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บทคัดยอ
การศึกษามาตรการทางกฎหมายในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ: ศึกษากรณีพระราชบัญญัติทุน
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ถึงขอดีขอเสียของกฎหมายฉบับดังกลาว และเพื่อจะไดหาแนวทางแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติ
ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 ใหมีประสิทธิภาพและทันสมัยตามสถานการณปจจุบัน นอกจากนี้ยังหา
มาตรการกฎหมายหรือมาตรการอื่น ๆ ในการนํามาใชในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
เมื่อไดศึกษาวิจัยกฎหมายวาดวย พ.ร.บ.ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 แลวผูวิจัยมีความเห็นวา
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจโดยกระบวนการตามกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจ เปนกฎหมายที่ออกมา
โดยไมไดศึกษาในเรื่องการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของตางประเทศที่ประสบความสําเร็จและประเทศที่
ลมเหลวกระบวนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจตาม พ.ร.บ. ทุนรัฐวิสาหกิจคงกําหนดไวแตเพียงวิธีการ
แปลงทุนของรัฐวิสาหกิจใหเปนหุนเทานั้น มิไดกลาวไปถึงการขายหุนใหกับ ภาคเอกชน ดังนั้น
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจจึงไมอาจเกิดขึ้นไดจากกฎหมายดังกลาว นอกจากนี้โครงสรางของกฎหมาย
ดังกลาวไดเอื้อประโยชนใหกับฝายการเมืองที่เปนรัฐบาลเปนอยางมาก โดยใหคณะรัฐมนตรีเปนผูม ี
อํ า นาจในการเลื อ กรั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ จ ะนํ า มาแปลงทุ น เป น หุ น นอกจากนี้ ยั ง ให อํ า นาจ
คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจที่มาจากภาคการเมืองเปนสวนใหญมีอํานาจเบ็ดเสร็จในการ
ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจทุกขั้นตอน ประการสําคัญ คือ การใหอํานาจฝาย
บริหารยกเลิกรัฐวิสาหกิจใด ๆ ไดโดยไมตองผานกระบวนการทางรัฐสภาโดยใหออกเปนพระราช
กฤษฎีกา ถือไดวาเปนการทําลายระบบศักดิ์ของกฎหมายในประเทศไทย เมื่อมองภาพโดยรวมจะ
เห็นไดวากระบวนการทางกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจทั้งหมดฉบับนี้ไมมีความโปรงใส ใน
กระบวนการตาง ๆ ตามที่บัญญัติไวในกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ มี
วัตถุประสงคเพื่อใหการจัดทําบริการสาธารณะใหกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ การแปรรูป

ข
รัฐวิสาหกิจ หรือขายรัฐวิส าหกิจ ตอ งกระทํา มิใ หรัฐ และประชาชนตอ งเสียประโยชน แตเมื่ อ
วิเคราะห พ.ร.บ. ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 แลวเห็นวากระบวนการทั้งหมดไมมีสวนใดดําเนินการ
เพือ่ ปกปองประโยชนสาธารณะหรือประโยชนของรัฐแตประการใด
เนื่องจากประเทศไทยไมสามารถหลีกเลี่ยงการแปรรูปรัฐวิสาหกิจดวยเหตุผลที่มาจากปจจัย
ภายในและปจจัยภายนอกประเทศ ดังนั้นจึงเห็นสมควรหาวิธีการที่จะทําการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
ใหมโ ดยเห็นสมควรใหมีการยกรางกฎหมายกลางเพื่อใชแปรรูปรัฐวิสาหกิจทุก แหง โดยอาจ
กําหนดรายชื่อรัฐวิสาหกิจที่จะตองไดรับการแปรรูป กําหนดระยะเวลาแนนอนสําหรับการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจและกําหนดรัฐวิสาหกิจบางประเภทที่ไมตองแปรรูป การแตงตั้งคณะกรรมการแปรรูป
ที่เปนกลางและมีความเปนอิสระจากอํานาจทางการเมือง และกําหนดวิธีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจให
มีความชัดเจน รวมทั้งมีมาตรการเพื่อคุมครองประโยชนของรัฐระหวางที่มีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
ไปแลว เชน การกําหนดใหมีหุนชนิดพิเศษ มาตรการดังกลาวเหลานี้รัฐควรจัดทําเปนกฎหมาย
เฉพาะในการแปรรูปใหมีประสิทธิภาพเปนประโยชนกับประเทศและประชาชนอยางแทจริงตอไป
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Abstract
A study of the legal measures on privatization: A case study of the State Enterprise Fund
Act 1999, having the objective is to analyze the Act on the basis of pros and cons of the law. So it
can find guidelines on revising and improving the Act to have efficiency and modernization
according to the present situation. Moreover, it can find legal or other measures to apply in the
privatization for more efficiency.
After studying and researching on the State Enterprise Fund Act 1999, the researcher
deems the privatization by the legal process on the state enterprise law was passed without
studying the overseas privatization cases that are successful and failed. The process on
privatization of the state enterprises as refers to the Act defines only the method of their
conversion into equity only, no mentioned of selling their shares to the private sector. Thus, the
privatization of state enterprises cannot take place by that law. Moreover, the structure of that law
has given benefit to the ruling politicians considerably, because it grants power to its cabinet to
choose which state enterprise to be converted into equity. Furthermore, it also gives the power to
the State Enterprise Fund Policy Commission, which comes mostly from the political sector to
have the total power to implement it according to the law on the state enterprise capital in all
procedures. The important thing is granting power to the administration to dissolve any state
enterprise without passing through the parliamentary process by issuing a royal decree. This can
be considered as destruction of the due process in Thailand. Upon looking at it on the overview, it
can be seen that the legal process on the entire State Enterprise Fund Act, it is not transparent in
the various processes as prescribed by the law. The privatization has the objective to prepare
public services for the people with efficiency. The privatization or selling of the state enterprises
must be made not to allow the state and the people to lose a benefit. However, upon analyzing the
State Enterprise Fund Act 1999 is deemed the entire process plays no part in protecting the public
or state interest whatsoever.

ง
Since Thailand cannot avoid privatization by the reason of internal and external factors,
thus it is appropriate to find a new way by drafting a universal law for all the privatizations. It
may define which state enterprises to be privatized and the certain schedule for privatization. It
also defines some types of the state enterprises that need not be privatized. An appointment of a
privatization committee that is neutral and independent from the political influence, which shall
define the methodology of privatization with clarity. It includes measures to protect the benefits
of the state during privatization such as a designation of special-type shares. Such measures, the
state should enact in particular for privatization, efficiency and benefit to the country and the
people truly later on.
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
รัฐวิสาหกิจ เปน องคกรของรัฐ ที่มีบทบาทสําคัญตอการพัฒ นาประเทศทั้งในอดีต และ
ปจจุบันรัฐบาลแตละยุคแตละสมัยไดจัดตั้งและมุงใหรัฐวิสาหกิจเปนองคกรที่กอประโยชนในดาน
ตางๆ สามารถตอบสนองเป าหมายของประเทศเฉพาะดานหรือโดยสว นรวม เชน ดํ าเนิน การ
แสวงหารายได เ พื่ อ สนองตามนโยบายการเงิ น และการคลั ง ของประเทศ ดํ า เนิ น การด า น
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพื่อสนองนโยบายดานสังคม ดําเนิน การดานโครงการสราง
เศรษฐกิจ พื้นฐานในโครงการขนาดใหญ เพื่อใหบรรลุทั้งเปาหมายทางเศรษฐกิจ และสังคมของ
ประเทศ ฯลฯ
ถึงแมวารัฐวิสาหกิจจะมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในการจัดทําดาน
บริการสาธารณะ แตเมื่อพิจารณารัฐวิสาหกิจบางประเภทบางแหงในปจจุบันพบวามีปญหาเกิดจาก
การดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจและปญหาที่เกิดจากการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจและปญหาที่เกิด
จากภายนอกรัฐวิสาหกิจ อาทิเชน ปญหารัฐวิสาหกิจขาดทุนมาโดยตลอดหรือบางแหงหมดความ
จําเปนที่จะตองดําเนินการตอไปและที่มีปญหามากคือ การขาดประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ
จากสภาพปญหาดังกลาวมีการคิดที่จะนําไปสูแนวความคิดริเริ่มการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ สําหรับ
ประเทศไทยมีนโยบายการพัฒนาและการแปรรูปรัฐวิสาหกิจปรากฏมาโดยตลอดตั้งแตแผนพัฒนา
เศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที1่ จนถึงปจจุบัน แตในชวงประเทศไทยประสบปญหาทางเศรษฐกิจอยาง
มากมีสวนผลักดันใหรัฐบาลยอมรับนโยบายแปรรูปรัฐวิสาหกิจมาเปนนโยบายระดับชาติทั้งนี้
รูปแบบการแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่รัฐมีนโยบายและผลักดัน คือ
1. การเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในรัฐวิสาหกิจ
2. การสนับสนุนรัฐวิสาหกิจใหมีสถานะเปนบริษัทมหาชนและจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยเพื่อใหสามารถระดมทุนจากประชาชนไดอยางกวางขวาง
3. จัดตั้งองคกรกลางเปนการเขามาดูแลรัฐวิสาหกิจ
นอกจากนโยบายดานบริหารจัด การที่รัฐออกมาเพื่อการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ รัฐยังออก
กฎระเบียบตาง ๆที่เกี่ยวของกับการแปรรูปมาโดยตลอด โดยเฉพาะกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจ
เนื่องจากภาครัฐตองการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในรัฐวิสาหกิจ โดยการใหเอกชนเขามารวมหุนถือ
หุนในกิจการบางสาวนหรือขายหุนใหแกประชาชน โดยผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อ
ระดมทุนมาใชในกิจการของรัฐ โดยการใหบริการของรัฐวิสาหกิจนั้นยังคงดําเนินการอยูต อ ไปอยาง
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ตอเนื่อง และพนักงานยังคงมีงานทําตอไป แตในขณะนั้นรัฐวิสาหกิจที่จัดขึ้นตามกฎหมายเฉพาะคือ
พระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีการหรือตั้งขึ้นโดยมติคณะรัฐมนตรียังมีทุนเปนกอน ทําใหไม
สามารถเพิ่มบทบาทภาคเอกชน โดยการใหเอกชนเขามารว มถือหุนได หากรัฐประสงคจ ะเพิ่ม
บทบาทภาคเอกชน โดยวิธีดังกลาว รัฐจะตองแกไขกฎหมายจัด ตั้งทีละฉบับ ซึ่งตองใชเวลาเปน
อยางมาก คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจแหงชาติขณะนั้น จึงไดใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รางกฎหมายกลางขึ้นมาฉบับหนึ่ง เพื่อใหรั ฐวิสาหกิจที่ทุนเปนกอนสามารถแปลงหุนในรูปแบบ
บริษัทได
ซึ่งตอมากฎหมายดังกลาวไดผานรัฐสภาและประกาศใช คือ พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. 2542 สําหรับสาระสําคัญของพระราชบัญญัติทุน รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 เปน กฎหมายที่
ออกมาแปลงทุน ของรัฐวิสาหกิจ ประเภทองคก รของรัฐบาลและหนว ยงานธุร กิจที่รัฐบาลเปน
เจาของใหเปน “ ทุนเรือนหุน ” ของรัฐวิสาหกิจในรูปแบบบริษัทเพื่อเปนเครื่องมือของรัฐในการ
เปลี่ยนสถานะรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นใหเปนรูปแบบบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
(Corporatization) แตยังคงมีสถานะเปนรัฐวิสาหกิจ โดยมีการเปลี่ยนทุนจากรัฐวิสาหกิจเดิมเปน
ทุนของบริษัทที่รัฐถือหุนทั้งหมด เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินกิจการ เพื่อสรางโอกาสใน
การระดมทุนไปใชในการขยายงานของรัฐวิสาหกิจ โดยไมตองแกกฎหมายเปนรายแหงซึ่งจะเปน
พื้นฐานที่จะทําใหการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเปนองคกรธุรกิจเต็มรูปแบบ และจะดําเนินการกระจาย
หุนที่รัฐถือใหแกภาคเอกชน เพื่อใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการลงทุนและการบริหารจัดการใน
กิจการที่รัฐวิสาหกิจใหดําเนินการไปไดดวยดี
ภายหลังที่พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 ประกาศใชรัฐบาลมีนโยบายจะใช
กฎหมายฉบับดังกลาวไปดําเนินการกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ มีการคัดคานกฎหมายดังกลาวอยาง
กวางขวาง โดยเฉพาะพนักงานรัฐวิสาหกิจที่รัฐเขาไปดําเนินการเพื่อจะแปรรูปให เอกชนเขามามี
สวนรวม โดยการใหเหตุผล สรุปไดวา
1. กระบวนการจัด ทํากฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิ จ กระทําโดยหนวยงานภาครัฐ ขาด
การศึกษาอยางเปนระบบ และไมไดเอาประสบการณแปรรูปรัฐวิสาหกิจในตางประเทศมาศึกษา
เปรียบเทียบ
2. พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 กําหนดแตเฉพาะวิธีแปลงทุนเปนหุนเทานั้น
มิไดกลาวถึงการขยายหุนใหกับภาคเอกชน ซึ่งเปนประเด็นถูกจับตามองวา การขายหุนรัฐวิสาหกิจ
มีความโปรงใสมากนอยเพียงใด บางรายถึงขนาดกลาววาเปนการขายรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายนี้ ถือ
เปนการขายชาติเลยที่เดียว
3. โครงสรางของกฎหมายฉบับนี้ เอื้อประโยชนใหฝายการเมืองโดยใหคณะรัฐมนตรีเปนผู
มีอํานาจ เลือกรัฐวิสาหกิจที่จะแปรรูป คณะกรรมการตามกฎหมายนี้ประกอบดวยนักการเมืองเปน
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สวนใหญใหอํานาจควบคุมทุกขั้นตอน เปนกฎหมายที่ใหอํานาจนักการเมืองที่เปนรัฐบาลเปนอยาง
มาก
4. การใหอํานาจฝายบริหารยุบเลิกรัฐวิสาหกิจ โดยไมผานกระบวนการทางรัฐสภาโดยฝาย
บริหารออกเปน พระราชกฤษฎีกาทําใหเปนการทําลายระบบลําดับศักดิ์ของกฎหมายในประเทศ
ไทย
จากปญหากฎหมายดังกลาว ผูวิจัยสนใจศึกษาชองวางของกฎหมายของพระราชบัญญัติทุน
รัฐวิ สาหกิ จ พ.ศ. 2542 เพื่อ ให เกิ ด ความโปรง ใสชัด เจนและเพื่ อหามาตรการทางกฎหมายที่
เหมาะสม ในการนําไปใชในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจตอไป
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย
1.2.1 เพื่อวิเคราะห พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 ถึงผลดีผลเสียกฎหมายฉบับ
ดังกลาว
1.2.2 เพื่อเสนอแนวทางแกไขปรับปรุง แกไขพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542
ใหมีประสิทธิภาพ และทันสมัยตามสถานการณโลกปจจุบัน
1.2.3 เพื่อหามาตรการทางการกฎหมายและมาตรการอื่น ๆ ในการนํามาใชในการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจใหมีประสิทธิภาพ
1.3 สมมติฐานการวิจัย
พ.ร.บ. ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 เปนกฎหมายที่รัฐใชเปนเครื่องมือในการแปรรูปวิสาหกิจ
มีปจจัยความเสี่ยงสูงที่จะทําใหรัฐและประชาชนเสียประโยชน อันเนื่องมาจากกระบวนการของ
กฎหมายฉบับ นี้ใ นการแปรรู ปรั ฐวิ ส าหกิจ ไม ค รบขั้น ตอนและไม โ ปรง ใสจึ งเห็น สมควรหา
มาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมเพื่อนําไปใชในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจตอไป
1.4 ประโยชนของงานวิจัย
1.4.1 ไดทราบผลดีผลเสียของพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542
1.4.2 ไดขอเสนอแนวทางแกไขปรับปรุง พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542
1.4.3 ได มาตรการทางกฎหมายและมาตรการอื่ น ๆในการแปรรู ป รัฐ วิ ส าหกิ จ ให มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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1.5 ขอบเขตการวิจัย
1.5.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจทั้งประเทศไทยและตางประเทศ
1.5.2 ศึกษากฎหมายระบุนโยบายของรัฐบาล ระเบียบที่เกี่ยวของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
1.5.3 ศึกษาพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 โดยเปรียบเทียบ ขอดี ขอเสียของ
กฎหมายดังกลาว

บทที่ 2
รัฐวิสาหกิจในประเทศไทย
ความเปนมาของรัฐวิสาหกิจไทยและเหตุผลในการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนับไดวาเปนสิ่งสําคัญ
ทีท่ ําการศึกษา เพื่อใหทราบถึงสภาพปญหาทีน่ ําไปสูการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
2.1 ความเปนมาของรัฐวิสาหกิจไทย
ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองในป พ.ศ. 2475 เปน ตน มา คณะราษฎรก็ได
กลายเปนชนชั้นปกครองใหมที่ควบคุมอํานาจทางการเมืองทางการทหารและทรัพยากรทั้งของรัฐ
ในฐานะที่เปนผูควบคุมทุนของรัฐและเปนผูที่ออกกฎหมายตางๆ เพื่อสนับสนุนใหเกิดความชอบ
ธรรมแกการจัดสรรทรัพยากรเหลานั้น คณะราษฎรไดนําทุนของรัฐไปสรางรัฐวิสาหกิจและบริษัท
กึ่งราชการขึ้น จํานวนหนึ่ง โดยรัฐบาลเปน ผูถือหุน รายใหญและอยูภ ายใตการบริหารงานของ
ขาราชการที่มาจากคณะราษฎรหรือบุคคลที่ใกลชิดกับคณะราษฎร การใชทรัพยากรทางการเงินของ
รัฐมาสรางรัฐวิสาหกิจ ขึ้น นี้ค ณะราษฎรไดสรางวิสาหกิจ ทางการเงิน อัน ไดแก ธนาคารเอเชีย
ธนาคารมณฑล และบริษัทไทยเศรษฐกิจประกันภัย วิสาหกิจทางอุตสาหกรรมอันไดแก บริษัทขาว
ไทย บริษัทประมงไทย บริษัทเดิน เรือไทย และบริษัทไทยเดิน เรือทะเล สวนวิสาหกิจ ทางดาน
พาณิชยกรรม ไดแก บริษัทคาพืชผลไทยและบริษัทพืชกสิกรรม เปนตน วิสาหกิจตางๆ เหลานี้ไมวา
จะเปนภาคการเงินประกันภัย การเดินเรือหรือพาณิชยกรรม ลวนแลวแตมีสวนชวยเหลือและพึ่งพา
ซึ่งกันและกันซึ่งสงผลทําใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินงานทางธุรกิจเปนอยางมาก ประกอบ
กับบุคคลที่เขาบริหารภายในกิจการเหลานั้นเปนผูทรงอิทธิพลทางการเมืองที่สามารถใชกลไกของ
รัฐและอินทธิพลทางการเมืองเขาชวยในการดําเนินงาน จึงทําใหกิจการเหลานั้นประสบสําเร็จทาง
การคาแทบทั้งสิ้น
หลังสงครามโลกครั้งที่สอง รัฐบาลจัดตั้งรัฐวิสาหกิจขึ้นเปนจํานวนมากเพื่อบูรณะฟน ฟู
เศรษฐกิจและสังคมใหเจริญกาวหนา เพื่อจัดทํากิจการที่เปนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและกิจการที่
มีผลโดยตรงตอความมั่นคงของประเทศเพื่อดําเนินการทางดานอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมเพื่อ
ตอบสนองความตองการในดานอุปโภคบริโ ภคของประชาชนใหเพียงพอเพื่อประกอบกิจการที่
เกี่ยวของกับปสงคราม เชน เชื้อเพลิง เปนตน รวมทั้งเพื่อดําเนินกิจการที่เปนการบริการประชาชนที่
ภาคเอกชนยังไมมีความพรอมทั้งในดานเงินทุนและความสามารถ มีการตรากฎหมายสําคัญฉบับ
หนึ่งในป พ.ศ. 2496 เพื่อเปดโอกาสใหฝายบริหารจัดตั้งองคกรหรือหนวยงานขึ้นมาทําหนาที่จัดทํา
บริการสาธารณะพระราชบัญญัติจัดตั้งองคการของรัฐบาล พ.ศ. 2496 ที่ไดจัดตั้งหนวยงานตางๆ
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ขึ้นมาหลายแหงซึ่งมีสภาพเปนรัฐวิสาหกิจ ไดแก องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ องคการแบตเตอรี่
องคืการแกว องคการกําจัดน้ําเสีย เปนตน
จากนั้น มาก็มีรัฐวิสาหกิจ เกิด ขึ้น อีก เป น จํ านวนมากจนกระทั่งปจ จุบัน มีรัฐวิสาหกิจ ที่
กระทรวงการคลังเปนผูกํากับดูแล (ไมรวม “บริษัทลูก” ของรัฐวิสาหกิจเหลานี้) รวมทั้งสิ้น 59
แหง
รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นมาก็ดวยเหตุผลหลายประการแตกตางกันไป เชน เหตุผลทางเศรษฐกิจ
การคลัง ความมั่นคง ในบางกรณีอาจเปนเหตุผลทางสังคมและวัฒนธรรม การจัดตั้งรัฐวิสาหกิจใด
รัฐวิสาหกิจหนึ่งขึ้นมาก็อาจเนื่องดวยเหตุผลที่กลาวมานี้หลายประการรวมกันก็เปนได เหตุผลใน
การมีรัฐวิสาหกิจ สามารถแยกเปน 2 กรณี คือ กรณีทั่วไปและกรณีเฉพาะสําหรับประเทศไทย
1. กรณีทั่วไปในการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ มีอยูดวยกัน 5 ประการ คือ
1.1 เพื่อเปนเครื่องมือในการดําเนินธุรกิจแทนรัฐ ในกรณีที่สังคมใดตองการสิ่งอํานวย
ความสะดวกหรื อบริ ก ารใหมๆ ซึ่ งเอกชนยั ง ไม มี ค วามพร อ มในการดํ า เนิน การหรื อ เอกชน
ดําเนินการอยูแลวแตไมประสบผลดีเทาที่ควร รัฐอาจจัดตั้งวิสาหกิจเขามาดําเนินกิจการนั้นๆ โดย
อาจเขามาดําเนินการเอง หรือเขาควบคุมหรือถือหุนขางมากหากเอกชนดําเนินกิจการนั้นอยูแลวโดย
มิได เปลี่ยนแปลงโครงสรางเดิมของกิจการแตอยางใด อาทิเชน กิจการรถไฟ ไปรษณีย โทรศัพท
และวิทยุกระจายเสียง เปนตน
1.2 เพื่อเปน ตัว อยางแกภาคเอกชนในการดําเนิน ธุร กิจ ในการดําเนิน กิจ การบาง
ประเภทที่มี ค วามสําคัญ ทางเศรษฐกิจ เพราะเป น บริก ารรากฐานที่ชว ยสงเสริมใหก ารพัฒ นา
เศรษฐกิจ เปนไปได โดยสะดวกและรวดเร็ว รัฐอาจตองเปนผูเริ่มดําเนิน การกอนดวยเหตุผลที่วา
เอกชนไมมีความรูหรือประสบการณเชิงอุตสาหกรรมหรือพาณิชยในเรื่องนั้นมากอน จึงเกิดความ
ไม มั่น ใจในการ “คุม ทุน ” และ “ผลกํา ไร” ที่ จ ะบัง เกิ ด ขึ้ น จากธุ ร กิ จ นั้ น หรื อไมส นใจในการ
ดําเนินการเมื่อรัฐไดดําเนินการมาระยะหนึ่งจนประสบความสําเร็จและเปนตัวอยางที่ดี เอกชนก็
อาจจะตัดสินใจเขามาดําเนินการบาง อาทิ เชน การจัดสรางที่พักอาศัยใหแกประชาชนซึ่งตองใช
พื้นที่กวางขวาง เงินทุนจํานวนมาก และอาจเปนความเสี่ยงในมุมมองของเอกชน ภายหลังจากที่
รัฐ บาลหลายประเทศ อาทิเ ชน สิง คโ ปร มาเลเซีย และไทย ต างกป ระสบความสํา เร็ จ ในการ
ดําเนิน การ เอกชนในประเทศนั้น ก็จะหัน มาดําเนินการในลักษณะเดียวกันบาง เมื่อยังคงมีความ
ตองการและตลาดรองรับอยางเพียงพอ และกรณีเชนนี้เกิดขึ้นในอีกหลายกิจการในปจจุบัน อาทิเชน
กิจ การขนส ง มวลชน การสรา งเส น ทางคมนาคม ซึ่ง เอกชนเริ่ มให ค วามสนใจในการเข า มา
ดําเนินการรวมกับภาครัฐ
1.3 เพื่อความมั่นคงของประเทศ กิจการบางประเภทอาจมีความสําคัญตอความมั่นคง
ของประเทศและของประชาชน หากปลอยใหเอกชนดําเนิน การอาจเกิดการผูกขาดในกิจการใด
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กิจการหนึ่งหรือหลายกิจการ และเรียกคาตอบแทนในสินคาหรือบริการตามอําเภอใจ สรางความ
เดือดรอนใหแกผูบริดภคโดยรวม อาทิเชน กิจการที่เปนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ไฟฟา น้ําประปา
โทรศัพท หรือในบางกรณีกิจการก็มีผลโดยตรงตอความมั่นคงของประเทศ ดังเชนหลังสงครามโลก
ครั้งที่ 2 รัฐบาลของจอมพล ป.พิบูลสงคราม ในชวงป พ.ศ. 2481 ถึง พ.ศ. 2487 ไดมีนโยบายหลักวา
“วัตถุหรือผลิตภัณฑสิ่งใด” หากไมรีบตั้งองคการจัดทําขึ้นมาแลวจะเกิด ความขาดแคลน ก็จัดตั้ง
องคการผลิตวัตถุนั้นขึ้นกอน” และเพื่อใหเกิดความแนนอน รัฐบาลจะเขาประกอบกิจการในการ
ผลิตที่มีความจําเปนตอชาติในยามสงครามทุกชนิด อาทิเชน องคการแบตเตอรี่ (พ.ศ.2498) องคการ
แกว (พ.ศ. 2498) องคการฟอกหนัง (พ.ศ.2498) องคการเชื้อเพลิง (พ.ศ.2503) ซึ่งถือวาเปนยุทธปจจัย
ของกองทัพในยามสงคราม
นอกจากนั้น รัฐวิสาหกิจก็อาจเปน เครื่องมือในทางการปกครองไดดังเชน การจัด ตั้งการ
รถไฟแหงประเทศไทยเพื่อสรางทางรถไฟและเดินรถไฟไปในพื้นที่ภาคตางๆ ของประเทศ หรือการ
จั ด ตั้ ง กรมไปรษณี ย แ ละโทรเลขเพื่ อ ให ก ารติ ด ต อ สื่ อ สารมี ค วามสะดวกรวดเร็ ว ขึ้ น โดยมี
วัต ถุประสงคหลั ก อีก ประการ คื อ เปน การรวมศูน ยอํา นาจการปกครองในภูมิ ภ าคให เขามาสู
สวนกลาง
ในบางครั้งลัทธิ “ชาตินิยม” ก็เปน แรงผลัก ดัน อยางหนึ่งในการที่รัฐตองเขาดําเนิน การ
บางอยางดวยตนเอง เนื่องจากไมตองการใหตางชาติเขามามีบทบาทในอุตสาหกรรมที่สําคัญ ซึ่งอาจ
เขา มามี อิทธิ พลจนสามารถมี อํ านาจทางเศรษฐกิจ แนวความคิ ด เช น นี้ค อนข างรุ น แรงในชว ง
สงครามโลกครั้งที่ 2
1.4 เพื่อสงเสริมสังคมและวัฒ นธรรม กิจ การบางประเภทมีประโยชนอยางมากตอ
สาธารณะ เปนการรัก ษาไวซึ่งศิลปวัฒนธรรมของชาติต ลอดจนสงเสริมสุข ภาพพลานามัยของ
ประชาชน แตไมค อยเปน ที่สนใจของเอกชนมากนัก อาจเนื่องจากตองใช เงิน ทุน นํานวนมาก
ผลตอบแทนไม น า สนใจในมุ ม มองของนั ก ธุ ร กิ จ รั ฐ จึ ง ควรเข า มาดํ า เนิ น การเพื่ อ คงไว ซึ่ ง
วัต ถุป ระสงคข างต น โดยเป น กิจ การที่ มิไ ดมุ ง หวั ง กํา ไรเพีย งอย า งเดีย ว แต เน น การส ง เสริ ม
ศิลปวัฒนธรรม อาทิเชน องคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
การกีฬาแหงประเทศไทย องคการสวนพฤกษศาสตร องคการสวนสัตว เปนตน
1.5 เพื่อจัดทําบริการสาธารณะ การจัดทําบริการสาธารณะถือเปนภารกิจหนาที่สําคัญ
ประการหนึ่งของรัฐบาล โดยเฉพาะกิจการดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการตางๆ ที่ประชาชนทุก
คนโดยเฉพาะผูดอยโอกาสในสังคมควรมีโอกาสแตกิจการเหลานี้ตองใชเงินทุนในการดําเนินการ
สูงผลตอบแทนในการดําเนิน การต่ํ า จุ ด คุม ทุน (BREAK-EVEN POINT) และกํ าไร (NORMAL
PROFIT) ตองใชระยะเวลานาน ตองใชพนักงานจํานวนมากและเปนผูมีความรูและประสบการณใน
เรื่องนั้น ๆ เปนอยางดี ดังนั้น รัฐจึงตองเขามาดําเนินการเองเพื่อใหสาธารณชนไดรับความสะดวก
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อาทิเชน รถไฟ ประปา ไฟฟา โทรศัพท การขนสง ซึ่งรัฐบาลของประเทศตางๆ ในโลกสวนใหญก็
มักจะดําเนินการเองทั้งสิ้น โดยจะเก็บอัตราคาบริการต่ําเพื่อใหประชาชนโดยรวมสามารถใชบริการ
ได ดังเชนในกรณีการจัดตั้งองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ เปนตน
1.6 เพื่อประโยชนในดานการคลัง กิจการที่รัฐเปนผูผูกขาดแตผูเดียว ทําใหรัฐสามารถ
เรียกคาตอบแทนไดในอัตราสูงและทําใหรัฐมีรายไดมากกวาที่จะปลอยใหเอกชนดําเนินธุรกิจนั้น
และเรียกเก็บภาษีอากรจากเอกชนดังนั้น ในบางกรณีรัฐจึงประกาศใหกิจการที่รัฐตองการหารายได
เปนกิจการที่ผูกขาดโดยรัฐ เชน กิจการเกี่ยวกับการกีฬาทุกประเภทที่รัฐสามารถมีรายไดจึงมีการ
จัดตั้งการกีฬาแหงประเทศไทยขึ้น เพื่อใหรัฐสามารถหารายไดจากกีฬาตางๆ เปนตน
1.7 เพื่อควบคุมสินคาอันตราย ในกรณีที่รัฐตองการจํากัดและควบคุมการผลิตและการ
บริโภคสินคาที่เปนอันตรายแกสังคม รัฐก็จะเปนผูดําเนินการธุรกิจ การผลิต และการจําหนายสินคา
นั้นโดยตรง โดยประกาศใหกิจการนั้นเปนกิจการที่รัฐเปนผูประกอบการแตผูเดียว สวนใหญจะเปน
สินคาที่เปนสิ่งเสพติดและอบายมุข เชน สุรา ยาสูบ สลากกินแบง และไพ เปนตน
2. กรณีเฉพาะในการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ ประเทศไทยไดมีการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจดวยเหตุผล
เฉพาะตามความจําเปนของประเทศ 4 ประการ คือ
2.1 การแกปญหาการครองชีพของประชาชน หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศไทย
ประสบภาวะขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคบางอยาง เชน ขาวสาร น้ําตาล เปนตน ดังนั้น รัฐบาล
ในขณะนั้นจึงจัดตั้งบริษัท ขาวไทย จํากัด และบริษัท น้ําตาล จํากัด ขึ้น เพื่อจําหนายขาวสารและ
น้ําตาลใหกับประชาชนในราคาถูก และนอกจากนี้ ในป พ.ศ. 2496 รัฐบาลไดออกพระราชบัญญัติวา
ดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาล พ.ศ. 2496 โดยความมุงหมายวา เมื่อรัฐบาลเห็นความจําเปนที่ควร
จะมีหนว ยงานหรือองคก ารในภาครัฐบาลเพื่อดําเนิน การอัน เปน สาธารณประโยชน หรือเพื่อ
ประโยชนในทางเศรษฐกิจ ชวยเหลือในการครองชีพ หรืออํานวยบริการแกประชาชน ก็ใหกระทํา
ไดโดยตราพระราชกฤษฎีกา (มาตรา 3)
กฎหมายฉบับนี้ถือวาเปน การจัดระเบียบรัฐวิสาหกิจ ใหมีหลัก เกณฑ วัตถุประสงคและ
แผนงาน โดยมีก ฎหมายยอมรับสถานภาพของหนว ยงานเหลานี้ การจัด ตั้งก็จ ะดํ าเนิน การได
โดยสะดวกสอดคลองกับนโยบายการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล เพราะฝายบริหาร คือ
คณะรัฐมนตรีสามารถดําเนินการไดโดยการตราเปนพระราชกฤษฎีกาเพื่อจัดตั้งองคการเหลานี้ขึ้น
ตามความเหมาะสม
ตอมาโดยอาศัยอํานาจตามพระราบบัญญัติฉบับนี้ ไดมีการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจโดยออกเปน
พระราชกฤษฎีกาในชวงป พ.ศ. 2498 หลายฉบับ เชน องคการแกว จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
องคการแกว พ.ศ.2498 องคการทอผา จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการทอผา พ.ศ.2498
องคการแบตเตอรี่ จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการแบตเตอรี่ พ.ศ. 2498 องคการฟอกหนัง
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จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีก าจัดตั้งองคการฟอกหนัง พ.ศ. 2498 และองคการผลิตอาหารสําเร็จรูป
(อสร.) จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการผลิตอาหารสําเร็จรูป พ.ศ. 2498 เปนตน
2.2 กรณีออมจากการยึดทรัพย การจัดตั้งรัฐวิสาหกิจในลักษณะนี้ ของประเทศไทยมี
อยูเพียงแหงเดียว เปนกรณีที่รัฐบาลมิไดมีความมุงหมายในการจัดตั้งองคการนั้นใหเปนรัฐวิสาหกิจ
แตเมื่อรัฐทําการยึดทรัพยของผูถือหุนและมีผลทําใหรัฐเขาไปถือหุนในองคการเกินกวารอยละ 50
องคการนั้นจึงมีสภาพเปนรัฐวิสาหกิจ โดย “ไมตั้งใจ”
รัฐวิสาหกิจแหงนั้น คือ บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด ซึ่งกอตั้งเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.
2494 ในชื่อบริษัท ประกันภัยเอเชียติ๊ก จํากัด ตอมาเปลี่ยนชื่อเปนบริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด เมื่อ
วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2496 โดยมีผูถือหุนรายใหญ คือ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต และทานผูหญิง
วิจิตรา ธนะรัชต หลังจากมีการยึดทรัพยบุคคลทั้งสอง ตอมาในป พ.ศ. 2507 กระทรวงการคลังจึงรับ
โอนหุนในสวนนี้ คิดเปนรอยละ 49.95 ของหุนทั้งหมดในขณะนั้น ตอมาในป พ.ศ. 2518 รัฐบาลได
ทําการยึดทรัพยของจอมพลประภาส จารุเสถียร ซึ่งทําใหกระทรวงการคลังรับโอนหุนของจอมพล
ประภาสฯ ในบริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด เพิ่มอีกคิดเปนรอยละ 5.65 ของหุนทั้งหมด เมื่อนําไป
รวมกับหุนที่กระทรวงการคลังถือยูเดิมในบริษัทฯ ทําใหกระทรวงการคลังถือหุนรวมทั้งสิ้นรอยละ
55.60 บริษัทฯ จึงมีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจ ตามนัยของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
2.3 เพื่อแกไขปญหาเศรษฐกิจ เหตุผลในการแปรสภาพองคการเปนรัฐวิสาหกิจ กรณีนี้
ถือวาเปนครั้งแรกของประเทศไทย และเปนการเกิดขึ้นดวยความ “ไมตั้งใจ” เพราะเหตุผลในการ
แกปญหาเศรษฐกิจเปนสําคัญ กลาวคือ นับแตป พ.ศ. 2539 เปนตนมา ประเทศไทยไดประสบปญหา
ทางเศรษฐกิจ ในวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2540 รัฐบาลมีคําสั่งใหสถาบันการเงิน 16 แหง ระงับกิจการ
ชั่วคราว หลังจากนั้น ประเทศไทยไดประกาศยกเลิกระบบตะกราเงิน (BASKET CURRENCY) ในเรื่อง
อัต ราแลกเปลี่ยน และหัน มาใชน โยบายอัต ราแลกเปลี่ยนลอยตัว ภายใตก ารจัด การ ( MANAGED
FLOAT) เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 ทําใหเงินบาทลดคาลงและขยายตัวเปนวิกฤติการณทาง
การเงินครั้งใหญ จนในที่สุดตองขอรับความชวยเหลือจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ หรือ IMF
(INTERNATIONAL MONETARY FUND) ในชวงเวลานี้สถาบันการเงินหลายแหงประสบปญหาหนี้เสีย
จากสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได หรือ NPL (NON – PERFORMING LOAN) จนรัฐบาลตองตั้งกองทุน
ฟนฟูสถาบันการเงินเขามาพยุง โดยปลอยใหสถาบันการเงินกู จํานวน 430,000 ลานบาท แตก็ไม
สามารถแกปญหาได ตอมาในวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2540 คณะรัฐมนตรี ไดอนุมัติมาตรการปฏิรูป
สถาบันการเงินมีผลใหสถาบันการเงิน 42 แหง หยุดการดําเนินงานเปนการชั่วคราว ซึ่งตอมาทําใหมี
สถาบันการเงินหยุดดําเนินงานทั้งหมด 58 แหง และในจํานวนนี้ถูกปดถาวร 56 แหง ในเวลาตอมา
วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2541 คณะรัฐมนตรีมีมติรับรองแกไขกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูป
สถาบันการเงิน รวม 4 ฉบับ โดยฉบับที่ 1 ใหจัดตั้งองคการปฏิรูปสถาบันการเงิน (ปรส.) ฉบับที่ 2
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ใหอํานาจกระทรวงการคลัง กูเงินกระตุน เศรษฐกิจ จากตา งประเทศเพิ่ม ฉบับที่ 3 จัดการภาระ
ทางการเงินที่รัฐบาลตองเขาชวยเหลือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และ
ฉบับที่ 4 จัดตั้งบรรษัทบริหารสถาบันการเงิน (บบส.)
การดําเนิน การดังกลาวถือไดวารัฐบาลเขาไปแทรกแซงระบบสถาบันการเงินเพื่อแกไข
ปญหาเศรษฐกิจของประเทส จึงสงผลทําใหสถาบันการเงินบางแหงมีสภาพเปนรัฐวิสาหกิจในเวลา
ตอมา เชน ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารศรีนคร จํากัด (มหาชน) และธนาคารไทย
ธนาคาร จํากัด (มหาชน) ที่กลายสภาพเปนธนาคารรัฐวิสาหกิจเนื่องจากกองทุนเพื่อการฟนฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงินเขาไปถือหุนอยูเกินกวารอยละหาสิบ
2.2 ปญหาการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
รัฐวิสาหกิ จ จะยังมี บทบาทสํา คัญในการจัด ทําบริ หารสาธารณะ แต อยางไรก็ต ามเมื่ อ
พิจารณาจากสภาพแวดลอมบางประการ จะเห็นไดวารัฐวิสาหกิจบางแหงหมดความจําเปนที่รัฐ
จะตองเขาไปดําเนินการเพราะความจําเปนในตอนตั้งรัฐวิสาหกิจนั้นหมดไปแลว เชน รัฐวิสาหกิจ
ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อแกปญหาการครองชีพของประชาชนหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เปนตน หรือในบาง
กรณีมีเอกชนประกอบกิจการเหลานั้นไดผลดีอยูแลว รัฐจึงไมมคี วามจําเปนที่จะตองเขาไปประกอบ
กิจการเหลานั้นซ้ําซอนกับเอกชนซึ่งจะเปน การสรางภาระใหกับรัฐเกินความจําเปน ดังนั้น จึงมี
ความพยายามที่จะลดขนาดและจํานวนของรัฐวิสาหกิจลง
ปญหาการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ของไทยนั้นมีอยูสองกรณีดวยกัน คือ ปญหาที่เกิดจากการ
ดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ และปญหาที่เกิดจากภายนอกรัฐวิสาหกิจ
1. ปญหาที่เกิดจากการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ จากการศึกษาของกระทรวงการคลัง
แสดงใหเห็นวารัฐวิสาหกิจมีปญหาในการดําเนินงานดังตอไปนี้ คือ
1.1 ปญหาทางดานการบริหาร มี 2 กรณี คือ
ก. ผูบริหารและคณะกรรมการมักจะเปลี่ยนแปลงไปตามอํานาจทาง การเมือง
ทําใหไมมีความตอเนื่องในการบริหารการดําเนินการตามนโยบายที่วางไว
ข. ระบบการทํางานของรัฐวิสาหกิจคลายคลึงกับระบบราชการ ขาดความคลองตัว
ตองปฎิบัติตามกฎระเบียบตางๆ รวมทั้งมีหนวยงานที่กํากับ ดูแลรัฐวิสาหกิจหลายหนวยงาน ทําให
เกิดความลาชาในการทํางานตางๆ
1.2 ปญหาทางดานบุคลากร มี 3 กรณี คือ
ก. จํานวนบุคลากรในระบบรัฐวิสาหกิจมีจํานวนมากและมีปญหาการลนงานใน
บางแหง มีผลทําใหคาใชจายทางดานเงินเดือน คาจางและสวัสดิการตางๆ เปนภาระที่หนักมากของ
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แตละรัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งรัฐวิสาหกิจที่ประสบภาวะขาดทุนมาก เชน การรถไฟแหง
ประเทศไทยและองคการขนสงมวลกรุงเทพ เปนตน
ข. ประสิทธิภาพในการดําเนินงานของบุค ลากรสว นใหญยังต่ํากวาภาคเอกชน
เนื่องจากขาดการฝกอบรมอยางสม่ําเสมอ และขาดบุคคลทีมีประสิทธิภาพ เขามาทํางานโดยบุคคล
เหลานี้สวนใหญไปทํางานกับภาคเอกชนเพื่อรับเงินเดือนคาตอบแทนที่สูงกวา
ค. จํานวนเงินเดือนของพนักงานรัฐวิสาหกิจในระดับลางสูงกวาตลาดแรงงานทั้ง
ราชการและเอกชนมาก ในขณะที่เงินเดือนของพนักงานรัฐวิสาหกิจสวนที่ทํางานระดับ นโยบาย
และบริหารต่ํากวาภาคเอกชนจึงทําใหเกิดปญหาการขาดแคลนแรงงานในระดับที่มีคุณภาพและมี
ศักยภาพในการพัฒนาองคกร
1.3 ปญหาทางดานระบบบัญ ชีการเงินและระบบขอมูลในการบริหาร ไดแก การที่
ระบบบัญชีการเงินในหลายรัฐวิสาหกิจยังไมทันสมัยและไมไดมาตรฐาน ทําใหไมสามารถใชเปน
ขอมูลในการประเมินผลงานและทําใหการประมวลขอมูลแตละปเปนไปอยางลาชา
1.4 ปญ หาความซ้ําซอ นในการดําเนิน งาน การดําเนิน งานซ้ําซอนของหนว ยงาน
รัฐวิสาหกิจมีความแตกตางจากการดําเนินการภาคเอกชน จึงมีผลทําใหขบวนการดําเนินการเปนไป
อยางลาชาเพราะตองผานหลายกระบวนการและมีการทํางานที่ซ้ําซอนกันในหนวยงาน
1.5 ปญหาการขาดแคลนเงินทุน การขาดแคลนเงินทุนทําใหรัฐวิสาหกิจไม สามารถ
จัด หาสิน ค า และบริ ก ารได เ พีย งพอและทั น กั บ ความต อ งการ นอกจากนี้ ยั ง เป น ภาระให กั บ
รัฐวิสาหกิจที่จะตองหาเงินมาชําระหนี้ใหทันกับระยะเวลา
1.6 ปญ หาจากโครงสรางองคก รของรัฐ วิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจ มีวัต ถุประสงค และ
โครงสรางการจัดตั้งไมเปนผลที่เอื้ออํานวยตอการดําเนินงานในปจจุบัน กอใหเกิดขั้นตอนมากมาย
มีความลาชาในการตัดสินใจและเปนอุปสรรคตอการแขงขันกับภาคเอกชน
1.7 ป ญ หาทางด า นกฎหมายและกฎระเบี ย บต า งๆ ที่ ใ ช บั ง คั บ กั บ รั ฐ วิ ส าหกิ จ
รัฐวิสาหกิจเปนสว นหนึ่งของกลไกของรัฐ ทําใหตองปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายตางๆ ที่มี
มากมาย ทําใหเกิดความไมคลองตัว นอกจากนี้ ในบางอุตสาหกรรมกฎหมายก็ไดใหอํานาจผูกขาด
ไวกับรัฐวิสาหกิจดวย เชน ธุรกิจโทรคมนาคม ทําใหรัฐวิสาหกิจมีบทบาททั้งในดานการใหบริการ
และการกํากับดูแลซึ่งเปน อุปสรรคตอการขยายและพัฒนา การใหบริก าร เพื่อรองรับกับความ
ตองการของลูกคาและธุรกิจ
1.8 ปญหาดานแรงงาน การกําหนดนโยบายของรัฐเพื่อพัฒนารัฐวิสาหกิ จ ทั้งการนํา
ระบบการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจและการเพิ่มบทบาทภาคเอกชน ในรัฐวิสาหกิจจะ
ประสบปญหาการตอดานจากพนักงานที่เปนแรงงานมาโดยตลอด จนในป พ.ศ. 2534 ไดมีการยุบ
เลิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ปจจุบันพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543 ได

