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วิสยัทัศน / พันธกิจวสยทศน / พนธกจ

วิสัยทัศน (Vision)
“เปนหนวยงานหลักในการพัฒนาและเพิ่มมูลคารัฐวิสาหกิจใหเปนเครื่องมือ

ของรัฐในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน”ฐ

พันธกิจ
่ ่(1) เสนอแนะนโยบาย แผน กฎหมาย ระเบียบ และมาตรการที่เกี่ยวของกับการ

บริหาร  และพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพยของรัฐ
(2) กํากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และพัฒนารัฐวิสาหกิจใหมีการดําเนินงาน

ี่  ั โ ี่ ั ิทีสอดคลองกับนโยบาย แผน กฎหมาย และมาตรการเกียวกับการบริหาร
และพัฒนารัฐวิสาหกิจ

(3) ใหคําปรึกษา เสนอแนะ และใหความชวยเหลือดานวิชาการของการบริหาร
และพัฒนาองคกรแกรัฐวิสาหกิจและพฒนาองคกรแกรฐวสาหกจ

(4) ดําเนินการบริหารหลักทรัพยของรัฐในรัฐวิสาหกิจและกิจการที่รัฐถือหุนต่ํา
กวารอยละหาสิบของทุนทั้งหมด

(5) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอาํนาจหนาที่ของสํานักงาน(5) ปฏบตการอนใดตามทกฎหมายกาหนดใหเปนอานาจหนาทของสานกงาน
หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย



แผนปฏิบัติราชการป 2554 ของ สคร.

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร  ส ค ร.
1. การเพิ่มประสิทธิภาพ 2.พัฒนาการกํากับดแล

3. สนับสนุนรัฐวิสาหกิจใน
การพัฒนาเศรษฐกิจฐาน1. การเพมปร สทธภาพ

และมูลคาเพิ่มของ
รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย
ของรัฐ

2. พฒนาการกากบดูแล
สภาพแวดลอมของ
รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย
ของรัฐ

การพฒนาเศรษฐกจฐาน
ราก และสรางความ    เทา
เทียมทางสังคมและ
สิ่งแวดลอม

4. การเพิม่ศักยภาพ
ของ สคร.

ป ป  ป ป  ป ป เปาประสงคุ 
1. รัฐวิสาหกจิมีรายไดและ

คุณภาพการใหบริการที่ดีขึ้น 
ตลอดจนเปนกลไกสําคัญใน

่

เปาประสงค
1. มีกลไกการกํากับดูแลและ

สงเสริมการดําเนินงานของ
กรรมการของรัฐวิสาหกจิและ

เปาประสงค
1. รัฐวิสาหกิจเปนกลไกสําคัญใน

การสรางความเทาเทียมทาง
เศรษฐกิจและสังคม

เปาประสงค
1. สคร. มีคุณภาพในการ

ปฏิบัติงานที่ดี
2. บุคลากร สคร. มีคุณภาพ

่การเพิ่มศักยภาพการแขงขัน
ของประเทศ

2. รัฐวิสาหกจิและหลักทรพัย
ของรฐัมีมูลคาเพิ่มขึ้น และ

รัฐวิสาหกจิ...
2. มีเครื่องมือในการบริหาร

หลักทรัพยของรัฐ

2. รัฐวิสาหกิจมีสวนรวมในการ
รับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม

ชีวิตที่ดี

เปนแหลงรายไดสําคัญของ
ประเทศ



การจัดทําแผนยทธศาสตร สคร. ป 2554การจดทาแผนยุทธศาสตร สคร. ป 2554

1. เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานทั้ง
ภายใน/ภายนอก

2. ลดการ Corruption เสริมสราง
ความโปรงใส

1. สรางความเทาเทียมกันทาง
เศรษฐกิจและสังคม

2. เพิ่มศักยภาพในการแขงขัน

1. ปฏิรูประบบรัฐวิสาหกิจ

ความโปรงใส
3. เพิม่คุณภาพบริการ
4. การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของ กค. (สคร.)

5. พัฒนาสวัสดิการของขาราชการ 
กค. (สคร.)



การปฏิรประบบรฐัวิสาหกิจ/หลักทรัพยระยะยาว (5 ป)การปฏรูประบบรฐวสาหกจ/หลกทรพยระยะยาว (5 ป)

กลยทธกลยทธ

การปฏิรูป
สคร.

• ตั้ง Holding Company
• พัฒนาระบบงาน สคร.
• พัฒนาศักยภาพบุคลากร สคร.
• พัฒนาสภาพแวดลอม สคร. 

