
เอกสารหารือสําหรบัการจัดประชุมสัมมนารับฟงัความคิดเหน็ 
เก่ียวกับแนวทางการเปิดเผยข้อมูลของรฐัวิสาหกิจ 

๑. ความเป็นมา 
 ตามกฎหมายจัดต้ังของรัฐวิสาหกิจ (กฎหมายจัดต้ังเฉพาะ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. ๒๕๓๕) ได้กําหนดให้รัฐวิสาหกิจมีการจัดทํารายงานประจําปี  
เพื่อเสนอรายงานผลการดําเนินงานประจําปีของรัฐวิสาหกิจที่ผ่านมาต่อคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้น รัฐมนตรี หรือ
คณะรัฐมนตรี ซึ่งจากการทบทวนการจัดทํารายงานประจําปีของรัฐวิสาหกิจ พบว่า รัฐวิสาหกิจส่วนมากได้มี
การจัดทํารายงานประจําปีและได้มีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ แต่การจัดทํารายงานประจําปี 
ของรัฐวิสาหกิจมีความแตกต่างกันมาก โดยรัฐวิสาหกิจจํานวนหนึ่งมีการรายงานข้อมูลที่ครอบคลุมในประเด็น
ต่างๆ ค่อนข้างครบถ้วน ในขณะที่รัฐวิสาหกิจอีกจํานวนหนึ่งมีการรายงานข้อมูลค่อนข้างน้อย และอาจ 
ไม่ครอบคลุมประเด็นที่สําคัญ 

๒. หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากรัฐวิสาหกิจเป็นองค์กรของภาครัฐที่จัดต้ังขึ้นเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชน  

ไม่ว่าจะเป็นการอุปโภคบริโภค การสื่อสาร การคมนาคมขนส่ง เป็นต้น และเป็นเครื่องมือในการดําเนินการ
ตามนโยบายของรัฐ ดังนั้น การดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจจึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ทําให้รัฐวิสาหกิจจําเป็นต้องมีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใส รวมทั้งเป็นที่เหมาะสม 
ให้ประชาชนรับทราบและสามารถตรวจสอบการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจได้ โดยปัจจุบันกฎระเบียบต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจได้มีการกําหนดให้รัฐวิสาหกิจรายงานข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน ซึ่งหาก
รัฐวิสาหกิจมีการเปิดเผยข้อมูลที่มีมาตรฐาน มีความครอบคลุมและครบถ้วน จะเป็นทางหนึ่งในการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน และสร้างความเชื่อมั่นในการดําเนินงาน รวมถึงเพิ่มความโปร่งใสของรัฐวิสาหกิจ
มากขึ้นต่อไป สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจจึงริเริ่มโครงการจัดทําแนวทางการเปิดเผยข้อมูล
ของรัฐวิสาหกิจ เพื่อสร้างมาตรฐานในการเปิดเผยข้อมูลของรัฐวิสาหกิจ โดยอยู่บนหลักการพื้นฐานที่มุ่งให้ 
การเปิดเผยข้อมูลของรัฐวิสาหกิจมีความครอบคลุมและครบถ้วนที่ไม่เป็นการเพิ่มภาระการดําเนินงาน 
ต่อรัฐวิสาหกิจ  

๓. แนวทางการเปิดเผยข้อมูลของรัฐวิสาหกิจ 
เพื่อให้รัฐวิสาหกิจมีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน มีความครอบคลุมและครบถ้วน โดยคํานึงถึง

การสร้างประโยชน์แก่รัฐวิสาหกิจและสาธารณะสูงสุดเป็นหลัก และอยู่บนหลักการที่มุ่งให้การเปิดเผยข้อมูล 
ไม่เป็นการเพิ่มภาระการดําเนินงานต่อรัฐวิสาหกิจ จึงได้จัดทําแนวทางการเปิดเผยข้อมูลของรัฐวิสาหกิจ 
ผ่านรายงานประจําปีของรัฐวิสาหกิจ ดังนี้ 

๓.๑ กําหนดเวลาในการจัดทํารายงานประจําปี 
ให้รัฐวิสาหกิจจัดทํารายงานประจําปีให้แล้วเสร็จภายใน ๔ เดือนหลังจากสิ้นปีบัญชี โดยเริ่ม

จัดทํารายงานประจําปีตามแนวทางนี้ต้ังแต่สิ้นปีบัญชี ๒๕๕๖ เป็นต้นไป  



๓.๒ ข้อมูลที่จะต้องมีในรายงานประจําปีให้รัฐวิสาหกิจรายงาน 
ข้อมูลขั้นตํ่าที่กําหนดให้รัฐวิสาหกิจต้องรายงานในรายงานประจําปีสรุปได้ดังนี้ 

หัวข้อ เหตุผลที่ควรเปิดเผยข้อมูล 

หมวดที ่๑ ข้อมูลด้านรัฐวิสาหกิจ 

        ๑. ข้อมูลท่ัวไปของรัฐวิสาหกิจ 

     ๑.๑ ประวัติความเป็นมา  
- ให้อธิบายถึงประวัติโดยสังเขป (เช่น ความเป็นมา กฎหมาย 
การจัดต้ัง การอยู่ภายใต้กระทรวงเจ้าสังกัด การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ 
ที่สําคัญ เป็นต้น) 

เพื่อให้ทราบถึงประวัติความเป็นมา การเริ่มกิจการ และการ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญของรัฐวิสาหกิจ 

     ๑.๒ วิสัยทัศน/์ ภารกจิ/ พันธกิจ/
วัตถุประสงค์/ เปา้ประสงค์/ แนวนโยบายผู้ถือหุ้น
ภาครัฐ (SOD) 
- ให้รายงานถึงวิสัยทัศน์/ภารกิจ/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/
เป้าประสงค์/แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (SOD)  

เพื่อให้ทราบถึงภารกิจ หน้าท่ี ความรับผิดชอบ และเป้าหมาย
การดําเนินงานในปัจจุบันของรัฐวิสาหกิจ 

     ๑.๓ ประเภทกิจการ/ ลักษณะการประกอบ
กิจการ 
- ให้อธิบายถึงประเภทกิจการ (เช่น ลักษณะการให้บริการแก่
ประชาชน ผลิตภัณฑ์ การให้บริการสาธารณะอื่นๆ ต่อประชาชน 
เป็นต้น) และลักษณะการดําเนินการประกอบกิจการโดยสังเขป 

เพื่อให้ทราบถึงการประกอบกิจการหรือการดําเนินการภายใต้
ภารกิจของรัฐวิสาหกิจตามข้อ ๑.๒ 

๑.๔ ท่ีต้ัง โทรศัพท์ โทรสาร และเวปไซค์ 
- ให้รายงานถึงสถานที่ต้ัง โทรศัพท์ โทรสาร รวมทั้งเวปไซค์ 
ของสํานักงานใหญ่ และสาขาระดับภูมิภาค 

เพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อสื่อสารกับรัฐวิสาหกิจ และ
รับทราบข้อมูลเบื้องต้นของรัฐวิสาหกิจได้ 

๑.๕ ชื่อ สถานที่ต้ัง ประเภทธุรกิจ โทรศัพท ์
และโทรสารของนิติบุคคลท่ีรัฐวิสาหกิจถือหุ้นตั้งแต่ 
ร้อยละ ๒๕  
- ให้รายงานถึงชื่อ สถานที่ต้ังสํานักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ 
โทรศัพท์ และโทรสารทั้งหมดของนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจถือหุ้น
ต้ังแต่ร้อยละ ๒๕  

เพื่อให้ทราบถึงการลงทุนของรัฐวิสาหกิจต่อบริษัท  
หรือนิติบุคคลท่ีรัฐวิสาหกิจถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ ๒๕ และ
ลักษณะการดําเนินการของบริษัท หรือนิติบุคคลดังกล่าว 

