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การมีบรรษทัรัฐวิสาหกิจมิใช่เรื่องแปลก 
• ประเทศที่มีบรรษัทรัฐวิสาหกิจ 

ภูฐาน (2550) 
Druk Holding and Investment 

Malaysia (2536) 
Khazanah 

SASAC 
จีน 

Vietnam (2548) 
State Capital Investment corporation 

Indonesia 
Ministry of State Enterprise 

Singapore (2517) 
Temasek 

ไทย 
Ministry of Finance 
National Holding Company 

Source: World Bank 

Holding Company 
Ministry/Department/Committee 



ความเห็นเบื้องต้น 

• ในหลักการ การต้ังบรรษัทฯ เป็นส่ิงที่ดี ท าให้มีการบริหารจัดการเป็น
ระบบเหมือนกับธุรกิจเอกชน ที่แยกออกมาจากกระทรวงการคลังซึ่ง
เป็นหน่วยงานที่ก าหนดนโยบาย 

• เป้าประสงค์ของกฎหมายนี้ คือ เพื่อที่จะให้การบริหารจัดการ
รัฐวิสาหกิจมีประสิทธิภาพ และ โปร่งใสมากขึ้น 

• ค าถาม คือ โครงสร้างที่วางไว้จะท าให้เดินไปสู่เป้าหรือไม่ ? 
• ตัวแปรที่ส าคัญ คือ คณะกรรมการบรรษัทจะมีหน้าตาอย่างไร? 



การแปรรูปแบบ “ยกเข่ง” เป็นไปได้หรือไม ่
• เป็นไปไม่ได้เพราะ มาตรา ๔๗ เขียนไว้วา่ “ บรรษัทอาจเพ่ิมทนุหรือลด
ทนุไดโ้ดยเสนอกระทรวงการคลงัเพือ่เสนอต่อ คนร. ใหค้วามเห็นชอบ 
และใหป้ระกาศในราชกิจจานเุบกษา ใหก้ระทรวงการคลงัถือหุน้ทัง้หมด
ของบรรษัท  หุน้ทกุหุน้ของบรรษัทตอ้งใชเ้งินครัง้เดียว เต็มมูลค่าและ
โอนเปลีย่นมือมิได“้ 

• การแปรรูปสามารถด าเนินการได้ในรายรัฐวิสากิจตามนโยบาย ซึง่ก็ไม่
แตกตา่งไปจากรูปแบบในปัจจบุนัอยูแ่ล้ว 



คณะกรรมการบรรษัทมาจากไหน ? 
• คณะกรรมการบรรษัทมีลกัษณะพิเศษ คือ จะเป็น 

“ผู้ทรงคณุวฒุิ” หมด เหมือน Temasek  

• แต ่ประสบการณ์ในประเทศไทย ค าวา่ “ผู้ทรงคณุวฒุิ’ อาจ
หมายถึง “พวกพ้อง” ก็ได้ เพราะนิยามของผู้ทรงคณุวฒุิจะ
กว้าง  

• การสมัภาษณ์ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจท่ีผ่านมา เหน็ตรงกนัวา่ 
ปัญหาที่น่ากงัวลมากท่ีสดุเกิดจากกรรมการท่ีมาจาก
กระทรวง หากแตเ่ป็นกรรมการท่ีเป็น “ผู้ทรงคณุวฒุิ” ซึง่ 
บางยคุบางสมยัก็ดี บางยคุเป็นตวัแทนการเมืองมาแสวงหา
ประโยชน์จากการจดัซือ้จดัจ้างของรัฐวิสากิจเป็นหลกั  เราจะ
ปอ้งกนัอยา่งไร 



ตัวละครที่ส าคัญ 
• นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน รองนายกฯ รองประธาน รมว. &  
ปลัดคลัง เลขา คกก. เลขา สศช. ผอ. ส านักงบประมาณ  
ประธานกรรมการบรรษัท + ผู้ทรงคุณวุฒิ ครม. แต่งตั้ง 5 คน 

คณะกรรมการ 
นโยบายรัฐวิสาหกจิ 

(คนร.) 

• ผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คน  อดีตข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐ 3 คน  
ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน + ผอ สคร. 

• คนร. เป็นคนแต่งต้ังคณะกรรมการกลัน่กรอง 

คณะกรรมการ
กล่ันกรอง
กรรมการ
รัฐวิสาหกิจ 

• ผู้ทรงคุณวุฒิ 9 คน 
• คนร. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวฒุิ 7 คน จาก อดีตปลัด 
หลายกระทรวง อดีตเลขา คกก. อดีต ผอ. ส านักงบประมาณ อดีต ผู้ว่า ธปท.    