12
กําหนดใหมีการจัดตั้งสหภาพแรงงานของรัฐวิสาหกิจขึ้นใหมอีกครั้ง ทําใหการกําหนดนโยบายเพื่อ
พัฒนารัฐวิสาหกิจจากภาครัฐจะเปนไปดวยความลําบากและมีอุปสรรคมากยิ่งขึ้นอันจะมีสาเหตุจาก
การรวมตัวของสหภาพแรงงานในการประทวงเพื่อคัดคานรัฐบาล
2. ปญหาที่เกิดจากภายนอกรัฐวิสาหกิจ ไดแก กรณีตางๆ ที่เกิดขึ้นกับรัฐวิสาหกิจโดยมิได
มีที่มาจากตัวรัฐวิสาหกิจนั้นเอง ปญหาดังกลาวมี 2 กรณี คือ
2.1 องคการการคาโลก หรือ WTO (World Trade Organization)
ตามที่องคการการคาโลกไดถูกจัดตั้งขึ้นมาเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2538 โดยประเทศ
สมาชิกที่เขารวมเจรจาในการเจรจารอบอุรุกวัย (Uruguay Round) ประเทศไทยในฐานะประเทศ
สมาชิกประเทศหนึ่งของ WTO มีหนาที่ปฏิบัติตามพันธกรณีที่ WTO กําหนดไว พันธกรณีประการ
หนึ่งภายใต WTO คือ การเปด เสรีก ารคาบริก าร ดัง นั้น กิจ การบริก ารบางประเภทของไทยที่
ดําเนินการโดยรัฐหรือยูภายใตการผูกขาดของรัฐ เชน บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (แปรรูปเปน
บริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2538) การทาเรือแหงประเทศไทย องคการโทรศัพท
แหงประเทศไทย เปนตน จึงจําเปนตองดําเนินการแปรรูปเพื่อรับมือกับภาวะการแขงขันที่เพิ่มขึ้น
เมื่อมีการเปดการคาเสรี โดยเฉพาะอยางยิ่งการแขงขันจากผูประกอบการตางชาติที่มีความไดเปรียบ
เทียบในเรื่องตนทุนบุคลากรและเทคโนโลยี
2.2 กองทุนการเงินระหวางประเทศ หรือ IMF (International Monetary Fund)
การที่ประเทศไทยไดขอความชวยเหลือทางการเงินและวิชาการจาก IMF ในป พ.ศ.
2540 โดยไดรับอนุมัติโครงการเงินกูแบบ Stand – by Arrangement ระยะเวลาเบิกถอน 34 เดือน ใน
การเบิกถอนเงินกูแตละครั้ง ประเทศไทยจะตองปฏิบัติแนวนโยบายที่กําหนดไวในหนังสือแจง
ความจํานงขอรับความชวยเหลือทางวิชาการและการเงิน (Letter of Intent) จาก IMF แตละฉบับ
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจเปนเงื่อนไขประการสําคัญประกาศหนึ่งที่ระบุอยูในหนังสือแจงความจํานงฯ
ตั้งแตฉบับที่ 1 ถึง ฉบับที่ 7 ประเทศไทยจึงจําเปนตองดําเนินการตามแนวนโยบายที่กําหนดไวซึ่ง
ในความเปนจริงก็สอดคลองกับแรงผลักดันของภาวะการณภายในประเทศไทย
ดวยเหตุผลทั้งหมดที่กลาวมาขางตน จึงเห็นไดวา ปญหาของรัฐวิสาหกิจ หากไมไดรับการ
แกไขก็จะกอใหเกิดผลกระทบไปยังประชาชนผูใชบริการและสงผลไปถึงการพัฒนาประเทศดวย
ดังนั้น จึงเกิดแนวความคิดที่จะมีการ “แปรรูปรัฐวิสาหกิจ” ประกอบกับเปนนโยบายของรัฐบาล
ดวย

