
แนวทางปฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารจดัตัง้/รว่มทนุและการก ากบัดแูลบรษิทัในเครอืของรฐัวิสาหกิจ

1. ขอบเขตการใชบ้งัคบั

คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม 2559 รับทราบและ

เห็นชอบตามมต ิคนร. ในคราวประชมุครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 11 

กรกฎาคม 2559 ที่ เสนอให้ปรับปร ุงขอบเขตการบังคับใช ้

หลักเกณฑ์ฯ เฉพาะรัฐวิสาหกิจและบริษัทในเครือที่จดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพยฯ์ ใหไ้ดร้ับยกเวน้ไม่ตอ้งถือปฏิบัติในส่วนของ

หลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนของการจดัตัง้/ร่วมทนุในบริษทัในเครือของ

รัฐวิสาหกจิ (1 และ 2) แตย่งัคงตอ้งถือปฏิบัติในส่วนของการก ากบั

ดแูลบริษัทในเครือ (3) ต่อไป ทั้งนี้ เพื่อมิใหเ้กิดความซ ้าซอ้นในการ

ก ากบัดแูลและยังท าใหเ้กิดความคล่องตวัแก่บริษทัที่จดทะเบียนและ

กระจายหุน้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซ่ึงมีกลไกการก ากับดแูลภายใต้

กฎระเบียบของ กลต. และการตรวจสอบของผูถื้อหุน้รายย่อยใน

ตลาดอยู่แลว้

รฐัวิสาหกิจตามบทนิยามทัว่ไป

รฐัวิสาหกิจท่ีตอ้งถือปฏิบติัตามหลกัเกณฑฯ์

รัฐวิสาหกิจตามนยิามของพระราชบญัญัตวิิธกีารงบประมาณ พ.ศ. 2502 (ครอบคลมุรัฐวิสาหกิจทกุประเภท เชน่ รัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลงัถือหุน้โดยตรงเกินกว่ารอ้ยละ 50 

รัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษทัลกูของรฐัวิสาหกิจที่กระทรวงการคลงัถือหุน้ รัฐวิสาหกิจภายใตอ้งคก์ารปกครองสว่นทอ้งถิ่น และอื่นๆ เป็นตน้)

รัฐวิสาหกิจที่ตอ้งถือปฏิบตัติามหลกัเกณฑฯ์ หมายถึง รัฐวิสาหกิจตามพระราชบญัญตัวิิธกีารงบประมาณฯ ที่กระทรวงการคลงัถือหุน้/เป็นเจา้ของทนุและอยู่ในก ากบัดแูลของกระทรวงการคลงั

โดยตรง หรือเรียกว่า “รัฐวิสาหกิจแม”่ (ณ เดอืนกนัยายน 2559 มจี านวนทัง้สิน้ 55 แห่ง) และใหห้ลกัเกณฑฯ์ ดงักลา่วใชบ้งัคบัถึงบริษทัในเครือที่มสีถานะเป็นรฐัวิสาหกิจดว้ย

1 2

ยกเวน้ไม่ตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑฯ์

1 2 3

ยงัคงตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑฯ์

คณะรฐัมนตรีไดมี้มติเม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2558

อนมุตักิารปรับปรงุหลกัเกณฑก์ารจัดตัง้/ร่วมทนุ และ

ก ากบัดแูลบริษทัในเครือของรัฐวิสาหกิจ (หลักเกณฑฯ์)) 

และส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ใน

ฐานะส านักงานเลขานกุาร คนร. ไดเ้วียนแจง้ใหร้ัฐวิสาหกิจ

ทราบและถื อปฏิ บัติ แล้ว ตามหนังสื อ ด่ วนที่ ส ุด 

ที่ กค 0805.4/ว.159ลงวันที่ 30กนัยายน 2559

ก. ข. ค.

หากบริษทัในเครือภายใตร้ัฐวิสาหกจิแมท่ี่มไิดจ้ดทะเบียนและกระจายหุน้ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทัง้ที่มสีถานะเป็นรัฐวิสาหกจิและไมเ่ป็นรัฐวิสาหกจิเป็นบริษทัที่จดทะเบียนและกระจายหุน้ในตลาดหลกัทรัพยฯ์

ก็ใหบ้ริษทัในเครือดงักล่าวและบริษทัย่อยไดร้ับยกเวน้ตามมตคิณะรัฐมนตรีเมือ่วนัที่ 30 สิงหาคม 2559 เชน่เดียวกนั

