
คูมือในการปฏิบัติตามหลักเกณฑการจัดตั้ง/รวมทุนและกํากับดูแลบริษัทในเครือ
ของรัฐวิสาหกิจ 

 
  เพ่ือใหการกํากับดูแลบริษัทในเครือเปนไปอยางเหมาะสมและเปนมาตรฐาน 
คณะรัฐมนตรมีีมติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550 เห็นชอบหลักเกณฑการจัดตั้งและรวมทุนและกํากับดูแล 
บริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจ ตามมติคณะกรรมการกํากับนโยบายดานรัฐวิสาหกิจ (กนร.) ครั้งที่ 1/2550  
วันที่ 8 พฤศจกิายน 2550 ซึ่งไดกําหนดหลักเกณฑการจัดตั้ง/รวมทุนและกํากับดแูลบริษัทในเครือ โดยให 
ใชบังคับกบัรฐัวิสาหกิจทุกแหง ยกเวนรัฐวิสาหกิจทีเ่ปนสถาบันการเงิน ดังนี ้

คําอธิบาย: 
(ก)  หลักเกณฑการจัดตั้ง/รวมทุนและกํากับดูแลบริษัทในเครือใชบังคับกับรัฐวิสาหกิจทั้งหมด 
       รวมถึง รัฐวิสาหกิจทีไ่ดรับยกเวนกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรฐัมนตรีที่ใชกับรัฐวิสาหกิจ 
       ทั่วไป ทั้งน้ี ไมใชบังคบักับรัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงิน 

(ข)  “รัฐวิสาหกิจ” หมายความถึง รัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 

(ค)  “บริษัทในเครือ” หมายความถึง บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด หรือหางหุนสวนที่รัฐวิสาหกิจ   
มีทุนเกินกวารอยละ 25 

