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สัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ

โรงแรมคอนราด กรุงเทพ
วันอังคารที่ 6 กันยายน 2559
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หัวข้อการสัมมนา

1. นโยบาย 4 เสา 9 เสร็จ

2. นโยบาย สคร. ในปี 2560 - 2564

3. แนวนโยบายผู้ถือหุ้นของภาครัฐ 2560 – 2564 
(Statement of Direction Reviews)
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1. นโยบาย 4 เสา 9 เสร็จ
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“9 SeST เพื่อบรรลเุป้าหมายปี 59”

State Enterprise Policy Office
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Pillar I
ขับเคลื่อน

นโยบายรัฐบาล
1.  เร่งรัดการลงทุนของ

รัฐวิสาหกิจให้เพ่ิมขึ้น   
โดยให้การเบิกจ่ายเพ่ิมขึ้น
จากปีก่อนหน้า

2.  ส่งเสริมการให้เอกชน ร่วม
ลงทุนในกิจการของรัฐ (PPPs) 
ให้เร็วขึ้น (PPPs Fast Track) 

Pillar II
สร้างเสถียรภาพ

ทางการคลัง
3. เงินน าส่งรายได้แผ่นดินเป็นไปตาม

เป้าหมาย ปี 2559 (120,000 ล้าน
บาท)

4. สร้างเคร่ืองมือทางการเงินเพ่ือ
เสริมสร้างเสถียรภาพทางการคลัง 
เช่น การจัดต้ังกองทุนรวมโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพ่ืออนาคตประเทศไทย 
(TFF)

Pillar III
สร้างความเข้มแข็ง 

ให้กับรัฐวิสาหกิจ

5. ผลักดันร่างพระราชบัญญัติการ
พัฒนา การก ากับดูแลและบริหาร
รัฐวิสาหกิจ  พ.ศ. ....

6. การพัฒนารัฐวิสาหกิจ ภายใต้
ก ากับ ของ สคร. ใหม้ีความ
เข้มแข็ง

7. พัฒนาระบบการก ากับ
และประเมินผลในรัฐวิสาหกิจ

Pillar IV
พัฒนา สคร.

8. พัฒนาบุคลากรของ สคร. ให้
เป็นคนเก่งและดี 

9. การท างานให้รวดเร็ว 
มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส

SOE
SEPO (9 SeST)STRONGER

State Enterprise Policy Office



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ

1. เร่งรัดการลงทุนของรัฐวิสาหกิจให้เพิ่มขึ้น
 เป้ำหมำยแผนงบลงทุนประจ ำปี 2559 304,629 ล้ำนบำท
 ผลกำรเบิกจ่ำยของรัฐวิสำหกิจปีงบประมำณ ณ ก.ค. 2559 (สะสม 10 เดือน) 70,837 ล้ำนบำท
 ผลกำรเบิกจ่ำยของรัฐวิสำหกิจปีปฏิทิน ณ ก.ค. 2559 (สะสม 7 เดือน) 60,306 ล้ำนบำท
 รวมผลเบิกจ่ำยงบลงทุนของรัฐวิสำหกิจสะส ณ ก.ค. 59 131,143 ล้ำนบำท
 % กำรเบิกจ่ำยงบลงทุน ณ ก.ค. 59 เมื่อเทียบกับเป้ำหมำย 43.03 %

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมของรัฐวิสาหกิจ ณ ก.ค. 59 หน่วย : ล้ำนบำท

ที่มา : ข้อมูลจากระบบ PFMS-SOE และรัฐวิสาหกิจ ณ วันที่ 18/08/59
หมายเหตุ : มติ ครม. เมื่อวันที่ 22 กันยำยน 2558 ก ำหนดเป้ำหมำยให้รัฐวิสำหกิจเบิกจ่ำยงบลงทุนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 95 ของแผนงบลงทุนทั้งปี
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แผนกำรเบิกจ่ำยสะสม

ผลกำรเบิกจ่ำยสะสม

กรอบการลงทุนทั้งปขีองรัฐวิสาหกิจจ านวน = 304,629 ล้านบาท

79%

85%

ขณะที่ ก.ค. 58 = 39.06%
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1.  ให้รัฐวิสำหกิจเร่งกำรเบิกจ่ำยงบลงทุนปี 2559 ให้มำกกว่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้
2.  ขอใหร้ัฐวิสำหกิจเร่งท ำแผนกำรเบิกจ่ำยงบลงทุนปี 2560 และขอให้รัฐวิสำหกิจพิจำรณำน ำโครงกำรลงทุนที่มี

ควำมพร้อมที่ถูกบรรจุไว้ในแผนกำรลงทุนในปี 2560 – 2562 ให้เลื่อนกำรลงทุนให้เร็วขึ้น (Front load) ทั้งนี้ 
ขอให้เน้นกำรเบิกจ่ำยในไตรมำสที่ 1 ประจ ำปี 2560 ให้เพิ่มขึ้น 

3.  มอบหมำยให้ สคร. แจ้งคณะกรรมกำรรัฐวิสำหกิจให้ติดตำมกำรเบิกจ่ำยงบลงทุนอย่ำงใกล้ชิด โดยจะพิจำรณำผลกำรเบิกจ่ำยงบลงทุนเป็นกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรรัฐวิสำหกิจและผู้บริหำรรัฐวิสำหกิจ

ปะ
รวมงบลงทนุ 
304,629
ลา้นบาท

ปี 2559

79

85

95

ข้อสั่งการรองนายกรัฐมนตร ี(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจและข้อสั่งการ

17 แห่งใหญ่รวมงบลงทุน 291,559 ล้านบาท (96%)
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2. ส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐให้เร็วขึ้น (PPPs Fast Track) 
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รายการ
มูลค่าโครงการ

