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รพี สุจริตกุล
สัมมนา FETCO 

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560
หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียนฯ ชั้น 7 ตลาดหลักทรัพย์ฯ1
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โครงสร้างการก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจตามร่างกฎหมายพัฒนารัฐวิสาหกิจ

คณะรัฐมนตรี

คนร.

สคร. บรรษัทฯ

44 รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายจัดตั้ง 11 รัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัท

กระทรวงการคลัง

- ผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบรรษัท
- ก ากับการลงทุน
- ประเมินผลบรรษัท

Policymaker

Active Shareholder

แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ

ระบบประเมินผลที่เชือ่มโยงกับยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ

Advisory

ฝ่ายเลขานุการ คนร.

ก าหนดหลักเกณฑ์
การประเมินผล

ส่งผ่านนโยบายไปสู่การปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ

ท าหน้าท่ี
ประเมินผล

ตามหลักเกณฑ์
ที่ คนร. ก าหนด

ท าหน้าท่ี
ประเมินผล

ตามหลักเกณฑ์
ที่ คนร. ก าหนด



หลักการของร่างกฎหมายพฒันารัฐวิสาหกิจ

เพื่อให้สามารถวัดผลการด าเนินงาน
ตามแผนและนโยบาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นรูปธรรมสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์

เพื่อท าหน้าที่ผู้ถือหุ้นเชิงรุก
ในการเพ่ิมศักยภาพ
รัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัท

เพื่อสร้างความโปร่งใสและได้มาตรฐาน
โดยการก าหนดสมรรถนะเพื่อให้ได้คนดี
และคนเก่งมาเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ

เพื่อน าระบบการก ากับดูแล
กิจการที่ดีมาใช้กับรัฐวิสาหกิจ

เพื่อก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจให้ด าเนินงานร่วมกัน
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

เพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนา
รัฐวิสาหกิจให้ชัดเจน

และสอดคล้องกับ
และยุทธศาสตร์ชาติพ.ร.บ.

พัฒนา

รัฐวิสาหกิจ

จัดตั้ง
คณะกรรมการ

นโยบาย
รัฐวิสาหกิจ
ระดับชาติ

มีแผนยุทธศาสตร์
รัฐวิสาหกิจ
เป็นครั้งแรก

น าระบบ
ธรรมาภิบาลที่ดี

มาใช้

มีกระบวนการ
คัดเลือกกรรมการ

จัดตั้งบรรษัท
วิสาหกิจแห่งชาติ

พัฒนาระบบ
ประเมินผล
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คณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ (มาตรา 6 – 14)

องค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) จ านวน 16 คน 

นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ
รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายหนึ่งคน รองประธานกรรมการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กรรมการ
รัฐมนตรีอื่นซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจ านวนสองคน กรรมการ

ปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการ
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการ
เลขาธิการ สศช. กรรมการ
ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ กรรมการ
ประธานกรรมการบรรษัท กรรมการ
ผอ. สคร. กรรมการและเลขานุการ

ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผ่านกระบวนการสรรหา กรรมการ
โดยคณะกรรมการคัดเลือกฯ

ภาคการเมือง
(5 คน)

ภาคกรรมการ
โดยต าแหน่ง

(6 คน)

ภาคกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

(5 คน)

วัตถุประสงค์

เพ่ือพิจารณาก าหนดนโยบาย
ในภาพรวมให้เป็นเอกภาพ และ
สอดคล้องกับแผนพัฒน์ฯ
และยุทธศาสตร์ชาติ

วัตถุประสงค์
1) เพ่ือเชื่อมโยงภารกิจหน้าที่
ของรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้อง
กับกฎหมายหลักท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบของส่วนราชการ
2) เพ่ือให้การพิจารณาของ คนร. 
เป็นไปด้วยความรอบคอบ
และครอบคลุมประเด็นที่เก่ียวข้อง

วัตถุประสงค์

เพือให้การพิจารณาของ คนร. 
สามารถน าองค์ความรู้และความ
เชี่ยวชาญของผู้ทรงคุณวุฒิ
มาประกอบการก าหนดนโยบาย
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การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คนร. (มาตรา 15-19)

