
ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ 

2 พฤศจิกำยน 2558 

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ 

30 กันยายน 2559 
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1. รัฐวิสาหกิจกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 
 

2. สภาพปัญหาของรัฐวิสาหกิจไทยในปัจจุบัน  
 

3. แนวทางการพัฒนาและก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจในอนาคต 
 

4. ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. .... 

2 



3 



มูลค่าในตลาดหลักทรัพย์* 
~ 17% 

งบประมาณรายจ่าย* 
~ 4.8 ล้านล้านบาท 
(~ 2 เท่างบประมาณรายจ่ายของรัฐบาล) 

รายได้น าส่งรัฐ* 
~ 1 แสนล้าน 

การจ้างงาน 
~ 4.25 แสนคน 

ที่มำ : ข้อมูลส ำคัญของรัฐวิสำหกจิ สคร.  (ข้อมูลปี 2556) 

4.7 

13.7 

2547 2557 2558 2548 

1.5 

5.0 

2547 2557 

สินทรัพย์รวม 
~ 13.7 ล้านล้านบาท 

(~ เท่ากับ GDP ของปะเทศ) 

รายได้รวม 
~ 5.0  ล้านล้านบาท 
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(1) บทบาทรัฐวิสาหกิจไทยกับการขับเคลือ่นเศรษฐกิจ 

2558 2548 



ที่มำ : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) 

CENTRAL 
GOVERNMENT

, 36.8% 

LOCAL 
GOVERNMENT

, 15.4% 

SOE, 47.8% 

Total Public Investment (Ig) 

การลงทุนของรัฐวิสาหกิจคิดเป็นร้อยละ 50 ของการลงทุนภาครัฐ 

5 



 เป้ำหมำยแผนงบลงทนุประจ ำปี 2558     270,038 ล้ำนบำท 
 ผลกำรเบิกจ่ำยของรัฐวิสำหกิจปีงบประมำณ ณ ก.ย. 2558 (ต.ค. 2557 – ก.ย 2558) 69,652  ล้ำนบำท 
 ผลกำรเบิกจ่ำยของรัฐวิสำหกิจปีปฏิทิน ณ ธ.ค. 2558 (ม.ค. 2558 – ธ.ค. 2558)  149,664 ล้ำนบำท 
 รวมผลเบิกจ่ำยงบลงทุนของรัฐวิสำหกิจประจ ำปี 2558   219,316 ล้ำนบำท 
 % กำรเบิกจ่ำยงบลงทุนเทียบเป้ำหมำย                        81.22 % 

สถิติการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 5 ปีย้อนหลัง  
หน่วย : ล้ำนบำท 

หมายเหตุ: ข้อมูลกำรเบิกจ่ำยงบลงทุนของรัฐวิสำหกิจจำกระบบ PFMS-SOE จ ำนวน 46 แห่ง แบ่งเป็นรัฐวิสำหกิจตำมระบบ
ปีงบประมำณ 35 แห่ง (ต.ค. 57- ก.ย. 58) และรัฐวิสำหกิจตำมระบบปีปฏิทิน 11 แห่ง (ม.ค. 58 – ธ.ค. 58) ข้อมูลเบ้ืองต้น ณ วันที่ 11/12/58 6 
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ส่วนรำชกำรอื่น   

กรมธนำรักษ์ 

รัฐวิสำหกิจ 

กรมศุลกำกร 

กรมสรรพสำมิต 

กรมสรรพำกร 

ที่มำ: ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง (สศค.)  