(ล้านบาท)
หน่วยงาน

เจ้าของโครงการ

กรอบระยะเวลาการด าเนินโครงการร่วมลงทุนฯ ตามมาตรการ PPP Fast Track

กระทรวง
เจ้าสังกัด
เห็นชอบ

คณะกรรมการ
นโยบายฯ 
เห็นชอบ

คณะรัฐมนตรี
เห็นชอบ

คณะกรรมการ
คัดเลือก

พิจารณาเอกสาร
การคัดเลือกเอกชน

โครงการรถไฟฟ้า 3 โครงการ

สำยสีชมพู 
ช่วงแครำย - มีนบุรี

56,691

ด ำเนินกำรแล้ว ด ำเนินกำรแล้ว ด ำเนินกำรแล้ว ด ำเนินกำรแล้ว
สำยสีเหลือง 
ช่วงลำดพร้ำว - ส ำโรง

54,644

สำยสีน้ ำเงิน
ช่วงหัวล ำโพง - บำงแค 
และช่วงบำงซื่อ - ท่ำพระ

83,877 ด ำเนินกำรแล้ว ด ำเนินกำรแล้ว -
อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร

ตำมค ำสั่ง คสช. ที่ 
42/2559*

โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 2 สาย (สายบางปะอิน - นครราชสีมา และสายบางใหญ่ – กาญจนบุรี)

กำรด ำเนินงำนและ
บ ำรุงรักษำ

140,220

ด ำเนินกำรแล้ว
(กรกฎำคม 2559)

ภำยใน
มิถุนำยน 2559

(ภำยใน
กันยำยน 2559)

ภำยใน
กรกฎำคม 2559

(ภำยใน
ตุลำคม 2559)

ภำยใน
กันยำยน 2559

(ภำยใน
ธันวำคม 2559)

กำรลงทุนและบริหำรจัดกำร
ทีพั่กริมทำง

ภำยใน
ตุลำคม 2559

(ภำยใน
มกรำคม 2560)

ภำยใน
ธันวำคม2559

(ภำยใน
มีนำคม 2560)

ภำยใน
มกรำคม 2560

(ภำยใน
เมษำยน 2560)

ภำยใน
มีนำคม 2560

(ภำยใน
มิถุนำยน 2560)

9

โครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐภายใต้มาตรการ PPP Fast Track

* หัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติได้ลงนำมในค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 42/2559 เร่ือง กำรด ำเนินกำรโครงกำรรถไฟฟำ้สำยสีน้ ำเงิน ณ วันที่ 17 กรกฎำคม 2559
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ที่มำ: ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง (สศค.) 

ในปีงบประมาณ 2558 รัฐวิสาหกิจน าส่งรายได้ประมาณ 161,253 ล้านบาท
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3. เงินน าส่งรายได้แผ่นดินเป็นไปตามเป้าหมาย ปี 2559 (120,000 ล้านบาท)
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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 

11

(3) บทบาทรัฐวิสาหกิจไทยกับการจัดเก็บรายได้ของประเทศ



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ

3. เงินน าส่งรายได้แผ่นดินเป็นไปตามเป้าหมาย ปี 2559 (120,000 ล้านบาท)
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4. สร้างเครื่องมือทางการเงินเพื่อเสริมสรา้งเสถียรภาพทางการคลงั

13

Thailand Future Fund
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Thailand Future Fund (กองทุนฯ) 

14

สาระส าคัญ
 ครม. มีมติเมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 58 เห็นชอบหลักกำร

กำรจัดตั้งกองทุนฯ 
 เป็นกองทุนปิด (ไม่ก ำหนดอำยุโครงกำร) จัดตั้งขึ้น

ภำยใต้ประกำศของ ส ำนักงำน ก.ล.ต.และ listed 
ใน ตลท. โดยมีขนำดกองทุนฯ เริ่มแรกท่ี 100,000
ลบ.

 ลงทุนใน Brownfield Project และ Greenfield 
Project 

 ส ำนักงำน ก.ล.ต. ได้ออกประกำศรองรับกำรจัดตั้ง
กองทุนฯ ระยะที่ 1 โดยมี
ผลแล้ว ตั้งแต่ 16 พ.ค. 59

ความคืบหน้า 
 ปัจจุบัน อยู่ระหว่ำงขั้นตอนของ

กำรจ้ำงคณะที่ปรึกษำเพื่อสนับสนุน
กำรด ำเนินงำนของกองทุนฯ  

 อยู่ระหว่ำงน ำเสนอร่ำงกฎหมำยจัดตั้งกองทุน
หมุนเวียน 

 อยู่ระหว่ำงศึกษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำรที่มี
ศักยภำพเพ่ือน ำเข้ำกองทุนฯ 
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ความคืบหน้าการจัดตั้งกองทุนฯ

15

• โครงการโครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพ 
ในเบื้องต้น กระทรวงคมนำคมแจ้งว่ำมีโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนท่ีมีควำมเป็นไปได้ที่จะน ำเข้ำสู่กองทุนฯ ดังนี้
1) กรมทางหลวง (ทล.) โครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีอยู่เดิมของกรมทำงหลวง จ ำนวน 2 โครงกำร คือ 

ทำงหลวงพิเศษหมำยเลข 7 สำยกรุงเทพมหำนคร – บ้ำนฉำง และทำงหลวงพิเศษหมำยเลข 9 สำยถนน
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหำนคร โดย ทล. อยู่ระหว่ำงพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนใหม่
ทีเ่ป็นทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมืองสำยอ่ืนๆ ด้วย 

2) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) โครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนใหม่ ของ กทพ. ได้แก่ ทำงพิเศษสำย
พระรำม 3 – ดำวคะนอง – วงแหวนรอบนอก โดย กทพ. อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำร
โครงสร้ำงพื้นฐำนท่ีมีอยู่เดิมที่มีควำมเหมำะสมด้วย 
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แผนการด าเนินงาน

16

การด าเนินการ กรอบระยะเวลา
1) กำรจัดจ้ำงบริษัทจัดกำร เพื่อกำรจัดตั้งกองทุนฯ แล้วเสร็จ 

(อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำลงนำมในร่ำงสัญญำ) 
ภำยในต้นเดือน ก.ย. 59 

2) กำรจัดจ้ำงคณะที่ปรึกษำเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของกองทุนฯ  
- คัดเลือกแล้วเสร็จ ปัจจุบัน อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรจัดจ้ำง

คำดว่ำจะลงนำมในสัญญำจ้ำงได้    
ภำยใน ก.ย. 59

3) กำรจัดตั้งกองทุนฯ ในระยะแรก ก.ย. 59
4) ส ำนักงำน ก.ล.ต. ประกำศหลักเกณฑ์กำรลงทุนและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส ำหรับระยะถัดไป 
ก.ย. – ต.ค. 59 

5) ร่ำง พ.ร.บ. กองทุนเพื่อกำรสนับสนุนฯ มีผลบังคับใช้   พ.ย. 59 
6) กำรเสนอขำยหน่วยลงทุนและระดมทุนผ่ำนกองทุนฯ ครั้งแรก 

(Initial Public Offerings)
ภำยในปี 59 
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5. ผลักดันร่างพระราชบัญญัติการพัฒนา การก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ  พ.ศ. ....

