
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
เรื่อง : การขอรับนโยบายและรายงานผลการประชุมผู้ถือหุ้น 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน :   
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง  การขอรับนโยบายและรายงานผลการประชุมผู้ถือหุน้ 
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  ๐๐ ฉบับท่ี  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส้านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

สารบัญ 
 
ตอนที่       หัวข้อ 

๑.       วัตถุประสงค์ 
๒.       ขอบเขต 
3.       หน้าที่ความรับผิดชอบ 
4.       ผังกระบวนการท างาน 
5.       ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
6.       กฎหมาย มาตรฐาน และเอกสารที่เก่ียวข้อง 
7.       การจัดเกบ็และเข้าถึงเอกสาร 
8.       การติดตามและประเมินผล 

 

บันทึกการประกาศใช้ 
 ค าอธิบาย : วันท่ีผู้บันทึกองค์ความรู้ได้ด าเนินการบันทึกรายละเอียดองค์ความรู้ลงในแบบฟอร์ม
ครบถ้วน สมบูรณ์ และพร้อมเผยแพร่บนระบบการจัดการความรู้ของ สคร.  
 

แก้ไขครั้งท่ี วัน เดือน  ปี รายละเอียดการแก้ไข 
๐๐   

01   

1. วัตถุประสงค์  
 

เพ่ือเป็นคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้แทนกระทรวงการคลัง การขอรับนโยบายการออกเสียงลงคะแนนของ
ผู้แทนกระทรวงการคลัง และการรายงานผลการประชุม ส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในรัฐวิสาหกิจและกิจการที่
กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ของทุนทั้งหมด ของส านักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ   

2. ขอบเขต  
 

กระบวนการเริ่มต้นจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
จนถึงการรายงานผลการประชุมผู้ถือหุ้น 

 

3. ผูร้ับผิดชอบ 
 

๓.๑ นายจีรวัฒน์ หงสกุล ผู้อ้านวยการส้านักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ 
๓.๒ นางสาวอุษณีย์ มหากิจศิริ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านก้ากับหลักทรัพย์ของรัฐ 
๓.๓ นายอโนชา คลังทวีคูณสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการพิเศษ 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน :   
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง  การขอรับนโยบายและรายงานผลการประชุมผู้ถือหุน้ 
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  ๐๐ ฉบับท่ี  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส้านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

4. ผังกระบวนการท างาน 
 

ล าดับ
ที ่

ขั้นตอน/การปฏิบัติงาน ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ/

หน่วยงาน 

 

�
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ได้รับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
และระเบียบวาระการประชุม

จุดเริ่มต้น

จุดสิ้นสุด

รัฐวิสาหกิจ

 สบล. จัดท าร่างหนังสือ
แต่งตั้งผู้แทน

กระทรวงการคลัง
และมอบฉันทะ

กิจการ 

ก ส. ประสานงานกับ สบล. 
เ ื่อแจ้งการประชุมและแต่งตั้ง

ผู้แทนกระทรวงการคลัง 
และมอบฉันทะ

ก ส. จัดท าร่างหนังสือ
ขอรับนโยบาย

การออกเสียงลงคะแนน

ผอ. สคร. เห นชอบ

สบล. ประสานงานกับ ก ส. 
แจ้งผลแต่งตั้งผู้แทน
กระทรวงการคลัง
และมอบฉันทะ

วาระปกติ

รองปลัด
กระทรวงการคลัง 
หัวหน้ากลุ่มภารกิจ

ด้านทรัพย์สิน 
เห นชอบ

รัฐมนตรวีา่การ
กระทรวงการคลัง 

เห นชอบ

ใช่ ไม่ใช่

ผู้แทนกระทรวงการคลังเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รายงานผลการเข้าร่วมประชุม

 สบล. จัดท าร่างหนังสือแต่งตั้งผู้แทนกระทรวงการคลัง
และมอบฉันทะ

และขอรับนโยบายการออกเสียงลงคะแนน

ขอรับนโยบายการออกเสียง
ลงคะแนน

วาระปกติ

ใช่

ไม่ใช่

ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของทุน
จดทะเบียนที่ออกและช้าระแล้ว

