที่ตองการเพียงที่จะถือหุนระยะสั้นเพื่อเก็งกําไรที่ไมมีเปาประสงคในการเขาไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
ของบริษัท หากบริษัทประสบปญหาหรือมีพฤติกรรมที่ไมชอบมาพากล  ผูลงทุนเหลานี้ก็จะทิ้งหุนทันที  
โดยทั่วไปแลว  ผูลงทุนที่จะเขามามีบทบาทในการสงเสริมใหบริษัทปรับปรุงอภิบาลคือผูถือหุนรายใหญที่มี
นโยบายการถือหุนระยะยาวเนื่องจากเปนผูที่มีสวนไดเสียจากผลการดําเนินงานของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ  

โดยทั่วไปแลว ผูลงทุนสถาบันมักมีบทบาทสําคัญในการสรางธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจ  เชน กองทนุ
บํานาญของเจาหนาที่ของรฐับาลมลรัฐแคลฟิอรเนีย (California Public Employees Retirement System – 
CalPERS) ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการผลักดันธรรมาภิบาลภาคธุรกิจ กองทุนดังกลาวมีมูลคาทรัพยสินสูงถึง 2.19  
แสนลานเหรียญสหรฐัอเมริกาหรือประมาณ 8.13 ลานลานบาท12  ซึ่งเปนจํานวนเงินที่มากกวาผลผลิตมวลรวม
ของประเทศไทยในปจจุบัน  การที่กองทนุฯ ดังกลาวมีเงินลงทุนมากจึงมีอํานาจตอรองสูงทําใหสามารถกําหนด
มาตรฐานอภิบาลของบริษัททีก่องทุนฯ จะพิจารณาเขาไปลงทุนได  ถาบริษัทใดไมสามารถสรางและรักษา
มาตรฐานดังกลาวไดก็จะไมมีโอกาสที่จะไดรับเงินลงทนุจากกองทุนดังกลาว  นอกจากนี้แลวในฐานะที่กองทุนฯ 
เปนผูถือหุนรายใหญรายหนึ่งในบริษัท  ในกรณีที่บริษัทประสบปญหาทางธุรกิจที่รุนแรง  กองทุนจะสงตัวแทน
จากกองทุนเขาไปเปนกรรมการเพื่อที่จะมีสวนรวมในการแกไขปญหาดวยในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2545  
CalPERS ถอนการลงทุนจากไทย มาเลเซยีและฟลิปปนสโดยประกาศวา  อภิบาลของบริษัทในกลุมประเทศ
เหลานี้เปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหตัดสินใจดังกลาว 

ในตลาดที่ผูลงทุนใหความสําคัญแกประเด็นเรื่องธรรมาภิบาล บริษัทในตลาดหลักทรัพยจะมีความ
กระตือรือรนเปนพิเศษในการสรางมาตรฐานอภิบาลของบริษัทเอง  ในสหรัฐอเมริกา บริษัทขนาดใหญสวนมาก
จะมีขอบังคับหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของบริษัท (Company’s Governance Bylaw/Guidelines) 
เพื่อที่จะใหรายละเอียดขอมูลแกผูลงทุนเกี่ยวกับวิธีการบริหารจัดการภายในขององคกรและมาตรฐาน
จรรยาบรรณของกรรมการและผูบริหารซึ่งบางสวนจะเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายในขณะที่อีกสวนหนึ่ง
เปนขอกําหนดเพิ่มเติมของบริษัทเองเพื่อที่จะสรางความมั่นใจใหแกผูลงทุนเกี่ยวกับมาตรฐานอภิบาลของบริษัท  
ดังนั้น มาตรฐานของอภิบาลที่บริษัทกําหนดขึ้นเองก็เปนปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งในการสงเสริมธรรมาภิบาล
ในตลาดหลักทรัพย 

4.2  มาตรการกํากับดูแลธุรกิจหลังวิกฤตเศรษฐกิจ 
หลังวิกฤตเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540 หนวยงานกํากับดูแลทั้ง 2 องคกรไดริเริ่มมาตรการและจัดทํา

กิจกรรมตางๆ มากมายเพื่อยกระดับอภิบาลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยตามกรอบแนวคิดที่ได
กลาวมาแลวในหัวขอ 4.1  ดังที่สรุปไวในตารางที่ 6   

 

                                            
12 ตัวเลข ณ ส้ินเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2549 จาก www.calpers.ca.gov 
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ตารางที่ 6 มาตรการการสงเสริมธรรมาภิบาลที่ดีโดยหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

มาตรการ สถานะ หนวยงานรับผิดชอบ 
A. ขอบังคับดานกฎระเบียบ (regulatory disciplines)    
A (1) การปรับปรุงกฎหมาย   
1. การแกไขกฎหมายบริษัทมหาชนเพื่อใหสิทธิแกผู
ถือหุนรายยอยมากข้ึน  
2. การแกไขกฎหมายหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยเพื่อจัดประเภทหนาที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ  

การแกไขไดรับการอนุมัติโดย
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
แหงชาติ (National Corporate 
Governance Board) และ
ตรวจสอบโดยคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา 
และคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย 

3. การแกไขกฎหมายหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยสําหรับการนําคดีแพงมาใชแทนคดีอาญา 

  

4. การรางกฎหมายเพื่อเอื้อใหผูถือหุนสามารถ
รวมตัวกันเพื่อดําเนินคดีในศาลได หรือการฟองรอง
เปนกลุม (class action lawsuits)  

การแกไขไดรับการอนุมัติโดย
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
แหงชาติ และตรวจสอบโดย
คณะกรรมการกฤษฎีกา 

5. การจัดตั้งคณะทํางานสําหรับบทบาทความ
รับผิดชอบของกรรมการบริษัท (Director of 
Responsibilities Steering Group: DRSG) ซ่ึงมี
อํานาจในการตรวจสอบการทําธุรกรรมที่ไมเหมาะสม  

มีนาคม 2547  

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย 

A (2) การออกกฎระเบียบ   
6. ประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลและการทําธุรกรรมที่
เกี่ยวของ 

พฤศจิกายน 2546 

7. ขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เกี่ยวกับการขึ้นบัญชีดํารายชื่อของผูบริหารที่ละเมิด
กฎหมาย 

มิถุนายน 2545 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

8. ขอบังคับของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยเกี่ยวกับการขึ้นบัญชีดํารายชื่อ
ผูบริหารที่ไมกระทําตามขอเสนอแนะของ DRSG 

2547  

9. ระเบียบที่กําหนดใหบริษัทในตลาดหลักทรัพยที่
ตองการนัดประชุมผูถือหุนซ่ึงจะมีการลงคะแนนเสียง
ในประเด็นเร่ืองการประกอบธุรกรรมที่เกี่ยวของ 
(connected transactions) ตองแจงใหคณะกรรมการ
ทราบและสงสําเนาเอกสารใหกับผูถือหุนทุกราย 

2547 

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย 

10. ระเบียบที่กําหนดใหนักลงทุนรายยอยตอง
วางเงินมัดจํารอยละ 10 ของจํานวนเงินในบัญชี
ทั้งหมดสําหรับการชําระคาซื้อขายตามยอดสุทธิเปน
เงินสดเพื่อลดการคาขายหลักทรัพยในลักษณะของ
การเก็งกําไร 

2547  คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย 

11. ประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการ
เปดเผยขอมูลเพื่อคุมครองประโยชนหรือสวนไดเสีย
ของประชาชน  

2548 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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มาตรการ สถานะ หนวยงานรับผิดชอบ 
12. ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยเกี่ยวกับการหมุนเวียนผูสอบบัญชี 
โดยกําหนดใหบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
ตองเปลีย่นผูสอบบัญชีทุก 5 ป  

1 มกราคม 2549 คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย 

B. ขอบังคับในตลาด (Market disciplines)   
13. การจัดตั้งสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย (Investors 
Association) ดวยเงินบริจาคเริ่มตน 10 ลานบาท
สําหรับซ้ือหุนในบริษัทในตลาดหลักทรัพยทั้งหมด 

2545 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และบรรษัทการเงินระหวาง
ประเทศ (International Finance 
Corporation: IFC) 

14.การจัดตั้งชมรมผูลงทุนสถาบัน (Institutional 
Investor Club) เพือ่สงเสริมธรรมาภิบาลที่ดี 

2545 ควบคุมโดยกองทนุบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ (Civil Servant Pension Fund) 
รวมกับกองทุนรวม (Mutual Fund) 
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) 
กองทุนประกันสังคมและประกันชีวิต (Life 
insurance and social security fund)  