17

“เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติการ
พัฒนาการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 

และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาฯ” 
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เป็นเจ้าของและพัฒนารัฐวิสาหกิจ
ในฐานะผู้ถือหุ้นเชิงลึก (Active 
Shareholder)

ให้สามารถวัดผลการด าเนินงาน
ตามแผนและนโยบายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม
ครั้งแรก

ที่โปร่งใสและได้มาตรฐานก าหนด
สมรรถนะหลัก เพื่อให้ได้คนดีและคนเก่ง

มาเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ

เพื่อเปิดเผยข้อมูลให้เกิดความโปร่งใส 
และส่งเสริมความรับผิดชอบ

ในการด าเนินนโยบายของรัฐบาล

ก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจให้ด าเนินการ
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

และเป็นระบบ

ก าหนดทิศทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจให้
ชัดเจน และสอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจฯ และยุทธศาสตร์ชาติ

วัตถุประสงค์ของร่างพระราชบัญญัติฯ

(18)

SOEs 
reform

จัดตั้ง
คณะกรรมกา

รนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ

มีแผน
ยุทธศาสตร์ฯ
เป็นครั้งแรก

มีกลไกสร้าง
ความโปร่งใส 
และความ
รับผิดชอบ

มีกระบวนการ
คัดเลือก
กรรมการ

พัฒนาระบบ
ประเมินผล

จัดตั้งบรรษัท
วิสาหกิจ
แห่งชาติ
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คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (มาตรา 1-17)

(19)

นำยกรัฐมนตรี 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. 

จัดตั้งโดยกฎหมาย

คนร. (15 คน)
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(

2

0

)

กำรจัดท ำ
แผนยุทธศำสตร์

รัฐวิสำหกิจ 
ท่ีสอดคล้องกับ

แผนชำติ
และนโยบำย

รัฐบำล

กำรส่งผ่ำน
แผนฯ

สู่กำรปฏิบัติ

แนวนโยบำยพื้นฐำนแห่งรัฐ
ของรัฐธรรมนูญฯ

แผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ

ค ำแถลงนโยบำย
ของรัฐบำลต่อรัฐสภำ

นโยบำยของ
กระทรวงเจ้ำสังกัด

เป้ำหมำยกำรบริหำรงำน
ของบรรษัทวิสำหกิจฯ

คณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ

เป้ำหมำยท่ีรัฐมีต่อรัฐวิสำหกิจ

“ ร่างแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ” (อายุของแผน 5 ปี)

รับฟังควำมคิดเห็น คณะรัฐมนตรี ประกาศราชกิจจานุเบกษา

SEPO Holding
SOEsSOES SOEs SOES ท่ีเป็นบริษัทจ ำกัด และ บมจ.

จัดท าแผนวิสาหกิจ&แผนปฏิบัติการประจ าปี

ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์รัฐวิสำหกิจ

จัดท าแผนวิสาหกิจ&แผนปฏิบัติการประจ าปี

ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์รัฐวิสำหกิจ

ประเมินแผน ประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมแผน เพ่ือ ๑) รำยงำนผลต่อคณะรัฐมนตรี ๒) เพ่ือติดตำมและเร่งรัดกำรด ำเนินกำรของรัฐวิสำหกิจ
๓) เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์รัฐวิสำหกิจฉบับถัดไป

แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ (มาตรา 18-22)

ภำรกิจ นโยบำย และทิศทำงกำรพัฒนำ บทบำทหน้ำที่ที่รัฐคำดหวัง ควำมเชื่อมโยงของภำรกิจ
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• ปรับปรุงการสรรหา ให้ชัดเจนโปร่งใส สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี ลดการใช้ดุลยพินิจ
• รัฐวิสาหกิจจะมีบทบาทในการก าหนดสมรรถนะกรรมการ (skill matrix / nomination committee)
• ก าหนดให้มีคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิท าหน้าที่กลั่นกรอง คัดเลือกรายชื่อผู้ที่เหมาะสม เพื่อเสนอต่อ

ผู้มีอ านาจแต่งตั้งตาม กม.
• แยกกระบวนการสรรหา และการแต่งตั้ง

การสรรหาคณะกรรมการมีความโปร่งใสมากขึ้น 
ลดการใช้ดุลยพินิจ

คุณสมบัติสอดคล้องกับภารกิจ

การสรรหากรรมการรฐัวิสาหกิจ
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รัฐวิสาหกิจ ที่มี กม.จัดตั้ง รัฐวิสาหกิจที่มีสถานะเป็นบริษัท

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

กระบวนการสรรหา ปรับปรุง ตามแนวทางท่ีก าหนดใน กม.

