หลักเกณฑการจัดตั้ง/รวมทุนและกํากับดูแลบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจ
เพื่อใหการจัดตั้ง/รวมทุน และกํากับดูแลบริษัทในเครือเปนไปอยางเหมาะสมและเปนมาตรฐาน
มากขึ้น และสอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน จึงเห็นสมควรปรับปรุงหลักเกณฑการจัดตั้ง/รวมทุนและกํากับดูแล
บริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจที่คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๐
ขอบเขตการใชบังคับ
ใหใชบังคับกับรัฐวิสาหกิจทุกแหง และรัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ซึ่งใหรวมถึงรัฐวิสาหกิจที่ไดรับยกเวนกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่ใชกับรัฐวิสาหกิจทั่วไปดวย
ทั้งนี้ ยกเวนการรวมลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงิน ตามวัตถุประสงคการจัดตั้ง
คํานิยาม

“รัฐวิสาหกิจ” หมายความถึง รัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒
และที่แกไขเพิ่มเติม
“รัฐวิสาหกิจแม” หมายความถึง องคการของรัฐบาลหรือหนวยงานธุรกิจที่รัฐบาลเปนเจาของ
หรือบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่สวนราชการมีทุนรวม อยูดวยเกินกวารอยละหาสิบ
“บริษัทในเครือ” หมายความถึง บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด หรือหางหุนสวนนิติบุคคล
ที่รัฐวิสาหกิจมีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละยี่สิบหา
“การจัดตั้งบริษัทในเครือ” หมายความถึง กรณีที่รัฐ วิส าหกิจ เปน ผูจัด ตั้งบริษัทขึ้นใหม และ
รัฐวิสาหกิจมีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละยี่สิบหา
“การรวมทุนในบริษัทในเครือ” หมายความถึง กรณีที่มีบริษัทดําเนินการอยูแลว และรัฐวิสาหกิจ
เขาไปมีทุนในบริษัทดังกลาว และทําใหรัฐวิสาหกิจมีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละยี่สิบหา
๑. หลักเกณฑการจัดตั้ง/รวมทุนในบริษัทในเครือ
๑) การจัดตั้ง/รวมทุนตองเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะกฎหมายจัดตั้งของรัฐวิสาหกิจ
๒) บริษัทในเครือตองไมดําเนินกิจการที่เปนภารกิจหลักของรัฐวิสาหกิจแม ยกเวน การจัดตั้ง/
รวมทุนในบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะดังนี้
๒.๑) รัฐวิสาหกิจที่มีปญหาดานการเงินและมีความจําเปนตองปรับโครงสรางกิจการ เพื่อใหเกิด
ความเปนไปไดในการเพิ่มประสิทธิภาพ
๒.๒) รัฐวิสาหกิจตองการขยายธุรกิจสูตลาดตางประเทศ เพื่อนําความเชี่ยวชาญไปสรางรายได
เพิ่มเติมในตางประเทศ หรือเสริมสรางความมั่นคงในการใหบริการสาธารณูปโภคสาธารณูปการของประเทศ
๒.๓) รั ฐวิ สาหกิจมี ความจําเปนตองลงทุนจํานวนมาก เพื่อจัดหาเทคโนโลยี หรือตองการ
ความเชี่ยวชาญในการดําเนินธุรกิจ
๓) บริษัทในเครือตองดําเนินกิจการที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับภารกิจหลักของรัฐวิสาหกิจแม
๔) บริษัทในเครือตองไมมีอํานาจผูกขาดและสิทธิพิเศษของรัฐวิสาหกิจแม
๕) บริษัทในเครือตองไมประกอบกิจการที่มีลักษณะเปนการแขงขันกับเอกชน เวนแตมีความจําเปน
เพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐ รักษาประโยชนสวนรวม หรือการจัดใหมีสาธารณูปโภค
๖) บริษัทในเครือตองไมดําเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิตสินคา หรือบริการที่มีผลเสียตอสุขภาพ