กลยุทธกลยุทธ
1

จัดทําแผน
แมบทการ

พัฒนา 
ทบทวน • จัดทําแผนแมบท (5 ป)

กลยุทธกลยุทธ
• ความชัดเจนในการดําเนินการ
ตามรัฐธรรมนูญ
• ปรบัปรง พรบ จัดตั้ง รส

กลยุทธกลยุทธ
25

การปฏิรูปการปฏิรูป
ระบบ รสระบบ รส././
ั ั ั ั 

ปฏิรูป 
ระยะยาว

ทบทวน
กฎหมาย

• จดทาแผนแมบท (5 ป)• ปรบปรุง พรบ. จดตง รส.
• ปรบัปรุง พฒันา กม. ที่เกี่ยวของ 

หลักทรัพยหลักทรัพย

การปฏิรปยกระดับ • แบงกลุม รส. ตามศักยภาพและความ
จําเปนในการกํากับ

กลยุทธกลยุทธ• ให รส. เปนกลไกหลักในการลงทุน  
โดยเนนรูปแบบ PPP
• เพิ่มศักยภาพ และความสามารถใน

กลยุทธกลยุทธ

4 3

การปฏรูป
ระบบกํากับรัฐวิสาหกิจ/

หลักทรัพย

จาเปนในการกากบ
• แบงกลุมหลักทรัพยตามความจําเปน
การถือครอง
• ตั้ง Regulator รายสาขา
• จัดทํา Best Practices ในดานตางๆ 

 เพมศกยภาพ แล ความสามารถใน   
การแขงขัน
• การใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด
• พลิกฟน รส. ที่มีปญหา
• ปฏิรปู รส. กลุมบริการและกลุมสังคม
• พัฒนาการบริหารจัดการหลักทรัพย• พฒนาการบรหารจดการหลกทรพย 
• เพิ่มขีดความสามารถของผูบริหารและ
กรรมการ รส.
• พัฒนาระบบประเมินผล
• ลดการแทรกแซงทางการเมือง



การปฏิรป สคร. การปฏรูป สคร. 

เพื่อยกระดับการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ 1. ศึกษา

แนวความคิด มาตรการ
เพอยกระดบการบรหารจดการรฐวสาหกจ 
และหลักทรัพยใหเปนกลไกสําคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

1. ศกษา 
      - แนวทางการจัดตั้ง Holding Company + ความสัมพนัธระหวาง 

สคร. และ Holding Company
      - แบงกลุมรัฐวิสาหกิจ เพื่อโอนเขาสูภายใต Holding Company 
2.   ผลักดันราง พรบ. จัดตั้ง Holding Company 
3.   แปรสภาพรัฐวิสาหกิจ (Corporatize) ที่จะโอนมา Holding 

Company
4.   ประชาสัมพนัธเชิงรุก ทําความเขาใจกับผูมีสวนไดเสียอยางตอเนื่อง 

พัฒนาระบบงาน สคร. สอดคลองกับระบบ
บริหารงานของ Holding Company และให

1. เพิ่มอํานาจการกํากับดูแลการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
2. จัดโครงสรางองคกรและพนักงานใหเหมาะสมกับพันธกิจใหม    

้ ่สามารถกํากับดูแล รัฐวิสาหกิจ/หลักทรัพย
อยางมีประสิทธิภาพ และเปนที่นาเชื่อถือ

ลดความซําซอน และเพิมคณุภาพงาน
3. ยกระดบัระบบ GFMIS-SOE ใหเปนศูนยกลางสารสนเทศดาน

รัฐวิสาหกิจของประเทศ
4. ตั้งหนวยศึกษา/วิจัยการดําเนินงาน และขอมูลเชิงสถติติางๆ ที่

เกี่ยวของกับ รัฐวิสาหกิจ  

เพือ่ใหบุคลากร สคร. มีความเชี่ยวชาญ 
และสามารถกาํกับรัฐวิสาหกิจไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และทันตอการเปลี่ยนแปลง

1. สรางความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน (เชน บริหารการเงิน การลงทุน 
และหลกัทรพัย การวางกลยุทธ การปรับโครงสรางองคกร)  

2. มีที่ปรึกษาเฉพาะทางจากภายนอก
3. เพิ่มเงินเดือนและคาตอบแทน ตลอดจนสวัสดกิาร ในรูปแบบตางๆ 
4 สรางกลไก และจติสํานึกในการทํางานอยางโปรงใส และเปนมือ4. สรางกลไก และจตสานกในการทางานอยางโปรงใส และเปนมอ

อาชีพ

เพือ่ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพิ่มกําลังใจใน
การทํางาน และเสริมสรางภาพลักษณของ
องคกร

1. พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกทางกายภาพ (เชน สถานที่ทํางาน 
อุปกรณสํานักงาน)

2 มาตรการ empowerment ตางๆ (เชน career path successองคกร 2. มาตรการ empowerment ตางๆ (เชน career path, success 
plan กิจกรรมสันทนาการตางๆ CSR)

3. ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกรสู Staff Oriented โดยเนนความ
สมัครใจในการมีสวนรวม การสรางโอกาส และความสุขในการ
ทํางานตลอดจนความเปนธรรม เปนปจจัยการพิจารณาที่สําคัญ 



1. การปฏิรป สคร. 1. การปฏรูป สคร. 
กลยุทธ มาตรการ 2554 2555 2556 2557 2558

้
1.1 ศึกษาแนวทางการตั้ง H/C

1. จัดตั้ง 
Holding 

Company

1.2 จัดทําราง พรบ. จัดตั้ง H/C

1.3 แปลงสภาพ รส. 
(Corporatize)

1.4 ประชาสัมพันธเชงิรกุ

2. พัฒนา
ระบบงาน
ภายใน สคร.