ในปีงบประมาณ 2558 รัฐวิสาหกิจน าส่งรายได้ประมาณ 161,253 ล้านบาท 
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(3) บทบาทรัฐวิสาหกิจไทยกับการจัดเก็บรายได้ของประเทศ 



รายได้ 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 

กรมสรรพำกร 66.8  65.7  69.4  67.6  63.1  68.1  68.7  68.6  69.1  66.0  

กรมสรรพสำมิต 17.3  16.9  15.1  17.3  20.3  18.0  16.1  16.8  15.3  16.8  

รัฐวิสำหกิจ 4.9  5.1  5.5  5.1  4.6  4.4  5.2  3.9  5.5  6.2  

กรมศุลกำกร 6.1  5.3  5.4  4.8  4.9  4.6  5.1  4.4  4.7  4.4  

ส่วนรำชกำรอื่น   4.6  4.7  4.2  5.0  7.0  4.6  4.8  5.9  5.2  6.5  

กรมธนำรักษ์ 0.2  0.2  0.3  0.2  0.2  0.2  0.2  0.3  0.2  0.2  
รวมรายได้จัดเก็บ 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  

ที่มำ: ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง (สศค.)  

ในปีงบประมาณ 2558 รัฐวิสาหกิจน าส่งรายได้คิดเป็นร้อยละ 6.2 ของรายได้รวม  
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(3) บทบาทรัฐวิสาหกิจไทยกับการจัดเก็บรายได้ของประเทศ 



คลื่นความถี่ สนามบิน ทางพิเศษ ท่าเรือ ระบบราง คลื่นความถี ่ สนามบิน ทางพิเศษ ท่าเรือ ระบบราง 

ถ้าการบริหารจัดการทรัพย์สินเหล่านี้ขาดประสิทธิภาพเท่ากับเป็น                                 
“การเสียโอกาสการพัฒนา”ของประเทศ” และ “ต้นทุนที่แพงขึ้น” ของประชาชน 
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(4) บทบาทรัฐวิสาหกิจไทยกับการให้บริการสาธารณะต่อประชาชน 
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รายการ 2557 SET  เปรียบเทียบกับ SET 

จ ำนวน (แห่ง) 55 560 ร้อยละ 10 ของ SET 

สินทรัพย ์(ล้ำนบำท) 12,517,437 26,452,873 ร้อยละ 47.3 ของ SET 

ทุน (ล้ำนบำท) 2,629,086 6,189,960 ร้อยละ 42.5 ของ SET 

ก ำไรสุทธิ (ล้ำนบำท) 232,226 649,500 ร้อยละ 35.9 ของ SET 

ROA (%) 1.86 2.71 น้อยกว่ำ SET 0.9% 



สังคม ธุรกิจ 

รัฐบาล 

เอกชน 

กระทรวง 
เจ้าสังกัด 

รส. 

การแทรกแซงจากการเมือง  

ความขัดแย้งของบทบาทต่างๆ 
 นโยบาย - ก ากับดูแล - เจ้าของ 

ประชาชน 

กระทรวง 
การคลัง 

1 2 

3 

4 ขาดการแข่งขัน 5 
ขาดแรงผลักดันให้เกิดประสิทธิภาพ 

ผู้ก ากับ 

 ผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย 
ขาดเอกภาพและมีกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องมาก 

เป้าหมายหลายอัน 
สังคม - ธุรกิจ 
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(2) บทบำทกำรท ำงำนที่ไมช่ัดเจน และขำดเอกภำพ 
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หลักการส าคัญ (Guiding Principles)  
ในการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ 

       “แบ่งแยกบทบาทหน้าที่” ระหว่างผู้เกี่ยวข้องให้ชัดเจน 

       จัดรูปแบบหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่คล้ำย “เจ้าของ”  (ownership function) อย่ำงเหมำะสม 

       มีระบบ “การก ากับดูแลกิจการที่ดี”  (good governance) 

1 

2 

3 

14 



รัฐมีบทบาท 3 หน้าที่ 

ผู้ก าหนดนโยบาย (policy maker) 

การเป็นเจ้าของ (owner) 
ความเสี่ยง 

ความทับซ้อนและขัดกันของบทบาทต่างๆ  อาจท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม 

ควรแก้ไขอย่างไร ? 