อนามัย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

-๒๒. การพิจารณาการจัดตั้ง/รวมทุนในบริษัทในเครือ
๒.๑ ขั้นตอนการขออนุมัติ
๒.๑.๑ การขออนุมัติจัดตั้ง/รวมทุนในบริษัทในเครือ
รัฐ วิส าหกิจ แมที่มีความประสงคจ ะจัดตั้ง/รว มทุน ในบริษัท ในเครือใหพิจ ารณา
ตามหลัก เกณฑก ารจัด ตั้ง /รว มทุน ในบริษัท ในเครือ ขอ ๑ โดยดํ า เนิน การจัด ทํ า ขอ มูล ตามขอ ๒.๒
และนําเสนอกระทรวงเจาสังกัด เพื่อนําเสนอคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) และคณะรัฐมนตรี
ตามลํ า ดับ ทั ้ง นี้ กรณีก ารจัด ตั ้ง /รว มทุน มีร ัฐ วิส าหกิจ รว มถือ หุน เกิน กวา ๑ แหง ใหร ัฐ วิส าหกิจ แม
ของรัฐวิสาหกิจที่มีสดั สวนของทุนสูงที่สุดเปนผูเสนอ
สําหรับรัฐวิสาหกิจแมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่มีความ
ประสงคจัดตั้ง/รวมทุนในบริษัทในเครือที่รัฐวิสาหกิจที่ทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละยี่สิบหาแตไมเกินรอยละหาสิบ
ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจพิจารณา ทั้งนี้ ใหนําหลักเกณฑการจัดตั้ง/รวมทุนในบริษัทในเครือ
ตามขอ ๑ ประกอบการพิจารณาดวย
๒.๑.๒ การยุบเลิก/ถอนการลงทุน/ควบรวมบริษัทในเครือ
(๑) รั ฐวิ สาหกิจแมท่ีมีความประสงคจ ะยุบเลิก/ถอนการลงทุน ในบริษัทในเครือ
ใหรายงานตอกระทรวงเจาสังกัด และ คนร. เพื่อทราบ
(๒) รัฐวิสาหกิจแมที่มีความประสงคจะควบรวมบริษัทในเครือที่ไดมีการจัดตั้งแลว
ใหดําเนินการเสนอตามขั้นตอนการขออนุมัติ ขอ ๒.๑.๑
๒.๑.๓ การเปลี่ยนแปลงและ/หรือเพิ่มเติมวัตถุประสงค
ในกรณี ที่ มีก ารเปลี่ย นแปลงและ/หรือ เพิ่ มเติม วัต ถุป ระสงคข องบริ ษัท ในเครื อ
จากที่ไดรับอนุมัติในการจัดตั้ง/รวมทุนในบริษัทในเครือ จะตองขอความเห็นชอบตามขั้นตอนการขออนุมัติขอ ๒.๑.๑
๒.๒ ขอมูลประกอบการขออนุมัติ
กําหนดใหรัฐวิสาหกิจที่มีความประสงคจะจัดตั้ง/รวมทุนในบริษัทในเครือ จัดทําขอมูล ดังนี้
๒.๒.๑ ผลการศึกษา
(๑) ความจําเปนในการจัดตั้ง/รวมทุนในบริษัทในเครือ และหลักการและเหตุผล
ที่แสดงวาดําเนินการเปนไปตามหลักเกณฑการจัดตั้ง/รวมทุนในบริษัทในเครือ ขอ ๑
(๒) ผลกระทบจากการจั ด ตั้ ง /ร ว มทุ น ในบริ ษั ท ในเครื อ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ สภาพ
และโครงสรางอุตสาหกรรม ที่แสดงจํานวนผูประกอบกิจการนั้นในอุตสาหกรรมทั้งรัฐวิสาหกิจและเอกชน
สภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
(๓) ผลกระทบตอการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจแม และประโยชนที่รัฐวิสาหกิจแม
จะไดรับจากการจัดตั้ง/รวมทุน รวมถึงรูปแบบความสัมพันธระหวางรัฐวิสาหกิจแมและบริษัทในเครือ
๒.๒.๒ แผนการดําเนินงาน
(๑) ขั้นตอนและกําหนดเวลาในการจัดตั้ง/รวมทุนในบริษัทในเครือ
(๒) รายละเอียดเกี่ยวกับการประกอบกิจการหรือแผนธุรกิจระยะ ๕ ป ของบริษัท
ในเครือ ที่มีรายละเอียดอยางนอยประกอบดวย
(๒.๑) แผนการลงทุน แหลงเงินลงทุน ทรัพยสินที่ใชในการประกอบกิจการ
(๒.๒) ลักษณะผลิตภัณฑ/บริการ กลุมลูกคาเปาหมาย แผนการตลาด
(๒.๓) ที ่ม าของรายได ประมาณการรายได - คา ใชจ า ย ผลตอบแทน
ทางการเงิน ผลตอบแทนที่รัฐวิสาหกิจแมจะไดรับจากการจัดตั้ง/รวมทุน
(๒.๔) แผนบริหารความเสี่ยงในการดําเนินงาน และปจจัยที่มีผลกระทบหลัก