2.1 จัดโครงสราง สคร. (Re-
engineering) พรอมจัดตัง้
หนวยงานวิจัย

2.2 ยกระดับ GFMIS-SOE

3. พัฒนา
ศักยภาพ

บคลากร สคร.

3.1 สรางความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดาน

3.2 สรางจิตสํานึกการทํางานที่
โปรงใสและเปนมืออาชีพบุคลากร สคร. โปรงใสและเปนมออาชพ

$

4. พัฒนา
สภาพแวดลอม 

สคร

4.1 พัฒนาสิ่งอํานวยความ
สะดวกทางกายภาพ

4.2 ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมสู สคร. ู
Staff Oriented 

• แผนการบริหาร
บุคคลตาม HR 
Scorecard

• รูปแบบโครงสราง
ใหม สคร. โดยมี
การจัดตั้งหนวยงาน
ิ ั

• ราง พรบ. จัดตั้ง 
H/C

• แปลงสภาพ รส. 
ป

• ยายสถานที่ทําการ
ใหม 
• เปนศูนยกลาง


• จัดตั้ง H/C 

วิจัย
• แนวทางการจัดตั้ง 

H/C

เปาหมาย ขอมูล รส. ของ
ประเทศ
• พรบ. H/C 
ประกาศใช

Annual KPIs



การจัดทําแผนแมบทการจดทาแผนแมบท

1 เพือ่ใหมีทิศทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจที่ชัดเจน 1 ศึกษารางแผนแมบทฯ ที่ครอบคลมยทธศาสตรการพฒันา

แนวความคิด มาตรการ

1. เพอใหมทศทางการพฒนารฐวสาหกจทชดเจน 
2. แผนแมบทฯ จะตองเปนแผนยุทธศาสตรระยะ

ยาว โดยมีการวางแผนทั้งในภาพรวม และราย
สาขา ซึ่งตองสัมพันธและสงเสริมกันอยางเปน
ระบบ 

3 เนนการสรางมลคาเพิ่ม (ทางเศรษฐศาสตร

1. ศกษารางแผนแมบทฯ ทครอบคลุมยุทธศาสตรการพฒนา
รัฐวิสาหกิจทุกสาขา

2. จัดตั้ง คกก. รวมครอบคลุมทุก Stakeholders เพือ่จัดทํา
รางแผนแมบทฯ

3. เนนการสรางมูลคาเพม (ทางเศรษฐศาสตร 
และสังคม) มีการดําเนินงานอยางสรางสรร  
และการใชทรัพยากรอยางคุมคา

เนื้อหาของแผนฯ (เบื้องตน)

1. ทิศทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
(ภาพรวม)(ภาพรวม)

2. การแบงแยกบทบาท และการกําหนด
บทบาทของแตละ Stakeholder  
รวมทั้ง Regulator g

3. การจัดตั้ง Holding Company

4. การแบงกลุมของรัฐวิสาหกิจและ
ยทธศาสตรการพัฒนารายสาขายุทธศาสตรการพฒนารายสาขา

5. การปฏิรูประบบการกํากับรัฐวสิาหกิจ
และแนวทางการ Synergy



2. การจัดทําแผนแมบท2. การจดทาแผนแมบท
กลยุทธ มาตรการ 2554 2555 2556 2557 2558

1.1 กําหนดกรอบของแผนแมบท

จัดทําแผน
แมบทฯ

ฯ ใหครอบคลมุภาพรวม 
และรายสาขา

1.2 ตั้ง คกก. รวมเพือ่จดัทําราง
แผนแมบทฯ

• มีองคประกอบของ
แผนฯ 

• มีรางแผนแมบทฯ 

Annual KPIs



การปฏิรประบบกํากับการปฏรูปร บบกากบ

ื่ ใ  ิ ึ   (   ี ่ ี ั 

แนวความคิด มาตรการ

เพอืใหสามารถกําหนดแนวทางการบริหาร และ
ประเมินผลไดอยางเหมาะสมตามกลุมของ รส. 

