
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
เรื่อง : การจ าหน่ายและการซื้อหุ้นของกระทรวงการคลัง 

 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน :   
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง  การจ าหน่ายและการซ้ือหุ้นของกระทรวงการคลัง 
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  ๐๐ ฉบับท่ี  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน าไปใช้ภายนอก หรือท าซ้ าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

สารบัญ 
 
ตอนที่       หัวข้อ 

๑.       วัตถุประสงค์ 
๒.       ขอบเขต 
3.       หน้าที่ความรับผิดชอบ 
4.       ผังกระบวนการท างาน 
5.       ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
6.       กฎหมาย มาตรฐาน และเอกสารที่เก่ียวข้อง 
7.       การจัดเก็บและเข้าถึงเอกสาร 
8.       การติดตามและประเมินผล 

 

บันทึกการประกาศใช้ 
 ค าอธิบาย : วันท่ีผู้บันทึกองค์ความรู้ได้ด าเนินการบันทึกรายละเอียดองค์ความรู้ลงในแบบฟอร์ม
ครบถ้วน สมบูรณ์ และพร้อมเผยแพร่บนระบบการจัดการความรู้ของ สคร.  
 

แก้ไขครั้งท่ี วัน เดือน  ปี รายละเอียดการแก้ไข 
๐๐   

01   
 

1.  วัตถุประสงค์  
คู่มือนี้จัดท าขึ้นเพื่อให้ผู้ เกี่ยวข้องทราบถึงกระบวนการและขั้นตอนการจ าหน่ายหลักทรัพย์ 

ท่ีกระทรวงการคลังถือครองอยู่ต่ ากว่าร้อยละ 50 
    
 
 

2.  ขอบเขต 
เริ่มตั้งแต่กระทรวงการคลังมีนโยบายในการจ าหน่ายหลักทรัพย์ หรือ สคร. โดยได้รับมอบหมายจาก

กระทรวงการคลังมีแผนการจ าหน่ายหลักทรัพย์ สคร. รวมรวมข้อมูล ศึกษากฎ ระเบียบ และข้อบังคับของ
บริษัท และระดมความเห็นจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการท่ีปรึกษา
เพื่อการจ าหน่ายหลักทรัพย์ของรัฐ ด าเนินการขอรับนโยบายจากผู้ท่ีมีอ านาจตัดสินใจ (ตอบรับ/ปฏิเสธ 
ก า ร จ า ห น่ า ย ห ลั ก ท รั พ ย์  จ น ถึ ง ก า ร ด า เ นิ น ก า ร จ า ห น่ า ย ห ลั ก ท รั พ ย์ ต่ อ ผู้ เ ส น อ ซื้ อ ท่ี ช น ะ 
การประมูลเป็นการท่ัวไป โดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการธุรกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการจ าหน่ายหลักทรัพย์
  



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน :   
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง  การจ าหน่ายและการซ้ือหุ้นของกระทรวงการคลัง 
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  ๐๐ ฉบับท่ี  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน าไปใช้ภายนอก หรือท าซ้ าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

 
3.  ผูร้ับผิดชอบ 

3.1 นายจีรวัฒน์ หงสกุล ผู้อ านวยการส านักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ 
3.2 นางสาวอุษณีย์ มหากิจศิริ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านก ากับหลักทรัพย์ของรัฐ 
3.3 นายอโนชา คลังทวีคูณสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจช านาญการพิเศษ  

4.  ผังกระบวนการท างาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน :   
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง  การจ าหน่ายและการซ้ือหุ้นของกระทรวงการคลัง 
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  ๐๐ ฉบับท่ี  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน าไปใช้ภายนอก หรือท าซ้ าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

5. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
 

ล าดับ ขั้นตอน/การปฏิบัติงาน ระยะเวลา เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน 

1. 
 

ก าหนดแผนการจ าหน่ายหลักทรัพย์  
หรือรับนโยบายในการจ าหน่ายหลักทรัพย์ 
จากกระทรวงการคลัง  

3 – 4 สัปดาห์ 

เพ่ือก าหนดรายชื่อ 
และประเภท 
ของหลักทรัพย์ที่
กระทรวงการคลัง 
ถือครอง ที่คาดว่าจะ
จ าหน่าย  
รวมถึงแผนการ
ด าเนินการจ าหน่ายที่
เหมาะสม และโปร่งใส  

สคร./
กระทรวงการคลัง 

2. 
 

สคร. โดยได้รับมอบหมายจาก
กระทรวงการคลังรวบรวมข้อมูลหลักทรัพย์/
ศึกษากฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เก่ียวข้อง  

1-2 สัปดาห ์

รวบรวมข้อมูล 
ที่เก่ียวข้องทั้งหมด 
ของหลักทรัพย์ที่คาดว่า
จะด าเนินการจ าหน่าย  

สคร. 