๑.๖ สรุปข้อมูลท่ีสําคัญทางการเงนิ 
- ให้อธิบายข้อมูลทางการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที่สําคัญ 
ที่สะท้อนถึงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในธุรกิจหลักของ
รัฐวิสาหกิจ ๓ ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ ส้ินปีนั้นๆ) 

เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลทางการเงินและอัตราส่วนทางการเงิน 
ท่ีสําคัญที่สะท้อนถึงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานในธุรกิจหลัก 
และแนวโน้มในอนาคตของรัฐวิสาหกิจ 

    ๑.๗ ปัจจัยท่ีมีผลกระทบหลักต่อกิจการ  
- ให้อธิบายปัจจัยที่ส่งผลกระทบหรือปัจจัยเป็นความเสี่ยง 
ที่สําคัญของกิจการ และความเป็นไปไดข้องปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
หรือปัจจัยความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 

เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยหลักท่ีจะส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน 
ของรัฐวิสาหกิจ 

    ๑.๘ ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้ม 
ในอนาคต 
- ให้อธิบายสภาพอุตสาหกรรมที่รัฐวิสาหกิจดําเนินการในปีที่ผ่านมา 
และแนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมในอนาคต ซึ่งอาจรวมถึงสภาพ
การแข่งขันที่อาจเกิดขึ้น 

เพื่อให้ทราบถึงภาวะอุตสาหกรรมที่รัฐวิสาหกิจดําเนินการ 
ท่ีผ่านมาและแนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมในอนาคต 



หัวข้อ เหตุผลที่ควรเปิดเผยข้อมูล 

       ๒. โครงสร้างการบริหารองค์กร 

    ๒.๑ ผังโครงสร้างองค์กร 
- ให้อธิบายถึงผังโครงสร้างองค์กร (ข้อมูล ณ ส้ินปีนั้นๆ) 

เพื่อให้ทราบถึงการบริหารจัดการและการมอบหมาย 
การดําเนินการของรัฐวิสาหกิจ  

    ๒.๒ คณะกรรมการ  
- ให้รายงานรายนามและประวัติของกรรมการ รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงกรรมการในช่วง ๑ ปีที่ผ่านมา 

เพื่อให้ทราบถึงองค์ประกอบและคุณสมบัติของกรรมการ 
อันเป็นโครงสร้างหลักในการบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ 

    ๒.๓ คณะผู้บริหาร  
- ให้รายงานรายนามและประวัติของคณะผู้บริหาร (โดยผู้บริหาร 
หมายถึง ผู้บริหารสูงสุด และผู้บริหารสามตําแหน่งรองลงมาต่อ
จากผู้บริหารสูงสุด) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารในช่วง ๑ ปี
ที่ผ่านมา 

เพื่อให้ทราบถึงองค์ประกอบและคุณสมบัติของผู้บริหาร 
อันเป็นโครงสร้างหลักในการบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ 

    ๒.๔ โครงสร้างอัตรากําลัง 

- ให้รายงานจํานวนพนักงานและลูกจ้างทั้งหมด และจํานวน
พนักงานและลูกจ้างในแต่ละสายงานหลัก (ซึ่งอาจกล่าวรวมไว้ 
ในผังโครงสร้างองค์กรตามข้อ ๒.๑ ได้) รวมถึงค่าใช้จ่ายรวม 
ด้านพนักงานและลูกจ้างทั้งหมด เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ
ต่างๆ โบนัส เป็นต้น 

เพื่อให้ทราบถึงทรัพยากรบุคคลท่ีใช้ประกอบกิจการในแต่ละ
สายงานและทั้งกิจการ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของรัฐวิสาหกิจ 

๓. โครงสร้างเงินทุน 

    ๓.๑ ทุนและโครงสร้างผู้ถือหุ้นของรัฐวิสาหกิจ 
- ให้รายงานทุนของรัฐวิสาหกิจ (ทุนประเดิมหรือทุนจดทะเบียน
ชําระแล้ว) พร้อมทั้งรายงานการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน (เช่น 
การเพ่ิมทุน การลดทุน เป็นต้น) และโครงสร้างรายชื่อผู้ถือหุ้น
หรือกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด ๑๐ รายแรก รวมถึงจํานวนหุ้นที่ถือ 
และสัดส่วนการถือหุ้นล่าสุด 

เพื่อให้ทราบถึงทุนในการจัดต้ังกิจการ ตลอดจนถึงโครงสร้าง
การถือหุ้นที่สําคัญของรัฐวิสาหกิจ  

    ๓.๒ หนี้เงินกู้ของรัฐวิสาหกิจ 
 - ให้รายงานหนี้เงินกู้ ๓ ปีย้อนหลัง โดยอธิบายยอดหนี้เงินกู้ 
คงค้าง ณ ส้ินปี ลักษณะการค้ําประกันของรัฐบาล (รัฐบาล 
ค้ําประกันหรือไม่ค้ําประกัน) รวมถึงสกุลเงินของหนี้เงินกู้ด้วย 

เพื่อให้ทราบถึงหนี้เงินกู้ในปัจจุบนัและแนวโน้มหนี้เงินกู ้
ท่ีผ่านมา ตลอดจนถึงรายละเอียดของหนี้เงินกู้ของ
รัฐวิสาหกิจ 

    ๓.๓ เงินงบประมาณที่ได้รับและการจ่ายเงิน
นําส่งรัฐหรือเงินปันผล 
- ให้รายงานงบประมาณที่ได้รับ และการจ่ายเงินนําส่งรัฐ (หรือ
เงินปันผล) ที่จ่ายให้กระทรวงการคลัง ๓ ปีย้อนหลัง 

เพื่อให้ทราบถึงงบประมาณในการดําเนินการและการนําส่ง
รายได้แผ่นดินหรือการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของ
รัฐวิสาหกิจ 

       ๔. การลงทุนที่สําคัญในปัจจุบันและอนาคต 

    ๔.๑ แผนงานและโครงการต่างๆ  
- ให้รายงานโครงการลงทุนของรัฐวิสาหกิจท่ีได้รับอนุมัติ 
จากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ.หรือคณะรัฐมนตรี ๑๐ โครงการแรกตามขนาดการ
ลงทุน และโครงการที่สําคัญในอนาคต โดยอธิบายถึงแหล่งที่มา
ของเงินทุน งบประมาณ ตลอดจนความคืบหน้าของโครงการ 
ที่ได้ดําเนินการ 

 

เพื่อให้ทราบถึงการลงทุนที่สําคัญในปัจจุบันและในอนาคต 
ตลอดจนรูปแบบของการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 
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    ๔.๒ การร่วมดําเนินงานกับเอกชน  
- ให้รายงานแผนงานและการร่วมดําเนินงานกับเอกชนที่มีวงเงิน
ร่วมลงทุนของรัฐวิสาหกิจและเอกชนเกนิกว่า ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป 
โดยอธิบายถึงชื่อโครงการ รูปแบบการดําเนินการ รวมถึง 
ความคืบหน้าของโครงการ 

เพื่อให้ทราบถึงแผนและการร่วมดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
กับเอกชนที่มีวงเงินเกินกว่า ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ตลอด
จนถึงรูปแบบการดําเนินการที่เกิดขึ้น 

๕. ผลการดําเนินงานขององค์กร 

     ๕.๑ รายงานวิเคราะห์ผลการดําเนินงานฯ 
- ให้รายงานผลการดําเนินงานตามภารกิจและนโยบายของรัฐ 
ที่สําคัญ พร้อมทั้งอธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับผลการดําเนินงาน 
ปัจจัยที่เป็นสาเหตุหรือมีผลต่อผลการดําเนินงานหรือการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยอาจเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับ
แผนที่รัฐวิสาหกิจได้วางไว้ 