ผู้ก ากับดูแลรายสาขา (regulator) 

1 

2 

3 

แยกหน้าที่ให้ชัดเจนระหว่าง “ผู้ก าหนดนโยบาย” “ผู้ก ากับดูแล” และ “การเป็นเจ้าของ”   

15 

(1) แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างผู้เกี่ยวข้องให้ชัดเจน 
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กระทรวง
เจ้าสังกัด 
(Policy Maker) 

หน่วยงาน
ก ากับดูแล
รายสาขา 
(Regulator) 

องค์กร
เจ้าของ 
(Owner) 

 ให้นโยบายการด าเนินการ 

 ให้ค่าชดเชย (PSA/PSO) 
ส าหรับการด าเนินนโยบายที่
จะท าให้ขาดทุน 

 ควบคุมราคา คุณภาพ
และมาตรฐานการบริการ 

 ดูแลให้มีการแข่งขันที่               
เท่าเทียมระหว่างผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

เป้าหมาย 

การก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ 

ท าพันธกิจหลักที่ควรท า มีบูรณาการ 
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ 

ท าอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และมี
ความส าเร็จอย่างยั่งยืน 

ด าเนินการอย่างโปร่งใส ไม่ทุจริต                   
และไม่รั่วไหล 

บริหารทรัพย์สินของชาติให้เกิดมูลค่า
และประโยชน์สูงสุด 

 

1 

2 

3 

4 

 ดูแลฐานะการเงิน ความยั่งยืน
และความส าเร็จขององค์กร 

 การตั้งกรรมการ/ผู้บริหาร                      
 การบริหารทรัพย์สินให้เพ่ิม

มูลค่าและเกิดประโยชน์สูงสดุ  
 การประเมินผล 

 

รัฐวิสาหกิจ 
(Operator) 

 
เป็นผู้ให้บริการ 

รัฐบำล 

(1) แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างผู้เกี่ยวข้องให้ชัดเจน 



รวมศูนย์ (Centralized)  
หน้าทีเ่จ้าของถูกรวมศูนย์ที่บรรษัท 

หน่วยงานท่ีปรึกษา (Advisory) 
หน้าที่เจ้าของยังคงกระจายอยู่ตามกระทรวงต้นสังกัด  

และ สคร. ท าหน้าท่ีให้ค าปรึกษาและประสานงาน 

คณะรัฐมนตรี 

สคร.  
รส. อื่น 

ที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

. 
 

คนร. 

บรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ 

กระทรวงการคลัง 
 

กระทรวงการคลัง 
 

รส. 12 แห่ง 
ที่มีสถานะเป็นบริษัท 

กระทรวงเจ้าสังกัด 

ที่มา : Corporate Governance of State-owned Enterprises : A Toolkit, ธนาคารโลก, 2557 

ข้อดีและจุดแขง็  
รูปแบบแบบรวมศูนย์ 

ลดความทับซ้อนของบทบาท ลดโอกาสถูกแทรกแซง 

มีเอกภาพและดูภาพรวม 
ของประเทศ 

การบริหารทรัพย์สิน                      
เพื่อเพิ่มมูลค่า 

โปร่งใสมากขึ้น 

17 

“…Centralising the state’s ownership function to bring focus, 
consistency, and good practices to the SOE sector..”  

(2) จัดรูปแบบหน่วยงานที่ท าหน้าทีค่ล้ายเจ้าของ  
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มีส่วนร่วม 

โปร่งใส
ตรวจสอบได ้

เปิดเผย 

 

Rule of 
Law 

• กระทรวงเจ้าสังกัดเสนอกรอบนโยบายการพัฒนารัฐวิสาหกจิ 
• บรรษัทเสนอกรอบนโยบายและทิศทางการลงทุน 
• รัฐวิสาหกิจมีส่วนร่วมในการก าหนดสมรรถนะหลกัของกรรมการรัฐวิสาหกจิ 