คณะกรรมการ
บรรษัท 



ร่าง พ.ร.บ. การพัฒนาการก ากับดูแลและบริหาร
รัฐวิสาหกิจ 

มาตรา ๔๓ บรรษัทในฐานะผู้ ถือหุ้นมีหน้าท่ีก ากบัดแูลให้
รัฐวิสาหกิจในก ากบัมีการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ... โดยอย่าง
น้อยต้องประกอบด้วยเร่ืองดงัตอ่ไปนี:้ 

(๓) การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการ โดยอย่างนอ้ยตอ้ง
ค านึงถึงทักษะ ความรู้ ความเช่ียวชาญ และสมรรถนะหลกั
ของกรรมการ กระบวนการสรรหากรรมการทีโ่ปร่งใสและ
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 

 



การสรรหา & คัดเลือกกรรมการ (รัฐวิสาหกิจทั่วไป) 

กรณีแต่งตัง้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

คกก. เท่าที่มีอยู่สรรหา
บุคคลไม่น้อยกว่าสองเท่า 

คณะกรรมการกล่ันกรอง 
เสนอสองเท่าให้ คนร. 

คนร. เลือก 

กรณีแต่งตัง้กรรมการทัง้คณะ 

คณะกรรมการกล่ันกรอง
กรรมการรัฐวสิาหกจิ

เสนอสองเท่า 

คนร. เลือก 



การสรรหา & คัดเลือกกรรมการบรรษัท 

คนร. แต่งตัง้ คกก. สรรหา  
7 คน จากอดีตเจ้าหน้าที่รัฐ 

คณะกรรมการสรรหาเสนอ
รายช่ือจ านวนสองเท่า (18 คน) 

คนร. เลือก 9 คน 



โฉมหน้ากรรมการ Temasek 

 

Deputy Chairman: Singapore 
Labour Foundation 

Chairman: NTUC Enterprise Co-      
operative Limited 

Former Secretary-General, 
National Trades Union Congress 

Lim Boon Teng (Chair) 

Chairman/Director: Wing Tai 
Holdings  

Vice Chairman: Singapore-Suzhou 
Township Development Pte Ltd 

Distinguished Service Order (DUBC) 
in 2007  

Justice of the Peace since 2000 

Cheng Wai Keung 
(Deputy) 

Former President and CEO, 
Singapore Technologies 
Group 

Fellow of the Academy of 
Engineering, Singapore 

Ho Ching (CEO) 



โฉมหน้ากรรมการ Temasek 

 

Chairman:  Alliance 
Bernstein LP 

Senior Fellow: Kennedy 
School of Government 

Former: President: World 
Bank 

Robert Zoellick 

Chairman: Skandinaviska 

                   Enskilda Banken 

                   SAAB AB 

 (former)   Electrolux 

Marcus Wallenberg 

Chairman: ABB and St 
Gallen International 

Studies 

Former Director: IBM 

Former CEL; Shell 

Peter Voser 



วิธีการในการป้องกนัการแทรกแซงทางการเมือง 

ก าหนด
คุณสมบตัิ
ที่ชัดเจน 

1 

ตัง้กรรมการสรรหา
ที่มาจากบุคคลที่สาม 
(third party) 

2 

ใช้บริษัทมืออาชีพในการ 
สรรหาบุคลากร (head hunter) 

3 



องค์ประกอบของคณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการ
รัฐวิสาหกิจตามร่าง พ.ร.บ. ฯ  ( 7 คน) 

อดีตปลดั รองปลดั  
เลขา สศช. ผู้วา่การ ธปท. 
เลขาฯ หรือ รองเลขา กลต. 
หรือบคุคลซึง่เคยด ารง
ต าแหนง่ผู้อ านวยการ 

3 คน 

บคุคลซึง่มีความรู้ 
ความเช่ียวชาญใน 
ด้านการบริหารจดัการ 
ด้านธรรมาภิบาล 
ท่ีมาจากภาคเอกชน 

3 คน 

ผู้อ านวยการ 
สคร. 

1 คน 



องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหากรรมการบรรษัท 

อดีต 

- ปลัดกระทรวงการคลัง 

- ปลัดกระทรวงคมนาคม 

- ปลัดกระทรวงดจิติอล 

- ปลัดกระทรวงพลังงาน 

- เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

- เลขาธิการ สศช. 

- ผอ. ส านักงบประมาณ 

- ผู้ว่าการ ธปท. 

- เลขาธิการ กลต. 

 

7 คน 



องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหากรรมการบรรษัท 
third party ( ที่เสนอ) 

- ผู้ว่า ธปท 
- เลขาธิการ กลต 
- ปลัดกระทรวงการคลัง/
เลขา สศช. 
 

3 คน 
-  ผู้อ านวยการสถาบัน
ส่งเสริมกรรมการบริษัท
ไทย 

- ประธานองค์กรต่อต้าน
คอร์รัปชันไทย 

 - องค์กรผู้บริโภค เช่น 
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค 

3 คน 

ผู้อ านวยการ 
สคร. 

