
นโยบายและทศิทางการพฒันารฐัวสิาหกจิไทย

9 กนัยายน 2552
นายอารพีงศ ์ภูช่อุมู่ ุ

ผูอ้ํานวยการสํานกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ



สารบญั
1. ขอ้มลูรฐัวสิาหกจิ

2. โครงสรา้งการกํากบัดแูลรฐัวสิาหกจิ

3. นโยบายผูถ้อืหุน้ภาครฐั: 

่สาขาขนสง่

สาขาพลงังาน

สาขาสือ่สาร

ปสาขาสาธารณูปการ

สาขาสถาบนัการเงนิ

สาขาอตุสาหกรรมและพาณชิยกรรม

ั โ โ ีสาขาสงัคมและเทคโนโลยี

 สาขาเกษตร

สาขาทรพัยากรธรรมชาติ

4. ภาคผนวก
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โครงสรา้งการกาํกบัดแูลรฐัวสิาหกจิ

หลกัทรัพยข์องรัฐหลกัทรัพยข์องรัฐ
((กระทรวงการคลงัถอืหุน้นอ้ยกวา่รอ้ยละ กระทรวงการคลงัถอืหุน้นอ้ยกวา่รอ้ยละ 5050))

กระทรวงการคลัง

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิ

ประปากา๊ซและนํ้ามัน ทางบก

พลงังานพลงังานพลงังานพลงังาน ขนสง่ขนสง่ขนสง่ขนสง่ สาธารณูปการสาธารณูปการสาธารณูปการสาธารณูปการสือ่สารสือ่สารสือ่สารสือ่สาร อตุสาหกรรมอตุสาหกรรมอตุสาหกรรมอตุสาหกรรม
เกษตรและเกษตรและ

ทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติ
เกษตรและเกษตรและ

ทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติ
พาณชิยแ์ละพาณชิยแ์ละ
บรกิารบรกิาร

พาณชิยแ์ละพาณชิยแ์ละ
บรกิารบรกิาร

สงัคมสงัคม
และเทคโนโลยีและเทคโนโลยี

สงัคมสงัคม
และเทคโนโลยีและเทคโนโลยี สถาบนัการเงนิสถาบนัการเงนิสถาบนัการเงนิสถาบนัการเงนิ

ประปากาซและนามน

ไฟฟ้า

ทางบก
ปตท.

กฟผ.

กฟน.

กทพ.

รฟท

รฟม.

ขสมก.

ทโีอท.ี

กสท.

ปณท.

อสมท.

กปน.

กปภ.

อจน.

รยส.

ร.ไพ่

อส.

ร.ตํารวจ

ออป.

อสพ.

อสค.

อตก.

สลากฯ

อต.

อคส.

ททท.

สธค.

กกท.

อสส.

วว.

กรงุไทย

ออมสนิ

ธอส.

ธกส.

ทางนํ้า

กฟน.

กฟภ.

ขสมก.

บขส.

กทท.

บทด

อสมท.

กนอ.

กคช. อตก.

อสป.

สกย.

อสย.

ททท.

สหโรงแรม

วว.

อพวช.

อภ.

ธกส.

ธสน.

ธพว.

บตท.

บสย

บอก.

สธท

ธพส.

ทางอากาศ

บทด.

ทอท.

บกท.

บสย.สธท.

• รัฐวสิาหกจิของไทยแบง่ออกเป็น 9 สาขา 58 แหง่ กระทรวงการคลงัเป็นผูถ้อืหุน้ใหญห่รอื
  ถอืหุน้แตเ่พยีงผูเ้ดยีว
• หนีร้ะยะยาวของรฐัวสิาหกจิทีไ่มใ่ชส่ถาบนัการเงนิจัดเป็นหนีส้าธารณะ                                                      

ธอท.

บวท.

สบพ. รัฐวสิาหกจิทีใ่ชป้ีปฏทินิ

รัฐวสิาหกจิประเภท การ/องคก์าร

บรษิัทจํากดั

ฐ
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บรษิัท จํากดั (มหาชน) ยังไมไดก้ระจายหุน้ใน ตลท.

บรษิัท จํากดั (มหาชน) กระจายหุน้ในตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้



ปรบัโครงสรา้งการกาํกบัดแูลและสภาพแวดลอ้ม

อนาคต
แยกหน่วยงานทัง้ 3 ดา้นออกจากกนัอยา่งชดัเจน

ปจัจบุนั
แยกหนวยงานทง 3 ดานออกจากกนอยางชดเจน

กระทรวงเจา้สงักดั

ผูก้าํหนด
นโยบาย

ผูก้าํหนด
นโยบาย

ผูป้ระกอบการ ผูก้าํกบัดแูล

นโยบาย รฐัวสิาหกจิ /
ภาคเอกชน

องคก์รอสิระ

ู ู ู
ผูป้ระกอบการ ผูก้าํกบัดแูล

บทบาทของภาครฐัในอนาคต:การแยกหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของ 3 หนว่ยงาน
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บทบาทของภาครฐในอนาคต:การแยกหนาทความรบผดชอบของ 3 หนวยงาน



ระบบประเมนิผลการดาํเนนิงานรฐัวสิาหกจิ
์ยทุธศาสตร/์

ทศิทางประเทศ
ยทุธศาสตร/์ทศิทาง
รฐัวสิาหกจิ

ยทุธศาสตร/์ทศิทาง
ของหนว่ยงานกาํกบั

Statement Of Direction: SOD

3.2 Risk 
Manage

KPIs
วเิคราะหผ์ลการ
ประเมนิ

บนัทกึขอ้ตกลง 
(Performance 
Agreement)

1.นโยบาย
รฐับาล 3.1 

บทบาท 
Board

3.3 Control 
& Audit

3.5 HR 
Manage
ment

Manage
ment

2.2 KPI 
(Non-
Financial)

2.1 KPI 
(Financial

• พฒันาและปรบัปรงุ
ระบบประเมนิผลฯ 
(ระบบประเมนิคณุภาพ 
รส. (SEPA),โครงการ
Mentor)
•นํา Management 
tools ใหมม่าใช้

Agreement) 
ระหวา่ง 

กระทรวงเจา้สงักดั 
กระทรวงการคลงั

้
3.4 ระบบสารสนเทศ

menttools ใหมมาใช 
(EVM)

ผลการประเมนิ

และ ผูบ้รหิาร
รฐัวสิาหกจิ

ระบบแรงจงูใจ ทีเ่ชือ่มโยงกบัผลงาน
• แรงจงูใจดา้นการเงนิ เชน่ โบนสั
ใ ีไ่ ใ่ ่ ิ ่ ่ ี
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• แรงจงูใจทไีมใ่ชก่ารเงนิ เชน่ ผอ่นคลายกฎระเบยีบ
• รางวลัรฐัวสิาหกจิดเีดน่ 



แนวนโยบายผูถ้อืหุน้ภาครฐั Statement of Directions

กระทรวงการคลงั
• แนวทางสรา้งมลูคา่ใหก้บั

กระทรวงเจา้สงักดั
• นโยบายรฐับาล

• นโยบายรายสาขา
สศช.

