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วันท่ี 4 กนัยายน 2560 

สคร. ยัน พรบ. พัฒนารัฐวิสาหกิจ เปนการนําธรรมาภิบาลมาใชพัฒนารัฐวิสาหกิจไมใชแปรรูป 

นายเอกนิติ นิติทัณฑประภาศ ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปดเผยวา  
เม่ือวันท่ี 1 กันยายน 2560 สภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) ไดมีมติรับหลักการรางพระราชบัญญัติการกํากับดูแล 
และบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... (ราง พ.ร.บ. พัฒนารัฐวิสาหกิจ) ซ่ึงการตรารางกฎหมายดังกลาวเปนการนําระบบ 
ธรรมาภิบาลที่ดี (Good Governance) มาเปนมาตรฐานในการกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจใหมีระบบชัดเจน 
เพื่อใหสามารถจัดทําบริการสาธารณะและสนับสนุนภารกิจในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐไดอยางเต็ม
ศักยภาพ โดยยังคงสถานะของความเปนรัฐวิสาหกิจไว 

นายเอกนิติ นิติทัณฑประภาศ ผูอํานวยการ สคร. กลาวเพ่ิมเติมวา ตามที่ส่ือสังคม online ไดเผยแพรขอวิจารณ 
พ.ร.บ. การพัฒนารัฐวิสาหกิจ วา คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) เตรียมออกกฎหมายแปรรูปรัฐวิสาหกิจอํา
พรางแบบยกเขงโดยผานสภาเสียงขางเดียว กินรวบหนักกวายุคทักษิณหรือไม สคร. โดยไดรับมอบหมายจาก
กระทรวงการคลัง ขอช้ีแจงในแตละประเด็น ดังนี้ 

1. กรณี สนช. รับหลักการราง พ.ร.บ. พัฒนารัฐวิสาหกิจ โดยจะนํารัฐวิสาหกิจ 11 แหง ท่ีมีสภาพเปนบริษัท 
ใหกับบรรษัทรัฐวิสาหกิจแหงชาติ  (บรรษัทฯ) เปนผูครอบครองแทน  และบรรษัทฯ  จะออกใบหุนมอบ
กระทรวงการคลังใหอยูในฐานะผูถือหุนรายหนึ่งในบรรษทัฯ และในอนาคตเมื่อบรรษัทฯ ตองการเพิ่มทุนในรัฐวสิาหกิจ
ใด แตรัฐไมสามารถเพ่ิมทุนหรือไมตองการเพิ่มทุน ก็จะเปดใหเอกชนมาถือหุนแทน คือกระบวนการแปรรูปอําพราง 
เปนการแปรรูปผานกระบวนการเพิ่มลดทุนในตลาดหลักทรัพยฯ ใชหรือไม 

สคร. ขอชี้แจงวา ราง พรบ. พัฒนารัฐวิสาหกิจ ไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ  
และไมเกี่ยวกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจท้ังทางตรงและทางออม แตมีวัตถุประสงคหลักในการปฏิรูปและยกระดับ
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจผานการสงเสริมใหมีระบบธรรมาภิบาลที่ดี โปรงใส มาใชกํากับ
รัฐวิสาหกิจ และนํามาตการท่ีเปนท่ียอมรับในระดับสากลมาใชเพิ่มประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ  โดยไมเกี่ยวของกับการ
แปรรูปแตอยางใด โดยในระหวางยกรางกฎหมาย และการรับฟงความคิดเห็นจากสหภาพฯ ท่ีเปนหวงในประเด็นการ
แปรรูปนี้ ในหลักการและเหตุผลของราง พรบ. พัฒนารัฐวิสาหกิจ จึงไดระบุใหชัดเจนวา "บรรษัทฯ ทําหนาท่ีใน
ฐานะผูถือหุนในรัฐวิสาหกิจท่ีเปนบริษัทแทนกระทรวงการคลัง เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการดําเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจใหมีความพรอมในการแขงขันเชิงพาณิชยและสามารถดําเนินการไดอยางเต็มศักยภาพ โดยคงความเปน
รัฐวิสาหกิจไว" และไดมีการกําหนดไวในกฏหมายชัดเจนวา "ใหกระทรวงการคลังเปนผูถือหุนท้ังหมดของบรรษัทฯ 
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และหุนทุกหุนของบรรษัทฯ ...โอนเปล่ียนมือมิได" ดังนั้น ขอวิจารณท่ีวา "กระทรวงการคลังอยูในฐานะผูถือหุนราย
หนึ่งในบรรษัทฯ และจะเปดใหเอกชนมาถือหุนแทน"  จึงเปนความเขาใจท่ีคลาดเคล่ือนและไมถูกตอง 