แต่ละแห่งผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีสว่นไดเ้สีย 

• กระทรวงการคลังประเมินผลการด าเนินงานบรรษัท 
• มีการประเมินผลคณะกรรมการกลัน่กรองรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
• มีการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกจิ และกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

• คนร. จัดท าแผนยุทธศาสตรฯ์ เสนอต่อ ครม. และ รัฐสภา 
• รัฐวิสาหกิจ และบรรษัทต้องจัดท ารายงานข้อมูลเกี่ยวกบัฐานะทางการเงิน 

และผลการด าเนินการ และเปิดเผยต่อสาธารณะชน 
• บรรษัทต้องเปิดเผยการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดบัสงู 

ของบรรษัท  
• เปิดเผยกระบวนการการและวิธีการคัดเลือกกรรมการชุดต่างๆ 

• พ.ร.บ. การพัฒนาการก ากบัดแูลและบริหารรัฐวิสาหกิจฯ 
• มีการก าหนดสทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ให้กับองค์กรต่างๆ ที่ก ากับดูแล

รัฐวิสาหกิจอย่างชัดเจน ตลอดจนปรับปรุงโครงสร้างทางกฎหมายของระบบ
รัฐวิสาหกิจให้เป็นระบบเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดท าบริการสาธารณะ 

(3) มีระบบการก ากับกิจการที่ดี 
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เป็นเจ้าของและพัฒนา
รัฐวิสาหกิจในฐานะผู้ถือหุ้นเชิง
ลึก (Active Shareholder) 

ให้สามารถวัดผลการด าเนินงาน 
ตามแผนและนโยบายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมครั้งแรก 

ที่โปร่งใสและได้มาตรฐานก าหนด
สมรรถนะหลัก เพื่อให้ได้คนดีและคน

เก่งมาเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

เพื่อเปิดเผยข้อมูลให้เกิดความ
โปร่งใส และส่งเสริมความรับผิดชอบ 
ในการด าเนินนโยบายของรัฐบาล 

ก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจให้ด าเนินการ 
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

และเป็นระบบ 

ก าหนดทิศทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจ
ให้ชัดเจน และสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ และ

ยุทธศาสตร์ชาติ 

(20) 

SOEs 
reform 

จัดตั้ง
คณะกรรมกา

รนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ 

มีแผน
ยุทธศาสตร์ฯ
เป็นครั้งแรก 

มีกลไกสร้าง
ความโปร่งใส 
และความ
รับผิดชอบ 

มีกระบวนการ
คัดเลือก
กรรมการ 

พัฒนาระบบ
ประเมินผล 

จัดตั้งบรรษัท
วิสาหกิจ
แห่งชาติ 



(21) 

นำยกรัฐมนตร ี       ประธำน 
รัฐมนตรีอื่นจ ำนวน 4 คน                      กรรมกำร  
ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ัง  

เลขำธิกำร สศช.        กรรมกำร 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงบประมำณ       กรรมกำร 
ประธำนกรรมกำรบรรษัทฯ                       กรรมกำร 
ปลัดกระทรวงกำรคลัง        กรรมกำร 
                                                 และเลขำนุกำร 

กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ        กรรมกำร 
ไม่เกิน 5 คน  
(มีวิธีกำรสรรหำที่เปิดเผยโปร่งใส) 

ผู้อ ำนวยกำร สคร.         กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร                                         

ระเบียบ 
ส านักนายกรัฐมนตรี 

คนร.  