แต่งตั้งผู้แทนกระทรวงการคลัง 
และมอบฉันทะ

ใช่

ไม่ใช่

��

ผอ. สคร. เห นชอบ

รองปลัด
กระทรวงการคลัง 
หัวหน้ากลุ่มภารกิจ

ด้านทรัพย์สิน 
เห นชอบ

รัฐมนตรวีา่การ
กระทรวงการคลัง 

เห นชอบ

รองปลัดกระทรวงการคลัง 
หัวหน้ากลุ่ม ารกิจ ด้านทรั ย สิน ทราบ

ผู้แทนกระทรวงการคลังเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รายงานผลการเข้าร่วมประชุม

รองปลัดกระทรวงการคลัง 
หัวหน้ากลุ่ม ารกิจ ด้านทรั ย สิน ทราบ 

กระบวนการหลัก ที่ สบล  รับผิดชอบ

กระบวนการหลัก ที่ส่วนงานอื่นรับผิดชอบ

กระบวนการย่อย ที่ส่วนงานอื่นรับผิดชอบ

กระบวนการย่อย ที่ สบล  รับผิดชอบ

ก ส.  ิจารณาระเบียบวาระ
การประชุม

 สบล.  ิจารณาแต่งตั้งผู้แทนกระทรวงการคลังและมอบฉันทะ
 ิจารณาระเบียบวาระการประชุม

๑

๒

๓

๔

วาระปกติ เช่น การรับรองรายงานการประชุมครั้งกอ่น การรับรองงบการเงิน การจ่ายเงินป นผล การแต่งตัง้กรรมการบริ ัท การก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริ ัท การแต่งตัง้และก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบัญชี 
การอนุมัติการท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทุน เป นต้น  

 

  



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน :   
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง  การขอรับนโยบายและรายงานผลการประชุมผู้ถือหุน้ 
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  ๐๐ ฉบับท่ี  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส้านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

5. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
 

ล าดับ ขั้นตอน/การปฏิบัติงาน ระยะเวลา เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน 

๑  ๑  ได้รับหนังสือเชิญประชุมผูถ้ือหุ้นและระเบียบวาระการ
ประชุมผู้ถือหุ้น 

   

 สคร. ได้รับหนังสือเชิญประชุมผูถ้ือหุ้นและระเบียบวาระ
การประชุมผู้ถือหุ้น เจ้าหนา้ที่ผูป้ฏิบัติงานจะพิจารณาว่าเป็น
การเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของหน่วยงานที่เป็นรัฐวสิาหกิจหรือ
กิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่้ากว่าร้อยละ ๕๐ ของทุน
ทั้งหมด (กิจการ) เพื่อส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและ
ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไปยังส่วนงานที่กา้กับดูแล  
คือ กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ (กพส.) หรือส้านักบริหารหลักทรัพย์
ของรัฐ (สบล.) 

๑ วันท้าการ ส่งหนังสือเชิญประชุม
ผู้ถือหุ้นและระเบียบ
วาระการประชุม 
ผู้ถือหุ้นไปยังส่วนงาน
ที่ก้ากับดูแล 

งานสารบรรณ 
ส้านักงาน
เลขานุการกรม 

๒  ๒  การแต่งตั้งผู้แทนกระทรวงการคลังเข้าร่วมประชุม 
ผู้ถือหุ้น และการขอรับนโยบายการออกเสียงลงคะแนน 
ของกระทรวงการคลังในการประชุมผู้ถือหุ้น 

   

 ๒ ๑ การแต่งตั้งผู้แทนกระทรวงการคลังเข้าร่วมประชุม 
ผู้ถือหุ้น 

   