2. หุนของรัฐในรัฐวิสาหกิจจะถูกลดสัดสวนลงไปเร่ือยๆ จนรัฐวิสาหกิจอาจหมดสภาพความเปนรัฐวิสาหกิจ 
โดยท่ีประชาชนไมมีโอกาสรับรู 

สคร. ขอชี้แจงวา ราง พ.ร.บ. พัฒนารัฐวิสาหกิจ กําหนดใหกระทรวงการคลังเปนผูถือหุนท้ังหมดของ
บรรษัทฯ ประกอบกับมาตรา 89 กําหนดใหเม่ือกระทรวงการคลังไดโอนหุนในรัฐวิสาหกิจใหแกบรรษัทฯ แลว ให
มติคณะรัฐมนตรีท่ีกําหนดสัดสวนการถือหุนของกระทรวงการคลังในรัฐวิสาหกิจท่ีเปนบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชน
จํากัดใดใชบังคับกับบรรษัทฯ ในการถือหุนในรัฐวิสาหกิจนั้นดวย อันมีผลทําใหบรรษัทฯ เม่ือไดรับโอนหุนจาก
กระทรวงการคลังแลวจําเปนจะตองเพิ่มทุนใหคงสัดสวนตามที่มติคณะรัฐมนตรีไดกําหนดไว โดยจะไปลดทุนเองไมได 
นอกจากนั้น มาตรา 11 (8) แหงราง พ.ร.บ. พัฒนารัฐวิสาหกิจ กําหนดใหคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) 
เปนผูเสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีในกรณีท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงสัดสวนการถือหุนดังกลาว อันเปนการสราง
ข้ันตอนการลดสัดสวนหุนของรัฐวิสาหกิจข้ึนอีกช้ันหนึ่งเพื่อใหเกิดความรอบคอบ จากเดิมท่ีเปนเพียงมติคณะรัฐมนตรี
ท่ีกระทรวงเจาสังกัดแตละแหงจะสามารถเสนอขอลดสัดสวนไดเอง ดังนั้น ขอวิจารณท่ีวา หุนของรัฐในรัฐวิสาหกิจจะ
ถูกลดสัดสวนไปเร่ือยๆ จึงไมถูกตอง นอกจากนี้ ประชาชนยังมีสิทธิตรวจสอบการใชอํานาจรัฐตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา 78 ทุกประการ  

3. การนําบริษัทรัฐวิสาหกิจ 11 แหง ท่ีมีทรัพยสินรวมกันมูลคามหาศาลประมาณ 6 ลานลานบาท ซ่ึงมีท้ัง
ทรัพยสินท่ีเปนสาธารณสมบัติ รวมท้ังอํานาจและสิทธิมหาชน เตรียมเปดขายเหมาเขง เปนกระบวนการผองถาย
ทรัพยสินของรัฐใหเอกชนใชหรือไม 

สคร .  ขอชี้แจงวา  บรรษัทฯ  เปนหนวยงานของรัฐ  ท่ี มีกระทรวงการคลังเปนผู ถือหุนท้ังหมด  
โดยกระทรวงการคลังทําหนาท่ีควบคุมการใชจายและการลงทุนของบรรษัทฯ รวมถึงประเมินผลการทําหนาท่ี 
ของบรรษัทฯ คูขนานไปกับ คนร. ท่ีจะกํากับการดําเนินการของบรรษัทฯ ใหเปนไปตามแผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ 
เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจใหมีความพรอมในการแขงขันเชิงพาณิชยและสามารถ
ดําเนินการไดอยางเต็มศักยภาพ โดยยังคงความเปนรัฐวิสาหกิจไว  อันเปนหลักการและเหตุผลในการตรากฎหมาย
ฉบับนี้ ดังนั้น รางกฎหมายน้ีจึงมีเจตนารมณท่ีชัดเจนในการดํารงความเปนรัฐวิสาหกิจไว   