จัดตั้งโดย
กฎหมาย 

คนร. (15 คน) 



(

2

2

) 

กำรจัดท ำ 
แผนยุทธศำสตร ์

รัฐวิสำหกิจ  
ท่ีสอดคล้องกับ 

แผนชำติ 
และนโยบำย 

รัฐบำล 

กำรส่งผ่ำน 
แผนฯ 

สู่กำรปฏิบัติ 

แนวนโยบำยพ้ืนฐำนแห่งรัฐ 
ของรัฐธรรมนูญฯ 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชำติ 

ค ำแถลงนโยบำย 
ของรัฐบำลต่อรัฐสภำ 

นโยบำยของ 
กระทรวงเจ้ำสังกัด 

เป้ำหมำยกำรบริหำรงำน 
ของบรรษัทวิสำหกิจฯ 

คณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ 

เป้ำหมำยที่รัฐมีต่อรัฐวิสำหกิจ 

“ ร่างแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ” (อายุของแผน 5 ปี) 

รับฟังควำมคิดเห็น คณะรัฐมนตร ี ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

SEPO Holding 

SOEs SOES SOEs SOES ท่ีเป็นบริษัทจ ำกัด และ บมจ. 

จัดท าแผนวิสาหกิจ&แผนปฏิบัติการประจ าปี 

ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์รัฐวิสำหกิจ 

จัดท าแผนวิสาหกิจ&แผนปฏิบัติการประจ าปี 

ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์รัฐวิสำหกิจ 

ประเมินแผน ประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมแผน เพื่อ ๑) รำยงำนผลต่อคณะรัฐมนตรี ๒) เพื่อติดตำมและเร่งรัดกำรด ำเนินกำรของรัฐวิสำหกิจ 
๓) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์รัฐวิสำหกิจฉบับถัดไป 

ภำรกิจ นโยบำย และทิศทำงกำรพัฒนำ บทบำทหน้ำที่ที่รัฐคำดหวัง ควำมเชื่อมโยงของภำรกิจ 
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• ปรับปรุงการสรรหา ให้ชัดเจนโปร่งใส สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี ลดการใช้ดุลยพินิจ 

 
• รัฐวิสาหกิจจะมีบทบาทในการก าหนดสมรรถนะกรรมการ (skill matrix / nomination committee) 
 
• ก าหนดให้มคีณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิท าหน้าที่กลั่นกรอง คัดเลือกรายชื่อผู้ที่เหมาะสม เพื่อเสนอต่อ 

ผู้มีอ านาจแต่งตั้งตาม กม. 
   
• แยกกระบวนการสรรหา และการแต่งตั้ง 

การสรรหาคณะกรรมการมีความโปร่งใสมากขึ้น ลดการใช้ดุลยพินิจ 

คุณสมบัติสอดคล้องกับภารกิจ 

การสรรหากรรมการรฐัวิสาหกิจ 



  รัฐวิสาหกิจ ที่มี กม.จัดตั้ง  รัฐวิสาหกิจที่มีสถานะเป็นบริษัท 

กม. ที่เกี่ยวข้อง กม. จัดตั้งของ รส. แต่ละแห่ง  -ประมวลแพ่งและพาณิชย ์
- พรบ. บริษัท มหาชน  

 กระบวนการสรรหา ปรับปรุง ตามแนวทางที่ก าหนดใน กม. 

ผู้เสนอชื่อ ปรับปรุง คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

  การแต่งตั้ง กระทรวงเจ้าสังกดั (รมว./ครม.) ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ไม่มีกำรก ำหนดกระบวนกำรชัดเจน 
ไม่มีกำรเปิดเผย 

เปิดโอกำสให้แทรกแซง   ใช้ดุลยพินิจ 
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(25) 

หลักการ แยก “การสรรหา” ออกจาก “การแต่งตั้ง” 

คนร. 

คณะกรรมกำรรัฐวิสำหกิจ 

สคร  

1/3 DP ผู้ทรงคุณวุฒิ
อื่นๆ 

สรรหา แต่งตั้ง 

เสนอรำยชื่อบุคคลที่มี  
“สมรรถะหลัก”ตรงกับ

รัฐวิสำหกิจ (ไม่น้อยกว่ำ 2 เท่ำ
ของต ำแหน่งที่ว่ำง 

1 4 

2 3 

ให้ควำม 
เห็นชอบ 

ก.เจ้ำสังกัด / ครม. 

