
หลักเกณฑการจัดตั้ง/รวมทุนและกํากับดูแลบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจ 
 

เพ่ือใหการจัดตั้ง/รวมทุน และกํากับดูแลบริษัทในเครือเปนไปอยางเหมาะสมและเปนมาตรฐาน
มากข้ึน และสอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน จึงเห็นสมควรปรับปรุงหลักเกณฑการจัดตั้ง/รวมทุนและกํากับดูแล
บริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจท่ีคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบเม่ือวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
 
ขอบเขตการใชบังคับ 

ใหใชบังคับกับรัฐวิสาหกิจทุกแหง และรัฐวิสาหกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ซ่ึงใหรวมถึงรัฐวิสาหกิจท่ีไดรับยกเวนกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีใชกับรัฐวิสาหกิจท่ัวไปดวย 
ท้ังนี้ ยกเวนการรวมลงทุนของรัฐวิสาหกิจท่ีเปนสถาบันการเงิน ตามวัตถุประสงคการจัดตั้ง 

 
คํานิยาม 

“รัฐวิสาหกิจ” หมายความถึง รัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

“รัฐวิสาหกิจแม” หมายความถึง องคการของรัฐบาลหรือหนวยงานธุรกิจท่ีรัฐบาลเปนเจาของ 
หรือบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีสวนราชการมีทุนรวม อยูดวยเกินกวารอยละหาสิบ 

“บริษัทในเครือ” หมายความถึง บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด หรือหางหุนสวนนิติบุคคล 
ท่ีรัฐวิสาหกิจมีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละยี่สิบหา 

“การจัดตั้งบริษัทในเครือ” หมายความถึง กรณีที่รัฐวิสาหกิจเปนผูจัดตั้งบริษัทขึ้นใหม และ
รัฐวิสาหกิจมีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละยี่สิบหา 

“การรวมทุนในบรษัิทในเครือ” หมายความถึง กรณีท่ีมีบริษัทดําเนินการอยูแลว และรัฐวิสาหกิจ
เขาไปมีทุนในบริษัทดังกลาว และทําใหรัฐวิสาหกิจมีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละยี่สิบหา 
 
๑. หลักเกณฑการจัดตั้ง/รวมทุนในบริษัทในเครือ 

๑) การจัดตั้ง/รวมทุนตองเปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ โดยเฉพาะกฎหมายจัดตั้งของรัฐวิสาหกิจ 
๒) บริษัทในเครือตองไมดําเนินกิจการท่ีเปนภารกิจหลักของรัฐวิสาหกิจแม ยกเวน การจัดตั้ง/

รวมทุนในบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจท่ีมีลักษณะดังนี้ 
๒.๑) รัฐวิสาหกิจท่ีมีปญหาดานการเงินและมีความจําเปนตองปรับโครงสรางกิจการ เพ่ือใหเกิด

ความเปนไปไดในการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
๒.๒) รัฐวิสาหกิจตองการขยายธุรกิจสูตลาดตางประเทศ เพ่ือนําความเชี่ยวชาญไปสรางรายได

เพ่ิมเติมในตางประเทศ หรือเสริมสรางความม่ันคงในการใหบริการสาธารณูปโภคสาธารณูปการของประเทศ 
๒.๓) รัฐวิสาหกิจมีความจําเปนตองลงทุนจํานวนมาก เพ่ือจัดหาเทคโนโลยี หรือตองการ 

ความเชี่ยวชาญในการดําเนินธุรกิจ 
๓) บริษัทในเครือตองดําเนินกิจการท่ีเก่ียวเนื่องโดยตรงกับภารกิจหลักของรัฐวิสาหกิจแม 
๔) บริษัทในเครือตองไมมีอํานาจผูกขาดและสิทธิพิเศษของรัฐวิสาหกิจแม 
๕) บริษัทในเครือตองไมประกอบกิจการท่ีมีลักษณะเปนการแขงขันกับเอกชน เวนแตมีความจําเปน

เพ่ือประโยชนในการรักษาความม่ันคงของรัฐ รักษาประโยชนสวนรวม หรือการจัดใหมีสาธารณูปโภค 
๖) บริษัทในเครือตองไมดําเนินกิจการเก่ียวกับการผลิตสินคา หรือบริการท่ีมีผลเสียตอสุขภาพ

อนามัย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
 
 



- ๒ - 
 

๒. การพิจารณาการจัดตั้ง/รวมทุนในบริษัทในเครอื 
๒.๑ ข้ันตอนการขออนุมัติ 

๒.๑.๑ การขออนุมัติจัดตั้ง/รวมทุนในบริษัทในเครือ 
รัฐวิสาหกิจแมที่มีความประสงคจะจัดตั้ง/รวมทุนในบริษัทในเครือใหพิจารณา