4. การจัดต้ังบรรษัทฯ และการรวบเอากรรมสิทธ์ิในหุนรัฐวิสาหกิจไปรวมศูนยไวในมือของบรรษัทฯ นั้น 
นอกจากมิไดสรางมูลคาเพิ่มใหแกประเทศไทย และไมสามารถพัฒนาการกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจใหดีข้ึน 
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แตอยางใดแลว บรรษัทฯ ยังสามารถจะใชทรัพยสินของรัฐวิสาหกิจเปนเคร่ืองมือในการทําธุรกรรมซ้ือขาย
แลกเปล่ียนกับนักธุรกิจในประเทศและในตางประเทศได 

สคร. ขอชี้แจงวา การจัดต้ังบรรษัทฯ ข้ึนตามราง พ.ร.บ. พัฒนารัฐวิสาหกิจนี้ เปนแนวทางหนึ่ง 
ในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ โดยสรางความชัดเจนในหนาท่ีของผูถือหุนของรัฐวิสาหกิจจากเดิมท่ีมีหนาท่ีทับซอนกัน 
ของหลายหนวยงาน และกําหนดใหบรรษัทฯ ทําหนาท่ีเปนผูถือหุนเชิงรุก ซ่ึงเปนไปตามมาตรา 44 แหงราง พ.ร.บ. 
พัฒนารัฐวิสาหกิจ ท่ีกําหนดใหจัดต้ังบรรษัทฯ ข้ึน โดยมีวัตถุประสงค "เพื่อถือหุนในรัฐวิสาหกิจในกํากับของ
บรรษัทฯ และกํากับดูแลการประกอบกิจการของรัฐวิสาหกิจในฐานะผูถือหุน ใหเกิดผลตอบแทนท่ีเหมาะสมและ
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ” ซ่ึงการทําหนาท่ีของผูถือหุนเชิงรุกโดยมีเปาหมายท่ีชัดเจนในการพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ ยอมสงผลใหกิจการของรัฐวิสาหกิจมีการดําเนินการตามนโยบายไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถจัด
ใหมีบริการสาธารณะท่ีดียิ่งข้ึน    

นอกจากนี้  ราง พรบ. พัฒนารัฐวิสาหกิจนี้ ยังกําหนดใหมีการประเมินผลบรรษัทท่ีชัดเจน โดยให
กระทรวงการคลังมีหนาท่ีประเมินผลการดําเนินงานบรรษัทฯ ตามหลักเกณฑท่ี คนร. กําหนด ดังนั้น การนํา
รัฐวิสาหกิจท่ีเปนบริษัทท่ีมีทุนเรือนหุนท่ีชัดเจน มาอยูภายใตบรรษัทฯ ท่ีเปนหนวยงานของรัฐมีกระทรวงการคลังถือ
หุน 100% จะทําใหเกิดประสิทธิภาพมากข้ึนจากการมีมาตรฐานการกํากับดูแลเดียวกัน โปรงใส และรับผิดรับชอบ
ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี  

5. การดําเนินการตางๆ จําเปนตองมีการพิจารณาอยางรอบคอบครบถวนโดยรัฐสภาเสียกอน มิใชปลอยให 
สนช. ซ่ึงเปนสภาเสียงขางเดียวท่ีแตงต้ังมาโดยรัฐบาล คสช. มาตัดสินใจแทนคนไทยท้ังประเทศผูเปนเจาของสมบัติ
ชาติท่ีแทจริง 