ผู้เสนอชื่อ ปรับปรุง คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ

การแต่งตั้ง กระทรวงเจ้าสังกัด (รมว./ครม.) ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ไม่มีกำรก ำหนดกระบวนกำรชัดเจน
ไม่มีกำรเปิดเผย

เปิดโอกำสให้แทรกแซง ใช้ดุลยพินิจ

22
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กระบวนการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ

หลักการ แยก “การสรรหา” ออกจาก “การแต่งตั้ง”
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รัฐวิสาหกิจทุกแห่งต้องถือปฏิบตัิตาม “แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ”หลักการ

52

การด าเนินการตามนโยบายรัฐ (มาตรา 33-35)
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การก ากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ (มาตรา 36-39 และ 73-77)

(25)

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
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บรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ (มาตรา 40-78)

(26)

การจัดตั้ง การท าหน้าที่ของบรรษัท

ความเชื่อมโยงกับนโยบาย การก ากับดูแลและติดตาม

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 ากับดูแลการประกอบกิจการของรัฐวิสาหกิจที่
บรรษัทถือหุ้น เพื่อให้เกิดผลตอบแทนแก่รัฐที่เหมาะสม
(Active shareholder) และท าหน้าที่ในฐานะผู้ถือหุ้นของรัฐวิสาหกิจ
ที่บรรษัทถือหุ้น (Ownership role)

 บรรษัทฯ ก าหนดเป้าหมายในการท า
หน้าที่ของรัฐวิสาหกิจที่บรรษัทถือหุ้น

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

 บรรษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณางบลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่บรรษัทถือหุ้น

 บรรษัทฯ จะเป็นผู้ก าหนดแนวทางการเปิดเผยข้อมูลของรัฐวิสาหกิจที่
บรรษัทฯ ถือหุ้น

 ก าหนดให้ สตง. หรือผู้สอบบัญชีที่ สตง. รับรอง เป็นผู้สอบบัญชีของ
บรรษัทฯ และรัฐวิสาหกิจที่บรรษัทถือหุ้น

 บรรษัทฯ เป็นผู้ก าหนดแนวทางการ
ประเมินผลรัฐวิสาหกิจที่บรรษัทถอืหุ้น
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 บรรษัทเป็นนิติบุคคล เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการ
 กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นบรรษัท 100%
 ห้ามน าหุ้นบรรษัทออกจ าหน่ายไม่ว่าในกรณีใด
 บรรษัทมีหน้าที่ในการจัดส่งเงินปันผลท่ีได้รับจากรัฐวิสาหกิจใต้บรรษัท

ให้กับกระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

• คนร. แต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทจ านวนไม่เกิน 10 คน มาจาก
1. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกิน 9 คน ที่มาจากการสรรหาโดยคณะกรรมการสรร
หาตามกฎหมาย
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. 

61

บรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ
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6. การพัฒนารัฐวิสาหกิจ ภายใต้ก ากับ ของ สคร. ให้มีความเข้มแข็ง

28

• การพัฒนารัฐวิสาหกิจให้มีความโปร่งใสและมีระบบธรรมาภิบาลที่ดีโดยไดน้ ามาตรฐานสากล
ที่เรียกว่า CoST ที่ย่อมาจาก Construction Sector Transparency Initiative มำใช้
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงกำรลงทุนก่อสร้ำงของรัฐวิสำหกิจ ปัจจุบันโครงกำรพัฒนำท่ำอำกำศ
ยำนสุวรรณภูมิ ของบริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกัด (มหำชน) และโครงกำรทำงพิเศษสำย
พระรำม 3 – ดำวคะนอง – วงแหวนรอบนอก กรุงเทพฯ ด้ำนตะวันตก ของบริษัท กำรทำง
พิเศษแห่งประเทศไทย จ ำกัด เข้ำร่วมในโครงกำร CoST
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• โครงการผู้ถือหุ้นเชิงรุก (Active Shareholder)

29

7. การท างานให้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ 30

7. การท างานให้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส
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2. นโยบาย สคร. ในปี 2560 - 2564

31



การขับเคลื่อนด้วยยุทธศาสตร์
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

มำตรำ 56 รัฐต้องจัดหรือด ำเนินกำรให้มีสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานอย่ำงท่ัวถึง
มำตรำ 59 รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะ และต้องจัดให้ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลหรือข่ำวสำรได้โดยสะดวก
มำตรำ 62 รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่ำงเคร่ดครัด
มำตรำ 65 รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์เป็นเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืนตำมหลักธรรมำภิบำล
มำตรำ 75 รัฐต้องไม่ประกอบกิจการทีม่ีลกัษณะเป็นการแข่งขันกับเอกชน เว้นแต่กรณีจ ำเป็นเพ่ือประโยชน์ในกำรรัษำ

ควำมมั่นคงของรัฐ กำรรักษำประโยชน์ส่วนรวม กำรจัดให้มีสำธำรณูปโภค กำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะ
มำตรำ 76 รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี

กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
1. ควำมมั่นคง 4. กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม
2. กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 5. กำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3. กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน     6. กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12

1. กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์
2. กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม
3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
4. กำรเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งอแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
5. กำรเสิรมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพื่อกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่งคั่งและยั่งยืน
6. การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤตมิิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส์
8. กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
9. กำรพัฒนำภำค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ
10. ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรพัฒนำ
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ร่างแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมฯ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำร
เสริมสร้ำงและพัฒนำ

ศักยภำพ
ทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2
กำรสร้ำงควำมเป็นธรรม
ลดควำมเหลื่อมล้ ำใน

สังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 3
กำรสร้ำง

ควำมเข้มแข็ง
ทำงเศรษฐกิจ

และแข่งขนัไดอ้ย่ำงยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4
กำรเติบโตท่ีเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม
เพ่ือกำรพัฒนำ

อย่ำงยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 5
กำรเสริมสร้ำงควำม
มั่นคงแห่งชำติเพ่ือ

กำรพัฒนำประเทศสู่
ควำมมั่งคั่งและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6
กำรบริหำรจัดกำรใน

ภำครัฐ กำรป้องกันกำร
ทุจริตประพฤติ

มิชอบและธรรมำ
ภิบำลในสังคมไทย

ยุทธศาสตร์ที่ 7
กำรพัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำนและระบบ

โลจิสติกส์

ยุทธศาสตร์ที่ 8
กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และ

นวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 9
กำรพัฒนำภำค เมือง 
และพื้นท่ีเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 10 ควำม
ร่วมมือระหว่ำงประเทศ

เพ่ือกำรพัฒนำ

33



ร่างแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมฯ ฉบับที่ 12 (ต่อ)
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วตัถปุระสงค์
1. สรา้งความเขม้แข็งใหเ้ศรษฐกจิขยายตัวอยา่งมเีสถยีรภาพและยั่งยนื
2. สรา้งความเขม้แข็งใหก้ับเศรษฐกจิรายสาขา

