ฉบับที่ 148/2560

วันที่ 19 ธันวาคม 2560

การชี้แจงข้ อเท็จจริงกรณีการกําหนดนิยาม “รัฐวิสาหกิจ” ตามกฎหมายและร่ างกฎหมาย
ทีอ่ ยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลัง
_______________________________________
ตามที่ปรากฏในสื่ อสังคมออนไลน์ว่า มีขอ้ สังเกตเกี่ยวกับร่ างกฎหมายที่อยูใ่ นชั้นการพิจารณา
ของสภานิ ติบญ
ั ญัติแห่ งชาติ จํานวน 3 ฉบับ ซึ่ งเป็ นข้อสังเกตเกี่ยวกับการกําหนดนิ ยาม “รัฐวิสาหกิ จ” ตาม
(1) ร่ างพระราชบัญญัติวินัยการเงิ นการคลังของรั ฐ พ.ศ. .... (ร่ าง พ.ร.บ. วิ นัยการเงิ นการคลังของรั ฐฯ)
(2) ร่ างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. .... (ร่ าง พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณฯ) และ (3) ร่ างพระราชบัญญัติ
การพัฒนาการกํากับดู แลและบริ หารรั ฐวิสาหกิ จ พ.ศ. .... (ร่ าง พ.ร.บ. พัฒนารัฐวิสาหกิ จฯ) โดยมี แนวคิดให้
ทบทวนการกําหนดนิยาม “รัฐวิสาหกิจ” ใหม่ตามนิยามในกฎหมายว่าด้วยการบริ หารหนี้สาธารณะ นั้น
“กระทรวงการคลั ง ขอชี้ แ จงเพื่ อ ความชั ด เจนในประเด็ น ดั ง กล่ า วว่ า การกํ า หนดนิ ย าม
“รัฐวิสาหกิจ” ตามร่ างกฎหมาย 2 ฉบับที่อยู่ในความรั บผิดชอบของกระทรวงการคลัง เป็ นการกําหนดนิยามให้
สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ และเจตนารมณ์ ของ การบังคับใช้ กฎหมายแต่ ละฉบับ โดยไม่ ได้ ม่ ุงหมายให้ เกิดการ
แปลงสภาพแต่ ประการใด”
ทั้ง นี้ การพิ จ ารณากํา หนดนิ ย าม “รั ฐ วิ ส าหกิ จ ” อัน เป็ นการกํา หนดขอบเขตการบัง คับ ใช้
พระราชบัญญัติจะเป็ นไปตามเจตนารมณ์และหลักการของกฎหมายแต่ละฉบับ ร่ างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ ที่อา้ งถึง
จึงได้มีการกําหนดนิยาม “รัฐวิสาหกิจ” และวัตถุประสงค์ของการบังคับใช้กฎหมายต่างกัน ดังนี้
1) ร่ าง พ.ร.บ. วินยั การเงินการคลังของรัฐฯ ได้มีการกําหนดนิ ยาม “รัฐวิสาหกิจ” เอาไว้
เช่ นเดี ยวกับร่ าง พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณฯ แต่มีวตั ถุประสงค์ของการบังคับใช้ที่แตกต่ างออกไป โดยร่ าง
พ.ร.บ. วินยั การเงินการคลังของรัฐฯ มีวตั ถุประสงค์เพื่อกํากับการใช้จ่ายและบริ หารทรัพย์สินและหนี้สินของรัฐ
เพื่อให้ฐานะทางการเงินการคลังของรัฐมีเสถียรภาพและมัน่ คงอย่างยัง่ ยืน ซึ่ งรัฐวิสาหกิจชั้นแม่จะทําหน้าที่ใน
การกํากับดูแลทั้งทางด้านการดําเนินกิจการ ด้านการเงินของกิจการที่ตนเองเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ให้สอดคล้องกับหน้าที่
ตามกฎหมายเช่นกัน ในขณะที่ ร่ าง พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณฯ ได้มีการกําหนดนิยาม “รัฐวิสาหกิจ” ให้มีเฉพาะ