เพื่อให้ทราบการดําเนินงานที่ผ่านมาของรัฐวิสาหกิจ 

     ๕.๒ รายงานวิเคราะห์ฐานะการเงิน 
 - ให้รายงานฐานะการเงิน พร้อมทั้งอธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับ
ฐานะการเงิน ปัจจัยที่เป็นสาเหตุหรือมีผลต่อฐานะการเงิน  
โดยอาจเปรียบเทียบฐานะการเงินกับประมาณการทางการเงิน 
ที่รัฐวิสาหกิจได้วางไว้ 

เพื่อให้ทราบฐานะทางการเงินที่ผ่านมาของรัฐวิสาหกิจ 

๖. การบริหารจัดการองค์กร 

     ๖.๑ การบริหารความเสี่ยง 
- ให้สรุประบบการบริหารความเสี่ยงและมาตรการรองรับไว้เป็น
การเฉพาะที่สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีนัยสําคัญ โดยชี้แจง
ถึงนโยบายที่สําคัญเกี่ยวกับการจัดการความเส่ียงในการ
ดําเนินงานและการเงิน รวมทั้งอธิบายถึงนโยบายและ
กระบวนการที่คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจได้เลือกใช้ปฏิบัติด้วย 

เพื่อให้ทราบถึงระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
รัฐวิสาหกิจ (ซ่ึงสอดคล้องกับหลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในปี 
๒๕๕๕) 

     ๖.๒ การควบคุมภายใน 
- ให้สรุประบบการควบคุมภายในของรัฐวิสาหกิจและการติดตาม
ควบคุมดูแล และการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ โดยชี้แจงถึง
ความเห็นของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจหรือผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับ
ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในด้วย 

เพื่อให้ทราบถึงระบบการควบคุมภายในของรัฐวิสาหกิจ  
(ซ่ึงสอดคล้องกับหลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในปี ๒๕๕๕)  

     ๖.๓ การตรวจสอบภายใน 
- ให้สรุประบบการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ โดยชี้แจงถึง
กระบวนการกํากับดูแลและดําเนินการ รวมถึงเปิดเผยรายงานผล
การดําเนินงานประจําปีของคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี

เพื่อให้ทราบถึงระบบตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ  
(ซ่ึงสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายใน 
ของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๕) 

หมวดที ่๒ ข้อมูลด้านธรรมาภิบาล 

       ๑. รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

    ๑.๑ นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
- ให้อธิบายว่าที่ผ่านมารัฐวิสาหกิจมีการปฏิบัติตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีสําหรับรัฐวิสาหกิจปี ๒๕๕๒ หรือไม่ อย่างไร 

เพื่อให้ทราบถึงการดําเนินการตามหลักการกํากับดูแลกิจการ
ท่ีดีของรัฐวิสาหกิจ (ซ่ึงสอดคล้องกับหลักการกํากับดูแล
กิจการท่ีดีสําหรับรัฐวิสาหกิจปี ๒๕๕๒) 

    ๑.๒ โครงสร้างของคณะกรรมการ 
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

เพื่อให้ทราบถึงโครงสร้างหน้าท่ี และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ 
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- ให้รายงานโครงสร้างของคณะกรรมการ โดยชี้แจงที่มาของการ
ดํารงตําแหน่ง และความรับผิดชอบในการดําเนินการที่ได้รับ
มอบหมายของกรรมการ 

    ๑.๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ/คณะทํางานอืน่ๆ ท่ีแต่งตั้งโดย
คณะกรรมการ อํานาจหน้าท่ี  
- ให้อธิบายว่าคณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน หรือไม่ และในแต่ละชุดมี
องค์ประกอบ/ขอบเขตอํานาจหน้าที่ และมีการดําเนินการ
อย่างไร 

เพื่อให้ทราบว่าการแต่งตั้งและการดําเนินการของ
คณะกรรมการและอนุกรรมการของรัฐวิสาหกิจ 

    ๑.๔ การประชุมและค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน 

- ให้รายงานจํานวนครั้งของการประชุมและจํานวนครั้งที่
กรรมการแต่ละรายเข้าประชุม ตลอดรวมถึงค่าตอบแทนที่
กรรมการหรืออนุกรรมการได้รับด้วย 

เพื่อให้ทราบถึงการดําเนินการประชุมและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการของ
รัฐวิสาหกิจ 

   ๑.๕ ค่าตอบแทนของผู้บริหาร  
- ให้รายงานค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิและค่าตอบแทนอ่ืนของ
ผู้บริหาร (ผู้บริหาร หมายความว่า ผู้บริหารสูงสุด และผู้บริหารสาม
ตําแหน่งแรกต่อจากผู้บริหารสูงสุดลงมา) 

เพื่อให้ทราบถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าตอบแทนของผู้บริหาร
ของรัฐวิสาหกิจ 

๑.๖ นโยบายป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 
- ให้อธิบายว่า รัฐวิสาหกิจมีนโยบายป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์และมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จากการที่กรรมการและผู้บริหารใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน
อย่างไร 

เพื่อให้ทราบถึงนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และมาตรการป้องกันความขัดแย้งของรัฐวิสาหกิจ 

      ๒. รายงานการดําเนินงานต่างๆ ขององค์กร 

   ๒.๑ รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
- ให้แสดงรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในการสอบทานต่างๆ 

เพื่อให้แสดงถึงความโปร่งใสของข้อมูล ตลอดจนมีการกํากับ
ดูแลอย่างเหมาะสมในด้านต่างๆ ของรัฐวิสาหกิจ 

   ๒.๒ รายงานคณะกรรมการสรรหา 
- ให้แสดงรายงานวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็น
กรรมการ/กรรมการอิสระผ่านคณะกรรมการสรรหา 
(nominating committee) หรือไม่ หากผู้ถือหุ้นรายอื่นมีสิทธิใน
การแต่งตั้งกรรมการ/กรรมการอิสระให้อธิบายด้วย 

เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ ท่ีแสดงความ
โปร่งใสของการสรรหากรรมการ/กรรมการอิสระของ
รัฐวิสาหกิจ 

      ๓. รายงานทางการเงินที่สําคัญ 

   ๓.๑ รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ ต่อรายงานทางการเงิน 
- ให้แสดงรายงานของความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการ
ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงิน 
จากสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

เพื่อให้ทราบถึงการรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของ
ข้อมูลในงบการเงินจากคณะกรรมการ 

   ๓.๒ รายงานผู้สอบบัญชี 
- ให้แสดงรายงานของผู้สอบบัญชีที่ได้ตรวจสอบความถูกต้อง 

เพื่อให้ทราบถึงการรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของ
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และครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินของรัฐวิสาหกิจจาก
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

ข้อมูลในงบการเงินจากผู้สอบบัญชี 

   ๓.๓ งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
- ให้แสดงข้อมูลจากงบการเงินและและหมายเหตุประกอบงบ
การเงินของรัฐวิสาหกิจท่ีได้รับรองจากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลจากงบการเงินและหมายเหตุประกอบ
งบการเงินของรัฐวิสาหกิจท่ีได้รับรองจากสํานักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน 

ทั้งนี้หากพิจารณาจากประเด็นขั้นตํ่าที่จะกําหนดให้รัฐวิสาหกิจต้องรายงานข้างต้นนั้น ทําให้ทราบได้ว่า 
ประเด็นต่างๆ ที่ได้กําหนดเป็นประเด็นที่รัฐวิสาหกิจส่วนมากได้มีการจัดทําข้อมูลอยู่แล้ว โดยเป็นประเด็น 
ที่มีความสอดคล้องกับข้อมูลที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการประเมินผลดําเนินงานรัฐวิสากิจ ด้านการบริหาร
จัดการ (ข้อ ๓ )  และระบบประเมินคุณภาพของรัฐวิสาหกิจ (SEPA) ที่รัฐ วิสาหกิจใช้ เป็นแนวทาง 
ในการดําเนินการในปัจจุบันอยู่แล้ว ดังนั้น แนวทางการรายงานข้อมูลของรัฐวิสาหกิจที่กําหนดขึ้นจึงจะไม่เป็น
การเพิ่มภาระในการดําเนินการให้แก่รัฐวิสาหกิจแต่อย่างใด  