 
1.  หลักเกณฑการจัดตั้ง/รวมทุนในบริษัทในเครือ 
  1)  การจัดตั้ง/รวมทุนตองเปนไปตามกฎหมายที่เก่ียวของ โดยเฉพาะกฎหมายจัดตัง้ 
ของรัฐวิสาหกิจ 
  2)  บริษัทในเครือตองไมดําเนินกิจการที่เปนภารกิจหลักของรัฐวิสาหกิจแม 
ยกเวน การจดัตั้ง/รวมทุนในบริษัทในเครอืของรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะดังนี ้
        (1)  รัฐวิสาหกิจที่มีปญหาดานการเงินและมีความจําเปนตองปรับโครงสรางกิจการ 
เพ่ือใหเกิดความเปนไปไดในการเพิ่มประสิทธิภาพ 
        (2)  รัฐวิสาหกิจตองการขยายธุรกิจสูตลาดตางประเทศ เพ่ือนาํความเชี่ยวชาญไปสราง
รายไดเพ่ิมเตมิในตางประเทศ 
        (3)  รัฐวิสาหกิจมีความจําเปนตองลงทุนจํานวนมาก เพ่ือจัดหาเทคโนโลยีหรือตองการ
ความเชี่ยวชาญในการดาํเนนิธุรกิจ 
  3)  บริษัทในเครือตองดาํเนนิกิจการที่เก่ียวเนื่องโดยตรงกับภารกิจหลักของรัฐวิสาหกิจแม 
  4)  บริษัทในเครือตองไมมอํีานาจผูกขาดและสิทธิพิเศษของรัฐวิสาหกิจแม 
  5)  บริษัทในเครือตองไมประกอบกิจการทีม่ีลักษณะเปนการแขงขันกับเอกชน เวนแตมีความ
จําเปนเพื่อประโยชนในการรักษาความมัน่คงของรัฐ รักษาประโยชนสวนรวม หรือการจัดใหมีสาธารณูปโภค 
  6)  บริษัทในเครือตองไมดําเนินกิจการเกีย่วกับการผลติสินคา หรือบริการที่มีผลเสียตอ
สุขภาพ อนามัย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
2.  การพิจารณาการจัดตั้ง/รวมทุนในบริษัทในเครือ 
  1)  ข้ันตอนการพิจารณา 
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        รัฐวิสาหกิจพิจารณาวาการจัดตั้ง/รวมทุนในบริษัทในเครือผานหลักเกณฑ 
ตามขอ 1  และจัดตั้งขอเสนอในการจดัตั้ง/รวมทุนในบริษัทในเครือเสนอตอคณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณา 
ตามขั้นตอนปฏิบัตติอไป 
  2)  ขอมูลประกอบการพิจารณา 
        2.1)  ผลการศึกษา 
       (1)  ความจําเปนในการจัดตั้งบรษิัทในเครือ 
       (2)  ผลกระทบจากการจัดตั้งบริษัทในเครือที่เก่ียวของกับสภาพอุตสาหกรรม 
เศรษกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม 
        2.2)  แผนการดําเนนิงาน 
       (1)  ข้ันตอนและกําหนดเวลาในการจดัตั้ง/รวมทุนในบริษัทในเครอื 
       (2)  รายละเอียดเกี่ยวกับการประกอบกิจการของบริษัทในเครือ 
       (3)  การกาํหนดกจิการที่จะโอนใหกับบริษัทในเครือจากรัฐวิสาหกิจแม ในกรณีที่
บริษัทในเครือดําเนนิกิจการที่รัฐวิสาหกิจแมดําเนนิการอยู 
       (4)  แผนการโอนถายพนักงานและโครงสรางอัตรากําลังของบริษัทในเครือและ
รัฐวิสาหกิจภายหลังการจัดตัง้ 
       (5)  โครงสรางผูบริหาร และองคประกอบคณะกรรมการ 
       (6)  โครงสรางอัตราคาตอบแทนของกรรมการ ผูบริหาร และพนกังาน 
       (7)  รายชื่อผูถือหุน ทุนจดทะเบียน และแหลงที่มาของเงินทุน 
  3)  ในกรณีทีม่ีการเปลี่ยนแปลงและ/หรือเพ่ิมเติมวัตถปุระสงคของกิจการจากทีไ่ดรับอนุมัติ
ในการจดัตั้ง/รวมทุนในบรษิัทในเครือ จะตองขอความเห็นชอบตามขั้นตอนการขออนุมัติการจดัตั้ง/รวมทุน 
  ทั้งนี้ การพิจารณาการจัดตั้ง/รวมทุนในบริษัทในเครือตามขอ 2 ไมใชบังคับกบัรัฐวิสาหกิจ  
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่เขารวมทุนในบริษทัในเครือที่ไมเปนรัฐวิสาหกิจ 
 
คําอธิบาย: 
(ก)  รัฐวิสาหกิจแมจะตองเสนอคณะรฐัมนตรีเพื่อพจิารณาการจัดตั้ง/รวมทุนในบริษัทในเครือของ 
       รัฐวิสาหกิจ หากการรวมทุนมีรัฐวิสาหกิจแมรวมถือหุนเกินกวา 1 แหง ใหรัฐวิสาหกิจแมที่มี 
       สัดสวนของทุนที่สูงทีสุ่ดเปนผูเสนอ 

(ข)  รัฐวิสาหกิจจะตองพิจารณาวาการจัดตั้ง/รวมทุนเปนไปตามหลักเกณฑการจัดตั้ง/รวมทุนใน 
       บริษัทในเครือตาม 1.  และจัดเตรยีมขอมูลเพื่อพิจารณาใหครบถวนกอนการนําเสนอ 
       คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา 

(ค)  “รัฐวิสาหกิจแม” หมายความถึง รัฐวิสหากิจทีส่วนราชการมีทุนหรือถือหุนโดยตรง 

(ง)  การจัดตั้ง/รวมทุนในบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 

 ในกรณีที่บริษัทในเครือเปนรัฐวิสาหกิจ – ตองเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา 