3. 
 

วิเคราะห์ฐานะของหลักทรัพย์ 
ความเหมาะสมในการจ าหน่ายหลักทรัพย์ 
และประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ที่คาดว่าจะ
ด าเนินการจ าหน่าย   

1 เดือน –  
1 เดือน ครึ่ง 

ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล 
ที่เก่ียวข้องทั้งหมด 
ของหลักทรัพย์ที่คาดว่า
จะด าเนินการจ าหน่าย  

สคร. 

4. 
 

น าเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษา 
เพ่ือการจ าหน่ายหลักทรัพย์ เพ่ือพิจารณา 
ความเหมาะสมในการจ าหน่าย  

1 – 2 สัปดาห ์

เพ่ือน าเสนอรายชื่อ  
และกระบวนการขั้นตอน
ในการด าเนินการ
จ าหน่ายหลักทรัพย์
ตามท่ีฝ่ายเลขานุการ
เสนอ หรือตามที่ได้รับ
นโยบายให้ด าเนินการ
จ าหน่าย โดย สบล. เป็น
ผู้จัดท าวาระ และ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ

สคร. 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน :   
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง  การจ าหน่ายและการซ้ือหุ้นของกระทรวงการคลัง 
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  ๐๐ ฉบับท่ี  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน าไปใช้ภายนอก หรือท าซ้ าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

การด าเนินการจ าหน่าย  

5. 
 

คณะกรรมการที่ปรึกษาเพ่ือการจ าหน่าย
หลักทรัพย์ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ในการจ าหน่ายหลักทรัพย์ 

 

เห็นด้วยกับหลักการของ
การพิจารณาแนวทางใน
การจ าหน่ายหลักทรัพย์ 
เพ่ือ สคร. จะน าเสนอ
ขอรับนโยบายการ
จ าหน่ายต่อไป  

สคร, หน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เช่น กระทรวง

พาณิชย์ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

6. 

ร่างหนังสือขอรับนโยบายในการจ าหน่าย
หลักทรัพย์ต่อกระทรวงการคลัง ประกอบกับ
ความเห็นของคณะกรรมการที่ปรึกษา 
เพ่ือการจ าหน่ายหลักทรัพย์ 

2 – 3 สัปดาห์  

น าเสนอรายชื่อ
หลักทรัพย์ รวมถึง
ขั้นตอนกระบวนการใน
การจ าหน่ายหลักทรัพย์ 
ที่ผ่านการพิจารณาของ 
สคร. และคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาฯ  

สคร. 

7. 
กระทรวงการคลังเห็นชอบนโยบายการ
จ าหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่กระทรวงการคลัง
เสนอขอรับนโยบาย 

1 – 2 เดือน 
เห็นชอบกับหลักการ
ข้อเสนอของ สคร.   สคร. 

8. 

ด าเนินธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจ าหน่าย
ต่อไป เช่น การออกประกาศ
กระทรวงการคลัง จัดท าหนังสือแจ้งบริษัท 
หรือผู้ถือหุ้น 10 ล าดับของบริษัท เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์  

ภายหลังจากท่ี
กระทรวงการคลัง
ให้ความเห็นชอบ
การจ าหน่าย
หลักทรัพย์ 
(ประมาณ 2 – 3
เดือน) ทั้งนี้ ยังไม่
ไม่รวมระยะเวลา
การเปิดยื่นซอง
ส าหรับผู้เสนอซื้อ 

 

 

หมายเหตุ ส าหรับระยะเวลาในการปฏิบัติงานน้ัน เป็นการประมาณการ ซึ่งอาจมีปัจจัยอื่นท่ีกระทบต่อระยะเวลาในการด าเนินการดังกล่าว  

 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน :   
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง  การจ าหน่ายและการซ้ือหุ้นของกระทรวงการคลัง 
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  ๐๐ ฉบับท่ี  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน าไปใช้ภายนอก หรือท าซ้ าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

       

6. กฎหมาย มาตรฐาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
6.1 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
6.2 พระราชบัญญัติบริษัทจ ากัดมหาชน พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
6.3 ข้อบังคับของบริษัทแต่ละแห่งท่ีมกีระทรวงการคลังมีนโยบายให้ด าเนินการจ าหน่าย 
6.4 หลักเกณฑ์การจ าหน่ายหลักทรัพย์ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน   

 
 

7. การจัดเก็บและเข้าถึงเอกสาร 
7.1 ข้อมูลจัดเก็บในแฟ้มที่ส านักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ 
7.2 จัดเก็บในเว็ปไซด์ สคร. www.sepo.go.th และเว็ปไซด์ Intranet สคร.    

 

8. การติดตามและประเมินผล 
รอบระยะเวลาในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด 

 

 

http://www.sepo.go.th/