๔. ประโยชน์ต่อรัฐวิสาหกิจในการจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นมาตรฐาน 
๑) รัฐวิสาหกิจมีรายงานประจําปีที่เป็นมาตรฐาน มีความครอบคลุมและครบถ้วน 
๒) รัฐวิสาหกิจสามารถเพิ่มความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการดําเนินงานต่างๆ และเป็นแนวทาง 

ในการเพิ่มศักยภาพในการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
๓) ข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจมีระเบียบแบบแผนมากขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ 

ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตัดสินใจในเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนส่งเสริมในการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
๔) รัฐวิสาหกิจสามารถเพิ่มความโปร่งใสในการดําเนินงานให้เป็นไปตามหลักการและแนวทาง 

การกํากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

 



การประชุมสมัมนารับฟงความคิดเหน็การประชุมสมัมนารับฟงความคิดเหน็
““แนวทางการเปดเผยขอมูลแนวทางการเปดเผยขอมูล

ของรัฐวิสาหกิจของรัฐวิสาหกิจ””
20 20 พฤษภาคม พฤษภาคม 25562556

สํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ



ความเปนมาเกี่ยวกับแนวทางเปดเผยขอมลูของรัฐวิสาหกิจ

กระทรวงการคลังกระทรวงการคลง

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

สถาบันการเงินพลังงาน ขนสง สาธารณปูการสื่อสาร อุตสาหกรรม เกษตร ทรพยากร
ธรรมชาติ

สังคม
และเทคโนโลยี

สํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 2



หลกัการเปดเผยขอมูลในสากลู

สํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

20/05/56
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ขอเทจ็จริงเกี่ยวกับแนวทางเปดเผยขอมลูของรัฐวิสาหกิจ

พรบ.
กฎระเบียบที่เกี่ยวกับการกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการ

 ั ิส ิ ั ิส ิ
กฎระเบียบที่เกี่ยวกับการกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการ

 ั ิส ิ ั ิส ิ พรบ.
วิธีการ

งบประมาณ
2502

รธน. 

พรบ. 
หลักทรัพย
และตลาด

รายงานขอมูลของรัฐวิสาหกิจรายงานขอมูลของรัฐวิสาหกิจรายงานขอมูลของรัฐวิสาหกิจรายงานขอมูลของรัฐวิสาหกิจ

2550

ระเบียบ

และตลาด
หลักทรัพย 

2535

รัฐวิสาหกิจ

ระเบยบ 
กค. วาดวย
บัญชีและ
การเงินของ
รส 2548

พรบ. บริษัท
มหาชน 
จํากัด 
2535 รฐวสาหกจ รส. 2548

หลักเกณฑ

2535

/แนว
ทางการ
ตรวจสอบ
ภายใน

กฎหมาย
จัดตั้ง

หลักการ
กํากับดูแลที่
ดีในรส. 
2552

หลักเกณฑ
ประเมินผล
ดําเนินงาน 
รส.

สํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

2552 รส.

20/05/56
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ขอเทจ็จริงเกี่ยวกับแนวทางเปดเผยขอมลูของรัฐวิสาหกิจ

การรายงานขอมูลของการรายงานขอมูลของ
ั ิส ิั ิส ิ
การรายงานขอมูลของการรายงานขอมูลของ
ั ิส ิั ิส ิ

รัฐวิสาหกิจรัฐวิสาหกิจ

รัฐวิสาหกิจรัฐวิสาหกิจรัฐวิสาหกิจรัฐวิสาหกิจ

รฐวสาหกจรฐวสาหกจ

รัฐวิสาหกิจที่ไมไดจดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรัพยฯ

รัฐวิสาหกิจที่ไมไดจดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรัพยฯ

 ใ   

รัฐวิสาหกิจที่จดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรัพยฯ
รัฐวิสาหกิจที่จดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรัพยฯ

รส. สวนใหญรายงานขอมูลผาน
““รายงานประจาํปรายงานประจาํป””

““แบบแสดงรายการขอมูลประจําป แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 
((แบบ แบบ 5656--11))” ” 

้ ่ ่ ยังไมหลักการที่ชัดเจนในการรายงานขอมูลของแตละ
รัฐวิสาหกิจจึงทําใหมีความแตกตางหลากหลาย

หลักการพื้นฐานที่ใหมีการรายงานขอมูลที่ผูลงทุนพึงรู
และเพื่อความโปรงใส และไมกระทบตอการดําเนินธุรกิจ

““รายงานประจาํปรายงานประจาํป””

ยังไมหลักการที่ชัดเจนในการรายงานขอมูลของแตละ
รัฐวิสาหกิจจึงทําใหมีความแตกตางหลากหลาย

สํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

20/05/56
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ขั้นตอนการจัดทําแนวทางเปดเผยขอมูลของรฐัวิสาหกิจ

• ศึกษาขอมลเกี่ยวกับการรายงานการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
1

ู ฐ
ตามระเบียบที่เกี่ยวของ

• วิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลตามขอ 1 เพื่อหาความสอดคลอง
2

ู

• หารือกับตลาดหลักทรัพยฯ และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เกี่ยวกบัการจัดทํา
3 แนวทางการเปดเผยขอมูลของ รส.

• จัดทํารางแนวทางการเปดเผยขอมล
4 

• จดทารางแนวทางการเปดเผยขอมูล 

• รับฟงความคิดเหน็จาก รส. และหนวยงานที่เกี่ยวของ
5

รบฟงความคดเหนจาก รส. และหนวยงานทเกยวของ

6
• ปรับปรุงและนําเสนอกระทรวงการคลังกําหนดเปนนโยบายตอไป

6
ุ

สํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
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แนวทางการเปดเผยขอมูลของรัฐวิสาหกิจ

หลักการ : มุงใหการเปดเผยขอมูลของรัฐวสิาหกิจมีความครอบคลุมและครบถวน 
โดยไมเปนการเพิ่มภาระการดําเนินงานตอรฐัวสิาหกิจโดยไมเปนการเพมภาระการดาเนนงานตอรฐวสาหกจ

รปแบบ :แนวทางการเปดเผยขอมลของรัฐวสิาหกิจรูปแบบ :แนวทางการเปดเผยขอมูลของรฐวสาหกจ
ผานรายงานประจําปของรัฐวิสาหกจิ 

ใหรัฐวิสาหกิจจัดทํารายงานประจําปใหแลวเสร็จภายใน 4 เดือนหลังจากสิ้นปบัญชี

เริ่มจัดทํารายงานประจําปตามแนวทางนี้ตั้งแตสิ้นปบัญชี 2556 เปนตนไป 

หากรฐัวสิาหกจิมีการเปดเผยขอมลที่มีมาตรฐานหากรฐวสาหกจมการเปดเผยขอมูลทมมาตรฐาน 
มีความครอบคลุมและครบถวน จะเปนทางหนึ่งในการเสริมสรางประสิทธิภาพการดาํเนนิงาน และสรางความ

เชื่อมั่นในการดําเนินงาน รวมถึงเพิ่มความโปรงใสของรฐัวิสาหกจิมากขึน้ตอไป

สํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 7



แนวทางเปดเผยขอมูลของรฐัวิสาหกิจ

หลักการ : มุงใหการเปดเผยขอมูลของรัฐวสิาหกิจมีความครอบคลุมและครบถวน 
โดยไมเปนการเพิ่มภาระการดําเนินงานตอรฐัวสิาหกิจ