บทที่ 3
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย
เมื่อกลาวถึงการแปรรูปรัฐวิสาหกิจจะเห็นวา มีความพยายามจะแปรรูปมาโดยตลอดและ
มักมีความเห็นแตกตางกันระหวางเห็นดวยกับไมเห็นดวย ดังนั้นในบทนีจ้ ะกลาวถึงแนวความคิด
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจตั้งแตในอดีตถึงปจจุบัน
3.1 แนวความคิดในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจกอนป พ.ศ. 2540
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในป พ.ศ. 2475 รัฐวิสาหกิจของไทย มีบทบาท
สําคัญในฐานะที่เปนกลไกสําคัญในการสนับสนุนนโยบายทางการเมือง ธุรกิจอุตสาหกรรมและ
การพัฒนาอาชีพมาตามลําดับ แตตอมาระบบรัฐวิสาหกิจก็เริ่มเสื่อมลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองจากรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม มาเปนรัฐบาลของ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ซึ่งใน
ขณะนั้นประเทศไทยกําลังประสบปญหาทางดานการเงินจนทําใหตองขอรับความชวยเหลือจาก
ธนาคารโลก ภายหลังจากที่รัฐบาลไดกอหนี้กับธนาคารโลกและธนาคารโลกไดสงผูแทนพิเศษมา
ศึกษาพิจารณาสถานะทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในชั้นตน ก็พบวาปญหาทางดานเศรษฐกิจของ
ไทยในขณะนั้นสวนหนึ่งแลวเกิดจากการที่มีกิจการประเภทองคการและบริษัทที่สวนราชการตางๆ
ถือหุน อยูไดเพิ่มจํานวนมากขึ้นกิจการเหลานั้นสว นมากมีผลการประกอบการที่ขาดทุน สงผล
กระทบถึงฐานะทางการเงินของรัฐ ดังนั้น รัฐบาลจึงควรพิจารณานโยบายใหมวากิจการใดควรจะคง
อยูและดําเนินการอยางไรจึงจะแขงกับเอกชนได กิจการใดควรขายใหเอกชนไปเสีย และกิจการใด
ควรลมเลิกไปเพราะไดผลไมคุมคา
ผลการศึกษาของธนาคารโลกดังกลาว นับไดวาเปนหลักการพื้นฐานที่มีสวนสําคัญและมี
อิทธิพล ทําใหเกิดการผลักดันใหรัฐบาลตอๆ มาเพิ่มความสนใจในการแกปญหารัฐวิสาหกิจใน
ระยะสั้ น ด ว ยการเพิ่ ม บทบาทภาคเอกชนในรั ฐ วิ ส าหกิ จ การจํ าหน า ยจ า ยโอนหรื อ ยุ บ เลิ ก
รัฐวิสาหกิจที่ประสบปญหา รวมถึงการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และการ
จัดการใหมีกฎหมาย กฎ ระเบียบตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกอนป พ.ศ. 2540 เพื่อผลักดันใหเอกชนเขามามี
บทบาทในการดําเนินกิจการของรัฐวิสาหกิจ
3.1.1 การเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนในรัฐวิสาหกิจ ในชวงระหวาง พ.ศ. 2500 ถึงป พ.ศ.
2540 มีวิธีการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนใหเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่ใชกัน
อยู 6 วิธีการดวยกัน คือ
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1. การทํ า สั ญ ญาจ า งเอกชนให บ ริ ห ารงาน ได แ ก การที่ รั ฐ ตกลงจ า งเอกชนให
บริหารงานทีอ่ ยูในอํานาจหนาที่ของรัฐ โดยรัฐจะจายคาจางตามผลงานหรือเหมาจายใหเอกขนเพื่อ
ทําหนาที่บริหารงานแทนรัฐการทําสัญญาจางเอกชนใหบริหารงานนี้เปนเพียงวิธีการที่รัฐใหเอกชน
เขามามีสวนรวมเฉพาะการบริหารโดยที่รัฐยังเปนเจาของทรัพยสิน และมีหนาที่ในการกําหนด
นโยบายบริหารและรับภาระดานการลงทุน ตัวอยางการทําสัญญาจางเอกชนใหบริหารงานของรัฐ
บางสวน ไดแก การที่ก ารทาเรือแหงประเทศไทยใหเอกชนเขาบริหารทาเรือกรุงเทพ 6 ทา จาก
ทั้งหมด 17 ทาและการที่การทาอากาศยาน แหงประเทศไทยใหมีการจัดระบบการเดินรถรับจางโดย
ใหเอกชนดําเนินการ เปนตน
2. การทําสัญญาใหเอกชนเชาดําเนิน การ ไดแก การที่รัฐมอบใหเอกชนเปน ผู เชา
ดําเนินการในโครงการของรัฐและจายเงินใหรัฐบาลตามสัด สวนที่ทําสัญญากัน โดยรายไดและ
กําไรของเอกชนขึ้นอยูกับประสิทธิภาพการบริหารงานทางดานการตลาด แตสําหรับอัตราคาบริการ
รัฐยังคงเปนผูกําหนดและมีการกําหนดใหมีคาค้ําประกันการลงทุนและบทลงโทษสําหรับเอกชน
โดยรั ฐยังคงเปน เจาของทรั พยสิ น แต ภ าระการจั ด การการดํ าเนิ น งานและการลงทุน เป น ของ
ภาคเอกชน ตัวอยางของการทําสัญญาใหเอกชนเชาและดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมของรัฐ
ไดแก การที่การทาเรืองแหงประเทศไทยใหเอกชนเขาประกอบการทาเรือพาณิชยแหลมฉบัง 5 ทา
หรือการที่องคการผลิตอาหารสําเร็จรูป (อสร.) ใหเอกชนเชาโรงงานผลิตน้ําสมสายชูและอาหาร
กระปองเปนตน
3. การใหสัมปทานภาคเอกชน ไดแก การที่รัฐใหสิทธิเอกชนเปน ผูรับผิด -ชอบดาน
การลงทุน การจัดการ และการปฏิบัติงานในทรัพยสินที่รัฐใหสัมปทาน แตเมื่อหมดอายุสัมปทาน
แลว เอกชนผูรับสัมปทานตองโอนทรัพยสินเหลานั้นเปนของรัฐ หรืออาจใชวิธีการกําหนดใหมีการ
โอนทรัพยสินเปนของรัฐทันที แตใหสิทธิเอกชนในการบิหารงานโครงการที่ไดรับสิทธิตอไป
เอกชนผูรับสัมปทานจะไดรับคาตอบแทนการใหบริการจากประชาชนผูใชบริการโดยตรง
ขณะที่รัฐจะเก็บคาสิทธิหรือสวนแบงตามที่ไดตกลงไวในสัญญาการใหสัมปทาน ซึ่งหากคุณภาพ
การบริการไมดี หรือไมเปนไปตามที่ตกลงไว รัฐมีสิทธิยกเลิกสัญญาได
ตัวอยางของการใหสัมปทานแกภาคเอกชน ไดแก กรณีของการทางพิเศษแหงประทศไทยที่
ใหเอกชนลงทุน กอสรางโครงการทางดว นขั้น 2 แลว โอนกลับใหรัฐกอนที่รัฐใหสิทธิเอกชน
บริหารงานและเก็บประโยชนจากทางดวนขั้นที่ 2 ตอไป หรือในกรณีของการรถไฟแหงประเทศ
ไทยใหสัมปทานเอกชนกอสรางทางรถไฟยกระดับ (โฮปเวลล) เปนตน
4. การกระจายหุนในตลาดหลักทรัพย สามารถไดกับรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในรูปแบบ
ของบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด มี 3 วิธีการ คือ
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วิธีที่ 1 ไดแก วิธีการที่รัฐลดสัดสวนการถือหุนของภาครัฐลงบางสวน แตไมเกินรอย
ละ 51 มีผลใหบริษัทยังคงสภาพการเปนรัฐวิสาหกิจอยู เชน กรณีบริษัทการบินทไยนําหุน 1,117
ลานหุน ออกขายในตลาดหลักทรัพย มีผลทําใหการถือหุนของรัฐลดลงเหลือรอยละ 92.86
วิธีที่ 2 ไดแก วิธีการที่รัฐลดสัดสวนการถือหุนของภาครัฐลงเกินรอยละ 51 มีผลให
บริษัทพนสภาพการเปนรัฐวิสาหกิจ เชน บริษัททิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ไดกระจายหุนใน
ตลาดหลักทรัพยและลดสัดสวนการถือหุนของกระทรวงการคลังต่ํากวารอยละ 50 มีผลทําใหบริษัท
พนสภาพจากการเปนรัฐวิสาหกิจ
วิ ธี ที่ 3 ได แ ก วิ ธี ก ารที่ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ตั้ ง บริ ษั ท ลู ก ขึ้ น เพื่ อ ดํ า เนิ น กิ จ การแทน โดย
รัฐวิสาหกิจถือหุนในบริษัทลูกทั้งหมดในขั้นแรกแลวดําเนินการเพิ่มทุนในบริษัทลูกหรือกระจาย
หุนเดิมในบริษัทลูกดวยการนําเขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพยในสัดสวนเกินกวารอยละ 51 เพื่อให
บริษัทลูกมีสภาพเปนบบริษัทมหาชนที่มีการดําเนินงานแบบเอกชนภายหลักเขาตลาด เชน กรณีการ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) จัดตั้งบริษัทผลิตไฟฟา จํากัด (EGCO) ขึ้นโดยถือหุนทั้ง
หมดแลวกระจายหุนทั้งหมดแลวกระจายหุนรอยละ 51 ในตลาดหลักทรัพย หรือการประปาสวน
ภูมิภาค (กปภ.) จัดตั้งบริษัทจัดการทรัพยากรน้ําภาคตะวันออกขึ้นแลวเตรียมกระจายหุนในตลาด
หลักทรัพยเกินกวารอยละ 51
5. การรวมทุนกับภาคเอกชน มี 2 วิธีการ คือ
วิธีที่ 1 ไดแก วิธีการที่รัฐวิสาหกิจรวมลงทุนในภาคเอกชนโดยจัดตั้งขึ้นดําเนินการบาง
กิจ กรรมที่เคยทําอยูและบริษัทเอกชนจะเปน ผูบริหารในกิจ กรรมนั้น เชน กรณีองคก ารขนสง
มวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) รวมลงทุน รอยละ 20 กับเอกชนเพื่อเดินรถปรับอากาศขนาดเล็ก และ
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) รวมลงทุนรอยละ 30 กับเอกชนเพื่อจัดตั้งบริษัทครัวการบินกับ
ภูเก็ต เปนตน
วิธีที่ 2 ได แก วิธี ก ารที่รั ฐวิส าหกิ จ ประเมิน ทรัพ ยสิ น ของตนแล ว นํา ไปลงทุ น กั บ
ภาคเอกชน ซึ่งกิจการสวนใหญจะเปนกิจการภาคเอกชนทําไดดีอยูแลว หรือมีการแขงขันสูง โดย
การถือหุน ของภาครัฐไมเกินรอยละ 49 และกิจการรวมลงทุนใหมอาจะเปนกิจการอื่นที่ไมเกี่ยวของ
กับการดําเนินธุรกิจเดิมของรัฐวิสาหกิจ ตัวอยาง เชน โรงงานไพ ประเมินราคา ทรัพยสินแลวนําไป
รว มลงทุน กับเอกชนเพื่อทําโรงพิมพสิ่งพิมพมีคาขนาดกลางองคก ารแบตเตอรี่ ประเมิน ราคา
ทรัพยสินแลวรวมลงทุนกับเอกชนเพื่อจัดทําโรงงานแบตเตอรี่ที่ทันสมัย เปนตน
6. การใหเอกชนลงทุนดําเนินการแตรัฐรับซื้อผลผลิต ไดแก การที่รัฐเปด โอกาสให
เอกชนเขาประมูลแขงขันเพื่อดําเนินกิจกรรมของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งรูปแบบนี้รัฐจะสนับสนุนใหเอกชน
เปนผูลงทุนในกิจกรรมนั้นเพื่อลดภาระการลงทุนของรัฐ และเมื่อเอกชนดําเนินการแลว รัฐจะเปน
ผูรั บ ซื้อ ผลผลิ ต จากภาคเอกชนนั้น เชน กรณี ก ารไฟฟา ฝ า ยผลิ ต แห ง ประเทศไทยให เอกชน
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ดําเนินการกอสรางโรงไฟฟาใหมในรูป Independent Power Producer (IPP) แลวขายไฟฟาที่ผลิตได
ใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
3.1.2 การจําหนายจายโอนหรือยุบเลิกรัฐวิสาหกิจที่มีปญหา เปนอีกมาตรการหนึ่งซึ่งรัฐ
นํามาใชกับ การแกปญหารัฐวิสาหกิจ ที่ประสบผลขาดทุน หรือรัฐวิส าหกิจ ที่มีก ารแขงขัน กั บ
ภาคเอกชนซึ่งโดยสวนใหญแลวจะเปนการประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
1. การจําหนายจายโอนรัฐวิสาหกิจ ในอดีตที่ผานมารัฐบาลไดดําเนินการจําหนายจา
โอนรัฐวิสาหกิจอยูบาง ดังเชนในระยะตอของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2510-พ.ศ. 2514) มีเ ศรษฐกิจ และสังคมแหง ชาติ ฉบั บที่ 3 (พ.ศ. 2515—พ.ศ.2519) มี
รัฐ วิส าหกิ จ เหลื ออยู เพี ย ง 80 แหง รัฐ วิ สาหกิจ ที่ห มดสภาพไป ไดแ ก บริ ษัท จั งหวั ด ซึ่ งเป น
รัฐวิสาหกิจประเภทการคาซึ่งรัฐบาลไดดําเนินการขายหุนใหแกเอกชนไปจนหมดสภาพรัฐวิสาหกิจ
หรือกรณีบริษัท กระสอบไทย จํากัด ซึ่งรัฐบาลไดขายกิจการใหเอกชนเขาไปดําเนินการ เปนตน
การจําหนายจายโอนกิจการรัฐวิสาหกิจในอดีตนั้น สวนใหญแลวจะทํากับรัฐวิสาหกิจที่มีมี
ความซับซอนทั้งทางดานการลงทุนและการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนอิทธิพลทางการเมืองและปญหา
แรงงาน ซึ่งไมสามารถนํามาเทียบเคียงกับรัฐวิสาหกิจในปจจุบันได เพราะมีความแตกตางกันทั้ง
ทางดานการจัดองคกร การลงทุน บุคลากร ซึ่งทําใหการดําเนินการตาง ๆ เปนไปไดอยางไมงายนัก
2. การยุบเลิกรัฐวิสาหกิจ มีการยุบเลิกรัฐวิสาหกิจหลายแหงที่รัฐบาลเห็นวาไมมีความ
จําเปนที่จะตองดําเนินการตอไปโดยมีเหตุผลหลายประการไมวาจะเปนการขาดทุนอยางตอเนื่อง
หรือการที่รัฐไมมีความตองการที่จะดําเนินการกิจกรรมดังกลาวเนื่องจากตองแขงขันกับภาคเอกชน
เชน การยุบเลิกบริษัทสงเสริมเศรษฐกิจแหงชาติ จํากัด ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2511 ใหดําเนินการยุบเลิก บริษัทดังกลาว โดยในการยุบเลิก นั้นกระทรวงการคลังไดตั้ง
คณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งทําหนาที่พิจารณาขั้นตอนการดําเนินงานในการยุบเลิก การจัดการกับ
หนี้สินและทรัพยสิน การชําระบัญชี รวมทั้งการโอนพนักงานและการจายเงินชดเชยดวย หรือ
การยุบเลิกรัฐวิสาหกิจอีก 2 แหง ในป พ.ศ. 2540 คือ องคการอุตสาหกรรมหองเย็นและ
องคการผลิตอาหารสําเร็จรูป โดยคณะรัฐมนตรีไดตราพระราชกฤษฎีกายุบเลิกรัฐวิสาหกิจทั้ง 2
แหงเนื่องจากเหตุผลที่วา กิจการอุตสาหกรรมหองเย็นและองคกรผลิตอาหารสําเร็จรูปเปนกิจการที่
มีเอกชนประกอบกิจการประเภทดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพอยูแลว
ในป พ.ศ.2542 มีความพยายามที่จะยุบเลิกองคการแบตเตอรี่ซึ่งเปนรั ฐวิสาหกิจที่เกิดขึ้น
โดยผลของพระราชบัญญัติจัดตั้งองคการของรัฐบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งตอมาก็เกิดเปนประเด็นที่นําไปสู
การหารือเพื่อขอความเห็นตอคณะกรรมการการกฤษฎีกา สรุปความไดวา
กระทรวงการคลั ง ได มีห นัง สือ ลงวัน ที่ 22 พฤศจิก ายน 2542 หารื อไปยั งสํ านั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาวา ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2541 เห็นชอบการแปร
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รูปองคก ารแบตเตอรี่โ ดยวิธีก ารร ว มทุน กับเอกชนในสัด ส ว นภาครัฐถื อหุน ไมเกิน รอยละ 30
ภาคเอกชนถือหุนมากกวาหรือเทากับรอยละ 70 และใหนําทรัพยสินขององคการแบตเตอรี่มาตีราคา
แลวกําหนดเปนวงเงินในการลงทุนในสวนของรัฐบาล และเปดประมูลใหเอกชนนําเงินลงทุนรวม
บริหารกิจการในนามบริษัทรวมทุนที่จัดตั้งใหมนั้น
คณะกรรมการพิ จ ารณาการจํ า หน า ยกิ จ การขององค ก ารแบตเตอรี่ ซึ่ ง แต ง ตั้ ง โดย
กระทรวงกลาโหมตามระเบียบสํานัก นายกรัฐมนตรีวาดว ยการจําหนายกิจ การหรือหุน ที่สว น
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เปนเจาของ พ.ศ. 2504 ไดนํามติค ณะรัฐมนตรีดังกลาวมากําหนดเปน
เงื่อนไขในการรวมทุน โดยกําหนดใหองคการแบตเตอรี่เปนผูถือหุนฝายรัฐ และเมื่อไดมีการลงนาม
ในสัญญารวมทุนระหวางองคการแบตเตอรี่กับเอกชนผูรวมทุนแลวใหดําเนินการยุบเลิกองคการ
แบตเตอรี่ โดยให โ อนหุ น ที่ อ งค ก ารแบตเตอรี่ ถื อ ในบริ ษั ท ร ว มทุ น เป น ของรั ฐ ต อ ไป และ
คณะกรรมการพิจารณาฯ ไดสงรางประกาศเชิญขวนรวมทุนใหสํานักงานอัยการสูงสุดตรวจกอน
จะออกประกาศฯ ปรากฏวาสํานักงานอัยการสูงสุดมีความเห็นวา การแปรรูปโดยวิธีการรวมทุน
ตามหลักการที่กําหนดในรางประกาศฯ ไมอยูในวัตถุประสงคขององคการแบตเตอรี่ที่จะดําเนินการ
ได ตามมาตรา 6 และมาตรา 7 แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการแบตเตอรี่ พ.ศ. 2498 ทั้งนี้ เพราะ
เปนการยุบเลิกองคการซึ่งตองทําตามมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการการจัดตั้งองคการของ
รัฐบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งกําหนดใหตราเปนพระราชกฤษฎีกาโดยกําหนดวิธีการจัดทรัพยสินไวดวย
ดังนั้น สํานัก งานอัยการสูงสุด จึงไมอาจตรวจรางประกาศฯ ใหได จึงทําใหองคการแบตเตอรี่ไม
สามารถออกประกาศเชิญชวนรวมทุน
คณะกรรมการพิจารณาการจําหนายกิจการขององคการแบตเตอรี่จึงไดเสนอแนวทางการ
แกไขปญหาการแปรรูปองคการแบตเตอรี่ใหคณะกรรมการกํากับนโยบายดานรัฐวิสาหกิจ (กนร.)
พิจ ารณา ซึ่งคณะกรรมการ กนร. ไดพิจ ารณาเรื่องนี้ใ นคราวประชุมครั้งที่ 9/2542 เมื่อวัน ที่ 22
ตุลาคม 2542 และมอบหมายใหกระทรวงการคลังหารือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ดวยเหตุดังกลาวกระทรวงการคลังจึงไดหารือตอคณะกรรมการกฤษฎีกาวา การดําเนินการ
แปรรูปองคการแบตเตอรี่ตามแนวทางตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2541 ในทางปฏิบัติ
จะตองดําเนินการอยางไร เพื่อใหเปนไปตามขอกฎหมายและเจตนารมณเพื่อใหกิจการแบตเตอรี่
ยังคงดําเนินไปอยางตอเนื่องภายใตการบริหารงานของบริษัทรวมทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม ทั้งนี้ หากไม
สามารถดําเนินการแปรรูปองคการแบตเตอรี่ตามแนวทางของมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวได จะมีวิธี
ปฏิบัตอิ ยางไรในการดําเนินการแปรรูปองคการแบตเตอรี่ โดยการจําหนายกิจการทั้งหมดใหเอกชน
ไปดํ า เนิ น การต อ แทนการการร ว มทุ น ซึ่ ง ต อ มากระทรวงการคลั ง ก็ ไ ด มี ห นั ง สื อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อชี้แจงเพิ่มเติมวา กระทรวงการคลังประสงคจะขอหารือในประเด็น
ดังตอไปนี้
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1. การแปรรู ปองคก ารแบตเตอรี่ ต ามมติค ณะรั ฐมนตรี เมื่ อวัน ที่ 4 สิ งหาคม 2541 จะ
ดําเนินการโดยใหคณะกรรมการพิจารณาการจําหนาย กิจการขององค การแบตเตอรี่ออกประกาศ
เชิญชวนใหเอกชนรวมทุนโดยกําหนดใหองคการแบตเตอรี่เปนผูถือหุนฝายรัฐ และเมื่อไดมีการลง
นามในสัญญารวมทุนระหวางองคการแบตเตอรี่กั บเอกชนรมทุนแลว ใหดําเนินการตราพระราช
กฤษฎี ก ายุ บ เลิ ก องค ก ารแบตเตอรี่ โ ดยให โ อนหุ น ที่ อ งค ก ารแบตเตอรี่ ถื อ ในบริ ษั ท ให
กระทรวงการคลั ง ถื อ ต อ ไป การดํ า เนิ น การเช น นี้ จ ะขั ด กั บ ข อ กฎหมายตามมาตรา 6 แห ง
พระราชบัญญัติวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาล พ.ศ. 2496 กับมาตรา 6 และมาตรา 7 แหงพระ
ราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการแบตเตอรี่ พ.ศ. 2498 หรือไม อยางไร
2. หากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการแปรรูปองคการแบตเตอรี่จากการรวมทุนเปนการจําหนาย
กิจ การทั้งหมดใหเอกชน และดําเนินการตามระเบียบสํานัก นายกรัฐมนตรี วาดวยการจําหนาย
กิจการหรือหุนสวนที่ราชการหรือรัฐวิสาหกิจเปนเจาของ พ.ศ. 2504 โดยกระทรวงกลาโหมแตงตั้ง
คณะกรรมการจําหนายกิจการองคการแบตเตอรี่ และคณะกรรมการฯ ออกประกาศเชิญชวนการ
จําหนายกิจการและเมื่อคัดเลือกเอกชนไดแลว ใหกระทรวงกลาโหมลงนามในสัญญาการจําหนาย
กิจการรวมกับเอกชนและตราพระราชกฤษฎีกายุบเลิกองคการแบตเตอรี่ การดําเนินการเชนนี้จะขัด
กับขอกฎหมายมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติวาดว ยการจัดตั้งองคการของรัฐบาล พ.ศ. 2496 กับ
มาตรา 7 แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการแบตเตอรี่ พ.ศ. 2498 หรือไมอยางไร
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1) ไดพิจารณาปญหาขอหารือดังกลาวขางตน โดยไดฟงคํา
ชี้แจงขอเท็จจริงจากผูแทนกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ผูแทนกระทรวงกลาโหม (สํานักงาน
ปลัดกระทรวง) และผูแทนองคการแบตเตอรี่ ตามที่คณะรัฐมนตารีไดใหความเห็นชอบมีหลักการ
สําคัญ คือ ประสงคจะทําการยุบเลิกองคการแบตเตอรี่และใหเอกชนเขามาประกอบกิจการแทนใน
รูปของบริษัทที่รับโอนกิจการจากองคการแบตเตอรี่ไปดําเนินการโอนรัฐถือหุนขางนอย ในบริษัท
นั้น การจัดทําประกาศเชิญชวนเพื่อหาตัวเอกชนและการจัดตั้งบริษัทขึ้นใหม เพื่อเขารับชวงดําเนิน
กิจ การขององคก ารแบตเตอรี่จึงเปน เพียงการเตรียมการก อนการยุบเลิก องคก ารแบตเตอรี่และ
จําหนายกิจการขององคการแบตเตอรี่ใหแกเอกชน ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินกิจการและการปฏิบัติงาน
ของพนักงานและลูกจางเปนไปอยางตอเนื่อง ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1) มีความเห็นวา
แนวทางการดําเนินงานเพื่อเตรียมการเกี่ยวกับเรื่องนีส้ มควรเปนดังนี้
1. ในการคัดเลือกเอกชนเพื่อมาดําเนินการ ใหคณะกรรมการพิจารณาการจําหนายกิจการ
ขององคการแบตเตอรี่ซึ่งแตงตั้งขึ้น ตามขอ 6 (1) แหงระเบียบสํานัก นายกรัฐมนตรี วาดวยการ
จําหนายกิจ การหรือหุน ที่สว นราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เปน เจาของ พ.ศ. 2504 ดําเนิน การวาง
หลักเกณฑคัดเลือกเอกชนที่เขามารับชวงดําเนินกิจการภายหลังจากที่มีก ารจําหนายกิจการของ
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องคการแบตเตอรี่ใหดําเนินการอยางตอเนื่อง และเสนอความเห็นตอผูมีอํานาจตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีดังกลาว
2. เมื่อไดตัวเอกชนที่จะเปนผูดําเนินกิจการแลว ใหเอกชนรายนั้นเปนผูจัดทําหนังสือแสดง
เจตจํานงหรือขอเสนอในการรับโอนกิจ การขององคก ารแบตเตอรี่ต ามเงื่อนไขที่ไดต กลงกั บ
คณะกรรมการตามขอ 1
3. หลังจากนั้นใหมีการตราพระราชกฤษฎีกายุบเลิกองคการแบตเตอรี่เพื่อใหเปนไปตาม
มาตรา (2) แห งพระราชบั ญญั ติว าด ว ยการจั ด ตั้ งองค ก ารของรัฐ บาล พ.ศ. 2496 และแตง ตั้ ง
คณะกรรมการชําระบัญชีเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามขอตกลง
นอกจากนั้ น แล ว คณะกรรมการกฤษฎี ก า(คณะที่ 1) มี ข อ สั ง เกตเพิ่ ม เติ มว า ในการ
ดําเนินการแปรรูปองคการแบตเตอรี่ตามกรณีนี้อาจใชวิธีการตามที่ กําหนดในพระราชบัญญัติทุน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 ไดอีกวิธีหนึ่งซึ่งเปนวิธีการที่มีความโปรงใสและมีความรอบคอบ รวมทั้ง
ไดรับสิทธิพิเศษตางๆ ตามที่พระราชบัญญัติดังกลาวไดกําหนดไวดวย
อยางไรก็ดี จนถึงปจจุบันยังมิไดมีการดําเนินการแปรรูปองคกรแบตเตอรี่แตอยางใด
3.2 การจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ในป พ.ศ. 2475 ถึง พ.ศ. 2500 ถือไดวาเปนยุคแหงความเฟองฟูของกิจการรัฐวิสาหกิจใน
ประเทศไทย กิจการรัฐวิสาหกิจไดมีสวนสนับสนุนนโยบายทางการเมือง นโยบายชาตินิยม ธุรกิจ
อุตสาหกรรม และการพัฒนาอาชีพมาโดยตลอด จนกระทั้งมีก ารเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจาก
รัฐบาลของจอมพล ป.พิบูลสงคราม มาเปน รัฐบาลของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ซึ่งขณะนั้น เกิด
ปญหาดานการเงินการคลังในรัฐวิสาหกิจหลายแหงประกอบกับนโยบายและวัตถุประสงคของการ
จัดตั้งรัฐวิสาหกิจไมมีหลักเกณฑที่แนนอน การตั้งรัฐวิสาหกิจในแตละครั้งถือเอาความตองการตาม
เหตุการณที่เกิดขึ้นเปนหลักในการพิจารณา อาทิเชน เพื่อสนองความตองการของราชการทหารใน
ยามสงคราม เพื่อสนองความตองการที่ขาดแคลน เพื่อหารายไดใหรัฐ เพื่อเปนเครื่องมือในการรักษา
ระดับราคาและคุณภาพของสินคา เปนตน ทําใหจํานวนกิจการของรัฐในรูปแบบรัฐวิสาหกิจเพิ่มขึ้น
อยางมากมาย รัฐวิสาหกิจที่สามารถทํากําไรไดจะอยูในประเภทสินคาหรือบริการที่ผูกขาดเทานั้น
รัฐบาลจึงเริ่มเห็นวานโยบายเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมและการสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนดวย
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจนาจะเปนแนวทางที่ดีในการแกปญหานี้ประกอบกับชวงเวลาดังกลาวกลุม
ประเทศทางตะวันตกก็เริ่มมีแนวความคิดในเรื่องการแปรรูปรัฐวิสาหกิจอยางจริงจังเชนเดียวกัน
ดั ง นั้ น จึ ง เริ่ ม มี แ นวคิ ด ในการแปรรู ป รั ฐ วิ ส าหกิ จ ของประเทศไทยโดยรั ฐ บาลจ า ง
ผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศใหเขามาดําเนินการจัดทํานโยบายการพัฒนาประเทศอยางจริงจัง ผลคือ
การเกิด ขึ้น ของแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติฉ บับแรก (พ.ศ. 2504-2509) ซึ่งรัฐได
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กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในรัฐวิสาหกิจไวอยางชัดเจนและไดกําหนดไว
ในฉบับตอ ๆ มาอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตามการแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่ผานมาซึ่งอยูในขอบเขตจํากัด
แนวทางการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ก็มิไดดําเนินการอยางจริงจัง มาเริ่มคนควาหาความรูเกี่ยวกับการ
แปรรูปรั ฐวิส าหกิ จ กั น มากขึ้ น ทั้ง ในระดั บสถาบัน การศึก ษาและระดั บการเมื องเมื่อ ภายหลั ง
เหตุการณ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ในที่สุดไดมีการเสนอกฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518
แมจะมีการเสนอทางเลือกและแนวทางแกปญหาเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจและการแปรรูปกันมา
โดยตลอด แตปญหากลับมีความซับซอนและยุงยากมากขึ้น เนื่องจากความไมมั่นคงของรัฐบาล การ
แทรกแซงทางการเมือง การขาดนโยบายที่ชัดเจน โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาดานแรงงาน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมีความเกี่ยวเนื่องกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจได ดัง
มีรายละเอียดตอไปนี้ คือ
1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504-2509)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับแรกนี้ถือเปนจุดสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศในการพัฒ นาดานอุต สาหกรรมดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการโดยมุงเนน ให
ภาคเอกชนเขามามีบทบาทในการพัฒ นาดังกลาวการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในรัฐวิสาหกิจของ
รัฐบาลในชวงนี้เกิดจากการที่รัฐบาลไดทบทวน “บทบาทการดําเนินงาน” ของรัฐวิสาหกิจโดยไมได
พิจารณาจาก “ผลการดําเนิน การ” ของรัฐวิสาหกิจ แตพิจ ารณาจากความจําเปน ของรัฐในการใช
ประโยชนจากกิจการรัฐวิสาหกิจเปนสําคัญโดยไดทําการยุบเลิกกิจการรัฐวิสาหกิจซึ่งภาคเอกชน
ดําเนิน ธุร กิจ ในกิจ การนั้น อยูแลวจํา นวน 9 แหง และใหเอกชนดําเนิน การ 1 แหง รัฐวิสาหกิจ
ประเภทที่ยุบเลิกนี้สวนใหญจะเปนรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นเพื่อสงเสริมอาชีพคนไทย เชน โรงงานผลิต
ยาขัดรองเทา โรงงานทําเตา เปนตน
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2510-2514)
เปน ชว งที่เกิด การเปลี่ยนแปลงตอรัฐวิสาหกิจ มากที่สุด กลาวคือ ในชว งตนแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 2 มีรัฐวิสาหกิจอยู 108 แหง (เทากับชวงแผนฯ ฉบับที่ 1) พอถึง
ชวงตนของแผนฯ ฉบับที่ 3) รัฐวิสาหกิจเหลือ 80 แหง แผนฯ ฉบับนี้ไดกําหนดเรื่องการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจไวอยางกวางขวางมากขึ้น มิไดจํากัดอยูเพียงการยุบเลิกรัฐวิสาหกิจแตเพียงอยางเดียว แต
มีการเสนอใหมีการเขารวมลงทุนระหวางภาครัฐกับภาคเอกชน โดยรัฐจะลงทุนในกิจการนั้นไม
เกิ น รอยละ 50 เพื่อมิใ หมีสภาพเปน รัฐวิสาหกิจ หากกิจ การดําเนินไปไดดว ยดี ก็มีน โยบายให
จําหนายจายโอนใหแกเอกชน และยังกําหนดใหหนวยงานที่เกี่ยวของศึกษาถึงความจําเปนในการ
คงไวหรือเลิกกิจการรัฐวิสาหกิจประเภทอุตสาหกรรมและการคา และหาทางยกเลิกสิทธิตาง ๆ ที่ขัด
ตอระบบเศรษฐกิจเสรีบั่นทอนการแขงขัน เชน สิทธิ ผูกชาดหรืออภิสิทธิใดๆ ในการปฏิบัติตาม
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับนี้ รัฐไดยุบเลิกกิจการรัฐวิสาหกิจ 6 แหง สวนใหญเปน
กิจ การประเภทพาณิชยกรรม เชน บริษัทกระสอบไทย จํากัด และไดข ายหุนรัฐวิสาหกิจ ใหแก
เอกชนไป 17 แหง รวมทั้งไดมีการรวมกิจการเขาดวยกัน เชน รวมกิจการ ประปาธนบุรี ประปา
สมุทรปราการ ประปานนทบุรี และประปากรุงเทพฯ เปนการประปานครหลวง รวมการไฟฟายันฮี
การ การไฟฟาลิกไนท และการไฟฟาตะวันออกเฉียงเหนือ เปนการไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย
เปนตน
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515-2519)
ในการจัด ทําแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมแหงชาติฉ บับนี้รัฐไดส รุปสาเหตุที่ทําให
รัฐวิสาหกิจประสบภาวะขาดทุนหรือดําเนินการไมเปนไปตามวัตถุประสงค นโยบาย และเปาหมาย
ที่ไดวางไว 6 กรณี คือ
3.1 ดานการบริหารยังขาดการวางแผนงานที่ดี ไมมีประมาณการใชจายและลงทุนที่
รอบคอมสําหรับอนาคต ขาดการจัดการที่ดี คนลนงาน ใชคนไมตรงกับความรูความสามารถและ
ขาดผูบริหารงานที่เหมาะสมคาใชจายสูง เพราะขาดการควบคุมการบริหารงานที่ดี คณะกรรมการ
ในรัฐวิสาหกิจทั่วไปควรจะมีการเปลีย่ นแปลงตัวบุคคล ใหผูที่มีความสามารถและมีประสบการณ
เขาเปนกรรมการควบคุมการบริหาร
3.2 ดานการผลิต และการตลาด รัฐวิสาหกิจ บางแหงไมมีก ารวางแผนการผลิต ให
สอดคลองกับความตองการของตลาด เนื่องจากรัฐวิสาหกิจ ไมมีก ารศึกษาและวิจัยตลาดและผู
ดําเนินงานไมไดมีประสบการณทางการคาทําใหเกิดปญหาผลิตแลวขายไมออก หรือตนทุนการผลิต
สูงเพราะซื้อวัตถุดิบในราคาสูง ขาดการหาวิธีการจูงใจลูกคาตามวิธีการคาและพยายามขออภิสิทธิ
ในดานธุรกิจจากรัฐบาลอยูเสมอเมื่อไดอภิสิทธิ์แลวก็เกิดความเฉื่อยชาไมปรับปรุงสมรรถภาพ จึง
มักแขงขันกับผูผ ลิตเอกชนไมได
3.3 ดานการเงินและการบัญชี รัฐวิสาหกิจบางแหงขาดการวางแผนทางดานการเงิน
ขาดผูมีความรูในดานการบัญชีและไมสามารถใชระบบการควบคุมการเงิน สมัยใหม ทําใหขาด
เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ การดําเนินงานทางการเงินหละหลวมไมรัดกุม เปนเหตุใหผูบริหารงาน
ไมทราบฐานะการเงินของกิจการที่แทจริงจึงดําเนินการผิดพลาดทําใหเกิดการขาดทุน
3.4 การลงทุนของรัฐวิสาหกิจจะมาจากเงินรายได รัฐวิสาหกิจขนาดใหญที่ดําเนินการ
ไดดีมีผลกํ าไรสูงกลับนําเงิ น ไปใชจ ายลงทุน ที่ไมจําเป น และไม สอดคลอ งกับนโยบายพัฒ นา
เศรษฐกิจทั้ง ๆ ที่การลงทุนเหลานั้นมิไดมีผลในทางเพิ่มรายได ตรงกันขามกลับทําใหเกิดรายจาย
ประจําเพิ่มขึ้นและกําไรลดลง
3.5 รั ฐวิส าหกิ จ บางแห งไม พยายามปฏิ บัติง านตามอํ านาจหน าที่ที่ ก ฎหมายหรื อ
นโยบายที่รัฐกําหนดใหแตกลับพยายามใชจายไปในกิจการที่ไมคอยจะปรากฏผลประโยชนแก
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สวนรวมหรือกิจการที่เอกชนนาจะทําไดดีกวาและประหยัดกวารัฐวิสาหกิจบางประเภทมีหนาที่
อํานวยการบริการความสะดวกแกประชาชนในราคาอันสมควร แตกลับพยายามหากําไรมากไป
และมิไดใชกําไรนั้นเพื่อขยายบริการและคิดอัตราคาบริการต่ําลงเพื่อชวยคาครองชีพของประชาชน
3.6 รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ ที่ดําเนินการไดผลดีมีกําไรสูง ไมพยายามที่จะสงเงินรายได
ใหผูถือหุนคือรัฐมากขึ้น แตกลับนําผลกําไรไปใชจายลงทุนขยายงานมากจนเกิดไป และในบาง
โอกาสเปนการเพิ่มความตองการในประเทศโดยไมสอดคลองกับแผนการเศรษฐกิจการคลัง จึงควร
จะไดพิจารณาหาทางควบคุมใหนําเงินสงรัฐใหมากขึ้น เปนการชวยเหลืองบประมาณแผนดินในอัน
ที่จะนําไปใชในการพัฒนาประเทศดานอื่น ๆ ที่มีความสําคัญตอไป
จากปญหาและอุปสรรคดังกลาว แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 3 จึงได
กําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจเพื่อปรับปรุงและแกไขอุปสรรคตาง ๆ
เหลนี้ใหนอยลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของรัฐวิสาหกิจ และสามารถสนับสนุนรายไดแผนดินใหมาก
ขึ้น เพื่อชวยเรงรัดพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
นโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ที่กําหนดในแผนฯ ฉบับที่ 3 มีความใกลเคียงกับแผนฯ
ฉบับที่ 1 และ 2 คือ กําหนดวารัฐจะไมตั้งวิสาหกิจประเภทอุต สาหกรรมหรือการคาที่เปน การ
แขงขันกับภาคเอกชนขึ้นมาใหม และจะไมขยายกิจการของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีอยูแลวไปใน
ดานแขงขันกับเอกชน เวนแตใ นกรณีที่เกี่ยวกับสาธารณะประโยชนและความปลอดภัยของชาติ
โดยมีรัฐวิสาหกิจที่รัฐจะสนับสนุนใหคงดําเนินการในรูปรัฐวิสาหกิจตอไปตามแผนฯ ฉบับนี้ คือ
1. รัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภคโภคและสาธารณูปโภคการขนาดใหญซึ่ง
จําเปนจะตองจัดทําเพื่อประโยชนสุขของประชาชนและการพัฒนาประเทศ
2. รัฐวิสาหกิจที่ตองใชเงินลงทุนเปนจํานวนมากเพื่อประโยชนตอการเศรษฐกิจ
แตเอกชนไมสนใจที่จะทําเพราะใหผลตอบแทนนอยมาก แตเมื่อไดดําเนินการจนมีผลทางเศรษฐกิจ
เกิดขึ้นแลว จะไดพิจารณาดําเนินการขายใหแกเศรษฐกิจเกิดขึ้นแลว จะไดพิจารณาดําเนินการขาย
ใหแกเอกชนในตลาดหุนตอไป
3. รั ฐวิสาหกิจ ประเภทปจ จัยเพื่อการทหารและเพื่อความมั่น คงของประเทศ
รัฐวิสาหกิจประเภทผูกขาดเพื่อหารายไดใหแกรัฐวิสาหกิจประเภทเพื่อสงเสริมอาชีพของคนไทย
หรือเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งจะไดพิจารณานโยบายและวัตถุประสงคเปนแหง ๆไป
4. รัฐวิสาหกิจประเภทที่รัฐมีนโยบายเพื่อปองกันการผูกขาดโดยผูผลิตกลุมนอย
หรือเพื่อรักษาระดับราคา
สวนรัฐวิสาหกิจที่ไมอยูในขายทีจะไดรับการสนับสนุนจากรัฐใหศึกษาผลการดําเนินงาน
และฐานะการเงินของรัฐวิสาหกิจ แลวหาทางที่จะจําหนายจายโอนใหเอกชนรับไปดําเนินการตอไป
โดยอาจกระทําไดหลายวิธีดังนี้
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1. ขายกิจการทั้งหมด
2. ขายหุนบางสวน
3. ใหเชา ในกรณีทีเห็นวาไมมีความจําเปนที่รัฐตองดําเนินการตอไปแลว
4. ยุบเลิก ในกรณีที่ไมสามารถปรับปรงใหดีขึ้นและไมมีผูใดตองการ
สิ่งตางๆ ที่บัญญัติไวใ นแผนฯ ฉบับที่ 3 นี้ ถือวาเปน การระบุถึงการเพิ่มบทบาทของ
ภาคเอกชนที่ชัด เจนมากขึ้น กวา แผนฯ ฉบับ กอ น ๆ แต อย างไรก็ต าม การดํา เนิ น การแปรรู ป
รัฐวิสาหกิจ ในชว งนี้ไมคอยมีค วามกาวหนามากนัก เพราะไมมีค วามตอเนื่อง เนื่องจากมีก าร
เปลี่ยนแปลงการบริหารของรัฐบาลถึง 3 ชุด ขณะเดียวกันกันเศรษฐกิจโลกเกิดความผันผวน ทําให
เกิดความไมแนนอนในวงการธุรกิจและกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายดาน สงผลใหเกิดภาวะซบเซา
ในทางเศรษฐกิจการลงทุน ประเทศไทยเองก็ประสบกับปญหาราคาสินคาออกตกต่ํา อัต ราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจตกต่ํา ภาวะเงินเฟอสูง ประกอบกับเกิดวิกฤตขาดแคนน้ํามันในป พ.ศ.2519
โดยการปฏิบัติตามแผน ฯ ฉบับที่ 3 รัฐบาลไดยุบเลิกกิจการรัฐวิสาหกิจ 7 แหง เชน องคการเลี้ยงไก
องคการดุริยางคนาฏศิลป และขายหุนกิจการบางบริษัทจังหวัด 2 แหง ใหภาคเอกชน รวมทั้งยุบรวม
โรงงานน้ําตาล 3 แหง ที่จังหวัดสุพรรณบุรี ลําปาง และอุตรดิตถ เปนโรงงานน้ําตาล กรมโรงงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520-2524)
ในชวงเวลานี้รัฐบาลยังคงประสบปญหาการขาดดุลทางการคา และการคลังทําใหยอดหนี้
สะสมของประเทศเพิ่มสูงขึ้น ฐานะการเงินของประเทศตกต่ํา การเกิดวิกฤตการณน้ํามันในครั้งที่ 2
ในป พ.ศ. 2523 ทําใหรัฐบาลมีรายจายสูงขึ้นในดานการพัฒ นาเศรษฐกิจ ประกอบกับทาทีของ
สหรัฐอเมริกาในภูมิภาคอินโดจีนและในการลงทุนโครงการขนาดใหญไดเปลี่ยนแปลงไป เชน การ
ขุดเจาะกาซธรรมธรรมชาติและน้ํามันดิบ การที่ราคาน้ํามันสูงขึ้ นทําใหรัฐวิสาหกิจที่มีคาใชจาย
เกี่ยวกับเชื้อเพลิง เชน การรถไฟ การประปา ตองประสบกับภาวะขาดทุน ดังนั้น เมื่อพลเอกเปรม
ติณสูลานนท เขารับตําแหนงนายกรัฐมนตรี ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2523 จึงประกาศแนวนโยบาย
บริหารรัฐวิสาหกิจ โดยเนนการปรับประสิทธิภาพการบริหารงานในรัฐวิสาหกิจทุกแหง ผลขาด
ขาดทุนสะสมของกิจการรัฐวิสาหกิจเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหรัฐบาลตัดสินใจในการเพิ่มบทบาท
ภาคเอกชนโดยเฉพาะดานการลงทุนเพื่อชวยในการพัฒนาเศรษฐกิจ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 4
ไดสรุปปญหาการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจได ดังนี้
4.1 ปญหาดนบริหารงาน การที่รัฐวิสาหกิจขาดประสิทธิภาพเนื่องมาจากรัฐ ยังไมมี
นโยบายที่แนนอน จึงมีผลตอการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจเปนอยางมาก และปญหาภายในของ
รัฐวิสาหกิจ เอง ซึ่งไดแก การบริหารงาน การควบคุมงาน และปญหาเกี่ยวกับการควบคุมการ
บริหารงานของรัฐบาลที่มีตอรัฐวิสาหกิจตางๆ โดยในหลายรัฐวิสาหกิจรัฐบาลไดเขาไปกาวกาย
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มากเกินไปในดานการบริหารบุคคลระดับสูงจนรัฐวิสาหกิจดอยประสิทธิภาพการแกปญหาและ
อุปสรรคตาง ๆ นี้ จําเปนตองแกไขใหสอดคลองกันไปโดยการปรับปรุงและพัฒนาองคกรตาง ๆ
ของรัฐวิสาหกิจ
รัฐวิสาหกิจอุตสาหกรรมหลายแหงที่ผูบริหารขาดประสบการณและความสามารถในธุรกิจ
ประเภทนั้น ๆ สว นใหญมัก จะถูกอิทธิพลทางการเมืองเขาไปกาวกายในการบริหารและทําให
อัต รากําลังสว นใหญมีมากเกิน ความจําเปนและไมสามารถลดตน ทุน การผลิต ลงได นอกจากนี้
องคประกอบของกรรมการบริหารหรือกรรมการอํานวยการของรัฐวิสาหกิจอุตสาหกรรมมักจะ
แตงตั้งจากผูแทนของหนวยงานราชการ แทนที่จะเลือกสรรจากผูที่มีความรูและประสบการณใน
ธุรกิจ
4.2 ปญหาเกี่ยวกับการควบคุม รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรมไมมีค วามคลองตัว ในการ
ดําเนินการและไมสามารถตัดสินใจในการลงทุนหรือใชจายใด ๆใหทันตอเหตุการณและประโยชน
ตอการดําเนินธุรกิจเชนเดียวกับวิสาหกิจเอกชนได เพราะตองถูกควบคุมดูแลจากหนวยงาน อาทิ
กระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ การตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนจําเปนตองผานขบวนการและขั้นตอนการพิจารณาของ
หนวยงานราชการหลายแหง
4.3 ปญหาดานแรงงาน รัฐวิสาหกิจ มีระเบียบวิธีดําเนินงานในดานเงินเดือนคาจาง
สวัสดิก าร และคาตอบแทนตาง ๆ ใหแ กพนัก งานลูก สู งกวาขา ราชการแลว ยั งตองอยูภ ายใต
กฎหมายแรงงานอีก จึงทําใหคาใชจายของรัฐวิสาหกิจเพิ่มมากกวาปกตินอกจากนี้ความเหลื่อมล้ํา
ในฐานะของรัฐวิสากิจเองดวยกันยังเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจบางแหงเปนเหตุ
ใดพนักงานรัฐวิสาหกิจบางแหงเรียกรองสิทธิอยูเรื่อยไปจําเปนตองหาทางแกไขปญหาเหลนี้โดย
รีบดวน
นอกจากนั้น ในแผนฯ ฉบับที่ 3 ไดเคยระบุแนวทางเพื่อใหการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
เปนไปตามนโยบาย โดยกําหนดใหมีการศึกษาพิจารณาวางแผนในเรื่องการดําเนินงานและแผนของ
รัฐวิสาหกิจเพื่อกําหนดวารัฐวิสาหกิจใดบางอยูในขายที่รัฐจะตองใหการสนับสนุน และรัฐวิสาหกิจ
ใดที่ควนจะจําหนายโอนใหเอกชนไปดําเนินการหรือยุบเลิก แตแผนฯ ฉบับที่ 3 มิไดระบุไววาให
เปนหนาที่ของหนวยงานใด ฉะนั้น การศึกษาพิจารณาในขอตาง ๆ นั้น จึงมิไดมีหนวยใดทําเปน
เรื่องเปนรายเฉพาะ นอกจากจะมีการศึกษาแกปญหาเฉพาะหนาเปนเรื่องๆ ไป
ตามแผนฯ ฉบับที่ 4 รัฐบาลไดมีการทบทวนนโยบายเกี่ยวกับกาดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
โดยกําหนดแนวทางและนโยบายไว ดังนี้
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1. รัฐจะสนับสนุนใหคงไวและดําเนินการตอไปในรัฐวิสาหกิจอุตสาหกรรมที่มี
ลักษณะผูกขาดเพื่อการควบคุมคุณภาพ ราคา และหารายไดเปนพิเศษ เชน โรงงานยาสูบ โรงงาน
สุรา และโรงงานเภสัชกรรม เปนตน
2. รัฐจะสนับสนุนใหคงไวและดําเนินการตอไปในรัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรมที่
เปนปจจัยที่จําเปนจริง ๆเทานั้น เชนโรงงานผลิตวัตถุระเบิด สวนยุทธปจจัยประกอบอยางอื่น ๆเชน
ผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปผลิตภัณฑแกว ผลิตภัณฑหนังฟอก ผลิตภัณฑแบตเตอรี่ และการทอผา
ควรจะหาทางสํารองไวใชในราชการกองทัพจากโรงงานเอกชนหรือบริษัทมหาชนและการยกเลิก
หรือจําหนายจายโอนกิจการนั้นเสีย
3. รัฐจะมุงเนนสนับสนุนรัฐวิสาหกิจอุตสาหกรรมใหม ๆ ที่
ก. จําเปนจะตองใชเงินงบประมาณในเรื่องปจจัยขั้นพื้นฐาน สูง
ข. เปนอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนสูง และเอกขนไมสามารถดําเนินการได
โดยลําพัง
ค. เปนอุตสาหกรรมที่มีขบวนการในการดําเนินงานซับซอนที่เอกชนยัง
ไมสามารถดําเนินการได
ง. อุตสาหกรรมที่ตองใชทรัพยากรธรรมชาติและมีปญหาในเรื่องการ
บริหารและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะการใหสัมปทาน
4. รัฐมีนโยบายยกเลิกหรือจําหนายจายโอนรัฐวิสาหกิจอุตสาหกรรมที่ตั้งขึ้นโดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค เ ดิ ม เพื่ อ เป น ผู ริ เ ริ่ ม แต ป จ จุ บั น ยั ง คงดํ า เนิ น การอยู อ ย า งขาดประสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง
รัฐวิสาหกิจอุตสาหกรรมเหลานี้ในปจจุบันเอกชนสามารถรับชวงมาดําเนินการตอไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
5. ในกิจการที่รัฐเห็นสมควรใหมีการดําเนินงานโดยรัฐวิสาหกิจและเอกชนควบคู
กันไป รัฐจะใชมาตรการในการควบคุมการประกอบธุรกิจของกิจการทั้งสองประเภทในลักษณะ
คลายคลึงกัน
6. รั ฐ มี น โยบายอย า งแน ว แน ที่ จ ะปรั บ ปรุ ง การดํ า เนิ น งานของรั ฐ วิ ส าหกิ จ
อุตสาหกรรมและรวมตลอดถึง รัฐวิสาหกิจ อื่นๆ ที่ตองคงอยูใหมีประสิทธิภาพ โดยจะพิจารณา
ปรับปรุงแกไขกฎหมายและระเบียบตางๆ ที่ทําใหรัฐวิสาหกิจขาดความคลองตัว เพื่อใหรัฐวิสาหกิจ
สามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพใหบรรลุเปาหมายตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ รวมถึง
การที่จะปรับปรุงกฎเกณฑตางๆ ในดานการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจใหมีความคลองตัวเพิ่มขึ้น
และพรอมกันนั้นก็จะไดกําหนดความรับผิดชอบของผูบริหารงานและกรรมการของรัฐวิสาหกิจเสีย
ใหมใหมีบทลงโทษในกรณีการบริหารของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ ไมบรรลุเปาหมายหรือเกิดผลเสียหาย
ขึ้นดวย
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ไดมีก ารกํา หนดแนวทางและมาตรการแก ไขเพื่อใหก ารดําเนิน งานของรัฐวิสาหกิจ มี
ประสิทธิภาพและเกิดผลดีตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ดังนี้
1. ศึกษาวัตถุประสงคและการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจอุตสาหกรรมที่จัดตั้งใหม
และรัฐวิสาหกิจอุตสาหกรรมที่ดําเนินการอยูแลว เพื่อกําหนด วารัฐวิสาหกิจใดบางที่อยูในขายที่รัฐ
จะตองรักษาไว เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะจําหนายจายโอนใหเอกชนรับไปดําเนินการหรือ
เห็นควรใหยุบเลิก ตลอดจนวางระเบียบวาดวยการจําหนายจายโอนและการเพิ่มทุนเรือนหุนของ
รัฐวิสาหกิจ และการชวยเหลือของรัฐเพื่อใหเปนไปตามนโยบายซึ่งวางไว
2. วางแผนการดําเนิน (Operation Planning) และแผนการบริหารงาน (Administrative
Planning) แผนดังกลาวจะกําหนดขอบเขตของการปฏิบัติงาน หนวยงานที่รับผิดชอบจํานวนเงินที่
ตองจัดสรรตลอดจนเวลาและสถานที่ที่จะปฏิบัติงานเพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ
เปน ไปอยางรวดเร็ว สอดคลองและประหยัดโดยการจัดวางระเบียบการควบคุ ม การลงทุน ของ
รัฐวิสาหกิจนั้นๆ มีความคลองตัวในการดําเนินงานยิ่งขึ้น
3. สงเสริมใหมีการรวมมือและรวมทุนกับธุรกิจเอกชน ในกรณีที่เปนกิจกรรมที่ยัง
ขาดประสบการณโดยเฉพาะกิจการสาธารณูปการ ควรกําหนดแนวทางการลงทุนของรัฐรวมกับ
เอกชนในกิจการบางประเภทที่เห็นควรใหเอกชนเขามามีสวนรวมเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดและ
เพื่อใหดําเนินงานมีประสิทธิภาพ โดยอาจตั้งรัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปการขึ้นมาใหมได เพื่อ
กระจายบริการขั้นพื้นฐานไปสูประชาชน แตตองเปนกิจการที่ไมแขงขันกับเอกชน
4. กํ า หนดให มี ก ารศึ ก ษาวิ เ คราะห ก ฎหมายและระเบี ย บต า งๆ ที่ ค วบคุ ม
รัฐวิสาหกิจ หากเห็นวาเปนอุปสรรคในการดําเนินงานก็จะหาทางแกไขปรับปรุงเพื่อเอื้ออํานวยให
รัฐวิสาหกิจอุตสาหกรรมสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและคลองตัวยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ตองไม
ทําใหขาดการควบคุมของรัฐไป
นอกจากนั้น เพื่อใหเปนไปตามนโยบายที่วางไวในแผนฯ ฉบับที่ 4 รัฐจะตั้งหนวยงานกลาง
ที่ถาวรใหมีหนาที่รับผิดชอบในการพิจารณาการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจทุกแหงตามมาตรการ
ดังกลาวขางตน รวมทั้งการแกไข ปรับปรุง รวมหรือแยก จัดตั้ง ยายสังกัด แปรรูป ยกเลิก ลดหรือ
เลิกการรวมทุน หรือใหความชวยเหลือ หนวยงานกลางถาวรนี้อาจไมจําเปนตองตั้งหนวยงานขึ้น
ใหม เปนแตเพียงพิจารณามอบหมายใหหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งที่ทําหนาที่ที่เกี่ยวของอยู และ
ลั ก ษณะสภาพอํ า นาจหน า ที่ ของหน ว ยงานนั้ น อยู ใ นระดั บ ที่ จ ะปฏิ บั ติ ง านดั ง กล า วได เช น
กระทรวงการคลัง สํานัก งบประมาณ หรือสํานัก งานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ใหเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินงานดังกลาวเสนอผลการพิจารณาตอคณะรัฐมนตรีเปน
ประจํา