(1) บุคคลซึ่งเคยด ารงต าแหน่งปลัดกระทรวงการคลัง 
ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงพลังงาน 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการ สศช. 
ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ  หรือผู้ว่าการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย  จ านวนห้าคน
(2) บุคคลซึ่งเคยด ารงต าแหน่งประธานสภาหอการค้าฯ 
ประธานสภาอุตสาหกรรมฯ หรือประธานสมาคม
ธนาคารไทย จ านวนสองคน 

คณะกรรมการคัดเลือกจ านวน 7 คน

กรรมการคัดเลือกต้องไม่เป็นข้าราชการประจ า 
ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและไม่มผีลประโยชน์
หรือส่วนได้เสียที่ขัดต่อการปฏิบัตหินา้ที่ตาม พ.ร.บ. นี้
ในขณะที่ได้รับแต่งตั้งและในระหว่างการปฏิบตัิหน้าที่

ออกระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือก โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี ก.คลัง

เปิดเผยระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือก ที่รัฐมนตรี ก.คลัง เห็นชอบ ต่อสาธารณชน

ด าเนินการคัดเลือกตามระเบียบฯ
และเสนอรัฐมนตรี ก.คลัง และเสนอคณะรัฐมนตรี

เพื่อแต่งตั้งต่อไป

คณะกรรมการคัดเลือกทั้งคณะพ้นจากต าแหน่ง
นับแต่วันถัดจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คนร.

1

2

3
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กรอบนโยบายและทิศทาง
การลงทุน รส. ในก ากับ

บรรษัท
การจัดท า

แผน
ยุทธศาสตร์
รัฐวิสาหกิจ

(มาตรา 22-24)

การส่งผ่าน
แผนฯ

สู่การปฏิบัติ
(มาตรา 25-26)

แนวนโยบายแห่งรัฐ
ของรัฐธรรมนูญฯ

ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนพัฒนาประเทศ

ในด้านต่างๆ 

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

เป้าหมาย นโยบาย และทิศทางในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ

“ร่างแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ” (ระยะเวลา 5 ปี)

คณะรัฐมนตรี ประกาศราชกิจจานุเบกษา

สคร. บรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ 

11 รัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัท

จัดท าแผนวิสาหกิจ (5 ปี) และแผนปฏิบัติการประจ าปี จัดท าแผนวิสาหกิจ (5 ปี) และแผนปฏิบัติการประจ าปี

ประเมินแผน
(มาตรา 26)

(1) สคร. และบรรษัท จัดท าผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจตามแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ เสนอต่อ คนร.
(2) เมื่อครบก าหนดสามปีนับแต่วันประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ ให้ คนร. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตาม

แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน

นโยบายของ
กระทรวงเจ้าสังกัด

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

แผนยุทธศาสตร์รฐัวิสาหกิจ (มาตรา 22 - 26)

44 รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายจัดตั้ง
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กลไกการชดเชยหรือให้เงินอุดหนุน
ตามแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ (มาตรา 27-28)

การก าหนดนโยบายต่อรัฐวิสาหกิจเป็นรายกรณีที่ไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ
รัฐวิสาหกิจนั้นจะด าเนินการมิได้ เว้นแต่จะได้มีการแก้ไขหรือปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ

หลักการ

เมื่อได้ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ 
และมีภาระทางการเงินที่รัฐบาลต้องชดเชยหรือให้เงินอุดหนุน

ให้รัฐวิสาหกิจค านวณ
1. วงเงินที่จะขอชดเชยหรืออุดหนุน 
2. กลไกวิธีการชดเชยหรืออุดหนุน

ให้รัฐวิสาหกิจจัดท าบัญชีรองรับเฉพาะ
การด าเนินการที่ตอ้งการชดเชยหรืออุดหนุน 
แยกจากบัญชีปกติ

ก าหนดมาตรการและจัดสรรเงินชดเชยหรือเงินอุดหนนุ
ให้แก่รัฐวิสาหกิจ 

คณะรัฐมนตรี

สคร. ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดท าบัญชี วิธีการค านวณเงินชดเชย
หรือเงินอุดหนุน และการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน
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การประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ (มาตรา 29-33)

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

11 รัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัท

บรรษัทฯ

44 รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายจัดตั้ง

สคร.