ตามหลักเกณฑการจัดตั ้ง/รวมทุนในบริษัทในเครือ ขอ ๑ โดยดําเนินการจัดทําขอมูลตามขอ ๒.๒  
และนําเสนอกระทรวงเจาสังกัด เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) และคณะรัฐมนตรี
ตามลําดับ ทั้งนี ้ กรณีการจัดตั ้ง/รวมทุนมีร ัฐวิสาหกิจรวมถือหุ นเกินกวา ๑ แหง ใหรัฐวิสาหกิจแม 
ของรัฐวิสาหกิจท่ีมีสดัสวนของทุนสูงท่ีสุดเปนผูเสนอ 

สําหรับรัฐวิสาหกิจแมท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ท่ีมีความ
ประสงคจัดตั้ง/รวมทุนในบริษัทในเครือท่ีรัฐวิสาหกิจท่ีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละยี่สิบหาแตไมเกินรอยละหาสิบ
ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจพิจารณา ท้ังนี้ ใหนําหลักเกณฑการจัดตั้ง/รวมทุนในบริษัทในเครือ
ตามขอ ๑ ประกอบการพิจารณาดวย 

๒.๑.๒ การยุบเลิก/ถอนการลงทุน/ควบรวมบริษัทในเครือ 
(๑) รัฐวิสาหกิจแมท่ีมีความประสงคจะยุบเลิก/ถอนการลงทุนในบริษัทในเครือ  

ใหรายงานตอกระทรวงเจาสังกัด และ คนร. เพ่ือทราบ 
(๒) รัฐวิสาหกิจแมท่ีมีความประสงคจะควบรวมบริษัทในเครือที่ไดมีการจัดตั้งแลว

ใหดําเนินการเสนอตามข้ันตอนการขออนุมัติ ขอ ๒.๑.๑ 
๒.๑.๓ การเปล่ียนแปลงและ/หรือเพ่ิมเติมวัตถุประสงค 

ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงและ/หรือเพ่ิมเติมวัตถุประสงคของบริษัทในเครือ 
จากท่ีไดรับอนุมัติในการจัดตั้ง/รวมทุนในบริษัทในเครือ จะตองขอความเห็นชอบตามข้ันตอนการขออนุมัติขอ ๒.๑.๑ 
 

๒.๒ ขอมูลประกอบการขออนุมัติ 
กําหนดใหรัฐวิสาหกิจท่ีมีความประสงคจะจัดตั้ง/รวมทุนในบริษัทในเครือ จัดทําขอมูล ดังนี้ 
๒.๒.๑ ผลการศึกษา 

(๑) ความจําเปนในการจัดตั้ง/รวมทุนในบริษัทในเครือ และหลักการและเหตุผล 
ท่ีแสดงวาดําเนินการเปนไปตามหลักเกณฑการจัดตั้ง/รวมทุนในบริษัทในเครือ ขอ ๑ 

(๒) ผลกระทบจากการจัดต้ัง/รวมทุนในบริษัทในเครือท่ีเก่ียวของกับสภาพ 
และโครงสรางอุตสาหกรรม ที่แสดงจํานวนผูประกอบกิจการนั้นในอุตสาหกรรมทั้งรัฐวิสาหกิจและเอกชน 
สภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

(๓) ผลกระทบตอการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจแม และประโยชนท่ีรัฐวิสาหกิจแม
จะไดรับจากการจัดตั้ง/รวมทุน รวมถึงรูปแบบความสัมพันธระหวางรัฐวิสาหกิจแมและบริษัทในเครือ 

๒.๒.๒ แผนการดําเนินงาน 
(๑) ข้ันตอนและกําหนดเวลาในการจัดตั้ง/รวมทุนในบริษัทในเครือ  
(๒) รายละเอียดเก่ียวกับการประกอบกิจการหรือแผนธุรกิจระยะ ๕ ป ของบริษัท 

ในเครือ ท่ีมีรายละเอียดอยางนอยประกอบดวย  
(๒.๑) แผนการลงทุน แหลงเงินลงทุน ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบกิจการ 
(๒.๒) ลักษณะผลิตภัณฑ/บริการ กลุมลูกคาเปาหมาย แผนการตลาด 
(๒.๓) ที ่มาของรายได ประมาณการรายได - คาใช จาย ผลตอบแทน 