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อยางไรก็ต าม การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ในชวงแผนฯ ฉบับที่ 4 มิไดเปนไปตามเปาหมาย
เนื่องมาจากปญหาทั้งทางดานเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศและปญหาการเมืองภายใน
ประกอบกับไดเกิดวิกฤตการณของตลาดหลักทรัพยได ซึ่งเปนเงื่อนไขสําคัญที่ไมอาจผลักดันให
รัฐวิสาหกิจโดยปริยาย ไดมีการยุบเลิกกิจการรัฐวิสาหกิจ 2 แหงที่มีการขาดทุนอยางมากคือ บริษัท
ปุยเคมี และโรงงานกระสอบ ปาน กระทรวงการคลัง มีการยุบรวมกิจการบริษัท และบริษัทมหา
นครขนสง กอตั้งใหมองคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย หรือ อ.ส.ม.ท
5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529)
ในชว งแผนฯ ฉบับที่ 5 ฐานะการเงินการคลังของประเทศอยูใ นภาวะวิก ฤตโดยเฉพาะ
ประเด็ น เรื่ อ งภาระหนี้ สิ น ของประเทศ จนทํ า ให รั ฐ ต อ งประกาศลดค า เงิ น บาทเมื่ อ วั น ที่ 2
พฤศจิกายน พ.ศ. 2527 และผอนคลายการควบคุมอัตราดอกเบี้ยเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน
ทางกาคาของประเทศ แตก็สงผลกระทบตอรัฐวิสาหกิจ หลายแหง คือ การไฟฟาฝายผลิต แหง
ประเทศไทย การไฟฟาส ว นภูมิภ าค การรถไฟแหง ประเทศไทย โรงกลั่น น้ํา มัน บางจาก การ
ปโตรเลียมแหงประเทศไทย และธนาคารอาคารสงเคราะห นอกจากนั้น รัฐไดปรับเปลี่ยนนโยบาย
ทางเศรษฐกิจโดยปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจใหมเพื่อลดการขาดดุลภาครัฐและการขาดดุลบัญชี
เดิน สะพัด โดยเฉพาะอยางยิ่งรัฐไดปรับนโยบายการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนใหสอดคลองกับ
มาตรการพัฒนาการเงินการคลังของประเทศดวย
ตามแผน ฯ ฉบับนี้ รัฐจึงจัดตั้ง “คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจแหงชาติ” (กรช.) ขึ้นมาก เพื่อ
เปนหนวยงานประสานงานกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจใหเปนไปในแนวเดียวกัน ทําหนาที่กํากับการ
ดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ใหความเห็นขอเสนอแนะแกรัฐบาลในเรื่องที่เกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ ใน
สวนที่นอกเหนือจากอํานาจหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของที่มีอยูแล ว ลังทําหนาที่เปนที่ปรึกษา
และเครื่ อ งมื อ ของรั ฐ ที่ จ ะกํ า กั บ ดู แ ลรั ฐ วิ ส าหกิ จ ทั้ ง หมดเป น การถาวรและต อ เนื่ อ ง โดย
คณะกรรมการชุดนี้ไดจัดใหมีฝายเลขานุการรวมจากสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง สํานักงบประมาณ
และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แตยังขาดเจาหนาที่ประจําทํางาน
โดยเฉพาะเพื่อวิเคราะหเรื่องเสนอคณะกรรมการฯ อยางเปนระบบ เรื่องตาง ๆ จึงมีลักษณะงานฝาก
ใหแกเจาหนาที่ของทั้ง 3 หนวยงานดังกลาวจึงมีขอจํากัดพอสมควร
อาจกลาวไดวาแผนฯ ฉบับที่ 5 ไดใหความสําคัญตอการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนเพื่อพัฒนา
รัฐวิสาหกิจอยางมากที่สุด โดยไดกําหนดแนวทางในการดําเนินงาน ดังนี้
1. ความจําเปนที่จะใหคงสภาพเปน รัฐวิสาหกิจตอไป รัฐจะชะลอการขยายกิจการหรือ
พิจารณายุบเลิกหรือใหเอกชนเชาดําเนินการ
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2. สําหรับรัฐวิสาหกิจประเภทที่จัดตั้งขึ้นหรือไดมาดวยเหตุผลอื่นรัฐจะไมลงทุนขยายงาน
รัฐวิสาหกิจประเภทนี้ และจะพิจารณาจําหนายหรือใหเชาหรือใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินงานในระยะเวลาที่เหมาะสมตอไป
โดยตามแผนฯ นี้ รัฐไดยุบเลิกรัฐวิสาหกิจไป 5 แหง เชา องคการสารลม บริษัทสงเสียงทาง
สาย และขายหุนรานนารายณภัณฑสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม และบริษัทหุนสวนจํากัดรวมทุน
กับบริษัท Amarin Development ดําเนินกิจการโรงแรมเอราวัณ และใหเอกชนเชาชวงดําเนินการ
การรถไฟแหงประเทศไทย 3 เสนทาง
โดยทั่วไปเมื่อพิจารณาแนวนโยบายตามแผนฯ ฉบับที่ 5 จะเห็นวา การเพิ่มบทบาทของ
ภาคเอกชนตอรัฐวิสาหกิจนั้นมีมากขึ้น แตมีแนวทางในการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนหลายรูปแบบ
หลายวิธีการ ซึ่งเปนสาเหตุใหภาครัฐไมอาจปรับตัวไดทันซึ่งสงผลใหทิศทางของแผนฯ ฉบับที่ 6 มี
ลักษณะหรือแนวโนมที่จะวกกลับเขาสูการคงสภาพรัฐวิสาหกิจมากกวาการดําเนินแนวนโยบายการ
แปรรูปตอไปใหกวางขวางยิ่งขึ้น
6. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 3530-2534)
ในการจัดทําแผนฯ ฉบับที่ 6 ไดมีการสรุปผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจตั้งแตแผนฯ
ฉบับที่ 1 ถึงฉบับที่ 5 ปรากฏวา รัฐวิสาหกิจลดลงจากเดิม 108 แหง เหลือไมถึง 70 แหง แตขณะ
เดียวกับรายจายงบทําการและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ กลับเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว กลาวคือ จาก
ประมาณร อ ยละ 72 ของงบประมาณแผ น ดิ น ในป พ.ศ. 2520 ได เ พิ่ ม เป น ร อ ยละ 109 ของ
งบประมาณแผน ดิน ในป พ.ศ. 2529 หนี้ต า งประเทศของภาครั ฐกว ารอยละ 60 เปน หนี้ข อง
รัฐวิสาหกิจเริ่มลดลง คือ จากรอยละ 73 ของกําไรสุทธิในชวงแผนฯ ฉบับที่ 4 มาเปนเพียงรอยละ
42 ในชวงแผนฯ ฉบับที่ 5 เพราะรัฐวิสาหกิจนํารายไดเขาสมทบการลงทุนของรัฐวิสาหกิจเองเปน
สัดสวนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 10 ของงบลงทุนที่เปนโครงการมาเปนรอยละ 20 ในชวงเวลาเดียวกัน
นอกจากนั้น กําลังคนของภาครัฐวิสาหกิจเพิ่มขึ้นจนมีจํานวนถึง 250,000 คนและมีแนวโนมการ
บรรจุกําลังเพิ่มขึ้นกวารอยละ 3 ตอป ในชวงแผนฯ ฉบับที่ 5 ซึ่งจะสงผลตอตนทุนสินคาและบริการ
ที่เพิ่มขึ้น
แผนฯ ฉบับที่ 6 มีวัตถุประสงคหลายประการ คือ เพื่อรักษาเสถียรภาพทางการคลังของ
ประเทศโดยการลดเงินกูยืมจากแหลงภายนอกลงเพิ่มการระดมทุนจากภายในจํากัดขนาดและการ
ลงทุนภาครัฐวิสาหกิจ ลงประการที่สอง คือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ และยกระดับการ
ใหบริการของรัฐวิสาหกิจใหเปนบริการที่มีคุณภาพดีมีมาตรฐานสากลในราคาที่เหมาะสมใหมีการ
จัดการไปในเชิงธุรกิจมากขึ้น และพยายามลดภาระการอุดหนุน จากรัฐบาล โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ประการสุด ทาย คือ ทบทวนบทบาทและปรับปรุงการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ ใหสอดคลองกับ
สถานการณ โดยอํา นวยโอกาสให เอกชนเขามามีสว นรว มในการดํ าเนิ น งานและรว มทุน กั บ
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รัฐวิสาหกิจ และกําหนดขั้นตอนการแปรสภาพรัฐวิสาหกิจใหชัดเจนที่จะนําไปสูภ าคปฏิบัติได
ตลอดทั้งปรับปรุงการกํากับดูแลของรัฐ ทั้งระดับกระทรวงและของสวนกลางใหเขาเปาหมายที่
กํา หนดไว ใ ห ไ ด นอกจากนั้ น จะต อ งทํ า การปรั บ ปรุ ง กฎหมายระเบี ย บข อ บั ง คั บ ต า งๆ ให
รัฐวิสาหกิจเกิดความคลองตัวในการจัดการดวย
แผนฉบับที่ 6 ไดวางแนวทางและนโยบายในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การดําเนินงานไว ดังนี้
1. แปลงการบริหารภายในของรัฐวิสาหกิจเองใหเปนเชิงธุรกิจมากขึ้น โดยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในดานการจัดการ การลงทุน และในการบริหารกําลังคน รวมทั้งใหเอกชนเขามามี
สวนรวมในการบริหารงาน
2. ใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน เชน การใหเชา จางเหมา และให
สัมปทาน
3. แปลงสภาพการเปนเจาของบางสวนหรือทั้งหมด เชน การขายหุน จําหนาย จาย
โอนและเพื่อใหการแปลงนโยบายขางตนไปสูภาคปฏิบัติเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ แผนฯ ฉบับที่
6 จึงกําหนดใหมีการดําเนินงาน ดังนี้
1. ใหคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจแหงชาติ (กรช.) เปนผูพิจารณากําหนดนโยบาย
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
2. กรช. จะตองมีสํานักงานฝายเลขานุการรับผิดชอบโดยตรง และทํางานเต็มเวลา
ตอเนื่องอยางครบวงจร เพื่อศึกษาวิเคราะหและประสานงานกับหนวยงานกลาง และกระทรวงเจา
สังกัดในการคัดเลือกรัฐวิสาหกิจตาง ๆ ที่จะทําการแปรรูปในรูปแบบตาง ๆ โดยศึกษากฎ ระเบียบ
ขอจํากัด และวิธีการในการแปรรูปรวมกับกระทรวงเจาสังกัด และหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อเสนอ
ตอ กรช.
3. พัฒนาตลาดทุนเพื่อรองรับการขายหุนของรัฐวิสาหกิจ
เนื้อหาหลักของแผนฯ ฉบับที่ 5 โดยในชวงเวลาของแผนฯ นี้ ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
ขยายตัวอยางรวดเร็ว การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวมากรัฐจึงจําเปนตองลงทุนดานบริการพื้นฐาน
เพื่อรองรับการขยายตัวดังกลาว ทําใหรัฐมีก ารขยายกิจ การรัฐวิสาหกิจ เพื่อรองรับและบริก าร
ภาคเอกชนในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะเพื่อแกไขความตองการบริการพื้นฐานซึ่งเพิ่มสูงขึน้ มาก
จนเกิดสภาพ “คอขวด” ในหลายดาน เชน ดานโทรคมนาคมสื่อสาร การขนสง ไฟฟา น้ําประปา
เปนตน ในชวงแผนฯ ฉบับที่ 6 รัฐวิสาหกิจที่สําคัญที่มีการแปรรูป เชน บริษัทอุตสาหกรรมน้ําตาล
ชลบุรี จํากัด บริษัท สหโรงแรมไทยและการทองเที่ยว บริษัทเดินอากาศไทยรวมกิจการเขากับ
บริษัทการบินไทย จํากัด ธนาคาร สยามกิจการเขากับธนาคารกรุงเทพ เปนตน
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7. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2535-2539)
เปนชวงที่รัฐบาลตองเตรียมประเทศใหเขาสูระบบเศรษฐกิจเสรีที่ตองเชื่อมโยงเศรษฐกิจ
ของประเทศกับเศรษฐกิจโลก ดังนั้น รัฐบาลจึงยังคงกําหนดใหรัฐวิสาหกิจดําเดินการเพิ่มบทบาท
ภาคเอกชนอยางตอเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภ าพการดําเนิน ใหรัฐวิสาหกิจ พรอมทั้งกําหนดให
รัฐวิสาหกิจปรับปรุงระบบการบริหารงานและโครงสรางองคกรใหคลองตัวและเปนเชิงธุรกิจมาก
ขึ้น สําหรับดานการกํากับดูแลใหหนวยงานของรัฐกํากับเฉพาะงานที่เปนนโยบายสําคัญของรัฐ เชน
การกอหนี้ การนํารายไดสงรัฐ การตรวจสอบงบการเงิน ขนาดและลักษณะการลงทุน การติดตาม
ประเมินผลและการเพิ่มบทบาทภาคเอกชน สวนการบริหารใหเปนเรื่องความรับผิดชอบของฝาย
บริหารรัฐวิสาหกิจ เพื่อใหไดผลตามที่กําหนดไวใ นแผนพัฒนาประเทศโดยรวม นอกจากนั้น ยัง
กําหนดใหปรับปรุงกฎระเบียบภายในของรัฐวิสาหกิจใหเอื้ออํานวยตอการดําเนินงานและการเพิ่ม
บทบาทการดําเนินงานรวมกับภาคเอกชน โดยเฉพาะอยางยิ่งการกําหนดใหมีการประเมินผลภายใน
รัฐวิสาหกิจดวย
แผนฯ ฉบับที่ 7 ไดกําหนดรูปแบบในการเพิ่มบทบาทของภาคในลักษณะผูขาดแตผูเดียว
1. เปดโอกาสใหเอกชนเขามาดําเนินการในกิจการ ซึ่งเดิมรัฐทําในลักษณะผูกขาด
แตผูเดียว
2. การรวมทุนกับเอกชน
3. การทําสัญญาวาจางเอกชนเพื่อดําเนินกิจกรรมบางอยางของรัฐวิสาหกิจ หรือทํา
สัญญาจางเอกชนมาบริหารงานของรัฐวิสาหกิ จ ตลอดทั้งการเปดโอกาสใหเอกชนมาลงทุน และ
บริหารงานในโครงการใหมๆ ของรัฐวิสาหกิจ โดยมีเงื่อนไขใหทําการโอนสิทธิใหกับรัฐเมื่อสิ้นสุด
สัญญา (BOT : Build – Operate – Transfer)
4. การกระจายหุ น บางส ว นหรื อ ทั้ ง หมดออกขายให ส าธารณชนในตลาด
หลักทรัพยหรือการตกลงขายหุนใหกับพนักงาน/เอกชนโดยตรงโดยไมผานตลาดหลักทรัพย
การเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในรัฐวิสาหกิจแหงใดแหงหนึ่ง สามารถนําเอาวิธีการดังกลาว
ขางตนมาใชรวมกันเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดานตางๆได อยางไรก็ตาม การที่จะเลือกใชวิธีใด
จําเปนตองมีการศึกษาอยางรอบคอบและกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนใหชัดเจนโปรงใส โดย
องคกรที่มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรง
โดยแผนฯ ฉบับที่ 7 ไดกําหนดมาตรการที่จําเปนเพื่อใหโครงการเพิ่มบทบาทภาคเอกชน
ในกิจการรัฐวิสาหกิจประสบผลสําเร็จ ดังนี้
1. สร า งความร ว มมื อ จากทุ ก ฝ า ยที่ เ กี่ ย วข อ ง โดยการเผยแพร ค วามรู
ประชาสัมพันธใหสาธารณชนทราบถึงผลดีผลเสียเพื่อสรางเสียงสนับสนุนจากประชาชนทุกฝาย
ไดแก นักธุรกิจ นักวิชาการ นักการเมือง ขาราชการ สื่อมวลชน และประชาชน
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2. ปรับปรุงใหแผนงานมีความกระจางชัด โดยจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อทุกฝายที่
เกี่ยวของไดทราบถึงวิธีการและขั้นตอนที่ชัดเจน ซึ่งจะนําไปสูการปฏิบัติตอไป
3. กําหนดสิ่งจูงใจสําหรับผูที่เกี่ยวของ โดยกําหนดวิธีการใหผลประโยชนตอบ
แทนในรูปแบบตางๆ เชน ใหพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีสว นรว มในการเปนเจาของรัฐวิสาหกิจ มี
กองทุนชดเชยการออกจากงานโดยพิจารณาความเหมาะสมเปนกรณีไป รวมถึงการจัดฝกอบรมเพื่อ
หางานใหมให เปนตน
4. สงเสริมการประกอบการเชิงธุรกิจ โดยแกไขกฎหมายบางฉบับที่เปนอุปสรรค
ตอการใหเอกชนดําเนินกิจการบางประเภท ลดเงิน อุดหนุนจากรัฐบาลและการเปลี่ยนสถานะของ
รัฐวิสาหกิจใหอยูในรูปบริษัทจํากัด
5. การเสริมสรางความเขาใจตอสาธารณะและรัฐวิสาหกิจ การเสริมสรางความ
เขาใจและเผยแพรบทบาทของรัฐวิสาหกิจตอสาธารณชนและรัฐวิสาหกิจ จะชวยใหก ารพัฒนา
รัฐ วิส าหกิ จ บรรลุ ผลสํ าเร็จ ตามเปา หมายไดร วดเร็ว ดัง นั้น จึง ต องให ห นว ยงานกลางที่ดู แ ล
รัฐวิสาหกิจจัดทําแผนการเผยแพรที่เกี่ยวกับนโยบาย กลยุทธ และแผนปฏิบัติงานในดานตางๆ ของ
รัฐเพื่อเสริมสรางความเขาใจอยางตอเนื่องตอสาธารณชนและกลุมบุคคลที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะ
จะตองประชาสัมพันธภาพรวมผลการพัฒนารัฐวิสาหกิจ ผลดีผลเสีย ประเด็นปญหาอุปสรรคและ
แนวทางแกไขแกผูบริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจอยางตอเนื่อง
ในชวงแผนฯ ฉบับที่ 7 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2535 เห็นชอบให
มีการแตงตั้ง “คณะกรรมการพิจารณาการเพิ่มบทบามภาคเอกชนในการรวมพัฒนารัฐวิสาหกิจ ” มี
ปลัดกระทรวงการคลัง เปนประธานเพื่อพิจารณาเรื่องการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในการพัฒนา
รั ฐ วิ ส าหกิ จ แต ล ะแห ง และต อ มาในสมั ย รั ฐ บาลชุ ด นายชวน หลี ก ภั ย ได มี ก ารแต ง ตั้ ง
“คณะกรรมการติดตามการดําเนินงานนโยบายการบริหารงานรัฐวิสาหกิจ” ขึ้นมีนายกรัฐมนตรีเปน
ประธานเพื่อติดตามการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ ซึ่งตอมาคณะกรรมการ
พิจารณาเรื่องการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนฯ ไดเปลี่ยนสถานภาพเปนคณะอนุกรรมการชุดหนึ่งใน
คณะกรรมการติดตามฯ
โดยคณะกรรมการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายการบริหารรัฐวิสาหกิจไดมมี ติในการ
ประชุมเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 เห็นชอบการดําเนินการตามขอเสนอแนะของรายงาน ตาม
ผลการศึกษาของธนาคารโลก เรื่อง การปรับปรุงประสิทธิภาพและการเพิ่มบทบาทภาคเอกชน โดย
กรณีเรื่องที่ควรปฏิบัติทันที ธนาคารดลกไดเสนอแนะวา รัฐวิสาหกิจในกลุมพาณิชยกรรม จํานวน
24 แหง เปนรัฐวิสาหกิจที่หมดความจําเปนและควรจัดเปนรัฐวิสาหกิจที่ตองดําเนินการแปรรูป โดย
การจําหนายจายโอนโดยเร็ว รวมทั้งใหมีก ารศึก ษาการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในรัฐวิสาหกิ จ
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ประเภทสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 18 แหง โดยวิธีการแปลงสภาพเปนบรัทจํากัดแลวนําหุนไป
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ
ตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2539 ใหกระทรวงการคลังพิจารณา
บทบาทและกระบวนการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจตางๆโดยยุบเลิกหรือใหเอกชนเปนผูดําเนินการสําหรับ
รัฐวิสาหกิจ ที่มีผลการดําเนิน งานขาดทุน และลัก ษณะการดําเนิน งานไมไดเปน การตอบสนอง
โดยตรงตอนโยบายรัฐบาล แลวเสนอใหคณะกรรมการติดตามฯ เพื่อพิจารณาตอไป
ถือไดวาแผนฯ ฉบับที่ 7 ไดว างแนวทางในการเพิ่ม บทบาทเอกชนในการรว มพัฒ นา
รัฐวิสาหกิจอยางเปนระบบ รวมทั้งปรับปรุงระบบการควบคุมกํากับดูแบรัฐวาสหกิจและปรับปรุง
องคกรภายในรัฐวิสาหกิจใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
8. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 254-2544)
สืบเนื่องมาจากการประสบปญหาเศรษฐกิจครั้งสําคัญของประเทศไทยในป พ.ศ. 2540
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นเพื่อใหเกิดผลเปนการแกไขปญหาเศรษฐกิจของประเทศ
โดยสว นที่เกี่ยวของกับ รัฐวิสาหกิจ รัฐบาลได กําหนดแนวทางการเพิ่ มบทบาทภาคเอกชนให
รัฐวิสาหกิจไว ดังนี้
8.1 เพิ่มบทบาทภาคเอกชนเพื่อใหรัฐวิสาหกิจเปนเครื่องมือในการเสริมสรางระบบ
เศรษฐกิจที่เขมแข็ง โดยใหมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนงานและเปาหมาย
ในการลดบทบาทของรัฐในการเปนเจาของรัฐวิสาหกิจ
8.2 สนับสนุนรัฐวิสาหกิจใหมีสถานะเปน บริษัทมหาชนและจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยฯ เพื่อใหสามารถระดมทุนจากประชาชนไดอยางกวางขวาง
8.3 จัดตั้งองคกรกลางเปนการถาวร เพื่อบริหารนโยบายการเพิ่มบทบาทภาคเอกชน
และประสานการปฏิบัติงานกับรัฐวิสาหกิจ ตางๆ อยางตอเนื่อง รวมทั้งองคก รกํากับรายสาขา
รัฐวิสาหกิจที่มีการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนเพื่อใหเกิดความเปนธรรมทั้งแกภาครัฐและภาคเอกชน
รวมทั้งการคุมครองผูบริโภคใหดานราคา ปริมาณ และคุณภาพการบริการ
8.4 นําระบบประเมินผลการดําเนินงานมาใชแทนการกํากับดูแลในรายละเอียดเพื่อให
รัฐวิสาหกิจดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและคลองตัว
นอกจากนี้ นโยบายของรัฐบาลไดกําหนดการสงเสริมใหภ าคเอกชนมีสว นรวมในการ
ลงทุนและดําเนินการดานโครงการพื้นฐานและบริการสาธารณะเพื่อลดภาระดานงบประมาณของ
รัฐบาลและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสงผลประโยชนใหประชาชนสวนรวมจากนโยบายที่กําหนดไวใน
แผนฯ ฉบับที่ 8 และนโยบายรัฐบาล ดัลงกลาว คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2540
เห็นชอบตามขอเสนอของ สศช. และกระทรวงการคลังในการจําแนกรัฐวิสาหกิจเพื่อดําเนินการเพิ่ม
บทบาทภาคเอกชนเปน 2 กลุม ดังนี้
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1. กลุมที่แปรสภาพใหพนจากการเปนรัฐวิสาหกิจ (รัฐเปนเจาของนอยกวารอยละ 50) เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการใหบริการดดยกลุมนี้จะแบงเปน 2 กลุมยอย คือ
กลุ ม ที่ 1.1 ส ง เสริ ม ให มี ก ารแข ง ขั น และจั ด การในเชิ ง ธุ ร กิ จ ประกอบด ว ย
รัฐวิสาหกิจในสาขาขนสงและโทรคมนาคม จํานวน 8 แหง
กลุมที่ 1.2 ลดบทบาทภาครัฐ ลงเนื่องจากเอกชนสามารถดําเนิน การไดดีแล ว
ประกอบดวยรัฐวิสาหกิจ 21 แหง ในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และพาณิชยกรรมเปนสวน
ใหญ
2. กลุมที่ใหคงสภาพการเปนรัฐวิสาหกิจ (รัฐเปนเจาของมากกวารอยละ 50) แตใหมีการ
เพิ่มบทบาทภาคเอกชน ประกอบดวยรัฐวิสาหกิจ จํานวน 37 แหงในสาขาพลังงานสาธารณูปการ
สังคม ขนสง และสถาบันการเงิน
นอกจากการแบงกลุมรัฐวิสาหกิจดังกลาวแลว คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบใหมีการแตงตั้ง
“คณะกรรมการกํากับนโยบายการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในรัฐวิสาหกิจ ” มีนายกรัฐมนตรีเปน
ประธานรั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงและหั ว หน า งานที่ เ กี่ ย วข อ งเป น กรรมการโดยมี อ ธิ บ ดี
กรมบัญชีกลางและรองเลขาธิการ สศช.เปนเลขาธิการรวม เพื่อทําหนาที่พิจารณากําหนดหลักเกณฑ
แนวทาง และแผนปฏิบัติการที่เหมาะสมสําหรับการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในรัฐวิสาหกิจใหแลว
เสร็จ และนําเสนอคณะรัฐมนตรีภายในเวลาที่กําหนด (2 ป)
เมื่อคณะกรรมการกํากับนโยบายการเพิ่มบทบาทภาคเอกชน ในรัฐวิสาหากิจไดกําหนด
แผนปฏิบัติการเพื่อดําเนินการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนสําหรับรัฐวิสาหกิจทุกแหงตามกลุมที่จําแนก
ไว และกระทรวงเจาสังกัดไดดําเนินการปฏิบัติใหเกิดผลที่เปรูปธรรมเรียบรอยแลว ทิศทางและ
ภาพรวมการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจในอนาคตจะเปนดังนี้
1. จะมีการเปดการแขงขันเสรีในสาขาที่รัฐวิสาหกิจผูกขาดอยูโดยเอกชนสามารถที่จะเขา
มาดําเนินการแขงขันกับกิจการที่รัฐวิสาหกิจผูกขาดอยูได ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพ
การใหบริการประชาชนที่ใชบริการของธุรกิจสาขานั้น
2. รัฐวิสาหกิจขนาดใหญโดยเฉพาะสาขาพลังงาน สาธารณูปการและสื่อสารโทรคมนาคม
จะแปลงสภาพเปนบริษัทจํากัด แลวกระจายหุนในตลาดหลักทรัพยฯ หรือดําเนินการหาพันธมิตร
รวมทุน (Strategic Partner) เพื่อประโยชนในการระดมทุนขยายงานและการบริหารงานอยางเสรี
เหมือนกับธุรกิจ เอกชน พรอมทั้งเพื่อ สรางศักยภาพในการแขงขัน กับเอกชนในตลาดเสรีอยางมี
ประสิทธิภาพ
3. มีการปรับบทบาทของรัฐวิสาหกิจใหมีฐานะเปนเพียงหนวยปฏิบัติเพื่อใหการแขงขัน
กับเอกชนเปนไปอยางยุติธรรม
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4. มีการจัดตั้งองคการกํากับดูแลเฉพาะสาขาเพื่อกํากับดูแล และกําหนดนโยบายการพัฒนา
สาขาของทั้งภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ รวมถึงทําหนาที่กําหนดราคาอัตราคาบริการและควบคุม
คุณภาพการใหบริการ เพื่อใหผลประโยชนสูงสุดเกิดแกสาธารณชนผูใชบริการ
5. กระทรวงการคลังจะทําหนาที่ดูแลรัฐวิสาหกิจและบริษัทที่แปรสภาพเปนเอกชน แตรัฐ
ยังคงถือหุนในบริษัทอยู โดยจะทําหนาที่ดูแลในฐานะผูถือหุนของกิจการที่ดูแลใหนโยบายในเรื่อง
ผลตอบแทนการลงทุนและการกําหนดจํานวนเงินปนผลเหมือนภาคเอกชน รวมถึงการดูแลใหมีการ
เสียภาษีนิติบุคคลเหมือนภาคเอกชนทั่วไปเทานั้น สําหรับกระทรวงเจาสังกัดจะตองปรับหนาที่จาก
เดิมที่เปนผูกํากับนโยบายการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจมาเปนผูกํากับดูแลธุรกิจในแตละสาขาที่
กระทรวงเจาสังกัดนั้นเกี่ยวของอยูควบคูกับองคกรกํากับดูแล สวนหนาที่ในการบริหารงานภายใน
เพื่อใหไดผลตอบแทนที่คุมคากลับคืนสูรัฐหรือประชาชนโดยรวมจะเปนหนาที่ของฝายบริหารและ
คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจนั้น
9. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549)
แผนฯ นี้ เปนแผนที่ไดจัดทําขึ้นภายใตกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนจากทุกภาค
ทุก ส ว นของประเทศไทยที่ ไ ด ร วมพลั งร ว มกั น ระดมความคิ ด กํ าหนดวิ สั ย ทั ศน ร ว มกั น ของ
สังคมไทยและรวมจัดทํารายละเอียดของแผนฯ โดยทุกฝายเห็นพองรวมกันใหอัญเชิญ “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ตามพระราชดํารัสของพระเจาอยูหัวมาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนาประเทศ
ซึ่งตอมาแผนฯ ก็ไดผานการพิจารณาใหความเห็นของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ตามมาตรา 89 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
สาระสําคัญของแผนฯ ฉบับที่ 9 นี้เปน การกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒ นา
ประเทศที่จ ะนํ า ไปสูก ารพัฒ นาที่ สมดุล มี คุณ ภาพและยั่ งยื น ด ว ยการเสริม สร า งรากฐานทาง
เศรษฐกิจและสังคมใหเขมแข็ง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนสวนใหญของประเทศใหอยูดีมีสุข
รูจักความพอประมาณอยางมีเหตุผลและมีระบบภูมิคุมกันที่ดี ควบคูไปกับการพัฒนาที่มงุ สูคุณภาพ
ในทุกดาน โดยเฉพาะการเสริมสรางคนใหมีความรู มีภูมิปญญารูเทาทันโลกและการจัดใหมีระบบ
บริหารจัดการที่ดีในทุกระดับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
สวนในเรื่องของการพัฒนารัฐวิสาหกิจนั้น ไดถูกบรรจุไวในยุทธศาสตร 2 สวน คือ
“ยุทธศาสตรก ารบริหารจัด การที่ดี ไดมีก ารระบุสภาพป ญหาและสาเหตุข องปญหาที่
สังคมไทยประสบอยู โดยพบวาภาวะวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินของประเทศที่เกิดขึ้นในป พ.ศ.
2540 สวนหนึ่งเปนผลมาจากกลไกและการบริหารจัดการในประเทศของภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาค
ประชาชนมีความไมเหมาะสมหลายประการ โดยปรากฏใหเห็นในลักษณะตางๆ กลาวคือ ภาครัฐ
หลายหนวยงานใชจายงบประมาณอยางฟุมเฟอยและลงทุนในโครงการพัฒนาขนาดใหญอยางไม
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โปรงใส ระบบราชการขาดการพัฒนาใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะ
กฎระเบียบตางๆ ที่ยังลาสมัย ขาดความยืด หยุน เอื้อตอการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่เปน หลัก
ขาราชการขาดความรับผิดชอบตอสาธารณะ รัฐวิสาหกิจดําเนินกิจการที่ไมมีประสิทธิภาพขาด
ความโปรงใส ซึ่งนําไปสูปญหาทุจริตคอรัปชั่นที่รุนแรงในสังคมไทย และในขณะที่ธุรกิจเอกชน
บริหารกิจการอยางขาดความระมัดระวัง
ดังนั้น เพื่อสรางระบบบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ ปราศจากรทุจริต บนพื้นฐานการมี
สวนรวมของทุกฝายในสังคม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 จึงไดกําหนดการ
ดําเนินการภายใตแนวทางการพัฒนา ในเรื่องการปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐไปสูแนวทางการ
บริหารจัดการที่ดี ใหสามารถเอื้ออํานวยตอการทํางานของทุกภาคสวนในการฟนฟูประเทศและการ
สรางความแข็งแกรงของระบบเศรษฐกิจและสังคม ควบคูกับการกระจายผลการพัฒนาสูประชาชน
อยางเปนธรรมและมีประสิทธิภ าพ มีความโปรงใสและตรวจสอบได จัดใหมีระบบการทํางาน
ระบบขอมูล และระบบงบประมาณแบบมุง ผลลัพธ ปรับปรุงระบบกฎหมายใหสอดคลองกับสภาพ
เศรษฐกิจสังคม
ยุทธศาสตรการเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทส โดยไดระบุ
สภาพปญหาและสาเหตุของปญหาที่สังคมไทยประสบอยู โดยพบวาภาวะวิก ฤตเศรษฐกิจและ
การเงินของประเทศที่เกิดขึ้นในป พ.ศ. 2540 สวนหนึ่งเปนผลมาจากกลไกและการบริหารจัดการใน
ประเทศของภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชนมีความไมเหมาะสมหลายประการ โดยปรากฏให
เห็นในลักษณะตางๆ กลาวคือ ภาคัรัฐหลายหนวยงานใชจายงบประมาณอยางฟุมเฟอยและลงทุนใน
โครงการพัฒนาขนาดใหญอยางไมโปรงใส ระบบราชการขาดการพัฒนาใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะกฎระเบียบตางๆ ที่ยังลาสมัคย ขาดความยืดหยุน เอื้อตอการใช
ดุลยพินิจของเจาหนาที่เปนหลัก ขาราชการขาดความรับผิดชอบตอสาธารณะ รัฐวิสาหกิจดําเนิน
กิจ การที่ ไ มมี ป ระสิ ท ธิภ าพขาดความโปร งใส ซึ่ ง นํ าไปสูป ญ หาทุ จ ริต คอรัป ชั่ น ที่ รุ น แรงใน
สังคมไทย และในขณะที่ธุรกิจเอกชนบริหารกิจการอยางขาดความระมัดระวัง
ดังนั้น เพื่อสรางระบบบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ ปราศจากการทุจริต บนพื้นฐาน
การมี สว นรว มของทุ ก ฝายในสั งคม แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคมแหง ชาติ ฉบับ ที่ 9 จึงได
กําหนดการดําเนินการภายใตแนวทางการพัฒนา ในเรื่องการปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐไปสู
แนวทางการบริหารจัดการที่ดี ใหสามารถเอื้ออํานวยตอการทํางานของทุกภาคสวนในการฟนฟูประ
เทสและการสรางความแข็งแกรงของระบบเศรษฐกิจและสังคม ควบคูกับการกระจายผลการพัฒนา
สูประชาชนอยางเปนธรรมและมีประสิทธิภาพ มีความโปรงใสและตรวจสอบได จัดใหมีระบบการ
ทํางาน ระบบขอมูล และระบบงบประมาณแบบมุงผลลัพธ ปรับปรุงระบบกฎหมายใหสอดคลอง
กับสภาพเศรษฐกิจสังคม
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ยุทธศาสตรการเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยไดระบุ
สภาพปญหาวาในปจจุบันปจจัยที่มีความสําคัญตอการปรับโครงสรางและเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศในระยะยาวยังมีประสิทธิภ าพต่ํา โดยเฉพาะอยางยิ่ง ศัก ยภาพของคน
ความสามารถดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ความสามารถดานการบริหารจัด การและบริการ
โครงสรางพื้นฐานทีค่ ุณภาพไมดีพอ การเสริมสรางใหปจจัยเหลานี้มีคุณภาพและเพียงพอเปนเรื่องที่
มีความสําคัญและตองทําใหเกิดขึ้นใหได เนื่องจากเปนปจจัยที่จะทําใหภาคการผลิตมีความเขมแข็ง
และสามารถแขงขันไดอยางยั่งยืน
ดัง นั้ น ในส ว นการเพิ่ ม สมรรถนะและขี ด ความสามารถในการแข ง ขั น ของประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 จําเปนตองใหความสําคัญกับการปรับโครงสราง
การผลิตและการคาของประเทศใหดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน การใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิด
มูลคาเพิ่มในทุกขั้นตอนของการผลิต และการตลาด การมีสว นรวมของทุก ฝายในกระบวนการ
ทํางาน การแบงปยประโยชนรวมกันของทุกฝายในสังคม การรับถายทอดเทคโนโลยีทันสมัยจาก
ธุรกิจขนาดใหญ การพัฒนานวัตกรรมอยางตอเนื่อง และการปรับปรุงประสิทธิภาพ คุณภาพและ
ความรวดเร็ว ของบริ ก ารโครงสร างพื้ น ฐานโดยกํ า หนดแนวทางการพั ฒ นาในเรื่ อ งการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพโครงสรางพื้นฐานทั้งดานระบบการขนสง สื่อสารโทรคมนาคม
พลังงานและสาธารณูปการ เพื่อสนับสนุนการเพิ่มสมรรถนะภาคการผลิต และบริการดังนี้
1. ใชประโยชนจากระบบโครงสรางพื้นฐานที่ไดพัฒนาขึ้นแลวใหคุมคา
2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน โครงขายโทรคมนาคม ทาอากาศยานและทาเรือหลัก รวมทั้ง
กิจการพาณิชยนาวีใหมีคุณภาพอยูในระดับมาตรฐาน
3. จัดหาพลังงานใหเพียงพอกับความตองการอยางมีคุณภาพ มีความมั่นคงในระดับราคาที่
เหมาะสมและพัฒนาการผลิตพลังงานหมุนเวียนเพื่อประโยชนเชิงพาณิชย
4. ปรับปรุงกระบวนการจัดเตรียมโครงการใหมีความสมบูรณโดยคํานึงถึงผลกระทบดาน
เศรษฐกิ จ ภาระหนี้ ข องประเทศ ผลกระทบด า นสิ่ ง แวดล อ มและวิ ถี ชี วิ ต ของชุ ม ชน สร า ง
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนดําเนินการตามขั้นตอนของระเบียบ กฎหมาย อยางเครงครัด
เพื่อใหการบริหารการจัดการดานโครงสรางพื้นฐานมีประสิทธิภาพ โปรงใส และเกิดการยอมรับ
จากประชาชน
5. ดําเนินการแปรรูปรัฐวิสาหกิจอยางเปนขั้นตอนโดยใหความสําคัญในการเตรียมความ
พรอม ทั้งในดานการปรับองคก รและการพัฒนาบุค ลากรของหนว ยงานเพื่อใหเกิด การบริหาร
จัดการที่ดี สนับสนุนบทบาทการลงทุนของภาคเอกชนที่คํานึงถึงประสิทธิภาพการใหบริการเพื่อลด
ภาระการลงทุ น ของภาครัฐ และเป น ทางเลื อ กใหป ระชาชนไดรั บ บริ ก ารที่ ดีมี คุ ณ ภาพดี ขึ้ น
ขณะเดียวกันก็มีการจัดตั้งองคกรกํากับดูแลโครงสรางพื้นฐานรายสาขาใหไดมาตรฐานทั้งในดาน
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คุณภาพและอัตราคาบริการเพื่อใหการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเกิดความเปนธรรมตอผูใ หและผูใชบริการ
เกิดประโยชนตอประชาชนโดยรวม
10. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554)
แผนฯ ฉบับนี้มุงพัฒนาสู “สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน” คนไทยมีคุณธรรม นําความรอบรู
รู เ ท า ทั น โลก ครอบครั ว อบอุ น ชุ ม ชนเข ม แข็ ง สั ง คมสั น ติ สุ ข เสถี ย รภาพและเป น ธรรม
สิ่งแวดลอมมีคุณ ภาพและทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน อยูภายใตระบบบริหารจัด การประเทศที่มี
ธรรมาธิบาล ดํารงไวซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยทรงเปน ประมุข และอยูใ น
ประชาคมโลกไดอยางมีศักดิ์ศรี ทั้งนี้ยังคงอยูภายใตแนวปฏิบัติของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สําหรับแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554)
ในการพัฒนารัฐวิสาหกิจโดยตองใหพัฒนารัฐวิสาหกิจใหดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพมีการ
บริหารจัดการที่ดี และรายงานผลการดําเนินงานอยางโปรงใส โดยมีกฎหมายกํากับดูแลอยางมีประ
สิทธิ รวมทั้ งสง เสริ มให เกิด การแข งขัน ในการใหบริ ก ารจากภาคเอกชน เพื่อใหเกิ ด การใช
ทรัพยากรและเกิดสวัสดิการสูงสุดแกประเทศ ทั้งนี้การแปรรูปรัฐวิ สาหกิจจะตองคํานึงเกณฑ 3
ประการที่สําคัญ คือ
1. มุงเนนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน
2. การเพิ่มมูลคาสินทรัพยของรัฐ
3. การดูแลผลประโยชนผูดอยโอกาสและผูมีรายไดนอยใหสามารถเขาถึงบริการ
ไดอยางทั่วถึง
11. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 มีแนวคิดมี
ความตอเนื่องของแผนฯ ฉบับที่ 8 – 10 โดยยังคงยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุงใหคน
เปนศูนยกลางของการพัฒนาและสรางสมดุลการพัฒนาในทุกมิติ สรางความมั่นใจวาการพัฒนาจะ
เปนไปในทางที่ยั่งยืนและสรางความสุขใหกับคนไทย โดยมีวิสัยทัศน “สังคมอยูรวมกันอยางมี
ความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรมและมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง”
สําหรับแผนฯ ฉบับที่ 11 เกี่ยวกับการพัฒนารัฐวิสาหกิจโดยการใหพัฒนาประสิทธิภาพการ
ดําเนิน งานของรัฐวิสาหกิจ โดยพัฒ นาระบบการบริหารจัด การและบริ หารความเสี่ยงเพื่อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานใหมีความโปรงใสตามหลักธรรมาธิบาลรวมทั้งเรงปรับปรุงโครงสราง
การกํากับดูแลการดําเนินงานและการลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่มีสถานะเปนบริษัทมหาชนใหมีความ
ชัดเจน และสามารถดําเนินกิจการไดอยางคลองตัว และสอดคลองกับสภาพแวดลอมการแขงขัย
ทางธุรกิจ
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เมื่อพิจารณาแนวนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจตามที่ปรากฏในแผนฯ ฉบับที่ 1 – ฉบับที่
10 จะเห็นไดวา แนวทางการแปรรูปมีการเปลี่ยนแปลงไปตามระดับพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศในขณะนั้น ดังนั้น การแปรรูปรัฐวิสาหกิจจะสําเร็จบรรลุผลตามเปาหมายที่วางไวมาก
นอยเพียงใด คงตองอาศัยความรู ความสามารถ ประสบการณ และความรว มมือของบุคลากรทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนเปนสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งปจจัยเกื้อหนุนในเรื่องเงินทุนและเทคโนโลยี
การผอนคลายกฎระเบียบเพื่อเปดโอกาสใหเอกชนหลายรายเขามาแขงขันไดเพื่อผลิตสินคา
และบริการ จะเปนประโยชนตอผูบริโภคโดยรวมเพราะเปนการแขงขันระหวางผูผลิตที่เปนเอกชน
ดว ยกัน และเปน การกระตุ น ใหรั ฐวิส าหกิจ ปรับ ปรุ ง กิ จ การเพื่อ แข งขัน กับ ผูผ ลิต เอกชนดว ย
รัฐวิสาหกิจเองก็มีความคลองตัวมากขึ้นในการปรับตัวเพื่อแขงขันกับผูผลิตเอกชน แตก ารผอน
คลายกฎเกณฑยังตอ งคงไวซึ่งหลั ก เกณฑใ นการคุมครองปกปองผลประโยชนผู บริโ ภค เช น
คุณภาพสินคาและบริการ ความปลอดภัยตอสุขภาพของผูบริโภค
แมวาการแปรรูปรัฐวิสาหกิจจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานทําใหการใหบริการมี
คุณภาพดีขึ้น ตลอดจนทําใหราคาสะทอนถึงตนทุนที่แทจริงและเปนไปตามกลไกตลาดมากขึ้น ซึ่ง
ผลประโยชนเหลานี้ยอมจะตกกับประชาชนผูใชบริการโดยตรง อยางไรก็ตาม รัฐควรระมัดระวัง
ไมใหการแปรรูปดังกลาวกอใหเกิดการผูกขาดโดยเอกชนแทนการผูกขาดโดยรัฐวิสาหกิจอีกทัง้ ตอง
ติดตามดูแลใหคุณภาพและราคาของบริการที่ดําเนินการโดยเอกชนอยูในมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับ
อีกดวย ซึ่งรัฐอาจจําเปนตองหนวยงานที่หนาที่กํากับดูแลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่แปรรู ป
ไปแลวเพื่อปองกันผลเสียดังกลาวที่อาจเกิดขึ้นภายหลังการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
3.3 กฎหมาย กฎระเบียบ และระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจกอนป พ.ศ. 2540
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ นับไดวาเปน สาระสําคัญประการหนึ่งที่ร ะบุไวใ นแผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตั้งแตฉบับที่ 1 (พ.ศ.2504 - 2509) จนถึงฉบับปจจุบัน (ฉบับที่ 11
พ.ศ. 2555 - 2559) เพื่อใหแนวนโยบายตามที่กําหนดไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
แตละฉบั บสัมฤทธิผล ในทางปฏิบัติรัฐจึงไดออกกฎหมาย กฎ และระเบียบตางๆ เพื่อเปนกรอบ
นโยบาย กําหนดขอบเขต และแนวทางการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ รวม 3 ฉบับดวยกัน คือ
1. พระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ.
2535
เปนกฎหมายที่วางหลักเกณฑในการใหสัมปทานหรือใหสิทธิแกเอกชนหรือการรวมทุน
ระหวางรัฐกับเอกชนเพื่อใหมีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน กระบวนการดําเนินการ การกํากับดูแล
และติดตามผลอยูภ ายใตคณะกรรมการที่มาจากผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของมิไดอยูในการพิจารณา
ของบุคคลผูเดียวหรือหนว ยงานเดียวอีกตอไป โดยมีหลักเกณฑสําคัญดังตอไปนี้ คือ หนวยงาน
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เจาของโครงการที่ตองการรวมลงทุนกับเอกชนไมวาดวยวิธีใด หรือมอบใหเอกชนลงทุนแตฝาย
เดียวโดยวิธีการอยางใดอยางหนึ่ง เชน การอนุญาต การใหสัมปทาน การใหสิทธิ์หรือวิธีการอื่นใด
จะตองดําเนินการตามขั้นตอนตางๆ ที่กฎหมายนี้กําหนด คือ
1.1 เสนอผลการศึกษาและวิเคราะหโครงการโดยละเอียดตามประเด็นที่สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) กําหนดตอกระทรวงเจาสังกัดในกรณี
โครงการมีวงเงินหรือมีทรัพยสินเกินหาพันลานบาท หนวยงานเจาของโครงการตองวาจางที่ปรึกษา
มาใหคําปรึกษา ซึ่งที่ปรึกษาจะตองทํารายงานอีกฉบับตามรายละเอียดที่สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกําหนด และสาระสําคัญอื่นๆที่ที่ปรึกษาเห็นสมควรเพื่อที่
หนวยงานเจาของโครงการจะไดสงรายงานนี้ไปยังสวนราช-การที่เกี่ยวของเพื่อใชประกอบการ
พิจารณา
1.2 เมื่อกระทรวงเจาสังกัดไดรับผลการศึกษาและวิเคราะหโครงการจากหนวยงาน
เจาของโครงการแลว จะตองดําเนินการดังตอไปนี้
ก. โครงการใหม ใหเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติเพื่อพิจารณา หาก สศช. พิจารณาแลวเห็นดวยกับโครงการ ใหเสนอตอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาเพื่อใหความเห็นชอบในหลักการของโครงการ หาก สศช. ไมเห็นดวยกับโครงการ ใหแจง
หนวยงานเจาของโครงการ ในกรณีที่หนวยงานเจาของโครงการไมเห็นดวยกับความเห็นของ สศช.
ใหเสนอความเห็นหรือคําชี้แจงเพิ่มเติมตอรัฐมนตรีเจาสังกัดเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตัดสิน
โดยตองแจงขอมูลตางๆ ตามที่ สศช. กําหนด และขอมูลอื่นตามที่เจาของโครงการเห็นสมควร
ข. โครงการที่มีทรัพยสินอยูแลว ใหเสนอตอกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาหาก
กระทรวงการคลังพิจารณาแลวเห็นดวยกับโครงการใหเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความ
เห็น ชอบในหลัก การของโครงการ แตถาหากกระทรวงการคลังไมเห็นดวยกับโครงการใหแจง
หนวยงานเจาของโครงการ ในกรณีที่หนวยงานเจาของโครงการไมเห็นชอบดวยกับความเห็นของ
กระทรวงการคลังใหเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเจาสังกัดเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตัดสิน
โดยตองแจงขอมูลตางๆ ตามที่ สศช. กําหนด และขอมูลอื่นตามที่หนว ยงานเจาของโครงการ
เห็นสมควร
ค. เมื่ อคณะรัฐ มนตรี ใ ห ค วามเห็ น ชอบ หน ว ยงานเจา ของโครงการตอ งร า ง
ประกาศเชิญชวนใหเอกชนเขารวมงาน หรือรางขอบเขตของโครงการและเงื่อนไขสําคัญที่จะตองมี
ในสัญญารวมงานหรือดําเนินการ หนวยงานเจาของโครงการแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง
โดยประกอบดวยบุคคลตามที่กฎหมายกําหนดมีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาใหความเห็นชอบราง
ประกาศเชิญชวนเขารวมงานหรือดําเนินการรางขอบเขตของโครงการและเงือ่ นไขสําคัญที่จะตองมี
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ในสั ญญารว มงานหรือ ดําเนิน การกําหนดหลัก ประกั น ซองและหลัก ประกั น สัญ ญา พิจ ารณา
ดําเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการที่เห็นสมควร
ง. เมื่อหนวยงานเจาของโครงการดําเนินการคัดเลือกเอกชนใหเขารวมงานหรือ
ดําเนินการโดยวิธีการประมูล แตหากคณะกรรมการเห็น วาไมควรใชวิธีการประมูลและหนว ย
เจาของโครงการก็เห็นชอบดวย ใหรายงานตอ สศช. และกระทรวงการคลัง ถาทั้งสองหนวยงาน
เห็นพองดวย ก็เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ แตถาหนวยงานเจาของโครงการไมเห็น
ด ว ยกั บ ความเห็ น ของคณะกรรมการข า งต น ให ทํ า บั น ทึ ก ความเห็ น เสนอ สศช. และ
กระทรวงการคลังเพื่อประกอบการพิจ ารณา ถาสองหนวยงานเห็นพองดว ยหรือมีค วามเห็น ไม
ตรงกัน ใหใชวิธีคัดเลือกโดยวิธีประมูล
จ. หนว ยงานเจาของโครงการเสนอใหค ณะกรรมการคัด เลือกเอกชนเพื่อเขา
รวมงานหรือดําเนินการตามที่มีผูเสนอเขามา ในกรณีที่มีวงเงินหรือทรัพยสินเกินกวาหาพันลาน
บาท ที่ปรึกษาตามขอ ก. จะตองรางขอบเขตของโครงการและทําความเห็นประเมินการคัดเลือกให
เอกชนเขารวมงานหรือดําเนินงานตามโครงการนั้นดวย แตเมื่อมีการประกาศเชิญชวนแลวไมมีผู
เสนอเขารวมงานหรือดําเนินการใหยกเลิกการประกาศเชิญชวนเพื่อดําเนินการใหม หากมีผูเสนอ
เพียงรายเดียวหรือหลายราย แตมีเพียงรายเดียวที่เสนอถูกตองตามรายการในเอกสารตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง หากเห็นวารัฐจะไดประโยชน หนวยงานเจาของโครงการก็ดําเนินการตอไปได
ฉ. คณะกรรมการมีหนาที่เสนอผลการคัด เลือกพรอมเหตุผลประเด็น ที่เจรจา
ตอรองเรื่องผลประโยชนของรัฐ รางสัญญา และเอกสารทั้งหมด ตอรับมนตรีกระทรวงเจาสังกัด
เพื่อนําเสนอใหค ณะรัฐ มนตรีพิจ ารณาภายใน 90 วัน นับ จากวัน ที่ค ณะกรรมการตัด สิน หาก
คณะรัฐมนตรีไมเห็นดวยใหสงเรื่องคืนคณะกรรมการเพื่อพิจารณาทบทวนความเห็น เสร็จแลวจึง
นําผลหารพิจารณาใหคณะรัฐมนตรีตัดสินชี้ขาด
ช. กอนลงนามในสัญญา ต องใหสํา นัก งานอัย การสูงสุ ด พิจ ารณารางสัญญา
รวมงานหรือดําเนินการกอน
ซ. เมื่อลงนามในสัญญาแลว หนวยงานเจาของโครงการตองจัดตั้ง “คณะกรรม
การประสานงาน” ประกอบดว ยบุคคลตามกฎหมายกําหนดทําหนาที่ติดตามกํากับดูแลใหมีการ
ดําเนินงานตามที่กําหนดไวในสัญญารายงานผลการดําเนินงาน ความคืบหนา ปญหาและแนวทาง
ต อ รั บ มนตรี ก ระทรวงเจ า สั ง กั ด เพื่ อ ทราบโดยระยะเวลาที่ จ ะต อ งรายงานให เ ป น ไปตามที่
คณะกรรมการประสานงานกําหนด แตตองไมเกิน 6 เดือนตอหนึ่งครั้งในกรณีที่หนวยงานเจาของ
โครงการละเลยไมปฏิ บัติ ต ามเงื่ อนไขและข อผูก พัน ของสัญ ญาที่ ได ลงนามไปแลว ใหผู แทน
กระทรวงการคลั ง ที่ อ ยู ใ นคณะกรรมการประสานงานทํ า รายงานเสนอรั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงการคลังเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป
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ขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการใหเอกชนเขารวมงาน
หรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ .ศ.2535
หนวยงานเจาของโครงการ
เสนอโครงการ
ตามที่ สศชกําหนด .