1. ศึกษาการแบงกลุม รส. (เชน กลุมทีมีศักยภาพดาน
การเงินและการแขงขัน กลุมบริการ และกลุมยุทธศาสตร 
เปนตน)

2. กําหนดแนวทางการบริหาร การประเมินผล และระบบ
แรงจูงใจใหสอดคลองและเปนธรรมกับ รส. ทุกแหง

เพือ่บริหารจัดการหลักทรพัยอยางมีประสิทธิภาพ
ตามวัตถุประสงค

1. กําหนดกรอบการแยกหลักทรัพยออกเปนกลุมๆ (เชน 
กลุมตองถอืครอง กลุมตองขาย กลุมซื้อขายเปนประจํา) 

2. กําหนดเปาหมาย (ผลตอบแทน+ความเสี่ยง) ของ
หลักทรพัยแตละกลุม

เพือ่แบงแยกบทบาทหนาที่ใหชัดเจน โดยองคกร 1 ผลักดันการออก พรบ ประกอบกิจการรายสาขา เพื่อเพอแบงแยกบทบาทหนาทใหชดเจน โดยองคกร
กํากับมีหนาที่ในการสรางความเทาเทียมในการ
แขงขัน และดแูลการใหบริการเชิงสังคม

1. ผลกดนการออก พรบ. ประกอบกจการรายสาขา เพอ
จัดตั้งองคกรกาํกับดูแลใหครบทุกสาขาที่จําเปน

2. สรางความชัดเจนในการกํากับดูแลสําหรบัอตุสาหกรรมที่
ไมมีองคกรกํากับ เพือ่สรางความเปนธรรมในการแขงขัน

เพือ่สรางแนวทางปฏิบัติที่ดใีหรัฐวิสาหกิจนําไปใช
ในการดําเนินงานดานตางๆ 

1. พิจารณาทบทวน Best practices ที่มีในปจจุบัน 
2. จัดทํา Best practices เพิ่มเติม เชน 

• ความรับผิดชอบตอสังคม CSR 
• การตรวจสอบภายใน• การตรวจสอบภายใน 
• การบริหารความเสี่ยง 
• แนวทางการจัดซื้อจัดจาง เปนตน 



3. การปฏิรประบบกํากับ3. การปฏรูประบบกากบ
กลยุทธ มาตรการ 2554 2555 2556 2557 2558

1. แบงกลุม รส. 1.1 ศึกษาการแบงกลุม รส. 

ตามศักยภาพ
และการกํากับ

1.2 กําหนดแนวทางการกํากับ
ประเมินผล และแรงจูงใจ

2. แบงกลุม 2.1 ศกึษาการแบงกลุม
หลักทรพัย

หลักทรัพยตาม
ความจําเปนถือ

ครอง

หลกทรพย

2.2 กําหนดเปาหมาย 
(ผลตอบแทน และความ
เสี่ยง)

3. ตั้ง 
Regulator  
รายสาขา

3.1 ผลักดันการออก พรบ. 
ประกอบกิจการรายสาขา

3.2 สรางความชัดเจนสําหรับ
สาขาที่ไมมีองคกรกํากบั
อิสระอสระ

4. จัดทํา Best 
Practices ให
ครอบคลม

4.1 ทบทวน Best Practices   
ที่มี

4.2 จัดทํา Best Practices ใหครอบคลุม ครอบคลุมงานสําคัญ

• แบงกลุม
หลักทรัพยพรอม
ผลตอบแทนที่
คาดหวังและความ
เสี่ยงที่รับได

• แบงกลุม รส. (ตาม
ศักยภาพ/
ยุทธศาสตร)

• ผลการศึกษาการ
พัฒนาระบบ

• แนวทางการบริหาร
ความเสี่ยง

- • กําหนดแนวทาง
การกํากับดูแลให
เกดิความธรรม สํา
กรบผประกอบการเสยงทรบได

• แนวทางการ
ตรวจสอบภายใน

• แกไขรางระเบียบ 
PSO 

• ระบบ SEPA

พฒนาระบบ
ประเมินผล ระบบ
แรงจูงใจตามกลุม 
รส.

• คูมือการดําเนินงาน 
CSR

กรบผูประกอบการ
และผูบริโภค ใน
อุตสาหกรรมที่ไมมี 
Regulator

Annual KPIs



การยกระดับศักยภาพของรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพยการยกร ดบศกยภาพของรฐวสาหกจแล หลกทรพย

เพือ่ให รส เปนกลไกสําคัญในการลงทนเพือ่ 1 มีศนยกลางในการกําหนดและกํากับติดตามระบบการ

แนวความคิด มาตรการ
เพอให รส. เปนกลไกสาคญในการลงทุนเพอ
กระตุนเศรษฐกิจ สรางโครงสรางพื้นฐาน และ
ใหบริการพื้นฐานแกประชาชน

1. มศูนยกลางในการกาหนดและกากบตดตามระบบการ
ลงทุน ตลอดจนจัดเก็บเงินรายไดของรัฐวิสาหกิจให
สอดคลองกบัสถานะทางการเงินการคลงัและทิศทางการ
พัฒนาของประเทศ 

