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อัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

และกรรมการอื่นในคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานอ่ืน 
 

 

๑. เหตุผลในการปรับปรุงอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการ
รัฐวิสาหกิจและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานอ่ืน  

 

ด้วยการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ในขณะที่ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นมา ภาครัฐได้ด าเนินนโยบายเพ่ือปฏิรูป
โครงสร้างทางเศรษฐกิจและบริการสาธารณะซึ่งจัดท าโดยรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนมีนโยบายการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ 
ทั้งระบบเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของประเทศผ่านกฎหมายจ านวนมากที่ก าหนดหน้าที่ให้กับรัฐวิสาหกิจ
ต้องด าเนินการอย่างเข้มข้น ส่งผลให้บทบาทและภารกิจของรัฐวิสาหกิจมีความซับซ้อนและมีความส าคัญ 
ต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยมากขึ้น รวมทั้งมีรัฐวิสาหกิจที่ต้องพลิกฟ้ืนองค์กรหรือฟ้ืนฟูกิจการตามนโยบาย
ของรัฐ คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจจึงมีบทบาทส าคัญในการก ากับดูแลกิจการให้รัฐวิสาหกิจด าเนินการ 
ตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายดังกล่าว ประกอบกับภาครัฐได้มี 
การปรับบัญชีเงินเดือนข้าราชการเพ่ิมขึ้นเมื่อวันที่  ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติ 
หลักการของร่างกฎหมายที่มีผลเป็นการปรับปรุงค่าตอบแทนของผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงในคราวประชุมเมื่อวันที่  
๑๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ อัตราค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จึงยังไม่สอดรับกับสภาพการณ์ดังกล่าว นอกจากนี้ ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติ 
ว่าเกิดความไม่ชัดเจนจากการบังคับใช้หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ  
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงอัตราและหลักเกณฑ์ดังกล่าว 
ให้ชัดเจนและสอดคล้องเหมาะสมกับบทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ  

 

๒. ข้อเสนอการปรับปรุงอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ และกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานอ่ืน 

 

(๑) หลักการของการจ่ายประโยชน์ตอบแทนกรรมการรัฐวิสาหกิจ และกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการ 
ชุดย่อย คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานอ่ืน 

เนื่องจากเหตุผลในการปรับปรุงอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม
กรรมการรัฐวิสาหกิจและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานอ่ืน ตามข้อ ๑ 
ประกอบกับกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจจ านวนมากได้ก าหนดให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้มีหน้าที่และอ านาจในการก าหนด
หรือให้ความเห็นชอบประโยชน์ตอบแทนของกรรมการรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังโดยส านักงานคณะกรรมการ 
นโยบายรัฐวิสาหกิจจึงเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาปรับปรุงอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายประโยชน์ตอบแทน
ให้กับกรรมการรัฐวิสาหกิจและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานอ่ืน 
เพ่ือให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจซึ่งจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
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และแนวปฏิบัติต่างๆ ส่งเสริมประสิทธิภาพการท าหน้าที่และสร้างแรงจูงใจในการท าหน้าที่ของกรรมการ 
ตลอดจนเพ่ือให้ประโยชน์ตอบแทนมีอัตราที่ เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเพ่ือให้เกิดความชัดเจน 
ในการน ามติคณะรัฐมนตรีไปใช้ในทางปฏิบัติและลดข้อหารือจากรัฐวิสาหกิจเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว จึงก าหนดองค์ประกอบของประโยชน์ตอบแทนกรรมการออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ 

(๑.๑) ค่าตอบแทนรายเดือน  
ให้รัฐวิสาหกิจจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนให้กับผู้ที่ด ารงต าแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจ  

เพ่ือเป็นการตอบแทนการด ารงต าแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจตามสัดส่วนระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง โดยจ่ายให้
ประธานกรรมการรัฐวิสาหกิจในอัตรา ๒ เท่าของค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการรัฐวิสาหกิจ อันเนื่องมาจากฐานะ
ของการเป็นผู้น าคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ที่เพ่ิมขึ้น แม้กรรมการทุกคนจะมีความรับผิดชอบ
ในฐานะกรรมการเท่าเทียมกัน  