จางที่ปรึกษา

5,000 ลานบาท
-

กระทรวงเจาสังกัด
โครงการใหม

คุณสมบัติตามที่
กระทรวงการคลังกําหนด

โครงการเกา

กระทรวงการคลัง

สศช.
เห็นดวย

หนวยงานเจาของ
โครงการ

ไมเห็นดวย

เห็นดวย

รัฐมนตรีกระทรวง เจาสังกัด
คณะรัฐมนตรี
- เห็นชอบหลักการของโครงการ
ที่มา : สํานักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพยของรัฐ (ปจจุบัน สํานักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ)
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คณะรัฐมนตรี
- เห็นชอบหลักการของโครงการ
จางที่ปรึกษา
5,000 ลานบาท



หนวยงาน
เจาของโครงการ

-

-

รางประกาศเชิญชวน
รางขอบเขตโครงการ
เงื่อนไขในรางสัญญา

คณะกรรมการ
คัดเลือก

ประกาศเชิญชวน
 เอกชนยื่นขอเสนอ

สนง.อัยการสูงสุด
ตรวจรางสัญญา
รัฐมนตรี
กระทรวงเจาสังกัด

คณะรัฐมนตรี

คุณสมบัติตามที่
กระทรวงการคลังกําหนด

-

ผลการคัดเลือกพรอมเหตุผล
ประเด็นเจรจาตอรอง
รางสัญญา

- รายละเอียดตาม
กฏกระทรวง
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2. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจําหนายกิจการหรือหุนสวนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจเปนเจาของ พ.ศ.2504
เปนกฎหมายที่เตรียมความพรอมในการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในกิจการของรัฐโดยวิธกี าร
ซื้อกิจการหรือหุนของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีสาระสําคัญดังนี้ คือ การจําหนายกิจการ
หรือหุนของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตองไดรับอนุมัติในหลักการจากคณะรัฐมนตรีกอน จึงจะ
ดําเนินการตางๆตามที่กําหนดไวสําหรับการจําหนายไดตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
2.1 กิจการหรือหุนที่จะจําหนายมีมูลคาตามงบดุลที่เกิน 5 แสนบาท
2.2 หุนที่จะจําหนายมีมูลคาตามงบดุลไมเกิน 5 แสนบาท แตการจําหนายจะเปน
เหตุใหพนจากสภาพเปนรัฐวิสาหกิจ หรือ
2.3 การจําหนายกิจการหรือหุน ในกรณีที่กระทรวงเจาสังกัด เห็น วาเปนปญหา
นโยบาย
2.4 ใหมีคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่ง ประกอบดวยบุคคลตามที่กฎหมายกําหนด มี
หนาที่ใหความเห็นชอบในวิธีการจําหนายหุน โดยคํานึงถึงผลประโยชนของรัฐ ใหความเห็นใน
เรื่องราคาที่จะจําหนาย โดยคํานึงถึงความมั่นคงฐานะการเงิน ประสิทธิภาพในการหากําไรและเวลา
ที่จะจําหนาย และใหความเห็นเรื่องอื่นๆ แลวแตกรณี เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเรียบรอยแลว
ใหเสนอตอกระทรวงเจาสังกัด และกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณา เมื่อกระทรวงเจาสังกัดและ
กระทรวงการคลังตกลงกันประการใด ใหกระทรวงเจาสังกัดดําเนินการตอไป
2.5 ในกรณีที่กระทรวงเจาสังกัดและกระทรวงการคลังตกลงกันไมไดหรือกรณีที่
กิจการหรือหุนที่ จะจําหนายมีมูลคาตามงบดุลเกินกวา 5 ลานบาท หรือราคาที่จะจําหนายเกินกวา 5
ลานบาท ใหกระทรวงเจาสังกัดเสนอขอมติคณะรัฐมนตรี
3. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจําหนายหุนและซื้อหุนของสวนราชการ พ.ศ.2535
ไดกําหนดหลักเกณฑในการซื้อหุนและจําหนายหุน โดยสวนราชการดังนี้
3.1 การซื้อหุนนิติบุคคล ใหซื้อหุนที่มีลักษณะตามขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
ก. หุนเพื่อดํารงสัดสวนรอยละ 70 ในกรณีที่มีเงินกูที่กระทรวงการคลังค้ําประกัน
คงคางอยูหรือมีเงินใหกูตอ
ข. หุนเพิ่มทุนตามสิทธิในกรณีที่เปนสิทธิที่ใหผูถือหุนเดิม
ค. หุนนิติบุคคลที่รัฐบาลมีนโยบายใหรวมทุน
ง. หุนในนิติบุคคลที่ทํากิจกรรมสาธารณูปโภคและสารธารณูปการ
จ. หุนในกิจการที่มีประโยชนตอการพัฒนาประเทศและสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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3.2 การจําหนายหุน นิติบุค คล ตองจําหนายเพื่อไปซื้อหุน นิติบุคคลอื่น และการ
จําหนายใหหุนนิติบุคคลใหจําหนายหุนที่มีลักษณะตามขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้
ก. หุนที่รัฐบาลมีนโยบายใหจําหนาย
ข. หุนซึ่งมีผลอัตราตอบแทนต่ํา
ค. หุนในกิจการซึ่งไมมีผลตอการพัฒนาประเทศ
การซื้อหุนนิติบุคคลและการจําหนายหุนนิติบุคคลที่กลาวมาอยูในอํานาจรัฐมนตรีที่จะให
ความเห็ น ชอบ แต ก็ มี ข อ ยกเว น ในกรณี ที่ ก ารจํ า หน า ยหุ น บางกิ จ การต อ งได รั บ อนุ มั ติ จ าก
คณะรัฐมนตรีกอน คือ
1. หุนของกิจการซึ่งรัฐบาลถือหุนอยูแตผูเดียว หรือถือหุนแตผูเดียว ยกเวนผูกอตั้ง หรือถือ
หุนอยูเกินรอยละ 99.99 ของหุนทั้งสิน้
2. ทําใหสัดสวนของหุนที่ถืออยูต่ํากวารอยละ 75 ของหุนทั้งสิ้น
3. ทําใหสัดสวนของหุนที่ถืออยูต่ํากวารอยละ 50 ของหุนทั้งสิ้น
4. ทําใหสัดสวนของหุนที่ถืออยูต่ํากวารอยละ 25 ของหุนทั้งสิ้น
วิธีการตางๆ ที่กลาวมาทั้งหมดและมาตรการทางกฎหมายที่มีขึ้นในชวงระยะเวลากอนป
พ.ศ. 2540 ลวนแลวแตเปนความพยายามที่จะใหเอกชนเขามามีบทบาทในการดําเนินกิจการรวมกับ
รับในบางอยาง ซึ่งนับไดวาเปนกลาวสําคัญที่จะนําไปสูการแปรรูปรัฐวิสาหกิจในวันขางหนา
3.4 ความเปนไปไดในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจหลังป พ.ศ. 2540
ในชว งระหวางป พ.ศ. 2539 ถึง พ.ศ. 2540 กระทรวงคมนาคมในฐานะหนวยงานที่
รับผิดชอบรัฐวิสาหกิจกลุมการสื่อสารและการคมนาคม ไดมีความพยายามที่จะใหดําเนินการแปร
รูปรัฐวิสาหกิจ ที่อยูในความรับผิด ชอบของตนเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการเปดเสรีบริการ
โทรคมนาคม ซึ่งตอมาคณะรัฐมนตรีก็ไดมีมติเมื่อวัน ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2540 เห็นชอบกับแนว
ทางการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในรัฐวิสาหกิจ จากนั้นคณะรัฐมนตรีก็ไดมีมติเมื่อวันที่ 1 กันยายน
2541 เห็นชอบแผนแมบทการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ (2.2) และตามมาดวยมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 19
พฤศจิกายน 2541 เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการจัดสรรเงินรายไดจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
และในชวงเวลาหลังป พ.ศ. 2540 มาจนถึงปจจุบันนั้นเองที่ประเทศไทยตองขอความชวยเหลือทาง
การเงินและทางวิชาการจากกองทุนการเงินระหวางประเทศเพื่อแกปญหาเศรษฐกิจ พันธกรณีที่ถูก
ผูกพันใหตองปฏิบัติตาม คือ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจดังที่ประเทศไทยไดแสดงเจตนาไวในหนังสือ
แจงความจํานงขอรับความชวยเหลือจากวิชาการและการเงินจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ
ฉบับตาง ๆ และตอมาจึงไดมีการจัดทํากฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจขึ้นเพื่อเปนเครื่องมือในการ
แปรรูปรัฐวิสาหกิจ
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1. การเพิ่มบทบาทภาคเอกชนใหรัฐวิสาหกิจตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.
2540
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวัน ที่ 1 เมษายน พ.ศ.2540 เห็น ชอบกับแนวทางในการเพิ่ม
บทบาทภาคเอกชนในรัฐวิสาหกิจ ที่หนวยงานที่เกี่ยวของเสนอรวม 3 ประการ คือ
1.1 เปดใหมีการแขงขันเสรีในกิจการที่มีการผูกขาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพ
ในการใหบริการของธุรกิจสาขานั้นๆ
1.2 ปรับบทบาทของรัฐวิสาหกิจ ใหมีฐานะเปน เพี ยงหนว ยปฏิบัติ เพื่อใหสามารถ
แขงขันกับเอกชนไดอยางเปนรูปธรรม
1.3 ใหมีองคกรกํากับรายสาขา มีอํานาจหนาที่กํากับดูแลนโยบายการพัฒนาของสาขา
กําหนดนโยบายราคาและควบคุมคุณภาพการใหบริการ เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกผูบริโภค
เมื่อพิจารณาดูร ายละเอียดของมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวแลว จะเห็นวา นอกจากจะเปน
แนวทางใหหนวยงานที่เกี่ยวของทําการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในรัฐวิสาหกิจแลว มติคณะรัฐมนตรี
ดังกลาวยังวางระบบและวิธีการในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจดวย โดยแบงรัฐวิสาหกิจออกเปนสอง
กลุมเพื่อความสะดวกในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ คือ โดยกลุมแรกมีสองประเภท คือ กลุมที่สามารถ
แปรรูปใหพนจากการเปนรัฐวิสาหกิจ โดยรัฐลดความเปนเจาของลงใหเหลือนอยกวารอยละ 50
ไดแก บริษัท การบินไทยจํากัด องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย การสื่อสารแหงประเทศไทย
บริษัทขนสง จํากัด โรงงานไพ บริษัท ไทยเดิน เรือทะเล จํากัด องคการสุร า และการทาเรือแหง
ประเทศไทย และกลุมที่รัฐสมควรลดบทบาทภาครัฐลงเนื่องจากเอกชนดําเนินการไดดีแลว รวม 13
รัฐวิสาหกิจ เชน องคการแบตเตอรรี่ องคการฟอกหนัง องคการสะพานปลา โรงพิมพตํารวจ เปน
ตน สวนในกลุมที่สอง ไดแก รัฐวิสาหกิจที่สมควรคงสภาพการเปนรัฐวิสาหกิจไว แตจะตองเพิ่ม
บทบาทภาคเอกชนบางสวน ไดแก รัฐวิสาหกิจ จํานวน 35 แหง เชน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย การรถไฟแหงประเทศไทย ธนาคารออมสิน เปนตน
2. แผนแมบทการแปรรูปรัฐวิสาหกิจตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2541
ในป พ.ศ. 2541 คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบกับแผนแมบทการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ
เพื่อใหแผนแมบทดังกลาวเปนกรอบนโยบายพัฒนาและปรับโครงสรางรัฐวิสาหกิจในทุกสาขา
อยางเปนระบบในระยะยาว เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศและเพิ่มประสิทธิภาพใน
บริการขั้นพื้นฐานตอประชาชน โดยแผนแมบทจะเปนเอกสารที่กําหนดกรอบการปฏิรูปและแปร
รูปรัฐวิสาหกิจ
วัตถุประสงคของแผนแมบทการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ คือ กําหนดขอบเขตและทิศทางการ
แปรรูปและปรับโครงสรางรัฐวิสาหกิจเพื่อชว ยใหก ารมีสวนรว มของภาคเอกชนในการพัฒนา
รัฐวิสาหกิจสาขาตางๆเปนไปอยางมีประสิทธิผล ใหบริษั ทของไทยสามารถแขงขันไดในระดับ
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สากลและเพื่อใหประชาชนไดบริโภคสินคาและบริการที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมโดยเฉพาะ
อยางยิ่งเปนการลดภาระทางการเงินของภาครัฐ เพื่อที่รัฐวิสาหกิจจะไดมีเงินลงทุนอยางเพียงพอใน
โครงการพื้นฐานที่สําคัญ
แผนแมบทการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจมีเนื้อหาครอบคลุมธุรกิจ สําคัญ 4 สาขา ไดแก สาขา
พลังงาน สาขาโทรคมนาคมและสื่อสาร สาขาประปา และสาขาขนสง อย างไรก็ดี แผนแมบทได
กําหนดกรอบการแปรรูปสําหรับรัฐวิสาหกิจนอกเหนือจากสาขาที่ระบุไวขางตน โดยรวมเรียกวา
สาขาอื่นๆ เนื้อหาของแผนแมบทการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจจะเปนการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจทั้งหมด เพราะ
จะประกอบไปดวยการปรับโครงสรางองคก ร การปรับองคกํากับดูแล ตลอดจนการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของรัฐวิสาหกิจ 4 สาขา และสาขาอื่นๆ อีก 1 สาขา ที่แผนแมบท
การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจแบงไว มีรายละเอียดดังนี้
2.1 รัฐวิสาหกิจสาขาโทรคมนาคมและสื่อสาร ไดแก
ก. รัฐวิสาหกิจประเภทกิจการโทรคมนาคม คือ องคการโทรศัพทแหงประเทศ
ไทย
ข. รัฐวิสาหกิจ ประเภทกิจ การวิทยุโ ทรทัศน คือ องคก ารสื่อสารมวลชนแหง
ประเทศไทย
ค. รัฐวิสาหกิจประเภทกิจการไปรษณีย คือ กางสื่อสารแหงประเทศไทย
2.2 รัฐวิสาหกิจสาขาประปา ไดแก การประปานครหลวง การประปาสวนภูมิภาค และ
องคการจัดการน้ําเสีย
2.3 รัฐวิสากิจสาขาขนสง ไดแก
ก. รัฐวิสาหกิจ ประเภทการขนสงทางบก คือ การทางพิเศษแหงประเทศไทย
องคการรถไฟฟามหานคร การรถไฟแหงประเทศไทย บริษัทขนสง จํากัด องคการขนสงมวลชน
กรุงเทพ องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ
ข. รัฐวิสาหกิจประเภทการขนสงทางอากาศ คือ สถาบันการบินพลเรือน
การทาอากาศยานแหงประเทศไทย บริษัทวิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด บริษัท ทาอากาศยาน
สากลกรุงเทพแหงใหม จํากัด บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
ค. รัฐวิสาหกิจประเภทการขนสงทางน้ํา คือ การทาเรือแหงประเทศไทย บริษัท
ไทยเดินเรือทะเล จํากัด บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด
2.4 รัฐวิสาหกิจสาขาพลังงาน ไดแก
ก. รัฐวิสาหกิจประเภทน้ํามันและกาซ คือ การปโตรเลียมแหงประเทศไทย บริษัท
บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
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ข. รัฐวิสาหกิจประเภทไฟฟา คือ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟา
นครหลวง การไฟฟาสวนภูมิภาค
2.5 รัฐวิสาหกิจสาขาอื่นๆ ไดแก
ก. รัฐวิสาหกิจประเภทสถาบันการเงิน คือ ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ
การเกษตร ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารอาคารสงเคราะห ธนาคาร
เพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย
ข. รัฐวิสาหกิจประเภทอุตสาหกรรม คือ องคการสุรา กรมสรรพสามิต โรงงาน
ยาสูบ กระทรวงการคลัง โรงงานไพ กรมสรรพสามิต องคการแกว องคการแบตเตอรรี่ องคการ
ฟอกหนัง โรงพิมพตํารวจ กรมตํารวจ การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
ค. รัฐวิสาหกิจ ประเภทพาณิชยกรรมและบริก าร คือ สํานัก งานสลากกิน แบง
รัฐบาล องคการตลาด องคการทางสินคา การทองเที่ยวแหงประเทศไทย บริษัท สหโรงแรมไทย
และการทองเที่ยว จํากัด
ง. รัฐวิสาหกิจประเภทเกษตรกรรม คือ องคการอุตสาหกรรมปาไม องคการสวน
พฤกษศาสตร องคการสะพานปลา สํานัก งานกองทุนสงเคราะหก ารทําสวนยาง องคสวนยาง
องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย บริษัท ไมอัด จํากัด องคการตลาดเพื่อเกษตรกร
จ. รั ฐวิ สาหกิ จ ประเภทสั งคมและเทคโนโลยี คือ การกีฬ าแหง ประเทศไทย
องคการสวนสัตว สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย องคการเภสัชกรรม
สํานักงานธนานุเคราะห กรมประชาสงเคราะห องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ การเคหะ
แหงชาติ
3. หลั ก เกณฑ แ ละเงื่ อ นไขในการจัด สรรรายได จ าการแปรรู ป รั ฐ วิ ส าหกิ จ ตามมติ
คณะรัฐ มนตรี เมื่อ วัน ที่ 19 พฤษภาคม พ .ศ .2541 เพื่อใหสอดคลองกับแผน แมบทการปฏิรูป
รัฐวิสาหกิจและขอตกลงทางดานวิชาการและการเงิน กับกองทุนการเงินระหวางประเทศ ดังที่
ปรากฏในหนังสือแจงความจํานงขอรับความชวยเหลือทางวิชาการและการเงิน ฉบับที่ 4 (LOI 4)
รวมทั้งมาตราการของประเทศในการแกไขวิกฤตเศรษฐกิจ
คณะรัฐมนตรีจึงไดอนุมัติหลักเกณฑและเงื่อนไขในการจัดสรรเงินรายไดจากการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ทั้งนี้ เนื่องจากมาตรา 8 (2) ของพระราชกําหนดใหอํานาจ
กระทรวงการคลังกูเงินและจัดการเงินกูเพื่อชวยเหลือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน พ.ศ. 2541 กําหนดใหจัดตั้งกองทุนเพื่อการชําระคืนตนเงินกูชดใชความเสียหายของกองทุน
เพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน โดยกําหนดใหกองทุนสวนหนึ่งประกอบดวย เงิน
รายได จ าการแปรรู ป รั ฐ วิ ส าหกิ จ ในจํ า นวนตามหลั ก เกณฑ แ ละเงื่ อ นไขที่ รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงการคลังกําหนดโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี สําหรับสาระสําคัญ มีดงั นี้
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3.1 กรณีการขายหุนในรัฐวิสาหกิจที่สวนราชการเปนเจาของ รายไดจากการจําหนาย
รอยละ 50 ใหนําสงเปนรายไดแผนดิน เพื่อสนับสนุนงบประมาณราจายเปนการพิเศษ เพื่อการศึกษา
การสาธารณสุข การเกษตร การสาธารณูปโภคพื้นฐานในชนบท และการสวัสดิการแรงงาน และอีก
รอยละ 50 ใหนําสงเขากองทุนเพื่อการชําระคืนตนเงิน กูชดใชความเสียหายจากกองทุนเพื่อการ
ฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
3.2 กรณีรัฐวิสาหกิจ จําหนายหุน ในบริษั ทลูก หรือจําหนายทรัพยสิน หรือกิจ การ
ยกเวนรัฐวิสาหกิจที่เปนบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ให
จัดสรรกําไรจากการขายหุนทรัพยสิน หรือกิจการดังกลาวจากงบกําไรขาดทุนของรัฐวิ สาหกิจนั้น
ดังนี้
ก. เพื่ อ ใชเ ป น เงิน สํ า รองการขยายงานและกองทุ น สวัส ดิ ก ารพนั ก งานของ
รัฐวิสาหกิจทีไ่ ดรับผลกระทบจากการนี้
ข. กํา ไรส ว นที่เ หลื อ รอ ยละ 50 ใหนํ าส ง เป น รายไดแ ผน ดิน เพื่อ สนั บสนุ น
งบประมาณรายจายเปนรายพิเศษ เพื่อการศึกษา การสาธารณสุข การเกษตร การสาธารณูปโภค
พื้นฐานในชนบท และการสวัสดิการแรงงาน และอีกรอยละ 50 ใหนําสงเขากองทุนเพื่อการชําระ
คืนตนเงินกูชดใชความเสียหายจากกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ทั้งนี้ก ารจัด สรรกําไรดังกลาวขางตน ใหก ระทรวงการคลังพิจ ารณาเปนรายๆไป และ
รายงานใหคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบการจําหนายหุนของรัฐวิสาหกิจ ไมรวมถึงการจําหนายหุนเพิ่ม
ทุนของบริษัทลูกและหุนเพิ่มทุนของรัฐวิสาหกิจเอง
ค. กรณีที่รัฐวิสาหกิจใหสัมปทานโดยอาศัยสิทธิหรือทรัพยสินหรือกิจการหรือ
โครงการของรัฐวิสากิจนั้นแกเอกชนในรูปแบบตางๆ โดยเอกชนจายคาตอบแทนสําหรับการให
สัมปทานนั้นแกรัฐวิสาหกิจ รายไดจากการแปรรูปดังกลาวไดดําเนินการตามขอ (2)
การที่คณะรัฐมนตรีมีมติเชนนี้ ถือวาสอดคลองกับขอผูกพันตามหนังสือแจงความจํานงขอ
รับความชวยเหลือทางวิชาการและการเงิน ฉบับที่ 4 ที่ประเทศไทยไดยื่นตอกองทุนการเงินระหวาง
ประเทศ
4. หนังสือแจงความจํานงขอรับความชวยเหลือทางวิชาการและการเงินระหวางประเทศ
ในการขอถอนเงินกูจาก IMF ประเทศไทยมีพัน ธกรณีที่จ ะตองปฏิบัติตามโดยเฉพาะในสวนที่
เกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจจะตองมีการแกไขปญหารัฐวิสาหกิจ และเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในรัฐวิสาหกิจ
ดวยปจจุบันประเทศไทยไดยื่นหนังสือแจงความจํานงดังกลาวไปยัง IMF แลวรวม 8 ฉบับ มีเพียง
ฉบับสุดทาย (ฉบับที่ 8) เพียงฉบับเดียวที่ไมมีการพูดถึงรัฐวิสาหกิจและการเพิ่มบทบาทภาคเอกชน
ในรัฐวิสาหกิจ
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5. หนังสือแจงความจํานงขอรับความชวยเหลือทางวิชาการและการเงินจากกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศฉบับที่ 1 (14 สิงหาคม พ.ศ. 2540)
ตามหนังสือฯ ฉบับนี้ รัฐบาลไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจที่ตองดําเนินการเพื่อ
ฟนฟูเศรษฐกิจ ดังนี้ คือ
5.1 ปรับปรุงฐานะการเงินของรัฐวิสาหกิจใหสอดคลองกับเปาหมายการเกินดุลภาครัฐ
รอยละ 1 ของผลิตภัณฑรวมในประเทศ หรือ GDP รวมถึงการควบคุมคาใชจายที่ไมจําเปน และลด
การขาดทุนของรัฐวิสาหกิจ (ขอ 18)
5.2 เพิ่มการมีสวนรวมของภาคเอกชนในโครงการที่เกี่ยวกับการขนสงและพลังงานใน
ลักษณะ BOT ( Build-Operate-Transfer Arrangenents) หรือโครงการรวมทุนก็เปนได ซึ่งรวมถึง
กิจการโทรคมนาคมดวย
โดยในปงบประมาณ พ .ศ.2541 รัฐมีแผนจะดําเนินการแปรรูปสายการบินแหงชาติ และ
เพิ่มบทบาทภาคเอกชนในสาขาไฟฟา โทรคมนาคมและกาซ โดยจะปรับปรุงกฎระเบียบตางๆ
รวมถึงกฎหมายรวมทุน (corporatization law) ซึ่งการดําเนินการจะอยูภายใตการปรึกษาหารือกับ
เจาหนาที่ IMF อยางใกลชิด (ขอ 7)
5.3 กําหนดโครงการฝกอบรบสําหรับบุคลากรที่ตองออกจากงานเนื่องจากการปฏิรูป
รัฐวิสาหกิจ (ขอ 8)
5.4 ลดการลงทุนในโครงการที่มีความสําคัญนอยตามมาตรฐานของธนาคารโลกและ
สากลเพื่อใหฐานะรวมทั้งหมดของรัฐวิสาหกิจมีความสมดุลเนนการมีสวนรวมขอภาคเอกชนใน
โครงการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งรวมถึงโครงการทางดวนและโครงการผลิตไฟฟา (ขอ 13 และ
ขอ 18)
5.5 ทบทวนและจัดลําดับความสําคัญของการลงทุน โดยเนนการลงทุนในโครงการ
พื้นฐานที่สําคัญ รวมทั้งโครงการที่ไดรับความชวยเหลือจากธนาคารโลกและธนาคารพัฒนาเอเชีย
สําหรับโครงการที่มีความสําคัญอาจพึ่งพาแหลงเงินทุนจากประเทศได (ขอ 18)
5.6 ปรับอัตราคาบริการของรัฐวิสาหกิจและสาธารณูปโภคตางๆใหสะทอนถึงตนทุน
การใหบริการอยางแทจริง รวมถึงตนทุนในการลงทุนใหมและลงทุนทดแทน (ขอ 18)
6. หนังสือแจงความจํานงขอรับความชวยเหลือทางวิชาการการและการเงินจากกองทุน
การเงินระหวางประเทศ ฉบับที่ 2 (25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540)
สาระสําคัญของหนังสือฯ ฉบับที่ คือ 6 เรื่องการแปรรูปรัฐวิสาหกิจระบุไวในขอ 2รัฐบาล
ถือวาการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ เปน เปาหมายหลักเปาหมายหนึ่งในระยะปานกลางของแผนฟน ฟู
เศรษฐกิจ โดยรัฐบาลไดดําเนินการรางแผนงานในการเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนในสาขาพลังงาน
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สาธารณูปโภคการสื่อสารและการขนสง และคาดวาจะมีแผนการดําเนินงานที่ชัดเจนภายในเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2541
สวนรัฐวิสาหกิจที่ไดดําเนินการแปรรูปเปนบริษัทจํากัดแลวแตรัฐบาลยังเปนผูถือหุนใหญ
อยูจ ะถูก แปรรูปกอนรัฐวิสาหกิจ อื่น ๆ โดยเฉพาะในสายการบิน แหงชาติ และบริษั ท บางจาก
ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) รัฐบาลจะลดสัดสวนการถือหุนโดยใหเหลือต่ํากวารอยละ 50 ภายใน
กลางป พ.ศ. 2541 ถ า สภาวะตลาดเอื้ อ อํ านวย และในเรื่อ งกฎหมายที่ จํ า เป น ในการแปรรู ป
รัฐวิสาหกิจที่ยังไมไดแปรรูปเปนบริษัทจํากัด คาดวาจะสามารถเสนอใหรัฐสภาพิจารณาไดภายใน
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2541
7. หนังสือแจงความจํานงขอรับความชวยเหลือทางวิชาการและการเงินจากกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศ ฉบับที่ 3 ( 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2541)
สาระสําคัญของหนังสือฯ ฉบับที่ 3 และเงื่อนไขที่รัฐบาลตองดําเนินการในดานการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจระบุอยูในขอ 4.2 ดังนี้ คือ
รัฐบาลมีนโยบายที่จะเรงรัดการแปรรูปรัฐวิสาหกิจโดยมีแผนการที่เปนรูปธรรมมากขึ้น ซึง่
ธนาคารโลกจะใหคําปรึกษาแกรัฐบาลไทยในการจัดตั้งหนว ยงานเพื่อดูแลเกี่ยวกับการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจ (privatization secretariat) รวมถึงเสนอและแกไขกฎหมาย ตางๆ เชน กฎหมายวาดวย
ทุนรัฐวิสาหกิจ (corporatization law) และการจัดทํากรอบในการกํากับดูแลการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2541
รัฐบาลมีแ ผนการในการแปรรูปบริษัท การบิน ไทย จํ ากัด (มหาชน) บริษัท บางจาก
ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) ภายในป พ.ศ. 2541 และจะ
ดําเนิน การแปรรูป การปโ ตรเลี ย มแหงประเทศไทย องค ก ารโทรศั พทแ หง ประเทศไทย และ
การสื่อสารแหงประเทศไทย ในป พ.ศ.2542 หากภาวะตลาดเอื้ออํานวย
8. หนังสือแจงความจํานงขอรับความชวยเหลือทางวิชาการและการเงินจากกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศ ฉบับที่ 4 (26 พฤษภาคม พ.ศ. 2541)
สาระสําคัญของหนังสือฉบับที่ 4 และเงื่อนไขที่รัฐบาลตองดําเนินการในดานการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจระบุอยูในขอ 3.2 ดังนี้ คือ
รัฐบาลไดวางมาตราการเกี่ยวกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจไวอยางชัดเจนและรัฐบาลกําลัง
เจรจากับพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อจูงใจใหเห็นพองตองกันในการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจในการประเมิน ผลครั้งตอไป แผนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ แตละแหงจะตองแลวเสร็จ
นอกจากนั้น รัฐบาลยังคาดการณวา การชําระคืนตนเงินกูนั้นสวนหนึ่งจะมาจากรายไดจา
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
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9. หนังสือแจงความจํานงขอรับความชวยเหลือทางวิชาการและการเงินจากกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศ ฉบับที่ 5 (25 สิงหาคม พ.ศ. 2541)
สาระสําคัญของหนังสือฯ ฉบับที่ 5 และเงื่อนไขที่รัฐบาลตองดําเนินการในดานการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจ มีดังนี้ คือ
รัฐบาลจะดําเนินนโยบายเปดตลาดเสรีของประเทศเพิ่มเพื่อเปนการสนับสนุนการลงทุน
จากตางประเทศ และเพื่อเปนการสนับสนุนนโยบายการเปดเสรี รัฐบาลจะรีบดําเนินการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจดานสาธารณูปโภคโดยเร็ว โดยรัฐบาลจะตองจัดทําแผนแมบทการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 2541 .ศ .กันยายน พ 1ตลอดจนการแกไขกฎหมาย ปว 281 .เรื่องการ
ประกอบธุ ร กิ จ ของคนต า งด า วเพื่ อ สนั บ สนุ น การลงทุ น จากต า งประเทศและการถื อ ครอง
อสังหาริมทรัพยของชาวตางชาติ
ในการยื่นหนังสือฯ ฉบับที่ 5 ถือวาเปนชวงเวลาที่การดําเนินการตามหนังสือฯ ฉบับกอนๆ
เปนไปตามกําหนดการที่วางไว อาทิเชน แผนแมบทการแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่ไดกลาวถึงในหนังสือ
ฯ ฉบับที่ 2 ก็ไดจัดทําสําเร็จในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2541 ตามกําหนด และคณะรัฐมนตรีไดมีมติ
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขในการจัดสรรเงินรายไดจาการแปร
รูปรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเปนไปตามหนังสือฯ ฉบับที่ 4 เปนตน โดยไดมีการจัดทํากลยุทธการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจไว ดังนี้
Box F. ประเทศไทย : กลยุทธการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
มาตรการ
วันที่
1. สํานักงานรัฐวิสาหกิจ
 จัดตั้งสํานักงานรัฐวิสาหกิจ และหลัก ทรัพยของ คณะรัฐมนตรีอนุมัติ
รั ฐ ใ น ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ค ลั ง เ พื่ อ ทํ า ห น า ที่
ประสานงานและสนับสนุนงานแปรรูปงานเพิ่ม
บทบาทภาคเอกชนในสาธารณูปการและกํากับ
ดูแลรัฐวิสาหกิจ
 ป รั บ ป รุ ง โ ค ร ง สร า ง ค ร ะ ก ร ร ม ก า ร ต า ม ภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2541
พระราชบั ญ ญั ติ ทุ น และคระกรรมการกํ า กั บ
นโยบายดานวิสาหกิจเพื่อใหมีขบวนการพิจารณา
อนุ มั ติ แ ผนการแปรรู ป อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
รวมถึงการรวมฝายเลขานุการของคณะกรรมการ
เขาดวยกันหากจําเปน
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มาตรการ
วันที่
2. กลยุทธและแผนงานในการแปรรูป
 ค ณ ะ รั ฐม น ต รี อนุ มั ติ แผ น แม บ ท ก า ร ป รั บ ภายใน 1 กันยายน พ.ศ. 2541
โครงสรางภาครัฐวิสาหกิจ โดยกําหนดกลยุทธการ
ดําเนิน งาน หลั ก การขององคก รกํากับ ดุแลและ
แผนงานในการลดสั ด ส ว นการเป น เจ า ของใน
รัฐวิสาหกิจ
 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการใชรายไดที่ไดจาการ ดําเนินการแลว
แปรรูปดังนี้
(1) สําหรับรัฐวิสาหกิจ ที่ก ระทรวงการคลัง
เปนเจาของ ใหนําครึ่งหนึ่งของรายไดไป
ใชในโครงการเพื่อสังคม และที่เหลืออีก
ครึ่งหนึ่งใหนําฝากเพื่อลดภาระหนี้ข อง
กองทุน เพื่อการฟน ฟูและพัฒ นาระบบ
สถาบันการเงิน
(2) สําหรับบริษัทในเครือรัฐวิสาหกิจ ให
จั ด สรรส ว นหนึ่ ง เพื่ อ การลงทุ น ของ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ และเพื่ อ นํ า เข า กองทุ น
สวัสดิการลูกจาง เงินสวนที่เหลือใหแบง
ครึ่งเพื่อนําไปใชใ นโครงการเพื่อสังคม
และนําฝากเพื่อลดภาระหนี้ข องกองทุน
เพื่ อการฟ น ฟู และพัฒ นาระบบสถาบั น
การเงิน
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มาตรการ
วันที่
3. การปรับปรุงกฎหมายเพือ่ ใหสามารถดําเนินการแปรรูปได
 พระราชบัญญัติทนุ ใหอํานาจในการแปลงทุนเปน
หุน และแปลงรัฐวิสาหกิจเปนบริษัทจํากัด
ดําเนินการแลว
- คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ
ภายใน 31 ตุลาคม พ.ศ. 2541
- คาดวารัฐสภาใหความเห็นชอบ
 แกไขพระราชบัญญัตกิ ารเดินอากาศ
พ.ศ. 2497 เพื่อใหขายหุนสวนใหญในบริษัท
การบินไทย จํากัด (มหาชน) ใหกับนักลงทุน
ไทยและตางชาติ
- รัฐมนตรีพจิ ารณาอนุมตั ิ
- คาดวารัฐสภาใหความเห็นชอบ
 ทําการศึกษากรอบการกํากับรวมกับบริษัทที่
ปรึกษาพรอมกับรางกฎหมายจัดตั้งองคกรกํากับ
ดูแล สําหรับสาขาประปา และสาขาขนสงใหแลว
เสร็จ
 คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัตกิ ฎหมายจัดตั้ง
องคกรกํากับดูแล
- สาขาโทรคมนาคม และสาขาพลังงาน
- สาขาประปา และสาขาขนสง
 คาดวารัฐสภาใหความเห็นชอบกฎหมายการจัดตั้ง
องคกรกํากับดูแลสําหรับ
- สาขาคมนาคม และสาขาพลังงาน
 ศึก ษาความจําเป น ในการจัด ใหมีก ฎหมายอื่น ๆ
รวมถึ ง การมี ก ฎหมายปรั บ โครงสร า งภาค
รัฐวิสาหกิจ เพื่อใหเอกชน สามารถเพิ่มบทบาทใน
ภาครัฐวิสาหกิจที่สําคัญได

ดําเนินการแลว
ภายใน 31 ตุลาคม พ.ศ. 2541
ภายใน 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541

ภายในครึ่งปแรก พ.ศ. 2542
ภายในครึ่งปหลัง พ.ศ. 2542

ภายในครึ่งปแรก พ.ศ. 2542
ภายใน 30 กันยายน พ.ศ.2541
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มาตรการ
วันที่
4. แผนรายสาขา สําหรับโทรคมนาคม พลังงาน ประปา และขนสง
พิจารณารวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ และบริษัทที่
ปรึกษาเพื่อกําหนดตารางเวลาในการจัดทํากรอบการ
กํ า กั บ ดู แ ลผู ป ระกอบการภาคเอกชน การแปลง
รัฐ วิส าหกิจ เป น บริ ษัท จํา กัด และการแปรรู ปแนว
ทางการแปรรูปรัฐวิสาหกิจบางแหง และขอเสนอกล
ยุทธการแปรรูปสําหรับรัฐวิสาหกิจแตละแหง
โดยให คณะก รรมกา รกํ า กั บนโยบ ายด า น
รัฐวิสาหกิจพิจารณาอนุมัติแผนรายสาขาและประกาศ
ใหสาธารณชนทราบ
- สาขาโทนคมนาคมและสาขาพลังงาน ภายใน 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541
- สาขาขนสง
ภายในไตรมาสแรกของ พ.ศ. 2542
- สาขาประปา
ภายในไตรมาสที่ 2 ของ พ.ศ. 2542
5. การแปรรูปรัฐวิสาหกิจรายแหง
สาขาพลังงาน
ดําเนินการแลว
 การไฟฟาผลิตแหงประเทศไทยขายหุนบริษัท
ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
 การปโตรเลียมประเทศไทยขายหุนบริษัท ปตท. ดําเนินการแลว
สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด(มหาชน)
 รัฐบาลออกหนังสือชี้ชวนประมูลราคาขายหุน ภายในไตรมาส 4 ของ พ.ศ. 2541
ของรับบาลในบริษัท เอสโซ ประเทศไทย จํากัด
 บริษัทบางกอก จํากัด (มหาชน)
- ดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของ
ไตรมาส 4 ของ พ.ศ. 2541
ขอมูลของบริษัทและแผนการเพิ่มทุน
- ออกหนังสือซื้อหุนชี้ชวนที่รัฐบาลเปน
ภายในไตรมาสแรกของ พ.ศ.2542
เจาของ
 ขายหุนใน Power Gen 2 (ราชบุร)ี
 แปลงการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เปน ภายในไตรมาส 4 ของ พ.ศ. 2542
กําลังศึกษา
บริษัทจํากัด เพื่อเตรียมการแปรรูป
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สาขาโทรคมนาคม
 องค ก ารโ ทรศั พ ท แ ห งปร ะเทศ ไทย และ
การสื่อสารแหงประเทศไทย
- แป ล ง เ ป น บ ริ ษั ท จํ า กั ด แ ละ ป รั บ
โครงสรางองคกร
- ออกหนังสือชี้ชวนซื้อหุน ที่รัฐบาลเปน
เจาของในสัดสวนที่มีนัยสําคัญ
สาขาขนสง
 บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
- คัดเลือกที่ปรึกษาทางการเงิน
- ออกหนังสือชี้ชวนซื้อหุนที่รัฐบาลเปน
เจาของ
 เริ่มดําเนินการปรับโครงสรางทางการเงิน และ
โครงสรางองคกรของการรถไฟแหงประเทศไทย
 แปลงการทา อากาศยานแห งประเทศไทยเป น
บริษัทจํากัด และปรับโครงสรางองคกร
 เริ่มกระบวนการแปรรูปบริษัทการทาอากาศยาน
ภูมิภาค จํากัด
สาขาประปา
 รัฐอนุมัติแผนรายละเอียดเพิ่มบทบาทภาคเอกชน
สําหรับการประปานครหลวง และการประปา
สวนภูมิภาค
อื่นๆ
 คณะรัฐมนตรีอนุมัติการขาย/ ยุบเลิกองคการทอ
ผา องคกรแบตเตอรี่ องคการผลิตอาหารสําเร็จรูป
และองคการอุสาหกรรมหองเย็น
 การศึ ก ษาแนวทางการกํ า หนดทิ ศ ทางของ
โรงเรียนยาสูบใหแลวเสร็จ

ภายในไตรมาส 2 ของ พ.ศ. 2542
ภายในไตรมาส 2 ของ พ.ศ. 2542
ภายในไตรมาส 4 ของ พ.ศ. 2541
ภายในไตรมาสแรกของ พ.ศ. 2542
ภายในไตรมาส 4 ของ พ.ศ. 2541
ภายในไตรมาสแรกของ พ.ศ. 2542
ภายในไตรมาส 3 ของ พ.ศ. 2542

ภายในครึ่งปหลัง พ.ศ. 2542

ดําเนินการแลว

ภายในไตรมาสแรกของ พ.ศ. 2542
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10. หนังสือแจงความจํานงขอรับความชวยเหลือทางวิชาการและการเงิน จากกองทุน
การเงินระหวางประเทศ ฉบับที่ 6 (1 ธันวาคม พ.ศ. 2541)
สาระสําคัญของหนังสือฯ ฉบับที่ 6 และเงื่อนไขที่รัฐบาลตองดําเนินการในดานการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจ โดยระบุไวในขอ 21 ดังนี้
รัฐบาลกําหนดแผนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจในขั้นตอนสําคัญๆไวในแผนแมบทการปฏิรูป
รัฐวิสาหกิจ (แลวเสร็จ 1 กันยายน พ.ศ. 2541) ตลอดจนพิจารณาปรับปรุงระเบียบ กฎหมายเพื่อ
กํากับใหมีการแขงขันเพิ่มขึ้นในภาคสําคัญๆ เชน โทรคมนาคมและพลังงาน และคณะรัฐมนตรีได
อนุมัติรางพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจเพื่อดําเนินการออกเปนกฎหมายตอไป
11. หนัง สือแจงความจํานงขอรับความชวยเหลือ ทางวิชาการและการเงิน จากกองทุน
การเงินระหวางประเทศ ฉบับที่ 7 (23 มีนาคม 2542)
สาระสําคัญของหนังสือฯ ฉบับที่ 7 และเงื่อนไขที่รัฐบาลตองดําเนินการในดานการแปรรูป
รับวิสาหกิจ คือ
รัฐใหความเห็นชอบกับพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจแลวและรัฐบาลไดกําหนดใหการ
แปรรูปรัฐวิสาหกิจยังคงเปนนโยบายของการปรับโครงสรางเศรษฐกิจในระยะกลาง โดยระบุไวใน
ขอที่ 19 ดังนี้
หลังจากที่ค ณะรัฐมนตรีใ หค วามเห็น ชอบแผนแมบทการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ เมื่อเดือ น
กัน ยายน พ.ศ. 2541 การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ในหลายสาขาไดมีค วามคืบหนามากขึ้น ในสาขา
พลังงาน แผนการแปรรูปที่ไดรับการอนุมัติแลว ไดแก
1. การใหเอกชนเขารวมทุนในโรงไฟฟาราชบุรี ภายในสิ้นป พ.ศ. 2542
2. การกระจายหุ น ในส ว นที่ รั ฐ บาลถื อ อยู ข องบริ ษั ท บางจากป โ ตรเลี ย ม จํ า กั ด
(มหาชน) ซึ่งจะเริ่มประมาณกลางป พ.ศ. 2542
3. การปรับโครงสรางอุตสาหกรรมกาซธรรมชาติ
นอกจากนี้ที่ปรึกษาทางการเงินที่ไดรับการแตงตั้งใหมกําลังเตรียมการศึกษาวิธีการประมูล
ขายหุนของกระทรวงการคลังใน บริษัท เอสโซ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งจะดําเนินการทันที
ที่ภาวะตลาดเอื้ออํานวยและควรจะแลวเสร็จภายในสิ้นป พ.ศ. 2542 ในสาขาคมนาคม ในขณะนี้มี
การเตรียมการจัดทําหนังสือชี้ชวนเพื่อประมูลขายหุนของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ใน
กลางป พ.ศ. 2542 และมีการคัดเลือกที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อแปลงการทาอากาศยานแหงประเทศ
ไทยเปนบริษัทจํากัด และแปลงในสวนของการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนของการประปานครหลวง
การประปาภูมิภาค และองคการจัดการน้ําเสีย รัฐบาลไดมีการศึกษาถึงการกําหนดกรอบระเบียบ
ขอบังคับและโครงสรางคาธรรมเนียมการใชน้ําประปาแลว