• แผนยทุธศาสตรช์าติ
10ทรพัยส์นิของประเทศ • แผนฯ 10

รฐัวสิาหกจิ
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รฐัวสิาหกจิสาขาพลงังาน

การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย

รายชือ่ ประมาณการความตอ้งการใชพ้ลังงานไฟฟ้าเมือ่
ส ิน้สดุแผนพัฒนาฯ ฉบบัที ่9 ประมาณ 21,000 MW

การไฟฟาฝายผลตแหงประเทศไทย

การไฟฟ้านครหลวง

ไฟฟ้ ่ ิ

โครงสรา้งผูผ้ลติไฟฟ้าในประเทศไทยเป็นแบบผูซ้ ือ้
รายเดยีว (Enhanced Single Buyer)

การไฟฟ้าสวนภมูภิาค

บมจ. ปตท.
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ใหบ้รกิารครอบคลมุ
ผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล (นนทบรุี
และสมทุรปราการ)ไดค้รบ 100 % แลว้ ในสว่นของ

ไดม้กีารจัดตัง้คณะกรรมการกํากบักจิการพลังงาน

การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค (กฟภ.) ใหบ้รกิารครอบคลมุ
ผูใ้ชบ้รกิารในจังหวดัทีเ่หลอืทั่วประเทศไดถ้งึ 99.9 %

ไดมการจดตงคณะกรรมการกากบกจการพลงงาน
ตามพรบ. ประกอบกจิการพลังงานทีป่ระกาศใช ้
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SOD สาขาพลงังาน

“สรา้งความม ัน่คงดา้นพลงังานของประเทศ  สง่เสรมิและพฒันา
พลงังานทดแทนทีส่ะอาด สนบัสนุนการใชพ้ลงังานอยา่งคุม้คา่ และ
บรหิารตน้ทนใหม้ปีระสทิธภิาพรวมถงึการดแลสงัคมและสิง่แวดลอ้ม”บรหารตนทนุใหมประสทธภาพรวมถงการดแูลสงคมและสงแวดลอม
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SOD สาขาพลงังาน

• สรา้งผลตอบแทนและความเชือ่มั่นแกน่ักลงทนุ รักษาคณุภาพผลติภณัฑ์
และการบรกิารอยา่งตอ่เนือ่ง ขยายธรุกจิไปสูต่า่งประเทศ และพัฒนาองคก์ร

็ ้ป

• มง่พัฒนาระบบสง่ไฟฟ้าและโรงไฟฟ้าใหม้คีณภาพและเพยีงพอตอ่ความ

ไปสูก่ารเป็นบรษิัทพลงังานชนันําระดบัโลกปตท.

• มงุพฒนาระบบสงไฟฟาและโรงไฟฟาใหมคณุภาพและเพยงพอตอความ
ตอ้งการของประเทศ และการพัฒนาการผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน
รวมถงึบรหิารตน้ทนุใหม้ปีระสทิธภิาพ

กฟผ.

• มุง่พัฒนาระบบจําหน่ายไฟฟ้าใหม้คีณุภาพและเพยีงพอตอ่ความตอ้งการ
ของประเทศ และการพัฒนาธรกจิเกีย่วเนือ่งเพือ่สรา้งมลคา่เพิม่จากทรัพยส์นิของประเทศ และการพฒนาธรุกจเกยวเนองเพอสรางมลูคาเพมจากทรพยสน

• มง่พัฒนาระบบจําหน่ายไฟฟ้าใหม้คีณภาพและเพยีงพอตอ่ความตอ้งการ

กฟน.

• มงุพฒนาระบบจาหนายไฟฟาใหมคณุภาพและเพยงพอตอความตองการ
ของประเทศ และแสวงหาพันธมติรทางธรุกจิ เพือ่สรา้งมลูคา่เพิม่ตอ่ทรัพยส์นิ

กฟภ.
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      รฐัวสิาหกจิสาขาสือ่สาร

บรษิทั ทโีอที จาํกดั (มหาชน)

รายชือ่
มกีารสง่เสรมิใหเ้กดิการแขง่ขนัโดยเสรอียา่ง
เป็นธรรม

บรษท ทโอท จากด (มหาชน)

บรษิทั กสท.โทรคมนาคม 
จาํกดั (มหาชน) ไดม้กีารจัดตัง้คณะกรรมการกจิการโทรคมนาคม

แหง่ชาติ (กทช ) ตามขอ้ตกลงกบั
( )

บรษิทั อสมท. จาํกดั (มหาชน)

แหงชาต (กทช.) ตามขอตกลงกบ
องคก์ารการคา้โลก (WTO) เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้

กทช อยร่ะหวา่งดําเนนิการตามแผนแมบ่ทการ

กทช เป็นผก้ําหนดระเบยีบและขัน้ตอนการเชือ่มตอ่

กทช. อยรูะหวางดาเนนการตามแผนแมบทการ
ประกอบกจิการโทรคมนาคมในดา้นการกํากบัดแูล
และการเปิดเสรี

กทช.เปนผกูาหนดระเบยบและขนตอนการเชอมตอ
โครงขา่ยระหวา่งกนั (network interconnection 
and usage of telecommunication network) ใน
ประเทศไทย 
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SOD สาขาสือ่สาร

“พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน บคุลากร และอตุสาหกรรมดา้นสารสนเทศ
และการสือ่สารของประเทศใหม้ปีระสทิธภิาพ และสนบัสนุนการเขา้ถงึ
สารสนเทศใหท้ ัว่ถงึโดยเนน้การสรา้งพนัธมติรทางธรกจิเพือ่สรา้งสารสนเทศใหทวถงโดยเนนการสรางพนธมตรทางธรุกจเพอสราง
มลูคา่เพิม่ใหแ้กอ่งคก์ร”
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SOD สาขาสือ่สาร

ื่ ่•สรา้งผลตอบแทนและความเชอืมั่นแกน่ักลงทนุ พัฒนาคณุภาพรายการและ
การบรกิารเพือ่รองรับเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็ว ตลอดจนสง่เสรมิ
ศกัยภาพในการขยายและรักษาสว่นแบง่ตลาดใหอ้ยูใ่น 3 ลําดบัแรกของวทิยุอสมท.

•เรง่ฟื้นฟผูลประกอบการของบรษิัท และวางกลยทุธเ์พือ่ปรับความสามารถ

ู ุ
โทรทศันใ์นระบบทีไ่มเ่รยีกเก็บคา่บรกิาร (Free TV)

ู ุ
ขององคก์รใหด้ําเนนิกจิการในธรุกจิโทรคมนาคมไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
รวมทัง้เป็นพันธมติรทางธรุกจิกบับรษิัท ทโีอท ีจํากดั (มหาชน) เพือ่ลด    
การลงทนทีซ่ํ้าซอ้น

กสท.