 ในกรณีที่บริษัทในเครือไมเปนรัฐวิสาหกิจ – ไมตองเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา 
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(จ)  คณะรัฐมนตรีไดมีมตเิมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550 ใหฝายเลขานุการ กนร. รับขอสังเกตเพิ่มเติม 
       ของสํานักงาน ก.พ.ร. (คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเฉพาะกิจเกีย่วกับการกําหนด 
       หลักการจัดและพัฒนาโครงสรางระบบราชการ) ที่เห็นควรใหมีการจัดตั้งหนวยงานภายใน 
       สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ขึ้น เพื่อทําหนาที่กล่ันกรองเรื่องจัดตั้ง 
       บริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจไปพิจารณา  
 

ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมือ่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 รับทราบผลการประชุม กนร. ครั้งที่ 
1/2551 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2551 โดยให สคร. ในฐานะฝายเลขานุการ กนร. ทําหนาที่
กล่ันกรองเรื่องจัดตั้งบริษัทในเครือของรฐัวิสาหกิจตามหลักเกณฑการจัดตั้ง/รวมทุนและกํากบั
ดูแลบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจกอนนําเสนอ กนร. ตอไป 
 

3.  การกํากับดูแลบริษัทในเครือ 
  1)  การปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ ขอบังคบั และมติคณะรัฐมนตรีที่ใชบังคับกบัรัฐวิสาหกิจทั่วไป 
       (1)  บรษิทัในเครือที่เปนรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นใหมตองปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่ใชกับรัฐวิสาหกิจทั่วไปทั้งหมด ยกเวน 
     ก.  กฎ ระเบียบ ขอบังคบั และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับการประเมินผล 
     ข.  กฎ ระเบียบ ขอบังคบั และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับโครงสรางอัตรากาํลัง 
     ทั้งนี้ ในกรณีที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งบริษัทในเครือที่เปนรัฐวิสาหกิจในตางประเทศ  
ตามนโยบายภาครัฐ รัฐวิสาหกิจสามารถเสนอการขอยกเวนกฎ ระเบยีบ ขอบังคบั และมติคณะรัฐมนตรีที่ใช
กับรัฐวิสาหกิจทั่วไปใหแกบรษิัทในเครือเปนเรื่องๆ ไป พรอมทั้งใหเหตุผลในการยกเวนดังกลาว 
      (2)  บริษทัในเครือที่เปนรัฐวิสาหกิจที่มีอยูในปจจบุันใหไดรับการยกเวนดังเดมิ 
 
คําอธิบาย: 
(ก)   บริษัทในเครือที่จัดตัง้ขึ้นใหม (ในกรณีที่เปนรัฐวิสาหกิจ) จะตองปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ 

และมติคณะรัฐมนตรีที่ใชกับรัฐวิสาหกจิทั่วไปทั้งหมด และไดยกเวนตามขางตนเทาน้ัน  ทั้งน้ี ให
รวมถึงบริษัทในเครือที่จดัตั้งขึ้นใหมของรัฐวิสาหกิจแมที่มีมติคณะรัฐมนตรีใหยกเวนกฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ และมติคณะรฐัมนตรีที่ใชกับรัฐวิสาหกิจทัว่ไปทั้งหมดแกบริษัทในเครือในอดีตดวย 

(ข)   บริษัทในเครือที่เปนรัฐวิสาหกิจทีจ่ัดตั้งไปแลวใหไดรับการยกเวนดังเดิม  อยางไรก็ตาม 
คณะรัฐมนตรมีีขอสังเกตเพิ่มเติมใหทบทวนการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคบั และมติ
คณะรัฐมนตร ีที่ใชกับรัฐวิสาหกิจทั่วไปของบริษัทในเครือที่จัดตั้งไปแลว ซึ่งอยูระหวางการพิจารณา 
และจะแจงรัฐวิสาหกิจเพื่อทราบตอไป 

  2)  รายงานของบริษัทในเครือที่จะตองจัดสงใหกระทรวงการคลัง 
       (1)  บรษัิทในเครือที่เปนรัฐวิสาหกิจ (ตามพระราชบัญญัติวธิีการงบประมาณ       
พ.ศ. 2502) ให 

