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รายได้รวม สินทรัพย์รวม 
หน่วย : ล้านบาท 

342,493 

458,419 435,118 

2559 2560 2561

หน่วย : ล้านบาท 

ที่มา : ข้อมูลจากงบการเงินของรัฐวิสาหกิจ ส าหรับปีงบประมาณสิ้นสดุ ณ วันที่ 30 กันยายน ปีปฏิทินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม และปีเกษตรสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 

ก าไรสุทธิรวม 
หน่วย : ล้านบาท 

ปี 2561 ROA ROE 

กลุ่มทีไ่ม่ใชส่ถาบันการเงิน 5.22% 15.97% 

กลุ่มสถาบันการเงิน 1.00% 11.34% 

รวม 2.81% 14.74% 

4% 
3% 

 4,109,531   4,523,000   4,934,703  

2559 2560 2561

9% 10% 
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การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 

การจัดเก็บเงินน าส่งรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจ 
หน่วย : พันล้านบาท 

หน่วย : พันล้านบาท 

ที่มา : ข้อมูลจากระบบ PFMS-SOE และรัฐวิสาหกิจ ณ วันที่ 3 ก.ย. 62 

ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMS และรัฐวิสาหกิจ ณ วันที่ 3 ก.ย. 62  

302 307 
270 

297 
344 

445 

334 

222 206 210 228 
280 

378 

147 

74% 
67% 

78% 77% 81% 85% 

44% 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

กรอบลงทุนที่
ปรับปรุง 

ผลการเบิกจ่ายลงทุน
สะสม  

ร้อยละการเบิกจ่าย
เทียบกับแผนทั้งปี 

สิ้นสุด ณ 31 ก.ค. 62 

116 120 120 
131 137 

168 

137 
161 

134 
162 157 169 

118% 
134% 

111% 
124% 115% 

100% 

2557 2558 2559 2560 2561 2562

ประมาณการ 

เงินน าส่งรายได้
แผ่นดิน 
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Y = C + I + G + X - M 

หน่วย : ล้านบาท ด้านรายได้ของรัฐ ด้านรายจ่าย 

รัฐวิสาหกิจที่น าส่งรายได้แผ่นดินสูงสุด 5 อันดับแรกในปี 2562 (ณ ส.ค. 62) 

หน่วย : ล้านบาท หน่วย : ล้านบาท 

ที่มา : ส านักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ สคร. และเอกสารงบประมาณฉบับที่ 2  
        ประมาณการรายยรับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2562 
หมายเหตุ :  1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 -2560 รายได้รัฐบาลเป็นรายรับจริงและส าหรับรายได้เป็นรายได้จัดเก็บ 
               2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 รายได้รัฐบาลเป็นประมาณการ   

~ 
~ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ค่าใช้จ่ายรวมของรัฐวิสาหกิจ 56 แห่ง ปี 

2561 

 3,050,000  
 4,500,000  

ค่าใช้จ่ายรวมของรัฐวิสาหกิจ 56 แห่ง ปี 2561 
 ที่มา : งบประมาณโดยสังเขป ตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561 และงบการเงินของรัฐวิสาหกิจ ปี 2561 

ที่มา : งบประมาณโดยสังเขป ตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561 และกรอบลงทุน 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 ก.ย. 61 และข้อมูลปรับปรุงจาก สศช. ณ 12 ต.ค. 61 ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMIS และรัฐวิสาหกิจ ณ 3 ก.ย. 62 

ส านักงานสลากฯ ปตท. กฟผ. ธ.ออมสิน กฟภ. 

 40,278  

 29,198  

 18,924   16,538  
 10,903  

~ 

 133,727  
 162,265   157,041   168,722  

6% 
7% 6% 7% 

2559 2560 2561 2562
รายได้จากรัฐวิสาหกิจ สัดส่วนรายได้จากรัฐวิสาหกิจต่อรายได้ภาครัฐสุทธิ 

รายจ่ายลงทุนในรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 กรอบการลงทุนของรัฐวิสาหกิจและบริษัทลูก  

ปี 2561 

676,500 

740,000 ~ 

~ 

รายจ่ายลงทุนในงบประมาณรายจา่ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักงานสลากฯ      ปตท.               กฟผ.           ธ. ออมสิน         กฟภ. 



ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

 

  5 

ด้านการลงทุน 

ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ 

ด้านการลดความเหลื่อมล้ า 

ด้านบุคลากรรัฐวิสาหกิจ 

> 300,000 คน 
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การพัฒนารัฐวิสาหกิจส าคญัที่ผ่านมา 

พ.ร.บ. พัฒนารัฐวิสาหกิจฯ  
มีผลบังคับใช้ในวันที่ 23 พ.ค. 2562  
โดยมีกลไกหลักตามกฎหมาย ดังนี้ 
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บทบาท 
ของภาครัฐ 

 

 
 
 

สิทธิและความ 
เท่าเทียมกัน 
ของผู้ถือหุ้น 

 
 
 
 

คณะกรรมการ 
 

 
 
 
 

บทบาท 
ของผู้มีส่วน 

ได้เสีย 

 
 
 

การติดตามผล
การด าเนินงาน 

 
 
 

ความยั่งยืน 
และนวัตกรรม 

 
 
 
 

การเปิดเผย
ข้อมูล 

 

 
 

การบริหาร 
ความเสี่ยง 
และการ

ควบคุมภายใน 

 
 
 
 

จรรยาบรรณ 
 

1 2 3 4 

5 6 7 8 9 

คนร. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
ได้จัดให้มีหลักการและแนวทาง 

การก ากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. 2562 เพื่อใช้แทนหลักการและแนวทาง 

CG เดิมท่ีใช้ตั้งแต่ปี 2552  
 

“Apply or Explain” 

หลักการและแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 



ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

การด าเนินงานตามยุทธศาสตร ์
และผลการด าเนินงานท่ีส าคัญ 

การพัฒนารัฐวิสาหกิจส าคญัที่ผ่านมา 
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ระบบประเมินผลใหม่ 
ระบบประเมินการพัฒนาองค์กรของรฐัวิสาหกิจ 

ระบบประเมินผลปัจจุบัน 
ประกอบด้วย 2 ระบบ 

ส่วนผลลัพธ์ (Key Performance Areas) 

ส่วน Core Business Enablers 

ด้านท่ี 1 การก ากับดูแลที่ดีและการน าองค์กร 

ด้านท่ี 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ ์

ด้านท่ี 3 การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน 

ด้านท่ี 4 การมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

ด้านท่ี 5 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 

ด้านท่ี 6 การบริหารทุนมนุษย์ 

ด้านท่ี 7 การจัดการความรู้และนวัตกรรม 

ด้านท่ี 8 การตรวจสอบภายใน 

ระบบ SEPA 

1. กระบวนการ/ระบบ 
(Process)  

3. ผลลัพธ์ (Result) 

2. ภารกิจตามยุทธศาสตร์ 

หมวด 1 การน าองค์กร 
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด 
หมวด 4 การวัด วิเคราะห์  

และการจัดการความรู้ 
หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร  
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 

ระบบบริหารจัดการองค์กร 
(ข้อ 3) 

1. การด าเนินการตามนโยบาย 

3.1 บทบาทของคณะกรรมการ 

3.2 การบริหารความเสี่ยง 

3.3 การควบคุมภายใน 

3.4 การตรวจสอบภายใน 

3.5 การบริหารจัดการสารสนเทศ

และดิจิทัล 

3.6 การบริหารทรัพยากรบุคคล 

3. การบริหารจัดการองค์กร 

2. ผลการด าเนินงาน 
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 คนร. ในคราวประชุมคร้ังที่ 1/2557 วันที่ 9 กรกฎาคม 2557  
 และวันที่ 14 สิงหาคม 2557 มีมติให้รัฐวิสาหกิจ จ านวน 7 แห่ง 
 จัดท าแผนแก้ไขปัญหาองค์กร 

 คนร. ในคราวประชุมคร้ังที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561  
 และในคราวประชุมคร้ังที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562  
 มีมติเห็นชอบให้ ธพว. และ ธอท. ออกจากรัฐวิสาหกิจในกลุ่มที่ คนร. 

ก ากับติดตามการแก้ไขปัญหาองค์กร 

รฟท. 

 พัฒนากระบวนการให้สินเช่ือ 
 ผลประกอบการมีก าไร 

 จัดตั้งบริษัทเพื่อแก้ไขหนี้เสีย 
 ผลประกอบการมีก าไร 

บกท. ขสมก. รฟท. บกท. ขสมก. 

รัฐวิสาหกิจที่ คนร. ก ากับการแก้ไขปัญหา รัฐวิสาหกิจที่ คนร. ก ากับการแก้ไขปัญหา 
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การแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

“การแต่งต้ังกรรมการรัฐวิสาหกิจต้องด าเนินการ 
ตามแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560  
อย่างเคร่งครัด ซึ่งกระทรวงการคลังได้น าเสนอคณะรัฐมนตรี 

เพื่อทราบอีกครั้งเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562” 

ที่มา : ข้อมูลจากกองกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกจิ สคร. 
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• ให้รัฐวิสาหกิจและบริษัทในเครือเร่งเบิกจ่ายงบลงทุน 
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

• ให้พิจารณาโครงการที่มีความพร้อมมาด าเนินการเพิ่มเติม 
ให้เร็วขึ้นโดยเฉพาะช่วงที่เหลือของปี 2562 

• ให้ค านึงถึงความสามารถในการเบิกจ่ายจริงและวางแผน 
การเบิกจ่ายให้เป็น Front-Loaded 

มาตรการเร่งรัด 
ผลักดันให้เกิดการเบิกจ่ายเม็ดเงินภายใน 2 เดือนที่เหลือ 

มาตรการติดตามการเบิกจ่าย 
แก้ไขปัญหาระหว่างการด าเนินโครงการ 

• แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย 
งบประมาณและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ (บก.+สคร.) 