•เรง่ฟื้นฟผูลประกอบการของบรษิัท และวางกลยทุธเ์พือ่ปรับความสามารถ
ขององคก์รใหด้ําเนนิกจิการในธรกจิโทรคมนาคมไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

การลงทนุทซาซอน

โี ี ขององคกรใหดาเนนกจการในธรุกจโทรคมนาคมไดอยางมปร สทธภาพ 
รวมทัง้เป็นพันธมติรทางธรุกจิกบับรษิัท กสท โทรคมนาคม จํากดั (มหาชน) 
เพือ่ลดการลงทนุทีซ่ํ้าซอ้น

ทโีอที

•พัฒนาการใหบ้รกิารดา้นการสือ่สารขัน้พืน้ฐานใหท้ั่วถงึอยา่งเหมาะสม 
พัฒนาธรุกจิขนสง่ผา่นเครอืขา่ยไปรษณียแ์ละบรกิารดา้นการเงนิใหม้ี
ประสทิธภิาพ และนําเทคโนโลยทีีท่ันสมัยมาใชใ้นการบรกิาร

ปณท.
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      รฐัวสิาหกจิสาขาขนสง่

รายชือ่ ปัจจบุนักระทรวงคมนาคมเป็นผูก้ําหนดนโยบาย 
อนาคตจะมกีารจัดตัง้คณะกรรมการนโยบายการ

   สาขาขนสง่ทางอากาศ
บมจ. การบนิไทย
บมจ. ทา่อากาศยานไทย

ขนสง่และจราจรแหง่ชาตเิป็นผูก้ําหนดยทุธศาสตร์
และนโยบายของสาขาขนสง่ทัง้ระบบ 
โดยมกีระทรวงคมนาคมเป็นผูใ้หค้ําปรกึษา

บมจ. ทาอากาศยานไทย
บจ. วทิยกุารบนิ
สถาบนัการบนิพลเรอืน

ส ส่

ในปัจจบุันมหีน่วยงานระดบักรมทําหนา้ทีก่ํากบัดแูล
การขนสง่ทางบก นํ้า อากาศ

สาขาขนสงทางบก
การรถไฟแหง่ประเทศไทย
องคก์ารขนสง่มวลชนกรงุเทพ
การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแหง่

การลงทนุของสาขาขนสง่ในปี(2552 -2555) จะเนน้ 
Mass Transit และระบบราง เป็นหลักโดยมมีลูคา่การ

ประเทศไทย
การทางพเิศษแหง่ประเทศไทย 
บจ. ขนสง่ 

ลงทนุประมาณ 600,000 ลา้นบาท 

โครงขา่ยระบบขนสง่มวลชนทีส่มบรณจ์ะทําใหเ้กดิ

สาขาขนสง่ทางนํา้
การทา่เรอืแหง่ประเทศไทย
บจ. ไทยเดนิเรอืทะเล 

โครงขายระบบขนสงมวลชนทสมบรูณจะทาใหเกด
การเปลีย่นรปูแบบการเดนิทางจากระบบลอ้มาสู่
ระบบราง ลดการใชน้ํ้ามัน และเพิม่สดัสว่นการลงทนุ
จากภาคเอกชน

State Enterprise Policy Office, MOF



SOD สาขาขนสง่

โ ื้ ่ ื่ ื่ โ โ“พฒันาโครงสรา้งพนืฐาน และระบบการขนสง่เพอืเชอืมโยงโครงขา่ย
และการใหบ้รกิารใหม้มีาตรฐาน สนบัสนุนบรกิารขนสง่มวลชนและการ
พฒันาระบบโลจสิตกิส ์เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของ
ประเทศ และสง่เสรมิบทบาทการมสีว่นรว่มของภาคเอกชน”

State Enterprise Policy Office, MOF 13



SOD สาขาขนสง่

รง่รัดพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานระบบราง ละระบบงานใหม้คีณภาพ ละ• เรงรดพฒนาโครงสรางพนฐานระบบราง และระบบงานใหมคณุภาพและ
เพยีงพอ เพือ่ใหเ้ป็นระบบขนสง่หลกัของประเทศ รวมทัง้ฟื้นฟฐูานะการเงนิ
และปรับปรงุการบรหิารจัดการทรัพยส์นิใหม้ปีระสทิธภิาพ

รฟท.

• กอ่สรา้งรถไฟฟ้าใหเ้ป็นไปตามแผน เชือ่มตอ่ระบบโครงขา่ยและใชร้ะบบ   
ตวัรว่มเพือ่ใหส้ามารถรองรับการขยายตวัระบบขนสง่มวลชนไดอ้ยา่งมี
ป ิ ิ

รฟม.

• ปรับปรงุเสน้ทางเดนิรถและคณุภาพการใหบ้รกิารขนสง่มวลชน เพือ่ให ้
สามารถรองรับการขยายตวัของระบบขนสง่มวลชนในภาพรวม ละ ป็นมติร

ประสทิธภิาพ

ขสมก.
สามารถรองรบการขยายตวของระบบขนสงมวลชนในภาพรวมและเปนมตร  
กบัสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้ปรับปรงุฐานะการเงนิใหเ้ขม้แข็งไมเ่ป็นภาระตอ่ภาครัฐ 

ป ั ป ั ิ ั ี ใ ้ ิ ่ ่• ปรับปรงุ พัฒนาการบรหิารจัดการสถาน ีการใหบ้รกิารขนสงมวลชนระหวา่ง
เมอืงและภมูภิาคใหอ้ยูใ่นระดบัมาตรฐานสากล และเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
รวมทัง้บรหิารตน้ทนุใหม้ปีระสทิธภิาพ

บขส.

• พัฒนาโครงขา่ยทางพเิศษเพือ่สนับสนุนการพัฒนาระบบโลจสิตกิส ์และ  
การพัฒนาเมอืง รวมทัง้ สรา้งมลูคา่เพิม่จากสนิทรัพยท์ีม่ใีหม้ผีลตอบแทน 
ทางการเงนิในระดบัทีเ่หมาะสม

กทพ.

State Enterprise Policy Office, MOF 14

ทางการเงนในระดบทเหมาะสม



SOD สาขาขนสง่

่• พัฒนาทา่เรอืใหม้คีณุภาพ ทันสมัยมปีระสทิธภิาพการใหบ้รกิารทีไ่ด ้
มาตรฐานสากลเพือ่รองรับการขยายตวัของการขนสง่สนิคา้ระหวา่งประเทศกทท.

• พัฒนาทา่อากาศยานสากลใหส้ามารถรองรับการขยายตวัของการ เดนิทาง
และการขนสง่ทางอากาศไดอ้ยา่งเพยีงพอและยกระดบัคณุภาพการใหบ้รกิาร
และการบรหิารจัดการเพือ่เป็นทา่อากาศยานระดบัโลก สรา้งผลตอบแทน และ

ทอท.