P. 1



ก ากบั/ติดตามจดัตัง้/รว่มทนุขออนมุติัเตรยีมการ *
ตรวจคณุสมบติั *

การด าเนินการตามหลกัเกณฑ ์ การจดัตัง้/รว่มทนุบรษิทัในเครอืของรฐัวิสาหกิจ

1
2 3

ภายหลงัการจดัตัง้/ร่วมทนุ หรือไดม้า

ซ่ึงสถานะของบริษทัในเครือ รัฐวิสาหกิจแม่

และบริษทัในเครือทกุแห่งตอ้งถือปฏิบัติ

ในส่วนของการก ากบัดแูลบริษทัในเครือ

ของรัฐวิสาหกจิ โดยใหร้ัฐวิสาหกจิแม่

ด าเนนิการตามหลกัเกณฑ์ ดงันี้

- บริษทัในเครือที่เป็นรัฐวิสาหกจิตอ้ง

ถือปฏิบตัติามกฎระเบียบที่ใชบ้งัคับกบั

รัฐวิสาหกจิทัว่ไปทัง้หมด ยกเวน้ กฎ 

ระเบียบ ขอ้บงัคบัและมตคิณะรัฐมนตรี

ที่เกีย่วขอ้งกบัการปะเมนิผลและโครงสรา้ง

อตัราก าลงั 

- บริษทัในเครือที่เป็นรัฐวิสาหกจิที่ไดร้ับ

ยกเวน้อยู่กอ่นแลว้ 

ใหไ้ดร้ับยกเวน้ตอ่ไป

- การรายงานขอ้มลูของบริษทัในเครือที่

หลกัเกณฑฯ์ ก าหนด

 ขอ้มลูการจดัตัง้บริษทัในเครือทั้งหมด

ของรัฐวิสาหกจิแม ่(3.2.1) **

 การรายงานขอ้มลูของบริษทัในเครือ

ภายหลงัการจดัตัง้ (3.2.2) ***

- หลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูลบริษทัในเครือ

ของรัฐวิสาหกจิแมต่ามที่ก าหนดใน

หลกัเกณฑฯ์

- พิจารณาการด าเนนิการที่เขา้ขา่ยจดัตัง้/ร่วม

ทนุบริษทัในเครือและตอ้งขออนมุตัจิาก คนร. 

โดยตอ้งเป็นกรณีที่รฐัวิสาหกจิจดัตัง้หรือ

ร่วมจดัตัง้บริษทัในเครือขึน้ใหม ่ไม่รวมกรณี

ที่รัฐสาหกจิน าเงนิไปซ้ือหุน้ในกจิการอยู่แลว้

ซ่ึงถือเป็นการน าเงนิไปลงทนุ และหากการซ้ือ

หุน้ในกจิการดงักล่าวมสีดัสว่นหุน้เกนิกว่า

รอ้ยละ 25 จะตอ้งรายงาน คนร. เพื่อทราบ

ตามหลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูลบริษทัในเครือ

ตามขอ้ 3

- บริษทัในเครือที่จะจดัตัง้/ร่วมทนุตอ้ง

สอดคลอ้งกบัเงือ่นไขตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 

1 ทัง้ 6 ขอ้

รัฐวิสาหกจิแมน่ าเสนอ (รวมถึงกรณีบริษทัในเครือ

ขออนมุตัติามหลกัเกณฑ)์ ไปยงักระทรวงเจา้สงักดั

เพื่อพิจารณาน าเสนอ คนร. ใหค้วามเห็นชอบ

- การจดัตัง้/รวมทนุบริษทัในเครือ ที่ท าใหเ้กดิ

บริษทัในเครือขึน้มาใหม ่ยกเวน้กรณีการซ้ือกจิการ

ที่มอีย ู่แลว้ใหด้ าเนนิการไดต้ามขัน้ตอนของกฎหมาย

และระเบียบที่เกีย่วขอ้งกบัการลงทนุของรัฐวิสาหกจิ

และบริษทัในเครือทัว่ไป (แตห่ากเป็นการซ้ือหุน้ใน

กจิการจนมสีถานะเป็นบริษทัในเครือใหด้ าเนนิการ

รายงาน คนร. ตามขอ้ 3 ตอ่ไป

- การควบรวม/ยกเลิกกิจการ/ถอนการลงทนุ 

ยกเวน้กรณีการเพิ่ม/ลดทนุ ที่ท าใหม้สีถานะหรือ

พน้สถานะ รส. ไมเ่ขา้ขา่ยตอ้งน าเสนอ คนร. แตต่อ้ง

ด าเนนิการตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ย

การจ าหนา่ยหุน้หรือกจิการของรัฐ พ.ศ. 2504

ในประเด็นการขออนมตัติอ่ ครม. เพื่อด าเนนิการ

ใหพ้น้สภาพรัฐวิสาหกจิและกระบวนการจ าหนา่ยหุน้

ใหเ้กดิความโปร่งใส

- การเปลี่ยนแปลงและ/หรือเพ่ิมเติมวตัถปุระสงค ์

ซ่ึงแตกตา่งหรือเกนิกว่ากรอบวัตถปุระสงคก์าร

ด าเนนิงานที่ไดร้ับอนมุตัเิดิม เวน้แตเ่ป็นการก าหนด

ธรุกจิใหมต่ามหนงัสือบริคณหส์นธิแตย่งัอยู่ในกรอบ

วัตถปุระสงคก์ารจดัตัง้เดิม

- จดัเตรียมเอกสารและเนือ้หาที่จะเสนอขออนมุตั ิ

คนร.