2. สงเสริมทางเลือกในการระดมทุน เชน IPO, IFF, PPP

เพือ่พัฒนาให รส. มีผลประกอบการที่ดีขึ้น และ
เติบโตอยางยั่งยืน ตลอดจนเพิ่มศกัยภาพในการ
แขงขันใหเทียบเคียงเอกชน

1. จัดตั้งหนวยงานเฉพาะ (เชน Sub-Holding Company 1) 
ในการกําหนดนโยบายการดําเนินงาน

2. แยกบทบาทการเปน Regulator + Operator ออกจากกัน
3. เพิ่มการลงทุนรวมกับภาคเอกชนในรูปแบบ PPP และ

จัดตั้ง PPP Unit เพือ่เปนศนยกลางในการดําเนินการ PPPจดตง PPP Unit เพอเปนศนูยกลางในการดาเนนการ PPP
4. ผลักดันราง พรบ. PPP เพือ่สรางความชัดเจน และอํานวย

ความสะดวกในดานตางๆ 
5. แปลงสภาพ หรือแปรรูป รส. เพื่อเพิ่มความโปรงใสและ

ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
6 บริหารโดยทีมผบริหาร และกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญ6. บรหารโดยทมผูบรหาร และกรรมการทมความเชยวชาญ 

และเปนมืออาชีพ
7. พลกิฟน รส. ที่ประสบปญหาทางการเงินและการ

ดําเนินงาน

เพือ่เพิ่มมูลคาในการใชทรัพยสิน และใหรัฐวิสาหกิจ
ใชทรัพยากรรวมกัน เพื่อประหยัดงบประมาณ และ
เพิ่มประสิทธิภาพ

1. ตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาแนวการใช
ทรัพยสินและการจัดการผลประโยชนระหวางกัน 

2. พิจารณาโอนสินทรัพยที่มีลักษณะผูกขาดโดยธรรมชาติ 
หรือเพือ่ความมั่นคง มาอยูภายใตการกํากับของหนวยงาน
เฉพาะ 



การยกระดับศักยภาพของรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย 
(ตอ)

แนวความคิด มาตรการ

เพือ่เพิ่มประสทิธิภาพ และสรางความเปนธรรมแก 
รส. กลุมบริการเพื่อสังคม

1. จัดตั้งหนวยงานเฉพาะ (เชน Sub-Holding Company 2)    
ในการกําหนดนโยบายการดําเนินงาน และแนวทางการ
แกไขปญหาตางๆ 

2. พัฒนาระบบการอุดหนุนที่ชัดเจน (มี+ไมมี Regulator)
3. ศึกษา Exit Strategies สําหรับ รส. ที่ตองยุบเลกิ หรือ

ปรับองคกร
่ ่4. บริหารโดยทีมผูบริหาร และกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญ 

และเปนมืออาชีพ

เพือ่ใหการบริหารหลักทรัพยมีความคลองตัว และ
โปรงใส

1. แกไขระเบียบการจําหนายหลักทรพัยใหคลองตัว
สอดคลองกบัสภาพการณในปจจบัน และสรางระบบโปรงใส สอดคลองกบสภาพการณในปจจุบน และสรางระบบ
ปองกันการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐที่เหมาะสม

2. จัดตั้งคณะกรรมการการลงทุน และคณะกรรมการกํากบั
การลงทุน

่ ่เพือ่ให รส. มีผูบริหารที่เปนมืออาชพี มีทักษะ
เหมาะสมกับลกัษณะ หรือสภาพปญหาของ รส.

1. พัฒนากระบวนการสรรหา (สรรหาเปนทีม) ใหเปดกวาง 
และโปรงใส ลดการแทรกแซงทางการเมือง

2. ตั้ง KPIs ที่เหมาะสม ทาทาย และมีระบบใหคุณใหโทษที่
จูงใจใชไดจรงิ

เพือ่ใหกรรมการรัฐวิสาหกิจเปนผูมีความสามารถที่
แทจริง 

1. พัฒนาระบบสรรหาใหเปดกวาง และปลอดการแทรกแซง
2. ลดจํานวนกรรมการโดยตําแหนง เพิ่มกรรมการ

ผูเชี่ยวชาญ (อิสระ) และกรรมการจาก Holding 
Company

3 ั ั  ี ่   3. พัฒนาระบบการสนับสนุนขอมูลทีถูกตองและครบถวนแก
กรรมการเพือ่ประกอบการตดัสินใจ

4. นําระบบ Bonus Pool มาใชอยางเปนธรรม+พัฒนาระบบ
ระบบประเมินผลกรรมการรายบุคคลที่ชดัเจนและเหมาะสม 



การยกระดับศักยภาพของรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย

แนวความคิด มาตรการ
(ตอ)

เพือ่ใหระบบประเมินผลตรงกับสภาพการดําเนินงาน
ของ รส. เปนที่ยอมรับ และเปนธรรม สามารถใช
เปนเกณฑที่เหมาะสมในการพิจารณาคุณและโทษ 