และการบรหารจดการเพอเปนทาอากาศยานระดบโลก สรางผลตอบแทน และ
ความเชือ่มั่นใหก้บันักลงทนุอยา่งตอ่เนือ่ง

• พัฒนากลยทธก์ารแขง่ขนัในธรกจิอตสาหกรรมการบนิใหส้อดคลอ้งตอ่พฒนากลยทุธการแขงขนในธรุกจอตุสาหกรรมการบนใหสอดคลองตอ
สถานการณ ์สรา้งผลตอบแทนและความเชือ่มั่นใหก้บันักลงทนุอยา่งตอ่เนือ่ง

• พัฒนาโครงขา่ย อปกรณ์ และระบบงานใหท้นัสมัยมคีณภาพและเพยีงพอ

บกท.

พฒนาโครงขาย อปุกรณ และระบบงานใหทนสมยมคณุภาพและเพยงพอ 
รวมทัง้ใหบ้รกิารทีม่คีวามปลอดภยัและรวดเร็ว ตรงเวลาตามมาตรฐานสากล 
โดยบรหิารตน้ทนุใหอ้ยูใ่นระดบัเดยีวกบัอตุสาหกรรม

บวท.

• เรง่ทบทวนบทบาทเพือ่กําหนดแผนวสิาหกจิเพือ่การพัฒนายกระดบั
มาตรฐานการผลติบคุลากรทางการบนิ รวมทัง้ปรับปรงุคณุภาพการใหบ้รกิาร
ทางการศกึษาและฐานะทางการเงนิ ใหส้ามารถพึง่พาตนเองไดม้ากขึน้

สบพ.

State Enterprise Policy Office, MOF 15

ทางการศกษาและฐานะทางการเงน ใหสามารถพงพาตนเองไดมากขน



รฐัวสิาหกจิสาขาสาธารณูปการ

ื่

กระทรวงมหาดไทยเป็นผูก้ําหนดนโยบายสําหรับ
การประปานครหลวง (กปน.) และการประปาสว่น
ภมภิาค (กปภ )

การประปานครหลวง 

รายชอื ภมูภาค (กปภ.) 

ในปัจจบันสาขาประปากระทรวงมหาดไทยและ

การประปาสว่นภมูภิาค

องคก์ารจดัการนํา้เสยี

ในปจจบุนสาขาประปากระทรวงมหาดไทยและ
กระทรวงทรัพย ์อยูร่ะหวา่งการทบทวนรา่ง พรบ. 
ประกอบกจิการนํ้า พ.ศ. .... และ พรบ. ประกอบ
กจิการประปา พ.ศ. .... องคการจดการนาเสย

การเคหะแหง่ชาติ
กปน. และ กปภ. กํากบัดแูลตนเองในระหวา่งที่
ั ไ ่ ี ั ั ้ ์ ํ ัการนคิมอตุสาหกรรมฯ

บ. ธนารกัษพ์ฒันาสนิทรพัยฯ์ กปน. ทําหนา้ทีผ่ลติและจําหน่ายนํ้าในเขต
ป ิ ( ป

ยังไมม่กีารจัดตงัองคก์รกํากบัดแูล 

 
กรงุเทพฯและปรมิณฑล (สมทุรปราการ
และนนทบรุ)ี
กปภ. ทําหนา้ทีผ่ลติและจําหน่ายนํ้าในจังหวัด
อืน่ๆทีไ่มม่อีงคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

State Enterprise Policy Office, MOF

อนๆทไมมองคกรปกครองสวนทองถน
ดแูลอยู่



SOD สาขาสาธารณูปการ

“ตอบสนองความตอ้งการข ัน้พืน้ฐาน และสง่เสรมิการยกระดบั              
คณุภาพชวีติของประชาชน รวมถงึพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์                

ใหเ้กดิประโยชนส์งสด”ใหเกดประโยชนสงูสดุ

State Enterprise Policy Office, MOF 17



SOD สาขาสาธารณูปการ

•ปรับปรงุและขยายโครงขา่ยระบบประปาเพือ่รองรับการเจรญิเตบิโตของพืน้ที่
บรกิารใหส้อดคลอ้งกบัการขยายตวัของเมอืง 

้ ี ้
กปน.

•ควบคมุคณุภาพนํ้า และลดอตัราการสญูเสยีของนํ้าประปา อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
•เตรยีมความพรอ้มองคก์รเพือ่รองรับการบงัคบัใช ้พรบ. ประกอบกจิการนํ้า  
พ.ศ. ....

กปน.

•ผลกัดนัการจัดทําแผนแมบ่ทการใหบ้รกิารนํ้าประปา เพือ่ใหเ้กดิความชดัเจน
ของการลงทนุ
•ควบคมุคณุภาพนํ้า และลดอตัราการสญูเสยีของนํ้าประปา อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
•เตรยีมความพรอ้มองคก์รเพือ่รองรับการบงัคบัใช ้พรบ. ประกอบกจิการนํ้า 

กปภ.

พ.ศ. ....

•ทบทวนบทบาทและความจําเป็นขององคก์รใหช้ดัเจนโดยเร็วอจน.
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SOD สาขาสาธารณูปการ

•เรง่ดําเนนิการตามแผนพลกิฟื้นฯ เพือ่ใหม้ฐีานะทางการเงนิทีด่ขี ึน้
•จัดใหม้ทีีอ่ยูอ่าศยัเพือ่รองรับความตอ้งการของกลุม่ผูม้รีายไดน้อ้ย/ปานกลาง

ึ ิ ั ั ี่ ใ่ ั ิ โ
กคช.

รวมถงึการบรหิารจัดการและพัฒนาชมุชนทอียูใ่นความรับผดิชอบ โดยเฉพาะ
กรณีชมุชนดนิแดง 

ั ใ ้ ิ ิ ั ์ ่ ปี ส ิ ิ ื่ ํ

กคช.

•พัฒนาการใหบ้รกิารและการบรหิารจัดการองคก์รอยางมปีระสทธภิาพ เพอืทํา
หนา้ทีเ่ป็นผูพ้ัฒนาอสงัหารมิทรัพยภ์าครัฐในการสรา้งมลูคา่เพิม่ใหก้บัทรัพยส์นิ
ของภาครัฐ 

ธพส.

• สง่เสรมิและสนับสนุนการจัดหาพืน้ทีท่ีม่คีวามเหมาะสม พรอ้มทัง้โครงสรา้ง
ื้ ใ ั ั ้ ิ ใ ่ ั ้ ํ ัพนืฐานในการจัดตงันคิมอตุสาหกรรมใหม ่รวมทังขยายขอบเขตการกํากบัดแูล

พืน้ทีอ่ตุสาหกรรม เพือ่เป็นกลไกขบัเคลือ่นยทุธศาสตรก์ารลงทนุและกระจาย
ความเจรญิสูภ่มูภิาค

่

กนอ.