1.ผลการศึกษา: แสดงความจ าเป็น หลกัการ/เหตผุล 

และความสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑต์ามขอ้ 1 

การวิเคราะหภ์าพรวมตลาด จ านวนผูป้ระกอบการ

ทัง้รัฐวิสาหกจิและเอกชน และผลกระทบที่คาดว่า

จะเกดิขึน้ตอ่ตลาดหลงัการจดัตัง้

2.แผนการด าเนินงาน: แสดงขัน้ตอนและก าหนดเวลา

จดัตัง้/ร่วมทนุ รายละเอียดการประกอบกจิการ/แผน

ธรุกจิ 5 ปี กจิการที่จะโอนกรณีด าเนนิกจิการที่

รัฐวิสาหกจิแมด่ าเนนิการอยู่ การถ่ายโอนพนกังาน

และโครงสรา้งอตัราก าลงัหลงัการจดัตัง้ โครงสรา้ง

เงนิเดือน รายชือ่ผูถื้อห ุน้ แหล่งเงนิทนุ และโครงสรา้ง

คณะกรรมการ/ผูบ้ริหารและค่าตอบแทน

3.การเสนอขอยกเวน้กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และมต ิครม. 

ที่ใชก้บัรัฐวิสาหกจิทัว่ไป (กรณีรัฐวิสาหกจิที่ตอ้ง

ขยายธรุกจิสู่ตา่งประเทศ)

- ประเด็นที่ขอยกเวน้กรณีจดัตัง้บริษทัในเครือใน

ตา่งประเทศ

* ในขัน้การตรวจคณุสมบตัแิละเตรียมการ รัฐวิสาหกจิแมส่ามารถหารือกบั สคร. เพื่อใหไ้ดแ้นวทางที่ชดัเจนกอ่นขัน้ตอนการน าเสนอเพื่อขออนมุตัติอ่ไป

** กรณีรัฐวิสาหกจิแมแ่ละบริษทัในเครือทีไ่ดร้บัยกเวน้การขออนมุตัจิดัตัง้/ร่วมทนุ ตามมต ิครม. เมือ่วันที่ 30 สิงหาคม 2559 ภายหลงัจดัตัง้/ร่วมทนุแลว้เสร็จ ขอใหร้ายงานขอ้มลูบริษทัใหมต่ามขอ้ 3.2.1 โดยเร็วที่สดุ

***กรณีของการจดัส่งขอ้มลูรายงานประจ าปีหรืองบการเงนิของบริษทัในเครือ ที่ผา่นการตรวจสอบ/สอบทานโดยผูส้อบบญัชทีี่ไดร้ับอนญุาต หากไมส่ามารถจดัส่งไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด ขอใหป้ระสานกบั สคร. เพื่อขอผอ่นผนัระยะเวลาการจดัสง่ทีด่ าเนนิการไดโ้ดยเร็วทีส่ดุตอ่ไป

2. ขัน้ตอนปฏิบติัตามหลกัเกณฑฯ์

เป็นขัน้ตอนที่รัฐวิสาหกจิแมไ่ปด าเนินการ

จดัตัง้/ร่วมทนุในบริษทัในเครือใหเ้ป็นไป

ตามกฎหมายที่เกีย่วขอ้งกบัการจดัตัง้กจิการ 

เชน่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

ระเบียบ/หลกัเกณฑป์ฏิบตัขิองกรมการคา้

ภายใน กฎหมายประกอบกจิการ (บางสาขา

ที่ม ีRegulator ก ากบั) และกฎหมายอื่นๆ

เป็นตน้

ทัง้นี ้รัฐวิสาหกจิแมจ่ะตอ้งด าเนนิการให้

เป็นไปตามกรอบวัตถปุระสงค ์รปูแบบ 

ขัน้ตอน ก าหนดเวลา และรายละเอียดที่เป็น

สาระส าคญัของบริษทัในเครือ ตามที่ไดร้ับ

อนมุตัจิาก คนร. และคณะรัฐมนตรีโดย

เคร่งครัด

P. 2 แนวทางปฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารจดัตัง้/รว่มทนุและการก ากบัดแูลบรษิทัในเครอืของรฐัวิสาหกิจ


