
คณุพนิิจ  เจรญิพนัธ ์

ประธานเจา้หน้าทีด่า้นการเงินระดบักลุ่ม

อายงุาน : 33 ปี
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ : บญัชีบณัฑิต

ผูจ้ดัการคณุธรรม



“ผมไม่ใช่นกัวชิาการ หรือวทิยากรมอือาชีพ ดงันัน้ การเรียงล าดบัความคิด อาจจะยงัไม่ดี

พอ”

“แทจ้ริงตอ้งการเล่าประสบการณท์ี่ตวัเองประสบมา โดยพยายามไปเช่ือมโยงต่อกบัทฤษฎี

ต่างๆ”

“แทจ้ริง การอบรมในวนัน้ี หากเป็นความเหน็อยากเป็น session ถามตอบ โดยมกีารตัง้

ประเด็น ดงันัน้ผมอยากใหทุ้กท่านช่วยมสีว่นร่วม”

“หลายเร่ืองที่ยกตวัอย่าง อาจจะไปพาดพิงถึงใคร กข็ออภยัมา ณ ที่น้ี”

“หลายท่านในที่น้ี อาจจะมคุีณสมบตัทิี่ดีอยู่แลว้ กข็อใหร้กัษามนัไว”้



1. ตอ้งการสรา้งผูจ้ดัการของเราใหม้คีณุภาพ และสามารถพฒันาตวัเองเป็นผูบ้ริหารระดบัสูงใดใ้นีีสสดุ

2. ตอ้งการสรา้ง Successor ใหก้บับริษัี

ความคาดหวงัของ Session น้ี !!



คณุธรรมจรยิธรรมของผูน้ ำ

นโยบำยควำมยัง่ยนื (Sustainability Growth)

กำรตอ่ตำ้นกำรทุจรติ คอรร์ปัช ัน่



วสัิยทศัน์ (VISION)

“As a major financially robust Thai Company, to 

become an international player in all sectors of the 

Automotive business”

“เป็นบริษัทไทยข้ามชาตทิี่ม่ันคง 

ท าธุรกจิทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์”



1. แสวงหาโอกาสในการลงทนุท าธุรกจิใหม่ๆ 
เพื่อสร้างการเตบิโตอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภบิาล

2. สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง 
เพื่อเป็นองค์กรนวัตกรรมที่มีมาตรฐานการท างานอย่างเป็นระบบ

3. สนับสนุนการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ (MISSION) 



“ยามเมือ่ฝูงโคลอยขา้มฟากหากโคทีเ่ป็นผูน้ าฝูงวา่ยตรง โคทีเ่ป็นบรวิารท ัง้หมด

กว็า่ยตรงตามฉนัใด  ในหมู่มนุษยผู์ใ้ดไดร้บัแต่งต ัง้เป็นใหญ่ ประพฤตดิปีระพฤติ

ชอบ ลูกน้องบรวิารทีแ่วดลอ้มใกลช้ดิกย็่อมประพฤตดิ ี ประพฤตชิอบฉนันัน้”

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

คุณธรรมในการบรหิารงานบรหิารคน





องคป์ระกอบของผูน้ ำที่ดี

คุณธรรม

จรยิธรรม

เกง่

งาน

เกง่คน

สร้างผลได้ผลลพัธ์ตามท่ีบริษัทคาดหวงั
มีความเป็นมืออาชีพ (Professional)

สร้างการยอมรับ เช่ือมัน่ จากผู้บริหาร 
 ความผกูพนัธ์กบัพนกังานในทีม
(Engagement)

ภายใต้ กฎหมาย จรรยาบรรณ
ข้อบงัคบั กรอบกติกาในบริษัท หรือสากลให้การยอมรับ

เกง่คดิ

 มีความรู้หลายๆ ด้าน
 ความสามารถในการแก้ไขปัญหา 
 มีความคิดสร้างสรรค์
 การตดัสินใจ



เก่งงาน ?

1. Thairung Leadership Style

• มีวิสยัทศัน์ (Vision)
• บริหารงานอยา่งมืออาชีพในเชิงรุก (Skill/Process/Speed)
• มุง่ผลส าเร็จของงาน (Profit & Growth)
• สามารถท างานภายใต้แรงกดดนั (ไมม่องปัญหาเป็นข้อจ ากดั)
• มีจริยธรรมและความซื่อสตัย์
• สร้างมือรอง
• มีอารมณ์ขนั



เก่งงาน ?

2.  Competency

• ความรู้ทกัษะในงานท่ีตนเองรับผิดชอบ
• ความรู้ทกัษะท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจ (กฎหมาย/ภาษาองักฤษ)
• ความรู้ทกัษะในการบริหารงาน
• ความรู้ทกัษะในการบริหารคน



เก่งคน ?
หลักทศพธิราชธรรม

1. ความเสียสละ



เก่งคน ?