15.การจัดตั้งโครงการจัดอันดับบรรษัทภิบาล โดย
บริษัทที่สมัครเขารับการจัดอันดับจะไดรับคะแนน
เพื่อเปนสวนลดสําหรับคาธรรมเนียมใน SET และ 
SEC รวมทั้งคาใชจายในการประเมินผล 
16. การเปดเผยผลรางวัลบริษัทที่ไดรับความนิยม
สําหรับบริษัทที่มีการเปดเผยขอมูลที่ดีตามความเห็น
ของนักลงทุน 

2545 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย 

C. ขอบังคับของตนเอง (Self-Discipline)   
17. การจัดตั้งสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (Thai Institute of Directors: IoD) เพื่อจัด
หลักสูตรอบรมกรรมการบรรษัทภิบาล 

2541 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ธนาคารโลก และธนาคารแหง
ประเทศไทย 

18. การใหเงินอุดหนุนสําหรับการลงทะเบียน
หลักสูตรอบรมกรรมการซึ่งถูกเสนอโดย IoD 

2545 

19. การจัดตั้งศูนยบรรษัทภิบาลเพื่อใหคําปรึกษาแก
บริษัทเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล 

2545 

20. แบบสํารวจการประเมินตนเองสําหรับบริษัท
เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล 

2546 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

21. การประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษัทจด
ทะเบียนตามรายงาน Corporate Governance 
Report of Thai Listed Companies  

2548 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

22. นโยบายสงเสริมการแตงตั้งกรรมการตรวจสอบ 2549 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
23. แนวปฏิบัติในการจัดทําจรรยาบรรณธุรกิจ 
(Codes of Conduct) สําหรับบริษัทจดทะเบียน  

2549 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

24. หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจด
ทะเบียน ป 2549  

2549 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2549 เร่ือง สูหนึ่งทศวรรษหลังวิกฤตเศรษฐกิจ : ไดเรียนรูและปรับปรุงอะไรบาง? 

มาตรการ สถานะ หนวยงานรับผิดชอบ 
25. ส่ิงตีพิมพ 
 - หลักธรรมาภิบาลที่ดี 
 - คูมือการเปดเผยขอมูล 
 - คูมือการจัดประชุมผูถือหุน 
 - จรรยาบรรณธุรกิจสําหรับผูสอบบัญชี 
 - คูมือกรรมการบริษัทจดทะเบียน 
 - คูมือบริษัทจดทะเบียน 
 - คูมือการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจด
ทะเบียน 
- -ขอแนะนําการใหสารสนเทศสําหรับผูบริหารบริษัท
จดทะเบียน 
- อื่นๆ 

2545-2549  

ที่มา:  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เวบไซต บทความ และการ
สัมภาษณ 

4.2.1  กฎ ระเบียบของรัฐ  

หลังจากที่รัฐบาลทักษิณเขามาบริหารประเทศในชวงป 2544 ไดมีขอเสนอใหมีการแกไขกฎหมาย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตอคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแหงชาติ โดยมีประเด็นสําคัญๆ ดังตอไปนี้  

• ใหคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยมีอํานาจในการสืบสวน สอบสวน และ
ดําเนินการฟองคดีกับผูที่ฝาฝนกฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเองโดยไมตองผาน
สํานักงานตํารวจแหงชาติ  เนื่องจากคณะกรรมการฯ เปนผูรูและเขาใจกฎหมายดี  เพราะใน
อดีตที่ผานมา การกลาวโทษในหลายกรณีของ ก.ล.ต. ไมสามารถดําเนินการทางกฎหมายได
แมจะเห็นวามีการกระทําความผิดเกิดขึ้น  เนื่องจากขาดการประสานความรวมมือระหวาง
หลายหนวยงานที่รับผิดชอบ (ดูตารางภาคผนวกที่ 2 ประกอบ)  

• เขมงวดกับกฎระเบียบเกี่ยวกับการทําธุรกรรมที่เกี่ยวของโดยการขยายคํานิยามของคําวา 
“บุคคลที่เกี่ยวของ(connected persons)” และ “ธุรกรรมที่มีบุคคลที่เกี่ยวของ (connected 
transactions)” ใหกวางขึ้น และกําหนดใหการทําธุรกรรมที่ไมสอดคลองตามกระบวนการโดย
ชัดเจนและเปดเผยตองมีผลเปนโมฆะ  

• ใหสิทธิแกผูถือหุนรายยอยมากขึ้น 
• กําหนดนิยามและขอบเขตของหนาที่ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทใหเปนรูปธรรมมากขึน้ 
• ปรับบทลงโทษจากคดีอาญาเปนการลงโทษทางแพงสําหรับคดีที่ไมรุนแรงที่ไมปฏิบัติตาม

หลักบรรษัทภิบาลเพื่อลดภาระการพิสูจนตรวจสอบของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ซึ่งจะชวยเพิ่มความสะดวกในการติดตามคดีทางกฎหมายกับผูฝาฝนราย
อื่นๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

อยางไรก็ตาม จวบจนปจจุบันซึ่งเปนเวลาที่ลวงเลยมาแลว 5 ปกลับยังไมมีการแกไขกฎหมายฉบับนี้
แตอยางใด  จากการที่ยังไมมีการปรับปรุงกฎหมายดังกลาวมาบังคับใช คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยจึงเลือกที่จะใชมาตรการทางปกครองมากกวามาตรการทางกฎหมายในการแกปญหาอภิบาล
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ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย  โดยเนนการออกมาตรการเพื่อปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้น  เชน ในกรณีที่ไมมี
การแกไขบทบัญญัติเรื่องความรับผิดตอหนาที่ของกรรมการ  ตลาดหลักทรัพยไดจัดตั้งคณะทํางานสําหรับ
บทบาทความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท (Director Responsibilities Steering Group: DRSG” ขึ้นในเดือน
มีนาคม 2547 โดย DRSG มีหนาที่ในการคนหาบริษัทในตลาดหลักทรัพยที่ปฏิบัติไมเหมาะสม และเรียก
ประชุมสัมภาษณกรรมการของบริษัทนั้นๆ เพื่อจัดทําเปนขอเสนอแนะเกี่ยวกับกรรมการที่ไมปฏิบัติตามหนาที่
เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาสมควรจะคัดชื่อกรรมการดังกลาวออก
จากรายชื่อกรรมการที่ลงทะเบียนเปนกรรมการบริษัทในตลาดหลักทรัพยหรือไม ผลจากการที่บริษัทมี
กรรมการที่ไมมีรายชื่ออยูในรายชื่อกรรมการที่ลงทะเบียนเปนกรรมการบริษัทในตลาดหลักทรัพยจะทําให
บริษัทไมสามารถเสนอขายหลักทรัพยไดเพราะบริษัทจะขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑของคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยในการขายหลักทรัพยของบริษัท 

ในสวนของประเด็นปญหาเรื่องการทําธุรกรรมที่เกี่ยวโยงน้ัน เนื่องจากยังไมมีการแกไขกฎหมายเพื่อ
ขยายคํานิยามของบุคคลที่เกี่ยวของ และธุรกรรมที่มีบุคคลที่เกี่ยวของใหกวางขึ้น และกําหนดใหการทําธุรกรรม
ที่ไมสอดคลองตามกระบวนการโดยชัดเจนและเปดเผยตองมีผลเปนโมฆะ  ก.ล.ต. ไดออกมาตรการปองกันโดย
การกําหนดใหบริษัททุกบริษัทจะตองแจงรายการธุรกรรมเกี่ยวโยงที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแลวตอ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยดวย เนื่องจากหลายครั้งในการประชุมผูถือหุนมีจํานวนผู
ถือหุนรายยอยที่เขาประชุมนอยและการใหขอมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกรรมเกี่ยวโยงของฝายบริหารอาจไม
ตรงไปตรงมาหรือไมครบถวนทําใหผูถือหุนไมสามารถประเมินความเหมาะสมไดอยางถูกตอง    อนึ่ง หากพบ
การทําธุรกรรมที่นาสงสัย คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยสามารถแจงตอ DRSG ได  ซึ่ง
อาจตักเตือนกรรมการและผูบริหารที่เกี่ยวของในกรณีที่พบวาขั้นตอนในการไดรับการอนุมัติไมเหมาะสม หรือ
ธุรกรรมที่เกี่ยวของนั้นมีเงื่อนงําแอบแฝง 