57
ระยะที่สอง ( พ.ศ. 2544 – 2546 ) ทําการแปรภาพหนวยธุรกิจตางๆ ของการไฟฟาผลิตแหง
ประเทศไทยใหเปนบริษัทลูกภายใตบริษัทการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ซึ่งจะมีสภาพเปน
บริษัทรวมทุน (holding company)
ระยะที่สาม (ตั้งแต พ.ศ. 2546 เปนตนไป) จะเปดใหมีการแขงขันแบบเสรีทั้งในการขายสง
ไฟฟาและในระดับขายปลีกกับลูกคารายยอยบริษัทผลิตไฟฟาตางๆ (Generating Companies หรือ
GENCOs) จะแขงขันกันขายไฟฟาใหแกตลาดกลางขายสง (Power Pool) โดยสงไฟฟาผานระบบสง
ของบริษัทระบบสง (Transmission Company หรือ TRANSC) ซึ่งจะเปนบริษัทอิสระแหงหนึ่ง
องคกรกํากับดุแลของประเทศจะเปนผูกํากับดูแลบริษัทระบบสง เพื่อสรางความมั่นใจวาบุคคลที่
สามสามารถเขาสูระบบไฟฟาของประเทศไดในราคาที่เหมาะสม
ดังนั้น การแปรรูปไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย โดยจัดตั้งบริษัทในเครือ คือบริษัท ผลิต
ไฟฟา จํากัด (มหาชน) ใหเปนบริษัทเอกชนโดยการขายหุนในตลาดหลักทรัพย ไดเริ่มขึ้นในป พ.ศ.
2537 และบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) ไดพนจาการเปนรัฐวิสาหกิจในป พ.ศ. 2541 สวนการ
แปรรูปไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย โดยใหเอกชนเขารวมโครงการแบบ IPP ไดใหเอกชนเริ่ม
ดําเนินการในป พ.ศ. 2539 ดังไดกลาวแลว
3.5 การแปรรูปรัฐวิสาหกิจในตางประเทศ
เมื่อไดทําการศึกษาเปรียบเทียบระบบการแปรรูปรัฐวิสาหกิจในตางประเทศ คือ ประเทศ
อังกฤษ ประเทศฝรั่งเศส ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน และประเทศญี่ปุน ทําใหทราบถึง
รายละเอียดตาง ๆที่เกี่ยวของกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ตั้งแตเริ่มตนกระบวนการไปจบจบ คือ
รัฐวิสาหกิจไดรับการแปรรูปไปอยางสมบูรณ โดยในสวนที่เกี่ยวของกับมูลเหตุที่ทําใหตองมีการ
แปรรูปรัฐวิสาหกิจนั้น จะเห็นไดวาในประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศสและญี่ปุน ตางก็มีมูลเหตุสําคัญที่ทํา
ให ตอ งมี ก ารแปรรู ปรั ฐวิ สาหกิ จ ที่ค ลา ยคลึง กั น กล าวคือ ในประเทศอัง กฤษนั้น การแปรรู ป
รัฐวิสาหกิจเปน นโยบายของรัฐที่มีขึ้น เพื่อชวยเหลือรัฐวิสาหกิจซึ่งประสบปญหาทางเศรษฐกิจ
รวมทั้งเพื่อ ใหรัฐไมตอ งรับผิด ดานการลงทุน ใหกับรัฐวิส าหกิจ เปน จํ านวนมากอี ก ตอไปดว ย
ประกอบกับเหตุผลสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขั้น ทางการคาใหกับ
รัฐวิสาหกิจนั้น ๆ โดยการแปรรูปไปเปนของเอกชนจะทําใหสามารถเกิดการแขงขันทางการคาได
และผูรับประโยชนก็คือประชาชนนั่น เอง สวนในประเทศฝรั่งเศส การแปรรูปรัฐวิสาหกิจเปน
มาตรการสําคัญอีกประการหนึ่งที่รัฐนํามาใชเพื่อแกไขปญหาที่เกิดจากการบริหารงานรัฐวิสาหกิจ
ของรัฐไมประสบผลสําเร็จ เพื่อระดมเงินลงทุนจากประชาชนและเปดโอกาสใหภาคเอกชนไดเขา
มามีสว นรว มในการบริหารจัด การรัฐวิสาหกิจ ดวย วัต ถุประสงคเพื่อปรับปรุงผลการประกอบ
กิจการของรัฐวิสาหกิจตาง ๆ เพื่อลดภาระคาใชจายชองรัฐที่มีตอรัฐวิสาหกิจ และเพื่อสงเสริมตลาด
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ทุนของประเทศ สําหรับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของประเทศญี่ปุนนั้นเนื่องจากประเทศญี่ปุนประสบ
ปญหาดานการคลังเปนอยางมาก รัฐบาลจึงจําเปนตองแปรรูปรัฐวิสาหกิจเพื่อแกไขปญหาการคลัง
ใหกับประเทศเพื่อจะไดไมตองตัดเงินจากงบประมาณไปอุดหนุนรัฐวิสาหกิจและเกิดรายไดจากการ
แปรรูปรัฐวิสาหกิจนั้น สวนกระบวนการตัดสินใจเลือกรัฐวิสาหกิจเพื่อมาทําการแปรรูป นั้น สวน
ใหญเปน อํานาจหนาที่ข อง “ ฝายการเมือ ง ” ทั้งสิ้น กลาวคือในประเทศอังกฤษ รัฐมนตรีเจ า
กระทรวงจะทําแผนการดําเนิน การเพื่อแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ในการกํากับดูแลของตนเสนอ ตอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ สวนในประเทศฝรั่งเศสนั้นแมจะมี “ กฎหมายกลาง ” เกี่ยวกับ
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ซึ่งระบุชื่อของรัฐวิสาหกิจที่จะนํามาทําการแปรรูปไดแตในที่สุดแลวผูที่ “
เลือก ” รัฐวิสาหกิจจากบัญชีรายชื่อแนบทายกฎหมายก็ยังคงเปนฝายบริหารอยู ในขณะที่ประเทศ
ญี่ปุ น นั้ น การแปรรู ป รั ฐ วิส าหกิ จ มี ที่ ม า จากประเทศญี่ ปุ น ประสบป ญ หาทางด า นเศรษฐกิ จ
คณะรัฐมนตรีจึงไดจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อการปฏิรูปการบริหารเพื่อศึกษาและจัดทําขอเสนอแนะ
การแกวิก ฤติก ารขาดดุลการคลังของรัฐบาล ผลการศึก ษาปรากฏวา มีขอเสนอแนะใหแปรรูป
รัฐวิสาหกิจ 4 แหง เพื่อแกไขวิกฤติดานงบประมาณรายจายของรัฐคณะรัฐมนตรีเห็นชอบดวยกับ
ขอเสนอดังกลาว จึงสั่งใหกระทรวงที่รับผิดชอบใหรัฐวิสาหกิจเหลานั้นดําเนินการ สําหรับประเภท
ของกฎหมายที่ใชในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ จะเห็นไดวา มีลักษณะที่เหมือนกันระหวางประเทศ
อัง กฤษกั บประเทศญี่ ปุ น คื อ มี ก ารออกกฎหมายมาเพื่อ แปรรู ปรั ฐ วิส าหกิ จ แห ง หนึ่ ง แห ง ใด
โดยเฉพาะ โดยในประเทศอังกฤษนั้นเมื่อมีนโยบายทางการเมืองที่จะแปรรูปรัฐวิสาหกิจใดแลว ก็
จะมีการจัดตั้งคณะทํางานซึ่งประกอบดวยเจาหนาที่ของรัฐ ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาดานการเงิน
และบุคคลอื่นขึ้นมาทําการศึกษาแนวทางในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ จากนั้นคณะทํางานก็จะจัดทํา
รายงานผลการศึกษาดังกลาว (White Paper) และเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ซึ่งตอมาก็
จะตองมีการจัดทํากฎหมายพิเศษขึ้นมาเพื่อการแปรรูปรัฐวิสาหกิจโดยกฎหมายดังกลาวก็จะจัดทํา
ขึ้นตามแนวทางและวิธีการที่กําหนดไวใน White paper สวนประเทศญี่ปุนก็จะมีลักษณะคลายคลึง
กับประเทศอังกฤษ คือ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจทั้ง 4 แหงนั้นเปนไปตามขอเสนอของคณะกรรมการ
เพื่อการปฏิรูปการบริหารที่ไดเสนอตอคณะรัฐมนตรีซึ่งก็ประกอบดวยรายละเอียดของรางกฎหมาย
ที่จะทําการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเหลานั้น
ประเทศฝรั่งเศสนับเปนประเทศที่มีกระบวนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่แปลกกวาประเทศ
ทั้ง 2 กลาวคือ มีทั้งกฎหมายกลางที่ใชเปนหลักเกณฑทั่วไปในการดําเนินการแปรรูปรัฐวิสาหกิจซึ่ง
มักจะกําหนดกรอบในการดําเนินการแปรรูปที่ใชบังคับกับรัฐวิสาหกิจตาง ๆ ไวในบัญชีแนบทาย
กฎหมายนั้น และนอกจากนี้ ก็ยังมีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจโดยการตรากฎหมายเฉพาะซึ่งมักใช
สําหรับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่ประกอบกิจการเฉพาะดานอีกดวย และในสวนที่เกี่ยวกับวิธีการ
แปรรูปรัฐวิสาหกิจในประเทศอังกฤษนั้น หากรัฐวิสาหกิจ จัด ตั้งขึ้น ในรูปบริษัทจํากัด (private
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company) การแปรรูปสามารถทํ าไดโ ดยการขายหรือจําหนายหุน หรือ ทรัพยสิน ทั้งหมดหรื อ
บางสวนใหกับเอกชน สวนกิจการที่ตั้งขึ้นโดยกฎหมายเฉพาะ เมื่อจะแปรรูปก็จะตองมีการจัดตั้ง
บริษัทแปรรูป (successor company) ขึ้นมา จากนั้นก็จะมีการออกหุนในบริษัทแปรรูปใหรัฐบาลถือ
ไวกอน มีการโอนสินทรัพย รวมทั้งสิทธิและหนาที่ตามสัญญาตาง ๆรวมทั้งโอนยายลูกจางหรือ
พนักงานของกิจการที่แปรรูปใหแกบริษัทแปรรูป สวนการดําเนินการตอจากนั้นรัฐบาลอาจใชวิธี
กระจายหุนสูสาธารณชน ขายทรัพยสินทั้งหมดหรือบางสวน ขายหุนใหผูบริหารเดิม หรือเสนอขาย
หุนใหแกผูลงทุนใหแกผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงหรือตามคําเสนอซื้อของผูบริหารเดิมก็ได สวนใน
ประเทศฝรั่งเศส กระบวนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจถูกกําหนดไวอยางกวาง ๆ ในกฎหมายกลาง โดย
ประเทศกลางไดมอบอํานาจใหรัฐบาลหรือฝายบริหารไปกําหนดหลักเกณฑในการดําเนินการและ
อาจมีการตราเปนรัฐกําหนดหรือเสนอผานรัฐสภาเพื่อออกเปนรัฐบัญญัติ เชน หลักเกณฑในการ
ประเมินมูลคารัฐวิสาหกิจและการกําหนดมูลคาหุนที่จะเสนอขาย หลักเกณฑทางกฎหมาย ในการ
โอนหุนตลอดจนวิธีการชําระเงินเปนตน การโอนหุนสวนใหญมักทํากันในสองรูปแบบ คือ การ
โอนหุนผานตลาดหลักทรัพยซึ่งก็เปนไปตามกลไกของตลาดหลักทรัพยกับการโอนหุนนอกตลาด
ใหแกก ลุมผูรับโอนหุน ที่ไดรับคั ด เลือก อัน ได แก การโอนหุ น ใหแกก ลุมผูถื อหุน ที่ไดรับการ
คัด เลือกหรือการโอนหุน ใหแกพนัก งานและลูกจางของรัฐวิสาหกิจ สําหรับประเทศญี่ปุน นั้น
รั ฐ วิ ส าหกิ จ ทุ ก แห ง ถู ก จั ด ตั้ ง โดยการออกกฎหมายพิ เ ศษระดั บ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารแปรรู ป
รัฐวิสาหกิจ การดําเนินการโดยการออกกฎหมายพิเศษระดับพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายเดิมโดย
กฎหมายใหมจะระบุใหรัฐวิสาหกิจนั้นมีสถานะเปนบริษัทจํากัด ตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยทันที รัฐบาลจะถือหุนในบริษัทจํากัดกอนจํานวนหนึ่ง ตอมาเมื่อการประกอบกิจการของ
บริษัทเหลานั้นดีขึ้นจนมีผลประกอบการที่ดีตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพย ผูบริหารตองนํา
บริษัทเขาตลาดหลักทรัพยและขายหุนของบริษัทใหแกนักลงทุนตอไป ขั้นตอนการนําหุนเขาตลาด
หลักทรัพยและการโอนขายหุนใหกับนักลงทุนเปนไปตามกฎหมายตลาดหลักทรัพยและการทํา
ธุรกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย เปนที่นาสังเกตวาการแปรรูปรัฐวิสาหกิจในประเทศญี่ปุนจํากัดอยูเพียง
รัฐวิสาหกิจเพียง 4 รัฐวิสาหกิจใหญ ๆ 4 รัฐวิสาหกิจเทานั้น และเมื่อมีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจไป
แลว ในสวนที่เกี่ยวกับ ความสัมพันธระหวางรัฐกับรัฐวิสาหกิจที่ไดรับการแปรรูปแลว ในประเทศ
อังกฤษ มีการจัดตั้งหนวยงานกํากับดูแลอิสระขึ้นมากํากับดูแลรัฐวิสาหกิจที่ทําการบริการสาธารณะ
และไดรับการแปรรูปไปแลว โดยในการกํากับดูแลจะทําหนาที่ควบคุมการออกใบอนุญาต ดูแล
ปริมาณการผลิตและใหบริการใหเพียงพอแกความตองการของตลาดกํากับดูแลและควบคุมราคา
คาบริการรวมทั้งกํากับดูแลการใหบริการที่ดีและเหมาะสมแกประชาชนผูบริโภคมีระบบหุนทอง
(golden share) ใหสิทธิพิเศษแกรัฐบาลเปนผูถือ เพื่อควบคุมดูแลไมใ หมีก ารเปลี่ยนแปลงใน
โครงสรางและการดําเนินกิจการของบริษัทแปรรูปนั้น ๆ โดยไมไดรับความเห็นชอบจากรัฐบาล
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กอน สวนในประเทศฝรั่งเศสนั้น ก็มีระบบหุนที่มีลักษณะพิเศษทํานองเดียวกับหุนทองของอังกฤษ
ที่ใ หอํ านาจรั ฐในการแทรกแทรงการบริ หารกิจ การที่ ไ ดรั บการแปรรูป ไปแลว เพื่ อ คุม ครอง
ประโยชนสาธารณะ สําหรับในประเทศญี่ปุนนั้นมีการกําหนดหุนที่มีลักษณะพิเศษเชนเดียวกับ
ประเทศอังกฤษหรือฝรั่งเศสแตจะใชวิธีการควบคุมการประกอบกิจการของรัฐวิสาหกิจที่แปรรูปไป
แลวโดยกฎหมายปองกันการผูกขาด แตจะไมมีการแตงตั้งองคกรกํากับดูแลการแขงขันหลังการ
แปรรูปรัฐวิสาหกิจขึ้นมาเพื่อกํากับดูแลกิจการที่ไดรับการแปรรูปไปแลว โดยรัฐวิสาหกิจที่ถูกแปร
รูปจะตกอยูภายใตบังคับของกฎหมายเอกชนเชนเดียวกันกับบริษัทจํากัดทั้งหลาย

บทที่ 4
กฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจ
เมื่อประมาณ 15 ปที่แลว รัฐมีนโยบายจะออกกฎหมายกลางในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
ทั้งนี้ เนื่องจากภาครัฐตองการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในรัฐวิสาหกิจ โดยการใหเอกชนเขามารวมถือ
หุนในกิจการบางสวน หรือขายหุนแกประชาชนโดยผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อ
ระดมทุน มาใชใ นกิจ การของรัฐโดยการใหบริก ารของรัฐวิสาหกิจนั้นยังคงดําเนิน การอยูตอไป
และพนักงานก็ยังคงมีงานทําอยูตอไปอยางตอเนื่อง และพนักงานก็ยังมีงานทําอยูตอไป แตในขณะ
นั้นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ คือ พระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกา หรือตั้งขึ้น
โดยมติคณะรัฐมนตรี ยังมีทุนเปนกอน ทําใหไมสามารถเพิ่มบทบาทภาคเอกชนโดยการใหเอกชน
เขามารว มถื อหุน ได หากรัฐประสงค จ ะเพิ่ มบทบาทภาคเอกชนโดยวิธีดังกลาว จะตอ งแกไ ข
กฎหมายจัด ตั้งทีละฉบับซึ่งต องใชเวลาพอสมควร คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ที่มีทุน เปน กอ น
สามารถแปลงเปนหุน ในรูปแบบบริษัทไดและไดมีการนําเสนอรัฐบาลในขณะนั้น แตเนื่องจาก
ปญหาการยอมรับเรื่องการแปรรูปรัฐวิสากิจ และปญหาความเขาใจของพนักงานและประชาชน
รัฐบาลจึงไดขอถอนรางกฎหมายดังกลาวมาพิจารณาเพื่อความรอบคอบอีกครั้งหนึ่ง
ตอมาเมื่อไดมีการประชาสัมพันธและทําความเขาใจกับพนักงานรัฐวิสาหกิจและประชาชน
เกี่ยวกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ในระดับหนึ่งแลว กระทรวงการคลังจึงไดดําเนินการปรับปรุงราง
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจฯ ใหเหมาะสมและสอดคลองกับแนวนโยบายการใหเอกชนรวมถือ
หุนในรัฐวิสาหกิจเรื่อยมาเปนลําดับ และไดนําเสนอคณะกรรมการกํากับนโยบายดานรัฐวิสาหกิจ
จนมาเปนพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542
4.1 สาระสําคัญ
เปนกฎหมายที่ออกมาเพื่อแปลง “ทุน” ของรัฐวิสาหกิจประเภทองคการของรัฐบาลและ
หนวยงานธุรกิจที่รัฐบาลเปนเจาของ ใหเปน “ทุนเรือนหุน” ของรัฐวิสาหกิจในรูปแบบบริษัท เพื่อ
เปนเครื่องมือของรัฐในการเปลี่ยนสถานะของรัฐวิสาหกิจที่มีก ฎหมายจัด ตั้งขึ้น ใหเปนรูปแบบ
บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด (Corporatization) แตยังคงมีสถานะเปนรัฐวิสาหกิจโดยมีการ
เปลี่ยนทุนจากรัฐวิสาหกิจเดิมเปนทุนของบริษัทที่รัฐถือหุนทั้งหมดและยังคงใหมีอํานาจเชนเดิม
เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินกิจการและเพื่อสรางโอกาสในการระดมทุนไปใชในการ
ขยายงานของรัฐวิสาหกิจเมื่อมีความจําเปน โดยไมจําเปนตองไปแกกฎหมายเปนรายแหง และเปน
พื้น ฐานเบื้องตน ที่จ ะทําใหก ารแปรรูปรัฐวิสาหกิจเปนองคก รธุร กิจ อยางเต็มรูปแบบกระทําได
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โดยสะดวก โดยกระจายหุนที่รัฐถือไวใหแกภาคเอกชนเพื่อที่ภาคเอกชนจะไดเขามามีสวนรวมใน
การลงทุนและการบริหารจัดการในกิจการที่รัฐวิสาหกิจเดิมดําเนินการอยูไดตอไป
4.2 ความหมาย “รัฐวิสาหกิจ” ตามกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจ
มาตรา 3 แหงกฎหมายวาดวยทุน รัฐวิสาหกิจ ไดใ หคํานิยามของคําวารัฐวิสาหกิจไววา
หมายความถึง รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณที่ไมใชบริษัทจํากัดหรือบริษัท
มหาชน
จากคํานิยามดังกลาวจะเห็นไดวา รัฐวิสาหกิจที่จะสามารถดําเนินการตามกฎหมายวาดวย
ทุน รัฐวิสาหกิจ จะตองประกอบดว ยหลักเกณฑ 2 ประการ คือ รัฐวิสาหกิจตามความหมายของ
กฎหมายวาดวยวิธีก ารงบประมาณและประเภทของรัฐวิสาหกิจ ที่ไมใ ชบริษัทจํากัดหรือบริษัท
มหาชน
1. รัฐวิสาหกิจตามความหมายของกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ พระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 ไดใหคําจํากัดความของรัฐวิสาหกิจไวในมาตรา 4 วา รัฐวิสาหกิจ
หมายความวาใหคําจํากัดความของรัฐวิสาหกิจไวในมาตรา 4 วา รัฐวิสาหกิจหมายความวา
1.1 องคการของรัฐบาลหรือหนวยงานธุรกิจที่รัฐบาลเปนเจาของ
1.2 บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่สวนราชการมีทุนรวมอยูดวยเกิ นกวารอยละ
หาสิบ
1.3 บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่สวนราชการ และ / หรือ รัฐวิสาหกิจตาม ก.
และ / หรือ ข. มีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละหาสิบ
1.4 บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่สวนราชการ และ/รัฐวิสาหกิจตาม ค. และ /
หรือ ก. และ / หรือ ข. และ / หรือ ค. มีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละหาสิบ
เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติดังกลาวจะเห็นไดวา รัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายวาดวยวิธีการ
งบประมาณนั้น หมายความถึงกิจการที่สวนราชการหรือองคการของรัฐบาลมีทุนรวมอยูในกิจการ
นั้นเกินกวารอยละหาสิบ ก็จะมีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจ
2. ประเภทของรัฐวิสาหกิจ
รัฐวิสาหกิจแตละแหงถูกจัดตั้งโดยกฎหมายที่ตางกันตามเหตุผลและความจําเปนเฉพาะ
เรื่อง รัฐวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวของกับความมั่นคงของประเทศ หรือเพื่อจัดทําบริการสาธารณะ
สวนใหญจะถูกจัดตั้งโดยกฎหมายเฉพาะอันเปนกฎหมายประเภทกฎหมายมหาชนโดยรัฐวิสาหกิจ
ที่มีความจําเปนที่จะตองใช “อํานาจรัฐ” ในการจัดทําบริการสาธารณะมักจะถูกจัดตั้งโดยกฎหมาย
ระดับพระราชบัญญัติ สวนรัฐวิสาหกิจที่ไมมีความจําเปนตองใชอํานาจรัฐก็จะถูกจัดตั้งโดยพระราช
กฤษฎีกาที่ออกตามพระราชบัญญัติแมบท สวนรัฐวิสาหกิจ ประเภทหารายได อาจจัดตั้งขึ้นโดย
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กฎหมายเอกชนในรูปแบบของบริษัทมหาชนจํากัดก็ได และนอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ
อีกประเภทหนึ่งในสวนราชการเปนหนวยงานธุรกิจที่รัฐเปนเจาของไมมีฐานะเปนนิติบุคคล และใช
เงินงบประมาณแผนดินในการดําเนินกิจการ
2.1 การจัดตั้งโดยกฎหมายมหาชน รัฐวิสาหกิจสวนใหญนั้นจัดตั้งขึ้นโดยมีการตรา
กฎหมายขึ้นมาจัดตั้งรัฐวิสาหกิจเฉพาะแหง กฎหมายตางๆ เหลานี้เปนกฎหมายมหาชนซึ่งมีอยูหลาย
ลักษณะดวยกัน คือ
ก. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งโดยกฎหมายเฉพาะ (specific law) คือ พระราชบัญญัติ หรือ
กฎหมายอื่นที่เทียบเทา เชน ประกาศคณะปฏิวัติ พระราชกําหนด สวนใหญจะเปนรัฐวิสาหกิจ ที่
จัดตั้งขึ้นมาเพื่อดําเนินกิจการสําคัญ มีขอบเขตกวางขวาง และมีความจําเปนที่จะตองมีอํานาจและ
สิทธิพิเศษตางๆ เพื่อใหสามารถดําเนินกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้นได รัฐวิสาหกิจเหลานั้น ไดแก
1. ธนาคารแห ง ประเทศไทย จั ด ตั้ ง โดยพระราชบั ญ ญั ติ ธ นาคารแห ง ประเทศไทย
พ.ศ. 2485
2. ธนาคารออมสิน จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489
3. การท าเรื อแหงประเทศไทย จัดตั้ งโดยพระราชบั ญญัติ การทาเรื องแหงประเทศไทย
พ.ศ. 2494
4. การรถไฟแหงประเทศไทย จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติการรถไฟแหงประเทศไทย พ.ศ. 2494
5. องคการสะพานปลา จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496
6. ธนาคารอาคารสงเคราะห จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติธนาคารสงเคราะห พ.ศ. 2496
7. การไฟฟานครหลวง จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติการไฟฟานครหลวง พ.ศ. 2501
8. การไฟฟาสวนภูมิภาค จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2503
9. สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติสํานักงานกองทุน
สงเคราะหการทําสวนยาง พ.ศ. 2503
10. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร พ.ศ. 2509
11. องคการเภสัชกรรม จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติองคการเภสัชกรรม พ.ศ. 2509
12. การประปานครหลวง จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติองคการเภสัชกรรม พ.ศ. 2510
13. การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย พ.ศ. 2511
14. สํานัก งานสลากกิน แบงรัฐบาล จัด ตั้งโดยพระราชบัญญัติสํานัก งานสลากกิน แบง
รัฐบาล พ.ศ.2517
15. การประปาสวนภูมิภาค จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2522
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16. การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยจัดตั้งโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย พ.ศ. 2522
17. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศ พ.ศ. 2522
18. การทองเทีย่ วแหงประเทศไทย จัดตั้งโดยพระราบัญญัติการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
พ.ศ. 2522
19. การกี ฬ าแห ง ประเทศไทย จั ด ตั้ ง โดยพระราชบั ญ ญั ติ ก ารกี ฬ าแห ง ประเทศไทย
พ.ศ. 2528
20. ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติธนาคาร
เพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2536
21. การเคหะแหงชาติ จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติการเคหะแหงชาติ พ.ศ. 2537
22. การทางพิ เ ศษแห ง ประเทศไทย จั ด ตั้ ง โดยประกาศของคณะปฏิ วั ติ ฉบั บ ที่ 290
พ.ศ. 2515
23. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย จัดตั้งโดยพระราชกําหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อ
ที่อยูอาศัย พ.ศ. 2517
24. บรรษัทบริหารสิน ทรัพยสถาบันการเงิน จัด ตั้งโดยพระราชกําหนดบรรษัทบริหาร
สินทรัพยสถาบันการเงิน พ.ศ. 2540
25. องคการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน จัดตั้งโดยพระราชกําหนดการปฏิรูประบบสถาบัน
การเงิน พ.ศ. 2540
ข. รัฐ วิ สากิ จ ที่ จั ด ตั้ ง โดยพระราชกฤษฎี ก าที่ ออกตามพระราชบัญ ญั ติแ ม บ ท
(พระราชบัญญัติจัดตั้งองคการของรัฐบาล พ.ศ. 2496)
พระราชบัญญัติจัดตั้งองคการรัฐบาล พ.ศ. 2496 เปนกฎหมายที่ใหอํานาจฝายบริหารในการ
จัด ตั้งรัฐวิสาหกิ จ ขึ้น โดยไดบัญญัติไวในมาตรา 3 วา “เมื่อรัฐบาลเห็น เปน การสมควรจะจัด ตั้ง
องคการเพื่อดําเนินกิจการอันเปนสาธารณะหรือเพื่อประโยชนในทางเศรษฐกิจ หรือชวยเหลือใน
การครองชีพ หรืออํานวยบริการแกประชาชนโดยใชเงินลงทุนจากงบประมาณแผนดิน ก็ใหกระทํา
ไดโ ดยการตราเปน พระราชกฤษฎีก า” จากบทบัญญัติดังกลาว ที่ใหอํานาจฝายบริหารที่จัด ตั้ง
องคการหรือหนวยงานขึ้นมาทําหนาที่ดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะได จึงเกิดหนวยงานหลายๆ
แหง ซึ่งมีสถานะเปนรัฐวิสาหกิจ ไดแก
1. องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการขนสงมวลชน
กรุงเทพ พ.ศ. 2519
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2. องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ จัด ตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัด ตั้งองคก ารรับสง
สินคาและพัสดุภัณฑ พ.ศ. 2496
3. องคการคลังสินคา จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการคลังสินคา พ.ศ. 2498
4. องคการตลาด จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการตลาด พ.ศ. 2496
5. องคการฟอกหนัง จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการฟอกหนัง พ.ศ. 2498
6. องคการสวนพฤกษาศาสตร จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสวนพฤกษศาสตร
พ.ศ. 2535
7. องคการแบตเตอรี่ จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการแบตเตอรี่ พ.ศ. 2498
8. องคการอุตสาหกรรมปาไม จัด ตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคก ารอุตสาหกรรม
ปาไม พ.ศ. 2499
9. องคการสวนสัตว จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสวนสัตว พ.ศ. 2497
10. องคก ารตลาดเพื่อการเกษตรกร จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการตลาดเพื่อ
เกษตรกร พ.ศ. 2517
11. สถาบันการบินพลเรือน จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันการบินพลเรือน พ.ศ.
2535
12. องคการสวนยาง จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสวนยาง พ.ศ. 2504
13. องคการแกว จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการแกว พ.ศ. 2498
14. องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย จัดตั้งโดยพระรากฤษฎีกาจัดตั้งองคการ
สงเสริมกิจการโคนนมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2514
15. องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎี กาจัดตั้งองคการ
พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ พ.ศ. 2538
16. องคการจัด การน้ําเสีย จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการจัดการน้ําเสีย พ.ศ.
2538
2.2 การจัด ตั้ง โดยกฎหมายเอกชน รัฐวิ สาหกิจ บางแหงถูกัด ตั้งขึ้น ตามเงื่ อนไขที่
กําหนดไวสําหรับการจัดตั้งองคกรดําเนินธุรกิจ ของเอกชน โดยมุงหวังที่จ ะใหการดําเนิน งานมี
ความคลองตัวเชนกิจการของเอกชน โดยมุงหวังที่จะใหการดําเนินงานมีความคลองตัวเชนกิจการ
ของเอกชนและหลุดพนจากระเบียบและขั้นตอนของรัฐ ไดแก
ก. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามหลักเกณฑที่กําหนดในประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย ไดแก การจัดตั้งรัฐวิสาหกิจโดยใชหลักเกณฑเดียวกับการจัดตั้งบริษัทจํากัด ดังนั้น จึงตอง
ดําเนินการจดทะเบียนเปนบริษัทจํากัด โดยรัฐจะเขาไปถือหุนเกินกวารอยละหาสิบ มีการนําเอา
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หลัก เกณฑก ารดําเนิน งานของเอกชนมาใชเพื่อใหมีค วามคลองตัว และเปน อิสระ รัฐวิสาหกิจ
เหลานั้น ไดแก
1. บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด
2. บริษัท ไมอัดไทย จํากัด
3. บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด
4. บริษัท ขนสง จํากัด
5. บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด
6. บริษัท เงินทุนหลักทรัพยกรุงไทยธนกิจ จํากัด
7. บริษัท กรุงไทย แลนด แอนด เฮาส จํากัด
8. บริษัท ไทยแลนด ดิวตี้ ฟรีชอป จํากัด
9. บริษัท เคทีทีลิสซิ่ง จํากัด
10. บริษัท อินเตอรเน็ตประเทศไทย จํากัด
11. บริษัท กฎหมายกรุงไทย จํากัด
12. บริษัท กรุงไทย โฮลดิ้ง จํากัด
13. บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จํากัด
14. บริษัท ทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงใหม จํากัด
15. บริษัท ปตท.สผ.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
16. บริษัท สหโรงแรมไทยและการทองเที่ยว จํากัด
17. บริษัท ปตท.สผ.ออฟซอร อินเวสเมนท จํากัด
18. บริษัท กรุงเทพคอมพิวเตอรเซอรวิสเชส จํากัด
19. บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด
20. บริษัท เอ็นซี แอสโซซิเอทส จํากัด
21. PTT Philppines Inc.
ข. รั ฐวิสาหกิจ ที่จัด ตั้งขึ้น ตามหลัก เกณฑที่ กําหนดในพระราชบัญ ญัติบริษั ท
มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 แมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 จะเปนกฎหมายมหาชน
ก็ต าม แตเปน กฎหมายมหาชนที่มีขึ้น เพื่อวางเงื่อนไขตางๆ ในการดําเนิน ธุร กิจ ขนาดใหญข อง
เอกชน จึงถือไดวากิจการที่จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายดังกลาวเปนกิจการที่จัดตั้งขึ้นในระบบกฎหมาย
เอกชน มีรัฐวิสาหกิจบางแหงที่จัดตั้งขึ้นโดยใชหลักเกณฑเดียวกับการจัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัด
โดยรัฐจะเขาไปถือหุนเกินกวารอยละหาสิบและนําเอาหลักเกณฑตามกฎหมายดังกลาวมาใชเพื่อ
ความคลองตัวและเปนอิสระ รัฐวิสาหกิจเหลานั้น ไดแก
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1. บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
2. บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
3. บริษัท ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
4. ธนาคารรัตนสิน จํากัด (มหาชน)
5. บริษัท เงินทุนรัตนทุน จํากัด (มหาชน)
6. ธนาคารศรีนคร จํากัด (มหาชน)
7. ธนาคารมหานคร จํากัด (มหาชน)
8. ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
ค. รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยมติคณะรัฐมนตรี รัฐวิสาหกิจประเภทนี้จัดตั้งโดยมติ
คณะรัฐมนตรีเพื่อใหเปนหนวยงานธุรกิจของรัฐ ตั้งขึ้นในสวนราชการโดยใชเงินทุนหมุนเวียนตาม
กฎหมายวาดวยเงินคงคลังเปนคาใชจายในการดําเนินงาน มีการกําหนดระเบียบบริหารงานภายใน
ของตนเอง รัฐวิสาหกิจเหลานี้ไมมีสภาพเปนนิติบุคคล ไดแก
1. องคการสุรา กรมสรรพสามิต (บริหารงานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
จัดตั้งองคการสุรา กรมสรรพสามิต พ.ศ. 2506)
2. โรงพิมพตํารวจ กรมตํารวจ (บริหารงานตามขอบังคับโรงพิมพตํารวจ กรมตํารวจ พ.ศ.
2508)
3. โรงงานน้ําตาล กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
4. โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง (บริหารงานตามระเบียบบริหารงานโรงงานยาสูบ พ.ศ.
2516)
5. สํานัก งานธนานุเคราะห กรมประชาสงเคราะห (บริ หารงานตามข อคับวาดว ยการ
บริหารงานสํานักงานธนานุเคราะห กรมประชาสงเคราะห พ.ศ. 2517)
6. โรงงานไพ กรมสรรพสามิต (บริหารงานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดตั้ง
โรงงานไพ กรมสรรพสามิต พ.ศ. 2535)
เมื่อพิจ ารณาประเภทของรัฐ วิสาหกิจ ที่ก ลา วมาแลว จะเห็น ไดวา รัฐวิ สาหกิจ ที่อยูใ น
ขอบเขตที่จ ะดําเนิน การตามกฎหมายวาดว ยทุนรัฐวิสาหกิจ จะตองเปนรัฐวิสาหกิจ จะตองเปน
รั ฐ วิ ส าหกิ จ ประเภทที่ จั ด ตั้ ง โดยกฎหมายมหาชนตามข อ (ก) และประเภทที่ ตั้ ง ขึ้ น โดยมติ
คณะรัฐมนตรีตามขอ (ค) ทั้งนี้ เนื่องจากกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจมีขึ้นเพื่อเปลี่ยน “ทุน” ของ
รัฐวิสาหกิจประเภทองคการของรัฐบาลและหนวยงานธุรกิจที่รัฐบาลเปนเจาของใหเปน “ทุนเรือน
หุน” ของรัฐวิสาหกิจในรูปแบบบริษัท ดังนั้น ความหมายของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยทุน
รัฐวิสาหกิจจึงไมรวมถึงรัฐวิสาหกิจที่อยูในรูปบริษัทตามขอ (ข) ซึ่งมีทุนเปนหุนและรัฐถือหุนกวา
รอยละหาสิบอยูแลว
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4.3 การเปลี่ยนสภาพของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจ
มาตรา 3 แหงกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจไดใหคํานิยามของบริษัทในกฎหมายวาดวย
ทุนรัฐวิสาหกิจไววา หมายความวา บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชน ดังนั้น เมื่อรัฐวิสาหกิจ ที่ได
ดําเนินการเปลี่ยนทุนเปนหุนตามกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจก็จะเปลี่ยนสภาพจากรัฐวิสาหกิจ
ในรูปแบบเดิมมาเปนรัฐวิสาหกิจในรูปแบบบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนแลวแตกรณี ทั้งนี้ ตาม
ความเหมาะสมของรัฐวิสาหกิจแตละแหง
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากมาตรา 4 ของกฎหมายดังกลาวที่กลาววา ในกรณีที่รัฐบาลมี
นโยบายที่จะนําทุนบางสวนหรือทั้งหมดของรัฐวิสาหกิจใดมาเปลี่ยนสภาพเปนหุนในรูปแบบของ
บริษัทก็สามารถทําไดแลว จะเห็นไดวา ประกอบดวยหลักเกณฑ 2 ประการ คือ ประการแรกนั้น
กฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจมิไดบังคับใหทุกรัฐวิสาหกิจตองเปลี่ยนสภาพเปนบริษัท แตเปน
ชองทางที่จะใหรัฐวิสาหกิจที่มีความประสงคที่จะเปลี่ยนรูปแบบจากรัฐวิสาหกิจที่เปนองคกรของ
รัฐบาลไปเปนบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนไดดําเนินการจดทะเบียนเปนบริษัทไดตามขั้นตอนที่
กําหนดไวในกฎหมายฉบับดังกลาว สวนประการที่สองนั้น การนําทุนของรัฐวิสาหกิจมาเปลี่ยน
สภาพเปนหุนสามารถทําทั้งหมดหรือบางสวนก็ได ซึ่งจะสงผลทําใหรัฐวิสาหกิจหนึ่งที่จะเปลี่ยน
ทุนเปนหุนสามารถจัดตั้งเปนบริษัทหลายบริษัทก็ได
4.4 องคการตามกฎหมายทุนของรัฐวิสาหกิจ
กฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจไดกําหนดใหองคการ 3 องคการ มีบทบาทเกี่ยวของกับการ
เปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจเปนหุน องคกรเหลานั้น ไดแก คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการนโยบายทุน
รัฐวิสาหกิจ และคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัท
1. คณะรัฐมนตรี มาตรา 16 ของกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจกําหนดใหคณะรัฐมนตรี
เปน ผูมีบ ทบาทสํา คัญในการอนุ มัติใ หมีก ารเปลี่ย นทุน ของรัฐวิ สาหกิจ เปน หุ น กลาวคือ เมื่ อ
รัฐวิสาหกิจใดตองการที่จะนําทุนบางสวนหรือทั้งหมดของตนเปลี่ยนสภาพเปนหุนในรูปแบบของ
บริษัท ก็จะตองทําเรื่องเสนอไปที่กระทรวงเจาสังกัดเพื่อขอความเห็นชอบกอน จากนั้นก็จะตอง
เสนอเรื่องตอไปยังคณะกรรมการนโยบายทุน รัฐวิสาหกิจดังจะไดกลาวถึงในหัวขอตอไป เมื่อ
คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจพิจารณาใหความเห็นชอบในเรื่องดังกลาวแลว ก็จะตองเสนอ
ความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติในหลักการและแนวทางใหดําเนินการนําทุนบางสวน
หรือทั้งหมดของรัฐวิสาหกิจมาเปลี่ยนสภาพเปนหุนในรูปแบบของบริษัท จากนั้นจึงคอยดําเนินการ
เปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจเปนหุนตามกระบวนการที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยทุนรั ฐวิสาหกิจ
ตอไป
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คณะรัฐมนตรีจะเขามามีบทบาทเกี่ยวของกับการเปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจเปนหุนอีกครั้ง
หนึ่งดังที่บัญญัติไวในมาตรา 21 ของกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจ คือ เมื่อคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติ
หลักการและแนวทางใหดําเนินการนําทุนบางสวนหรือทั้งหมดของรัฐวิสาหกิจมาเปลี่ยนสภาพเปน
หุน ในรูปแบบของบริษัทดังกลาวมาแลวขางตน ก็จ ะมีการตั้ง “คณะกรรมการเตรียมการจัด ตั้ง
บริษัท ” ขึ้น มาเพื่อดําเนิน การตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนทุน ของรัฐวิสาหกิจ เปน หุน เมื่อ
คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทปฏิบัติภ ารกิจเสร็จแลว ก็จะตองเสนอรายงานรายละเอียด
เกี่ ย วกั บ การจั ด ตั้ ง บริ ษั ท ต อ คณะกรรมการนโยบายทุ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ เพื่ อ พิ จ ารณา เมื่ อ
คณะกรรมการนโยบายทุ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ พิ จ ารณาเสร็ จ เรี ย บร อ ยแล ว ก็ จ ะต อ งเสนอไปยั ง
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติใหเปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจนั้นเปนหุนและจัดตั้งบริษัทตอไป
2. คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ กฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจกําหนดใหจัดตั้ง
คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจขึ้นเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
องคประกอบของคณะกรรมการนโยบายทุน รัฐวิสาหกิจ นั้นบัญญัติไวใ นมาตรา 5 แหง
กฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจ คือ นายกรัฐมนตรีทําหนาที่เปนประธาน รัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรี
แตงตั้งจํานวนไมเกิน 15 คน ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีก า
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรี
แตงตั้งจํานวนไมเกิน 6 คน เปนกรรมการ โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเปนกรรมการและเลขานุการ
และมีผูแทนกระทรวงการคลังเปนผูชวยเลขานุการ
อํา นาจหน าที่ ข องคณะกรรมการนโยบายทุ น รัฐ วิ ส าหกิ จ นั้น บั ญ ญัติ ไ ว ใ นมาตรา 13
ดังตอไปนี้ คือ
1. เสนอความเห็น ตอ คณะรัฐ มนตรีเ พื่อ พิจ ารณาอนุมั ติใ นหลั ก การและแนวทางให
ดําเนินการนําทุนบางสวนหรือทั้งหมดของรัฐวิสาหกิจมาเปลี่ยนสภาพเปนหุนในรูปแบบของบริษทั
2. เสนอความคิดเห็นตอคณะรัฐมนตรีในเรื่องตางๆ เกี่ยวกับการเปลี่ยนทุนเปนหุน และ
การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทตามที่คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทเสนอตามมาตรา 21
3. เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกําหนดรัฐมนตรีที่จะกํากับดูแลในดาน
นโยบายของบริษัทที่จะจดทะเบียนจัดตั้งตาม (2)
4. เสนอแนะเกี่ยวกับการแกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 26 ใหสอดคลองกับ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปของธุรกิจประเภทนั้น
5. กํากับดูแลใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามที่กําหนดไวในมาตรา 19
6. ปฏิบัติก ารอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ เชน การจัดทําระเบียบวาดวยการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชน
7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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นอกจากนี้ ในมาตรา 12 ของกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจ ยังไดกําหนด “ขอกํากัด” ของ
ผูเป น กรรมการนโยบายทุ น รัฐ วิส าหกิ จ ไว วา ภายในระยะเวลาสามป นับแตพน จากตําแหน ง
กรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจจะเปนผูถือหุนหรือเปนกรรมการผูมีอํานาจในการจัดการทีป่ รึกษา
การเงิน หรือที่ปรึกษาการจัด การจําหนายหุนหรือผูทําหนาที่จัดจําหนายหุน หรือไดรับเงิน หรือ
ประโยชนใ ดๆ เปน พิเศษ นอกเหนือจากธุร กิจหรือการงานตามปกติของนิติบุคคลซึ่งเปน ผูรับ
สัมปทาน ผูรวมทุน หรือบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยการเปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจเปนหุนของบริษัทนั้น
มิได เวนแตเปนกรณีข องขาราชการประจําที่ไดรับมอบหมายจากทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ที่
เกี่ยวของ
3. คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัท คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทนับไดวา
เปนองคกรที่มีบทบาทสําคัญที่สุดในการเปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจเปนหุน กลาวคือ คณะกรรมการ
เตรียมการจัดตั้งบริษัทจะดําเนินการเตรียมการจัดตั้งบริษัทตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ
โดยจะทําหนา ที่ประเมิน ราคาทรัพย สิน ประเมิน ราคาหุ น จํานวนหุน กําหนดชื่อบริษั ท และ
โครงสรางของบริษัท พรอมนี้คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทก็มีอํานาจที่จะชี้วาทรัพยสินของ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ อ ยู ใ นความครอบครองของรั ฐ ควรจะติ ด ไปกั บ บริ ษั ท หรื อ ส ง กลั บ คื น
กระทรวงการคลัง
องคประกอบของคณะกรรมการเตรียมการจัด ตั้งบริษัทนั้นบัญญัติไวในมาตรา 16 แหง
กฎหมายวาด ว ยทุ น รัฐ วิส าหกิ จ คื อ ประกอบดว ยปลัด กระทรวงหรื อทบวงที่รัฐ มนตรีวา การ
กระทรวงหรือทบวงนั้นเปนผูกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจที่จะเปลี่ยนทุนเปนหุนเปนประธานกรรมการ
ปลัด กระทรวงการคลัง ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ อธิบดีก รมทะเบียนการคา ผูอํานวยการ
สํานักงานตรวจเงินแผนดิน ผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจอันไดแก ผูดํารงตําแหนงผูวาการหรือ
ผูอํานวยการ หรือผูซึ่งดํารงตําแหนงที่มีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับตําแหนงดังกลาว ผูแทนพนักงาน
ของรัฐวิสาหกิจนั้น 1 คน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกิน 3 คน เปนกรรมการโดยมีผูแทน
กระทรวงการคลังเปนกรรมการและเลขานุการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิและผูแทนพนัก งานของรัฐวิสาหกิจดังกลาวมาแลว แตงตั้งโดย
ประธานกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทและกรรมการโดยตําแหนง โดยกรรมการผูทรงคุณวุฒินั้น
จะตอ งแตง ตั้งจากผู ซึ่ง มีค วามเชี่ ยวชาญในด านการเงิ น และการบั ญชี และในกิจ การหรื อการ
ดําเนินการของรัฐวิสาหกิจที่จะเปลี่ยนทุนเปนหุนอยางนอย 1 คน สวนผูแทนพนักงานนั้นจะตอง
แตงตั้งจากนายกสมาคมพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานที่ค ณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจนั้น
เสนอในกรณีที่รัฐวิสาหกิจนั้นไมมีสมาคมพนักงานรัฐวิสาหกิจ
อํานาจหนาที่ข องคณะกรรมการเตรียมการจัด ตั้งบริษัทนั้นบัญญัติไวในมาตรา 19 ของ
กฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจ คือ มีหนาที่เสนอแนะรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นโดย
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การเปลี่ยนทุน ของรัฐวิสาหกิจเปน หุน ของบริษัทนั้น ตามหลัก การและแนวทางที่ค ณะรัฐมนตรี
พิจารณาอนุมัติ โดยใหดําเนินการดังตอไปนี้
1. กําหนดกิจการ สิทธิ หนี้ ความรับผิด และสินทรัพยของรัฐวิสาหกิจสวนที่จะโอนใหแก
บริษัทที่จะจัดตั้งขึ้น และสวนที่จะใหตกเปนของกระทรวงการคลัง
2. กําหนดพนักงานที่จะใหเปนลูกจางของบริษัท
3. กําหนดทุนเรือนหุนหรือทุนจดทะเบียนสําหรับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจํานวนหุน
และมูลคาของหุนแตละหุน ตลอดจนรายการตางๆ ที่เปนสวนของผูถือหุน
4. กําหนดชื่อของบริษัท
5. กําหนดโครงสรางการบริหารงานบริษัท รายชื่อกรรมการบริษัท และผูสอบบัญชีใ น
วาระเริ่มแรก
6. จัดทําหนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับของบริษัท
7. จัดทํารางพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 26
8. จัดทํารางพระราชกฤษฎีกาเพื่อกําหนดเงื่อนเวลายุบเลิกรัฐวิสาหกิจในกรณีมีการโอน
กิจการของรัฐวิสาหกิจไปทั้งหมด
9. จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายทุน
รัฐวิสาหกิจกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งอยางนอยตองมีการรับฟงความคิดเห็นใน
เรื่องตาม (1)(2)(3) และ (8)
10. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่ค ณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ
มอบหมาย
กล า วโดยสรุ ป บทบาทขององค ก รทั้ ง 3 องค ก รที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การเปลี่ ย นทุ น ของ
รัฐวิสาหกิจเปนหุน เปนดังนี้ คือ เมื่อรัฐวิสาหกิจใดตองการที่จะนําทุนบางสวนหรือทั้งหมดของตน
มาเปลี่ยนสภาพเปนหุนในรูปแบบของบริษัทก็สามารถทําไดโดยการเสนอเรื่องไปยังกระทรวงเจา
สั ง กั ด เพื่ อ ให ค วามเห็ น ชอบก อ น เมื่ อ ได รั บ ความเห็ น ชอบแล ว ก็ ต อ งเสนอเรื่ อ งไปยั ง
คณะกรรมการนโยบายทุน รัฐวิสาหกิจ นั้น เปน หุน หรือไม จากนั้น คณะกรรมการนโยบายทุ น
รัฐวิสาหกิจก็จะเสนอความเห็นของตนตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติใหหลักการและแนวทาง
ใหดําเนินการนําทุนบางสวนหรือทั้งหมดของรัฐวิสาหกิจมาเปลี่ยนสภาพเปนหุนในรูปแบบของ
บริษัท เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการใหเปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจ เปนหุนในรูปแบบของ
บริษัทแลว ก็จะตองมีการจัดตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทขึ้นมาดําเนินการเปลี่ยนทุน
ของรั ฐ วิ ส าหกิ จ เป น หุ น ของบริ ษั ท ตามหลั ก การและแนวทางที่ ค ณะรั ฐ มนตรี อ นุ มั ติ เมื่ อ
คณะกรรมการเตรียมการจัด ตั้งบริษัทดําเนิน การเสร็จเรียบรอยแลว จะตองรายงานรายละเอียด
เกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทกลับไปยังคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจเพื่อพิจารณา จากนั้น ก็
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จะตองเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติใหเปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจนั้นเป นหุนและจัดตั้ง
บริษัทตอไป
4.5 ขบวนการเปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจเปนหุนของบริษัท
กฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจไดบัญญัติ ข บวนการ ในการเปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจ
เปนหุนของบริษัทไวดังนี้ คือ
1. เมื่อรัฐวิสาหกิจใดมีความประสงคที่จะนําทุนบางสวนหรือทั้งหมดของตนมาเปลี่ยน
สภาพเปนหุนในรูปแบบของบริษัท ใหทําเรื่องเสนอตอกระทรวงเจาสังกัดใหความเห็นชอบกอน
จากนั้นจะตองนําเสนอใหคณะกรรมการนโยบายทุน รัฐวิสาหกิจ เปนผูพิจ ารณานโยบายนั้น ใน
เบื้ อง ต น ว า เ ห็ น ด ว ย กั บ ก า ร เป ลี่ ย น ทุ น ข อง รั ฐ วิ สา หกิ จ นั้ น เป น หุ น หรื อ ไ ม ห า ก
คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจเห็นชอบดวย ก็จะตองนําเสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรี
เพื่ อพิ จ ารณา อนุมั ติใ นหลั ก การและแนวทางให ดํา เนิน การนํา ทุ น บางส ว นหรือ ทั้ งหมดของ
รัฐวิสาหกิจมาเปลี่ยนสภาพเปนหุนในรูปแบบของบริษัทดังที่บัญญัติไวในมาตรา 13
2. เมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติแลว มาตรา 19 แหงกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจ ได
กําหนดใหสงรายละเอียดทั้งหมดไปยังคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัท เพื่อ
2.1 กําหนดกิจการ สิทธิ หนี้ ความรับผิด และสินทรัพยของรัฐวิสาหกิจ สวนที่จะโอน
ใหแกบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้น และสวนที่จะใหตกเปนของกระทรวงการคลัง
2.2 กําหนดพนักงานที่จะใหเปนลูกจางของบริษัท
2.3 กํ าหนดทุ น เรื อนหุ น หรือทุ น จะทะเบีย นสํา หรับ การจดทะเบีย นจัด ตั้งบริษั ท
จํานวนหุน และมูลคาของหุนแตละหุน ตลอดจนรายการตางๆ ที่เปนสวน ของผูถือหุน
2.4 กําหนดชื่อของบริษัท
2.5 กําหนดโครงสรางการบริหารงานบริษัท รายชื่อกรรมการบริษัท และผูสอบบัญชี
ในวาระเริ่มแรก
2.6 จัดทําหนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับของบริษัท
2.7 จัดทํารางพระรากฤษฎีกาตามมาตรา 26
2.8 จัดทํารางพระราชกฤษฎีกาเพื่อกําหนดเงื่อนเวลายุบเลิกรัฐวิสาหกิจในกรณีมีการ
โอนกิจการของรัฐวิสาหกิจไปทั้งหมด
2.9 จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียนที่คณะกรรมการ
นโยบายทุน รัฐวิสาหกิจกําหนดโดยประกาศในราชกิจ จานุเบกษา ซึ่งอยางนอยตองมีการรับฟง
ความคิดเปนในเรื่องตาม (ก) (ข) (ช) และ (ซ)
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3. ในการดําเนินการตามมาตรา 19 นี้ มาตรา 20 แหงกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจเปด
โอกาสใหคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทสามารถแตงตั้งคณะอนุกรรมการคณะหนึ่งหรือ
หลายคณะเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดแทนก็ได เพราะหนาที่ของคณะกรรมการ
เตรียมการจัดตั้งบริษัทมีอยูมากมายหลายประการ บางภารกิจจึงตองอาศัยคณะอนุกรรมการซึ่งมี
ความคลองตัวกวาหรือบางภารกิจ ก็ตองทําควบคูกันไป คณะอนุก รรมการจึงมีสว นชวยใหการ
ดําเนินงานรวดเร็วยิ่งขึ้น
4. เมื่อคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทไดดําเนินการตามมาตรา 19 เสร็จเรียบรอย
แลว ก็จะตองรายงานรายละเอียดตางๆ ตอคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจเพื่อพิจารณา ใน
การนี้คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจอาจแกไขเพิ่มเติมขอเสนอของคณะกรรมการเตรียมการ
จัดตั้งบริษัทไดตามที่เห็นสมควร หลังจากนั้น คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจตองเสนอเรื่อง
ดังกลาวทั้งหมดตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติใหเปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจนั้นเปนหุนเพื่อ
จัดตั้งบริษัท เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแลวก็ใหนํากิจการของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ บางสวนหรือทั้งหมด
แลวแตกรณีไปจดทะเบียนเปนบริษัทตอไป
5. มาตรา 22 แหงกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจกําหนดใหนายทะเบียนหุนสวนบริษัท
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยหรือนายทะเบียนตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด
แลว แตกรณี จดทะเบียนบริษัทนั้น ตามรายละเอียดที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ โดยใหไดรับยกเวน
คาธรรมเนียมใดๆ อันเกี่ยวกับการจดทะเบียนบริษัท และมิใหนําบทบัญญัติตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยและกฎหมายวาดว ยบริษัทมหาชนจํากัด ในสว นที่เกี่ยวกับสภาพและการจัดตั้ง
บริษัทมาใชบังคับ พรอมกับกําหนดใหหุนของบริษัทที่จดทะเบียนดังกลาวเปนหุนที่มีการชําระคา
หุ น เต็ ม มู ล ค า แล ว และให ก ระทรวงการคลั ง ถื อ หุ น ดั ง กล า วไว ทั้ ง หมด และในระหว า งที่
กระทรวงการคลังยั งมิ ไดโ อนหุ น ที่ ถืออยูใ ห แก บุค คลอื่น มาตรา 23 แห งกฎหมายว าดว ยทุ น
รัฐวิสาหกิจ ก็ไดกําหนดไววา มิใหนําบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและกฎหมาย
วาดวยบริษัทมหาชนจํากัดในสวนที่วาดวยจํานวนผูถือหุน และจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละคนจะพึง
ถือไวไดมาใชบังคับ และใหถือวาความเห็นของกระทรวงการคลังอันเกี่ยวกับบริษัทนั้นเปนมติของ
ที่ประชุมใหญผูถือหุน
อนึ่ง ความเห็นของกระทรวงการคลังที่ใหแจงไปยังนายทะเบียนหุนสวนบริษัทหรือนาย
ทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัด นั้น มาตรา 23 วรรคทาย แหงกฎหมายวาดว ยทุน รัฐวิสาหกิจ ได
กํ า หนดให ป ระกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา เนื่ อ งจากเมื่ อ แปลงรั ฐ วิ ส าหกิ จ เป น บริ ษั ท แล ว
กระทรวงการคลังจะเปนผูถือหุนรายเดียวกันทั้งหมด การประชุมใหญผูถือหุนตามที่กําหนดไวตาม
ประมวลกฎหมายแพง และพาณิ ชย และกฎหมายว าด ว ยบริ ษัท มหาชนจํ ากั ด จึ งไมจํ าเปน ตอ ง
ดําเนินการตามกฎหมายนี้ โดยใหถือวาความคิดเห็นของกระทรวงการคลังคือมติของที่ประชุมใหญ
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ผูถือหุน นอกจากนี้ มาตรา 23 แหงกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจ ยังไดกําหนดใหความเห็นของ
กระทรวงการคลังที่แจงไปยังนายทะเบียนหุนสวนบริษัทหรือนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัด เปน
มติของที่ประชุมใหญผูถือหุน และใหประกาศในราชกิจ จานุเบกษา เชน บัญชีผูถือหุน รายงาน
ประจําป เปนตน ทั้งนี้ เพื่อประกาศใหประชาชนทั่วไปไดรับทราบถึงการดําเนินการของบริษัทนั้นๆ
6. ในวันที่มีก ารจดทะเบีย นบริษัทนั้น มาตรา 24 แหง กฎหมายวาดวยทุน รัฐวิสาหกิจ
กําหนดใหบรรดากิจการ สิทธิ หนี้ ความรับผิด และสินทรัพยของรัฐวิสาหกิจตามที่คณะรัฐมนตรี
อนุมัติโอนไปเปนของบริษัทหรือเปนของกระทรวงการคลัง แลวแตกรณี
6.1 ในสวนที่เกี่ยวกับสิทธิของรัฐวิสาหกิจนั้น มาตรา 24 วรรคสามและวรรคสี่ ได
กําหนดไววา หมายความรวมถึงสิทธิตามสัญญาเชาที่ดินที่เปนราชพัสดุหรือสาธารณสมบัติของ
แผนดินที่รัฐวิสาหกิจมีอยูในวันจดทะเบียนบริษัทนั้น สวนสิทธิในการใชที่ราชพัสดุหรือสาธารณ
สมบัตขิ องแผนดินที่รัฐวิสาหกิจเคยมีอยูตามกฎหมายที่ราชพัสดุหรือกฎหมายอื่น ใหบริษัทมีสิทธิ
ในการใช ที่ นั้ น ต อ ไปตามเงื่ อ นไขเดิ ม แต ต อ งจ า ยค า ตอบแทนเป น รายได แ ผ น ดิ น ตามที่
กระทรวงการคลังกําหนด
6.2 ในสวนที่เกี่ยวกับหนี้ของรัฐวิสาหกิจนั้น มาตรา 24 วรรคสอง ไดกําหนดไววา ใน
กรณีหนี้ที่โอนไปเปนของบริษัทเปนหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ําประกันอยูแลว ใหกระทรวงการคลัง
ค้ําประกันหนี้นั้นตอไป โดยอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมการค้ําประกันได เวนแตจะมีการตกลงกับ
เจาหนี้ใหลดหรือปลดเปลื้องภาระการค้ําประกันของกระทรวงการคลังนั้น
ประเด็นเกี่ยวกับการใหกระทรวงการคลังค้ําประกันหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่เปลี่ยนสภาพไป
เปนบริษัทหนี้เปนปญหาที่มีการขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาขัดตอรัฐธรรมนูญ เนื่องจากเปน
บทบัญญัติที่ใหสิทธิพิเศษแกภาคเอกชนที่เขามาซื้อหุนของรัฐวิสาหกิจยิ่งกวาเอกชนอื่นอันเปนการ
เลือกปฏิบัติที่ขัดตอมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยที่บัญญัติวา “การเลือกปฏิบัติ
โดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ
สภาพทางกายหรือสุข ภาพสถานะของบุค คล ฐานะเศรษฐกิจ หรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา
การศึกษาอบรมหรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญจะกระทํา
มิได” ซึ่งตอมาศาลรัฐธรรมนูญก็ไดวินิจฉัยไวในคําวินิจฉัยที่ 50/2542 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.
2542 วา ไมเปนการเลือกปฏิบัติจึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา 30 โดยมีเหตุผลวา เมื่อ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ เปลี่ ย นทุ น เป น หุ น ในรู ป แบบของบริ ษั ท แล ว มาตรา 22 วรรคสาม บั ญ ญั ติ ใ ห
กระทรวงการคลังถือหุนดังกลาวไวทั้งหมด บริษัทนั้นจึงยังคงสถานะเปนรัฐวิสาหกิจในรูปของ
บริษัทซึ่งยังเปน กิจ การของรัฐอยู และมาตรา 24 ใหโอนหนี้ข องรัฐวิสาหกิจ เดิมไปเปน หนี้ของ
บริษัทใหมนี้ เมื่อหนี้นั้นกระทรวงการคลังไดค้ําประกันอยูแลว ก็ใหกระทรวงการคลังค้ําประกัน
ตอไปนั้นเปนการแปลงหนี้ใหมโดยเปลี่ยนตัวลูกหนี้จากรัฐวิสาหกิจเดิมเปนบริษัทที่จดั ตั้งใหม การ
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ทีม่ าตรา 24 บัญญัติใหกระทรวงการคลังค้ําประกันหนี้ใหบริษัทตอไปนั้น ก็เปนการปฏิบัติตามค้ํา
ประกันที่มีอยูแตเดิม เพราะบริษัทที่จัดตั้งใหมนี้ก็ยังคงดําเนินกิจการเดิมของรัฐวิสาหกิจและยังคง
เปนของรัฐอยูเชนเดิม การค้ําประกันจึงเปนการค้ําประกันหนี้ของรัฐ ไมใชหนี้ของบริษัทเอกชน
กรณีจึงมิใ ชเปน การใหสิทธิพิเศษแกบริษัทเอกชน ไมเปน การเลือกปฏิบัติจึงไมขัด หรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา 30
รายละเอียดของขั้นตอนในการเปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจเปนหุน ของบริษัทเปนไปตาม
แผนภูมิ ดังตอไปนี้
คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ
คณะกรรมการนโยบายฯ อาจเชิญผูแทน
พนักงานหรือบุคคลมาใหขอเท็จจริง
หรือใหความเห็น