รัฐวิสาหกิจชั้นแม่และรัฐวิสาหกิจชั้นลูกที่ส่วนราชการหรื อรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายจัดตั้งมีทุนรวมอยู่ดว้ ยเกิน
กว่าร้อยละห้าสิ บ เพือ่ ให้รัฐวิสาหกิจชั้นแม่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบว่าการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจชั้นรองลงไปจะ
ไม่เป็ นภาระต่องบประมาณอีกต่อไป เพราะไม่สามารถขอรับงบประมาณได้
2) สําหรับร่ าง พ.ร.บ. พัฒนารัฐวิสาหกิจฯ ซึ่งกําหนดนิยาม “รัฐวิสาหกิจ” ให้ครอบคลุมเฉพาะ
รัฐวิสาหกิจในชั้นแม่ที่กระทรวงการคลังเป็ นเจ้าของตามสัดส่ วนการถือหุ ้นของกระทรวงการคลังเท่านั้น โดย
รัฐวิสาหกิจในชั้นแม่จะสามารถส่ งผ่านนโยบายไปยังบริ ษทั ที่รัฐวิสาหกิจนั้นถือหุ ้นได้ตามสัดส่ วนการถือหุ ้น
ของรัฐวิสาหกิจชั้นแม่เช่นกัน

-2ในส่ วนของข้อสังเกตว่า รั ฐวิสาหกิ จที่ อยู่ภายใต้กาํ กับของกระทรวงจะถูกแปลงสภาพเป็ น
บริ ษทั และถ่ายโอนเข้าไปอยูภ่ ายใต้บรรษัทวิสาหกิจแห่ งชาติ (บรรษัทฯ) ทั้งหมด โดยคณะกรรมการนโยบาย
รั ฐวิสาหกิ จ (คนร.) ตามร่ าง พ.ร.บ. พัฒนารั ฐวิ สาหกิ จฯ จะมี อาํ นาจลดสัดส่ วนการถื อหุ ้นภายใต้บรรษัทฯ
จนหมดสภาพความเป็ นรัฐวิสาหกิจต่อไปในอนาคตนั้น
กระทรวงการคลังขอชี้แจงเพิ่มเติมว่า การแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจใดๆ จะสามารถกระทําได้โดย
อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิ จ พ.ศ. 2542 ในขณะที่ ร่ าง พ.ร.บ. พัฒนารัฐวิสาหกิ จฯ มี
วัตถุประสงค์เป็ นการปฏิรูประบบการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจให้มีประสิ ทธิ ภาพโดยยังคงความเป็ นรัฐวิสาหกิจ
เอาไว้ จึงไม่มีบทบัญญัติใดที่เกี่ยวข้องกับการแปรรู ปหรื อแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจ
ทั้งนี้ ในส่ วนของการกําหนดหรื อเปลี่ยนแปลงสัดส่ วนการถือหุ ้นของรัฐวิสาหกิ จที่มีสถานะ
เป็ นบริ ษทั ที่ผ่านมาเป็ นอํานาจของคณะรัฐมนตรี เป็ นผูพ้ ิจารณากําหนดเท่านั้น การทําหน้าที่ของ คนร. ตามร่ าง
พ.ร.บ. พัฒนารัฐวิสาหกิจฯ จึ งมีหน้าที่ในการกลัน่ กรองและให้ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี ในการพิจารณา ซึ่ ง
เป็ นการสร้างขั้นตอนการพิจารณาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสัดส่ วนการถือหุ ้นให้เป็ นไปอย่างรอบคอบและเปิ ด
กว้างมากขึ้นกว่าปั จจุบนั ที่สามารถกระทําได้โดยการนําเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาเท่านั้น
ดังนั้น การกําหนดนิยาม “รัฐวิสาหกิจ” ตามร่ างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว จึงเป็ นการกําหนด