ทางการเงิน ผลตอบแทนท่ีรัฐวิสาหกิจแมจะไดรับจากการจัดตั้ง/รวมทุน  
(๒.๔) แผนบริหารความเสี่ยงในการดําเนินงาน และปจจัยท่ีมีผลกระทบหลัก

ตอกิจการ (Key Success Factor) 



- ๓ - 
 

(๓) การกําหนดกิจการท่ีจะโอนใหกับบริษัทในเครือจากรัฐวิสาหกิจแม ในกรณี 
ท่ีบริษัทในเครือดําเนินกิจการท่ีรัฐวิสาหกิจแมดําเนินการอยู 

(๔) แผนการโอนถายพนักงานและโครงสรางอัตรากําลังของบริ ษัทในเครือ 
และรัฐวิสาหกิจแมภายหลังการจัดตั้ง/รวมทุน 

(๕) รายชื่อผูถือหุน ทุนจดทะเบียน และแหลงท่ีมาของเงินทุนของรัฐวิสาหกิจแม
ท่ีจะจัดตั้ง/รวมทุนในบริษัทในเครือ  

(๖) โครงสรางผูบรหิาร และองคประกอบคณะกรรมการ 
(๗) โครงสรางอัตราคาตอบแทนของกรรมการ ผูบริหาร และพนกังาน 

๒.๒.๓ การเสนอขอยกเวนกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีใชกับรัฐวิสาหกิจ
ท่ัวไปใหแกบริษัทในเครือท่ีเปนรัฐวิสาหกิจท่ีตองการขยายธุรกิจสูตลาดตางประเทศตามนโยบายภาครัฐ  
เปนเรื่องๆ ไป พรอมท้ังใหเหตุผลในการยกเวนดังกลาว 
 
๓. การกํากับดูแลบริษัทในเครือ 

๓.๑ การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีใชกับรัฐวิสาหกิจท่ัวไป 
๓.๑.๑ บริษัทในเครือที ่เป นร ัฐว ิสาหกิจที ่จ ัดตั ้งขึ ้นใหมต องปฏิบัต ิตามกฎ ระเบียบ 

ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีใชกับรัฐวิสาหกิจท่ัวไปท้ังหมด ยกเวน 
(๑) กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวกับการประเมินผล 
(๒) กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวกับโครงสรางอัตรากําลัง 

๓.๑.๒ บริ ษั ทใน เครื อ ท่ี เป นรั ฐวิ สาห กิจ ท่ี ได รั บยก เว นกฎ ระ เบี ยบ  ข อบั ง คับ  
และมติคณะรัฐมนตร ีท่ีใชกับรัฐวิสาหกิจท่ัวไป อยูกอนแลว ใหไดรับการยกเวนตอไป 

 
๓.๒ การรายงานขอมูลของบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจ  

ใหรัฐวิสาหกิจแมของรัฐวิสาหกิจท่ีมีสัดสวนของทุนสูงท่ีสุดเปนผูดําเนินการรายงานขอมูล
ของบริษัทในเครือท่ีมีอยูแลว และกรณีท่ีมีการจัดตั้ง/รวมทุนในบริษัทในเครือข้ึนใหม โดยจัดสงขอมูลให
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในฐานะฝายเลขานุการ คนร. เพ่ือรายงาน คนร. ดังนี้ 

๓.๒.๑ ขอมูลการจัดตั้งของบริษัทในเครือท้ังหมดของรัฐวิสาหกิจแม ประกอบดวย 
(๑) รายชื่อบริษัทในเครือท้ังหมด  
(๒) รายละเอียดการประกอบกิจการ หรือแผนธุรกิจของบริษัทในเครือ 
(๓) รายชื่อผูถือหุน และสัดสวนการถือหุนในบริษัทในเครือ 
(๔) องคประกอบกรรมการ โครงสรางผูบริหาร และจาํนวนพนักงาน 
(๕) รายชื่อกรรมการและผูบริหาร รวมท้ังโครงสรางเงินเดือน คาตอบแทน  

เบี้ยประชุมและสวัสดิการของกรรมการและผูบริหาร ท้ังนี้ ใหแสดงหมายเหตุวากรรมการและผูบริหารบริษัทในเครือ
ทานใดดํารงตําแหนงกรรมการและผูบริหารในรัฐวิสาหกิจแมดวย 

(๖) กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีใชกับรัฐวิสาหกิจท่ัวไปท่ีบริษัท 
ในเครือแตละแหงไดรับการยกเวน 

(๗) แนวทางหรือหลักเกณฑของรัฐวิสาหกิจแมท่ีใชกํากับดูแลบริษัทในเครือ 
(๘) ขอมูลอ่ืนๆ ท่ี สคร. กําหนดเพ่ิมเติมตอไป 
 