1. พัฒนาระบบประเมินผลที่เหมาะสมกับรายสาขา โดยมีการ
สุมตรวจผลการประเมินอยางสม่ําเสมอ

2. กําหนด KPIs เฉพาะที่จําเปน (นอยตัว) ซึ่งครอบคลุมการ
ดําเนินงานหลักที่สําคัญของ รส. แตละกลุม

3. ลดภาระการรายงาน และการประเมินที่ไมจําเปนเพื่อลด
งานของ รส. และผูประเมิน (Streamline)

4. นําผลการประเมินไปใชในทางปฏิบัติอยางจริงจังและมีการ
ตรวจสอบเปนระยะๆ ตลอดจนมีมาตรการลงโทษที่ชัดเจน 

เพือ่ใหการดําเนินงานของ รส. เปนอิสระเพือ่
ประโยชนสูงสุดขององคกร ประชาชน และ
ประเทศชาติ

1. มี Regulator ที่เปนอิสระอยางแทจริง
2. พัฒนาระบบการแตงตั้งผูบริหาร กรรมการ การใหคุณให

โทษที่เปนอิสระจากการเมือง
3. นํา รส. ที่มีความพรอมเขากระจายหุนใน SET, MAI
4. สงเสริม+พัฒนาระบบ การกํากับดูแลที่ด ีการตรวจสอบ

ภายใน และการบริหารความเสี่ยง สําหรับการดําเนินงานภายใน และการบรหารความเสยง สาหรบการดาเนนงาน
ทุกระดบั และมีกระบวนการลงโทษที่รวดเร็วและชดัเจน 
หากมีการฝาฝน



4. การยกระดับศักยภาพของ รส. และหลักทรัพย4. การยกระดบศกยภาพของ รส. และหลกทรพย
กลยุทธ มาตรการ 2554 2555 2556 2557 2558

1. เปนกลไก
ั ใ

1.1 เปนศูนยกลางกํากบัการ
ลงทนและจดัเก็บรายได รสหลักในการ

ลงทุนของ
ประเทศ

ลงทุนและจดเกบรายได รส.

1.2 สงเสริมทางเลอืกในการ
ระดมทุนของ รส.

2 1 ตั้งหนวยงานกําหนด

2. เพิ่ม
ความสามารถใน
การแขงขันและ

2.1 ตงหนวยงานกาหนด
นโยบายการดําเนินงาน รส. 
(เชน Sub H/C 1)

2.2 เพิ่มการลงทุน PPP
2.3 ผลักดันราง พรบ. PPP และ

ั้ PPP U itศักยภาพในการ
ดําเนินงาน

ตัง PPP Unit
2.4 ยกสถานะนิติบุคคล/แปลง
สภาพ รส.

2.5 พลิกฟน รส.

3. การใช
ทรัพยากรให
เกิดประโยชน

3.1 ตั้ง คกก. พิจารณาแนวทาง
การ Synergy (intra/inter 
Sector)

3.2 ตั้งหนวยงานเฉพาะเพือ่รับ
โ สิ ั  ี่  ปเกดประโยชน โอนสินทรัพยทีตองเปนของ
รัฐ 

• จัดทําราง พรบ. 
PPP แลวเสรจ็

• จัดตั้ง PPP Unit
• ผลการศึกษาแนว

•  มีหนวยงานบริหาร
ทรัพยสิน (ผกขาด/

• มี H/C 
• รส มีการลงทนในPPP แลวเสรจ

• จัด Market 
Sounding

• นํา บ.ลูก รส. เขา
จดทะเบียน 

ทางการ Synergy
• รส. 4 แหง เปนนิติ
บุคคล

ทรพยสน (ผูกขาด/
ยุทธศาสตร) ของ
รัฐ

รส. มการลงทุนใน
รูปแบบ PPP ไม
นอยกวา  X % 
ของ GDPAnnual KPIs



4. การยกระดับศักยภาพของ รส. และหลักทรัพย (ตอ)4. การยกระดบศกยภาพของ รส. และหลกทรพย (ตอ)
กลยุทธ มาตรการ 2554 2555 2556 2557 2558

4 การปฏิรป
4.1 พัฒนาระบบการอดุหนนุที่

เปนธรรม4. การปฏรูป 
รส. กลุมบริการ 
และเพื่อสังคม

เปนธรรม

4.2 ศึกษา Exit Strategies 
สําหรับ รส. ที่ตองยบุเลกิ 
หรือปรบับทบาท

5 5 1 ไ ี ํ 5. การ
พัฒนาการ
บริหารจัดการ
หลักทรัพย

5.1 แกไขระเบียบการจําหนาย
หลักทรพัย

5.2 ตั้ง คกก. ลงทุน และ คกก. 
กํากับการลงทุน

6. การเพิ่มขีด
ความสามารถ
ผูบริหาร

6.1  พัฒนากระบวนการสรรหา 
(สรรหาเปนทีม)