(๑.๒) เบี้ยประชุม  
นับแต่วันที่ได้มีการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ให้รัฐวิสาหกิจจ่ายเบี้ยประชุมให้กับกรรมการ 

ที่เข้าร่วมการประชุมเป็นรายครั้ง เพ่ือเป็นการตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่กรรมการในการประชุม โดยให้
ประธานในที่ประชุมได้รับเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ ๒๕ ของเบี้ยประชุมดังกล่าว ทั้งนี้  
ให้รัฐวิสาหกิจจ่ายเบี้ยประชุมให้กรรมการรัฐวิสาหกิจ และกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ 
หรือคณะท างานอ่ืน เท่ากัน ในอัตรา ๐.๕ เท่าของเบี้ยประชุมที่จ่ายให้กรรมการรัฐวิสาหกิจในการประชุม 
ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานอ่ืน  
มีขอบเขตหน้าที่ในการสนับสนุนการท างานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

กรณีรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในแผนการแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจ ให้รัฐวิสาหกิจจ่ายเบี้ยประชุม 
ให้กับกรรมการรัฐวิสาหกิจ และกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานอ่ืน  
ในอัตราที่สูงกว่ารัฐวิสาหกิจอื่น เพ่ือเป็นการดึงดูดผู้ที่มีความรู้และความสามารถมาเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
ตลอดจนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจอย่างใกล้ชิด  

อนึ่ง การจ่ายโบนัสเป็นประโยชน์ตอบแทนกรรมการรูปแบบหนึ่ง แต่เนื่องจากการจ่ายโบนัส  
จะยึดโยงกับผลประกอบการและผลการประเมินการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจซึ่งมีปัจจัยในการพิจารณา
แตกต่างจากค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม จึงให้รัฐวิสาหกิจจ่ายโบนัสให้กับกรรมการรัฐวิสาหกิจตาม
ผลการด าเนินงานโดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่ก าหนดเกี่ยวกับการประเมินผล
การด าเนินงาน การจ่ายแรงจูงใจในส่วนของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และกฎหมาย ระเบียบ หรือมติ
คณะรัฐมนตรีอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

ทั้งนี้ ในกรณีท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี ก าหนดค่าตอบแทนหรือเบี้ยประชุมเอาไว้
เป็นการเฉพาะส าหรับคณะกรรมการชุดอ่ืนที่ไม่ใช่คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ  ให้รัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติ 
ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีนั้น  
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(๒) รายชื่อรัฐวิสาหกิจที่แบ่งกลุ่มส าหรับการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการ 
 กลุ่ม ๑  

รัฐวิสาหกิจ 
ที่จดทะเบียน 

ในตลาดหลักทรัพยฯ์ 

กลุ่ม ๒ 
รัฐวิสาหกิจประเภท

สถาบันการเงิน 

กลุ่ม ๓ 
รัฐวิสาหกิจ 
ขนาดใหญ่ 

กลุ่ม ๔ 
รัฐวิสาหกิจ 
ขนาดกลาง 

กลุ่ม ๕  
รัฐวิสาหกิจ 
ขนาดเล็ก 

๑.  ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

ธนาคารออมสิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส านักงาน 
สลากกินแบ่งรัฐบาล 

บริษัท อู่กรุงเทพ จ ากัด 

๒.  บริษัท ปตท จ ากัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการเกษตร 
และสหกรณ์การเกษตร 

การไฟฟ้านครหลวง การท่องเที่ยว 
แห่งประเทศไทย 

องค์การสวนสัตว์ 
 

๓.  บริษัท การบินไทย จ ากัด 
(มหาชน)** 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 

บริษัท ขนส่ง จ ากัด องค์การจัดการน  าเสีย 

๔.  บริษัท ท่าอากาศยานไทย 
จ ากัด (มหาชน) 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