2. ประพฤตตินเป็นแบบอย่าง ที่ดงีาม



เก่งคน ?

3. ความรับผดิชอบ



เก่งคน ?

4. ความซื่อสัตย์สุจริต



เก่งคน ?

5. อัธยาศัยอ่อนโยน เคารพในเหตุผลที่ควร มีสัมมาคารวะต่อผู้
อาวุโส และอ่อนโยนต่อบุคคลที่ เสมอกันและต ่ากว่า 



เก่งคน ?

6. ความอุตสาหะเพยีรพยายาม



เก่งคน ?

7. เหตุมีผล การควบคุมอารมณ์ 



เก่งคน ?

8. ไม่รังแก เอาเปรียบ เบียดเบียนผู้อ่ืน ผู้ที่ต ่ากว่า



9. ความอดทน

เก่งคน ?

9. ความอดทน



เก่งคน ?

10. ความยุตธิรรม คือ ความหนักแน่น ถอืความถกูต้อง เที่ยงธรรม
เป็นหลัก ไม่เอนเอียงหวั่นไหวด้วยค าพดู อารมณ์













กฎธรรมชาต ิหรือสัจจะธรรม

1. คนเราเลือกเกดิไม่ได้ แต่เลือกที่จะเป็นได้

2. ไม่มีอะไรในโลกนีไ้ด้มาฟรี ต้องลงทุน, ต้องฝึกฝน

3. การเปลี่ยนแปลงในแต่ละเร่ือง ต้องลงมือท าและใช้เวลาคดิ 

เพยีงอย่างเดยีวไม่ได้

4. ปลูกถั่วได้ถั่ว ปลูกแตงได้แตง





นโยบายความย ัง่ยนื



นโยบายความย ัง่ยนื
Sustainability Growth

1. เป็นองคก์ารทีมุ่่งผลสมัฤทธิ ์(HPO)



บรรษทัภบิาล   : ธรรมาภบิาล
(Good Corporate Governance)
การบรหิารจดัการธุรกจิทีเ่ป็นธรรมโปรง่ใสและเสมอภำค  

โดยผูท้ีม่อี ำนำจบรหิำร และอ ำนำจในกำรตดัสนิใจในธรุกจิ

น้ันๆ มคีวำมรบัผดิชอบต่อหนำ้ที ่และผลกำรกระท ำของตน 

ต่อผูท้ีม่สีว่นไดส้ว่นเสยีกบับรษิทั (Stakeholders)

ควำมรบัผดิชอบของกรรมกำรบรษิทั 

สทิธแิละควำมเท่ำเทยีมกนัของผูถ้อืหุน้ 

กำรเปิดเผยขอ้มูลและควำมโปรง่ใส

(Good Governance)
หลกัการบรหิารกจิการบา้นเมอืงและสงัคมทีด่ี

มคีวำมถูกตอ้งเป็นธรรม สจุรติโปรง่ใสมปีระสทิธภิำพ 

และประสทิธผิลดว้ยหลกั  6 ประกำร คอื 

หลกันิตธิรรม (Rule of Law)

คุณธรรม (Ethic) 

หลกัควำมโปรง่ใส (Transparency)

หลกักำรมสีว่นรว่ม ( Participation)  

หลกัควำมรบัผดิชอบ (Accountability)

หลกัควำมคุม้ค่ำ (Value for Money)

การบรหิารจดัการทีด่ ี

ระบบการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี

2. เป็นองคก์รทีม่ธีรรมภบิาล (CG)

http://oknation.nationtv.tv/blog/goodguru/2007/05/13/entry-2

เป้ำหมำยหรอืผลลพัธเ์ดยีวกนั



บรรษทั อภบิาล

บรษิทัขนาด

ใหญ่

บ ารุงรกัษา  

ปกครอง

มกีารก ากบัดูแลและบรหิารจดัการใหอ้งคก์ร

บรรลุเป้าหมายทีต่อ้งการ คอื การเตบิโตทีย่ ัง่ยนื

1. สามารถสรา้งก าไร เตบิโตอย่างตอ่เน่ือง

2. มคีวามโปรง่ใส ตรวจสอบได้

3. ค านึงถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย

http://www.cgthailand.org/TH/principles/CG/Pages/cg-concept.aspx



3. ใชเ้ทคโนโลยพีฒันาระบบงานเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ 

(Infra structure)

• สนบัสนุนดา้น Operation 
DMS/TOPSERVE/

IOS/BIZPLUS/

Social Network 

(Website/Facebook เป็นตน้)