คณะกรรมกำร
กลั่นกรอง 
กรรมกำร
รัฐวิสำหกิจ 

เสนอรายช่ือไม่เกิน 2 เท่า 
ของต าแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

ที่ว่าง 

ก ำหนด “สมรรถนะหลัก”  
ท่ีเหมำะสมกับรัฐวิสำหกิจ 



รัฐวิสาหกิจทุกแห่งต้องถือปฏิบตัิตาม “แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ” หลักการ 

ดังนั้น  กรณีมีการก าหนดนโยบายเป็นรายกรณีต่อรัฐวิสาหกจิซึ่งไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ต้องผ่านความเห็นชอบจาก คนร.  
              ก่อนที่รัฐวิสาหกิจจะด าเนินการได้ (โดย สคร. หรือ บรรษัทเป็นผู้เสนอ) 
         ถ้าเป็นนโยบายที่มีผลกระทบตอ่ผลประกอบการ หรือสถานะทางการเงินของรัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจด าเนินการได้ตอ่เมื่อ 
 1. ท าข้อตกลงกับหนว่ยงานภาครัฐ  
                  2. ค านวนและก าหนดวงเงินที่จะชดเชย พร้อมทั้งจัดท าบัญชีรองรับ และ 
 3. เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะก่อนการด าเนินการ 

กรณีเกิดเหตุจ าเป็นเร่งด่วนอันอาจกระทบตอ่เศรษฐกิจ การให้บริการสาธารณะ หรือเกิดเหตุภัยพิบัติตอ่ประชาชน  
รวมตลอดถึงการบรรเทาหรือแก้ไขปัญหาดงักล่าว  ให้ส านักงานหรือบรรษัทก ากบัให้รัฐวิสาหกิจด าเนนิการไปพลางกอ่น  

ข้อยกเว้น 

 ให้ คนร. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี มีอ านาจในการชะลอหรือยุติโครงการตามนโยบายของรัฐหรือโครงการตาม 
แผนยุทธศาสตร์ฯ ที่มีผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของรัฐวิสาหกจิอย่างรุนแรง หรือกระทบต่อภาระทางการคลังของประเทศ 
อย่างมีนัยส าคัญ 

มาตรการช่วยเหลือรัฐวิสาหกิจจากการด าเนินการตามนโยบายของรัฐรูปแบบใหม่ 

 คณะรัฐมนตรีต้องก าหนดมาตรการ/จัดสรรเงินชดเชยในกรอบระยะเวลาที่เหมาะสมและเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 
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(27) 

Fiduciary 
duties 

CG 
การ

ประเมินผล 
เปิดเผย
รายงาน 

คนร. ประกาศก าหนด 
แนวทางการก ากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ 

ให้รัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติ 

 Duty of Care 
 Duty of Loyalty 
 Duty of Obedience 
 Duty of Disclosure 

 ตั้งคณะกรรมการประเมินผลรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย 
 ประเมินผลที่เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ฯ 
 เปิดเผยข้อมูลการด าเนินงานรายงานฐานะการเงิน 
 การบริหารความเสี่ยง/การควบคุมภายใน 

/การตรวจสอบภายใน 
 
 



(28) 

การจัดตั้ง การท าหน้าที่ของบรรษัท 

ความเชื่อมโยงกับ
นโยบาย 

การก ากับดูแลและ
ติดตาม 

บรรษัทวิสาหกิจ
แห่งชาติ 

 บรรษัทฯ เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการ และกระทรวง 
การคลังเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบรรษัท (โดยมีข้อห้ามการจ าหน่ายหุ้น 
ของกระทรวงการคลังไม่ว่ากรณีใด) 

 บรรษัทฯ ถือหุ้นในรัฐวิสาหกิจ 12 แห่งแทนกระทรวงการคลัง 
 คนร. แต่งตั้ง Board บรรษัทฯ ไม่เกิน 10 คน (CEO บรรษัทฯ  