• ให้ สศช. และ สคร. พิจารณาการปรับลดกรอบงบลงทุน 
ของรัฐวิสาหกิจให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้น และให้รัฐวิสาหกิจ
พิจารณาโครงการลงทุนอื่นที่มีความพร้อมมาเร่งด าเนินการ
ทดแทน 

การติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 
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โครงการรถไฟความเร็วสูง 
เชื่อม 3 สนามบิน แบบไร้รอยต่อ 

( รฟท.) 

โครงการพัฒนา 
ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะท่ี 3  

(กนอ.) 

โครงการ 
เขตนวัตกรรม 

ระเบียงเศรษฐกิจ 
ภาคตะวันออก 

(EECi) 
(ปตท.) 

โครงการเขตส่งเสริม
อุตสาหกรรม 

และนวัตกรรมดิจิทัล 
(EECd) 
(กสท.) 

โครงการศูนย์ซ่อมบ ารุง 
อากาศยานอู่ตะเภา  

(บกท.) 

โครงการพัฒนา 
ท่าเรือแหลมฉบัง  

ระยะที่ 3 
(กทท.) 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใน EEC 
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 สิทธิท่ีจะได้รับ 45% ของรายได้ค่าผ่านทางจากทางพิเศษ
ฉลองรัชและบูรพาวิถีของ กทพ. เป็นระยะเวลา 30 ปี 

โครงการที่มีอยู่เดิม TFFIF 

โครงการใหม่ 

เพ่ิมความสามารถ
ทางการแข่งขัน
ของประเทศผ่าน 

การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานที่ TFF เข้าลงทุนครั้งแรก 

 หน่วยลงทุนของ TFFIF จดทะเบียนใน ตลท. เมื่อ 31 ต.ค. 61  
 โดยการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อนักลงทุนท่ัวไปครั้งแรก  
 (Initial Public Offering : IPO) ของ TFFIF มีมูลค่า 
 การเสนอขาย 44,700  ล้านบาท  

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiErODy-bncAhUEP48KHQRnCx4QjRx6BAgBEAU&url=https://foursquare.com/v/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AF-%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A7-bang-kaew-toll-plaza/51518180e4b03b4257943ee5/photos&psig=AOvVaw0vAa7JjKn8QAq6CSIYRHva&ust=1532597800699460


ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

การพัฒนารัฐวิสาหกิจส าคญัที่ผ่านมา 

  14 

พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562 มีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี 11 มีนาคม 2562 โดยมีกลไกหลักตามกฎหมาย ดังนี้ 
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จ านวน 11 โครงการ มูลค่ารวม 649,758 ล้านบาท 

 เปิดให้บริการแล้ว 
 - รถไฟฟ้าสายสีน้ าเงินส่วนต่อขยาย 

 ลงนามในสัญญาร่วมลงทุนแล้วและอยู่ระหว่างก่อสร้าง 3 โครงการ  
- รถไฟฟ้าสายสีชมพู สายสีเหลือง 

 อยู่ระหว่างคัดเลือกเอกชน 2 โครงการ 
 - โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - นครราชสีมา (M6)  

และสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี (M81) ในส่วนของ O&M 

 อยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติ 2 โครงการ 
 - โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายนครปฐม – ชะอ า (M8)  

และรถไฟฟ้าสายสีส้ม 

 โครงการอื่นๆ อยู่ระหว่างด าเนินการของหน่วยงานเจ้าของโครงการตามแผนงาน 
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ร่วมผลักดันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล 

มาตรการบรรเทาค่าครองชีพ 
ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

และกองทุนหมู่บ้าน 

 มาตรการบรรเทาค่าครองชีพผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  
 มาตรการพักช าระหนี้เงินต้นของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยความรับผิดชอบ

ของ ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิน 

มาตรการบรรเทาค่าครองชีพ 
ส าหรับเกษตรผู้ประสบภัยแล้ง  
ปี 2562 และเกษตรกรรายยอ่ย 

 บรรเทาความเดือนร้อนจากภาระหนี้สินและลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรรายย่อย  
 ผ่านโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ ขยายเวลาช าระหนี้เงินกู้ โดยความรับผิดชอบ 
 ของ ธ.ก.ส. 