 
 



- ๔ - 
 

๓.๒.๒ การรายงานขอมูลของบริษัทในเครือภายหลังการจัดตั้ง 
(๑) บริษัทในเครือท่ีจัดตั้งข้ึนใหมท้ังท่ีเปนรัฐวิสาหกิจและไมเปนรัฐวิสาหกิจ  

ใหรายงานความคืบหนาการดําเนินการตามแผนธุรกิจ (Progress report) และรายงานผลการดําเนินงาน 
ทางการเงินเทียบกับประมาณการกระแสเงินสด (Cash Flow Projection) ภายใน ๖ เดือนหลังจากการจัดตั้ง/รวมทุน 

(๒) บริษัทในเครือท้ังท่ีเปนรัฐวิสาหกิจและไมเปนรัฐวิสาหกิจ ใหจัดสงขอมูล
รายงานประจําป ภายใน ๖๐ วันนับจากสิ้นปบัญชี และสําหรับกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการและผูบริหาร
ระหวางป ใหรายงานทุกครั้งเม่ือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายใน ๓๐ วัน และขอมูลอ่ืนๆ ท่ี สคร. กําหนดเพ่ิมเติมตอไป  

 
๓.๓ หลักเกณฑการกํากับดูแลบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจแม 

๓.๓.๑ รัฐวิสาหกิจแมตองมีการกํากับดูแลบริษัทในเครือใหมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดีทัดเทียม
กับบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และท่ีรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติ โดยบริษัทในเครือ 
ตองถือปฏิบัติอยางนอย ดังนี้ 

(๑) จัดใหมีระบบการบริหารจัดการท่ีดี และปฏิบัติตามแนวทางการเปดเผยขอมูล
ผานรายงานประจําป ท่ีโปรงใสและตรวจสอบได 

(๒) นโยบายปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน ท้ังโครงสรางการถือหุน/การจัดการ 
(๓) โครงสรางกรรมการท่ีมีการถวงดุล มีกรรมการอิสระ การจัดใหมีคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
(๔) งบการเงินของบริษัทในเครือตองผานการตรวจสอบ/สอบทานโดยผูสอบบัญชี 

ท่ีไดรับอนุญาต 
๓.๓.๒ หลักเกณฑการปฏิบัติงานระหวางรัฐวิสาหกิจแมและบริษัทในเครือ (Secondment) 

รัฐวิสาหกิจแมตองมีการกําหนดหลักเกณฑการปฏิบัติงานระหวางรัฐวิสาหกิจแม
และบริษัทในเครือ (Secondment) ท่ีชัดเจนและเหมาะสม โดยในสวนคาตอบแทนของพนักงานของบริษัทในเครือ 
และรัฐวิสาหกิจแมท่ีไดรับมอบหมายใหไปปฏิบัติงานใหเลือกรับคาตอบแทนทางใดทางหนึ่ง และกําหนดวาระ
การดํารงตําแหนงท่ีชัดเจน และเหมาะสม 
 
หมายเหตุ :  

1. คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ มีมติรับทราบและเห็นชอบตามผลการประชุม คนร.  
ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑการจัดตั้ง/รวมทุน
และกํากับดูแลบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจ  

2. คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีมติกําหนดใหรัฐวิสาหกิจและบริษัทในเครือท่ีจดทะเบียน
และกระจายหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดรับการยกเวนการปฏิบัติตามหลักเกณฑการจัดตั้ง/
รวมทุนและกํากับดูแลบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจในสวนของหลักเกณฑและการพิจารณาการจัดตั้ง/
รวมทุนในบริษัทในเครือ (ตามขอ ๑ และขอ ๒ ของหลักเกณฑการจัดตั้ง/รวมทุนและกํากับดูแลบริษัท
ในเครือของรัฐวิสาหกิจ) แตยังคงตองถือปฏิบัติในสวนของการกํากับดูแลบริษัทในเครือ (ตามขอ ๓ 
ของหลกัเกณฑการจัดตั้ง/รวมทุนและกํากับดูแลบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจ และกรณีท่ีมีการจัดตั้ง/
รวมทุนในบริษัทในเครือข้ึนใหม ขอใหจัดสงขอมูลตามขอ ๓.๒.๑ ของหลักเกณฑการจัดตั้ง/รวมทุน
และกํากับดูแลบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจ ให สคร. ภายใน ๓๐ วัน เพ่ือรายงานให คนร. ทราบ
ตอไป) 
 