โดยอย่างน้อยต้องค านึงถึง
1. การด าเนินการตามพันธกิจ
2. แผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจ าปี
3. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกรรมการรัฐวิสาหกิจ
4. สถานะและเสถยีรภาพทางการเงินของรัฐวิสาหกิจ
5. ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน

6. การปฏิบัติตาม CG และการบริหารความเสี่ยง
7. แนวทางการพัฒนาองค์กรในระยะยาว
8. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
9. การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน

หลักเกณฑ์การประเมินผลบรรษัทฯ 
ต้องประกอบด้วย 
1. ผลการด าเนินงานตามแผน

ประจ าปีของบรรษัทฯ
2. ผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ

ในก ากับของบรรษัทฯ 
โดยค านึงถึงสภาวะเศรษฐกิจ 
ปัญหาและสภาพการแข่งขัน
ในรายสาขาธุรกิจ และการด าเนินการ
ตามแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ

ก.คลังเป็นผู้ประเมินบรรษัทฯ

คนร. ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลรัฐวิสาหกิจ

ก.คลังเป็นผู้ประเมิน สคร.

ประเมิน สคร. ตามหลักเกณฑ์
ที่ ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด
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การก ากับดูแลกิจการที่ดี (มาตรา 34 - 43)

คนร. –> ก าหนด CG ให้
รัฐวิสาหกิจในก ากับ
กระทรวงเจ้าสังกัด 
และบรรษัทฯ ถือปฏิบัติ

บรรษัท --> ก าหนด CG ให้
รัฐวิสาหกิจในก ากับ
บรรษัท ถือปฏิบัติ
ไม่ต่ ากว่าหลักเกณฑ์ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

Fiduciary 
duties

CG
เปิดเผย
โปร่งใส

คนร. ประกาศก าหนด “แนวทางการก ากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ”
ให้รัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติ

▪ กลไกการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย
- เปิดเผยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเป็น 
คนร./คณะกรรมการบรรษัท/กรรมการรัฐวิสาหกิจ

- รายงานผลการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ 
ต่อคณะรัฐมนตรี และเปิดเผยต่อสาธารณชน 

- จัดท ารายงานการด าเนินงานประจ าปีและเปิดเผย
รายงานนั้นต่อสาธารณชน

- ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลให้รัฐวิสาหกิจ
ทุกแห่งต้องค านึงถึงการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน

Duty of care
ความระมัดระวัง
Duty of loyalty

ความซื่อสัตย์
Duty of obedience
การปฏิบัติตามกฎหมาย
Duty of disclosure

ความรับผิดชอบ โปร่งใส
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หลักการ แยก “การสรรหา” ออกจาก “การแต่งตั้ง”

คนร.

คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ

สคร 

1/3 DP ผู้ทรงคุณวุฒิ
อื่นๆ

สรรหา

แต่งตั้งเสนอรายชื่อบุคคลที่มี 
“สมรรถะหลัก”ตรงกับ

รัฐวิสาหกิจ (ไม่น้อยกว่า 2 เท่า
ของต าแหน่งที่ว่าง

1

42 3

ให้ความ
เห็นชอบ

ก.เจ้าสังกัด / ครม.

คณะกรรมการ
กลั่นกรอง
กรรมการ
รัฐวิสาหกิจ

เสนอรายช่ือไม่เกิน 2 เท่า
ของต าแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจ

ที่ว่าง

ก าหนด “สมรรถนะหลัก” 
ที่เหมาะสมกับรัฐวิสาหกิจ

กระบวนการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ (มาตรา 35 – 41)
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การจัดตั้ง การท าหน้าที่ของบรรษัทฯ

คณะกรรมการบรรษัทฯ
การก ากับดูแลและ

ติดตาม

บรรษัทวิสาหกิจ
แห่งชาติ

 บรรษัทฯ เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
 บรรษัทฯ มีทุน 1,000 ล้านบาท (หุ้นละ 10 บาท 100 ล้านหุ้น)

และกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบรรษัทฯ
(ห้ามโอนหรือเปลี่ยนแปลงหุ้นในทุกกรณี)

 บรรษัทฯ ถือหุ้นในรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัท แทนกระทรวงการคลัง
โดยให้ คนร. พิจารณาสั่งการให้กระทรวงการคลังโอนหุ้นที่ถืออยู่ใน
รัฐวิสาหกิจ11 แห่งตามบัญชีแนบท้าย .
ให้แก่บรรษัทฯ ภายใน 180 วัน