ตอกิจการ (Key Success Factor)

-๓(๓) การกําหนดกิจ การที่จ ะโอนใหกับบริษัทในเครือจากรัฐ วิส าหกิจแม ในกรณี
ที่บริษัทในเครือดําเนินกิจการที่รัฐวิสาหกิจแมดําเนินการอยู
(๔) แผนการโอนถ า ยพนั ก งานและโครงสร า งอั ต รากํ า ลั ง ของบริ ษั ท ในเครื อ
และรัฐวิสาหกิจแมภายหลังการจัดตั้ง/รวมทุน
(๕) รายชื่อผูถือหุน ทุนจดทะเบียน และแหลงที่มาของเงินทุนของรัฐวิสาหกิจแม
ที่จะจัดตั้ง/รวมทุนในบริษัทในเครือ
(๖) โครงสรางผูบริหาร และองคประกอบคณะกรรมการ
(๗) โครงสรางอัตราคาตอบแทนของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
๒.๒.๓ การเสนอขอยกเวนกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่ใชกับรัฐวิสาหกิจ
ทั่ ว ไปให แก บ ริ ษั ทในเครื อที่ เ ป น รั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ต องการขยายธุร กิ จ สูตลาดต างประเทศตามนโยบายภาครั ฐ
เปนเรื่องๆ ไป พรอมทั้งใหเหตุผลในการยกเวนดังกลาว
๓. การกํากับดูแลบริษัทในเครือ
๓.๑ การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่ใชกับรัฐวิสาหกิจทั่วไป
๓.๑.๑ บริษ ัท ในเครือ ที ่เ ปน รัฐ วิส าหกิจ ที ่จ ัด ตั ้ง ขึ ้น ใหมต อ งปฏิบ ัต ิต ามกฎ ระเบีย บ
ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่ใชกับรัฐวิสาหกิจทั่วไปทั้งหมด ยกเวน
(๑) กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการประเมินผล
(๒) กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับโครงสรางอัตรากําลัง
๓.๑.๒ บริ ษั ท ในเครื อ ที่ เ ป น รั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ ไ ด รั บ ยกเว น กฎ ระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ
และมติคณะรัฐมนตรี ที่ใชกับรัฐวิสาหกิจทั่วไป อยูกอนแลว ใหไดรับการยกเวนตอไป
๓.๒ การรายงานขอมูลของบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจ
ใหรัฐวิสาหกิจแมของรัฐวิสาหกิจที่มีสัดสวนของทุนสูงที่สุดเปนผูดําเนินการรายงานขอมูล
ของบริษัทในเครื อที่ มีอยูแล ว และกรณี ที่มีการจัดตั้ง/รว มทุน ในบริษัทในเครือขึ้น ใหม โดยจัดสงขอมูล ให
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในฐานะฝายเลขานุการ คนร. เพื่อรายงาน คนร. ดังนี้
๓.๒.๑ ขอมูลการจัดตั้งของบริษัทในเครือทั้งหมดของรัฐวิสาหกิจแม ประกอบดวย
(๑) รายชื่อบริษัทในเครือทั้งหมด
(๒) รายละเอียดการประกอบกิจการ หรือแผนธุรกิจของบริษัทในเครือ
(๓) รายชื่อผูถือหุน และสัดสวนการถือหุนในบริษัทในเครือ
(๔) องคประกอบกรรมการ โครงสรางผูบริหาร และจํานวนพนักงาน
(๕) รายชื่ อ กรรมการและผู บ ริ ห าร รวมทั้ ง โครงสร า งเงิ น เดื อ น ค า ตอบแทน
เบี้ยประชุมและสวัสดิการของกรรมการและผูบริหาร ทั้งนี้ ใหแสดงหมายเหตุวากรรมการและผูบริหารบริษัทในเครือ
ทานใดดํารงตําแหนงกรรมการและผูบริหารในรัฐวิสาหกิจแมดวย
(๖) กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่ใชกับรัฐวิสาหกิจทั่วไปที่บริษัท
ในเครือแตละแหงไดรับการยกเวน
(๗) แนวทางหรือหลักเกณฑของรัฐวิสาหกิจแมที่ใชกํากับดูแลบริษัทในเครือ
(๘) ขอมูลอื่นๆ ที่ สคร. กําหนดเพิ่มเติมตอไป

-๔๓.๒.๒ การรายงานขอมูลของบริษัทในเครือภายหลังการจัดตั้ง
(๑) บริษัทในเครือที่ จัดตั้งขึ้ นใหมทั้งที่เป นรัฐวิสาหกิจและไมเ ปนรัฐวิสาหกิ จ