แห่งประเทศไทย 

บริษัท ทีโอที จ ากัด 
(มหาชน)** 

องค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ** 

องค์การสะพานปลา 

๕.  บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการส่งออก 
และน าเข้าแห่งประเทศไทย 

บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จ ากัด (มหาชน)** 

องค์การส่งเสริมกิจการ 
โคนมแห่งประเทศไทย 

องค์การตลาด 

๖.   บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม 

การประปาส่วนภูมิภาค องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร สถาบันการบินพลเรือน 

๗.   บรรษัทตลาดรองสินเชื่อ 
ที่อยู่อาศัย 

การประปานครหลวง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

โรงพิมพ์ต ารวจ  
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

๘.   ธนาคารอิสลาม 
แห่งประเทศไทย*  

การรถไฟแห่งประเทศไทย** การกีฬาแห่งประเทศไทย องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

๙.    องค์การเภสัชกรรม องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โรงงานไพ่  
กรมสรรพสามิต 

๑๐.    การเคหะแห่งชาติ ส านักงานธนานุเคราะห์ 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

บริษัท สหโรงแรมไทย 
และการท่องเที่ยว จ ากัด 

๑๑.    การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
แห่งประเทศไทย 

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต บริษัทบริหารสินทรัพย์ 
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

จ ากัด* 
๑๒.    การทางพิเศษ 

แห่งประเทศไทย 
องค์การพิพิธภัณฑ์ 

วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
 

๑๓.    การท่าเรือ 
แห่งประเทศไทย 

องค์การคลังสินค้า  

๑๔.    การยาสูบแห่งประเทศไทย บริษัท ธนารักษ์ 
พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด* 

 

๑๕.    บริษัท วิทยุการบิน 
แห่งประเทศไทย จ ากัด 

  

๑๖.    บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด   

๑๗.  
  การนิคมอุตสาหกรรม 

แห่งประเทศไทย 
  

๑๘.    การยางแห่งประเทศไทย*   
  

*รัฐวิสาหกิจที่ไม่ปรากฏชื่อในมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ได้แก่ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
บริษัทบริหารสินทรัพย์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จ ากัด การยางแห่งประเทศไทย และธนาคารอิสลาม  
แห่งประเทศไทย 

**บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)  
การรถไฟแห่งประเทศไทย และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ปัจจุบันอยู่ในกลุ่มรัฐวิสาหกิจที่ต้องฟื้นฟูกิจการหรืออยู่ใน
แผนการแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจ (๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) 
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(๓) อัตราค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ และกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการ
ชุดย่อย คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานอ่ืน 

กลุ่มรัฐวิสาหกิจ 
ค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการรฐัวิสาหกจิ 

ไม่เกิน (บาท/เดอืน) 
เบี้ยประชุมกรรมการรฐัวิสาหกิจ 

ไม่เกิน (บาท/เดอืน) 
๑. รัฐวิสาหกจิที่จดทะเบียน 

ในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย 
เป็นไปตามมตทิี่ประชุมผู้ถือหุ้น 

๒. รัฐวิสาหกิจประเภทสถาบันการเงิน ๑๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 
๓. รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ ๑๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 
๔. รัฐวิสาหกิจขนาดกลาง ๘,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ 
๕. รัฐวิสาหกิจขนาดเล็ก ๖,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ 
 

ทั้งนี้  กรณีการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานอ่ืน ที่แต่งตั้ง 
โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ให้รัฐวิสาหกิจจ่ายเฉพาะ 
เบี้ยประชุมให้กับกรรมการรัฐวิสาหกิจและกรรมการอื่นที่เข้าร่วมประชุม เป็นจ านวนเท่ากัน ในอัตรา ๐.๕ เท่า 
ของเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 

(๔) หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการ 
(๔.๑) อัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมนี้ใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจ 