• ยกระดบันคิมอตุสาหกรรมทีม่คีวามพรอ้มไปสูก่ารเป็นเมอืงอตุสาหกรรม  
พรอ้มทัง้เรง่รัดการลงทนุในโครงสรา้งพืน้ฐานและสิง่อํานวยความสะดวก 
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SOD สาขาสถาบนัการเงนิ 

“เป็นกลไกของภาครฐั เพือ่สรา้งโอกาสใหป้ระชาชนเขา้ถงึ 
่ ิ ่ ั ั ี ิ ใ ้แหลง่เงนิทนุควบคูก่บัการยกระดบัคณุภาพชวีติภายใต ้        
การบรหิารจดัการองคก์รทีม่ ัน่คง มมีาตรฐาน                 

ตลอดจนใชท้รพัยากรรว่มกนัอยา่งมปีระสทิธภิาพ”ตลอดจนใชทรพยากรรวมกนอยางมประสทธภาพ
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SOD สาขาสถาบนัการเงนิ 

่•พัฒนาผลติภณัฑแ์ละการบรกิารใหท้ัดเทยีมกบัคูแ่ขง่ พรอ้มกบัยกระดบัการบรหิารจัดการทีด่ ี         
และมคีวามรับผดิชอบตอ่สงัคม

่•เป็นสถาบนัการเงนิทีใ่หค้วามชว่ยเหลอืดา้นเงนิทนุแกภ่าคการเกษตรและชนบท ควบคูก่บัการ
เสรมิสรา้งองคค์วามรูแ้ละสนับสนุนการพัฒนาอาชพี เพือ่ยกระดบัคณุภาพชวีติของเกษตรกร
•สง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการเพิม่ประสทิธภิาพของการบรหิารและบรกิารประชาชน 

•เป็นสถาบนัการเงนิหลักทีใ่หส้นิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยัแกผู่ม้รีายไดป้านกลางและรายไดน้อ้ย 
•เรง่รัดการบรหิารจัดการ และแกป้ัญหาหนีด้อ้ยคณุภาพ (NPL) 
•เรง่รัดการการปลอ่ยสนิเชือ่สําหรับโครงการตามนโยบายรัฐอยา่งมปีระสทิธภิาพ

•เป็นสถาบนัการเงนิหลักทีมุ่ง่เนน้การสรา้งมลูคา่เพิม่ใหแ้กช่มุชน และเศรษฐกจิ ฐานราก เพือ่พัฒนา
เศรษฐกจิของประเทศใหม้ั่นคงอยา่งยัง่ยนื 
•เป็นสถาบนัการเงนิทีส่นับสนนและสง่เสรมิ การออมของประชาชน •เปนสถาบนการเงนทสนบสนุนและสงเสรม การออมของประชาชน 

•มุง่สนับสนุนใหว้สิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SME) ทีม่ศีกัยภาพทางธรุกจิแตม่หีลักประกนั
ไมเ่พยีงพอ สามารถเขา้ถงึแหลง่เงนิทนได ้โดยมกีารบรหิารภาระคํ้าประกนัทีม่ปีระสทิธภิาพ เพือ่ไมเ ง ส ม รถเ ถงแ ลงเงน นุไ โ ม ร ร รภ ร ร น ม ร ส ภ เ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาภาระคํ้าประกนัทีไ่มก่อ่ใหเ้กดิรายได ้(Non Performing Guarantees: 
NPGs) ขององคก์ร 
•พัฒนาผลติภณัฑแ์ละบรกิารเพือ่ใหม้คีวามหลากหลายโดยสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ผใ้ชบ้รกิาร
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ผใูชบรการ 



SOD สาขาสถาบนัการเงนิ 

ป็นสถาบนัการ งนิหลักของรัฐทีใ่หบ้รกิารทางการ งนิ ละบรกิารอืน่ๆ ที่ ป็นการสนับสนน ละ•เปนสถาบนการเงนหลกของรฐทใหบรการทางการเงนและบรการอนๆ ทเปนการสนบสนุนและ
สง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม และมกีารเชือ่มโยงการผลติของลกูคา้ SMEs กบัตลาด
•เรง่รัดแกไ้ขปัญหาหนีด้อ้ยคณุภาพ (NPL) และแกไ้ขปัญหาบรหิารจัดการภายในองคก์รใหม้ ี      
ธรรมาภบิาล โดยสรา้งความโปรง่ใสในการปลอ่ยสนิเชือ่ และสรา้งระบบในการวเิคราะหค์วามเสีย่ง       
ทีม่มีาตรฐาน 

•เป็นธนาคารทีใ่ชเ้ครือ่งมอืทางการเงนิและองคค์วามรู ้เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการสง่ออก   
และนําเขา้ของธรกจิไทย สง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศและธรกจิไทยในตา่งประเทศ ใหส้ามารถและนาเขาของธรุกจไทย สงเสรมการคาระหวางประเทศและธรุกจไทยในตางประเทศ ใหสามารถ
แขง่ขนัได ้เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนัของประเทศ 
•เป็นผูน้ําหรอืผูป้ระสานงาน เพือ่สรา้งโอกาสใหมท่างดา้นการสง่ออกและการลงทนุใหก้บัธรุกจิไทย
ในตา่งประเทศ 

•เป็นสถาบนัการเงนิของรัฐเพือ่การพัฒนาตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยัและพัฒนาตลาดทนุโดยออก 
Mortgage Backed Securities (MBS)
•สนับสนนใหค้นไทยมทีีอ่ยอ่าศยัโดยสามารถขอกส้นิเชือ่อตัราดอกเบีย้ คงทีร่ะยะยาวได ้•สนบสนุนใหคนไทยมทอยอูาศยโดยสามารถขอกสูนเชออตราดอกเบย คงทระยะยาวได 

•มุง่ดําเนนิธรุกจิทางการเงนิตามหลักศาสนาอสิลาม พรอ้มกบัการใหบ้รกิารประชาชนทั่วไป 

•จัดทําแผนการพัฒนา ปรับโครงสรา้ง และรปูแบบการบรหิารจัดการองคก์รทีเ่หมาะสมเพือ่ความ
คลอ่งตวัในการจัดหาเงนิทนุ และมรีะบบการบรหิารจัดการทางการเงนิเพือ่รองรับ การขยายตวัของ
ธรกจิได ้สธค
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ธรุกจไดสธค.



SOD สาขาอตุสาหกรรมและพาณิชยกรรม 

“เพิม่ศกัยภาพในการดาํเนนิธรุกจิ โดยคาํนงึถงึ
สงัคมและสิง่แวดลอ้ม”สงคมและสงแวดลอม
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SOD สาขาอตุสาหกรรมและพาณิชยกรรม 

•ยกระดบัการบรหิารจัดการ มมีาตรการการกระจายสลากใหเ้ป็นธรรมและ 
ป้องกนัการขายสลากเกนิราคา และเป็นองคก์รทีส่ามารถสรา้งรายไดใ้หแ้ก่
ป ศ ่ ปี ส ิ ิ ั ้ ั ั ์ ์ ใ ้ ีประเทศอยา่งมปีระสทธภิาพ รวมทังพัฒนาภาพลกัษณอ์งคก์รใหม้คีวาม 
โปรง่ใส และมสีว่นในการสนับสนุนการพัฒนาสงัคม

สลาก

•ปรับโครงสรา้งองคก์รเป็นนติบิคุคล รวมทัง้ทบทวนบทบาทของโรงพยาบาล     
โรงงานยาสบู
เรง่รัดการกอ่สรา้งโรงงานผลติยาสบแหง่ใหมใ่หเ้ป็นไปตามแผนรยส •เรงรดการกอสรางโรงงานผลตยาสบูแหงใหมใหเปนไปตามแผน

• เรง่สรา้งความชดัเจนแผนการยา้ยโรงงานและดแลรับผดิชอบตอ่คณภาพและ

รยส.