นอกจากประเด็นเรื่องการประกอบธุรกรรมเกี่ยวโยงแลว  คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยยังไดจัดตั้งหนวยงานภายในขึ้นมาเพื่อศึกษารายละเอียดของรายงานผูสอบบัญชีของบริษัทในตลาด
หลักทรัพยทุกรายเพื่อที่จะปองกันการตกแตงตัวเลขในรายงานทางการเงินของบริษัทหรือการใชเลหเหลี่ยม
ทางการบัญชีในการอําพรางพฤติกรรมฉอฉลหรือผลการดําเนินงานที่แทจริงของบริษัทเนื่องจากรายงานผูสอบ
บัญชีโดยทั่วไปมีขอสังเกตที่ผูสอบบัญชีระบุไวจํานวนมากทําใหผูถือหุนหรือผูลงทุนทั่วไปที่มิไดมีความ
เชี่ยวชาญทางดานการบัญชีไมสามารถแยกแยะไดวาขอสังเกตใดมีความสําคัญและขอสังเกตใดเปนประเด็น
ปลีกยอยจึงมีโอกาสที่จะถูกหลอกได  การตรวจสอบรายงานผลสอบบัญชีดังกลาวเปนกิจกรรมที่ตองใชเวลา
มากแตก็ชวยปองกันปญหาการปกปกหรือบิดเบือนขอมูลทางการเงินไดในระดับหนึ่ง   

ในขณะเดียวกัน  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ก็ไดออกระเบียบจํานวนมากเพื่อสกัดกั้น
พฤติกรรมที่ไมพึงปรารถนาของบริษัทในตลาดหลักทรัพย เชน ในป 2544  ตลาดหลักทรัพยกําหนดใหการทํา
ธุรกรรมเกี่ยวเนื่องที่มีมูลคาสูงจะตองไดรับความเห็นชอบจากสามในสี่ของผูถือหุนทั้งหมด(super majority) 
รวมทั้ง บริษัทจะตองนําเสนอความคิดเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการทําธุรกรรมเกี่ยวโยงนั้น
ดวยเพื่อประกอบการตัดสินใจของผูถือหุนที่ใชสิทธิออกเสียงในการลงมติที่จะอนุมัติหรือไมอนุมัติธุรกรรม
ดังกลาวดวย  แตถึงกระนั้น ก.ล.ต. ก็ยังเห็นวาจําเปนที่จะตองทบทวนธุรกรรมเกี่ยวเนื่องที่ไดรับอนุมัติแลวอีก
ครั้งเองเนื่องจากไมมั่นใจในกระบวนการและขั้นตอนในการขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดังที่ไดกลาวมาแลว 
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ในขณะที่ ก.ล.ต. และ ตลท. มีความตื่นตัวในการออกกฎเกณฑและมาตรการตางๆ เพื่อแกไขปญหา
ภายใตกรอบอํานาจหนาที่ของตน  แตกฎ กติกาตางๆ ก็มีขอจํากัดในทางปฏิบัติ  ขอบังคับของตลาด
หลักทรัพยมิไดมีสถานภาพเปนกฎหมาย  หากบริษัทไมปฏิบัติตามขอกําหนดดังกลาว  สิ่งที่ตลาดหลักทรัพย
สามารถทําไดคือเพียงการถอนบริษัทออกจากตลาดหลักทรัพย  แตการกระทําดังกลาวมีผลเสียหายอยางมาก
ตอผูถือหุนที่มิไดมีสวนเกี่ยวของพัวพันกับการประพฤติมิชอบของผูบริหาร  จึงเปนบทลงโทษที่ใชไดยากในทาง
ปฏิบัติ  

ในลักษณะเดียวกัน  การใชมาตรการทางปกครองแทนมาตรการทางกฎหมายของคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแมจะมีความสะดวก รวดเร็วในการบังคับใชและมีผลในการสกัดกั้นปญหาได
บาง  แตการดําเนินการนอกกระบวนการทางกฎหมายมีขอดอยหลายประการ  ประการแรก การดําเนินการ
นอกศาลทําใหขาดรายละเอียดของคดี  รวมถึงวิธีการพิจารณาคดีที่อาจมีความซับซอนในเชิงธุรกิจทําใหไมมี
คดีตัวอยางที่สามารถอางอิงไดและเปนบรรทัดฐานในการปฏิบัติแกบริษัทอื่นๆ  ประการที่สอง   เนื่องจากการ
ตักเตือน หรือการปรับไมมีการกระจายขาวสารขอมูลในวงกวางทําใหผูกระทําผิดขาดแรงกดดันทางสังคมและ
จากผูลงทุน ซึ่งเปนปจจัยที่สําคัญยิ่งในการสรางแรงจูงใจใหบริษัทตองรักษาภาพพจนของการเปนบริษัทที่ดี    
ประการสุดทาย  การดําเนินการทางปกครองไมมีกระบวนการและขั้นตอนที่ชัดเจนดังเชนกระบวนการในศาล
ทําใหถูกแทรกแซงไดงาย สงผลใหหนวยงานกํากับดูแลเสี่ยงตอการถูกกลาวหาวาเลือกปฏิบัติในการบังคับใช
กฎหมาย 

4.2.2  แรงกดดนัทางตลาด (Market discipline) 

ดังที่ไดกลาววากอนหนานี้ไวแลววา  โดยทั่วไปแลว  ผูลงทุนสถาบันจะมีบทบาทสําคัญในการผลักดัน
ใหบริษัทตองปรับปรุงอภิบาลของตนเอง  ประเทศไทยยังมีผูลงทุนที่เปนสถาบันนอย (institutional investors)  
ในเดือนมีนาคม 2548  มูลคาการลงทุนของกองทุนไทยในตลาดหลักทรัพยรวมเปน 2.9 แสนลานบาท หรือ
เพียงรอยละ 6 ของมูลคาตลาดของตลาดหลักทรัพยไทย ในขณะที่บริษัทประกันซึ่งสามารถลงทุนในตลาดหุน
ไดเชนกันแตจะตองไมเกินสัดสวนเพดานตามที่กฎหมายกําหนดมีการลงทุนคิดเปนเพียงรอยละ 1.2 ของมูลคา
ตลาด  กองทุนตางชาติมีบทบาทสําคัญในตลาดหลักทรัพยไทยเชนกัน  แตผูลงทุนสถาบันสวนมากไมวาจะเปน
ไทยหรือตางชาติ มักจะเลือกที่จะลงทุนเฉพาะในบริษัทขนาดใหญเทานั้นทําใหไมมีบทบาทในการกระตุนให
บริษัทขนาดกลางหรือขนาดยอมตองปรับปรุงมาตรฐานอภิบาลของบริษัทตนเพื่อดึงดูดเงินทุน13     

ก.ล.ต. และ ตลท. ไดพยายามสงเสริมบทบาทของผูลงทุนที่เปนสถาบันและนักลงทุนในการสงเสริมให
มีการพัฒนาอภิบาลของบริษัทในตลาดหลักทรัพยโดยในป พ.ศ.  2545    มีการจัดตั้งชมรมผูลงทุนสถาบัน 
(Institutional Investor Club: IIC) และสมาคมนักลงทุน (Investor Association)    ในชวงแรกสององคกรนี้
ไดรับการสนับสนุนทางการเงินจากกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ รวมกับกองทุนรวม กองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพ และกองทุนประกันสังคม ดวยเงินลงทุนประมาณ 1 ลานลานบาท (25 พันลานเหรียญสหรัฐฯ)  ที่ผานมา 
ชมรมผูลงทุนสถาบันไดออกแนวทางในการปฏิบัติวาดวยการออกเสียง (Voting Policy Guideline) และกระตุน
ใหสมาชิกเปดเผยบันทึกการออกเสียงไวในเวบไซตของบริษัท  ในขณะที่สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทยซึ่งไดรับ

                                            
13 The World Bank (2005), Corporate Governance Assessment.  http://www.worldbank.org/ifa/rosc_cg_tha.pdf 
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วันที่ 9-10 ธันวาคม 2549 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

เงินสนับสนุนในการซื้อหุนบริษัทในตลาดหลักทรัพยเพื่อที่จะเขาไปมีสวนรวมในการรับรูขอมูลและตรวจสอบ
การบริหารจัดการของบริษัท  ในปจจุบันทําหนาที่ในการรับมอบฉันทะจากผูลงทุนรายยอยอื่นๆ และประเมิน
คุณภาพการจัดประชุมผูถือหุนของบริษัทที่เขาไปถือหุน  อยางไรก็ตาม  สององคกรนี้ยังมิไดมีบทบาทที่โดด
เดนในการผลักดันธรรมาภิบาลของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแตอยางใดเนื่องดวยขอจํากัดทั้งทางดานเงินทุน
และบุคลากร 