 รัฐวิสาหกิจที่บรรษัทฯ ถือหุ้นยังคง
มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์    

 บรรษัทฯ มีหน้าที่ส่งผ่านนโยบายของรัฐให้กับรัฐวิสาหกิจที่บรรษัทถือหุ้น 
(Policy Implementation) ก ากับดูแลการประกอบกิจการของ
รัฐวิสาหกิจที่บรรษัทถือหุ้น เพื่อให้เกิดผลตอบแทนแก่รัฐท่ีเหมาะสม
และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ

 บรรษัทฯ ท าหน้าที่ในฐานะผู้ถือหุ้นเชิงรุกของรัฐวิสาหกิจท่ีบรรษัทฯ 
ถือหุ้น (Active shareholder)

 คนร. แต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ
จ านวน 9 คนเป็นกรรมการบรรษัทฯ
และ CEO บรรษัทเป็นกรรมการ
และเลขานุการ

 ก าหนดกระบวนการสรรหากรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบรรษัทฯ ท่ีโปร่งใส และเปิดเผย
หลักเกณฑแ์ละวิธีการในการคัดเลอืกบุคคลต่อสาธารณะ

 ก าหนดคุณสมบัติและลักษณะตอ้งห้ามของบุคคลที่จะด ารง
ต าแหน่งกรรมการบรรษัทฯ ให้มีมาตรฐานเช่นเดียวกับ
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

 คนร. ก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ
ของรัฐวิสาหกิจในก ากับของบรรษัทฯ

 กระทรวงการคลังท าหน้าที่ประเมินผลการด าเนินงานของบรรษัทฯ
ตามหลักเกณฑ์ที่ คนร. ก าหนด

 กระทรวงการคลังเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบรรษัทฯ

 คนร. เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบรรษัทฯ
 คนร. เป็นผู้ให้ความเห็นชอบ

ประมาณการรายจ่ายประจ าปีที๋
เกินกว่าวงเงินที่ก าหนดในกฎหมาย

บรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ (มาตรา 44 – 68)
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การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบรรษัท (มาตรา 63-68)

บุคคลซึ่งเคยด ารงต าแหน่งปลัดกระทรวงการคลัง 
ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวง DE 
ปลัดกระทรวง ICT ปลัดกระทรวงพลังงาน 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการ สศช. 
ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ  ผู้ว่าการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือเลขาธิการ ก.ล.ต. 

คณะกรรมการสรรหาจ านวน 7 คน

กรรมการสรรหาตอ้งไม่เป็นข้าราชการประจ า 
ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

และไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียทีข่ัดต่อการปฏิบตัิ
หน้าที่ตาม พ.ร.บ. นี้ ในขณะที่ได้รับแต่งตั้ง

และในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่

ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหา
ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้สอดคล้องกับหลัก CG ที่ใช้กับ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

เปิดเผยหลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการสรรหา
ผู้ทรงคุณวุฒิต่อสาธารณชน

จัดให้มีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส 
เปิดกว้าง และค านึงถึงหลักธรรมาภิบาลที่ดี

คณะกรรมการสรรหาทั้งคณะพ้นจากต าแหน่ง
เมื่อได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน

คณะกรรมการบรรษัทแล้วเสร็จ

1

2

3

ด าเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิที่มีสมรรถนะหลัก
และคุณลักษณะของกรรมการบรรษัทให้สอดคล้อง
กับความจ าเป็นและความเหมาะสมในการด าเนิน

ภารกิจของบรรษัท

4
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รายชื่อ 11 รัฐวิสาหกิจตามบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัติ

1. บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)
2. บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)
3. บริษัท ขนส่ง จ ากัด
4. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน)
5. บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)
6. บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด
7. บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)
8. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด
9. บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จ ากัด
10. บริษัท อสมท จ ากัด
11. บริษัท อู่กรุงเทพ จ ากัด
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Q & A
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สามารถ download ร่าง พ.ร.บ. การพัฒนาการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... 
ได้ที่ http://www.sepo.go.th/tinymce/plugins/filemanager/thumbs/law180860_2.pdf
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