เรงสรางความชดเจนแผนการยายโรงงานและดแูลรบผดชอบตอคณุภาพและ
ความปลอดภยัของชมุชนและสิง่แวดลอ้ม

่

อส.

•ปรับโครงสรา้งองคก์รเป็นนติบิคุคล และเตรยีมความพรอ้มเพือ่รองรับการ         
เปิดการคา้เสรี
•ควบคมุตน้ทนุใหส้ะทอ้นกบัระดบัราคาทีแ่ขง่ขนัได ้โรงงาน
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ไพ่



SOD สาขาอตุสาหกรรมและพาณิชยกรรม 

•จัดทําแผนธรุกจิเพือ่เพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนั
•เรง่รัดหาผลประโยชนจ์ากการพัฒนาพืน้ทีส่ถานทีป่ระกอบกจิการเดมิ
•เรง่รัด พัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน อปกรณ/์ ระบบงานในสถานทีป่ระกอบกจิการ•เรงรด พฒนาโครงสรางพนฐาน อปุกรณ/ ระบบงานในสถานทประกอบกจการ
แหง่ใหม ่ใหม้คีณุภาพ และเพยีงพอตอ่การเพิม่ ขดีความสามารถในการแขง่ขนั
ของประเทศ 

บอก.

•ศกึษาแนวทางในการปรับองคก์ร เพือ่เพิม่ความคลอ่งตวัในการบรหิารงาน
•สง่เสรมิศกัยภาพในการผลติและจําหน่ายสิง่พมิพ ์เพือ่เพิม่ขดีความสามารถ 
ในการแขง่ขนั และเพิม่สว่นแบง่ตลาดโรงพมิพ์

ตํารวจ

•ทบทวนบทบาทขององคก์รเพือ่ใหเ้กดิความชดัเจนในการดําเนนิงานตาม
นโยบายรัฐบาล รวมทัง้จัดทําแผนธรุกจิ และการบรหิารทรัพยส์นิ และปรับปรงุ
การบรหิารจัดการใหม้ปีระสทิธภิาพการบรหารจดการใหมประสทธภาพอต.
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SOD สาขาสงัคมและเทคโนโลย ี

“มุง่สง่เสรมิพฒันาคณุภาพชวีติ และการเรยีนรูข้องประชาชน สรา้ง
นวตักรรมเพือ่สง่เสรมิการดาํเนนิงานของภาครฐัและเอกชน รวมถงึ                
การสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืท ัง้ในและตา่งประเทศ”การสรางเครอขายความรวมมอทงในและตางประเทศ
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SOD สาขาสงัคมและเทคโนโลย ี

•เรง่ปรับปรงุระบบขอ้มลูโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการเพิม่ประสทิธภิาพ  
เพือ่การบรหิารดา้นการทอ่งเทีย่วใหม้ขีอ้มลูเป็นปัจจบุนั 
•จัดทําแผนวสิาหกจิใหม้คีวามชดัเจน รวมถงึแผนปฏบิตักิารใหค้รอบคลม•จดทาแผนวสาหกจใหมความชดเจน รวมถงแผนปฏบตการใหครอบคลมุ   
ทั่วทัง้องคก์รใหม้รีะบบการบรหิารจัดการในเชงิบรูณาการโดยมมีาตรการ
รองรับความเสีย่งของธรุกจิการทอ่งเทีย่ว

ททท.

•จัดทําแผนพัฒนากฬีาอาชพีและเพือ่ความเป็นเลศิ การบรหิารทรัพยส์นิ 
โดยเนน้ผลสําเร็จของแผนโ เนน ลส เร งแ น
•พัฒนาระบบองคค์วามรูด้า้นวทิยาศาสตรก์ารกฬีา เพือ่ถา่ยทอดใหน้ักกฬีา 
ผูป้ฏบิตังิานและประชาชน

กกท.

•ขยายการจัดแสดงพพิธิภณัฑด์ว้ยการพัฒนานทิรรศการ กจิกรรม และ
วทิยาศาสตรร์ปแบบใหม่ๆ ใหม้นีวตักรรเทคโนโลยเีทคโนโลยทีันสมัยวทยาศาสตรรปูแบบใหมๆ ใหมนวตกรรเทคโนโลยเทคโนโลยทนสมย
•พัฒนาระบบการจัดการองคค์วามรูท้างดา้นวทิยาศาสตรร์ปูแบบใหมใ่น
องคก์ร รวมทัง้ปรับกระบวนงาน และสง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารจัดการพพิธิภณัฑ์

อพวช.
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เพอเพมประสทธภาพในการบรหารจดการพพธภณฑ 



SOD สาขาสงัคมและเทคโนโลย ี

•วจิัย พัฒนา และถา่ยทอดวทิยาศาสตร ์และเทคโนโลยคีวามรูด้า้น
วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรมไปใชใ้นการเพิม่ผลผลติเชงิพาณชิย์
ใ ั ัวว ในสาขาหลกัทกุระดบั
•สรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืดา้นการวจิัยและพัฒนากบัหน่วยงานภาครัฐ 
เอกชนทัง้ในและตา่งประเทศ

วว.

•มบีทบาทในการรักษาระดบัราคายาและเวชภณัฑท์ีจ่ําเป็นตอ่สงัคมไทย          
ใหอ้ยใ่นระดบัทีเ่หมาะสม และสง่เสรมิการเขา้ถงึยาและเวชภณัฑข์องใหอยใูนระดบทเหมาะสม และสงเสรมการเขาถงยาและเวชภณฑของ        
ประชาชนอยา่งทั่วถงึ 
•เรง่ปรับปรงุระบบขอ้มลู และพัฒนาระบบบญัชเีชงิพาณชิยแ์ละเชงิสงัคมเพือ่
้ ิ ใ ใ้ ํ ิ ิ

อภ.

ผูบ้รหิารใชใ้นการดําเนนิธรุกจิ 

State Enterprise Policy Office, MOF 28



SOD สาขาเกษตร

“เป็นเครือ่งมอืของภาครฐัในการยกระดบัคณุภาพชวีติของเกษตรกร”
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SOD สาขาเกษตร

•เป็นองคก์รทีเ่ป็นเครือ่งมอืของรัฐในการเสนอแนะและดําเนนิการตาม
นโยบายโคนมและผลติภณัฑน์ม รวมทัง้เพิม่ศกัยภาพและ ปรับกลยทุธ์
ทางธรกจิใหท้ันสมัยอสค ทางธรุกจใหทนสมย

ั ั ิ ป็ ื่ ั ั

อสค.