เป้าหมาย

1. เศรษฐกจิขยายตวัอยา่งมเีสถยีรภาพและย ัง่ยนื

เป้าหมายที ่1  เศรษฐกจิขยายตัวเฉลีย่ไมต่ า่กวา่ 5% มรีายไดต้อ่หัว 8,200 USD ในปี 2564 (ทกุรัฐวสิาหกจิ)

เป้าหมายที ่2  การขยายของการลงทนุภาครัฐและเอกชนเฉลีย่ไมต่ า่กวา่ 10% และ7.5 % ตอ่ปี ตามล าดับ (ทกุรัฐวสิาหกจิ)

เป้าหมายที ่3 มลูคา่และปรมิาณการสง่ออกขยายตัวเฉลีย่ไมต่ า่กวา่ 4.0% (ธสน.)

เป้าหมายที ่4 ผลติภาพของปัจจัยการผลติโดยรวมเพิม่ขึน้เฉลีย่ไมต่ า่กวา่ 2.5% ตอ่ปี และผลติภาพการผลติของปัจจัย
แรงงานเพิม่ขึน้เฉลีย่ไมต่ า่กวา่ 2.5% ตอ่ปี (ทกุรัฐวสิาหกจิ)

เป้าหมายที ่5 กรอบอัตราเงนิเฟ้อระยะปานกลางอยุท่ี ่2.5+/-1.5 หนีส้าธารณะคงคา้ง ณ สิน้แผน 12 ไมเ่กนิ 55% 
ของ GDP และดลุบัญชเีดนิสะพัดขาดดลุไมเ่กนิ 2% ตอ่ GDP

เป้าหมายที ่6 การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานเป็นการลงทนุจากความรว่มมอืภาครัฐและภาคเอกชน (PPP) เฉลีย่ปีละ 47,000
ลา้นบาท (รัฐวสิาหกจิสาขาขนสง่)

ตวัชีว้ดั 6.1 แหลง่ทนุ PPP ในการพัฒนาโครงการโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นคมนาคมขนสง่

เป้าหมายที ่7 ประชาชนและผูป้ระกอบการเขา้สูร่ะบบภาษีมากขึน้ (ทกุรัฐวสิาหกจิ)

เป้าหมายที ่8 อันดับความสามารถในการแขง่ขนัทางเศรษฐกจิของประเทศไทย IMD เลือ่นขึน้ไปอยูใ่นกลุม่ 1 ใน 25 ของ
ประเทศแรกทีไ่ดรั้บการจัดอันดับทัง้หมด

2. การสรา้งความเขม้แข็งใหเ้ศรษฐกจิรายสาขา

เป้าหมายที ่1  ภาคเกษตร อตุสาหกรรมและบรกิาร (นอกเหนอืจากบรกิารภาครัฐ) ขยายตัวเพิม่ไมต่ า่กวา่ 3% 4.5% 6% ตอ่ปี 
ตามล าดับ (สถาบันการเงนิเฉพาะกจิ) 

เป้าหมายที ่2  เกษตรกรมรีายไดเ้งนิสดสทุธทิางการเกษตรเพิม่ขึน้เป็น 59,460 บาท/ครัวเรอืนในปี 2564 (ธกส.)

เป้าหมายที ่3 มพีืน้ทีไ่ดรั้บการพัฒนาสูเ่มอืงอตุสาหกรรมนเิวศ 15 พืน้ที ่(กนอ.)

เป้าหมายที ่4 ไทยไดรั้บรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วไมต่ า่กวา่ 3 ลา้นลา้นบาท และอันดับความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการ
ทอ่งเทีย่วไมต่ า่กวา่อันดับ 30 (ททท.)

เป้าหมายที ่5 GDP SMEs ตอ่ GDP ทัง้ประเทศ เพิม่ขึน้ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 45 ณ สิน้แผน 12 (ธพว.)

เป้าหมายที ่6 พัฒนาปัจจัยสนับสนุนดา้นการเงนิ ไดแ้ก ่การเพิม่อันดับขดีความสามารถในการแขง่ขนัภาคการเงนิ เพิม่คะแนน
ทักษะทางการเงนิของคนไทย ลดสเัสว่นการกูเ้งนินอกระบบ เพิม่ปรมิาณการใชบ้รกิารช าระเงนิทาง
อเิล็กทรอนกิส ์(สถาบันการเงนิเฉพาะกจิ) 

ยทุธศาสตรท์ี่ 3 การสรา้งความเขม้แข็งทางเศรษฐกจิและแขง่ขนัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื
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วัตถปุระสงค์

1. เพือ่ใหภ้าครัฐมขีนาดเล็ก มกีารบรหิารจัดการทีด่ ีและไดม้าตรฐานสากล
2. เพือ่ใหอ้ปท. มกีารบรหิารจัดการและใหบ้รกิารแกป่ระชาชนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
ประสทิธผิล และโปรง่ใส ตรวจสอบได ้

3. เพือ่ลดปัญหาการทจุรติและประพฤตมิชิอบของประเทศ
4. เพือ่พัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายใหส้ามารถอ านวยความสะดวกดว้ยความ
รวดเร็ว เป็นธรรมแกป่ระชาชน

เป้าหมาย

เป้าหมายที ่1 ลดสดัสว่นคา่ใชจ้า่ยดา้นบคุลากร และเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจัดการและการ
ใหบ้รกิารของภาครัฐ และประสทิธภิาพการประกอบธรุกจิของประเทศ ใหอ้ยูใ่น
อนัดับสองของอาเซยีนเมือ่สิน้สดุแผน 12 (ทกุรัฐวสิาหกจิ)

เป้าหมายที ่2 เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจัดการทีด่ขีององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

เป้าหมายที ่3 เพิม่คะแนนดัชนภีาพลักษณ์คอรรั์ปชัน่ใหอ้ยูส่งูกวา่50% เมอืสิน้สดุแผน 12
(ทกุรัฐวสิาหกจิ)

