P. 1

แนวทางปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การจัดตัง้ /ร่วมท ุนและการกากับด ูแลบริษทั ในเครือของรัฐวิสาหกิจ

1. ขอบเขตการใช้บงั คับ
รัฐวิสาหกิจตามบทนิยามทัว่ ไป
รัฐวิสาหกิจตามนิยามของพระราชบัญญัตวิ ิธกี ารงบประมาณ พ.ศ. 2502 (ครอบคลุมรัฐวิสาหกิจทุกประเภท เช่น รัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังถือหุน้ โดยตรงเกินกว่าร้อยละ 50
รัฐวิสาหกิจที่เป็ นบริษทั ลูกของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังถือหุน้ รัฐวิสาหกิจภายใต้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และอื่นๆ เป็ นต้น)
รัฐวิสาหกิจที่ตอ้ งถือปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ฯ
รัฐวิสาหกิจที่ตอ้ งถือปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ฯ หมายถึง รัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัตวิ ิธกี ารงบประมาณฯ ที่กระทรวงการคลังถือหุน้ /เป็ นเจ้าของทุนและอยู่ในกากับดูแลของกระทรวงการคลัง
โดยตรง หรือเรียกว่า “รัฐวิสาหกิจแม่” (ณ เดือนกันยายน 2559 มีจานวนทัง้ สิน้ 55 แห่ง) และให้หลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าวใช้บงั คับถึงบริษทั ในเครือที่มสี ถานะเป็ นรัฐวิสาหกิจด้วย

ยกเว้นไม่ตอ้ งปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ฯ

1
ยังคงต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ฯ
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คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558
อนุมตั กิ ารปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดตัง้ /ร่วมทุน และ
กากับดูแลบริษทั ในเครือของรัฐวิสาหกิจ (หลักเกณฑ์ฯ))
และสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ใน
ฐานะสานักงานเลขานุการ คนร. ได้เวียนแจ้งให้รัฐวิสาหกิจ
ทราบและถื อปฏิ บั ติ แ ล้ ว ตามหนั ง สื อ ด่ ว นที่ ส ุ ด
ที่ กค 0805.4/ว.159 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559

2

คณะรัฐมนตรี เมื่ อวันที่ 30 สิ งหาคม 2559 รั บทราบและ
เห็นชอบตามมติ คนร. ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 11
กรกฎาคม 2559 ที่ เ สนอให้ปรั บ ปรุง ขอบเขตการบั ง คั บ ใช้
หลักเกณฑ์ฯ เฉพาะรั ฐวิ สาหกิจและบริ ษัทในเครื อที่ จดทะเบี ยน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งถือปฏิบัติในส่วนของ
หลักเกณฑ์และขัน้ ตอนของการจัดตัง้ /ร่วมทุนในบริษทั ในเครือของ
รัฐวิสาหกิจ (1 และ 2) แต่ยงั คงต้องถือปฏิบัติในส่วนของการกากับ
ดูแลบริษัทในเครือ (3) ต่อไป ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดความซ้าซ้อนในการ
กากับดูแลและยังทาให้เกิดความคล่องตัวแก่บริษทั ที่จดทะเบียนและ
กระจายหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีกลไกการกากับดูแลภายใต้
กฎระเบียบของ กลต. และการตรวจสอบของผูถ้ ือหุน้ รายย่ อยใน
ตลาดอยู่แล้ว

หากบริษทั ในเครือภายใต้รัฐวิสาหกิจแม่ที่มไิ ด้จดทะเบียนและกระจายหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ ที่มสี ถานะเป็ นรัฐวิสาหกิจและไม่เป็ นรัฐวิสาหกิจเป็ นบริษทั ที่จดทะเบียนและกระจายหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ก็ให้บริษทั ในเครือดังกล่าวและบริษทั ย่อยได้รับยกเว้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 30 สิงหาคม 2559 เช่นเดียวกัน

P. 2

แนวทางปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การจัดตัง้ /ร่วมท ุนและการกากับด ูแลบริษทั ในเครือของรัฐวิสาหกิจ

2. ขัน้ ตอนปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ฯ
การดาเนินการตามหลักเกณฑ์ การจัดตัง้ /ร่วมท ุนบริษทั ในเครือของรัฐวิสาหกิจ
1 ตรวจค ุณสมบัติ *