มาตรการสนับสนุน  
SMEs รายย่อย 

 สนับสนุน SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยความรับผิดชอบของ ธพว.  

มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ในประเทศ “ชิมช้อปใช”้ 

 กระจายรายได้สู่ชุมชน โดยการสนับสนุนของ ททท. 

มาตรการให้สินเชื่อ 

 ช่วยเหลือ SMEs ผ่านโครงการค้ าประกันสินเชื่อ โดยความรับผิดชอบของ บสย.  
และสนับสนุนสินเชื่อ SMEs ผ่านสถาบันการเงินของรัฐ 

 สนับสนุนสินเชื่อท่ีอยู่อาศัยแก่ประชาชน โดยความรับผิดชอบของ ธอส. 
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การด าเนินการตาม พ.ร.บ. พัฒนารัฐวิสาหกิจฯ  

• รัฐวิสาหกิจจัดท าแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ จัดท าแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ 

• น าหลักเกณฑ์มาประเมินผลในปีงบประมาณ 2564 ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ 

• ใช้ร่วมกับหลักการ CG ปี 2562 ก าหนดแนวทาง 
การก ากับดูแลกิจการที่ดี 

• พิจารณาหลักเกณฑ์วิธีการในการคัดเลือก 
เป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง
กรรมการรัฐวิสาหกิจ 

เดือนตุลาคม 2562 การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คนร. 
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P 

กิจการที่มีศักยภาพในการระดมทุนผ่าน TFF 

Road/Expressway Airport Electricity Rapid Transit System Deep Sea Port 

มีแผนความต้องการใช้เงินเพื่อการลงทุนที่ชัดเจน มีทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
และมีกระแสเงินสดที่มั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

P 
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โครงการที่คาดว่าจะเสนอคณะกรรมการ PPP ในปี 2563 

- โครงการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าเหลว 
- โครงการทางพิเศษสายกะทู้ – ป่าตอง  
- โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - นครราชสีมา (M6) 

และสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี (M81) ในส่วน Rest Area 

13,000 ลบ. 
14,177 ลบ. 
3,060 ลบ. 

- โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงรองรับผู้อยู่อาศัยใหม่  
- โครงการเคหะชุมชนเชียงใหม่ (หนองหอย)  
- โครงการศูนย์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข (กรมการแพทย์) 

39,885 ลบ. 
5,550 ลบ. 
8,220 ลบ. 

- โครงการรถไฟฟ้าสายสีมว่ง ช่วงเตาปูน – วงแหวนกาญจนาภิเษก 
- โครงการรถไฟฟ้าระบบขนสง่มวลชน เชียงใหม่ ภูเก็ต โคราช  
- โครงการการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามเส้นทางรถไฟฟ้า (TOD) 

255,768 ลบ. มูลค่ารวมกว่า 

128,235 ลบ. 
              39,406 ลบ. 

4,235 ลบ. 

โครงการเชิงเศรษฐกิจ 

โครงการเชิงสังคม 
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 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 
บังคับใช้เมื่อ 17 เมษายน 2562 ก าหนดให้ สคร.  
จัดท าประมวลจริยธรรมส าหรับผู้บริหารและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

 คาดว่าจะจัดท าประมวลจริยธรรมส าหรับผู้บริหาร 
 และพนักงานรัฐวิสาหกิจ และน าเสนอต่อคณะกรรมการ
 มาตรฐานจริยธรรมพิจารณาและประกาศใช้ต่อไปภายใน
 ปีงบประมาณ 2563 

การจัดท าประมวลจริยธรรม 
ส าหรับผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ Big Data & Digital Transformation 

 รัฐวิสาหกิจควรจัดท าข้อมูลท่ีส าคัญเพื่อใช้ในการพัฒนาการให้บริการ
ประชาชนและการใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างภาครัฐ 

 รัฐวิสาหกิจควรน าเทคโนโลยีมาพัฒนาในกระบวนการท างาน 
และพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกันได้  

 รวมท้ังน าข้อมูลในระบบมาวิเคราะห์ในการพัฒนางาน 
 สคร. อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ได้แก่ ผลการด าเนินงาน

ของรัฐวิสาหกิจ การติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 
การน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน การติดตามผลการด าเนินงานโครงการ
ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนกรรมการรัฐวิสาหกิจ  

 และหลักทรัพย์ของรัฐ 

 รัฐวิสาหกิจควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและการด าเนินงานท่ีส าคัญ 
 อย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางท่ีประชาชนสามารถเข้าถึงได้ 
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ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ  
กระทรวงการคลัง 

 
310 อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ชั้น 2  

ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ  10400 
โทรศัพท์ 0 2298 5880 – 7 http://www.sepo.go.th 