ถึงแมวาการตรวจสอบโดยผูลงทุนสถาบันในตลาดหลักทรัพยไทยยังมีจํากัด  คณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยก็ไดพยายามสรางแรงจูงใจในการสราง
ธรรมาภิบาลแกบริษัทจดทะเบียนโดยมีรางวัลมากมาย อาทิ รางวัลธรรมาภิบาลที่ดีที่สุด รางวัลการเปดเผย
ขอมูล และรางวัลขวัญใจนักลงทุน ในแตละป โดยคาดหวังวารางวัลเหลานี้จะชวยโฆษณาใหแกบริษัทที่มีธรร
มาภิบาลเพื่อที่จะดึงดูดความสนใจของผูลงทุนอันจะชวยสรางมูลคาใหแกราคาหุนของบริษัท   

ทั้งนี้ บริษัทในตลาดหลักทรัพยสามารถเขารวมการจัดอันดับธรรมาภิบาลกับบริษัท ไทยเรทติ้งแอนด
อินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัด (Thai Rating and Information Services: TRIS) โดยสมัครใจ บริษัทที่ไดรับ
คะแนนที่ดีจะไดรับสวนลดคาธรรมเนียมการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย แตคาธรรมเนียมดังกลาวไมรวมถึงคาใชจายในการ
จัดอันดับ โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจะเปนผูจายสวนตางที่เกิดขึ้น  

ในความเปนจริงแลว โครงการสรางแรงจูงใจเปนกิจกรรมที่นาสนใจ แตกลับไดรับความสนใจไมมาก
นัก  ซึ่งอาจเกิดจากการที่การดําเนินการภายในของบริษัทสวนใหญยังไมพรอมที่จะปฏิบัติตามหลักธรรมาภิ
บาล โดยจะเห็นไดจากขอมูลในป 2546-2548 มีบริษัทมหาชนที่สมัครใจเขารับการจัดอันดับซึ่งสวนใหญเปน
บริษัทขนาดใหญจํานวน  61    46 และ 57 บริษัทตามลําดับป  ในขณะที่บริษัทที่เปนธุรกิจครอบครัวเลือกที่จะ
คงการจัดการภายในบริษัทในลักษณะที่เรียบงาย อีกทั้งยังไมเห็นถึงประโยชนที่จะไดรับจากการปฏิบัติตาม
หลักธรรมาภิบาล และการเขารับการจัดอันดับ การมีบริษัทเขารวมกวารอยละ  10 ของบริษัทในตลาด
หลักทรัพยทั้งหมด ทําใหเปนการยากที่จะผลักดันใหบริษัทที่ไมเขารับการจัดอันดับปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 

นอกจากการประเมินโดย TRIS แลว ในป พ.ศ. 2544 กลต. และบริษัท McKinsey (Thailand) รวมกับ
ธนาคารโลกไดริเริ่มโครงการจัดอันดับอภิบาลบริษัทในตลาดหลักทรัพยโดยให สถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(Thai Institute of Directors) เปนผูดําเนินการ14  ในการจัดอันดับบริษัทในตลาดหลักทรัพย โดยในปแรกมีการ
จัดอันดับบริษัทขนาดใหญไว 133 บริษัท (ป 2544)  234บริษัท (ป 2545)  337 บริษัท (ป 2546)  371 บริษัท 
(ป 2548)  และ 402 บริษัท (ป 2549)15  ซึ่งสถาบันกรรมการบริษัทไทยมีการจัดอันดับจํานวนบริษัทเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ ทุกป 

การจัดอันดับโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทยจะแตกตางจากการจัดอันดับของ TRIS เนื่องจากการจัด
อันดับโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทยจะใชขอมูลของบริษัทซึ่งรายงานตอคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

                                            
14 หัวขอตอไปจะอธิบายและใหรายละเอียดเกี่ยวกับสถาบันน้ี 
15 การจัดอันดับน้ี จะพิจารณาจากรายงานประจําป  แบบ 56-1  เวปไซตและขอมูลของบริษัทโดยตรง  ดังน้ันจํานวนบริษัทในการจัดอันดับ
ในป 2549  หมายถึง การจัดอันดับบริษัทโดยพิจารณาเอกสารดังกลาวประจําป 2548   สวนในป 2547 ไมมีการจัดอันดับบริษัทจด
ทะเบียน 
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ตลาดหลักทรัพยซึ่งเปนขอมูลสาธารณะและไมเปนความลับ เชนรายงานประจําป  แบบแสดงรายการขอมูล
ประจําป (แบบ 56-1)  หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมผูถือหุน ขอมูลในเวบไซตของบริษัท เปนตน  
อยางไรก็ตาม ผลการจัดอันดับจะไมถูกเปดเผยเปนรายบริษัท แตจะจัดพิมพผลการจัดอันดับในภาพรวมใน 
“”Corporate Governance Report of Thai Listed Companies” แมรายงานดังกลาวจะไมมีรายละเอียด
เกี่ยวกับผลการจัดอันดับในรายบริษัทแตก็มีรายชื่อบริษัทที่มีผลประเมินอยูในเกณฑดี และมีการนําเสนอผล
วิเคราะหแนวทางการบริหารจัดการของบริษัทในหลายประเด็นในภาพรวมซึ่งมีประโยชนมากในการรับรู
ประเด็นปญหาของธรรมาภิบาลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยในแตละป  

4.2.3  มาตรฐานของอภิบาลของบรษิัท (self regulation) 

ในปจจุบัน  มีบริษัทในตลาดหลักทรัพยไมกี่รายที่ไดจัดทํากฎระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติวาดวยธรร
มาภิบาลของบริษัท  การที่จะกระตุนใหบริษัทมีความตระหนักถึงคุณคาและความจําเปนในการมีธรรมาภิบาลใน
การบริหารจัดการบริษัทจะตองเริ่มจากกรรมการและผูบริหารซึ่งเปนผูกําหนดแนวนโยบายและแนวทางในการ
บริหารจัดการของบริษัท  ดวยเหตุผลดังกลาว ก.ล.ต. และ ตลท.ไดจัดตั้งสถาบันกรรมการบริษัทไทยหลังชวง
วิกฤตเศรษฐกิจโดยรวมกับ ธนาคารแหงประเทศไทย และธนาคารโลก วัตถุประสงคของการจัดตั้งสถาบันคือ
เพื่อสงเสริมการพัฒนากรรมการบริษัท และจัดเวทีสําหรับกรรมการในการแลกเปลี่ยนประสบการณและแนวคิด
เกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งขอเสนอแนะตอหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อยกระดับ
คุณภาพและความนาเชื่อถือของกรรมการบริษัท  

ในอดีต  ตลาดหลักทรัพยฯ ไดใหการอุดหนุนดานคาใชจายแกกรรมการบริษัทในตลาดหลักทรัพยที่มี
ความประสงคที่จะเขารับการอบรมกรรมการบริษัทซึ่งจัดโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย เพื่อยกระดับความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับกรอบภารกิจและหนาที่ความรับผิดชอบของผูที่เปนกรรมการบริษัท  แมในปจจุบัน  ตลาด
หลักทรัพยมิไดใหการสนับสนุนในลักษณะดังกลาวอีกตอไป  แตโครงการ DCP ก็ไดรับความนิยมอยาง
กวางขวางไมเฉพาะในวงของผูเปนกรรมการบริษัทเทานั้น  หากรวมถึงผูบริหารระดับสูงของฝายบริหารดวย 
เชน CEO และ CFO ทําใหสถาบันนี้สามารถพึ่งพาการเงินของตนเองได  นับวาเปนโครงการที่ไดรับ
ความสําเร็จอยางยิ่ง   

4.3  มาตรการกํากับดูแลสถาบันการเงินหลังวิกฤตเศรษฐกิจ 
ดังที่ไดกลาวไวกอนแลววา การปลอยกูเงินอยางหละหลวมของธนาคารพาณิชยเปนปจจัยหลักประการ

หนึ่งที่นําไปสูวิกฤตเศรษฐกิจไทย  ดวยเหตุผลดังกลาวในชวงป พ.ศ. 2544-2545  ธนาคารแหงประเทศไทยได
ออกกฎเกณฑหลายฉบับเพื่อที่จะปรับปรุงระบบการกํากับดูแลและตรวจสอบภายในองคกรของสถาบันการเงิน 
โดยเนนการกําหนดคุณสมบัติของบุคคลที่มีบทบาทสําคัญในการตรวจสอบการดําเนินการของบริษัทอันไดแก
กรรมการและผูสอบบัญชี และวางกฎกติกาเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในขององคกรและการประกอบธุรกรรมที่
มีบุคคลเกี่ยวของอันมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

• กําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูสอบบัญชีของสถาบันการเงิน ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีของ
ธนาคารพาณิชยตองไมเปนผูสอบบัญชีที่ตรวจสอบธนาคารพาณิชยแหงเดียวกันเกินกวา 5 ป
ติดตอกันจนถึงรอบบัญชีที่ขอความเห็นชอบ และตองไมเปนผูสอบบัญชีที่ถูกสั่งพักหรือเคยถกูเพกิ
ถอนใบอนุญาตโดยหนวยงานที่พิจารณาออกใบอนุญาตผูสอบบัญชี นอกจากนี้ ผูสอบบัญชีที่ขอ
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วันที่ 9-10 ธันวาคม 2549 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

ความเห็นชอบตองไมเปนผูสอบบัญชีที่ ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กรมสรรพากร หรือหนวยงานอื่นของทางการ เพิกถอนการให
ความเห็นชอบ ไมรับรองหรือไมอนุญาตใหตรวจสอบบัญชีของกิจการที่อยูในการกํากับดูแล  
(ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชีของ
สถาบันการเงิน  ธนาคารพาณิชย  บริ ษัทเงินทุน  บริ ษัทเงินทุนหลักทรัพย  และบริ ษัท
เครดิตฟองซิเอร  ออกเมื่อ 26/11/2545)  

• หามมิใหบุคคลที่มีลักษณะตอไปนี้ดํารงตําแหนงกรรมการของสถาบันการเงิน (1) บุคคลที่มีปญหา
ในการชําระหนีก้ับสถาบันการเงิน (2) เคยถูกถอดถอนจากการเปนผูบรหิารสถาบันการเงินหรอื
บริษัทหลักทรพัยใดมากอน (เวนแตจะพนระยะเวลาที่กําหนดหามหรอืไดรับการผอนผัน) (3) เคย
ถูกกลาวโทษ รองทุกขหรอืกําลังถูกดําเนินคดีในความผิดฐานฉอโกงหรือทุจริต (เวนแตคดีถึงที่
สิ้นสุดโดยไมมีความผิด) (4) เคยทํากิจกรรมใดๆ ที่มีลักษณะหลอกลวงผูอื่น (5) เคยมีพฤติกรรมที่
แสดงถึงวิธีการทําธุรกิจที่ไมเปนธรรมหรือไมนาเชื่อถือ  (6) มีพฤติกรรมที่สอไปในทางไมสุจริต  
(7) มีการทํางานที่แสดงถึงการขาดจรรยาบรรณหรือขาดมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพทางการ
เงิน หรอื (8) มีการบริหารงานที่แสดงถงึการละเลยการทําหนาที่การกลั่นกรองและตรวจสอบดูแล 
(ประกาศธนาคารแหงประเทศไทย เรื่องการแตงต้ังกรรมการที่เปนผูบรหิารและผูบริหารระดับสูง
ของธนาคารพาณิชย เมื่อ 29/7/2547) 

• กําหนดใหกรรมการและผูบรหิารระดับสูงของธนาคารพาณิชย เปนประธานกรรมการ กรรมการบรหิาร 
หรือกรรมการผูมีอํานาจลงนาม ในบริษัทจาํกัดอื่นๆ ไดไมเกิน 3 กลุมธุรกิจ16  เพื่อใหกรรมการมี
เวลาในการตรวจสอบการบริหารของบริษัทมากขึ้น (15/9/2546) 

• กําหนดใหธนาคารตองจัดตั้งคณะกรรมการชุดยอย อันประกอบดวย คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควรจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกําหนด
คาตอบแทนเพื่อที่จะใหกลไกการตรวจสอบของกรรมการมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ องคประกอบ
และคุณสมบัติของคณะกรรมการแตละชุด ตลอดจนหนาที่ความรับผิดชอบจะแตกตางกันไป
แลวแตวาเปนคณะกรรมการชุดใด (ประกาศธนาคารแหงประเทศไทย เรื่องโครงสราง
คณะกรรมการเพื่อสงเสริมธรรมาภิบาลของธนาคารพาณิชย เมื่อ 3/12/2545) 

ตัวอยางเชน คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีหนาที่ดูแลตรวจสอบรายงานทางการเงินและ
สอบทานใหธนาคารพาณิชยปฏิบัติตามกฎระเบียบของธนาคารพาณิชยและกฎหมายที่เกี่ยวของ 
ตองประกอบดวยกรรมการธนาคารพาณิชยอยางนอย 3 คนโดยในจํานวนนี้ตองเปนกรรมการ
อิสระอยางนอย 2 คนและประธานคณะกรรมการตรวจสอบไมควรทําหนาที่ในคณะกรรมการชุด
ยอยอืน่ๆ ในขณะที่คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงซึ่งมหีนาที่ดูแลความเสี่ยงโดยรวมของธนาคาร 
ตองมีกรรมการอยางนอย 5 คนซึง่ประกอบดวยกรรมการและ/หรือผูบริหารของธนาคารพาณิชย 
โดยที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงควรเปนผูทีด่ํารงตําแหนงเปนประธานเจาหนาที่
ผูบริหาร เปนตน 

                                            
16 เปลี่ยนแปลงจากประกาศเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2544 ซ่ึงหามมิใหกรรมการและผูบริหารระดับสูงของธนาคารพาณิชยเปนประธาน
กรรมการ กรรมการบริหาร หรือกรรมการผูมีอํานาจลงนามในบริษัทจํากัดอื่นๆ ไมเกิน 3 แหง 
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• ระงับการใหสินเชื่อแกหรือลงทุนในกิจการที่ธนาคารพาณิชย หรือกรรมการ หรือผูบริหารของ
ธนาคารพาณิชยนั้นมีผลประโยชนเกี่ยวของ หรือใหสินเชื่อแกผูถือหุน หรือผูบริหารของธนาคาร
พาณิชยในปริมาณเกินสมควร17  หรือมีเงื่อนไขอันเปนขอกําหนดพิเศษผิดไปจากปกติ18 (ประกาศ
ธนาคารแหงประเทศไทย เรื่องธุรกรรมเกี่ยวของ (connected transactions)  การใหสินเชื่อแก
หรือลงทุนในกิจการที่มีผลประโยชนเกี่ยวของและการใหสินเชื่อแกผูถือหุนของธนาคารพาณิชย 
เมื่อ 4/8/2544)    อีกทั้งมีการแกไขนิยามของผูมีผลประโยชนเกี่ยวของ โดยไมตองนับรวมหุนที่
ถือโดยสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิด (แกไขเมื่อ 6/11/44)   และเพิ่มเติมขอยกเวน โดยอนุญาต
การใหสินเชื่อแกหรือลงทุนในกองทุนที่จัดตั้งโดยสวนราชการหรือในกิจการที่กระทรวงการคลังมี
ผลประโยชน (เพิ่มเติมเมื่อ 8/8/2548) 

• เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบความเสี่ยงโดยธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารแหงประเทศไทย
เนนการกํากับตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงินไทย โดยประเมินวาสถาบัน
การเงินมีการจัดการดานบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและตอเนื่องหรือไม ธปท. จึงกําหนดใหทํา
การตรวจสอบสถาบันการเงินอยางตอเนื่อง ทั้งการตรวจสอบ ณ ที่ทําการสถาบันการเงิน (on-site 
examination) และการตรวจสอบขณะที่มิไดมีการออกตรวจสอบที่สถาบันการเงิน (off-site 
examination) เพื่อประเมินฐานะการเงินและการบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงิน ทั้งนี้ 
ความถี่ของการเขาตรวจสอบสถาบันการเงินนั้นขึ้นอยูกับสภาพปญหาและการจัดลําดับความเสี่ยง
ของสถาบันการเงินนั้น (ดูตารางที่ 7) นอกจากนี้ ระยะเวลาที่ใชในการตรวจสอบและจํานวนผู
ตรวจสอบที่ใชก็ผันแปรตามขนาดของสถาบันการเงินนั้นดวย (ตารางที่ 8) 

ตารางที่ 7 ความถี่ของการเขาตรวจสอบสถาบันการเงิน 

อันดับของสถาบันการเงิน ความถี่ของการตรวจสอบ 
1 ปละครั้ง 
2 ปละครั้ง 
3 ปละครั้ง 
4 ปละครั้ง โดยยังคงมีการติดตามฐานะและการดําเนนิงานอยางใกลชิด 
5 เขาแทรกแซงและตรวจสอบตลอดป 

ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย สายกํากับสถาบันการเงิน (2545) 

 

