
สรุปผลการสัมมนากรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
และกิจการทีร่ัฐถือหุ้นต่่ากว่าร้อยละ ๕๐ 

วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๔ ส่านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

 
๑. ผู้เข้าร่วมการสัมมนากรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและกิจการ 

ทีร่ัฐถือหุ้นต่่ากว่าร้อยละ ๕๐ จ่านวน ๔๔ คน (รายละเอียดปรากฏตามรายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนากรรมการผู้แทน
กระทรวงการคลังฯ) 

๒. สรุปประเด็นจากการสัมมนากรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังฯ 
๒.๑ นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวเปิดการสัมมนาและมอบ

นโยบายแก่กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง สรุปได้ดังนี้ 
(๑) การตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการเป็นตัวแทนของ

กระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นในการก่ากับดูแลรัฐวิสาหกิจและกิจการที่รัฐถือหุ้นต่่ากว่าร้อยละ ๕๐ 
(๒) ก่ากับดูแลรัฐวิสาหกิจและส่งเสริมองค์กรให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารจัดการ 

ที่ดี (Good  Corporate Governance) 
(๓) ให้กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังดูแลติดตามและรายงานผลการด่าเนินงาน 

มอบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งติดตามให้มีการน่าไปปรับปรุงแก้ไขในกรณีท่ีผลการด่าเนินงาน
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

(๔) การจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ (Holding Company) เพ่ือก่ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ
ให้มีความแข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

(๕) ในการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังในรัฐวิสาหกิจ
และกิจการที่รัฐถือหุ้นต่่ากว่าร้อยละ ๕๐ ควรพิจารณาความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ  
เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งให้เหมาะสมกับรัฐวิสาหกิจและกิจการที่รัฐถือหุ้นต่่ากว่าร้อยละ ๕๐ และไม่ควรแต่งตั้งให้เป็น
กรรมการที่ใดท่ีหนึ่งนานเกินไปควรมีการเปลี่ยนแปลงให้บ่อยขึ้น 

๒.๒ นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
(๑) การท่าหน้าที่กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

ในฐานะผู้ดูแลทรัพย์สินของประเทศควบคู่ไปกับการท่างานในฐานะข้าราชการประจ่าต้องแบ่งเวลาให้ดี  
และต้องมีความรู้เกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจที่ได้รับการแต่งตั้งไปเป็นกรรมการ ทั้งในเรื่องระบบธุรกิจ ความเสี่ยงของ 
แต่ละสาขา เพื่อก่ากับดูแลได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนการส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ 
เนื่องจากการเป็นกรรมการมีเรื่องของความรับผิดชอบตามมาด้วย 

 
 

/(๒) ส่งเสริม... 



-๒- 
 
(๒) ส่งเสริมให้มีการอบรมให้ความรู้แก่กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง โดยเชิญผู้ที่มี

ความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านต่างๆ มาให้ความรู้ เพ่ือให้กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังน่าความรู้มาใช้ในการพัฒนา
องค์กรและเพ่ือรักษาทรัพย์สินของรัฐ 

(๓) การให้ความส่าคัญต่อระบบประเมินผลการด่าเนินงานรัฐวิสาหกิจ เนื่องจาก
กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังถือเป็นกลไกส่าคัญในการก่ากับดูแลรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และนโยบายต่างๆของรัฐบาล 

๒.๓ นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน  
ได้มีประเด็นข้อเสนอแนะ ดังนี้  

ในกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นเป็นส่วนน้อยฝ่ายบริหารมักไม่ค่อยให้ข้อมูล  
จึงเป็นเรื่องยากที่จะตรวจพบข้อมูลที่มีความผิดปกติ จึงขอให้ สคร. ให้ความช่วยเหลือกรรมการผู้แทน
กระทรวงการคลังทั้งในเรื่องข้อมูลและควรมีบุคลากรที่จะให้ค่าปรึกษาในเชิงลึกได้ รวมถึงข้อมูล ในส่วนของ 
รัฐวิสาหกิจด้วย ทั้งนี ้ เพื่อผลักดันให้รัฐวิสาหกิจและกิจการสามารถด่าเนินการบรรลุเป้าประสงค์ต่างๆ  
ตามนโยบายอย่างใกล้ชิด  

๒.๔ ผู้อ่านวยการส่านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ได้ชี้แจงถึงบทบาทหน้าที่
ของกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง ว่ากรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังเปรียบเสมือนตัวแทนของประชาชน 
ในการก่ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงควรให้ความส่าคัญในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

(๑) แนวทางปฏิบัติและบทบาทหน้าที่ของการเป็นกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง 
- ก่ากับให้รัฐวิสาหกิจปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักการก่ากับดูแล

