
ตอนที� 1 

 

จากวิกฤตเศรษฐกิจของโลกในปี 
และวิธีการแกไ้ข   สิ�งหนึ� งที�นกับริหารและนกัวิชาการคน้พบ  คือ  ความลม้เหลวของระบบการควบคุมภายใน
ที�ขาดความโปร่งใส  มีการเ ล่นพรรคเ ล่นพวกปกปิดข้อมูล ที� แท้จ ริง
ความเสี�ยงที�ดีอย่างเป็นระบบทั�วทั/งองค์กร  ต่อมาการบริหารงานโดยนาํการบริหารความเสี�ยงแบบบูรณาการ
ทั�วทั/ งองค์กรมาใช้  จึงเป็นที�แพร่หลายและรู้จักกันทั�วโลก  อย่างไรก็ตามยงัมีปัญหาและอุปสรรคที�ทาํให้
การดําเนินงานไม่มีประสิทธิภาพและ
ต่างหนัมามองเรื�องของ  “ธรรมะ”  ที�ควรจะมีอยูใ่นตวัตนแต่ละบุคคลมากขึ/น  จนเป็นที�มาของการบริหารจดัการ
ที�เรียกวา่    “หลกัธรรมาภิบาล” 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
กิจการที�ดีครอบคลุมผูเ้กี�ยวข้อง  4  
ผู ้ปฏิบัติงาน  4.  ด้านผู ้รับบริการและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
6  หลักการ คือ   1. หลักนิติธรรม   
5. หลกัความรับผดิชอบ    6. หลกัความคุม้คา่

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทยการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทยการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย
หลกันิติธรรม หลกันิติธรรม ��������   หลกัคุณธรรม หลกัคุณธรรม ��������

การกาํกบัดูแลกจิการที�ดีการกาํกบัดูแลกจิการที�ดีการกาํกบัดูแลกจิการที�ดี

( CORPORATE  GOVERNANCE 

   

   

   

โดย :  กลุ่มงานธรรมาภิบาล กฟผ
 สาํนกัผูว้า่การ

จากวิกฤตเศรษฐกิจของโลกในปี  2540  หลายประเทศทั�วโลกรวมถึงประเทศไทย 
สิ�งหนึ� งที�นกับริหารและนกัวิชาการคน้พบ  คือ  ความลม้เหลวของระบบการควบคุมภายใน

ที�ขาดความโปร่งใส  มีการเ ล่นพรรคเ ล่นพวกปกปิดข้อมูล ที� แท้จ ริงทางการเ งิน  ไม่ มีการบริหาร
ความเสี�ยงที�ดีอย่างเป็นระบบทั�วทั/งองค์กร  ต่อมาการบริหารงานโดยนาํการบริหารความเสี�ยงแบบบูรณาการ
ทั�วทั/ งองค์กรมาใช้  จึงเป็นที�แพร่หลายและรู้จักกันทั�วโลก  อย่างไรก็ตามยงัมีปัญหาและอุปสรรคที�ทาํให้

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลปรากฏให้เห็นอยู่เนืองๆ  สุดท้ายและท้ายสุด  ทุกคน
ที�ควรจะมีอยูใ่นตวัตนแต่ละบุคคลมากขึ/น  จนเป็นที�มาของการบริหารจดัการ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  (กฟผ.)  ก็ตระหนกัในเรื�องนี/   จึงไดก้าํหนดนโยบายการกาํกบัดูแล
4  ด้าน  ได้แก่  1. ด้านรัฐ สังคมและสิ� งแวดล้อม   

ด้านผู ้รับบริการและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย   โดยใช้หลักธรรมาภิบาล  ซึ� งประกอบด้วย 
หลักนิติธรรม   2. หลักคุณธรรม    3. หลักความโปร่งใส   

หลกัความคุม้คา่   มาเป็นเครื�องมือในการบริหารงานขององคก์ร

มารู้จกัธรรมาภบิาลกนัดกีว่า 

การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทยการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทยการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย   
��������  หลกัความโปร่งใส หลกัความโปร่งใส ��������  หลกัการมีส่วนร่วม หลกัการมีส่วนร่วม ��������หลกัความรับผดิชอบ หลกัความรับผดิชอบ ��������

การกาํกบัดูแลกจิการที�ดีการกาํกบัดูแลกจิการที�ดีการกาํกบัดูแลกจิการที�ดี  

CORPORATE  GOVERNANCE - CG ) 

หลกัการมีส่วนร่วม 
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กลุ่มงานธรรมาภิบาล กฟผ. 
สาํนกัผูว้า่การ 