                                            
17 การใหสินเชื่อแกหรือลงทุนในปริมาณที่เกินสมควรหมายความรวมถึงการใหสินเชื่อหรือลงทุนดังน้ีคือ (1) การใหสินเชื่อหรือลงทุนรวมกัน
แกกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวของเกินรอยละ 5 ของเงินกองทุนชั้นที่ 1 (2) การใหสินเชื่อหรือลงทุนรวมกันแกกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวของ
เกินรอยละ 50 ของสวนของผูถือหุนของบริษัทจํากัดนั้น (3) การใหสินเชื่อหรือลงทุนรวมกันแกกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวของเกินรอยละ 
25 ของยอดหนี้สินรวมของบริษัทจํากดัหรือบุคคลนั้น  

18 การใหสินเชื่อหรือลงทุนที่ถือวามีเงื่อนไขหรือขอกําหนดเปนพิเศษผิดไปจากปกติ ไดแก (1) การใหสินเชื่อหรือลงทุนโดยมิไดพิจารณาถึง
ฐานะและผลการดําเนินงานของธุรกจิ รวมความเปนไปไดของโครงการ (2) การใหสินเชื่อหรือลงทุนที่เอื้อประโยชนใหแกกิจการนั้น เชน 
เรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยต่ํากวาปกติ ไมมีการจดจํานองอสังหาริมทรัพย เปนตน (3) การใหสินเชื่อแกลูกหน้ีซ่ึงมิไดประกอบธุรกิจจริง  
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วันที่ 9-10 ธันวาคม 2549 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

ตารางที่ 8 ระยะเวลาที่ใชในการตรวจสอบแตละคร้ัง 

ประเภทสถาบันการเงิน จํานวนวันที่ใชตรวจสอบที่สถาบันการเงิน 
ธนาคารพาณชิยไทย:  
ขนาดใหญ 40 
ขนาดกลาง 30 
ขนาดเล็ก 20 
บริษทัเงินทุน:  
ขนาดใหญ 20 
ขนาดกลาง 15 
ขนาดเล็ก 5 

ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย สายกํากับสถาบันการเงิน (2545) 

 
ในสวนของการกํากับดูแลตนเองนั้น  มีธนาคารพาณิชยบางแหงไดจัดทํานโยบายอภิบาลของบริษัท 

(Governance Policy) เอง และธนาคารพาณิชยบางแหงเชน ธนาคารกสิกรไทย เขารวมการจัดอันดับธรรมาภิ
บาลบริษัทโดย (TRIS) ในขณะที่ธนาคารกรุงไทยมีการจัดอบรมเกี่ยวกับการสงเสริมวัฒนธรรมบรรษัทภิบาลใน
องคกร   แมกิจกรรมเหลานี้ยังมีการดําเนินการในวงจํากัดแตก็เปนนิมิตหมายที่ดีวาสถาบันการเงินไทยมีความ
ต่ืนตัวเรื่องธรรมาภิบาลของบริษัทมากขึ้น 

5.  บทสรุป 

วิกฤตเศรษฐกิจป พ.ศ. 2540  นําไปสูการปรับโครงสรางการถือหุนครั้งใหญของภาคธุรกิจไทย  ผูถือ
หุนที่เปนครอบครัวในหลายธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจการเงินตองสูญเสียหุนสวนหรือธุรกิจใหแกรัฐหรือผูลงทุน
ตางชาติที่นําทุนเขามากอบกูธุรกิจในขณะนั้น  แมปญหาอภิบาลของบริษัทครอบครัว เชน การถายโอนกําไร
ออกจากบริษัทมหาชนไปยังบริษัทของครอบครัว หรือการปลอยกูใหแกพวกพองและญาติมิตรในกรณีของ
สถาบันการเงินจะลดลงไปมากอันเปนผลมาจากทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการถือหุน และกฎ กติกาการ
กํากับดูแลที่เขมงวดขึ้น  แตประเทศไทยกลับตองประสบกับปญหาการปนหุนที่มักเกิดขึ้นกับบริษัทขนาดเล็กที่
ไมใชบริษัทครอบครัวซึ่งปะทุขึ้นภายใตยุคทองของตลาดทุนและของรัฐวิสาหกิจที่เกิดจากทั้งนโยบายการแปร
รูปรัฐวิสาหกิจของนายกฯ ทักษิณและจากการที่รัฐเขาไปชวยเหลือสถาบันการเงินชวงหลังวิกฤตเศรษฐกิจ  
วิบากกรรมของประเทศไทยในการพัฒนาอภิบาลของภาคธุรกิจจึงอยูในสภาวะ “หนีเสือปะจระเข” 

ปญหาการปนหุนกลายเปนปญหาทาทายทั้ง ก.ล.ต. และ ตลท. พยายามที่จะปองกันและแกไข  แตทั้ง
สองหนวยงานนี้ก็ตองประสบปญหาจากการที่บทบัญญัติของกฎหมายหลายขอยังไมเอื้ออํานวยใหสามารถ
ตรวจจับผูมีสวนรวมในการกระทําดังกลาว เชน กฎหมายมิไดใหอํานาจ ก.ล.ต. ในการบังคับใหนายหนาคา
หลักทรัพยและผูลงทุนที่เปนสถาบันการเงินตองเปดเผยตัวตนของผูลงทุนที่แทจริง  นอกจากนี้แลวการที่กฎหมาย
กําหนดให ก.ล.ต. จะตองดําเนินการกลาวโทษผานพนักงานสอบสวนกองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ หรือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม แลวแต
ลักษณะความผิด เพื่อดําเนินการตรวจสอบหรือรวบรวมพยานหลักฐาน  โดยหากพนักงานสอบสวนเห็นวามี
การกระทําที่เขาขายเปนการปฏิบัติฝาฝนกฎหมาย ก็จะสงเรื่องใหพนักงานอัยการพิจารณาสั่งฟองคดีตอศาล
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อาญาตอไป   ทําใหการกลาวโทษในหลายกรณีของ ก.ล.ต. ไมสามารถดําเนินการทางกฎหมายไดแมจะเห็นวา
มีการกระทําความผิดเกิดขึ้น  เนื่องจากขาดการประสานความรวมมือระหวางหลายหนวยงานที่รับผิดชอบ 

ดวยขอจํากัดของอํานาจทางกฎหมาย ก.ล.ต. ไดเนนมาตรการในการเปดเผยขอมูลเปนหลักในการ
ปองกันมิใหผูลงทุนถูกบริษัทหลอกลวง  ไมวาจะเปนการกําหนดใหบริษัทตองแจงรายการธุรกรรมที่มีบุคคลที่
เกี่ยวของ การกําหนดใหผูสอบบัญชีตองบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเลขทางการเงินที่อาจมี   แตการ
ดําเนินการนอกกระบวนการทางกฎหมายทําใหไมมีคดีตัวอยางที่สามารถอางอิงไดและเปนบรรทัดฐานในการ
ปฏิบัติแกบริษัทอื่นๆ  และทําใหไมมีการแพรกระจายขาวสารในวงกวางซึ่งจะชวยใหผูลงทุนไดรับรูและมีความ
ต่ืนตัวเกี่ยวกับปญหาอภิบาลของบริษัท  ที่สําคัญที่สุดก็คือ การใชมาตรการทางปกครองดําเนินการทาง
ปกครองไมมีกระบวนการและขั้นตอนที่ชัดเจนดังเชนกระบวนการในศาลทําใหถูกแทรกแซงไดงาย สงผลให
หนวยงานกํากับดูแลเสี่ยงตอการถูกกลาวหาวาเลือกปฏิบัติในการบังคับใชกฎหมาย  การแกกฎหมายจึงเปนสิ่ง
ที่จําเปนอยางยิ่งในการดําเนินการในระยะตอไป 

ปญหาอภิบาลอีกลักษณะที่เกิดขึ้นในยุคหลังวิกฤตเศรษฐกิจคือ ปญหาอภิบาลของรัฐวิสาหกิจ  
โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงิน    ในปจจุบัน เงินกูของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐมีสัดสวนสูง
ถึงรอยละ 20 ของปริมาณเงินใหสินเชื่อในระบบทั้งหมด (ยังมิไดนับรวมเงินใหสินเชื่อจากธนาคารพาณิชยที่
องคกรของรัฐเปนผูถือหุนรายใหญ) เนื่องจากสถาบันการเงินของรัฐมักจะตองสนองนโยบายที่รัฐบาลกําหนดจึง
มีความเสี่ยงที่จะถูกอํานาจการเมืองแทรกแซงสูง  ทําใหเกิดปญหาการปลอยกูที่หละหลวมเพียงเพื่อตอบสนอง
นโยบายประชานิยมของรัฐบาลที่ใชในการหาเสียง หรือ ปลอยกูใหแกพรรคพวกของนักการเมือง สงผลให
สถาบันการเงินของรัฐตองประสบปญหาหนี้เสีย  ปญหาเหลานี้เปนปญหาที่ทาทายธนาคารแหงประเทศไทย
ฐานะผูกํากับดูแลสถาบันเงินและหนวยงานอื่นๆ ที่มีสวนเกี่ยวของกับการตรวจสอบการดําเนินการของ
รัฐวิสาหกิจ  ไมวาจะเปนสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน กระทรวงการคลังในฐานะผูถือหุน หรือภาคประชาชน
ที่เปนเจาของรัฐวิสาหกิจ 
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ภาคผนวก 