กิจการที่ดี โดยหากได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการต้องไม่เป็นอนุกรรมการชุดใดอีก การเสนอแต่งตั้ง  
อดีตผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจนั้นเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจจะต้องพ้นจากต่าแหน่งแล้วอย่างน้อย ๑ ปี 
 - การยื่นบัญชีทรัพย์สินตามระยะเวลาที่ก่าหนด 

- การลาออกต้องมีหนังสือขออนุมัติปลัดกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาให้  
ความเห็นชอบก่อนแจ้งประธานกรรมการรัฐวิสาหกิจหรือด่าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป และแจ้ง สคร. 
ทราบด้วย  

- กรณีเกษียณอายุ หรือพ้นจากการเป็นข้าราชการ หรือโอนย้ายโดยมิได้สังกัด
กระทรวงการคลัง ให้ยื่นใบลาออกต่อปลัดกระทรวงการคลังนับแต่วันที่เกษียณอายุ หรือพ้นจากการเป็นข้าราชการ 
หรือโอนย้ายโดยมิได้สังกัดกระทรวงการคลังด้วย 

 
 
 

/(๒) แนวนโยบาย... 
 



-๓- 
 

(๒) แนวนโยบายรัฐบาลและการก่ากับดูแลรัฐวิสาหกิจโดยคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ  

- ก่ากับดูแลให้รัฐวิสาหกิจเสนอกระทรวงเจ้าสังกัดเพ่ือขอความเห็นชอบรายชื่อ
บุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจตามระเบียบส่านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการก่าหนดนโยบาย 
และก่ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

- บุคคลที่ต้องขอความเห็นชอบ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ และกรรมการ
อ่ืน / กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ยกเว้น กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการหรือกรรมการที่มี
กฎหมายก่าหนดต่าแหน่งไว้เป็นการเฉพาะ 

- การเสนอเรื่องเพ่ือคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจพิจารณา ต้องจัดท่าเอกสาร
และตรวจสอบข้อมูลที่จ่าเป็นให้ครบถ้วน ได้แก่ จ่านวนกรรมการจากบัญชีรายชื่อ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 
และแบบประวัติ เป็นต้น กรณีเสนอรายชื่อผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เช่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กร
ของรัฐอ่ืน เป็นต้น ซึ่งมิได้ก่าหนดต่าแหน่งไว้ในองค์ประกอบของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจนั้นๆ และบุคคลดังกล่าว
มิได้สังกัดกระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจที่ขอความเห็นชอบจะต้องมีหนังสือให้ความเห็นชอบจากหัวหน้า
หน่วยงานต้นสังกัดด้วย 

- เมื่อคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเห็นชอบรายชื่อแล้วต้องเร่งด่าเนินการ
เสนอแต่งตั้งตามขั้นตอนที่กฎหมายก่าหนดต่อไป 

- คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการ 
นโยบายรัฐวิสาหกิจเสนอให้รัฐวิสาหกิจด่าเนินการดังนี้ 

๑) ยกเลิกสิทธิประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการของรัฐวิสาหกิจและ
สิทธิประโยชน์พิเศษต่างๆ ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจก าหนดหลักเกณฑ์
การเบิกจ่ายและวงเงินที่ชัดเจนส าหรับสิทธิประโยชน์อ่ืน โดยต้องพิจารณาให้เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน
ของรัฐวิสาหกิจเท่านั้น  

๒) การพิจารณาอนุมัติเงินบริจาคเพื่อประโยชน์สาธารณะของรัฐวิสาหกิจ   
ให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจค านึงถึงประโยชน์ขององค์กรและประเทศที่ได้จากการบริจาคเป็นส าคัญ  
และให้รัฐวิสาหกิจพิจารณาปรับลดงบประมาณที่จะใช้ในการบริจาคในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ลงร้อยละ ๑๐ 
ของงบประมาณในปีทีผ่่านมา 

- ให้รัฐวิสาหกิจทุกแห่งด าเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะโดยให้ เทียบเท่า 
กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในรูปแบบของรายงานประจ าปีหรือเปิดเผย 
ใน Website ของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งหัวข้อหลักประกอบด้วย  

 
/1) ข้อมูล... 



-๔- 
 
1) ข้อมูลด้านรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป เช่น ผลการด าเนินงาน การบริหาร

จัดการองค์กร (ความเสี่ยง การควบคุม และตรวจสอบภายใน) เป็นต้น 
2) ข้อมูลด้านธรรมาภิบาล ได้แก่ การด าเนินงานตามนโยบายการก ากับดูแล

กิจการที่ดี (เช่น โครงสร้างคณะกรรมการ ค่าตอบแทน เป็นต้น) รายงานผลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กร  
และรายงานทางการเงิน 
ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ได้ก าชับ
และเร่งรัดให้รัฐวิสาหกิจมีการเปิดเผยข้อมูล และปรับปรุงข้อมูลที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันภายใน  
๑ เดือน โดย สคร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ จะแจ้งเวียนก าชับรัฐวิสาหกิจ 
ทุกแห่งให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอีกครั้งหนึ่ง และขอให้รายงาน สคร. ทราบต่อไป 