คณะรัฐมนตรีพิจารณาและอนุมัติในหลักการและแนวทาง
คณะรัฐมนตรีอนุมัติ
คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัท

แตงตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อจัดใหมีการรับฟง
พิจารณาหรือปฏิบัติการแทน
ความเห็นจากประชาชน

คณะกรรมการเตรียมการฯ กําหนดกิจการ สิทธิ หนี้ ความรับผิด และสินทรัพยของรัฐวิสาหกิจที่จะโอนใหแก
บริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นและสวนที่จะตกเปนของกระทรวงการคลังและรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวของ ตามมาตรา 19
คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจพิจารณารายละเอียด ตามมาตรา 21
(แกไขเพิ่มเติมได)
คณะกรรมการนโยบายฯ อาจเชิญผูแทน
พนักงานหรือบุคคลใดมาใหขอเท็จจริง
หรือใหความเห็น
เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
คณะรัฐมนตรีอนุมัติ
นายทะเบียนหุนสวนบริษัทตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หรือนาย
ทะเบียนตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน จํากัด จดทะเบียนบริษัท
ดําเนินกิจการบริษัทตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
หรือกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน จํากัด
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4.6 อํานาจ สิทธิ หรือประโยชนของรัฐวิสาหกิจที่มีการเปลี่ยนทุนเปนหุน
โดยปกติแลว รัฐวิสาหกิจสว นใหญที่ดําเนิน การจัด ทําบริการสาธารณะจําตองมีการใช
อํ า นาจรั ฐ บางส ว นเพื่ อ ให รั ฐ วิ ส าหกิ จ เหล า นั้ น สามารถจั ด ทํ า บริ ก ารสาธารณะได อ ย า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ เมื่ อ รั ฐ วิ ส าหกิ จ เหล า นั้ น เปลี่ ย นสภาพจากรั ฐ วิ ส าหกิ จ ในรู ป แบบเดิ ม มาเป น
รัฐวิสาหกิจในรูปแบบบริษัท กฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจก็ไดกําหนดถึงการดําเนินการเกี่ยวกับ
อํานาจ สิทธิ หรือประโยชนของรัฐวิสาหกิจเหลานั้นไว ดังนี้
1. เมื่อมีการเปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจเปนหุนของบริษัทแลว มาตรา 26 แหงกฎหมายทุน
รัฐวิสาหกิจบัญญัติไววา ในกรณีที่กฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจที่มีการเปลี่ยนทุนเปนหุนของบริษัท
หรือกฎหมายอื่นมีบทบัญญัติเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจดังกลาวตอไปนี้
1.1 มีบทบัญญัติใหอํานาจรัฐวิสาหกิจดําเนินการใดๆ ตอบุคคล ทรัพยสิน หรือสิทธิ
ของบุคคล
1.2 มีบทบัญญัติใหการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจนั้นไดรับยกเวนไมอยูภายใตบังคับ
กฎหมายวาดวยการใด
1.3 มีบทบัญญัติใหไดรับยกเวนการปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องใด
1.4 มีบทบัญญัติใหสิทธิพิเศษแกรัฐวิสาหกิจนั้นเปนกรณีเฉพาะ
1.5 มีบทบัญญัติคุมครองกิจการ พนักงาน หรือลูกจางของรัฐวิสาหกิจ
กรณีดังกลาวทั้ง 5 กรณีนั้น กฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจไดบัญญัติไวในมาตรา 26 วา ให
ถือวาบทบัญญัติดังกลาวทั้ง 5 กรณีมีผลใชบังคับตอไป โดยบริษัทมีฐานะเชนเดียวกับรัฐวิสาหกิจ
ตามกฎหมายดังกลาว แตอยางไรก็ตาม อํานาจ สิทธิ หรือประโยชนดังกลาวนั้นอาจจํากัดหรืองดได
ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา หรืออาจกําหนดในพระราชกฤษฎีก าใหอํานาจนั้นเปนของ
คณะกรรมการคณะหนึ่งคณะใดตามที่จะกําหนดหรือจะใหแตงตั้งโดยคณะกรรมการนโยบายทุน
รัฐวิสาหกิจได
พระราชกฤษฎีกาดังกลาวจะตองมีสาระที่ใหบริษัทคงมีอํานาจ สิทธิ หรือประโยชนเพียง
เทาที่จําเปนแกการดําเนินงานที่จะกอใหเกิดประโยชนตอสวนรวมโดยคํานึงถึงความเปนธรรมใน
การแขงขันทางธุรกิจ การควบคุมใหการใชอํานาจทางกฎหมายเปนไปโดยถูกตองและการรักษา
ผลประโยชนข องรัฐประกอบดว ย ทั้งนี้ อาจกําหนดไวในพระราชกฤษฎีก าใหมีเ งื่อนเวลาหรือ
เงื่อนไขใหตองปฏิบัติหรือใหกรณีใดจะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการดังกลาวมาแลวในวรรค
กอนก็ได โดยกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจนี้ยังไดกําหนดไวในมาตรา 26 วรรคสอง ใหอํานาจ
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คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจที่จะเสนอแนะใหทบทวนแกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีก า
ดังกลาวใหสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจประเภทนั้นอยูเสมอ
บทบัญญัติในมาตรา 26 วรรคแรกและวรรคสองดังกลาวมาแลว จึงเปนบทบัญญัติที่มีขึ้น
เพื่อรองรับสถานะของรัฐวิสาหกิจที่มีก ารเปลี่ยนทุน เปนหุนของบริษัทใหยังคงมีอํานาจรัฐบาง
ประการอยู เ พื่ อ จั ด ทํ า บริ ก ารสาธารณะได แต อ ย า งไรก็ ต าม อํ า นาจดั ง กล า วก็ มี ข อบเขตซึ่ ง
คณะรัฐมนตรีจะตองกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกา และหากเหตุการณเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต
คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ ก็มีอํานาจที่จ ะเสนอแนะคณะรัฐมนตรีใ หทบทวนแกไข
เพิ่มเติมพระราชกฤษฎีการใหสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจประเภทนั้นได
2. ในกรณีที่รัฐวิสาหกิจที่มีการเปลี่ยนทุนเปนหุนของบริษัทไดทําสัญญาที่มีขอกําหนดให
บุคคลผูเปนคูสัญญาไดมีสิทธิในการดําเนินกิจการใด มาตรา 26 วรรคสาม แหงกฎหมายวาดวยทุน
รัฐวิสาหกิจ ไดกําหนดใหคูสัญญาดังกลาวมีสิทธิต ามกฎหมายที่จะดําเนิ นกิจการตามสัญญานั้น
ตอไปจนกวาสัญญาจะสิ้นสุด แมตอมาจะมีกฎหมายกําหนดใหกิจการนั้นตองจัดใหมีการแขงขัน
โดยเสรีก็ตาม
3. อํานาจและสิทธิประโยชนตางๆ ใน 6.1 และ 6.2 ดังกลาวมาแลวนั้นจะสิ้นสุดลงไดใน
สองกรณี คือ
3.1 เมื่อมีการตรากฎหมายวาดวยการดําเนินกิจการที่บริษัทตาม 6.1 หรือคูสัญญาตาม
6.2 ดําเนินการอยู โดยกิจการของบริษัทหรือของคูสัญญาดังกลาวตองอยูในบังคับแหงกฎหมายวา
ดวยการนั้นตามหลักการแหงความเทาเทียมกันอยางเปนธรรมในการแขงขันทางธุรกิจ และในกรณี
ที่กฎหมายดังกลาวกําหนดใหกิจการนั้นตองไดรับอนุญาตหรือสัมปทานหรือตองดําเนินการใดๆ ถา
บริษัทหรือคูสัญญาดังกลาวมีคําขอก็ใหอนุญาตหรือสัมปทานหรือใหดําเนินการดังกลาวไดสําหรับ
กรณีของคูสัญญาใหมีสิทธิดังกลาวไดเทาระยะเวลาที่เหลืออยูตามสัญญา เวนแตคูสัญญาจะยินยอม
สละสิทธิดังกลาว หรือคณะรัฐมนตรี มีมติใหสิทธิดังกลาวสิ้นสุดลงโดยชดเชยคาเสียหายใหตาม
ความเปนธรรม
3.2 เมื่อบริษัทนั้นสิ้นสภาพการเปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
คือ รัฐมีสัดสวนความเปนเจาของนอยกวารอยละหาสิบ
4.7 พนักงานและลูกจาง
มาตรา 25 แห ง กฎหมายว า ด ว ยทุ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ ได ใ ห ห ลั ก ประกั น แก พ นั ก งานของ
รัฐวิสาหกิจที่มีเปลี่ยนทุนเปนหุนของบริษัทโดยกําหนดวาในวันจดทะเบียนบริษัท ใหพนักงาน
ตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติใหเปนลูกจางของบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยการเปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจ
เปนหุนของบริษัทและใหพนักงานเหลานั้น รับเงินเดือนคาจาง และสิทธิประโยชนตางๆ ไมนอย
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กวาที่เคยไดรับอยูเดิม และใหถือวาเวลาการทํางานของพนักงานในรัฐวิสาหกิจเดิมเปนเวลาการ
ทํางานในบริษัทโดยไมถือวาการเปลี่ยนสภาพจากรัฐวิสาหกิจเดิมเปนบริษัทนั้นเปนการเลิกจาง
สวนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานของรัฐวิสาหกิจเดิมที่เปลี่ยนสภาพเปนบริษัทจะยังคง
อยูตอไป โดยใหบริษัทมีฐานะเปนนายจางรวมกับรัฐวิสาหกิจเดิมหรือแทนรัฐวิสาหกิจเดิมแลวแต
กรณี และโดยที่สถานภาพของบริษัทนั้นยังคงมีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจเชนเดิม พนักงานที่โอนมาเปน
พนั ก งานของบริ ษั ท ยั ง คงมี ฐ านะเป น พนั ก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ ภายใต ก ฎหมายว า ด ว ยพนั ก งาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธเชนเดิม
4.8 การยกเลิกกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ
มาตรา 28 วรรคแรก แหงกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจ ไดกลาวถึงการยกเลิกกฎหมาย
จัดตั้งรัฐวิสาหกิจที่มีการเปลี่ยนทุนเป นหุนของบริษัทไววา ในกรณีที่มีมติคณะรัฐมนตรียุบเลิก
รัฐวิสาหกิจใด ใหถือวากฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้นเปนอันยกเลิกตามเงื่อนเวลาที่กําหนดในพระ
ราชกฤษฎีกาเพื่อการนั้น
บทบัญญัติดังกลาวกอใหเกิด ปญหาทางนิติศาสตรเนื่องจากมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
จํานวนหนึ่งเห็นวา มาตรา 28 บัญญัติใหฝายบริหารใชมติคณะรัฐมนตรีเพื่อยกเลิกกฎหมายจัดตั้ง
รัฐวิสาหกิจ เปนการตรากฎหมายขึ้นโดยไมถูกตอง ตามกระบวนการพิจารณาและออกกฎหมายใน
ระบบรัฐสภา กลาวคือ การจัดตั้งรัฐวิสาหกิจแตละแหงนั้นมีการจัดตั้งตามบทบัญญัติของกฎหมายที่
แตกตางกัน โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจที่จัด ตั้งตามบทบัญญัติข องกฎหมายที่แตกตางกัน โดยเฉพาะ
รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกําหนด ดังนั้น ถาฝายบริหารมีนโยบายที่จะ
ยกเลิกกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ ฝายบริหารจะตองดําเนินการตรากฎหมายตามกระบวนการใน
ระบบรัฐสภาเพื่อใหผูแทนของปวงชนชาวไทยไดกลั่นกรองการใชอํานาจของฝายบริหาร กรณีตาม
มาตรา 28 ที่บัญญั ติใ หใ ชมติค ณะรัฐมนตรีเพื่อยุ บเลิก รัฐวิสาหกิจ และใหถือว ากฎหมายจัด ตั้ ง
รัฐ วิ ส าหกิ จ นั้น เป น อั น ยกเลิ ก จึ ง เปน บทบัญ ญั ติ ที่ขั ด แยง ต อ กระบวนการออกกฎหมายตาม
รัฐธรรมนูญ
ประเด็น ปญหาดังกลาวไดมีก ารของใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามาตรการดังกลาวขัด
รัฐธรรมนูญ ซึ่งตอมาศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยที่ 50/2542 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 วา
บทบั ญ ญั ติ ม าตรา 28 วรรคแรกของร า งกฎหมายว า ด ว ยทุ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ ไม ขั ด หรื อ แย ง กั บ
กระบวนการตราพระราชบัญญัติตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญและไมมีขอความที่ขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ โดยใหเหตุผลวา มาตรา 28 วรรคแรกเปน บทบัญญัติข องรางพระราชบัญญัติที่มี
หลักการและเหตุผลในการตรา เนื่องจากเห็นวาเปนการสมควรใหมีกฎหมายที่จะเปนเครื่องมือของ
รัฐเมื่อมีความจําเปนตองเปลี่ยนสถานะของรัฐวิสาหกิจจากรูปแบบเดิมที่เปนรัฐวิสาหกิจประเภท
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องคการของรัฐตามที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นใหเปนรูปแบบบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด แต
ยังคงมีสถานะเปนรัฐวิสาหกิจประเภทหนึ่ง โดยมีการเปลี่ยนทุนจากรัฐวิสาหกิจเดิมเปนทุนของ
บริษัทที่รัฐถือหุน ทั้งหมด และยังคงใหมีอํานาจหนาที่เชน เดิม รวมทั้งใหพนัก งานมีฐานะเปน
เชนเดียวกับที่เคยเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจเดิม ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินกิจการ
และเปนพื้นฐานเบื้องตนที่จะแปรรูปรัฐวิสาหกิจใหเปนองคกรธุรกิจอยางเต็มรูปแบบใหกระทําได
โดยสะดวกเมื่อไดมีการเตรียมการในรายละเอียดเกี่ยวกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเรียบรอยแลว โดย
การกระจายหุนมีรัฐถือไวใหแกภาคเอกชนไดเขามามีสวนรวมในการลงทุนและการบริหารจัดการ
ในกิ จ การที่ รั ฐ วิ ส าหกิ จ เดิ ม ดํ า เนิ น การอยู ไ ด ต อ ไปในอนาคต โดยมาตรา 22 กํ า หนดให
กระทรวงการคลังยังคงถือหุนดังกลาวไวทั้งหมด ซึ่งหมายถึงบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
นั้นยังคงมีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจแตไมใชในรูปแบบขององคการของรัฐ จะเปลี่ยนรัฐวิสาหกิจที่มี
รูปแบบการเปนบริษั ทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งมีผลทําใหรัฐวิสาหกิจ ในรูปแบบของ
องค ก ารของรั ฐ สิน สภาพไป การที่ม าตรา 28 บัญ ญั ติ ใ ห ใ นกรณี ที่ มีม ติ ค ณะรั ฐ มนตรี ยุบ เลิ ก
รัฐวิสาหกิจใด ใหถือวากฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจเปนอันยกเลิกไปนั้น มิไดหมายความวากฎหมาย
จัดตั้งรัฐวิสาหกิจตองเป นไปตามเวลาที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาที่ต ราขึ้นเพื่อการนั้นซึ่งเปน
เงื่ อ นเวลา และเมื่อ ต อ งด ว ยเงื่ อ นไขและเงื่ อนเวลาครบทั้ ง สองประการแล ว กฎหมายจั ด ตั้ ง
รัฐวิส าหกิ จ จึงถู ก ยกเลิก โดยร างพระราชบัญญั ติทุน รัฐวิส าหกิ จ ฯ มาตรา 28 นี้ เมื่อ การยกเลิ ก
กฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจทีเ่ ปนพระราชบัญญัติหรือพระราชกําหนดหรือประกาศของคณะปฏิวัติ
ไดดําเนินการโดยรางพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจฯ ที่มีผลบังคับใชเปนกฎหมายแลว ก็จะเปน
การยกเลิก โดยกฎหมายที่ มีลํ า ดับ ชั้ น ของกฎหมายเดี ย วกั น อนึ่ ง การที่ มาตรา 28 วรรคหนึ่ ง
กําหนดใหมติค ณะรัฐมนตรีที่ใ หยุบเลิก รัฐวิสาหกิจ เปน เงื่อนไขและพระราชกฤษฎีก ากําหนด
ระยะเวลาเปนเงื่อนเวลา เพื่อใหมาตรา 28 มีผลเปนการยกเลิกกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ นั้นราง
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจฯดังกลาวมีวัตถุประสงคในการยกเลิกกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจเปน
การทั่วไปโดยใหอํานาจในสวนที่เปนเงื่อนไขและเงื่อนเวลาของการใหกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ
แตละฉบับยกเลิกเมื่อใดไปใหคณะรัฐมนตรีเพื่อใหคณะรัฐมนตรีซึ่งเปนฝายบริหาร ที่ตองบริหาร
ราชการแผนดินใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ไดแถลงตอรัฐสภาพิจารณามีมติในเรื่องนี้ เมื่อ
เห็นวาไดมีการดําเนินการครบถวนตามหลักเกณฑของรางพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจฯ และไม
มีกรณีใดที่รัฐวิสาหกิจเดิมจะตองดําเนินการตอไปแลว โดยจะตองตราเปนพระราชกฤษฎีกาและ
รายงานตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาตามรางพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจฯ จึงเห็นวาขอความ
ในมาตรา 28 วรรคหนึ่งไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
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1. หลักเกณฑเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจ
คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2547 ลงมติเห็นชอบกรอบหลักเกณฑ
การกระจายหุนรัฐวิสาหกิจใหประชานทั่วไปหลักเกณฑการจัดสรรหุนใหพนักงานรัฐวิสาหกิจทีเ่ ขา
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และหลักการดูแลผลประโยชนของประเทศชาติ
ประชาชน ผูบริโภค และพนัก งานรัฐวิสาหกิจ เพื่อใชเปน บรรทัดฐานในการดําเนิน การตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
1.1 หลักเกณฑการกระจายหุนรัฐวิสาหกิจใหกับประชาชนทั่วไป เพื่อใหการกระจาย
หุนรัฐวิสาหกิจที่เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีความโปรงใส เปนธรรม และ
สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลที่สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการเปนเจาของรัฐวิสาหกิจ
อยางแทจริง จึงกําหนดหลักเกณฑเพื่อใชเปนแนวทางในการเสนอขายหุนครั้งแรก (Initial Public
Offering : IPO) ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังนี้
ก. ในการกระจายหุนจะใหความสําคัญกับผูลงทุนในประเทศทั้งประชาชนทั่วไป
และนักลงทุนสถาบัน
ข. ไมมีการจัดสรรหุนใหผูมีอุปการคุณ
ค. ลูกคาของสถาบันการเงิน และบริษัทหลักทรัพยใหจองหุนผานกระบวนการสุม
เลือก (Random) รวมกับประชาชนทั่วไป
ง. การกระจายหุ น ให ประชาชนทั่ว ไป จะจัด สรรผ านกระบวนการสุ มเลือ ก
(Random) โดยวิธีการจัดสรรแบบขั้นบันไดผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และใหโอกาส
กับผูจองซื้อหุนจํานวนนอยเปนสําคัญ โดยจะเปดระยะเวลาจองใหเพียงพอ
จ. รัฐบาลจะถือหุน ขางมากไมนอยกวารอยละ 50 ของทุนจดทะเบียน เพื่อคง
สภาพการเปนรัฐวิสาหกิจที่ประกอบกิจการดานไฟฟาและน้ําประปา ภาครัฐจะยังคงถือหุนไมนอย
กวารอยละ 75 ของทุนจดทะเบียน
ในทุกกรณี บุคคลใดไมวาจะเปนคนไทยหรือตางประเทศจะถือหุนเกินกวารอยละ 5 ของ
ทุนจดทะเบียนไมได เวน แตกรณีที่ผูถือหุนเปนสวนราชการ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธี
งบประมาณ กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีและมีวัตถุประสงคมุงเนนการลงทุนใน
หลัก ทรัพยข องรัฐบาล หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง นัก
ลงทุนตางประเทศจะถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 25 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทไมได
2. หลักเกณฑการจัดสรรหุนใหพนักงานรัฐวิสาหกิจ
เพื่อใหการจัด สรรหุนใหพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีค วามเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงใหทบทวนมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวัน ที่ 27 มกราคม 2547 เกี่ยวกับกรอบหลัก เกณฑก ารจัด สรรหุน ใหพนักงาน
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รัฐวิสาหกิจที่ดําเนินการแปลงสภาพเปนบริษัทมหาชนและนํา หุนเขาจดทะเบียนและจําหนายใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเห็นชอบการกําหนดหลักเกณฑการจัดสรรหุนใหพนักงาน
รัฐวิสาหกิจใหม เปนดังนี้
2.1 ใหพนักงานไดรับผลประโยชนตอบแทนเปนจํานวน 8 เทาของเงินเดือน ณ วัน
กอนการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท (ผลประโยชนตอบแทนคํานวณจากผลตางระหวางราคาที่เสนอ
ขายใหนักลงทุนทั่ว ไปกับราคาที่พนัก งานจายเงินซื้อหุน ) และเปนการใหค รั้งเดียวเมื่อมีการนํา
รัฐวิสาหกิจเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2.2 ในการจัดสรรหุน รัฐตองการสนับสนุนใหพนักงานรัฐวิสาหกิจเปนเจาของหุน จึง
ใหกําหนดทางเลือกไว 2 ทางเลือก เพื่อเปน การชว ยลดภารทางการเงินของพนักงาน โดยทั้ง 2
ทางเลือก พนักงานจะไดรับผลประโยชนตอบแทนเปนจํานวนเทากัน
ทางเลื อ กที่ 1 พนั ก งานจ า ยเงิ น ซื้ อ หุ น ในราคาตามมู ล ค า ที่ ต ราไว (PAR) โดย
กระทรวงการคลังจะหาแหลงเงินกูซึ่งใหสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยผอนปรน
ทางเลือกที่ 2 พนักงานไมตองจายเงินซื้อหุน โดยรัฐวิสาหกิจจายแทนในราคาตามมูลคาที่
ตราไว (PAR) ซึ่งพนักงานจะไดรับหุนในจํานวนที่นอยกวาทางเลือกที่ 1
ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจแตละแหงเปนผูพิจารณาจัดสรรหุน ใหพนักงาน
ตามหลักเกณฑในขอ 2.6.2.1 และ 2.6.2.2 โดยใหกําหนดระยะเวลาขั้นต่ําที่พนักงานตองถือครอง
หุนไวดวย
2.3 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพของพนัก งานรัฐวิสาหกิจ นั้น ๆ จะได รับการจัด สรรหุน
จํานวนหนึ่งในราคาที่เสนอขายใหกับนักลงทุนทั่วไป
3. หลักการดูแลผลประโยชนของประเทศชาติ ประชาชนผูบริโภคและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
กําหนดหลัก การดูแลผลประโยชนข องประเทศชาติ ประชาชนผูบริโภค และพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ เพื่อยึดถือเปนกรอบในการดําเนินการแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจใหเกิดประโยชนสูงสุด
ดังนี้
3.1 หลักการดูแลผลประโยชนของประเทศชาติและประชาชน
ก. รักษาสาธารณสมบัติและทรัพยสินของชาติไมใหตกอยูในการครอบครองของ
บุคคลกลุมใดกลุมหนึ่ง โดยนํามาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 มาใช ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติใหทรัพยสินที่ไดมาโดยใชอํานาจรัฐไปเปนของกระทรวงการคลังหรือเปน
ของบริษัทก็ไดตามความจําเปนแลวแตกรณี สวนสิทธิในการใชที่ราชพัสดุหรือสาธารณสมบัติของ
แผนดินที่รัฐวิสาหกิจเคยมีอยู ใหบริษัทยังคงใชตอไปไดตามเงื่อนไขเดิม แตตองจายคาตอบแทน
เปนรายไดแผนดินตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
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ข. ใหประชาชนชาวไทยมีสวนรวมเปนเจาของรัฐวิสาหกิจอยางแทจริง โดยเนน
จัดสรรหุนใหผูถือหุนรายยอยกอน และจะไมมีการจัดสรรในลักษณะที่ใหสิทธิพิเศษแกบุคคล กลุม
หนึ่งกลุมใด
ค. ปองกันมิใหบุคคลรายใดรายหนึ่งเขามาครอบงํากิจการของรัฐวิสาหกิจ โดยจะ
ดําเนิน การใหมีก ารจํากัด สัด สว นการถือหุน ของผูลงทุน แตละรายไมเกิน รอยละ 5 ของทุน จด
ทะเบียน และในกรณีที่เปนนักลงทุนตางประเทศจะถือหุนรวมกันไดไมเกินรอยละ 25 ของทุนจด
ทะเบียน
ง. มีกลไกกํากับดูแลการใชอํานาจผูกขาดอยางเปนระบบ เพื่อไมใหรัฐวิสาหกิจที่
แปลงสภาพใชอํานาจผูกขาดโดยไมเปนธรรมตอผูบริโภคและผูประกอบการรายอื่น
จ. สรา งวิ นัย ทางการเงิน ให กั บรั ฐ วิ สาหกิ จ และสรา งความเสมอภาคในการ
ประกอบธุรกิจ โดยรัฐจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมการค้ําประกันเงินกูของรัฐวิสาหกิจ
3.2 หลักการดูแลผลประโยชนของผูบริโภค
ก. มีกลไกกํากับดูแลการใชอํานาจผูกขาดอยางเปนระบบ เพื่อไมใหรัฐวิสาหกิจที่
แปลงสภาพใชอํานาจผูกขาดโดยไมเปนธรรมตอผูบริโภค
ข. คงสถานะความเปนผูถือหุนใหญ รัฐจะถือหุนในรัฐวิสาหกิจที่แปลงสภาพไม
ต่ํากวารอยละ 50 ของทุน จดทะเบียน เพื่ อสรางความมั่น ใจวารัฐวิ สาหกิจ จะดํา เนิน การที่เป น
ประโยชนตอประชาชนทั่วไปสําหรับรัฐวิสาหกิจที่ประกอบกิจการดานไฟฟาและน้ําประปา รัฐจะ
ยังคงถือหุนไมนอยรอยละ 75 ของทุน จดทะเบียน ทั้งนี้ ไมร วมถึงรัฐวิสาหกิจที่รัฐไมจําเปนตอง
ดําเนินการ เนื่องจากมีภาคเอกชนดําเนินการไดดีอยูแลว
3.3 หลักการดูแลผลประโยชนของพนักงาน
ก. สรางความมั่นคงและรักษาสิทธิประโยชนของพนักงาน โดยพนักงานจะไดรับ
สิทธิประโยชนไมนอยกวาเดิม นับอายุงานตอเนื่อง และไมปลดพนักงาน
ข. จัดสรรหุนใหพนักงานมีสวนเปนเจาของพนักงานจะไดรับการจัดสรรหุนใน
ราคาพิเศษ เพื่อตอบแทนความรวมมือที่พนักงานไดรวมกันสรางองคกร