ทุกแห่ง ทั้งที่เคยได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในอดีต หรือที่จัดตั้งขึ้นก่อนหรือหลังอัตรา 
และหลักเกณฑ์ดังกล่าวนี้มีผลใช้บังคับ โดยให้รัฐวิสาหกิจในที่นี้หมายถึงรัฐวิสาหกิจภายใต้การก ากับดูแล 
ของกระทรวงการคลังและกระทรวงเจ้าสังกัดโดยตรง และให้มีผลใช้บังคับในเดือนถัดไป หลังจากวันที่
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ 

(๔.๒) ให้กระทรวงการคลังก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจประเภทบริษัทให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้ตามสิทธิ
ของผู้ถือหุ้น 

(๔.๓) ในการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน ให้รัฐวิสาหกิจจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนให้กับผู้ที่ด ารงต าแหน่ง
กรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามสัดส่วนระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งเพ่ือเป็นการตอบแทนการด ารงต าแหน่งกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ โดยจ่ายให้ประธานกรรมการรัฐวิสาหกิจในอัตรา ๒ เท่าของค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการรัฐวิสาหกิจ  

(๔.๔) ในการจ่ายเบี้ยประชุม ให้รัฐวิสาหกิจจ่ายเบี้ยประชุมให้ประธานในที่ประชุมในอัตราเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ ๒๕ ของเบี้ยประชุมกรรมการ 

(๔.๔.๑) กรณีการประชุมคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ให้รัฐวิสาหกิจจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการ
รัฐวิสาหกิจในคณะกรรมการแต่ละคณะเป็นรายครั้ง เดือนละ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีมีเหตุสมควร อาจพิจารณา
จ่ายเบี้ยประชุมได้เกินกว่า ๑ ครั้งต่อเดือน แต่ต้องไม่เกิน ๑๕ ครั้งต่อปี 

(๔.๔.๒) กรณีการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานอ่ืน  
ที่แต่งตั้งโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ระเบียบซึ่งเป็นหลักเกณฑ์กลาง มติคณะรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ ให้รัฐวิสาหกิจจ่ายเบี้ยประชุมให้กับกรรมการรัฐวิสาหกิจและกรรมการอ่ืนที่ไม่ใช่บุคลากร 
ของรัฐวิสาหกิจ ที่เข้าร่วมประชุม เป็นจ านวนเท่ากัน รวมแล้วไม่เกิน ๒ คณะ คณะละไม่เกิน ๑ ครั้งต่อเดือน  
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เว้นแต่กฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี ได้ก าหนดอัตราหรือหลักเกณฑ์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทน 
เป็นอย่างอ่ืน 

หากกรรมการอ่ืนนั้นเป็นบุคลากรของรัฐวิสาหกิจ และการประชุมนั้นในทางปฏิบัติ
ของรัฐวิสาหกิจถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรนั้น บุคลากรนั้นไม่ได้รับเบี้ยประชุมเนื่องจาก
เป็นการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

(๔.๕) ในกรณีที่รัฐวิสาหกิจใดประสบปัญหาและคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือคณะรัฐมนตรี 
หรือคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  แล้วแต่กรณี มีมติให้รัฐวิสาหกิจ
ต้องอยู่ในแผนการแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจ ให้รัฐวิสาหกิจจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนตามข้อ ๔.๓ และเบี้ยประชุม
กรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามข้อ ๔.๔ ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ให้รัฐวิสาหกิจจ่ายเบี้ยประชุม
กรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามข้อ ๔.๔.๑ เดือนละไม่เกิน ๒ ครั้งต่อเดือน และในการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย 
คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานอ่ืน ให้รัฐวิสาหกิจจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการ ตามข้อ ๔.๔.๒ รวมแล้วไม่เกิน  
๒ คณะ คณะละไม่เกิน ๒ ครั้งต่อเดือน 

เมื่อคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือคณะรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี มีมติให้รัฐวิสาหกิจพ้นจากแผนการแก้ไขปัญหา
รัฐวิสาหกิจแล้ว ให้รัฐวิสาหกิจจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๔.๔ 
ในเดือนถัดไปนับจากวันที่ได้มีมติ  