(๓) การด่าเนินงานตามนโยบาย 
- การติดตามการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน  

ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ รัฐวิสาหกิจจ านวน ๔๖ แห่ง ที่มีกรอบการเบิกจ่าย 
งบลงทุนประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมได้จ านวน ๑๐๖,๙๕๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
๓๐.๖๗ ของกรอบวงเงินเบิกจ่ายลงทุนทั้งปี ประกอบด้วย รัฐวิสาหกิจที่ใช้ระบบปีงบประมาณ สามารถเบิกจ่าย
งบลงทุนสะสมได้จ านวน ๔๓,๙๔๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๐๔ ของแผนงบลงทุนทั้งปี และรัฐวิสาหกิจ 
ที่ใช้ระบบปีปฏิทิน สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมได้จ านวน ๖๓,๐๐๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๔๒  
ของแผนงบลงทุนทั้งปี ส าหรับโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ยังมีรัฐวิสาหกิจที่เบิกจ่าย  
งบลงทุนต่ ากว่าเป้าหมายไม่เป็นไปตามแผนที่ได้ก าหนด ทั้งนี้ สคร. ได้มีการประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจที่มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ของแผนงบลงทุน
ทั้งปี ด าเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ โดยมีมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน
ในช่วงที่เหลือของปีให้ได้ร้อยละ ๙๕ ของงบลงทุนที่ได้รับอนุมัติ และขอให้รัฐวิสาหกิจชี้แจงเหตุผลของการเบิกจ่าย
ล่าช้าและแนวทางการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน พร้อมทั้งประมาณการผลการเบิกจ่ายงบลงทุนตลอดทั้งปี  
ของรัฐวิสาหกิจให้ สคร. ทราบ   

- การน่าส่งรายได้แผ่นดิน / เงินปันผลของรัฐวิสาหกิจ  
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที ่ กค 0805/ว. 60 ลงวันที่  

3 สิงหาคม 2549 ได้ก าหนดระยะเวลาการน าส่งเงินรายได้แผ่นดินหรือจ่ายเงินปันผลของรัฐวิสาหกิจเป็น  
ปีละ 2 ครั้ง โดยในงวดที่ 1 ให้รัฐวิสาหกิจที่ใช้ปีงบประมาณและรัฐวิสาหกิจที่ใช้ปีปฏิทินน าส่งรายได้แผ่นดิน
ระหว่างกาลในเดือนกรกฎาคมและตุลาคมของทุกปี ตามล าดับ จากผลการด าเนินงานงวดครึ่งปีจากงบการเงิน 
ที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สอบทานหรืองบการเงินเบื้องต้นแล้วแต่กรณี เพ่ือให้การน าส่งรายได้แผ่นดิน 
ของรัฐวิสาหกิจสอดคล้องกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของภาครัฐ  

/(๔) การรายงาน... 



-๕- 
 

(๔) การรายงานและการขอรับนโยบาย 
- การรายงานผลการด่าเนินงาน ประเด็นปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข  

โดยรายงานเป็นรายไตรมาส ตามแบบฟอร์ม 
- กรณีได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายจากรัฐวิสาหกิจหรือกิจการฯ ให้ด่ารงต่าแหน่ง

กรรมการในบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจหรือกิจการฯ หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจถือหุ้น ต้องแจ้งปลัดกระทรวงการคลัง
ในฐานะผู้มีอ่านาจแต่งตั้งทราบทันที เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของส่านักงานคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตามมตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ 

- กรณีได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคล  
ที่รัฐวิสาหกิจถือหุ้นโดยมิใช่ผู้แทนกระทรวงการคลัง ให้เสนอขอความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดด้วย 

- ขอรับนโยบายจากกระทรวงการคลังในเรื่องส่าคัญ เช่น การจัดตั้งบริษัทในเครือ 
การเพ่ิม - ลดทุน การเลิก - ควบรวมกิจการ และการลงทุนโครงการส่าคัญต่างๆ  

(๕) การจัดตั้ง/ร่วมทุนและก ากับดูแลบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจ  
ปัจจุบันมีรัฐวิสาหกิจ 26 แห่ง (รวมรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน) จัดตั้งบริษัท

ในเครือ (บริษัท/บริษัทมหาชนจ ากัดที่รัฐวิสาหกิจมีทุนเกินกว่าร้อยละ 25) จ านวน 120 แห่ง และในจ านวนนี้มี
จ านวน 60 แห่ง ที่มีผลประกอบการก าไร ส่วนที่เหลือมีผลประกอบการขาดทุน โดยคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจในคราวประชุมครั้งที่ ๖/2558 เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ได้เห็นชอบให้มีการปรับปรุง
หลักเกณฑ์ในการจัดตั้ง/ร่วมทุน และก ากับดูแลบริษัทในเครือรัฐวิสาหกิจ โดยมีหลักเกณฑ์เพ่ิมเติมดังนี้ 