เป้าหมายที ่4 ลดจ านวนคดทีีม่กีารพจิารณาตัดสนิลงโทษผดิพลาด

ยทุธศาสตรท์ี่ 6 การบรหิารจดัการในภาครฐั การป้องกนัการทจุรติประพฤตมิชิอบ 
และธรรมาภบิาลในสงัคมไทย
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36

วัตถปุระสงค์

1. เพือ่พัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน สิง่อ านวยความสะดวกดา้นคมนาคมขนสง่และการคา้ 
รวมทัง้มกีลไกก ากบั ดแูล การประกอบกจิการขนสง่ทีม่ปีระสทิธภิาพและโปรง่ใสใหส้ามารถสนับสนุน
การเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศจากการพฒันาโครงขา่ยการขนสง่ และยกระดบั
คณุภาพชวีติใหก้บัประชาชน 

2. เพือ่สรา้งความมัน่คงทางพลงังาน เพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังาน สง่เสรมิการใชพ้ลงังานทดแทน
และพลงังานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธรุกจิในภมูภิาคอาเซยีนจากการพฒันาดา้นพลงังาน

3. เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการและขยายการใหบ้รกิารดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานดจิทิลัอยา่งทั่วถงึทัง้ประเทศ
ในราคาทีเ่หมาะสมเป็นธรรม สง่เสรมิธรุกจิดจิติลัใหม ่และนวัตกรรม รวมทัง้พัมนาระบบความ
ปลอดภัยทางไซเบอรใ์หม้คีวามมัน่คง และคุม้ครองสทิธสิว่นบคุคลใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

4. เพือ่พัฒนาประสทิธภิาพและการขยายการใหบ้รกิารโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นน ้าประปาทัง้ในเชงิปรมิาณ
และคณุภาพใหค้รอบคลมุทั่วประเทศ และการลดอตัราน ้าสญูเสยี และกลไกการบรหิารจัดการการ
ประกอบกจิการน ้าประปาในภาพรวมของประเทศ

5. เพือ่พัฒนาอตุสาหกรรมตอ่เนือ่งทีเ่กดิจากลงทนุดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน เพือ่ลดการน าเขา้จาก
ตา่งประเทศ และสรา้งโอกาสทางเศรษฐกจิใหก้บัประเทศ

เป้าหมาย

เป้าหมายที ่1  การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบโลจสิตกิสใ์นภาพรวม (รัฐวสิาหกจิสาขาขนสง่)

เป้าหมายที ่2  การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นระบบคมนาคมขนสง่ (รัฐวสิาหกจิสาขาขนสง่)

เป้าหมายที ่3 การพัฒนาระบบโลจสิตกิส ์(รัฐวสิาหกจิสาขาขนสง่)

เป้าหมายที ่4 การพัฒนาดา้นพลงังาน (รัฐวสิาหกจิสาขาพลงังาน)

เป้าหมายที ่5 การพัฒนาเศรษฐกจิดจิทิัล (รัฐวสิาหกจิสาขาการสือ่สาร)

เป้าหมายที ่6 การพัฒนาดา้นสาธารณูปการ (น ้าประปา) (รัฐวสิาหกจิสาขาสาธารณูปการ)

ยทุธศาสตรท์ี ่7 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบโลจสิตกิส์



Thailand 4.0 บริบทใหม่ในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย
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เป็นเจ้าของและพัฒนารัฐวิสาหกิจ
ในฐานะผู้ถือหุ้นเชิงลึก (Active 
Shareholder)

ให้สามารถวัดผลการด าเนินงาน
ตามแผนและนโยบายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม
ครั้งแรก

ที่โปร่งใสและได้มาตรฐานก าหนด
สมรรถนะหลัก เพื่อให้ได้คนดีและคนเก่ง

มาเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ

เพื่อเปิดเผยข้อมูลให้เกิดความโปร่งใส 
และส่งเสริมความรับผิดชอบ

ในการด าเนินนโยบายของรัฐบาล

ก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจให้ด าเนินการ
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

และเป็นระบบ

ก าหนดทิศทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจให้
ชัดเจน และสอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจฯ และยุทธศาสตร์ชาติ

(38)

SOEs 
reform

จัดตั้ง
คณะกรรมกา

รนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ

มีแผน
ยุทธศาสตร์ฯ
เป็นครั้งแรก

มีกลไกสร้าง
ความโปร่งใส 
และความ
รับผิดชอบ

มีกระบวนการ
คัดเลือก
กรรมการ

พัฒนาระบบ
ประเมินผล

จัดตั้งบรรษัท
วิสาหกิจ
แห่งชาติ

หลักการส าคัญร่าง พรบ. การรัฐวิสาหกิจฯ พ.ศ. ....



การบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ
การบริหารหลักทรัพย์เชิงรุก บริหารทรัพย์สินของรัฐเพ่ือกิจการโครงสร้างพื้นฐาน

Active Portfolio Management
กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน

ภาครัฐ

นวัตกรรมทางการเงินใหม่
“กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ืออนาคตประเทศไทย”

กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน
ภาคเอกชน

6,300 ลบ.57,880 ลบ.

55,000 ลบ.58,050 ลบ.

20,855 ลบ.

Thailand Future 
Fund

- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐและตลาดทุน
- กองทุนปิด (ไม่ก าหนดอายุโครงการ)
- จัดตั้งภายใต้ประกาศและหลกัเกณฑ์ ก.ล.ต.
- 100,000 ลบ. และระดมทุนเพ่ิมเติมได้
- ลงทุนใน Greenfield Brownfield 
- กองทุนหมุนเวียนคุ้มครองผู้ถือหน่วยลงทุน

ก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำนของ
กองทุนรวมวำยุภักษ์ หนึ่ง ใหช้ัดเจน

ปรับปรุงกฎระเบียบท่ีเป็นอุปสรรค
ในกำรบริหำรจัดกำรหลักทรัพย์ของรัฐ

บริหำรจัดกำรหลักทรัพย์ท่ัวไปของรัฐเชิงรุก
อย่ำงเป็นระบบ



การส่งเสริมและสนับสนุนการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
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แผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2558 -2562