รายงานประจําปรายงานประจําป

ฐ

ขอมูลดานธรรมาภิบาลขอมูลดานธรรมาภิบาลขอมูลดานรฐัวสิาหกิจขอมูลดานรฐัวสิาหกิจู ฐู ฐ

1. ขอมูลทั่วไปของ รส.
2. โครงสรางการบริหารองคการ
3 โ  ิ

1. รายงานผลการดาํเนนิงานตาม
นโยบายกํากับดแลที่ดี3. โครงสรางเงนิทุน

4. การลงทุนที่สําคัญในปจจุบันและ
อนาคต

5 ผลการดาํ นนิงานขององคกร

นโยบายกากบดูแลทด
2. รายงานการดําเนนิการตางๆ

5. ผลการดาเนนงานขององคกร
6. การบริหารจัดการองคกร

สํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

20/05/56
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แนวทางเปดเผยขอมูลของรฐัวิสาหกิจ

หลักการ : มุงใหการเปดเผยขอมูลของรัฐวสิาหกิจมีความครอบคลุมและครบถวน 
โดยไมเปนการเพิ่มภาระการดําเนินงานตอรฐัวสิาหกิจฐ

รายงานประจําปรายงานประจําป

ขอมูลดานธรรมภิบาลขอมูลดานธรรมภิบาลขอมูลดานรฐัวสิาหกิจขอมูลดานรฐัวสิาหกิจ

1. รายงานผลการดาํเนนิงานตาม
นโยบายกํากับดแลที่ดี

ู ฐู ฐ

1. ขอมูลทั่วไปของ รส.
2. โครงสรางการบริหารองคการ
3 โ  ิ นโยบายกากบดูแลทด

2. รายงานการดําเนนิการตางๆ
3. โครงสรางเงนิทุน
4. การลงทุนที่สําคัญในปจจุบันและ

อนาคต
5 ผลการดาํ นนิงานขององคกร5. ผลการดาเนนงานขององคกร
6. การบริหารจัดการองคกร

สํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

20/05/56
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ตัวอยางรายงานประจําป

หมวดที่ 1 ขอมูลดานรฐัวสิาหกิจ

1 ขอมลทั่วไปของรัฐวิสาหกิจ1 ขอมลทั่วไปของรัฐวิสาหกิจ1. ขอมลูทวไปของรฐวสาหกจ1. ขอมลูทวไปของรฐวสาหกจ

•ประวัติความเปนมา 1

• วิสัยทัศน/ ภารกิจ/ พันธกิจ/วัตถุประสงค/ เปาประสงค/ 
แนวนโยบายผูถือหุนภาครัฐ 2

•ประเภทกิจการ/ ลักษณะการประกอบกิจการ3

• ที่ตั้ง โทรศัพท โทรสาร  website4

• ชื่อ สถานที่ตั้ง ประเภทธุรกิจ โทรศัพท และโทรสารของนิติ
บุคคลที่รัฐวิสาหกิจถือหุนตั้งแตรอยละ 25 5

•สรุปขอมูลที่สําคัญทางการเงิน6

•ปจจัยที่มีผลกระทบหลักตอกิจการ7 ปจจยทมผลกระทบหลกตอกจการ 7

•ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโนม
ในอนาคต8

สํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

20/05/56
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ตัวอยางรายงานประจําป

หมวดที่ 1 ขอมูลดานรฐัวสิาหกิจ

2 โครงสรางการบริหารองคการ2 โครงสรางการบริหารองคการ2. โครงสรางการบรหารองคการ2. โครงสรางการบรหารองคการ

ั โ  • ผังโครงสรางองคกร1

• คณะกรรมการ 2

• คณะผบริหาร 3 ู3

• โครงสรางอัตรากําลัง4

สํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
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ตัวอยางรายงานประจําป

หมวดที่ 1 ขอมูลดานรฐัวสิาหกิจ

3 โครงสรางเงินทน3 โครงสรางเงินทน3. โครงสรางเงนทนุ3. โครงสรางเงนทนุ

• ทุนและโครงสรางผูถือหุนของรัฐวิสาหกิจ1

• หนี้เงนิกูของรฐัวิสาหกิจ2

เงินงบประมาณที่ไดรับและการจายเงนินําสงรัฐหรือเงิน• เงนงบประมาณทไดรบและการจายเงนนาสงรฐหรอเงน
ปนผล3

สํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

20/05/56
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ตัวอยางรายงานประจําป

หมวดที่ 1 ขอมูลดานรฐัวสิาหกิจ

4 การลงทนที่สําคัญในปจจบันและอนาคต4 การลงทนที่สําคัญในปจจบันและอนาคต4. การลงทุนทสาคญในปจจุบนและอนาคต4. การลงทุนทสาคญในปจจุบนและอนาคต

• แผนงานและโครงการตางๆ 1

• การรวมดําเนินงานกับเอกชน 2

สํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

20/05/56
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ตัวอยางรายงานประจําป

หมวดที่ 1 ขอมูลดานรฐัวสิาหกิจ

5 ผลการดําเนินงานขององคกร5 ผลการดําเนินงานขององคกร5. ผลการดาเนนงานขององคกร5. ผลการดาเนนงานขององคกร

• รายงานวิเคราะหผลการดําเนินงานฯ1

• รายงานวิเคราะหฐานะการเงิน2

สํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
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ตัวอยางรายงานประจําป

หมวดที่ 1 ขอมูลดานรฐัวสิาหกิจ

6 การบริหารจัดการองคกร6 การบริหารจัดการองคกร6. การบรหารจดการองคกร6. การบรหารจดการองคกร

• การบริหารความเสี่ยง1

• การควบคุมภายใน2

• การตรวจสอบภายใน3

สํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
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แนวทางเปดเผยขอมูลของรฐัวิสาหกิจ

หลักการ : มุงใหการเปดเผยขอมูลของรัฐวสิาหกิจมีความครอบคลุมและครบถวน 
โดยไมเปนการเพิ่มภาระการดําเนินงานตอรฐัวสิาหกิจฐ

รายงานประจําปรายงานประจําป

ขอมูลดานรฐัวสิาหกิจขอมูลดานรฐัวสิาหกิจ ขอมูลดานธรรมาภิบาลขอมูลดานธรรมาภิบาล

1. ขอมูลทั่วไปของ รส.
2. โครงสรางการบริหารองคการ
3 โ  ิ

ู ฐู ฐ

1. รายงานผลการดาํเนนิงานตาม
นโยบายกํากับดแลที่ดี3. โครงสรางเงนิทุน

4. การลงทุนที่สําคัญในปจจุบันและ
อนาคต

5 ผลการดาํ นนิงานขององคกร

นโยบายกากบดูแลทด
2. รายงานการดําเนนิการตางๆ

5. ผลการดาเนนงานขององคกร
6. การบริหารจัดการองคกร

สํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
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ตัวอยางรายงานประจําป

หมวดที่ 2 ขอมูลดานธรรมาภบิาล

1 รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายกํากับดแลที่ดี1 รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายกํากับดแลที่ดี1. รายงานผลการดาเนนงานตามนโยบายกากบดูแลทด1. รายงานผลการดาเนนงานตามนโยบายกากบดูแลทด

• นโยบายการกาํกับดูแลกิจการที่ดี1 ู

• โครงสรางของคณะกรรมการ
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ2 และความรบผดชอบของคณะกรรมการ

• การแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/
คณะทํางานอื่นๆ ที่แตงตั้งโดยคณะกรรมการ อํานาจ
หนาที่

3
หนาท 

• การประชุมและคาตอบแทนของคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการ
/คณะทํางาน

4
/คณะทางาน

• คาตอบแทนของผูบริหาร 5

• นโยบายปองกนัความขัดแยงทางผลประโยชน6

สํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
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ตัวอยางรายงานประจําป

หมวดที่ 2 ขอมูลดานธรรมาภบิาล

2 รายงานการดําเนินการตางๆ2 รายงานการดําเนินการตางๆ2. รายงานการดาเนนการตางๆ2. รายงานการดาเนนการตางๆ