รูปภาคผนวกที่ 1 สัดสวนการถือหุนของผูถือหุนรายใหญโดยการถวงน้ําหนัก* รวมของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยไทย แยกตามรายสาขา 
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หมายเหต:ุ  * ถวงนํ้าหนัก ตามมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด (Market Capitalization) และ สัดสวนการถือหุนที่นํามาวิเคราะหน้ี จะเปน

จํานวนการถือหุนของผูถือหุนที่เกินรอยละ 0.5  โดยมีจํานวนบริษัทที่นํามาคํานวณทั้งส้ิน 440  351  และ 462 บริษัทในป 
2540 2544 และ 2548 ตามลําดับ 

ที่มา: รวบรวมโดยผูวิจัย จาก Listed Company Info ป 2540-2545 และ ฐานขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยป 2548 
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2549 เรื่อง สูหนึ่งทศวรรษหลังวิกฤตเศรษฐกิจ : ไดเรียนรูและปรับปรุงอะไรบาง? 

ตารางภาคผนวกที่ 1 สัดสวนการถือหุนของผูถือหุนรายใหญโดยการถวงน้ําหนัก* ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยไทย แยกตามรายสาขา 
 สาขา พ.ศ. บริษัทไทย บุคคลไทย บริษัท

ตางชาติ 
บุคคล
ตางชาติ 

บง./บล. ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย 
และ NVDR 

บ.ประกัน 
ภัย 

กองทุน 
มูลนิธ ิ

ธนาคาร รัฐวิสาหกิจ หนวยงาน
และองคกร
ของรัฐ 

นอมินี
ตางชาติ 

ผลรวม 

ธุรกิจการเกษตร 2540 0.7439 0.5305 0.1554 0.0219 0.0897 0.0144 0.0019 0.0288 0.0085 0.0001 0.0000 0.0444 1.6395 
  2544 0.9823 0.7175 0.1146 0.0328 0.0277 0.0043 0.0090 0.0166 0.0005 0.0023 0.0000 0.0940 2.0016 
  2548 0.4559 0.2759 0.1347 0.0069 0.0045 0.0402 0.0040 0.0007 0.0000 0.0004 0.0000 0.0535 0.9768 
ธนาคาร 2540 4.4356 0.3511 1.4079 0.0025 1.7591 0.6462 0.4300 0.4354 0.0675 0.6802 1.0604 1.4395 12.7153 
  2544 1.6704 0.1223 1.5435 0.0533 0.0707 0.9358 0.1200 0.1021 0.1349 8.7779 0.5910 1.2995 15.4214 
  2548 1.6088 0.1590 2.5829 0.0000 0.2803 0.7756 0.1298 0.3476 0.0123 1.9779 0.4656 1.6810 10.0207 
เคมีภัณฑและพลาสตกิ 2540 1.3818 0.3214 0.3606 0.0355 0.0389 0.0000 0.0107 0.0198 0.0273 0.3225 0.0081 0.0608 2.5873 
  2544 0.5978 0.0745 0.3068 0.0056 0.0043 0.0022 0.0010 0.0035 0.0370 0.3596 0.0053 0.0466 1.4441 
  2548 0.8908 0.0746 0.3080 0.0038 0.0001 0.0400 0.0006 0.0330 0.0013 1.1420 0.0058 0.0560 2.5561 
พาณิชย 2540 0.9209 0.1269 0.4624 0.0063 0.0157 0.0120 0.0011 0.0229 0.0119 0.0005 0.0000 0.1319 1.7124 
  2544 1.1263 0.3062 0.8648 0.0112 0.0115 0.0566 0.0114 0.0748 0.0028 0.0001 0.0000 0.0964 2.5621 
  2548 0.9355 0.1555 0.3350 0.0088 0.0029 0.0523 0.0562 0.0210 0.0070 0.0000 0.0073 0.1397 1.7213 
สื่อสาร 2540 3.9146 1.3481 1.5368 0.0000 0.0832 0.0479 0.0000 0.0248 0.0171 0.0000 0.0000 0.7096 7.6822 
  2544 4.8212 1.4594 3.3065 0.0020 0.0039 0.4056 0.0851 0.2781 0.0177 0.0271 0.0000 1.3232 11.7299 
  2548 3.3791 1.3058 1.7991 0.0022 0.0206 0.1897 0.0550 0.2174 0.0087 0.0054 0.0217 1.1576 8.1624 
ชิ้นสวนอิเลคทรอนคิส 2540 0.2202 0.3034 1.8228 0.1934 0.2435 0.0209 0.0008 0.0491 0.0052 0.0000 0.0000 0.2294 3.0888 
  2544 0.0870 0.0647 1.1454 0.1396 0.0096 0.0211 0.0000 0.0004 0.0026 0.0000 0.0000 1.5769 3.0473 
  2548 0.0429 0.0603 0.6272 0.0065 0.0004 0.0197 0.0011 0.0115 0.0006 0.0000 0.0000 0.3796 1.1498 
พลังงาน 2540 0.4853 0.3200 0.8201 0.0000 0.1958 0.0335 0.0000 0.2884 0.0219 8.3551 0.1000 0.9225 11.5427 
  2544 0.2144 0.1094 1.8386 0.0000 0.0313 0.1493 0.0052 0.0931 0.0010 3.8304 0.0972 0.6883 7.0582 
  2548 0.8690 0.3722 3.0542 0.0000 0.0029 0.3642 0.0172 2.1533 1.1509 6.1559 6.7449 0.9886 21.8732 
บันเทงิและสันทนาการ 2540 0.2404 3.5484 0.3234 0.0000 0.0297 0.0000 0.0000 0.0486 0.0000 0.0031 0.0000 0.1086 4.3022 
  2544 0.2054 1.7570 0.3655 0.0000 0.0015 0.0054 0.0168 0.0222 0.0020 0.0006 0.0000 0.3674 2.7438 
  2548 0.4093 0.6347 0.2139 0.0001 0.0053 0.0426 0.0093 0.0319 0.0000 0.0001 0.3009 0.1501 1.7984 
เงินทนุและหลักทรัพย 2540 0.7048 0.6902 0.2897 0.0153 0.3291 0.0975 0.0891 0.0388 0.3887 0.2543 0.0287 0.0986 3.0247 
  2544 0.1278 0.4580 0.4868 0.0048 0.0421 0.1694 0.0126 0.0308 0.3677 0.0158 0.0064 0.3182 2.0405 
  2548 0.2145 0.3328 0.4136 0.0082 0.0384 0.1150 0.0134 0.0146 0.2002 0.0107 0.0097 0.1009 1.4718 
อาหารและเครื่องดื่ม 2540 0.5612 0.6623 0.3334 0.0661 0.0417 0.1084 0.0085 0.0761 0.0143 0.0000 0.0000 0.0853 1.9574 
  2544 0.3226 0.9058 0.3236 0.0836 0.0163 0.0615 0.0150 0.0151 0.0108 0.0018 0.0000 0.1253 1.8814 
  2548 0.3143 0.6054 0.2052 0.0405 0.0012 0.0738 0.0083 0.0120 0.0056 0.0000 0.0045 0.0689 1.3396 
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วันที่ 9-10 ธันวาคม 2549 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิตี้ จอมเทียน ชลบุรี 

