


Established in 1964, Thailand Management Association (TMA) 
is a highly professional body of managers and executives, from 
all branches of business in Thailand who are dedicated to 
seeking and transferring knowledge through the exchange of the 
latest information on advanced managerial principles and practices 
in various fields. TMA activities, encompassing management 
development training, consulting services, seminars, and 
international conferences, are aimed at helping Thai leaders and 
managers stay abreast of the latest development in managerial 
concepts and practices. TMA also provides networking and 
knowledge sharing opportunities for business people and public 
policy makers to create better understanding and cooperation 
in driving management excellence of the Thai organizations. 
Upon realizing the necessity to keep Thailand competitive, TMA 
has, in several occasions, organized programs and activities 
involving world-class and internationally–renowned personalities 
in order to serve this particular objective.

พฤติบญัญตัิ
สมาชิกของสมาคมฯ ทกุคนพงึใสใจไวเสมอวา เราควรจะตอง

1. ประพฤตตินเปนพลเมอืงด ีและตองหม่ันประกอบกรรมดตีอสังคม
2. พึงสงัวรอยูเสมอในความรบัผิดชอบตอสงัคมโดยปฏบิตัใิหสอดคลองกบัประโยชน

ของสาธารณชน 
3. ตระหนกัถึงความรับผดิชอบ และหนาท่ีทีจ่ะตองปฏิบตัติามตัวบทกฎหมายของแผนดิน
4. ดํารงไวซึ่งช่ือเสียง และยึดถือกฎขอบังคับของสมาคมการจัดการธุรกิจแหง

ประเทศไทย
5. ปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคของกิจการ โดยคํานึงถึงขอพึงปฏิบัติของการจัดการ

ที่ดีของสมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย โดยละเวนการใชอาํนาจ หนาท่ี 
เพื่อผลประโยชนสวนตน

6. ตระหนักถึงศักดิ์ศรี ความเสมอภาคของทุกกลุมและบุคคล พึงละเวนการปฏิบัติ
ที่มีอคติ

THE CODE OF CONDUCTS
Every member of the Association is expected to have full 
regard to the Code of Conducts and shall demonstrate:

1. Good citizenship and positive contribution to the society.
2. Ethical awareness and social responsibility by acting in 

accordance to public interest. 
3. Responsibilities and roles to comply with all of the laws and 

regulations.
4. Commitment to uphold the Association’s reputation and these 

Articles of the Association.
5. Commitment to achieve the objectives of the Association, with 

regard to the Code of Excellence Management Practice, and 
demonstrate no abuse of power and authority for personal gains.

6. Respect for the dignity and equality of all groups and 
individuals, and refrain from any action which might prejudice.

จดัทาํโดย : ฝายสมาชกิสมัพนัธ 
สมาคมการจดัการธรุกจิแหงประเทศไทย – TMA 
276 ซอยรามคาํแหง 39 (เทพลลีา 1) ถนนรามคาํแหง แขวงพลบัพลา 
เขตวงัทองหลาง กรงุเทพฯ 10310

Thailand Management Association – TMA 
276 Soi Ramkhamhaeng 39 (Thepleela1)  Ramkhamhaeng Road, 
Plubpla, Wangthonglang,Bangkok 10310

Tel: 0-2319-7675-8, 0-2718-5601-4 
Fax: 0-2319-5666, 0-2718-6144  

Follow us: 

www.tma.or.th         TMA.Fanclub @tmafanclubT

ตดิตอลงโฆษณาไดที ่ :
คณุวทิยา โทร. 0-2319-7677 ตอ 253 อเีมล. wittaya@tma.or.th 
คณุภณัฑริา โทร. 0-2319-7677 ตอ 170 อเีมล. phantira@tma.or.th

 ชีวิตยุคเทคโนโลยีที่จะตองวนเวียนกับการพึ่งพาอุปกรณ
ไฮเทค เพื่อเขาถึงโลกออนไลนที่คอยอํานวยความสะดวกในการ
ติดตอส่ือสาร พฤติกรรมคนจะมีชีวิตเหมือนกันทั้งโลก คือ 
ออนไลนผานอุปกรณมือถือ พูดคุยกันผานเครือขายสังคม
ออนไลน แชรภาพสวนตัวใหคนติดตาม คนหาขอมูลออนไลน  
สวนคอมพิวเตอรสวนใหญปจจุบันจะถูกใชทํางานรับ-สงอีเมล 
คนหาขอมลู อานขาว อานหนงัสอือนไลน จดัการกับขอมลู เปนตน 
ทั้งหมดเกิดจากเทคโนโลยีที่เขามาในชีวิตประจําวัน และแทรกแซง
เขามาในระบบการทํางาน  

 ปจจุบันสิ่งเหลานี้ไดกลายเปนเรื่องของ “ยุคดิจิทัล”  
ที่ทุกคนตองปรับเปล่ียนวิถีการดําเนินชีวิต และการทํางาน  
ซึ่งนับจากน้ีจะตองมกีารเปลีย่นแปลงเกิดขึน้อกีในเวลาอนัรวดเร็ว
อยางแนนอน ธรุกจิตองปรบัทัง้กระบวนการคดิและวธิกีารในการ
บรหิารจดัการ เพ่ือใหทนัและตอบสนองความตองการทีห่ลากหลาย 
และ เมื่อธุรกิจเปลี่ยนแนวทาง คนทํางานก็ตองพัฒนาใหทันความ
ตองการของตลาด เพราะอนาคตคือ สิ่งที่ไมแนนอน วันนี้อยูกับ
โลกดิจิทัล วันขางหนาอาจจะมีอะไรที่มากกวานี้ 

 และทกุวนันีเ้รือ่งราวของเทคโนโลยมีมีนัสมองทีม่คีวามฉลาด
มากขึ้นก็ไดเขามาลดบทบาทมนุษยแลว อยางที่เห็นไดชัด คือ 
ธนาคารไดเปลี่ยนรูปแบบเปน Online Banking ไดเห็นหุนยนต
เขามาทํางานในโรงพยาบาล  และหุนยนตถือถาดอาหารเสิรฟตาม
โตะอาหาร  แนนอนวายังมีอีกหลายอาชีพที่เทคโนโลยีเหลานี้จะ
เขามาทาํงานแทน โดยเฉพาะงานเอกสาร งานแอดมนิ มใีหเราไดเหน็
ในไมชานี้แนๆ  

 แลวคณุ เตรยีมพรอมรบัมอืความเปล่ียนแปลงแลวหรือยังั?














































