ร รร ร ร ส1 • รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ1

• รายงานคณะกรรมการสรรหา2

• รายงานทางการเงินที่สําคัญ
• รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตอ
รายงานทางการเงิน3 รายงานทางการเงน

• รายงานผูสอบบัญชี
• งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

3

สํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

20/05/56
18



รับฟงความเห็นจากรัฐวิสาหกิจและหนวยงานที่เกี่ยวของรับฟงความเห็นจากรัฐวิสาหกิจและหนวยงานที่เกี่ยวของ

สํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
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ตัวอยางรายงานประจําป

หมวดที่ 2 ขอมูลดานธรรมาภบิาล

1 รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายกํากับดแลที่ดี1 รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายกํากับดแลที่ดี1. รายงานผลการดาเนนงานตามนโยบายกากบดูแลทด1. รายงานผลการดาเนนงานตามนโยบายกากบดูแลทด

• นโยบายการกาํกับดูแลกิจการที่ดี1 ู

• โครงสรางของคณะกรรมการ
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ2 และความรบผดชอบของคณะกรรมการ

• การแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/
คณะทํางานอื่นๆ ที่แตงตั้งโดยคณะกรรมการ อํานาจ
หนาที่

3
หนาท 

• การประชุมและคาตอบแทนของคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการ
/คณะทํางาน

4
/คณะทางาน

• คาตอบแทนของผูบริหาร 5

• นโยบายปองกนัความขัดแยงทางผลประโยชน6

สํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
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ตัวอยางรายงานประจําป

หมวดที่ 1 ขอมูลดานรฐัวสิาหกิจ

1 ขอมลทั่วไปของรัฐวิสาหกิจ1 ขอมลทั่วไปของรัฐวิสาหกิจ1. ขอมลูทวไปของรฐวสาหกจ1. ขอมลูทวไปของรฐวสาหกจ

•ประวัติความเปนมา 1

ที่มา : รายงานประจาํป 2554 
ของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย

สํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
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ตัวอยางรายงานประจําป

หมวดที่ 1 ขอมูลดานรฐัวสิาหกิจ

1 ขอมลทั่วไปของรัฐวิสาหกิจ1 ขอมลทั่วไปของรัฐวิสาหกิจ1. ขอมลูทวไปของรฐวสาหกจ1. ขอมลูทวไปของรฐวสาหกจ

• วิสัยทัศน/ ภารกิจ/ พันธกิจ
/วัตถุประสงค/ เปาประสงค/

2
/ ุ / /
 แนวนโยบายผูถือหุนภาครัฐ 

ที่มา : รายงานประจาํป 2554 
ของธนาคารเพื่อการสงออกและ
นําเขาแหงประเทศไทย

สํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
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ตัวอยางรายงานประจําป

หมวดที่ 1 ขอมูลดานรฐัวสิาหกิจ

1 ขอมลทั่วไปของรัฐวิสาหกิจ1 ขอมลทั่วไปของรัฐวิสาหกิจ1. ขอมลูทวไปของรฐวสาหกจ1. ขอมลูทวไปของรฐวสาหกจ

• วิสัยทัศน/ ภารกิจ/ พันธกิจ/
วัตถปุระสงค/ เปาประสงค/ 
แนวนโยบายผถือหนภาครัฐ

2
แนวนโยบายผถูอหุนภาครฐ 

ที่มา : รายงานประจาํป 2554 
ของบริษัท วทิยุการบินแหงประเทศไทย
จาํกัด

สํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
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ตัวอยางรายงานประจําป

หมวดที่ 1 ขอมูลดานรฐัวสิาหกิจ

1 ขอมลทั่วไปของรัฐวิสาหกิจ1 ขอมลทั่วไปของรัฐวิสาหกิจ1. ขอมลูทวไปของรฐวสาหกจ1. ขอมลูทวไปของรฐวสาหกจ

•ประเภทกิจการ/ 
ลักษณะการประกอบกิจการ3 ลกษณ การปร กอบกจการ

ที่มา : รายงานประจาํป 2554 
ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

สํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
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ตัวอยางรายงานประจําป

หมวดที่ 1 ขอมูลดานรฐัวสิาหกิจ

1 ขอมลทั่วไปของรัฐวิสาหกิจ1 ขอมลทั่วไปของรัฐวิสาหกิจ1. ขอมลูทวไปของรฐวสาหกจ1. ขอมลูทวไปของรฐวสาหกจ

• ที่ตั้ง โทรศัพท โทรสาร
และ website4  แล website

ที่มา : รายงานประจาํป 2555 
ของบริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน)

สํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
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ตัวอยางรายงานประจําป

หมวดที่ 1 ขอมูลดานรฐัวสิาหกิจ

1 ขอมลทั่วไปของรัฐวิสาหกิจ1 ขอมลทั่วไปของรัฐวิสาหกิจ1. ขอมลูทวไปของรฐวสาหกจ1. ขอมลูทวไปของรฐวสาหกจ

• ชื่อ สถานที่ตั้ง ประเภทธุรกิจ 
โทรศัพท และโทรสารของนิติบคุคล5 ุ
ที่รัฐวิสาหกิจถือหุนตั้งแตรอยละ 25 

ที่มา : รายงานประจาํป 2555 
ของบริษัท การบินไทย จาํกัด (มหาชน)

สํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
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ตัวอยางรายงานประจําป

หมวดที่ 1 ขอมูลดานรฐัวสิาหกิจ

1 ขอมลทั่วไปของรัฐวิสาหกิจ1 ขอมลทั่วไปของรัฐวิสาหกิจ1. ขอมลูทวไปของรฐวสาหกจ1. ขอมลูทวไปของรฐวสาหกจ

•สรุปขอมลูที่สําคัญทางการเงิน6

ที่มา : รายงานประจาํป 2555 
ของบริษัท การบินไทย จาํกัด (มหาชน)

สํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
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ตัวอยางรายงานประจําป

หมวดที่ 1 ขอมูลดานรฐัวสิาหกิจ

1 ขอมลทั่วไปของรัฐวิสาหกิจ1 ขอมลทั่วไปของรัฐวิสาหกิจ1. ขอมลูทวไปของรฐวสาหกจ1. ขอมลูทวไปของรฐวสาหกจ

•ปจจยัที่มีผลกระทบหลักตอกิจการ 7

ที่มา : รายงานประจาํป 2554 
ของการประปานครหลวง

สํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
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ตัวอยางรายงานประจําป

หมวดที่ 1 ขอมูลดานรฐัวสิาหกิจ

1 ขอมลทั่วไปของรัฐวิสาหกิจ1 ขอมลทั่วไปของรัฐวิสาหกิจ1. ขอมลูทวไปของรฐวสาหกจ1. ขอมลูทวไปของรฐวสาหกจ

•ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโนม
ในอนาคต8

ที่มา : รายงานประจาํป 2554 
ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

สํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
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ตัวอยางรายงานประจําป

หมวดที่ 1 ขอมูลดานรฐัวสิาหกิจ

2 โครงสรางการบริหารองคการ2 โครงสรางการบริหารองคการ2. โครงสรางการบรหารองคการ2. โครงสรางการบรหารองคการ

ั โ  • ผังโครงสรางองคกร1

• คณะกรรมการ 2

• คณะผบริหาร 3 ู3

• โครงสรางอัตรากําลัง4

สํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
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ตัวอยางรายงานประจําป

หมวดที่ 1 ขอมูลดานรฐัวสิาหกิจ

2 โครงสรางการบริหารองคการ2 โครงสรางการบริหารองคการ2. โครงสรางการบรหารองคการ2. โครงสรางการบรหารองคการ

• ผังโครงสรางองคกร1

ที่มา : รายงานประจาํป 2554 
ของการทาเรือแหงประเทศไทย

สํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
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ตัวอยางรายงานประจําป

หมวดที่ 1 ขอมูลดานรฐัวสิาหกิจ

2 โครงสรางการบริหารองคการ2 โครงสรางการบริหารองคการ2. โครงสรางการบรหารองคการ2. โครงสรางการบรหารองคการ