กิจการที่สมควรให้เอกชนมีส่วนร่วม
ในการลงทุน (Opt – out)

1) ระบบขนส่งมวลชนทำงรำงในเมอืง
2) ถนนที่มีกำรเก็บค่ำผ่ำนทำงในเมือง
3) ท่ำเรือขนส่งสินค้ำ
4) ระบบรถไฟควำมเร็วสูง
5) โครงข่ำยโทรคมนำคม
6) ระบบอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง

กลุ่มที่ 
1

กิจการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ

กิจการที่รัฐส่งเสริมให้เอกชน
มีส่วนร่วมในการลงทุน (Opt – in)

1) ถนนที่มีกำรเก็บค่ำผ่ำนทำงระหวำ่งเมอืง
2) สถำนีขนส่งบรรจุแยกและกระจำยสินค้ำ
3) ระบบตั๋วร่วม
4) ธุรกิจและบริหำรพื้นทีท่่ำอำกำศยำน
5) ระบบจัดกำรคุณภำพน้ ำ
6) ระบบชลประทำน
7) ระบบจัดกำรมูลฝอย
8) สถำนศึกษำของรัฐ
9) โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนสำธำรณสุข
10) ด้ำนยำและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์
11) โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
12) เศรษฐกิจดิจิทัล
13) ศูนย์กำรประชุมขนำดใหญ่
14) ที่อยู่อำศัยผู้มีรำยได้น้อย ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ด้อยโอกำส

กลุ่มที่ 
2

ประมำณกำรมูลค่ำเงินลงทุนรวม 1.58 ล้ำนล้ำนบำท

สำยสีชมพู ช่วงแครำย – มีนบุรี

สำยสีเหลือง ช่วงลำดพร้ำว – ส ำโรง

สำยสีน้ ำเงินช่วงหัวล ำโพง - บำงแค 
และช่วงบำงซื่อ - ท่ำพระ

โครงกำรทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมือง
สำยบำงปะอิน - นครรำชสีมำ 
และ สำยบำงใหญ่ – กำญจนบุรี

ก ำหนดนโยบำยกำรให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจกำร
ของรัฐเพ่ือสร้ำงควำมชัดเจนในกำรร่วมลงทุนของ
ประเทศในอนำคต

พัฒนำกฎระเบียบที่เก่ียวข้องเพ่ือให้กำรให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจกำรของรัฐเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและโปร่งใส

พัฒนำกระบวนกำร แนวทำง และเครื่องมือ
ที่เก่ียวกับกำรให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจกำรของ
รัฐอย่ำงต่อเนื่อง 

เผยแพร่ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือ
เป็นประโยชน์ ลดปัญหำและอุปสรรคในกำรให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจกำรของรัฐ รวมทั้ง 
สร้ำงกำรยอมรับแก่ประชำชน

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
กระบวนการร่วมลงทุนรวดเร็ว 

คุณภาพบริการดี 
ลดภาระภาครัฐ



ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

5. แนวนโยบายผู้ถือหุ้นของภาครัฐ 2560 - 2564
(Statement of Direction Reviews)
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การปรับปรุงแนวนโยบายผูถ้ือหุน้ของภาครัฐ

(Statement of Direction Reviews)

โดย: ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิ (สคร.)

เอกสารประกอบการสมัมนา
เพือ่สรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบัแนวนโยบายผูถ้อืหุน้ภาครัฐ

วันที ่6 กนัยายน 2559



แนวนโยบายผูถ้อืหุน้ของภาครฐั (Statement of Direction : SOD)

วตัถปุระสงค์

- เพือ่ก าหนดทศิทางและเป้าหมายการด าเนนิงานของ

รัฐวสิาหกจิใหส้อดคลอ้งและบรูณาการกบัยทุธศาสตร์
ตา่งๆ ในทกุมติิ

- เพือ่ใหรั้ฐวสิาหกจิเป็นกลไกการด าเนนิงานของรัฐบาล
อยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล

- เพือ่เป็นกรอบในการจัดท าแผนและแนวทางด าเนนิงาน
ของรัฐวสิาหกจิ

- เพือ่ใชใ้นการก ากบัและประเมนิผลการด าเนนิงาน
รัฐวสิาหกจิไดอ้ยา่งชดัเจน

เป้าหมายตามพันธกจิ

แนวนโยบายผูถ้อืหุน้ของภาครฐั (Statement of Direction : SOD) คอื ความคาดหวงัของภาครัฐในฐานะผูถ้อืหุน้ทีม่ตีอ่รัฐวสิาหกจิ

เป้าหมายระดับ
Sector

เป้าหมายระดับชาติ



รฐัวสิาหกจิใน 9 สาขา จ านวน 55 แหง่

สงัคมและเทคโนโลย ี(5 แหง่)



บรบิททีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการปรบัปรงุ SOD

เป้าหมาย
ตามพันธกจิ สคร.

นโยบายระดบั
ระดบักระทรวง

เป้าหมาย/ยทุธศาสตรช์าต ิ

- ยทุธศาสตรแ์ละนโยบายกระทรวงเจา้สงักัด
- ยทุธศาสตรค์วามมั่นคงทางการคลัง 20 ปี 

- รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย
- แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบับที ่๑๒
- ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี 
- Thailand 4.0

- นโยบายและความคาดหวงัของผูถ้อืหุน้
- นโยบายพัฒนาและก ากับดแูลรัฐวสิาหกจิ
ของ สคร. ตามพันธกจิ 



รฐัธรรมนญู 2559

ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี “ม ัง่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื”

ยทุธศาสตรค์วามม ัน่คงทางการคลงั 20 ปี “เสาหลกัทางการคลงัและ
เศรษฐกจิ เพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื”

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่12

12

ม.56 จดัหรอืด าเนนิการใหม้บีรกิารสาธารณะและสาธารณูปโภคข ัน้พืน้ฐาน
ม.59 การเปิดเผยขอ้มลูและใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถงึขอ้มลู
ม.62 รกัษาวนิยัทางการคลงั
ม.65 จดัท ายทุธสาสตรช์าตเิพือ่พฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยนืตามหลกัธรรมาภบิาล
ม.75 สรา้งความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิอยา่งท ัว่ถงึ

ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั
- ผลติภาพการผลติเพิม่ข ึน้ไมต่ า่กวา่รอ้ยละ 2.5 ตอ่ปี
- การขยายตวัของการลงทนุภาครฐัขยายตวัไมต่ า่กวา่รอ้ยละ 10
- สดัสว่นผลติภณัฑม์วลรวมวสิาหกจิขนาดกลางละขนาดยอ่มตอ่ GDP เพิม่ข ึน้เป็นรอ้ยละ 40
- มกีารกระจายความเจรญิ และมกีารพฒันาระบบขนสง่ในเขตเมอืง 

- การสรา้งความเขม้แข็งทางเศรษฐกจิและแขง่ขนัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 ลงทนุในโครงการ PPP เฉลีย่ปีละ 4.7 หมืน่ลา้นบาท
 รายไดท้ีร่ัฐสามารถจัดเก็บไดค้ดิเป็นรอ้ยละ 19 ของ GDP

- การบรหิารจดัการในภาครฐั การป้องกนัการทจุรติประพฤตมิชิอบและธรรมาภบิาลในสงัคมไทย
- การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบโลจสิตกิส์

- ลดความเหลือ่มล า้ทางเศรษฐกจิและสงัคม
- สนบัสนุนศกัยภาพและความสามารถในการแขง่ขนั
- รกัษาความย ัง่ยนืทางการคลงั

ประเด็นส าคญัในบรบิทการจดัท า SOD ภาพรวมและรายสาขา

4.0
Thailand 4.0

Creativity + Innovation Smart Thailand



SOD ภาพรวม

ภาพรวม
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Statement of 

Direction

SOD

แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐส าหรับ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
“เป็นกลไกของรัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน”

แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐส าหรับ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙
“เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศบนพื้นฐานการด าเนินงาน

ที่มีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมภบิาล”



บรบิทในการจดัท า SOD ภาพรวม
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SOD ภาพรวม - รายสาขา

ภาพรวม
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Statement of 

Direction

SOD

แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐส าหรับ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
“เป็นกลไกของรัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐส าหรับ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙
“เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศบนพื้นฐานการด าเนินงาน

ที่มีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมภบิาล”



ตวัอยา่งการพจิารณาจดัท า SOD รายสาขา
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SOD ภาพรวม - รายสาขา

แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐส าหรับ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
“เป็นกลไกของรัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

พัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
บรูณาการโครงขา่ยขนสง่

มวลชนในภาพรวม ใหบ้รกิาร
อยา่งมมีาตรฐานและสนับสนุน
การพัฒนาระบบโลจสิตกิส์

เพือ่เพิม่ขดีความสามารถ
ในการแขง่ขนัของประเทศและ

สง่เสรมิบทบาท
การมสีว่นรว่มของภาคเอกชน

สรา้งความมั่นคงดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคม
และธรุกจิสือ่สาร เพือ่สนับสนุน
การพัฒนาดจิทัิลเพือ่เศรษฐกจิ

และสงัคม
ของประเทศ

สรา้งความมั่นคงดา้นพลังงาน
ของประเทศ สง่เสรมิการใช ้

พลังงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ
และสนับสนุนการใชพั้ฒนา

พลังงานทดแทนทีเ่ป็นมติรตอ่
สิง่แวดลอ้ม

การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
และอสงัหารมิทรัพย ์เพือ่
ยกระดับคณุภาพชวีติของ
ประชาชน และรองรับการ
เจรญิเตบิโตของสงัคมเมอืง
และพืน้ทีเ่ศรษฐกจิอยา่งยั่งยนื

สาขาขนสง่ สาขาพลงังาน สาขาสือ่สาร สาขาสาธารณูปการ



SOD ภาพรวม – รายสาขา (ตอ่)

แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐส าหรับ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
“เป็นกลไกของรัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

ทบทวนบทบาทและ
ภารกจิขององคก์ร 

ศักยภาพในการด าเนนิ
ธรุกจิ รวมถงึบรหิาร
จัดการองคก์รให ้

ทันสมัย

บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ใหเ้กดิมลูคา่ทาง
เศรษฐกจิและสงัคม 
และพัฒนาองคค์วามรู ้
เพือ่เป็นแหลง่เรยีนรู ้

ของประชาชน

เป็นเครือ่งมอืของ
ภาครัฐในการสง่เสรมิ
และพัฒนาดา้น

การเกษตรอยา่งครบ
วงจร เพือ่ยกระดับ
รายไดแ้ละคณุภาพ
ชวีติเกษตรกร 

โดยมกีารบรหิารจัดการ
องคก์รอยา่งมี

ประสทิธภิาพเพิม่ขึน้

สนับสนุนการวจัิยและ
นวตักรรม รวมถงึ

เสรมิสรา้งการเรยีนรู ้
เพือ่สรา้งมลูคา่เพิม่
ทางเศรษฐกจิและ

สงัคม

สาขาอตุสาหกรรม
และพาณิชยกรรม

สาขาเกษตร สาขาทรพัยากร
ธรรมชาติ

สาขาสงัคม
และเทคโนโลยี

สาขาสถาบนัการเงนิ

เป็นธนาคารเพือ่การพัฒนาใน
การสรา้งโอกาสใหป้ระชาชน
เขา้ถงึแหลง่เงนิทนุอยา่งมี
คณุภาพและทั่วถงึ ควบคูก่ับ
การใหค้วามรูท้างการเงนิเพือ่

สนับสนุนความเข็มแข็งเศรษฐกจิ
ฐานราก พัฒนาขดีความสามารถ
ในการแขง่ขันของประเทศ และ
ลดความเหลือ่มล ้าในสังคม

ภายใตก้ารบรหิารจัดการองคก์ร
ทีม่ั่นคง และย่ังยนื โดยการน า
เทคโนโลยแีละนวัตกรรมมา

ประยกุตใ์ชใ้นการบรหิารจัดการ
และใหบ้รกิารทางการเงนิ



แบบฟอรม์ประกอบการจดัท า SOD
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