7. การเพิ่มขีด
ความสามารถ
คณะกรรมการ

7.1 พัฒนาระบบการให/รับรู
ขอมูลแกกรรมการ

7.2 เพิ่มสัดสวนกรรมการอิสระ 
7.3 พัฒนาระบบ Bonus Pool

• รางระเบียบ PSO 
(ฉบับแกไข) 
ประกาศใช

• จัดทํารางแกไข
ระเบียบการ
จําหนายหลักทรัพย

• มีแนวทางการ
ปรับปรงบทบาท

• แกไข พรบ. คุณ
สมบัติฯ เพื่อสรรหา
เปนทีม และเพิ่ม
สัดสวนกรรมการ

• ระบบ Bonus Pool

A l KPI ปรบปรุงบทบาท 
รส. 

• ตั้ง คกก. ลงทุน
และ คกก. กํากับ
การลงทุน

สดสวนกรรมการ
อิสระAnnual KPIs



4. การยกระดับศักยภาพของ รส. และหลักทรัพย (ตอ)4. การยกระดบศกยภาพของ รส. และหลกทรพย (ตอ)
กลยุทธ มาตรการ 2554 2555 2556 2557 2558

ัั
8.1 พัฒนาระบบประเมินผลราย
สาขาใหเหมาะสม88. . พัฒนาระบบพัฒนาระบบ

ประเมินผลประเมินผล

สาขาใหเหมาะสม
8.2กําหนด KPIs ที่เหมาะสม 
และครอบคลมุการดําเนินงาน
สําคัญ (นอยตัว)  

9. ลดการ
แทรกแซงจาก

9.1 สงเสริมพฒันาระบบ CG, 
IA/AC, RM ในทุกระดับ

9.2 นํา รส. เขากระจายหุนใน  
SET/MAI

การเมือง 9.3 พัฒนาระบบการสรรหาและ
แตงตั้งผูบริหารและกรรมการ 
รส. ที่เปนอิสระจากการเมือง

• มีแนวทางการ
กําหนด KPIs ราย

• มีระบบการสรรหา
และแตงตั้งทีเ่ปน

• นํา รส. X แหง เขา
กระจายในตลาดฯกาหนด KPIs ราย

สาขาที่เหมาะสม
และแตงตงทเปน
อิสระจากการเมือง

กระจายในตลาดฯ
Annual KPIs



การพัฒนา/ทบทวนกฎหมายทีเ่กี่ยวของ  การพฒนา/ทบทวนกฎหมายทเกยวของ  
แนวความคิด มาตรการ

เพือ่สรางความชัดเจนในธรรมนูญ กรณีกําหนด
ไมใหรัฐดําเนินกิจการแขงขันกับเอกชน

1. แปรรูป รส. ที่ทําธุรกิจแขงขันกับเอกชนใหพนจากความ
เปน รส. เพื่อดําเนินการเชิงพาณิชยอยางเต็มตัว  

2. เสนอแกไขรัฐธรรมนูญใหชัดเจน

เพือ่ทบทวน หรือยกเลกิกฎหมายจัดตั้งใหเหมาะสม
กับสถานการณในปจจุบัน 

1. ทบทวนความจําเปนในการคงอยู ตลอดจนบทบาทหนาที่ 
ที่เหมาะสมของแตละ รส. 

2 ป ั ป ั ั้ ใ   ั ิ ั2. ปรับปรุง พรบ. จัดตัง ใหสอดคลองกบัทิศทางการพัฒนา
ในอนาคต

เพือ่ทบทวน ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มติ ครม.  
ที่เกี่ยวของกบัการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจให
ทันสมัย และเหมาะสมกับการดําเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจ

1. ทบทวนความเหมาะสมของ พรบ. ระเบียบ และมติ ครม. 
ตางๆ ที่เกี่ยวของกบัการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
ทั้งหมดวาเหมาะสมกับขอจํากัด และสภาพการณใน
ปจจุบันหรือไม (เชน พรบ. ทุนฯ พรบ.รวมทุน พรบ.
คณุสมบัติมาตรฐานฯ)

่ ้2. ออก กม. ใหมที่จําเปนหรือเอือ้ใหเกิดประสิทธิภาพ และ
เพิ่มศกัยภาพการดําเนินงานของ รส. (เชน พรบ. PPP 
และ พรบ. สคร. เปนตน) 



5. การพัฒนา/ทบทวนกฎหมายทีเ่กี่ยวของฎ
กลยุทธ มาตรการ 2554 2555 2556 2557 2558

1. ความชัดเจน 1.1 แปลงสภาพ/แปรรูป รส. เพือ่
แขงขันเชงิพาณิชย

ในการปฏิบัติ
ตามรัฐธรรมนูญ

แขงขนเชงพาณชย

1.2 เสนอแกไขรัฐธรรมนูญให
ชัดเจน

2. ทบทวน/
ปรับปรุง

กฎหมายจัดตั้ง 
รส

2.1 ทบทวนความจําเปนในการ
คงอยู และบทบาทหนาที่
ของ รส. แตละแหง

2.2 ปรับปรงุ พรบ. จัดตั้งตาม
ความเหมาะสมรส. ความเหมาะสม

3. พัฒนา/
ปรับปรง

3.1 ทบทวนความเหมาะสมของ 
พรบ. ระเบียบ มติ ครม. ที่
่ปรบปรุง

กฎหมายที่
เกี่ยวของ

เกี่ยวของกับ รส.