เตรียมการ *

- พิจารณาการดาเนินการที่เข้าข่ายจัดตัง้ /ร่วม - จัดเตรียมเอกสารและเนือ้ หาที่จะเสนอขออนุมตั ิ
คนร.
ทุนบริษทั ในเครือและต้องขออนุมตั จิ าก คนร.
1.ผลการศึกษา: แสดงความจาเป็ น หลักการ/เหตุผล
โดยต้องเป็ นกรณีที่รฐั วิสาหกิจจัดตัง้ หรือ
และความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามข้อ 1
ร่วมจัดตัง้ บริษทั ในเครือขึน้ ใหม่ ไม่รวมกรณี
การวิเคราะห์ภาพรวมตลาด จานวนผูป้ ระกอบการ
ที่รัฐสาหกิจนาเงินไปซื้อหุน้ ในกิจการอยู่แล้ว
ทัง้ รัฐวิสาหกิจและเอกชน และผลกระทบที่คาดว่า
ซึ่งถือเป็ นการนาเงินไปลงทุน และหากการซื้อ
จะเกิดขึน้ ต่อตลาดหลังการจัดตัง้
หุน้ ในกิจการดังกล่าวมีสดั ส่วนหุน้ เกินกว่า
2.แผนการดาเนินงาน: แสดงขัน้ ตอนและกาหนดเวลา
ร้อยละ 25 จะต้องรายงาน คนร. เพื่อทราบ
จัดตัง้ /ร่วมทุน รายละเอียดการประกอบกิจการ/แผน
ตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลบริษทั ในเครือ
ธุรกิจ 5 ปี กิจการทีจ่ ะโอนกรณีดาเนินกิจการที่
ตามข้อ 3
รัฐวิสาหกิจแม่ดาเนินการอยู่ การถ่ายโอนพนักงาน
- บริษทั ในเครือที่จะจัดตัง้ /ร่วมทุนต้อง
และโครงสร้างอัตรากาลังหลังการจัดตัง้ โครงสร้าง
สอดคล้องกับเงือ่ นไขตามหลักเกณฑ์ในข้อ
เงินเดือน รายชือ่ ผูถ้ ือหุน้ แหล่งเงินทุน และโครงสร้าง
1 ทัง้ 6 ข้อ
คณะกรรมการ/ผูบ้ ริหารและค่าตอบแทน
3.การเสนอขอยกเว้นกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม.
ที่ใช้กบั รัฐวิสาหกิจทัว่ ไป (กรณีรัฐวิสาหกิจที่ตอ้ ง
ขยายธุรกิจสู่ตา่ งประเทศ)
- ประเด็นที่ขอยกเว้นกรณีจดั ตัง้ บริษทั ในเครือใน
ต่างประเทศ

2 ขออนมุ ตั ิ
รัฐวิสาหกิจแม่นาเสนอ (รวมถึงกรณีบริษทั ในเครือ
ขออนุมตั ติ ามหลักเกณฑ์) ไปยังกระทรวงเจ้าสังกัด
เพื่อพิจารณานาเสนอ คนร. ให้ความเห็นชอบ
- การจัดตัง้ /รวมท ุนบริษทั ในเครือ ที่ทาให้เกิด
บริษทั ในเครือขึน้ มาใหม่ ยกเว้นกรณีการซื้อกิจการ
ที่มอี ยู่แล้วให้ดาเนินการได้ตามขัน้ ตอนของกฎหมาย
และระเบียบที่เกีย่ วข้องกับการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
และบริษทั ในเครือทัว่ ไป (แต่หากเป็ นการซื้อหุน้ ใน
กิจการจนมีสถานะเป็ นบริษทั ในเครือให้ดาเนินการ
รายงาน คนร. ตามข้อ 3 ต่อไป
- การควบรวม/ยกเลิกกิจการ/ถอนการลงท ุน
ยกเว้นกรณีการเพิ่ม/ลดทุน ที่ทาให้มสี ถานะหรือ
พ้นสถานะ รส. ไม่เข้าข่ายต้องนาเสนอ คนร. แต่ตอ้ ง
ดาเนินการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การจาหน่ายหุน้ หรือกิจการของรัฐ พ.ศ. 2504
ในประเด็นการขออนมัตติ อ่ ครม. เพื่อดาเนินการ
ให้พน้ สภาพรัฐวิสาหกิจและกระบวนการจาหน่ายหุน้
ให้เกิดความโปร่งใส
- การเปลี่ยนแปลงและ/หรือเพิ่มเติมวัตถ ุประสงค์
ซึ่งแตกต่างหรือเกินกว่ากรอบวัตถุประสงค์การ
ดาเนินงานที่ได้รับอนุมตั เิ ดิม เว้นแต่เป็ นการกาหนด
ธุรกิจใหม่ตามหนังสือบริคณห์สนธิแต่ยงั อยู่ในกรอบ
วัตถุประสงค์การจัดตัง้ เดิม