 ๒.๑.๑ กรณีรัฐวิสาหกิจ 
 ๑) กพส. ที่ก้ากับดูแลรัฐวสิาหกิจได้รับ

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและระเบียบวาระการประชุม 
ผู้ถือหุ้น 

 ๒) กพส. ที่ก้ากับดูแลรัฐวสิาหกิจ 
ประสานงานกับ สบล. เพื่อแต่งตั้งผู้แทนกระทรวงการคลัง 
เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมสง่ส้าเนาหนังสือเชิญประชุม 
ผู้ถือหุ้น และแจ้งชื่อสกุลขา้ราชการที่จะแต่งตั้งเปน็ผู้แทน
กระทรวงการคลัง 

 
 
 
 

 

 
๒ วันท้าการ 

 
ผอ. สคร. เห นชอบ 
- การแต่งตั้งผู้แทน
กระทรวงการคลัง 
- ลงนามในร่างหนงัสือ
มอบฉันทะ  
- ลงนามในสา้เนาบัตร
ประจ้าตัวประชาชน
หรือส้าเนาบัตร
ราชการของผู้มอบ
ฉันทะ 
 

 
กพส./สบล. 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน :   
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง  การขอรับนโยบายและรายงานผลการประชุมผู้ถือหุน้ 
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  ๐๐ ฉบับท่ี  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส้านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

ล าดับ ขั้นตอน/การปฏิบัติงาน ระยะเวลา เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน 

 
 

 ๓) สบล. จัดท้าร่างหนังสือแต่งตั้งผู้แทน
กระทรวงการคลังเข้าร่วมประชมุผู้ถือหุ้น และร่างหนังสือ 
มอบฉันทะ พร้อมแนบส้าเนาบตัรประจ้าตัวประชาชนหรือ
ส้าเนาบัตรราชการของผู้มอบฉนัทะ (ผอ. สคร.) และผู้รับมอบ
ฉันทะ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) เสนอต่อ ผอ. สคร.  
เพื่อพิจารณาให้ความเห นชอบ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๔) สบล. ประสานงานกบั กพส. ที่ก้ากับดูแล
รัฐวิสาหกิจ เพื่อส่งหนังสือแต่งตัง้ผู้แทนกระทรวงการคลัง 
เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือมอบฉันทะ พร้อมส้าเนาบัตร
ประจ้าตัวประชาชนหรือส้าเนาบัตรราชการของ ผอ. สคร.  
และผู้แทนกระทรวงการคลัง และ สบล. จัดเก บส้าเนาคู่ฉบับ
หนังสือแต่งตั้งผู้แทนกระทรวงการคลังและหนงัสือมอบฉันทะ 

 
 

 
 

 
 

 ๑.๑.๒ กรณีกิจการ 
 ๑) สบล. ได้รับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

และระเบียบวาระการประชุมผูถ้ือหุ้น 

   
สบล. 

  ๒) พิจารณาแต่งตั้งผู้แทน
กระทรวงการคลังเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น จากปัจจัย เช่น  

 - สัดส่วนการถือหุ้นในกิจการของ
กระทรวงการคลัง  

   

Note ๑ 
 กรณีมีข้อตกลงเกี่ยวกับการมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และหรือ  

การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ือหุ้นให้กระทรวงการคลัง 
สบล. จัดท้าร่างหนังสือแจ้งหนว่ยงานทีม่ีข้อตกลง และร่างหนังสือ 
มอบฉันทะ 

Note ๒ 
 จ้านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นของกระทรวงการคลัง 
 ต้าแหน่ง อายุ ทีอ่ยู ่ของผู้แทนกระทรวงการคลัง  
 วันหมดอายุของส้าเนาบัตรประจ้าตวัประชาชนหรือส้าเนาบัตร

ข้าราชการ 
 รูปแบบของหนังสือมอบฉันทะให้เหมือนกับรูปแบบหนังสือมอบฉันทะ

ของรัฐวิสาหกิจ 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน :   
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง  การขอรับนโยบายและรายงานผลการประชุมผู้ถือหุน้ 
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  ๐๐ ฉบับท่ี  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส้านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