บทที่ 5
ขอสรุปและขอเสนอแนะการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
จากการศึกษาถึงสาระสําคัญของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจไทยที่ผานมาขางตนทั้งหมด จะ
พบว าประเทศไทย “ไมมี ” กฎหมายเฉพาะสําหรับการแปรรูปรั ฐวิ สาหกิจ อั น หมายความถึ ง
กฎหมายพิเศษที่มีขึ้นเพื่อแปรรูปกิจการของรัฐไปเปนเอกชน และนอกจากนี้ กฎหมายที่มีอยู คือ
กฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลนํามาใชเปนประตูที่จะนําไปสูการแปรรูปรัฐวิสาหกิจก็ยัง
เปนกฎหมายที่มีขอถกเถียงอยูในหลายประการ
เมื่อพิจารณาถึงความเปนมาของกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจแลวจะเห็นไดวาแมในอดีต
ประเทศไทยจะประสบปญหาเกี่ยวกับ รัฐวิสาหกิจ ในหลายๆ กรณีจ นมีค วามคิด ที่จ ะแปรรู ป
รัฐวิสาหกิจ แตประเทศไทยก็ยังไมเคยทําการศึกษาวิเคราะหรูปแบบหรือวิธีการที่เหมาะสมสําหรับ
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ เมื่อประเทศไทยประสบปญหาเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540 ทําใหตอง “ แปร
รูป รัฐ วิส าหกิจ ” เพื่อลดภาระคาใชจ ายของรัฐและเพื่อให เกิด รายไดเข ารัฐจึง เริ่มมีก ารพูด ถึ ง
กฎหมายวาดวยการแปรรูปรัฐวิสาหกิจอีกครั้งหนึ่ง แตอยางไรก็ตาม การจัดทํากฎหมายวาดวยทุน
รัฐวิสาหกิจก็เปนไปดวยความรีบเรงภายใตกรอบเวลาที่ไดไปทําความตกลงไวกับตางประเทศ จึงทํา
ใหกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจอันเปนกฎหมายสําคัญของประเทศอีกฉบับหนึ่งที่จัดทําขึ้นโดย
ขาดการศึกษาวิเคราะหอยางละเอียด รวมทั้งมิไดมีการศึกษาถึงประสบการณที่เคยเกิดขึ้นมาแลวใน
ตางประเทศดวย ซึ่งเมื่อไดทําการศึกษากฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจแลว มีความเห็นวาการแปร
รูปรัฐวิสาหกิจโดยกระบวนการตามกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจสรุปผลไดดังนี้
1. กระบวนการจัดทํากฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจขาดการศึกษาวิเคราะหอยางเปนระบบ
กฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจก็เปนเชนเดียวกับกฎหมายสําคัญอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย คือ
ขาดการศึกษาวิเคราะหอยางเปนระบบ ที่วาขาดการศึกษาวิเคราะหอยางเปนระบบนั้นหมายความวา
รางกฎหมายสว นใหญถูก จัดทําขึ้นโดยความคิดริเริ่มของหนวยงานหรือของรัฐบาลที่มิไดมีการ
ศึกษาวิจัยถึงผลดีผลเสียของกฎหมายมิไดทําการศึกษาเปรียบเทียบถึงกฎหมายลักษณะดังกลาวกับ
ประสบการณของตางประเทศที่มีมากอน
กฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจจะเกิดขึ้นจากเหตุผลที่คอนขางจะมีความเปน “สากล” หรือ
“ ระหว า งประเทศ ” อยูเ ป น อย า งมาก คื อ เพื่อ “ ขานรั บ ” กระแสโลกเกี่ ย วกั บการแปรรู ป
รัฐวิสาหกิจและเพื่อแกไขปญหาเศรษฐกิจตามแนวทางที่กําหนดรวมกับ “ IMF ” แตกฎหมายวาดวย
ทุนรัฐวิสาหกิจก็เปนกฎหมาย “ไทย ๆ ” อีกฉบับหนึ่งที่เกิดขึ้นมาดวยวิธีที่ใชกันอยูมาเปนเวลานาน
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แลว คือ การยกรางกฎหมายโดยหนวยงานที่แมจะเปนหนวยงานที่รับผิดชอบหรือมีความชํานาญก็
ตาม แตก็เปน ความชํานาญในระดับหนึ่งซึ่งยังไมมีค วามเปน “ สากล ” เทาไหร กฎหมายฉบับ
ดังกลาวจึงเกิดขึ้นมาโดยขาดการศึกษาถึงประสบการณในเรื่องการแปรรูปรัฐวิสาหกิจทีต่ า งประเทศ
ไมวาจะเปนประเทศที่พัฒ นาแลวอยางเชน อังกฤษกับฝรั่งเศสหรือประเทศที่กําลังพัฒนาอยาง
ประเทศตาง ๆ ในทวีปอเมริกาใตที่ทํากันอยูซ ึ่งบางประเทศที่ประสบผลสําเร็จและในขณะเดียวกัน
บางประเทศก็ประสบความลมเหลว
2. กระบวนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่ไมครบขั้นตอน กฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจเปน
กฎหมายที่จัดทําขึ้นเพื่อใหเปนเครื่องมือในการเปลี่ยนทุน ของรัฐวิสาหกิจใหเปน หุนของบริษัท
กฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจมิไดมีเนื้อหาสาระที่กาวลว งลงไปถึงรายละเอียดของการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจแตอยางใดทั้งสิน ดังนั้น เมื่อรัฐวิสาหกิจใดที่ไดดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายวา
ดวยทุนรัฐวิสาหกิจอยางครบถวนแลว รัฐวิสาหกิจนั้นก็จะกลายสภาพเปนรัฐวิสาหกิจในรูปแบบ
ของบริษัทที่มีทุนเปนเรื่องหุน เพราะกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจกําหนดไวแตเพียงวิธีการแปลง
ทุนของรัฐวิสาหกิจ ใหเปนหุนเทานั้นมิไดกาวไปถึงการขายหุนดังกลาวใหกับเอกชน ดังนั้น การ
แปรรูปรัฐวิสาหกิจในประเทศไทยจึงไมอาจเกิดขึ้นไดจากกฎหมาย วาดวยทุนรัฐวิสาหกิจ เพราะ
กฎหมายดังกลาวมิไดกําหนดกระบวนการตอไปที่เกิดขึ้นภายหลังการเปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจไป
เปนหุนของ บริษัทแลววารัฐจะทําอยางไรกับการนําหุนของบริษัทที่เปนรัฐวิสาหกิจอยูออกขาย
3. เนื้อ หาสาระของกฎหมายที่ “ซอนเรน ” วัตถุประสงคบางอยาง เมื่อพิจ ารณาวิธีการ
จัดทํากฎหมายทุนรัฐวิสาหกิจ โครงสรางของกฎหมายอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการนโยบายทุน
รัฐวิสาหกิจ การถายโอนสิทธิประโยชนของรัฐวิสาหกิจในรูปองคการของรัฐไปยังรัฐวิสาหกิจใน
รูป บริ ษัท การยกเลิก กฎหมายจั ด ตั้ งรั ฐวิ สาหกิ จ ว าด ว ยการตราพระราชกฤษฎีก า รวมทั้ งการ
กําหนดใหกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจซึ่งเปนกฎหมายที่ทุกคนเขาใจเปน “กฎหมายกลาง” ใน
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ไมกลาวถึงกระบวนการที่เกิดขึ้นภายหลังจากแปลงทุนของรัฐวิสาหกิจเปน
หุนของบริษัทจะเห็นไดวา ทั้งหมดมีความสัมพันธกันอยางเปนระบบจนไมอาจทําใหเขาใจไดวา
เกิดจากความบังเอิญ นั่นคือการมีสวนรวมของฝายการเมือง ซึ่งเมื่อผูวิจัยไดพิจ ารณาจากเนื้อหา
สาระของกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจแลว คงไมอาจเปลี่ยนความเขาใจเปนอยางอื่นไดนอกจาก
ตั้งขอสงสัยวากฎหมายวาดว ยทุนรัฐวิสาหกิจมีเนื้อหาสาระที่ “ซอนเรน” วัตถุประสงคบางอยาง
กลาวคือ
3.1 การจัดทํากฎหมายเปนไปอยางรีบเรง ขาดการศึกษาวิเคราะหถึงผลดีผลเสียและ
ผลกระทบที่จะเกิดการแปลงทุนของรัฐวิสาหกิจใหเปนหุน
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3.2 ไมมีก ารนําเอากระบวนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่ใชกันอยูในตางประเทศ และ
ประสบผลสําเร็จเปนอยางดีมาปรับใช กลับสรางกระบวนการขึ้นมาใหมยังมิไดทําการศึกษาวาจะ
เกิดผลสําเร็จหรือไม
3.3 โครงสรางของกฎหมายเอื้อประโยชนใหกับฝายการเมืองอยางมากเริ่มตั้งแตให
คณะรั ฐ มนตรี เ ปน ผู มี “อํ า นาจในการเลื อ ก” รั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ จ ะนํ า มาแปลงทุน เป น หุน การให
คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจซึ่งประกอบดวยฝายการเมืองเปนสวนใหญ การใหอํานาจ
คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจที่จะ “ ควบคุม ” การดําเนิน การตามกฎหมายวาดว ยทุน
รัฐวิสาหกิจทุกขั้นตอน ไมวาจะเปนการเสนอแนะตาง ๆ ตอคณะรัฐมนตรีรวมทั้งการแกไขเพิ่มเติม
ขอเสนอของคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัท ได ซึ่งในประการหลังนี้ทําใหอาจกลาวไดวา
คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจซึ่งประกอบดวยคณะบุคคลไมเกิน 26 คน ที่มาจากบุคคลใน
คณะรัฐมนตรีประมาณ 16 คน มาจากผูที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งไมเกิน 6 คน และมาจากขาราชการ
ประจําอีก 5 คน เปนคณะกรรมการที่มีอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเกี่ยวกับการดําเนินการแปลงทุนของ
รัฐวิสาหกิจใหเปนหุนของบริษัท
นอกเหนือจากที่กลาวมาแลว ยังมีการใหอํานาจฝายการเมืองแทรกอยูตามสวนตาง ๆ ของ
กฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจ ไมวาจะเปนการใหคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทกําหนด
กิจการ สิทธิ หนี้ ความรับผิดและสินทรัพยของรัฐวิสาหกิจสวนที่จะโอนใหแกบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้น
การกําหนดจํานวนหุนและมูลคาหุน การกําหนดรายชื่อกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการนโยบาย
ทุนรั ฐวิ สาหกิ จสามารถแก ไขเพิ่ มเติ มสิ่ งต าง ๆ เหลานี้ได รวมถึงการใหอํ านาจคณะกรรมการ
นโยบายทุนรัฐวิสาหกิจที่จะแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาใชอํานาจพิเศษของรัฐวิสาหกิจ ที่ไดแปลง
เปนบริษัทแลว
ดวย
สิ่งตาง ๆ ที่กลาวมาแลวและปรากฏอยูในเนื้อหาสาระของกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจ
จึงทําใหเขาใจไดวา กฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจนั้นเปนกฎหมายที่ “ ซอนเรน ” วัตถุประสงค
สําคัญอยางหนึง่ คือมีการกําหนดไวในกฎหมายใหอํานาจกับฝายการเมืองที่เปนรัฐบาลที่จะทําการ
แปลงทุนของรัฐวิสาหกิจใหเปนหุนและนําหุนของรัฐวิสาหกิจ นั้นออกขายไดอยางรวดเร็วซึ่งก็
จะตองเปนภาระของประชาชน ที่จะตองรอดูตอไปวา การกระทําดังกลาวนั้นทําเพื่อประโยชนของ
ประเทศชาติหรือของฝายการเมืองที่เปนรัฐบาล
4. การยกเลิกกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจโดยฝายบริหาร ประเด็นดังกลาวเปนประเด็นที่
ถื อ ว า ผิ ด หลั ก กฎหมายที่ สุ ด ประเด็ น หนึ่ ง ที่ ก อ ให เ กิ ด กระแสความขั ด แย ง ในสั ง คม แม ศ าล
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รัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยออกมาแลววาสามารถทําได แตก็ไมสามารถที่จะทําลายความเขาใจในระบบ
“ ลําดับศักดิ์ของกฎหมาย ” ที่มีอยูในสังคมไทยมาเปนเวลาชานานแลว
หากจะตั้ง คํา ถามวา ทํ าไมกฎหมายวา ดว ยทุ น รั ฐวิส าหกิจ จึง ไม บัญญั ติใ หก ารยกเลิ ก
กฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจที่แปลงทุนเปน หุน และจดทะเบียนเปนบริษัท ทําโดยกฎหมายระดับ
เดียวกับกฎหมายจัด ตั้งรัฐวิสาหกิจ นั้น คําตอบคงมีอยูสองประการ คือ ประการแรก การจัด ทํา
กฎหมายยกเลิกกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจระดับพระราชบัญญัติตองทําเปนพระราชบัญญัติ ซึ่งตอง
ผานการพิจารณาของรัฐสภาที่มักจะอางกันอยูเสมอวาจะตองใชระยะเวลานานไมทันความตองการ
ของรัฐบาล กับคําตอบประการที่สอง คือ ตองการใหอํานาจแกฝายการเมืองที่เปนรัฐบาลที่จะ “รวบ
รัด” การดําเนินการตาง ๆ ทั้งหมดใหอยูที่ฝายตนแตเพียงฝายเดียว ดังนั้น ความประสงคดังกลาวจึง
แสดงออกมาในมาตรา 28 แหงกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจที่วา “ในกรณีที่มีมติคณะรัฐมนตรียุบ
เลิกรัฐวิสาหกิจใด ใหถือวากฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้นเปนอันยกเลิกตามเงื่อนเวลาที่กําหนดใน
พระราชกฤษฎีกาที่ตราขึ้นเพื่อการนั้น” ดังนั้น บทบัญญัติดังกลาวจึงไดทําลายระบบลําดับศักดิ์ของ
กฎหมายในประเทศไทยลงอยางสิ้นเชิง และเพื่อพิจารณาเรื่องดังกลาวจากคําวินิจฉั ยของตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญบางทานประกอบดวยแลว จะเห็นไดวา ปจจุบันประเทศไทย ไมมีลําดับศักดิ์ของ
กฎหมายหลงเหลืออยูอีกแลว ความชอบธรรมตาง ๆ สามารถเกิดขึ้นไดจากการเขียนกฎหมายตาม
ความตองการของตนเองแตเพียงอยางเดียว โดยไมคํานึงถึงจารีตประเพณีหรือสิ่งอื่น ๆ ที่ปฏิบัติกัน
มาอยูเปนเวลานานจึงอาจกลาวไดวา การใหอํานาจฝายบริหารยุบเลิกรัฐวิสาหกิจไดโดยไมตองผาน
กระบวนการทางรัฐสภา แมจะเปนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่ทําโดยไมตองมีการตรากฎหมายหลาย
ฉบับ แตก็เปนการกระทําที่ไมเหมาะสมและไมควรรวมทั้งยังเปนการใหอํานาจ “คณะรัฐมนตรี” อีก
ประการหนึ่งอยางเกินความจําเปนซึ่งจะสงผลกระทบตามมาในวันขางหนาอยางมาก
5. กระบวนการตามกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจทั้งหมดไมมีความโปรงใส ขอสังเกตทั้ง
4 ประการขางตน นํา มาซึ่ งบทสรุปของขอ สังเกตในประการสุ ด ทาย คือ ความไม โ ปรง ใสใน
กระบวนการตาง ๆ ตามที่บัญญัติไวในกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจ
จากขอมูลที่ปรากฏทําใหทราบวา รัฐวิสาหกิจจํานวนกวา 60 แหงสินทรัพยรวมกันกวา 4
ลานลานบาท มีพนักงานกวา 1 ลานคนมีงบประมาณรวมกันปละประมาณ 1 ลานลานบาท ทํา
รายไดใหแกรัฐประมาณปละ 20,000 ลานบาท จากขอมูลดังกลาวทําใหเราเห็นภาพวา รัฐวิสาหกิจก็
คือ “ ขุมทรัพย ” หนึ่งของประเทศไทย ขุมทรัพยนี้ มิไดเกิดขึ้นมาจากการเนรมิตหรือความบังเอิญ
แตหากเกิดขึ้นมากจากรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยที่ผานมาไดทุมเทเงินงบประมาณจํานวนมากเพื่อให
รั ฐ วิ ส าหกิ จ เหล า นั้ น สามารถดํ า เนิ น การจั ด ทํ า บริ ก ารสาธารณะให กั บ ประชาชนได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น การแปรรูปรัฐวิสาหกิจหรือการ “ ขาย ” รัฐวิสาหกิจเหลานี้จึงตองดําเนินการ
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อยางรอบคอบเพื่อวัต ถุประสงคสองประการ คือ มิใหรัฐและประชาชนที่ตางก็มีผลประโยชน
เกี่ยวของกับรัฐวิสาหกิจตองเสียประโยชน
แตอยางไรก็ตาม เนื้อหาสาระของกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจมิไดตอบสนองสิ่งสองสิ่ง
ที่กลาวไปขางตน คือ ประโยชนของรัฐและประโยชนของประชาชน รัฐไดลงทุนไปในรัฐวิสาหกิจ
เปนอยางมาก แตเมื่อจะ “ ขาย ” รัฐวิสาหกิจ กลับทําโดยการใชกฎหมายไมกี่มาตราและคนไมกี่คน
ซึ่งคนไมกี่คนเหลานั้น “ ฝายการเมือง ” ที่เรามักจะตั้งขอสงสัยวาเขามาทํางานเพื่อประโยชนของ
ตนและและพวกพองมากกวาประโยชนของประเทศชาติ หากตรวจสอบเหตุผลในการปฏิวัติรัฐ
ประการแทบทุกครั้งก็จะพบวาเกิด จากการที่คณะปฏิวัติรัฐประหาร “ ทนไมไ ด ” กับการทุจริต
คอรัปชั่น ของนัก การเมือง รัฐธรรมนูญฉบับปจ จุบันเกิดขึ้นก็ดวยเหตุผลสําคัญ คือ ตองการวาง
มาตรฐานและกลไกในการปองกันการทุจริตคอรัปชั่นของนักการเมือง ดังนั้น จึงไมมีเหตุผลใดเลย
ที่จ ะมอบอํานาจเบ็ด เสร็จเด็ด ขาดทุ กขั้น ตอนในการ “ ขาย ” รัฐวิสาหกิจ ทําใหกับนักการเมือง
เพื่อใหเขามาดําเนินการดังกลาว ซึ่ง “ เสี่ยง ” ตอการทําใหรัฐตองเสียประโยชนซ้ําแลวซ้ําเลาตอไป
อีกไมรูจักจบสิ้น นอกจากนี้ ในกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจเองก็มิไดมีบทบัญญัติหรือมาตรการ
ใดมารองรับหรือเปนหลักประกันใหกับประชาชนทั้งหลายวา เมื่อ “ ขาย ” รัฐวิสาหกิจเหลานั้นไป
แลวประชาชนจะยังไดรับบริการนี้ดีและราคาไมแพงเหมือนครั้งที่รัฐวิสาหกิจเปนผูจัดทําโดยอาศัย
งบประมาณของรัฐหรือไม
จึงอาจกลาวโดยสรุปไดวา การแปรรูปรัฐวิสาหกิจโดยใชมาตรการตามกฎหมายวาดวยทุน
รัฐวิสาหกิจ มีปจ จัยความเสี่ยงสูงที่จ ะทําใหรัฐขาดประโยชนและประชาชนก็เชนกัน ที่จ ะตอง
ประสบปญหาตาง ๆ ทั้งนี้ เนื่องมาจากกระบวนการของกฎหมายฉบับนี้ไมโปรงใส ใหอํานาจฝาย
การเมืองอยางมากตั้งแตเริ่มตนคัดเลือกรัฐวิสาหกิจที่จะนํามา “ ขาย ” การเขาไปยุงเกี่ยวกับการ
ดํา เนิ น การทุ ก ขั้ น ตอน รวมทั้ ง ในตอนจบสามารถมี ม ติ ค ณะรั ฐ มนตรียุ บ เลิ ก รั ฐ วิ ส าหกิ จ ได
กระบวนการตาง ๆ ที่ใหอํานาจฝายการเมืองอยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาดจึงเปนกระบวนการที่รวบรัดและ
ไมโปรงใสอันอาจสงผลทําใหประเทศชาติและประชาชนตองเสียประโยชนได
จากการศึกษาวิจัยที่ผามาทั้งหมด คือ การศึกษาถึงวิวัฒนาการของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
ในประเทศไทย การแปรรูปรัฐวิสาหกิจในตางประเทศรวมทั้งการศึกษาวิเคราะหกฎหมายไทยที่มี
สวนเกี่ยวของกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่ใชบังคับอยู ทําใหพอมองเห็นในเบื้องตนวา การแปรรูป
รัฐวิสาหกิจในประเทศไทยที่กําลังจะเกิดขึ้นไมนา จะเปนสิ่งที่ถูกตองเพราะกระบวนการทั้งหมดไม
มีสวนใดเลยที่บงบอกถึงการดําเนินการเพื่อปกปองประโยชนสาธารณะหรือประโยชนของประเทศ
แตอยางไรก็ตาม เนื่องจากประเทศไทยคงไมสามารถหลีกเลี่ยงการแปรรูปรัฐวิสาหกิจไดดวยเหตุผล
ที่มาจากทั้งภายในและภายนอกประเทศ ดังนั้น จึงสมควรหาวิธีการที่จะทําการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
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ใหมเพื่อมิใหเกิดปญหาตาง ๆ ดังที่ไดทําการศึกษาวิเคราะหไปแลวโดยผูวิจัยมีความเห็นและมีความ
มั่นใจในระบบการมี “ กฎหมายกลาง ” เพื่อการแปรรูปรัฐวิสาหกิจทุกแหงเชนเดียวกับระบบการมี
“ กฎหมายกลาง ” เพื่อการแปรรูปรัฐวิสาหกิจในประเทศฝรั่งเศส จึงไดทําการยกราง “ กฎหมาย
กลางเพื่อการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ” สําหรับประเทศไทยขึ้นเพื่อเปนหลักเกณฑที่ใชในการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจตอไปในอนาคต โดยมีหลักการและสาระสําคัญดังตอไปนี้
ก. การกําหนดรายชื่อรัฐ วิสาหกิจที่จะตองไดรับ การแปรรูปไวในบัญชีรายชื่อแนบทาย
กฎหมาย การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ นั้น เปน อํานาจของรัฐสภาเพราะเกี่ยวของกับประชาชนทั้ง
ประเทศทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และบริการสาธารณะ แตอยางไรก็ต าม การที่จะใหรัฐสภา
จัด ทํ ากฏหมายเพื่ อการแปรรูป รัฐวิ สาหกิจ แตละแหง นั้น เปน ไปได ยากเพราะจะตอ งใช ร ะยะ
เวลานานและอาจเกิดความไมมั่นคงแนน อนทางการเมือง ดังนั้น จึงเห็นสมควรที่จะ“ กําหนด ”
รายชื่อรัฐวิสาหกิจที่รัฐสภาเห็นวาควรไดรับการแปรรูปไวในรางกฎหมาย เพื่อใหรายชื่อรัฐวิสาหกิจ
เหลานั้นไดรับความเห็น ชอบจากตัว แทนประชาชนคือ รัฐสภา และเพื่อใหมีก ารพิจารณาอยาง
รอบคอบและถี่ถวนโดยตัวแทนประชาชนถึงความจําเปนที่จะตองแปรรูปรัฐวิสาหกิจใดบาง
การกําหนดรายชื่อรัฐวิสาหกิจที่จะตองอยูในขายที่จะถูกแปรรูปไวทายรางกฏหมายนั้นอาจ
สรางความยากลําบากใหกับรัฐสภาระดับหนึ่งในการจัดทํารางกฎหมาย แตอยางไรก็ตาม เปนความ
ยากลําบากเพียงครั้งเดียวเพราะเมื่อผานการพิจ ารณาของรัฐสภาไปแลว ฝายบริหารก็สามารถ
ดําเนินการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเหลานั้นงายขึ้นเพราะถือวาไดรับ “อนุมัติ ” จากรัฐสภาไปแลว ซึ่ง
ตางจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเฉพาะแหงที่จะตองเกิดปญหาขึ้นทุกครั้ง ที่มีการจัดทํารางกฎหมาย
เพื่อการแปรรูปรัฐวิสาหกิจแตละแหง
ข. ควรกําหนดระยะเวลาที่แ นน อนสําหรั บ การแปรรูป รั ฐ วิสาหกิจ แมจ ะมีก ฎหมาย
เกี่ยวกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่ดีแตก็ไมอาจทําการแปรรูปรัฐวิสาหกิจไดหากไมมี
“ สภาพบัง คับ ” ใหฝายบริหารต องดํา เนิน การ จึงไดกําหนดไวใ หฝายบริหารทําการแปรรู ป
รัฐวิสาหกิจ ที่มีรายชื่ออยูในรางกฎหมายใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไวในรางกฎหมาย
ค. รัฐวิสาหกิจบางประเภทไมอาจถูกแปรรูปได รัฐวิสาหกิจทุกประเภทไมสามารถถูกแปร
รูปไดเพราะ “ เนื้องาน ” ของรัฐวิสาหกิจแตละประเภทไมเหมือนกันจึงไดสรางบทบัญญัติจํากัด
ประเภทของรัฐวิสาหกิจ ที่ไมอาจถูก แปรรูปได 2 ประเภท คือ ประเภทที่เปน บริก ารสาธารณะ
ระดับชาติและประเภทที่เปน กิจการที่เกี่ยวกับความมั่น คงแหงชาติแตอยางไรก็ตาม การจํากัด
ประเภทในลักษณะดังกลาวจะไมกอใหเกิดปญหาในการใหความเห็น วาอะไรเปนรัฐวิสาหกิจที่
จัดทําบริการสาธารณะระดับชาติหรือเปนกิจการที่เกี่ยวกับความมั่นคงแหงชาติ เพราะรัฐวิสาหกิจที่
“ รัฐ สภา ” กํ าหนดรายชื่อไว ใ นรางกฎหมายทุก แหงจะตองไดรับการแปรรูป โดยผลของรา ง
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กฎหมายนี้ การจํ ากัด ประเภทไวใ นรางกฎหมายก็เ พื่อแสดง “ จุด ยื น ” ของรัฐวา การแปรรู ป
รัฐวิสาหกิจ โดยผลของรางกฎหมายจะไมก ระทบกับประโยชนและความมั่น คงปลอดภัยของ
ประชาชน
ง. การศึกษาเกี่ยวกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจดําเนินการโดยคณะกรรมการที่เปนกลางและ
อิสระจากอํานาจทางการเมือ ง กําหนดใหมีคณะกรรมการการแปรรูปรัฐวิ สาหกิจขึ้นเพื่อดําเนิน
การศึ ก ษารายละเอีย ดและเตรีย มการที่ จ ะแปรรู ปรั ฐวิ ส าหกิจ นั้น คณะกรรมการการแปรรู ป
รัฐวิสาหกิจประกอบดวยกรรมการจํานวน 12 คน ซึ่งในจํานวนนี้เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวน
6 คนที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภาจากบุคคลซึ่งมีคุณสมบัตติ ามกฎหมาย
กําหนดจํานวน 12 คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาคัดเลือกและนายกรัฐมนตรีเสนอรายชื่อดังกลาวตอ
วุฒิสภาเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหเหลือจํานวน 6 คน
การกําหนดใหวุฒิสภาพิจารณาคัดเลือกบุค คลที่คณะรัฐมนตรีเสนอชื่อมาใหเหลือเพียง
ครึ่งหนึ่งก็เพื่อใหบุคคลที่ไดรับการคัดเลือกเหลานั้นปลอดจากขอผูกพันและอิทธิพลทางการเมือง
สวนการกําหนดใหตองมีการโปรดเกลาฯ แตงตั้งก็เพื่อใหผูรับแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย
สุจ ริต เพื่อประโยชนข องประเทศและประชาชนอยางแทจ ริงเพราะการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ นั้น
เกี่ยวของกับผลประโยชนจํานวนมหาศาล
จ. คณะกรรมการที่เปนกลางและอิสระจากอํานาจการเมืองจะทําการประเมินมูลคาของ
รัฐวิสาหกิจเพื่อแปรรูป โดยใหคณะกรรมการมีหนาที่ในการจัดใหมีการศึกษาความเปนไปไดกอน
การแปรรู ป รั ฐ วิ ส าหกิ จ จนกระทั่ ง เมื่ อ ผลสรุ ป ออกมาว า สามารถแปรรู ป รั ฐ วิ ส าหกิ จ นั้ น ได
คณะกรรมการก็มีหนาที่ทําการประเมินมูลคาของรัฐวิสาหกิจโดยกําหนดใหคณะกรรมการแตงตั้ง
สํานักตรวจสอบบัญชีและที่ปรึกษาธนาคารมารวมทําการศึกษาวิเคราะหสภาพทั้งหมดของกิจการ
เพื่อประกอบการประเมินมูลคารัฐวิสาหกิจโดยคณะกรรมการ เมื่อคณะกรรมการทําการประเมิน
มูลคารัฐวิสาหกิจเรียบรอย จะตองเสนอผลการประเมินไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณากําหนด
มูลคาหรือราคาของรัฐวิสาหกิจที่จะแปรรูปโดยคณะรัฐมนตรีจะกําหนดมูลคาหรือราคาที่ต่ํากวา
มูลคาหรือราคาที่คณะกรรมการ ไดประเมินไวไมได
ฉ. มีการกําหนดวิธีการแปรรูปรัฐ วิสาหกิจไวชัดแจง วิธีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจตามราง
พระราชบัญญัตินี้ทําได 5 วิธีการ คือ การโอนหุน การแลกเปลี่ยนหุนของรัฐวิสาหกิจที่จะทําการ
แปรรูปกับหุนกูดอยสิทธิ การสละสิทธิในการเขาชื่อซื้อหุนเพิ่มทุนกอนหรือการขายสิทธิดังกลาว
การเพิ่มทุนโดยการแลกเปลี่ยนกับการนําหุนหรือสินทรัพยมาลงหุน และการออกหุนกูหรือหุนกูไม
วาจะนํามาซึ่งสิทธิใด ๆ หรือไมในทุนของรัฐวิสาหกิจ
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การดําเนินการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ทั้ง 5 วิธีก ารดังกลาวมาแลว จะตองกระทําโดยผาน
กระบวนการของตลาดหลักทรัพยหรืออาจกระทํานอกตลาดหลักทรัพยไดตามเงื่อนไขที่กฎหมาย
กําหนด
ช. มาตรการเพื่อคุมครองประโยชนของรัฐระหวางที่มีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจไปแลว ควร
กําหนดใหมี “ หุนที่มีลักษณะพิเศษ ” ขึ้นเพื่อใหรัฐใชเปนเครื่องมือในการคุมครองประโยชนของ
ชาติหรือการคงไวซึ่งอํานาจเหนือของรัฐโดยกําหนดใหตองมีการตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อแปลง
สภาพหุนสามัญของรัฐเปนหุนที่มีลักษณะพิเศษได
นอกจากนี้ในรางกฎหมาย ควรไดกําหนดเพดานสําหรับการเขามาถือหุนในรัฐวิสาหกิจที่
แปรรูปไปแลววาจะตองไมเกินจํานวนรอยละ 20 ของทุนของรัฐวิสาหกิจที่จะทําการโอน ทั้งนั้ น
เพื่อปองกันมิใหตางชาติเขาครอบงํากิจการของรัฐที่ไดรับการแปรรูปไป
วิธีการที่ไดเสนอไวในรางกฎหมายจะทําใหการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเปนไปดวยความถูกตอง
มีระบบที่ดี สามารถตรวจสอบได และที่สําคัญที่สุดก็คือ เปนไปเพื่อประโยชนของประเทศและของ
ประชาชนอยางแทจริง
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