1 คน 



การสรรหากรรมการรัฐวิสาหกิจ 

• ให้ คณะกรรมการสรรหากรรมการบรรษัทแต่งตัง้คณะกรรมการ
กล่ันกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ เพื่อ depoliticize 



ทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ? 
ทักษะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ๙ คนที่จะ
เป็นกรรมการบรรษัท 
• กฎหมายธุรกิจ 
• กฎหมายมหาชน/ระบบราชการ 
• เศรษฐศาสตร์ 
• การตลาด 
• การลงทุน/เทคโนโลย/ีนวัตกรรม 
• การคุ้มครองผู้บริโภค 
• การเงิน และบัญชี 
• การบริหารธุรกิจ 
• สิ่งแวดล้อม 
• บุคลากร 



ความโปร่งใส ? 

การเปิดเผยรายช่ือของผู้ที่ได้รับการ
เสนอช่ือ พร้อมประวัตแิละคุณสมบัติ
ตามที่ระบุ เช่น ด้านบัญชี การตลาด 
การเงนิ ฯลฯ 

การเปิดเผยส่วนได้เสียของผู้ที่ได้รับ 
การเสนอช่ือเป็นกรรมการและ
ครอบครัวกับรัฐวสิาหกิจต่อสาธารณชน 
เช่น การเป็นผู้บริหาร พนักงาน  
การถือหุ้น การเป็นคู่ค้า ฯลฯ 

การก าหนดให้มีตัวแทนสหภาพฯ  
ในการคัดเลือกกรรมการรัฐวสิาหกิจ 
(การมีส่วนร่วม) 

การเปิดเผยกระบวนการคัดเลือก และ
การให้คะแนน 



ข้อมูลที่ต้องเปดิเผยต่อสาธารณะที่ควรระบใุนกฎหมาย 

• งบการเงนิ 

• รายงานประจ าปี 

• รายงานผลการด าเนนิการ  

• รายงานผลการด าเนนิการราย
โครงการลงทนุ 

• การบรหิารความเสีย่ง 

• เงินเดอืน/ผลประโยชนก์รรมการและ
ผู้บริหาร (มาตรา ๖๑) 

• รายงานผลประโยชน์ทบัซอ้นของ
กรรมการและผู้บรหิาร 

เปิดอยู่แล้ว ควรเปิด 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 รายงาน สตง. และ ผู้สอบบัญชีเอกชน 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ ๔ การก ากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ 
มาตรา ๓๔ ให้ 
คนร. ประกาศ
ก าหนด 
แนวทาง 
การก ากับดูแล
กจิการที่ดีใน
รัฐวิสาหกจิ... 

มาตรา ๕๘ ให้กรรมการบรรษัทปฏบิัตหิน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ .... เช่นเดียวกับ
กรรมการของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

มาตรา ๖๑ ให้บรรษัทเปิดเผยการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นของ
กรรมการบรรษัทและผู้บริหารระดับสูงของบรรษัทต่อสาธารณชน ตามหลักเกณฑ์
และวธีิการที่ คนร. ก าหนด (การใช้จ่ายเงนิตามต าแหน่ง) 

เพิ่มเตมิ: ให้รัฐวสิาหกิจเปิดเผยข้อมูลตามกฎ ระเบียบของ กลต. 

ให้รัฐวสิาหกิจมีการสอบบัญชีโดยเอกชน และ รายงานต่อสาธารณชนภายใน 30 วัน 

ให้การจัดซือ้ จัดจ้างที่มีวงเงนิเกิน xxx ล้านบาทต้องใช้ข้อตกลงคุณธรรม  
(integrity pact) 

 



สรุป 

.. 
1. กฎหมายนีมี้เจตนาในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการรัฐวสิาหกิจที่
ย ่าแย่มากในปัจจุบัน 

2. ปัญหา คือ เป็นกฎหมายที่มีสาระเฉพาะในเร่ืงอของโครงสร้าง (form) ว่ามี
หน่วยงานไหน คณะกรรมการไหน ท าอะไร แต่ ขาดรายละเอียดในระดับปฏิบัต ิท า
ให้ขึน้อยู่ กับคณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการกล่ันกรองกรรมการรัฐวสิาหกจิ 
คณะกรรมการสรรหากรรมการบรรษัท คณะกรรมการบรรษัทว่าหน้าตาอจะออกมา
เป็นอย่างไร  

3.  ข้อเสนอแนะ: 

3.1 depoliticize การแต่งตัง้กรรมการบรรษัทและกรรมการรัฐวสิาหกจิโดยการให้ 
คนนอกเข้ามาเป็นผู้สรรหา 

3.2 ระบุรายละเอียดเก่ียวกับการก ากับดูแลที่ดีลงในกฎหมายให้มากขึน้ แทนที่ 
ทุกอย่างจะเป็นไปตามที่ คนร. หรือ คกก. บรรษัท ก าหนด เช่น การเปิดเผยข้อมูล  
การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการครอบครัว กับ รัฐวสิาหกิจ เป็นต้น 