• งาน Support
Myachieved/QSSC/LMS/

ระบบงำนบญัชกีำรเงนิ



4. กระบวนการท างานทีช่ดัเจน

2. กระบวนการท างานหน่วยงาน/ธุรกจิทีช่ดัเจน

 มสีว่นรว่มจดัท ำ ทบทวนแกไ้ข SOP / WI /  

Document Support/ Form ฯลฯ ทีเ่กีย่วกบังำนที่

รบัผดิชอบหรอืกระบวนกำรท ำงำนทีเ่กีย่วขอ้ง

 สอน  ตดิตำม ควบคมุใหพ้นักงำนในสงักดัปฎบิตัิ

ตำมกระบวนกำรท ำงำนทีก่ ำหนด

 แกไ้ขปรบัปรงุตำมผลกำรตรวจประเมนิ

บทบาทผูจ้ดัการ

1. กระบวนการท างานระดบับุคคลทีช่ดัเจน

 Job Description (JD) ตรงตำมหนำ้ที ่

หรอืงำนที ่พนง. รบัผดิชอบที่

 สือ่สำรท ำควำมเขำ้ใจกบัพนักงำน 

(เร ิม่งำน/ก ำหนดKPI ประจ ำปี / สรปุผลงำนประจ ำปี)



5. มนีวตักรรมทีต่อบสนองความตอ้งการลูกคา้ (Innovation)

 Technology and 

Innovation Continue to 

Change our world (Internet 

of Thing / Big Data/ cloud/ 

Artificial Intelligence/Electric 

and Driverless Cars)

WHY

 Our Mission

HOW

 Innovation Strategy (7)

 Create a culture of 

Innovation(KEA: Attitude 

/Mindset/ Values/Beliefs/ 

Norm/Behavior) (24)

 Use a Systematic, 

Disciplined process (14)

 Measure innovation 

success (16)

Out Come

 Innovation 

Culture

 Innovation 

Success Rate

(Commercial)



ผลของนวตักรรม
















6. รบัผดิชอบตอ่สงัคม (CSR)



7. สรา้งวฒันธรรมองคก์รทีเ่ขม้แข็ง (Culture/Values)

ตอ้งมคีำ่นิยม วฒันธรรมทีถ่กูตอ้ง
ตอกย ำ้ใหพ้นักงำนมรีำกฐำนควำมเชือ่เดยีวกนั

เพือ่ใหม้องเห็นเป้ำหมำยรว่มกนั



การตอ่การทุจรติคอรร์ปัช ัน่



Anti – Corruption

วนัตอ่ตา้นคอรร์ปัช ัน่แหง่ชาติ

• ปรำบปรำมคอรร์ปัช ัน่

• ประเทศของเรำ, เรำไม่ท ำ, ไม่ใหค้นอืน่ท ำ

• บรษิทัของเรำ, เรำไม่ท ำ, และไม่ใหค้นอืน่ท ำดว้ย

• ควำมซือ่สตัยส์จุรติ ในค ำจ ำกดัควำมวงกวำ้งตอ่ลกูคำ้, 

ตอ่ผูบ้งัคบับญัชำ, ตอ่เพือ่นรว่มงำน, ตอ่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ
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Anti – Corruption

วนัตอ่ตา้นคอรร์ปัช ัน่แหง่ชาต ิ2558
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Anti – Corruption

วนัตอ่ตา้นคอรร์ปัช ัน่แหง่ชาติ 2559



ทีม่ำ http://www.transparency-thailand.org/

การจดัท า CPI ในปี พ.ศ. 2559

TI ไดจ้ดัอนัดบัจากประเทศตา่งๆท ัว่โลก จ านวน 176 ประเทศ



Note: Transparency International Corruption Perception Index,  surveyed from business people and country analysts

ดชันีชีว้ดัภาพลกัษณค์อรร์ปัช ัน่ประเทศไทย

61
64

70

64
59

63

84
80

84

78 80

88
85

76

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

102
101

2016

ล าดบั

ปี





คะแนนประเทศไทยยอ้นหลงั 5 ปีนบัจากปัจจุบนั











1.  มสี่วนรว่ม และกลา้แสดง 

ความเหน็ในการบรหิารจดัการ

2. ความเสมอภาค/ความสุขใน

ท างาน

3. สรา้งวนิยัในการท างาน **

4. การถว่งดุลอ านาจ 

5. พนกังานมคีวามพงึพอใจ

6. มคีวามมัน่คงในการท างาน

ประโยชนข์องการตอ่ตา้นทุจรติคอรร์ปัช ัน่ 

1. ไดร้บัการยอมรบัและความ 

ไวว้างใจ จากสาธารณะ

2. โอกาสขยายตลาดเพิม่มาก

ขึน้ จากภาพลกัษณอ์งคก์ร

3. สรา้งมูลคา่เพิม่ และลด

ตน้ทุน

4. แกปั้ญหาทีเ่รว็ขึน้-

ขอ้เสนอแนะ

5. เปลีย่นวฒันธรรมองคก์ร*

6. องคก์รมคีวามย ัง่ยนื

องคก์ร พนกังาน





สำระส ำคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูบ้รหิำร BU



ขอบเขตของนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ี และ
จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธรุกจิ





สำระส ำคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูบ้รหิำร BU



นิยำม กำรทจุรติคอรร์ปัช ัน่ (Corruption)

• หมำยถงึ  กำรตดิสนิบนทกุรปูแบบ ไดแ้ก ่กำรให ้

เสนอให ้ สญัญำ ใหค้ ำมั่น เรยีกรอ้งรบัเงนิ/

ทรพัยส์นิ หรอืประโยชนอ์ืน่ใด ซึง่ไม่เหมำะสม

จำกบคุคคล ลกูคำ้ คูค่ำ้ หน่วยงำนเอกชน 

หน่วยงำนรฐั หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ไม่วำ่จะ

โดยทำงตรงหรอืทำงออ้ม



ชอ่งทำงกำรแจง้เบำะแส/รอ้งเรยีน/คุม้ครองผูแ้จง้เบำะแส



สำระส ำคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูบ้รหิำร BU



สำระส ำคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูบ้รหิำร BU
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AMBITIONS / ความปรารถนา  CEO
1. Continuous Growth

To consistently grow our business into a global player, operating to world

class standards, through adopting long term, creative and achievable

business goals.

1. การเติบโตอย่างต่อเนื่อง
สร้างการเติบโตของธุรกจิอย่างต่อเน่ือง ด้วยการท างานอย่างมีมาตรฐานในระดบัสากล
สร้างสรรค์ เพือ่ประสบความส าเร็จทางธุรกจิในระยะยาว

2. Diversification

To extend our range of products and services within a growing number of

sectors in which we are active, in order to broaden the partners’ base and

ensure resilience in the face of commercial adversity.

2. การขยายประเภทธุรกจิและการบริการ
ขยายประเภทของผลติภัณฑ์และบริการให้เติบโตอย่างกว้างขวางในคู่ค้าธุรกจิ และ
ทุกประเภทธุรกจิ สร้างความม่ันคง และพร้อมเผชิญหน้าอย่างเข้มแข็ง หากเกดิปัญหา
ทางเศรษฐกจิ
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3. Integrity & Professionalism

To ensure that our management and employees, at all times, perform

their duties with the highest levels of integrity & professionalism.

3. ความซ่ือสัตย์และความเป็นมืออาชีพ
สร้างความม่ันใจว่าตลอดเวลาผู้บริหารและพนักงานของเราจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ
ด้วยความซ่ือสัตย์และความเป็นมืออาชีพ

4. Employee & National Skills

To develop the skills base of each partner company to improve the

service we offer our customers and to improve the overall skills base in

Thailand.

4. มาตรฐานทักษะความช านาญระดบัชาติ
พฒันาทักษะความช านาญในแต่ละบริษทั เพือ่ปรับปรุงการให้บริการแก่ลูกค้า และพฒันาสู่ระดบัโลก

AMBITIONS / ความปรารถนา
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5. Business & Employee Development

To pursue creative policies that ensure our business are developed and

at the same time our employees developed in confidence and in experience.

5. การพฒันาศักยภาพบุคลากร
สร้างนโยบายที่สร้างสรรค์ (คดิใหม่ ท าใหม่) ที่เอ้ือประโยชน์ในการพฒันาธุรกจิ พร้อมกนัน้ันพนักงาน
จะได้รับการพฒันา และประสบการณ์ที่ดอีย่างมั่นใจ

6. Focus & Passion

To be determined and steadfast at all times to maintain our focus and the 

passion with which we pursue these ambitions.

6. ความมุ่งม่ัน และท างานด้วยใจรัก
มุ่งม่ันแน่วแน่ที่จะท าให้ความปรารถนาของเราให้บรรลุผลส าเร็จ

AMBITIONS / ความปรารถนา
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สรุปประเดน็หวัขอ้ผูจ้ดัการคุณธรรม

 ผูจ้ดักำรตอ้งเป็นแบบอยำ่ง (คนเกง่) และมี

คณุธรรมจรยิธรรมในกำรบรหิำรงำน (คนด)ี

 ยดึมั่นปฎบิตัติำมนโยบำย ขอ้ก ำหนดของบรษิทั

 ตระหนักเร ือ่งควำมซือ่สตัยส์จุรติ และปฎบิตัติำม

นโยบำยเร ือ่งตอ่ตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัช ัน่



Q & A