1) หลักเกณฑ์ดังกล่าวครอบคลุมรัฐวิสาหกิจทั้ง 56 แห่ง (รวมสถาบันการเงิน) 
2) หากรัฐวิสาหกิจจะเสนอตั้งบริษัทลูกหรือบริษัทในเครือใหม่ หลักเกณฑ์  

การจัดตั้งจะต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ต้องไม่ด าเนินกิจการที่เป็นภารกิจหลักของรัฐ วิสาหกิจแม่ 
หรือเป็นกิจการที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับภารกิจหลักของรัฐวิสาหกิจแม่ และต้องไม่ประกอบกิจการที่เป็นการแข่งขัน
กับเอกชน ยกเว้นเพื่อความจ าเป็น เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความมั่นคง หรือการจัดให้มีบริการสาธารณูปโภค
ให้ประชาชน ทั้งนี้ จะต้องมีการน าเสนอผ่านกระทรวงเจ้าสังกัด เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
และคณะรัฐมนตรี  

3) ส าหรับรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หากประสงค์
จะตั้งบริษัทในเครือถือหุ้นต่ ากว่าร้อยละ 50 และไม่มีสถานภาพเป็นรัฐวิสาหกิจ ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการ
ของรัฐวิสาหกิจนั้นในการพิจารณา โดยน าหลักเกณฑ์ท่ีได้ปรับปรุงมาพิจารณาประกอบด้วย 

4) การเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทในเครือจากที่เคยได้รับ
อนุมัติไว้ ต้องน าเสนอผ่านกระทรวงเจ้าสังกัด คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา 

 
/5) ให้มี... 



-๖- 
 
5) ให้มีการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในเครือต่อคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ ทุก 6 เดือน  
6) ก าหนดให้การส่งพนักงานเข้าไปท างานในบริษัทในเครือ (Secondment) 

ให้พนักงานรับค่าตอบแทนทางใดทางหนึ่งเท่านั้น และให้มีการก าหนดระยะเวลาการท างานที่ชัดเจน 
ทั้งนี้ ได้ก าหนดให้รัฐวิสาหกิจที่มีบริษัทในเครือเห็นชอบให้มีการทบทวนสถานภาพการคงอยู่ของบริษัทในเครือ
ที่มีการจัดตั้งขึ้นแล้ว หากจ าเป็นต้องคงอยู่ แต่มีผลการด าเนินงานขาดทุน ให้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาและ
ปรับปรุงการด าเนินงานด้วย และหากหมดความจ าเป็นให้เสนอแนวทางการยุบเลิก ถอนการลงทุนหรือการควบรวม
บริษัทในเครือ โดยให้รายงานผ่านกระทรวงเจ้าสังกัดและน าเสนอคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจทราบภายใน 3 เดือน 

(๖) การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ โดยการจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ (Holding Company) 
เพ่ือท่าให้รัฐวิสาหกิจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยรัฐวิสาหกิจ จ่านวน ๑๒ แห่ง จะอยู่ภายใต้การก่ากับดูแล 
โดยบรรษัทฯ และรัฐวิสาหกิจอีกจ่านวน ๔๔ แห่ง ที่เหลือจะอยู่ภายใต้การก่ากับดูแลของส่านักงานคณะกรรมการ 
นโยบายรัฐวิสาหกิจ 

(๗) หลักการส่าคัญของพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ คือ การให้สิทธิแก่เอกชนด่าเนินกิจการของรัฐทั้งในกิจการเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม โดยเป็นไป
ตามคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐเห็นชอบเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘   
โดยมีการแบ่งระดับมูลค่าของโครงการเป็น ๓ ระดับ คือ โครงการที่มีมูลค่าต่่ากว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท ให้ด่าเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้เอกชนร่วมลงทุนฯ ตามมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนฯ 
โครงการ ๑,๐๐๐ ล้านบาทหรือน้อยกว่า ๕,๐๐๐ ล้านบาท จะมีคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการพิจารณา 
ถ้าหากเป็นโครงการที่มีความส่าคัญสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของประเทศให้ด่าเนินการตามหลักเกณฑ์  
และวิธีการให้เอกชนร่วมลงทุน ฯ ตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนฯ แต่ถ้าไม่ได้เข้าข่าย 
ให้ด่าเนินการตามประกาศตามคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนฯ และโครงการที่มีมูลค่ามากกว่า
หรือเท่ากับ ๕,๐๐๐ ล้านบาท ให้ด่าเนินการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนฯ 

 
 
 