• คณะกรรมการ 2

ที่มา : รายงานประจาํป 2554 
ของธนาคารอาคารสงเคราะห

สํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
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ตัวอยางรายงานประจําป

หมวดที่ 1 ขอมูลดานรฐัวสิาหกิจ

2 โครงสรางการบริหารองคการ2 โครงสรางการบริหารองคการ2. โครงสรางการบรหารองคการ2. โครงสรางการบรหารองคการ

• คณะผูบริหาร 3

ที่มา : รายงานประจาํป 2554 
ของธนาคารอาคารสงเคราะห

สํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
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ตัวอยางรายงานประจําป

หมวดที่ 1 ขอมูลดานรฐัวสิาหกิจ

2 โครงสรางการบริหารองคการ2 โครงสรางการบริหารองคการ2. โครงสรางการบรหารองคการ2. โครงสรางการบรหารองคการ

• คณะผูบริหาร 3

ที่มา : รายงานประจาํป 2554 
ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

สํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

20/05/56
34



ตัวอยางรายงานประจําป

หมวดที่ 1 ขอมูลดานรฐัวสิาหกิจ

2 โครงสรางการบริหารองคการ2 โครงสรางการบริหารองคการ2. โครงสรางการบรหารองคการ2. โครงสรางการบรหารองคการ

• โครงสรางอัตรากําลัง4 โครงสรางอตรากาลง

ที่มา : รายงานประจาํป 2553
ขององคการสวนพฤกษศาสตร

สํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

20/05/56
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ตัวอยางรายงานประจําป

หมวดที่ 1 ขอมูลดานรฐัวสิาหกิจ

3 โครงสรางเงินทน3 โครงสรางเงินทน3. โครงสรางเงนทนุ3. โครงสรางเงนทนุ

• ทุนและโครงสรางผูถือหุนของรัฐวิสาหกิจ1

• หนี้เงนิกูของรฐัวิสาหกิจ2

เงินงบประมาณที่ไดรับและการจายเงนินําสงรัฐหรือเงิน• เงนงบประมาณทไดรบและการจายเงนนาสงรฐหรอเงน
ปนผล3

สํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

20/05/56
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ตัวอยางรายงานประจําป

หมวดที่ 1 ขอมูลดานรฐัวสิาหกิจ

3 โครงสรางเงินทน3 โครงสรางเงินทน3. โครงสรางเงนทนุ3. โครงสรางเงนทนุ

• ทุนและโครงสราง
ผถือหนของรัฐวิสาหกจิ1 ผูถอหนุของรฐวสาหกจ

ที่มา : รายงานประจาํป 2554 
ของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมแหงประเทศไทย

สํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

20/05/56
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ตัวอยางรายงานประจําป

หมวดที่ 1 ขอมูลดานรฐัวสิาหกิจ

3 โครงสรางเงินทน3 โครงสรางเงินทน3. โครงสรางเงนทนุ3. โครงสรางเงนทนุ

• หนี้เงินกูของรัฐวสิาหกิจ2

ใ  ี้ ิ  3 ป  ั โ ิใหรายงานหนีเงินกู 3 ปยอนหลัง โดยอธิบาย
- ยอดหนี้เงินกูคงคาง ณ สิ้นป
- ลักษณะการค้ําประกันของรัฐบาลลกษณะการคาประกนของรฐบาล 
   (รัฐบาลค้ําประกันหรือไมค้ําประกัน) 
-  สกุลเงินของหนี้เงินกูดวย

สํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

20/05/56
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ตัวอยางรายงานประจําป

หมวดที่ 1 ขอมูลดานรฐัวสิาหกิจ

3 โครงสรางเงินทน3 โครงสรางเงินทน3. โครงสรางเงนทนุ3. โครงสรางเงนทนุ

• เงินงบประมาณที่ไดรับ
และการจายเงินนําสงรฐั
หรือเงินปนผล

3
หรอเงนปนผล

ที่มา : รายงานประจาํป 2553
ขององคการสวนพฤกษศาสตร

สํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

20/05/56
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ตัวอยางรายงานประจําป

หมวดที่ 1 ขอมูลดานรฐัวสิาหกิจ

4 การลงทนที่สําคัญในปจจบันและอนาคต4 การลงทนที่สําคัญในปจจบันและอนาคต4. การลงทุนทสาคญในปจจุบนและอนาคต4. การลงทุนทสาคญในปจจุบนและอนาคต

• แผนงานและโครงการตางๆ 1

• การรวมดําเนินงานกับเอกชน 2

สํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

20/05/56
40



ตัวอยางรายงานประจําป

หมวดที่ 1 ขอมูลดานรฐัวสิาหกิจ

4 การลงทนที่สําคัญในปจจบันและอนาคต4 การลงทนที่สําคัญในปจจบันและอนาคต4. การลงทุนทสาคญในปจจุบนและอนาคต4. การลงทุนทสาคญในปจจุบนและอนาคต

• แผนงานและโครงการตางๆ 1

ที่มา : รายงานประจาํป 2554 
ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

สํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
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ตัวอยางรายงานประจําป

หมวดที่ 1 ขอมูลดานรฐัวสิาหกิจ

4 การลงทนที่สําคัญในปจจบันและอนาคต4 การลงทนที่สําคัญในปจจบันและอนาคต4. การลงทุนทสาคญในปจจุบนและอนาคต4. การลงทุนทสาคญในปจจุบนและอนาคต

• การรวมดําเนินงานกับเอกชน 2 รรวม เนนง น เ น

ใหรายงานแผนงานและการรวมดําเนินงานกับเอกชน
ี่ ีทีมีวงเงินรวมลงทุนของรัฐวิสาหกิจและเอกชนเกินกวา 

500 ลานบาทขึ้นไป โดยอธิบายถึง
- ชื่อโครงการ ชอโครงการ 
- รูปแบบการดําเนินการ 
- ความคืบหนาของโครงการ

สํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

20/05/56
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ตัวอยางรายงานประจําป

หมวดที่ 1 ขอมูลดานรฐัวสิาหกิจ

5 ผลการดําเนินงานขององคกร5 ผลการดําเนินงานขององคกร5. ผลการดาเนนงานขององคกร5. ผลการดาเนนงานขององคกร

• รายงานวิเคราะหผลการดําเนินงานฯ1

• รายงานวิเคราะหฐานะการเงิน2

สํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

20/05/56
43



ตัวอยางรายงานประจําป

หมวดที่ 1 ขอมูลดานรฐัวสิาหกิจ

5 ผลการดําเนินงานขององคกร5 ผลการดําเนินงานขององคกร5. ผลการดาเนนงานขององคกร5. ผลการดาเนนงานขององคกร

• รายงานวิเคราะหผลการดําเนินงานฯ1

ที่มา : รายงานประจาํป 2555 
ของบริษัท ปตท จาํกัด (มหาชน)ของบรษท ปตท. จากด (มหาชน)

สํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

20/05/56
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ตัวอยางรายงานประจําป

หมวดที่ 1 ขอมูลดานรฐัวสิาหกิจ

5 ผลการดําเนินงานขององคกร5 ผลการดําเนินงานขององคกร5. ผลการดาเนนงานขององคกร5. ผลการดาเนนงานขององคกร

• รายงานวิเคราะหฐานะการเงิน2

ที่มา : รายงานประจาํป 2555 
ของบริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน)

สํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

20/05/56
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ตัวอยางรายงานประจําป

หมวดที่ 1 ขอมูลดานรฐัวสิาหกิจ

6 การบริหารจัดการองคกร6 การบริหารจัดการองคกร6. การบรหารจดการองคกร6. การบรหารจดการองคกร

• การบริหารความเสี่ยง1

• การควบคุมภายใน2

• การตรวจสอบภายใน3

สํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

20/05/56
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ตัวอยางรายงานประจําป