ให รายงานความคืบ หนา การดํา เนิ น การตามแผนธุรกิจ (Progress report) และรายงานผลการดําเนินงาน
ทางการเงินเทียบกับประมาณการกระแสเงินสด (Cash Flow Projection) ภายใน ๖ เดือนหลังจากการจัดตั้ง/รวมทุน
(๒) บริษัทในเครือทั้งที่เปน รัฐวิสาหกิจและไมเปนรัฐวิสาหกิจ ให จัดสงขอมู ล
รายงานประจําป ภายใน ๖๐ วันนับจากสิ้นปบัญชี และสําหรับกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการและผูบริหาร
ระหวางป ใหรายงานทุกครั้งเมื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงภายใน ๓๐ วัน และขอมูลอื่นๆ ที่ สคร. กําหนดเพิ่มเติมตอไป
๓.๓ หลักเกณฑการกํากับดูแลบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจแม
๓.๓.๑ รัฐวิสาหกิจแมตองมีการกํากับดูแลบริษัทในเครือใหมีการกํากับดูแลกิจการที่ดีทัดเทียม
กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และที่รัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติ โดยบริษัทในเครือ
ตองถือปฏิบัติอยางนอย ดังนี้
(๑) จัดใหมีระบบการบริหารจัดการที่ดี และปฏิบัติตามแนวทางการเปดเผยขอมูล
ผานรายงานประจําป ทีโ่ ปรงใสและตรวจสอบได
(๒) นโยบายปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน ทั้งโครงสรางการถือหุน/การจัดการ
(๓) โครงสรางกรรมการที่มีการถวงดุล มีกรรมการอิสระ การจัดใหมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(๔) งบการเงินของบริษัทในเครือตองผานการตรวจสอบ/สอบทานโดยผูสอบบัญชี
ที่ไดรับอนุญาต
๓.๓.๒ หลักเกณฑการปฏิบัติงานระหวางรัฐวิสาหกิจแมและบริษัทในเครือ (Secondment)
รัฐวิสาหกิจแมตองมีการกําหนดหลักเกณฑการปฏิบัติงานระหวางรัฐวิสาหกิจแม
และบริษัทในเครือ (Secondment) ที่ชัดเจนและเหมาะสม โดยในสวนคาตอบแทนของพนักงานของบริษัทในเครือ
และรัฐวิสาหกิจแมที่ไดรับมอบหมายใหไปปฏิบัติงานใหเลือกรับคาตอบแทนทางใดทางหนึ่ง และกําหนดวาระ
การดํารงตําแหนงที่ชัดเจน และเหมาะสม
หมายเหตุ :
1. คณะรัฐมนตรีเมื่ อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ มีมติรับทราบและเห็นชอบตามผลการประชุม คนร.
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑการจัดตั้ง/รวมทุน
และกํากับดูแลบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจ
2. คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีมติกําหนดใหรัฐวิสาหกิจและบริษัทในเครือที่จดทะเบียน
และกระจายหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดรับการยกเวนการปฏิบัติตามหลักเกณฑการจัดตั้ง/
รวมทุนและกํากับดูแลบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจในสวนของหลักเกณฑและการพิจารณาการจัดตั้ง/
รวมทุนในบริษัทในเครือ (ตามขอ ๑ และขอ ๒ ของหลักเกณฑการจัดตั้ง/รวมทุนและกํากับดูแลบริษัท
ในเครือของรัฐวิสาหกิจ) แตยังคงตองถือปฏิบัติในสวนของการกํากับดูแลบริษัทในเครือ (ตามขอ ๓
ของหลักเกณฑการจัดตั้ง/รวมทุนและกํากับดูแลบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจ และกรณีที่มีการจัดตั้ง/
รวมทุนในบริษัทในเครือขึ้นใหม ขอใหจัดสงขอมูลตามขอ ๓.๒.๑ ของหลักเกณฑการจัดตั้ง/รวมทุน
และกํากับดูแลบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจ ให สคร. ภายใน ๓๐ วัน เพื่อรายงานให คนร. ทราบ
ตอไป)