ก. สงรายงานผลประกอบการเปนรายไตรมาส 
ข. สงรายละเอียดของกรรมการและผูบริหารเปนรายป และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง 
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ค. สงรายละเอียดคาตอบแทน เบี้ยประชุม และสวัสดิการของกรรมการ        
และผูบริหารเปนรายปและทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง 

ง. สงวาระการประชุมผูถือหุนและบันทึกรายงานการประชุมผูถือหุนทุกครัง้ที่มี
การประชุมผูถือหุน 
       (2)  บรษัิทในเครือที่ไมเปนรัฐวิสาหกิจ (บริษัทจาํกัดหรือบริษทัมหาชนจํากัดที่รัฐวิสาหกิจ
ถือหุนเกินกวารอยละ 25 แตไมเปนรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัตวิธิีการงบประมาณพ.ศ. 2502) ใหสงรายงาน
ผลประกอบการเปนรายป 
 
คําอธิบาย:    การจัดสงขอมูลของบริษัทในเครือ 
(ก)   ใหรัฐวิสาหกิจแมเปนผูจัดสงขอมลูใหแกสํานักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) หากบริษัท

ในเครือมีรัฐวิสาหกิจแมรวมถือหุนเกินกวา 1 แหง ใหรัฐวิสาหกิจมาที่มีสัดสวนของทุนที่สูงที่สดุเปนผู
จัดสงขอมูล 

(ข)  ขอมูลของบริษัทในเครือเบื้องตนที่ตองจัดสงในครั้งแรก ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ 2551 
       1)   รายชื่อบริษัทในเครือทั้งหมด รวมถึงบริษัทในเครือของบริษัทเครือที่เปนรัฐวิสาหกิจของรัฐวิสาหกิจ

แมน้ัน ทั้งน้ี ใหแยกวาบริษัทในเครือแหงใดเปนรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 
พ.ศ. 2502 

       2)   รายละเอียดการประกอบกิจการของบริษัทในเครือ 
       3)   รายชื่อผูถือหุนและสัดสวนการถือหุนในบริษัทในเครือ 
       4)   โครงสรางผูบริหาร องคประกอบกรรมการ และจํานวนพนักงาน 
       5)   รายชื่อกรรมการและผูบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 รวมทั้ง รายละเอียดคาตอบแทน 

เบี้ยประชุม และสวัสดิการของกรรมการและผูบริหาร ทั้งน้ี ใหแสดงหมายเหตุวากรรมการ
และผูบริหารบริษัทในเครอืทานใดดํารงตําแหนงกรรมการและผูบริหารในรัฐวิสาหกิจแมดวย 

       6)   ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน 3 ปบัญชียอนหลัง (ป 2548 ถึง ป 2550) 
       7)   กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่ใชกับรฐัวิสาหกิจทั่วไปที่บริษัทในเครือแตละ

แหงไดรับการยกเวน 
(ค)  ขอมูลของบริษัทในเครือที่ตองจัดสงอยางตอเน่ือง 
       1)   ผลประกอบการและฐานะทางการเงินรายไตรมาส/รายป-ภายใน 60 วันหลังสิ้นไตรมาสสิ้นป  

ทั้งน้ี ใหรวมถึงจํานวนพนักงานดวย  โดยใหเร่ิมตนตัง้แตสิ้น 31 ธันวาคม 2550 
       2)   ขอมูลกรรมการและผูบริหารรายปและทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง-ภายใน 30 วันจากสิ้น

บัญชีและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 
       3)   ขอมูลคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารรายปและทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง-ภายใน 30 วัน 

จากสิ้นปบัญชีและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 
       4)   วาระการประชุมผูถือหุนและบันทึกรายงานการประชุมผูถือหุนทุกครั้งที่มีการประชุมผูถือหุน -

ภายใน 30 วันหลังจากมีการประชุมผูถือหุน 