•พัฒนาการบรหิารจัดการสนิคา้เกษตรอยา่งเป็นระบบเพอืรักษาระดบั
ราคา พรอ้มทัง้เป็นศนูยข์อ้มลูพชืผลทางการเกษตรและบรหิารจัดการ
องคก์รอยา่งมปีระสทิธภิาพอตก.

้•สรา้งความชดัเจนในทศิทางการดําเนนิธรุกจิขององคก์ร รวมทัง้         
มกีารกําหนดกลยทุธ ์เพือ่ใหม้กีารปรับปรงุการบรหิารจัดการ และระบบ
ฐานขอ้มลูทีใ่ชใ้นการบรหิารใหส้อดคลอ้งกบัทศิทางขององคก์รที่อคส. ฐ ู
ชดัเจน
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SOD สาขาเกษตร

•ปรับบทบาทองคก์รเพือ่ดําเนนิการในเชงิพาณชิยใ์นการเป็นเครือ่งมอื
้ของรัฐดา้นการประมงและตลาดสตัวน์ํ้า

อสป.

•เรง่รัดปรับโครงสรา้งองคก์รรองรับการควบรวมกจิการกบั อ.ส.ย. เพือ่
่ ิ ์ ่ ป็การสง่เสรมิและสงเคราะหเ์กษตรกรสวนยางอยา่งเป็นระบบครบวงจร

สกย.

•เรง่รัดปรับโครงสรา้งองคก์รรองรับการควบรวมกจิการกบั สกย. เพือ่
ความแข็งแกรง่ทางธรกจิยางอยา่งเป็นระบบครบวงจรความแขงแกรงทางธรุกจยางอยางเปนระบบครบวงจร

อสย.

State Enterprise Policy Office, MOF
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อสป.



SOD สาขาทรพัยากรธรรมชาติ

“บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตใิหเ้กดิมลูคา่ทางเศรษฐกจิและ
สงัคม และพฒันาองคค์วามรเ้พือ่เป็นแหลง่เรยีนรข้องประชาชน”สงคม และพฒนาองคความรเูพอเปนแหลงเรยนรขูองประชาชน
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SOD สาขาทรพัยากรธรรมชาติ

•มุง่สูก่ารเป็นองคก์รแหง่การเรยีนรูใ้นดา้นความหลากหลายของ
ทรัพยากรพชื และพัฒนาความรูด้า้นพฤกษศาสตรเ์พือ่ใหเ้กดิมลูคา่

ัอสพ. ทางเศรษฐกจิและสงัคม

•อนุรักษ์พันธุส์ตัวป์่าหายาก และพัฒนาสวนสตัวท์ีม่อียูใ่หเ้ป็นแหลง่
เรยีนรูแ้ละพักผอ่น ปรับปรงุการบรกิารและการบรหิารจัดการใหม้ี
ป ิ ิ ป็อสส. ประสทธภิาพเป็นมาตรฐานสากล

ป

•จัดหาแนวทางในการระดมเงนิทนุระยะยาวเพือ่ปลกูป่าใหค้รอบคลมุพืน้ที่
ทีไ่ดร้ับมอบหมาย 

ี ็ ็ออป. •เรง่ปรับปรงุระบบขอ้มลูการบญัชใีหเ้ป็นมาตรฐานสากลและเป็นปัจจบุนั 
•สํารวจสวนป่าเพือ่จัดทําระบบฐานขอ้มลูใหค้รบถว้นสมบรูณ ์
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หลกัการและแนวทางการกาํกบัดแลทีด่ ีหลกการและแนวทางการกากบดแูลทด
ในรฐัวสิาหกจิ ปี 2552

กนัยายน 2552



1. ความเป็นมาและการดาํเนนิการ

ั ์หลกัเกณฑแ์ละ
แนวทางการ
กาํกบัดแูลทีด่ ี
ในรฐัวสิาหกจิ  
ปี 2544

ครม.ไดม้มีต ิ

รา่ง
หลกัการ
และ

ป 2544 เห็นชอบ
รา่งหลกัการและ
แนวทางการกาํกบั

ดแลทีด่ใีน

คูม่อื CG 
OECD-SOE 
ปี 2005

แนวทาง
การกาํกบั
ดแูลทีด่ใีน
รฐัวสิาหกจิ 
ปี

ดแูลทดใน
รฐัวสิาหกจิ ปี ... 
ตามที ่ประธาน 
กนร. เสนอ 
ื่ ี่ป 2005

คม่อื CG ตลท.

ป ... เมอืวนัท ี3 ม.ิย. 52

คมูอ CG ตลท. 
ปี 49

(2006)

State Enterprise Policy Office, MOF
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2.หลกัสาํคญัสาํหรบัการจดัทาํหลกัการและแนวทางการกาํกบัดแูล
่

ญ
ทีด่ใีนรฐัวสิาหกจิ ปี 2552

1. Accountabilityy
2. Responsibility
3. Equitable Treatment
4. Transparency4. Transparency
5. Value Creation
6. Ethics
7  Participation

State Enterprise Policy Office, MOF

7. Participation



4.องคป์ระกอบของหลกัการและแนวทางการกาํกบัดแูลทีด่ใีนรฐัวสิาหกจิ ปี 2552

่่ ่่
หมวดที ่หมวดที ่11  

การดาํเนนิการของการดาํเนนิการของ
ภาครฐัในฐานะเจา้ของภาครฐัในฐานะเจา้ของ

หมวดที ่หมวดที ่33
ความรบัผดิชอบความรบัผดิชอบ
ของคณะกรรมการของคณะกรรมการ

หมวดที ่หมวดที ่55
การเปิดเผยขอ้มลูการเปิดเผยขอ้มลู
สารสนเทศและสารสนเทศและ

โป ่ ใโป ่ ใ
ฐ ฐฐ ฐ

ความโปรง่ใสความโปรง่ใส

หมวดที ่หมวดที ่22  
สทิธแิละสทิธแิละ

ความเทา่เทยีมกนัความเทา่เทยีมกนั

หมวดที ่หมวดที ่44  
บทบาทของบทบาทของ

หมวดที ่หมวดที ่66  
จรรยาบรรณจรรยาบรรณความเทาเทยมกนความเทาเทยมกน

ของเจา้ของกจิการของเจา้ของกจิการ//
ผูถ้อืหุน้ผูถ้อืหุน้

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

State Enterprise Policy Office, MOF



 4. องคป์ระกอบของหลกัการและแนวทางการกาํกบัดแูลทีด่ใีนรฐัวสิาหกจิ ปี 2552 (ตอ่)

หมวดที่หมวดที่ 11
หมวดที ่หมวดที ่22  

สทิธแิละความเทา่เทยีมสทิธแิละความเทา่เทยีมหมวดท หมวดท 11
การดาํเนนิการของภาครฐัการดาํเนนิการของภาครฐั