หมวดที่ 1 ขอมูลดานรฐัวสิาหกิจ

6 การบริหารจัดการองคกร6 การบริหารจัดการองคกร6. การบรหารจดการองคกร6. การบรหารจดการองคกร

• การบริหารความเสี่ยง1

ที่มา : รายงานประจาํป 2554
ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร

สํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

20/05/56
47



ตัวอยางรายงานประจําป

หมวดที่ 1 ขอมูลดานรฐัวสิาหกิจ

6 การบริหารจัดการองคกร6 การบริหารจัดการองคกร6. การบรหารจดการองคกร6. การบรหารจดการองคกร

• การควบคุมภายใน2

ที่มา : รายงานประจาํป 2554
ของการทางพิเศษแหงประเทศไทย

สํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

20/05/56
48



ตัวอยางรายงานประจําป

หมวดที่ 1 ขอมูลดานรฐัวสิาหกิจ

6 การบริหารจัดการองคกร6 การบริหารจัดการองคกร6. การบรหารจดการองคกร6. การบรหารจดการองคกร

• การตรวจสอบภายใน3

ที่มา : รายงานประจาํป 2554
ของการเคหะแหงประเทศไทย

สํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

20/05/56
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ตัวอยางรายงานประจําป

หมวดที่ 2 ขอมูลดานธรรมาภบิาล

1 รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายกํากับดแลที่ดี1 รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายกํากับดแลที่ดี1. รายงานผลการดาเนนงานตามนโยบายกากบดูแลทด1. รายงานผลการดาเนนงานตามนโยบายกากบดูแลทด

• นโยบายการกาํกับดูแลกิจการที่ดี1 ู

• โครงสรางของคณะกรรมการ
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ2 และความรบผดชอบของคณะกรรมการ

• การแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/
คณะทํางานอื่นๆ ที่แตงตั้งโดยคณะกรรมการ อํานาจ
หนาที่

3
หนาท 

• การประชุมและคาตอบแทนของคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการ
/คณะทํางาน

4
/คณะทางาน

• คาตอบแทนของผูบริหาร 5

• นโยบายปองกนัความขัดแยงทางผลประโยชน6

สํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

20/05/56
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ตัวอยางรายงานประจําป

หมวดที่ 2 ขอมูลดานธรรมาภบิาล

1 รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายกํากับดแลที่ดี1 รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายกํากับดแลที่ดี1. รายงานผลการดาเนนงานตามนโยบายกากบดูแลทด1. รายงานผลการดาเนนงานตามนโยบายกากบดูแลทด

• นโยบายการกาํกับดูแลกิจการที่ดี1 ู

ที่มา : รายงานประจาํป 2554
ของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

สํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
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ตัวอยางรายงานประจําป

หมวดที่ 2 ขอมูลดานธรรมาภบิาล

1 รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายกํากับดแลที่ดี1 รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายกํากับดแลที่ดี1. รายงานผลการดาเนนงานตามนโยบายกากบดูแลทด1. รายงานผลการดาเนนงานตามนโยบายกากบดูแลทด

• โครงสรางของ
คณะกรรมการ2 คณะกรรมการ
และความรับผดิชอบ
ของคณะกรรมการ

ที่มา : รายงานประจาํป 2554
ของ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด

สํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

20/05/56
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ตัวอยางรายงานประจําป

หมวดที่ 2 ขอมูลดานธรรมาภบิาล

1 รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายกํากับดแลที่ดี1 รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายกํากับดแลที่ดี1. รายงานผลการดาเนนงานตามนโยบายกากบดูแลทด1. รายงานผลการดาเนนงานตามนโยบายกากบดูแลทด

• การแตงตั้งคณะกรรมการ
/คณะอนุกรรมการ/

ํ ื่ ี่  ั้
3

คณะทํางานอืนๆ ทีแตงตัง
โดยคณะกรรมการ อํานาจหนาที่ 

ที่มา : รายงานประจาํป 2554
ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร

สํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

20/05/56
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ตัวอยางรายงานประจําป

หมวดที่ 2 ขอมูลดานธรรมาภบิาล

1 รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายกํากับดแลที่ดี1 รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายกํากับดแลที่ดี1. รายงานผลการดาเนนงานตามนโยบายกากบดูแลทด1. รายงานผลการดาเนนงานตามนโยบายกากบดูแลทด

• การประชุมและคาตอบแทน
ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ4 ุ
/คณะทํางาน

สํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

20/05/56
54ที่มา : รายงานประจาํป 2555

ของบริษัท อสมท จาํกัด (มหาชน)



ตัวอยางรายงานประจําป

หมวดที่ 2 ขอมูลดานธรรมาภบิาล

1 รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายกํากับดแลที่ดี1 รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายกํากับดแลที่ดี1. รายงานผลการดาเนนงานตามนโยบายกากบดูแลทด1. รายงานผลการดาเนนงานตามนโยบายกากบดูแลทด

• คาตอบแทนของผูบรหิาร 5 ู

ที่มา : รายงานประจาํป 2555
ของบริษัท อสมท จาํกัด (มหาชน)ของบรษท อสมท จากด (มหาชน)

สํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

20/05/56
55



ตัวอยางรายงานประจําป

หมวดที่ 2 ขอมูลดานธรรมาภบิาล

1 รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายกํากับดแลที่ดี1 รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายกํากับดแลที่ดี1. รายงานผลการดาเนนงานตามนโยบายกากบดูแลทด1. รายงานผลการดาเนนงานตามนโยบายกากบดูแลทด

• นโยบายปองกนั6 นโยบายปองกน
ความขัดแยงทางผลประโยชน

ที่มา : รายงานประจาํป 2554
ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร

สํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

20/05/56
56



ตัวอยางรายงานประจําป

หมวดที่ 2 ขอมูลดานธรรมาภบิาล

2 รายงานการดําเนินการตางๆ2 รายงานการดําเนินการตางๆ2. รายงานการดาเนนการตางๆ2. รายงานการดาเนนการตางๆ

ร รร ร ร ส1 • รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ1

• รายงานคณะกรรมการสรรหา2

• รายงานทางการเงินที่สําคัญ
• รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตอ
รายงานทางการเงิน3 รายงานทางการเงน

• รายงานผูสอบบัญชี
• งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

3

สํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

20/05/56
57



ตัวอยางรายงานประจําป

หมวดที่ 2 ขอมูลดานธรรมาภบิาล

2 รายงานการดําเนินการตางๆ2 รายงานการดําเนินการตางๆ2. รายงานการดาเนนการตางๆ2. รายงานการดาเนนการตางๆ

• รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ1

ที่มา : รายงานประจาํป 2555
ไ ํ ั ( ช )ของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)

สํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

20/05/56
58



ตัวอยางรายงานประจําป

หมวดที่ 2 ขอมูลดานธรรมาภบิาล

2 รายงานการดําเนินการตางๆ2 รายงานการดําเนินการตางๆ2. รายงานการดาเนนการตางๆ2. รายงานการดาเนนการตางๆ

• รายงานคณะกรรมการสรรหา2

ที่มา : รายงานประจาํป 2555
ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

สํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

20/05/56
59



ตัวอยางรายงานประจําป

หมวดที่ 2 ขอมูลดานธรรมาภบิาล

2 รายงานการดําเนินการตางๆ2 รายงานการดําเนินการตางๆ2. รายงานการดาเนนการตางๆ2. รายงานการดาเนนการตางๆ

• รายงานทางการเงินที่สําคัญ
• รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตอรายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการ ตอ
รายงานทางการเงิน

• รายงานผูสอบบัญชี
• งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

3

ที่มา : รายงานประจาํป 2555
ของธนาคารกรงไทย จํากัด (มหาชน)ุ ของธนาคารกรุงไทย จากด (มหาชน)

สํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

20/05/56
60