นิ ยามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการบังคับใช้กฎหมายแต่ละฉบับ โดยไม่ได้มุ่งหมายให้เกิดการแปลง
สภาพหรื อโอนรัฐวิสาหกิจไปอยูใ่ นมือเอกชนแต่ประการใด
สําหรับการจัดตั้งบริ ษทั ในเครื อของรัฐวิสาหกิจ เป็ นอํานาจของรัฐวิสาหกิจชั้นแม่ในฐานะผูถ้ ือ
หุ ้นที่ จะต้องพิจารณาเหตุผลและความจํา เป็ นในการจัดตั้ง กิ จการดังกล่ า ว โดยจะต้องดําเนิ นการให้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์การจัดตั้ง/ร่ วมทุนและกํากับดูแลบริ ษทั ในเครื อของรั ฐวิสาหกิ จ เช่ น การจัดตั้ง/ร่ วมทุ นต้อ ง
เป็ นไปตามกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องโดยเฉพาะกฎหมายจัดตั้งของรั ฐวิสาหกิ จ และบริ ษทั ในเครื อต้องไม่ดาํ เนิ น
กิจการที่ เป็ นภารกิ จหลักของรั ฐวิสาหกิจชั้นแม่ แต่ตอ้ งดําเนิ นกิ จการที่ เกี่ ยวเนื่ องโดยตรงกับภารกิ จหลักของ
รั ฐวิสาหกิ จชั้นแม่ บริ ษทั ในเครื อต้องไม่ มีอาํ นาจผูกขาดและสิ ทธิ พิเศษของรั ฐวิสาหกิ จชั้นแม่ และต้องไม่
ประกอบกิ จการที่มีลกั ษณะเป็ นการแข่งขันกับเอกชน เว้นแต่ มีความจําเป็ นเพื่อประโยชน์ในการรั กษาความ
มัน่ คงของรัฐ รักษาประโยชน์ส่วนรวม หรื อการจัดให้มีสาธารณูปโภค เป็ นต้น
อย่างไรก็ดี กฎหมายว่าด้วยการบริ หารหนี้สาธารณะได้กาํ หนดนิยาม “รัฐวิสาหกิจ” ไว้ 3 ประเภท
ซึ่ งมีขอบเขตกว้างกว่าร่ างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับที่กล่าวข้างต้น โดยเพิ่มเติมชั้นรองลงมาอีกหนึ่งชั้น ผลของการนิยาม
ดังกล่าวจะทําให้หนี้เงินกูข้ องรัฐวิสาหกิจถูกนับรวมเป็ น “หนี้สาธารณะ” ซึ่ งจะมีการพิจารณากลัน่ กรองการก่อหนี้
ตลอดจนการกํากับดูแลให้อยูภ่ ายใต้กรอบความยัง่ ยืนทางการคลัง นอกจากนี้ ยังทําให้กระทรวงการคลังสามารถเข้า
ไปคํ้าประกันเงินกู้ ปรับโครงสร้างหนี้ ชําระหนี้แทน และให้กตู้ ่อแก่รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งตั้งงบประมาณเพือ่ ชําระหนี้
ของรัฐวิสาหกิจได้ดว้ ย ดังนั้น เจตนารมณ์ของกฎหมายการบริ หารหนี้สาธารณะที่กาํ หนดขอบเขตนิยามรัฐวิสาหกิจ
3 ประเภท จึ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อจํากัดความรับผิดหรื อภาระของรัฐ โดยคํานึ งถึงระดับความเกี่ยวกันกับรัฐตาม
จํานวนสัดส่ วนของทุนเท่านั้น และเพื่อกํากับดูแลการก่อหนี้ของรัฐวิสาหกิจดังกล่าวให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมไม่
ส่ งผลต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสถานะการคลังของประเทศ
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