ล าดับ ขั้นตอน/การปฏิบัติงาน ระยะเวลา เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน 

 - สถานที่จดัประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ
ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือต่างจังหวัด  
(กรณีสถานที่จัดประชุมตั้งอยู่ในต่างจังหวัดจะมอบหมายให้
ข้าราชการสงักัดกระทรวงการคลังเป็นผู้แทนกระทรวงการคลัง
เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น) 

 - ข้อตกลงเก่ียวกับการมอบฉันทะให้ 
เข้าร่วมประชุมและหรือการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม 
ผู้ถือหุ้นให้กระทรวงการคลัง 

 ๓) สบล. จัดท้าร่างหนังสือแต่งตั้งผู้แทน
กระทรวงการคลังเข้าร่วมประชมุผู้ถือหุ้น และร่างหนังสือ 
มอบฉันทะ พร้อมแนบส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนหรือ
ส้าเนาบัตรราชการของ ผอ.สคร. และผู้แทนกระทรวงการคลัง 
เสนอต่อ ผอ. สคร. เพื่อพิจารณาให้ความเห นชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Note ๔ 
 จ้านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นของกระการคลัง 
 ต้าแหน่ง อายุ ทีอ่ยู ่ของผู้แทนกระทรวงการคลัง  
 วันหมดอายุของส้าเนาบัตรประจ้าตวัประชาชนหรือส้าเนาบัตร

ข้าราชการ 
 รูปแบบของหนังสือมอบฉันทะให้เหมือนกับรูปแบบหนังสือมอบฉันทะ

ของรัฐวิสาหกิจ 
 กรณีแต่งต้ังผู้แทนกระทรวงการคลังที่ไม่ใช่ข้าราชการของ สคร.  

สบล. ประสานงานกับผูแ้ทนกระทรวงการคลังเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
เพื่อแจ้งวัน เวลา สถานที่จัดประชุมผู้ถอืหุ้น และขั้นตอนการด้าเนินงาน
ในเบื้องต้น 

Note ๓ 
 กรณีมีข้อตกลงเกี่ยวกับการมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและหรือการ

ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถอืหุน้ให้กระทรวงการคลัง สบล. 
จัดท้ารา่งหนังสือแจ้งหน่วยงานที่มีข้อตกลง และร่างหนังสือร่างหนังสือ
มอบฉันทะ 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน :   
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง  การขอรับนโยบายและรายงานผลการประชุมผู้ถือหุน้ 
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  ๐๐ ฉบับท่ี  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส้านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

ล าดับ ขั้นตอน/การปฏิบัติงาน ระยะเวลา เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน 

 ๒ ๒ การขอรับนโยบายการออกเสียงลงคะแนนของ
กระทรวงการคลังในการประชมุผู้ถือหุ้น 

   

 ๒.๒.๑ กรณีรัฐวิสาหกิจ 
กพส. ที่ก้ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ จะพิจารณา

ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และจัดท้าร่างหนังสือ 
ขอรับนโยบายการออกเสียงลงคะแนนของกระทรวงการคลงั 
ในการประชุมผู้ถือหุ้น เสนอต่อผู้มีอ้านาจตามคา้สั่ง
กระทรวงการคลัง ที่ ๑๑๘๗/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๒๒ สงิหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาให้ความเห นชอบ  

 
 
 

 
๔ วันท้าการ 

 
ผอ. สคร.  
หรือและ 
รองปลัด
กระทรวงการคลัง 
หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
ด้านทรัพยส์ิน  
หรือและ 
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง  
ให้ความเห นชอบ 
การออกเสียง
ลงคะแนนของ
กระทรวงการคลัง 
 
 
 

 
กพส. 