มถึงประเทศไทย  ต่างคน้หาเหตุผล
สิ�งหนึ� งที�นกับริหารและนกัวิชาการคน้พบ  คือ  ความลม้เหลวของระบบการควบคุมภายใน 

ทางการเ งิน  ไม่ มีการบริหาร 
ความเสี�ยงที�ดีอย่างเป็นระบบทั�วทั/งองค์กร  ต่อมาการบริหารงานโดยนาํการบริหารความเสี�ยงแบบบูรณาการ 
ทั�วทั/ งองค์กรมาใช้  จึงเป็นที�แพร่หลายและรู้จักกันทั�วโลก  อย่างไรก็ตามยงัมีปัญหาและอุปสรรคที�ทาํให ้

ให้เห็นอยู่เนืองๆ  สุดท้ายและท้ายสุด  ทุกคน 
ที�ควรจะมีอยูใ่นตวัตนแต่ละบุคคลมากขึ/น  จนเป็นที�มาของการบริหารจดัการ 

ก็ตระหนกัในเรื�องนี/   จึงไดก้าํหนดนโยบายการกาํกบัดูแล
ด้านรัฐ สังคมและสิ� งแวดล้อม   2. ด้านองค์กร  3. ด้าน

โดยใช้หลักธรรมาภิบาล  ซึ� งประกอบด้วย  
หลักความโปร่งใส   4. หลักการมีส่วนร่วม    

มาเป็นเครื�องมือในการบริหารงานขององคก์ร   

��������  หลกัความคุ้มค่าหลกัความคุ้มค่า  
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แต่หากจะมาพูดต่อไปยืดยาวตอนนี/  หลายคนก็ยงัคงงงๆ เพราะยงัไม่ค่อยแน่ใจว่า “ธรรมาภิบาล” 

คืออะไร และทําไมต้องมีธรรมาภิบาล  เอาเป็นว่าในช่วงแรกนี/ เรามาทําความเข้าใจกับความหมายของ 
ธรรมาภิบาลก่อน   จึงขอนําบางทัศนะของผู ้รู้ที�อยู่ในแวดวง  และเป็นที�ยอมรับโดยทั�วไปมาบอกกล่าว 
สัก  2  ทศันะ  แลว้จึงคอ่ยไปทาํความรู้จกัในแต่ละหลกัการ  ดงันี/  

ทัศนะที� 1 :  จากบางช่วงบางตอนของบทสัมภาษณ์  ดร.บวรศกัดิS    อุวรรณโน   เลขาธิการสถาบนั
 พระปกเกลา้ 

ธรรมาภิบาล มาจากคาํวา่  ธรรมะ  และ  อภิบาล  ซึ� งภาษาองักฤษใช้คาํวา่  Good  และ Governance 
เมื�อนาํมารวมกนัก็หมายถึง  การบริหารจดัการที�ดี  ทาํให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกคนทุกกลุ่ม Stakeholder  ไดใ้นส่วน 
ที�เขาควรจะไดด้ว้ยวิธีการบริหารที�โปร่งใส  ตรวจสอบได ้ มีความรับผิดชอบ  ยึดมั�นในหลกัคุณธรรม  และ
ตอบสนองความตอ้งการของคนที�เกี�ยวขอ้งอยา่งมีประสิทธิภาพ 

การบริหารจดัการที�ดีจะก่อใหเ้กิดผลใน 3 ขอ้หลกั   คือ 

1. ผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่าย  ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า  พนักงาน  ผูถื้อหุ้น  แม้กระทั�ง Supplier  
ไดป้ระโยชน์ที�ควรจะไดรั้บ  ไมถู่กเบียดบงัผลประโยชน์เป็นของใครผูใ้ดผูห้นึ�ง 

2. เมื�อมีการบริหารจดัการที�ดี  ค่าใช้จ่ายจะลดลง  เพราะสิ� งที�หมดไปกบัความไม่มี
ประสิทธิภาพการทุจริตการเล่นพรรคเล่นพวกจะนอ้ยลง หรือไมมี่เลย  

3. ถา้มีธรรมาภิบาลในการบริหารบริษทัฯ  ก็จะทาํให้คนเขาเชื�อถือ คนอยากมาลงทุนและ 
ซื/อหุน้ของบริษทัฯ  

ในทางตรงกนัขา้ม  อธรรมาภิบาล  คือ  การไมมี่ธรรมาภิบาล  การบริหารจดัการที�ไม่ดี  ซึ� งส่งให้เกิดผล
ในทางตรงขา้ม  3  ขอ้คือ 