3.2 ปรับปรงุ หรือ ออกกฎหมาย
ใหมที่จําเปน

• ผลการศึกษาความ
่

• แปลงสภาพ/แปร
จําเปนและหนาที่
ของ รส. แตละแหง

รูป รส. เปาหมาย
ตามกําหนดAnnual KPIs



KPIs รายป (เบื้องตน)
25542554 25562556 2558255825552555 2557255725542554 25562556 2558255825552555 25572557

การปฏิรูป 
สคร.

• แผนการบริหารบุคคลตาม 
HR Scorecard

• รปูแบบโครงสรางใหม สคร. 
โดยมีการจดัตัง้หนวยงาน
วิจยั

• แนวทางการจดัตัง้ H/C

• ราง พรบ. จดัตัง้ H/C
• แปลงสภาพ รส. เปาหมาย

• ยายสถานทีท่าํการใหม 
• เปนศูนยกลางขอมูล รส. 
ของประเทศ
• พรบ. H/C ประกาศใช

• จดัตัง้ H/C 1

แนวทางการจดตง H/C พรบ. H/C ประกาศใช

จัดทําแผน
แมบทฯ (10 ป) 

• มีองคประกอบของแผนฯ • มีรางแผนแมบทฯ • n/a • n/a • n/a2

การปฏิรูป
ระบบกํากับ

• แบงกลุมหลักทรัพยพรอม
ผลตอบแทนทีค่าดหวังและ
ความเสี่ยงทีร่บัได

• แนวทางการตรวจสอบ
ภายใน

• แบงกลุม รส. (ตาม
ศักยภาพ/ยทุธศาสตร)

• ผลการศึกษาการพัฒนา
ระบบประเมินผล ระบบ
แรงจงใจตามกลม รส.

• แนวทางการบรหิารความ
เสี่ยง

- • กําหนดแนวทางการกํากับ
ดแูลใหเกิดความธรรม สํา
กรบผูประกอบการและ
ผบริโภค ในอตสาหกรรมที่

3

ภายใน
• แกไขระเบียบ PSO
• ระบบ SEPA

แรงจงูใจตามกลุม รส.
• คูมือการดําเนินงาน CSR

ผูบรโภค ในอุตสาหกรรมท
ไมมี Regulator

ยกระดับ • จดัทําราง พรบ. PPP แลว
เสร็จ

• จดัตัง้ PPP Unit
• ผลการศึกษาแนวทางการ 

• แกไข พรบ. คณุสมบัติฯ เพื่อ
สรรหาเปนทีม และเพิ่ม

•  มีหนวยงานบรหิาร
ทรัพยสิน (ผกขาด/

• มี H/C 
• รส มีการลงทนในรปแบบ

4
รส./

หลักทรัพย

เสรจ
• จดั Market Sounding
• นํา บ.ลูก รส. เขาจดทะเบียน 
• รางระเบียบ PSO (ฉบับ
แกไข) ประกาศใช

Synergy
• รส. 4 แหง เปนนิตบิุคคล
• จดัตัง้ Infra Fund
• จดัทํารางแกไขระเบียบการ
จําหนายหลักทรัพย

• มีแนวทางการปรบัปรงุ
บทบาท รส

สรรหาเปนทม และเพม
สัดสวนกรรมการอิสระ

• มีระบบการสรรหาและแตงตัง้
ที่เปนอิสระจากการเมือง

ทรพยสน (ผูกขาด/
ยทุธศาสตร) ของรฐั

• ระบบ Bonus Pool

• รส. มการลงทนุในรปูแบบ 
PPP ไมนอยกวา  X % ของ 
GDP

• นํา รส. X แหง เขากระจาย
ในตลาดฯ

บทบาท รส. 
• ตัง้ คกก. ลงทนุและ คกก. 
กํากับการลงทนุ

• มีแนวทางการกําหนด KPIs 
รายสาขาที่เหมาะสม

พัฒนา/
ทบทวน 
กฎหมาย

• แกไข พรบ. รวมทุน (PPP) 
• แกไขระเบียบ PSO
• รางระเบียบตรวจสอบภายใน
ประกาศใช

• พรบ. รวมทุน (PPP) 
ประกาศใช

• รางแกไข พรบ. คุณสมบัติฯ • พรบ. H/C ประกาศใช • แปลงสภาพ/แปรรปู รส. 
ตามกําหนด
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