จัดตัง้ /ร่วมท ุน
เป็ นขัน้ ตอนที่รัฐวิสาหกิจแม่ไปดาเนินการ
จัดตัง้ /ร่วมทุนในบริษทั ในเครือให้เป็ นไป
ตามกฎหมายที่เกีย่ วข้องกับการจัดตัง้ กิจการ
เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ระเบียบ/หลักเกณฑ์ปฏิบตั ขิ องกรมการค้า
ภายใน กฎหมายประกอบกิจการ (บางสาขา
ที่มี Regulator กากับ) และกฎหมายอื่นๆ
เป็ นต้น
ทัง้ นี้ รัฐวิสาหกิจแม่จะต้องดาเนินการให้
เป็ นไปตามกรอบวัตถุประสงค์ รูปแบบ
ขัน้ ตอน กาหนดเวลา และรายละเอียดที่เป็ น
สาระสาคัญของบริษทั ในเครือ ตามที่ได้รับ
อนุมตั จิ าก คนร. และคณะรัฐมนตรีโดย
เคร่งครัด

3 กากับ/ติดตาม
ภายหลังการจัดตัง้ /ร่วมทุน หรือได้มา
ซึ่งสถานะของบริษทั ในเครือ รัฐวิสาหกิจแม่
และบริษทั ในเครือทุกแห่งต้องถือปฏิบัติ
ในส่วนของการกากับดูแลบริษทั ในเครือ
ของรัฐวิสาหกิจ โดยให้รัฐวิสาหกิจแม่
ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
- บริษทั ในเครือที่เป็ นรัฐวิสาหกิจต้อง
ถือปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบที่ใช้บงั คับกับ
รัฐวิสาหกิจทัว่ ไปทัง้ หมด ยกเว้น กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกีย่ วข้องกับการปะเมินผลและโครงสร้าง
อัตรากาลัง
- บริษทั ในเครือที่เป็ นรัฐวิสาหกิจที่ได้รับ
ยกเว้นอยู่กอ่ นแล้ว
ให้ได้รับยกเว้นต่อไป
- การรายงานข้อมูลของบริษทั ในเครือที่
หลักเกณฑ์ฯ กาหนด
 ข้อมูลการจัดตัง้ บริษทั ในเครือทั้งหมด
ของรัฐวิสาหกิจแม่ (3.2.1) **
 การรายงานข้อมูลของบริษทั ในเครือ
ภายหลังการจัดตัง้ (3.2.2) ***
- หลักเกณฑ์การกากับดูแลบริษทั ในเครือ
ของรัฐวิสาหกิจแม่ตามที่กาหนดใน
หลักเกณฑ์ฯ

* ในขัน้ การตรวจคุณสมบัตแิ ละเตรียมการ รัฐวิสาหกิจแม่สามารถหารือกับ สคร. เพื่อให้ได้แนวทางที่ชดั เจนก่อนขัน้ ตอนการนาเสนอเพื่อขออนุมตั ติ อ่ ไป
** กรณีรัฐวิสาหกิจแม่และบริษทั ในเครือทีไ่ ด้รบั ยกเว้นการขออนุมตั จิ ดั ตัง้ /ร่วมทุน ตามมติ ครม. เมือ่ วันที่ 30 สิงหาคม 2559 ภายหลังจัดตัง้ /ร่วมทุนแล้วเสร็จ ขอให้รายงานข้อมูลบริษทั ใหม่ตามข้อ 3.2.1 โดยเร็วที่สดุ
*** กรณีของการจัดส่งข้อมูลรายงานประจาปี หรืองบการเงินของบริษทั ในเครือ ที่ผา่ นการตรวจสอบ/สอบทานโดยผูส้ อบบัญชีที่ได้รับอนุญาต หากไม่สามารถจัดส่งได้ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ขอให้ประสานกับ สคร. เพื่อขอผ่อนผันระยะเวลาการจัดส่งทีด่ าเนินการได้โดยเร็วทีส่ ดุ ต่อไป