1. ผูที้�มีส่วนได้เสียไม่ได้ส่วนที�เขาควรจะได ้ ลูกคา้ไดก้ารบริการที�ไม่ดี  เพราะพนักงาน
ไม่ไดท้าํงานเพื�อสนองความตอ้งการของลูกคา้  แต่ทาํงานเพื�อสนองความตอ้งการของ 
ผูมี้อาํนาจในการแต่งตั/ง พนกังานไม่ไดสิ้�งที�ควรจะได ้ ทาํงานแต่ไม่ไดรั้บการเลื�อนขั/น 
เพราะมีการวิ�งเตน้  เล่นพรรคเล่นพวก  คนที�ทาํงานกห็มดกาํลงัใจ  

2. ทาํให้เกิดค่าใช้จ่ายและการตดัสินใจที�ผิดพลาด  เนื�องจากตดัสินใจเลือกซื/อสินคา้หรือ
บริการเพราะได้ค่าคอมมิชชั�น แทนที�จะเลือกซื/อเพราะคุณภาพและราคาที�ดีกว่า  ทาํให้
บริษทัฯ ตอ้งเสียเงินมากขึ/นแต่ไดข้องที�ไมดี่มาใช ้

3. ทา้ยที�สุดการไม่มีธรรมาภิบาล  คือ  การไม่ได้รับความเชื�อถือจากใครเลย  แม้แต่ 
คนภายในบริษทัฯ  และคนภายนอก  ซึ� งเมื�อเขาไมเ่ชื�อถือ  เขากไ็มซื่/อหุน้ของบริษทัฯ 
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ทศันะที� 2 : จากบางช่วงบางตอนของบทความ  “มาร่วมกนัสร้างวฒันธรรมธรรมาภิบาลกนัเถอะ” 
 ของ  ดร.ถวลิวดี  บุรีกุล  สาํนกัวจิยัและพฒันาสถาบนัพระปกเกลา้ 

ค ําว่า ธรรมาภิบาล เกิดจากคําว่า "ธรรม" บวกกับ "อภิบาล" เป็นวิธีการที� ดีในการใช้อํานาจ  
เพื�อบริหารจดัการทรัพยากรขององคก์ร 

ธรรมาภิบาลเป็นเรื� องของหลักการบริหารแนวใหม่ เป็นหลักการทาํงาน   ซึ� งหากมีการนํามาใช ้
เพื�อการบริหารงานแล้ว   จะเกิดความเชื�อมั�นว่าจะนาํมาซึ� งผลลพัธ์ที�ดีที�สุดคือ   ความเป็นธรรม   ความสุจริต  
ความมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล 

การปฏิบติัตาม  “หลกัธรรมาภิบาล”  หรือ  Corporate Governance  บางคนอาจคิดวา่เป็นภาระ 
ที�ต้องทําตามข้อกําหนด  ไม่ว่าจะเป็นของภาครัฐ  ของตลาดหลักทรัพย์  หรือองค์กรระหว่างประเทศ   
แต่หากมองอีกมุมในยุคที�เราจาํเป็นตอ้งติดต่อการคา้กบันานาประเทศนับเป็นโอกาสดีที�องค์กรจะได้ยกระดบั
ตนเองสู่มาตรฐานสากล  ซึ� งหมายถึงประโยชน์ทางธุรกิจอยา่งนอ้ย  3  ประการ   1. ความเชื�อมั�นของผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย หรือนกัลงทุน    2. เป็นองคก์รที�โปร่งใส ตรวจสอบได ้และ   3. มีขีดความสามารถสูงในการแข่งขนักบั
บริษัทอื�นๆ  ทั/ งในระดับประเทศและระดับโลก  ในยุคที� เราต้องพึ� งพาการค้าระหว่างประเทศ  
หลกั  “ธรรมาภิบาล”   จึงเป็นกลยทุธ์หนึ�งที�ช่วยใหอ้งคก์รกา้วสู่สากล  และเพื�อการเจริญเติบโตอยา่งย ั�งยนื  

และเมื�อทุกท่านพอจะเข้าใจเกี�ยวกบัหลักธรรมาภิบาล   ประโยชน์และโทษโดยพอประมาณแล้ว 
ต่อไปเราจะขอเสนอเกร็ดความรู้ในรายละเอียดของแต่ละหลกัการ   .......................  (โปรดติดตามตอนต่อไป) 

 
 

สวสัด.ี 

   

กลุ่มงานธรรมาภิบาล กฟผ.   สํานักผู้ว่าการ     โทรศัพท์ 63120   โทรสาร 63193 