 ๒.๒.๒ กรณีกิจการ 
๑) สบล. จะพิจารณาระเบียบวาระการประชุม

ผู้ถือหุ้น และข้อมูลประกอบวาระการประชุมครบถ้วนเพียงพอ
ส้าหรับการพิจารณาหรือไม่ และศึกษากฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 

๒) สบล. จัดท้าร่างหนังสือขอรับนโยบาย 
การออกเสียงลงคะแนนของกระทรวงการคลังในการประชุม 
ผู้ถือหุ้น เสนอต่อผู้มีอ้านาจตามค้าสั่งกระทรวงการคลงั  
ที่ ๑๑๘๗/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
เพื่อพิจารณาให้ความเห นชอบ  
อนึ่ง สบล. เสนอร่างหนังสือแต่งตั้งผู้แทนกระทรวงการคลัง 
เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและรา่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมกับ 
ร่างหนังสือขอรับนโยบายการออกเสียงลงคะแนนของ
กระทรวงการคลังในการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
 
 

สบล. 
 
 

Note ๕ 
 กรณีข้อมูลไม่ครบถ้วนเพียงพอส้าหรับการพิจารณา สบล. ประสานงาน

กับกิจการเพื่อสอบถามขอ้เท จจริง และขอข้อมูลเพิ่มเติม 
 กรณีมีระเบียบวาระการประชุมผูถ้ือหุ้นที่เกี่ยวกบัการแต่งต้ังกรรมการ

กิจการ สบล. ประสานงานกับกองกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
ซ่ึงมีหน้าที่ในการก้ากบัดูแลการแต่งต้ังกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ
กิจการ เพื่อทราบนโยบายการแต่งตั้งกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง
ในคณะกรรมการกิจการและขอสา้เนาหนังสือการขออนุมัต ิ



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน :   
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง  การขอรับนโยบายและรายงานผลการประชุมผู้ถือหุน้ 
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  ๐๐ ฉบับท่ี  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส้านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

ล าดับ ขั้นตอน/การปฏิบัติงาน ระยะเวลา เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓) กรณีแต่งตั้งผู้แทนกระทรวงการคลัง 
เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นที่มิใช่ข้าราชการ สคร. 
 สบล. ดา้เนินการดงันี ้

- ส่งหนังสือแต่งตัง้ผู้แทนกระทรวงการคลัง
เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและหนงัสือมอบฉันทะ เพื่อส่งหนังสือ
ดังกล่าวให้กับกิจการในวันประชุมผู้ถือหุ้น และให้ลงนาม 
ในหนังสือส้าเนาคู่ฉบบัแล้ว ส่งกลับ สคร. 

- แจ้งการขอรับนโยบายการออกเสียง
ลงคะแนนของกระทรวงการคลงั  

๓  ผู้แทนกระทรวงการคลังเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุน้ 

   

 ๓.๑ กรณีรัฐวิสาหกิจ และกรณกีิจการ 
 ๓.๑.๑ ผู้แทนกระทรวงการคลงัเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

ด้าเนินการดงันี ้
 ๑) ส่งหนังสือแต่งตัง้ผู้แทนกระทรวงการคลัง  
 ๒) ส่งหนังสือมอบฉนัทะ และสา้เนาบัตรประจา้ตัว

ประชาชนหรือส้าเนาบัตรราชการของผู้มอบฉันทะ 
และผู้รับมอบฉนัทะ  

 
๐.๕ – ๑ วัน
ท้าการ 

 
- ผู้แทน
กระทรวงการคลัง 
เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
- ส่งหนังสือแต่งตัง้
ผู้แทน
กระทรวงการคลัง  

 
ผู้แทน
กระทรวงการคลัง  

Note ๖ 
ค้าสั่งกระทรวงการคลัง ที่ ๑๑๘๗/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๖๒ 
 ผอ.สคร. ให้ความเห นชอบในการลงมตขิองผู้แทนกระทรวงการคลัง 

ในการประชุมผู้ถือหุ้นในกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 
๑๐ ของทุนจดทะเบยีนที่ออกและช้าระแล้ว 

 รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหนา้กลุ่มภารกิจดา้นทรัพย์สิน  
ให้ความเห นชอบในการลงมติของผู้แทนกระทรวงการคลังในการประชุม
ผู้ถือหุ้นในกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของทุน
จดทะเบียนที่ออกและชา้ระแลว้ 

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้ความเห นชอบในการลงมติของ
ผู้แทนกระทรวงการคลังในการประชุมผูถ้ือหุ้นในกิจการที่
กระทรวงการคลังถือหุ้นในการลงมติเรื่องการเพิ่มทุน การลดทุน  
การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธหิรือข้อบังคับ การควบบริษัท  
การให้กรรมการออกจากตา้แหน่งกอ่นถงึคราวครบวาระ การแต่งตั้ง
กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังหรือกรรมการในรัฐวิสาหกิจ  
การแปลงหนี้เป็นทุน การซ้ือขายโอนกิจการบางส่วน และวาระที่ต้อง
ได้รับมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน :   
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง  การขอรับนโยบายและรายงานผลการประชุมผู้ถือหุน้ 
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  ๐๐ ฉบับท่ี  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส้านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

ล าดับ ขั้นตอน/การปฏิบัติงาน ระยะเวลา เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน 

 ๓) ออกเสียงลงคะแนนของกระทรวงการคลัง 
ตามที่ผู้ที่มีอ้านาจได้ให้ความเห นชอบการขอรับนโยบาย 
การออกเสียงลงคะแนนของกระทรวงการคลัง 

ส่งหนังสือมอบฉันทะ 
และส้าเนาบัตร
ประจ้าตัวประชาชน
หรือส้าเนาบัตร
ราชการของผู้มอบ
ฉันทะและผู้รับมอบ
ฉันทะ 
- ออกเสียงลงคะแนน
ของกระทรวงการคลัง
ตามที่ผู้ที่มีอา้นาจได้ 
ให้ความเห นชอบ 

๔  ๔. รายงานผลการประชุมผู้ถือหุ้น    

 ๔.๑ กรณีรัฐวิสาหกิจ 
กพส. ที่ก้ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ จดัท้าร่างหนงัสือ

รายงานผลการประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
กระทรวงการคลังในการประชุมผู้ถือหุ้นของรัฐวิสาหกิจ  
เสนอต่อรองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจ 
ด้านทรัพยส์ิน เพื่อทราบ 

๔.๒ กรณีกิจการ 
สบล. จัดทา้ร่างหนังสือรายงานผลการประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนนแทนกระทรวงการคลังในการประชุมผู้ถือ
หุ้นของกิจการ เสนอต่อรองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุม่
ภารกิจด้านทรัพยส์ิน เพื่อทราบ 

 
ภายใน ๑๕ 
วัน นบัจาก
วันประชุมผู้
ถือหุ้น 

 
รองปลัด
กระทรวงการคลัง 
หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
ด้านทรัพยส์ิน 
รับทราบรายงานผล
การประชุมผู้ถือหุ้น 

 
กพส. 
 
 
 
 
 
สบล. 

       

6. กฎหมาย มาตรฐาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

๖.๑ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หมวด ๔ บริษัท 
๖.๒ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๖.๓ ข้อบังคับของรัฐวิสาหกิจหรือกิจการ 
๖.๔ ค าสั่งกระทรวงการคลัง ที่ ๑๑๗๘/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๖.๕ หนังสือส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๘๐๖.๒/๑๐๐๓ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ 

 
 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน :   
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง  การขอรับนโยบายและรายงานผลการประชุมผู้ถือหุน้ 
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  ๐๐ ฉบับท่ี  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส้านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

7. การจัดเก็บและเข้าถึงเอกสาร 
 

ล าดับ ชื่อเอกสาร สถานที่เก็บ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
1. ๒.๑ การประชุมผู้ถือหุ้น ระบบ E-filing ส่วนบริหารหลักทรัพย์ 

สบล. 
 

2.     
 

8. การติดตามและประเมินผล 
 
 