สคร. ขอชี้แจงวา ในการยกราง พ.ร.บ. พัฒนารัฐวิสาหกิจ ไดมีการจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น 
ท่ีครบถวนตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เชน การจัดสัมมนารับฟงความคิดเห็นจาก 
สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และประชาชนท่ัวไปที่สนใจ รวมท้ังองคกรดานแรงงานของรัฐวิสาหกิจ (สหพันธแรงงาน
รัฐวิสาหกิจฯ และสมาพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ) ท้ังนี้ กระทรวงการคลังไดนําความเห็นและขอสังเกต
ดังกลาวมาประกอบการปรับปรุงรางกฎหมายดวยแลว เชน ขอกังวลของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังได
กําหนดในเหตุผลของรางกฎหมายพัฒนารัฐวิสาหกิจวา “สมควรจัดต้ังบรรษัทฯ ทําหนาท่ีผูถือหุนในรัฐวิสาหกิจท่ีเปน
บริษัทแทนกระทรวงการคลัง…โดยคงความเปนรัฐวิสาหกิจไว” ดังท่ีไดช้ีแจงไปแลวในประเด็นท่ีหนึ่งขางตน  นอกจากนี้ 
ทาง สนช. ไดจัดต้ังกรรมาธิการฯ เพื่อนํารางกฎหมายมาพิจารณาใหรอบคอบดวยอีกช้ันหนึ่ง โดยไดมีประธานสหพันธ
แรงงานรัฐวิสาหกิจฯ (สพร.ท) เขารวมเปนกรรมาธิการฯ ดวย 
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6. บรรษัทฯ ท่ีต้ังไมข้ึนอยูกับสภาพัฒน ไมอยูภายใตกม. แรงงานสัมพันธ และ พรบ.คุณสมบัติมาตรฐาน 
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ รวมถึงบรรษัทฯ สามารถเลือกองคกรท่ีจะเขามาตรวจสอบบัญชีได จึงไมแนใจวา 
กม. ท่ีจะปองกันทุจริต มีอํานาจตรวจสอบหรือไม  

สคร. ขอชี้แจงวา ในรางพรบ. มาตรา 51 ไดกําหนดชัดเจนวา “ใหรัฐวิสาหกิจท่ีกระทรวงการคลังไดโอน
หุนใหแกบรรษัทฯ ตามพระราชบัญญัตินี้เปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ และใหนํา
กฎหมายวาดวยคุณสมบัติมาตรฐานพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ มาใชกับพนักงานรัฐวิสาหกิจ  นอกจากนั้น ในการกําหนด
ยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ คนร. จะเปนผูกํากับใหบรรษัทฯ เสนอกรอบนโยบายการพัฒนาและทิศทางการลงทุนของ
รัฐวิสาหกิจใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ    

สําหรับขอวิจารณท่ีวาบรรษัทฯ ท่ีจัดต้ังนั้น สามารถเลือกองคกรท่ีจะเขามาตรวจสอบบัญชีได เปนความ
เขาใจ ท่ีคลาดเคล่ือนเชนกัน  เพราะราง พ.ร.บ. พัฒนารัฐวิสาหกิจ ไมไดใหสิทธิบรรษัทฯ ในการเลือกองคกรท่ีจะเขา
มาตรวจสอบบัญชี หากแตเปนกระทรวงการคลังในฐานะผูถือหุนท้ังหมดของบรรษัทฯ ท่ีจะเปนผูแตงต้ังผูสอบบัญชี 
ของบรรษัทฯ ตามมาตรา 79 ประกอบกับบรรษัทฯ ยังมีสถานะเปนหนวยรับตรวจตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน นอกจากนี้ บรรษัทฯ จะยังอยูในความหมายของนิยาม “หนวยงานของรัฐ”
ตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 ท่ีจะตองอยู
ภายใตบังคับของกฎหมายดังกลาว ประกอบกับมาตรา 62 และมาตรา 75 แหงราง พ.ร.บ. พัฒนารัฐวิสาหกิจ 
กําหนดใหกรรมการบรรษัทฯ และกรรมการผูอํานวยการใหญบรรษัทฯ เปนผูดํารงตําแหนงระดับสูงตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ซ่ึงมีผลทําใหบุคลากรดังกลาวมีหนาท่ีในการ
เปดเผยและยื่นบัญชีทรัพยสินตอสํานักงาน ป.ป.ช. รวมท้ังยังอยูภายใตการปองกันและปราบปรามการทุจริตตาม
กฎหมายดังกลาวดวย 

นายเอกนิติ นิติทัณฑประภาศ ผูอํานวยการ สคร. กลาวเพิ่มเติมวา รัฐวิสาหกิจเปนกลไกของรัฐในการ
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ รวมถึงเปนผูใหบริการสาธารณะแกประชาชน ดังนั้น ภาครัฐ
จําเปนตองมีการปฏิรูปการกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจโดยยังคงความเปนรัฐวิสาหกิจไว ดวยการนําเสนอราง 
พ.ร.บ. พัฒนารัฐวิสาหกิจ ให สนช. พิจารณาเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจใหเหมาะสม
กับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป และสอดคลองกับมาตรการท่ีเปนท่ียอมรับในระดับสากล  
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