 สาขา พ.ศ. บริษัทไทย บุคคลไทย บริษัท
ตางชาติ 

บุคคล
ตางชาติ 

บง./บล. ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย 
และ NVDR 

บ.ประกัน 
ภัย 

กองทุน 
มูลนิธ ิ

ธนาคาร รัฐวิสาหกิจ หนวยงาน
และองคกร
ของรัฐ 

นอมินี
ตางชาติ 

ผลรวม 

การแพทย 2540 0.0452 0.0997 0.0081 0.0003 0.0169 0.0003 0.0090 0.0026 0.0107 0.0011 0.0000 0.0046 0.1984 
  2544 0.0258 0.0812 0.0047 0.0000 0.0048 0.0001 0.0009 0.0008 0.0038 0.0000 0.0000 0.0000 0.1222 
  2548 0.2815 0.3493 0.0314 0.0002 0.0036 0.0320 0.0991 0.0045 0.0333 0.0000 0.0000 0.0798 0.9147 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย 2540 0.6069 1.5072 0.1752 0.0252 0.2553 0.0123 0.0001 0.0142 0.0677 0.0026 0.0000 0.0661 2.7329 
  2544 0.5859 1.1027 0.6345 0.0103 0.1178 0.1928 0.0189 0.1115 0.0537 0.0320 0.0000 0.3439 3.2041 
  2548 0.7181 1.7616 0.5857 0.0265 0.0522 0.5475 0.0402 0.1267 0.0424 0.0067 0.0187 0.3880 4.3143 
สิ่งทอ+อัญมณี 2540 0.5202 0.2025 0.1934 0.1036 0.0296 0.1032 0.0056 0.0115 0.0427 0.0004 0.0000 0.0864 1.2992 
  2544 0.4528 0.2490 0.2646 0.0222 0.0095 0.0042 0.0108 0.0051 0.0277 0.0007 0.0000 0.0167 1.0634 
  2548 0.3588 0.2075 0.1502 0.0118 0.0063 0.0080 0.0169 0.0014 0.0085 0.0000 0.0000 0.0030 0.7724 
ยานพาหนะ และอปุกรณ 2540 0.2192 0.1223 0.1459 0.0001 0.0069 0.0019 0.0001 0.0169 0.0165 0.0000 0.0000 0.0139 0.5438 
  2544 0.0767 0.3209 0.1390 0.0000 0.0057 0.0010 0.0012 0.0102 0.0025 0.0036 0.0000 0.0309 0.5918 
  2548 0.0753 0.2454 0.1557 0.0469 0.0020 0.0457 0.0121 0.0334 0.0044 0.0009 0.0007 0.0183 0.6409 
ขนสง+คลังสินคา 2540 0.6676 0.1563 0.2577 0.0006 0.1266 0.0188 0.0028 0.0123 0.3460 0.8186 4.2594 0.1808 6.8474 
  2544 0.2156 0.1099 0.0667 0.0097 0.0363 0.0154 0.0049 0.0204 0.1032 0.2915 1.4428 0.0930 2.4094 
  2548 0.3544 0.0948 0.2011 0.0808 0.0045 0.0779 0.0022 0.3238 0.0986 0.0075 1.8452 0.2240 3.3148 
ทุกอุตสาหกรรม 2540 20.8152 13.1253 10.2091 0.5737 4.0506 1.2091 0.7685 1.4066 1.6348 11.8516 5.5192 4.9470 76.1105 
  2544 17.4274 9.2463 13.5008 0.5144 0.4901 2.4453 0.5289 0.9841 1.1666 13.5600 2.2528 7.2749 69.3916 
  2548 15.1299 7.8564 12.0313 0.2935 0.4603 2.9865 0.6106 3.6991 1.7486 9.3388 9.4554 6.1966 69.8070 

หมายเหต:ุ  *  ถวงน้ําหนัก ตามมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด (Market Capitalization) 
1)  สัดสวนการถือหุนที่นํามาวิเคราะหนี้ จะเปนจํานวนการถอืหุนของผูถอืหุนทีเ่กินรอยละ 0.5  โดยมีจํานวนบริษัททีน่ํามาคํานวณทั้งสิ้น 440  351  และ 462 บริษัทในป 2540 2544 

และ 2548 ตามลําดับ 
2)  กองทุน หมายถึง กองทุนรวมและกองทุนเปดทั้งหมด รวมถึง กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และมูลนิธ ิ
3)  ธนาคาร หมายถงึ ธนาคารพาณิชย ที่ไมรวมธนาคารที่มีสถานะเปนรัฐวิสาหกิจ 
4)  รัฐวิสาหกิจ หมายถึง หนวยงานรฐัวิสาหกิจทั้งหมด เชน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน การไฟฟาฝายผลิตฯ บจม.การบินไทย  บจม.ปตท. และ บจม.กสท.  รวมถึง กองทุนเพื่อ

การฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และบรรษัทบริหารสินทรพัยสถาบันการเงนิ 
5)  หนวยงานและองคกรของรฐั หมายถึง กระทรวงตางๆ  กองทัพ สํานักงานประกนัสังคม และสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
6)  นอมนิีตางชาติ หมายถึง 1. บริษัทตางชาติที่มีชื่อบริษัทประกอบดวยคําวา “Nominee”  และ 2. บริษัท N.C.B Trust และ Norbax Inc ซึ่งจัดเปนบริษัทนอมนิีตามงานวิจัยของสฤณ ี

(2549) 
ที่มา: รวบรวมโดยผูวิจยั จาก Listed Company Info ป 2540-2545 และ ฐานขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยป 2548 



เดือนเดน  นิคมบริรักษ และ ชัยสิทธิ์  อนุชิตวรวงศ 35 

การสัมมนาวิชาการประจําป 2549 เรื่อง สูหนึ่งทศวรรษหลังวิกฤตเศรษฐกิจ : ไดเรียนรูและปรับปรุงอะไรบาง? 

ตารางภาคผนวกที่ 2 ขอมูลการกลาวโทษของ ก.ล.ต. ตั้งแตป 2535-9ตุลาคม 2549 (รวม 45 คดี) 
ลักษณะ 

 
ประเภท จํานวนคดี 1/ ชื่อหลักทรพัยหรือธุรกจิทีเ่กีย่วของและขอหา 

1. ทุจริต   - 4  คดี DAIDO*(312), CIRKIT*(307-312), SIKRIN (246,307-312) 
2. การกระทําอนัไมเปนธรรมและการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ - 

 
พนักงานสอบสวน 

3. การประกอบธรุกิจหลักทรัพยโดยไมไดรับอนุญาต - 3 คดี IAM (90) ,Benson Dupont (90), Brinton* (90-ปอ.343) 
1. สั่งฟองแตไมสามารถจับตัวผูตองหาสงฟองได   - 11 คดี PPPC (307-311) , CHICO(312),TTF(246-247),Bill Trade(90), CAM(90), 

WELLINGTON(90), CAC(90), KMC –(นายสอง/น.ส.บุษกร/นายประเสริฐศักดิ์/นาง
วรรณี/พ.อ.อ.ณรงค/นายสุวิทย/นายวีระนนท)(243), THIP (นายน้ํากับพวก) (243), 
TCOAT (นายเลิศชัย) (243), JULDIS (246) 

2. สั่งไมฟอง    - 10 คด ี ONPA(นายวิโรจนกับพวก)(241,246) ,N-PARK (นายทศพงศกับพวก)(311), 
TPIPL(นางอรพินทกับพวก)(243), FCI(243), RR(243) ,TM (312), LANNA  
(นายสารัชต)(241), KMC (นายวิชัย/น.ส.กัญญา/น.ส.สุพรรณี) (243),SCIB  
(นายสุรศักดิ์/นายนพคุณ/นายสุธน/นายสาคร)(243),Brinton (ปอ.343) 

 
 
 
 
      อัยการ 

3. อยูระหวางการพิจารณา    - 3 คดี MGR(307-312), IEC(307,311) , DRA*(90) 
1. พิพากษาลงโทษ - 10 คดี 
 

TCOAT (นายพิชัย)(243) ,THIP (นายหยาง ไล ฟู)(243), ZMICO(307-311), CAC(
นางมัณฑนา/นางนฤมล), TCP(307-312), Brinton (90), CAM(Clifford James 
Brown / บ.CJB Asia) (90), KMC(น.ส.สุรีย/นางชมพูนุช) (243),  
SCIB(นางสวัสดิ์ศรี/นายวิศาล)(243),Brinton(90) 

2. อยูระหวางการพิจารณา  - 4 คดี 
 

ANTELLA(90) ,ROYNET(นายกิตติพัฒน)(238,241,246,312) ,TPIPL (นายประชยั
กับพวก)(239) ,PICNIC*(นายธีรชัชานนทกับพวก) (307-312), BSI*(307-311), 

 
 
 
         ศาล 

3. ยกฟอง     - 2 คดี 
 

BBC(นายสองกบัพวก) (243,246,247)-ศาลฎีกาพิพากษายกฟอง,  
SCIB(น.ส.อัจฉรา)(243)-ศาลชั้นตนพิพากษายกฟอง 

 กรณีการกระทําผดิมาตรา 56  -  9 คดี      คดีขาดอายุความ (1 ป) จึงไมสามารถดําเนินคดีได 
หมายเหต:ุ  1/ บางคดีมีหลายสถานะ เนื่องจากเปนการดําเนินคดีบุคคลมากกวา 1 ราย หรือเปนการกลาวโทษในหลายประเภทความผิด 

  * เปนกรณีที่กลาวโทษตอกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ที่มา: รวบรวมโดยผูวิจัย 