เป็นกรรมการและเลขาฯ) 
 กระทรวงการคลังจะเป็นผู้ประเมิน 

ประสิทธิภาพการท าหน้าที่ 
ของบรรษัทฯ 

 บรรษัทฯ มีหน้าที่ส่งผ่านนโยบายของรัฐให้กับรัฐวิสาหกิจที่บรรษัทถือหุ้น 
(Policy Implementation) ก ากับดูแลการประกอบกิจการของ
รัฐวิสาหกิจที่บรรษัทถือหุ้น เพื่อให้เกิดผลตอบแทนแก่รัฐท่ีเหมาะสม 
(Active shareholder) และท าหน้าที่ในฐานะผู้ถือหุ้นของรัฐวิสาหกิจ 
ที่บรรษัทถือหุ้น (Ownership role) 

 บรรษัทฯ ก าหนดเป้าหมายในการท า
หน้าที่ของรัฐวิสาหกิจท่ีบรรษัทถือหุ้น 

 บรรษัทฯ ก าหนดเป้าหมาย 
การบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ 
ที่บรรษัทถือหุ้น และบรรษัทฯ ผูกพันที่จะต้องก ากับดูแลรัฐวิสาหกจิ 
ให้มีการด าเนินการตาม “แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ” 

 บรรษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณางบลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่บรรษัทถือหุ้น 

 บรรษัทฯ จะเป็นผู้ก าหนดแนวทางการเปิดเผยข้อมูลของ
รัฐวิสาหกิจที่บรรษัทฯ ถือหุ้น 

 ก าหนดให้ สตง. หรือผู้สอบบัญชีที่ สตง. รับรอง เป็นผู้สอบบัญชี
ของบรรษัทฯ และรัฐวิสาหกิจที่บรรษัทถือหุ้น 

 บรรษัทฯ เป็นผู้ก าหนดแนวทางการ
ประเมินผลรัฐวิสาหกิจที่บรรษัทถอื
หุ้น 



 บรรษัทเป็นนิติบุคคล เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการ 
 กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นบรรษัท 100%  
 ห้ามน าหุ้นบรรษัทออกจ าหน่ายไม่ว่าในกรณีใด 
 บรรษัทมีหน้าที่ในการจัดส่งเงินปันผลที่ได้รับจากรัฐวิสาหกิจใต้บรรษัท 

ให้กับกระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

• คนร. แต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทจ านวนไม่เกิน 10 คน มาจาก 
1. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกิน 9 คน ที่มาจากการสรรหาโดย
คณะกรรมการสรรหาตามกฎหมาย 
2. กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ เป็นกรรมการและเลขานุการ 

• คณะกรรมการบรรษัทมีอ านาจใน 2 ส่วน คือ 
1. ในส่วนของการบริหารจัดการ การด าเนินงาน และการลงทุนของบรรษัทเอง 
2. ในส่วนของรัฐวิสาหกิจภายใต้การถือหุ้นของบรรษัท 
    2.1 ก ากับให้รัฐวิสาหกิจใต้บรรษัทด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ 
    2.2 ก าหนดหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล และการสร้างความโปร่งใส 
         ในการท าหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจ 
    2.3 ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลของรัฐวิสาหกิจภายใต้บรรษัท 

• CEO บรรษัท ได้มาโดยวิธีการสรรหา และท าสัญญาจ้าง  
• มีหน้าที่ก ากับดูแลโดยท่ัวไปในภารกิจงานของบรรษัท  

• ได้มาโดยวิธีการที่คณะกรรมการบรรษัทก าหนด 

 กระทรวงการคลังอนุมัติเป้าหมายผลการด าเนินงานและการน าส่ง 
เงินปันผลของบรรษัท 

 กระทรวงการคลังประเมินผลการด าเนินงานของบรรษัทและรายงาน 
ต่อ คนร.  
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บรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ 
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