ในฐานะเจา้ของในฐานะเจา้ของ

สทธและความเทาเทยมสทธและความเทาเทยม
กนัของเจา้ของกจิการกนัของเจา้ของกจิการ//

ผถ้อืหน้ผถ้อืหน้
• ภาครฐัควรกาํหนด ภาครฐัควรกาํหนด Statement of Statement of 
DirectionsDirections
ควรมีควรมี Statement ofStatement of CorporateCorporate

ผถูอหนุผถูอหนุ
••  เป็นกรรมการในรฐัวสิาหกจิไมเ่กนิ เป็นกรรมการในรฐัวสิาหกจิไมเ่กนิ 
33  แหง่ แหง่ 
•• กรรมการรฐัวสิาหกจิไมค่วรเป็นกรรมการรฐัวสิาหกจิไมค่วรเป็น••  ควรม ควรม Statement ofStatement of Corporate Corporate 

IntentIntent
กรรมการรฐวสาหกจไมควรเปน กรรมการรฐวสาหกจไมควรเปน 

RegulatorRegulator  ในรฐัวสิาหกจิสาขาน ัน้ๆ ในรฐัวสิาหกจิสาขาน ัน้ๆ 
••  กรรมการรฐัวสิาหกจิ ควรพน้จากกรรมการรฐัวสิาหกจิ ควรพน้จาก
ตาํแหนง่ผบ้รหิารสงสดของตาํแหนง่ผบ้รหิารสงสดของตาแหนงผบูรหารสงูสดุของตาแหนงผบูรหารสงูสดุของ
รฐัวสิาหกจิน ัน้แลว้ อยา่งนอ้ย รฐัวสิาหกจิน ัน้แลว้ อยา่งนอ้ย 11    ปี ปี 

State Enterprise Policy Office, MOF



 4. องคป์ระกอบของหลกัการและแนวทางการกาํกบัดแูลทีด่ใีนรฐัวสิาหกจิ ปี 2552 (ตอ่)

ี่ี่ 44
หมวดที ่หมวดที ่33

ความรบัผดิชอบของความรบัผดิชอบของ

หมวดท ีหมวดท ี44
บทบาทของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีบทบาทของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

ความรบผดชอบของความรบผดชอบของ
คณะกรรมการคณะกรรมการ

••  ควรจดัใหม้ยีทุธศาสตรก์ารพฒันาควรจดัใหม้ยีทุธศาสตรก์ารพฒันา
่่

กรรมการรฐัวสิาหกจิตอ้งตระหนกัและให้กรรมการรฐัวสิาหกจิตอ้งตระหนกัและให้
ความม ัน่ใจวา่สทิธขิองผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีจะความม ัน่ใจวา่สทิธขิองผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีจะ
ไดร้บัการคุม้ครองอยา่งเทา่เทยีมกนัไดร้บัการคุม้ครองอยา่งเทา่เทยีมกนั

องคก์รทีส่อดคลอ้งกบัองคก์รทีส่อดคลอ้งกบั SODSOD
••  ควรกาํหนดบรรทดัฐานการฏบิตังิานควรกาํหนดบรรทดัฐานการฏบิตังิาน
และการประเมนิผลของคณะกรรมการและการประเมนิผลของคณะกรรมการ
อยา่งเป็นธรรม โปรง่ใสอยา่งเป็นธรรม โปรง่ใส

กรรรมการควรกาํหนดนโยบายในการดแูลกรรรมการควรกาํหนดนโยบายในการดแูล
สิง่แวดลอ้มและสงัคม ตลอดจนรบัฟงัความสิง่แวดลอ้มและสงัคม ตลอดจนรบัฟงัความ
คดิเห็นของประชาชนในกรณีทีอ่าจมีคดิเห็นของประชาชนในกรณีทีอ่าจมีอยางเปนธรรม โปรงใสอยางเปนธรรม โปรงใส

•• ควรมกีรรมการทีเ่ป็นอสิระจากภายนอกควรมกีรรมการทีเ่ป็นอสิระจากภายนอก
อยา่งนอ้ย อยา่งนอ้ย 1 1 ใน ใน 3 3 ของกรรมการท ัง้คณะ ของกรรมการท ัง้คณะ 
โดยอยา่งนอ้ย โดยอยา่งนอ้ย 1 1 คนควรแตง่ต ัง้จาก คนควรแตง่ต ัง้จาก 

ผลกระทบตอ่คณุภาพสิง่แวดลอ้ม ผลกระทบตอ่คณุภาพสิง่แวดลอ้ม 
สขุอนามยัสขุอนามยั

Directors’ PoolDirectors’ Pool

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี: เจา้ของกจิการ/ผูถ้อืหุน้ 
พนักงาน  ลกูคา้ ประชาชน คูค่า้ เจา้หนี/้ลกูหนี ้

State Enterprise Policy Office, MOF

ตลอดจนสงัคมโดยรวม



 4. องคป์ระกอบของหลกัการและแนวทางการกาํกบัดแูลทีด่ใีนรฐัวสิาหกจิ ปี 2552 (ตอ่)

หมวดที ่หมวดที ่66  
จรรยาบรรณจรรยาบรรณหมวดที่หมวดที่ 55 จรรยาบรรณจรรยาบรรณ

ควรจดัใหม้แีนวทางปฏบิตั ิควรจดัใหม้แีนวทางปฏบิตั ิ
เก ีย่วกบัจรรยาบรรณของเกีย่วกบัจรรยาบรรณของ

หมวดท หมวดท 55
การเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศการเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศ

และความโปรง่ใสและความโปรง่ใส เกยวกบจรรยาบรรณของเกยวกบจรรยาบรรณของ
ผูบ้รหิาร พนกังาน และผูบ้รหิาร พนกังาน และ

เจา้ของเจา้ของ•• เปิดเผยขอ้มลูใหต้รงเวลาและเปิดเผยขอ้มลูใหต้รงเวลาและ
ครบถว้นครบถว้น

        --  แนวทางปฏบิตัทิ ีด่ขีองผูบ้รหิารแนวทางปฏบิตัทิ ีด่ขีองผูบ้รหิาร
ตอ่เจา้ของ พนกังาน ผูบ้รหิาร ตอ่เจา้ของ พนกังาน ผูบ้รหิาร 

ลกูคา้ คูแ่ขง่ทางการคา้ และสงัคมลกูคา้ คูแ่ขง่ทางการคา้ และสงัคม

ครบถวนครบถวน
••  จดัใหม้คีณะกรรมการตรวจสอบจดัใหม้คีณะกรรมการตรวจสอบ
••  จดัต ัง้หนว่ยงานบรหิารความเสีย่งจดัต ัง้หนว่ยงานบรหิารความเสีย่ง

สว่นรวมสว่นรวม
        --  แนวทางปฏบิตัทิ ีด่ขีองพนกังานแนวทางปฏบิตัทิ ีด่ขีองพนกังาน
        --  แนวทางปฏบิตัทิ ีด่ขีองเจา้ของแนวทางปฏบิตัทิ ีด่ขีองเจา้ของ
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