(๔.๖) กรณีบริษัทลูกหรือบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ 
และความรับผิดชอบในการก ากับดูแลบริษัทลูกหรือบริษัทในเครือตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  
ในการก าหนดอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมของกรรมการบริษัทลูก  
หรือบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจ จึงให้รัฐวิสาหกิจพิจารณาอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน 
รายเดือนและเบี้ยประชุมนี้ประกอบด้วย  

(๔.๗) กรณีรั ฐวิสาหกิจที่ จั ดตั้ งขึ้นใหม่ เป็นการเฉพาะโดยกฎหมายหรือจัดตั้ งเป็นบริษัท 
ซึ่งกระทรวงการคลังถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ ๕๐ ให้กระทรวงการคลังก าหนดกลุ่มให้กับรัฐวิสาหกิจ เพ่ือให้
รัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติตามอัตราและหลักเกณฑ์ดังกล่าวนี้ 

(๔.๘) เนื่องจากอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจนี้
เป็นหลักเกณฑ์กลางที่ใช้เป็นมาตรฐานส าหรับรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง หากรัฐวิสาหกิจแห่งใดจะไม่ถือปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ฉบับนี้ หรือจะเปลี่ยนกลุ่มรัฐวิสาหกิจจากที่ก าหนดไว้ในข้อ ๒ (๒) จะต้องขอความเห็นชอบ 
จากกระทรวงการคลัง หรือต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์การเปลี่ยนกลุ่มรัฐวิสาหกิจตามที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด แล้วแต่กรณี ก่อนด าเนินการตามกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจหรือกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป 

(๔.๙) อัตราข้างต้นเป็นอัตราขั้นสูงสุดในการพิจารณาก าหนดและปรับปรุงค่าตอบแทนรายเดือน
และเบี้ยประชุมคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ คณะท างานอ่ืน  
ซึ่งรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งจะต้องพิจารณาถึงฐานะการเงินและความสามารถในการจ่ายขององค์กร  
เป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ งรัฐวิสาหกิจที่ ใช้ เงินงบประมาณ ขอให้ พิจารณาถึงความเหมาะสม  
ของภาระของงบประมาณประกอบด้วย เพ่ือมิให้มีผลกระทบต่อฐานะการเงินขององค์กร  ทั้งนี้ การพิจารณา
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ก าหนดและปรับปรุงค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมตามอัตราและหลักเกณฑ์นี้จะไม่มีผลใช้บังคับจนกว่า
จะได้ด าเนินการที่จ าเป็นตามกฎหมายที่เก่ียวข้องแล้ว 

(๔.๑๐) กรณีมีปัญหาการตีความการใช้บังคับอัตราและหลักเกณฑ์นี้ ให้รัฐวิสาหกิจเสนอเรื่องมายัง
กระทรวงการคลังเพ่ือวินิจฉัยชี้ขาด 

--------------------------------------------------------  
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ที่มาของข้อมูล 

๑. แนวปฏิบัติที่ดีในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้แก่  

 

๒. การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน (มิถุนายน ๒๕๕๙) 

๓. แนวปฏิบัติเพิม่เติมเรื่องคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของศูนย์พัฒนาการก ากับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ และบทความอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๔. ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ – พ.ศ. ๒๕๕๙ จาก 
https://www.set.or.th/sustainable_dev/th/cg/principle_p๑.html  

๕. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง การปรับปรุงค่าตอบแทนของผู้ด ารงต าแหน่ง
ระดับสูง 

๖. ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เก่ียวข้อง เช่น เรื่องเสร็จที่ ๘๗๗/๒๕๔๗ เป็นตน้ 

http://www.thai-iod.com/imgUpload/file/CGR%๒๐๒๐๑๓/New%๒๐Critria%๒๐CGR%๒๐๒๐๑๓.pdf 
http://www.cgthailand.org/TH/Regulation/manual/Documents/Director_Compensation_Best_Practice
s.pdf 

http://www.thai-iod.com/imgUpload/file/CGR%25๒๐๒๐๑๓



