
การสัมมนาผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 3

โดยสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

กระทรวงการคลัง

วันที่ 13 มีนาคม 2562
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การพัฒนารัฐวิสาหกิจที่ผ่านมา



คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
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การเสนอแนะนโยบาย

• แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ

• รูปแบบการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจและ ร่าง พ.ร.บ. การพัฒนาการกาํกับดูแล

รัฐวิสาหกิจฯ

• บริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจ

• หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ

• หลักการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกําหนดสิทธิประโยชน์ของคณะกรรมการ

รัฐวิสาหกิจ

การกาํกับและตดิตาม

• การกํากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ

• CoST / Integrity Pact

• การเปิดเผยข้อมูลของรัฐวิสาหกิจ

การแก้ไขปัญหา

• แผนการแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจ 7 แห่ง ได้แก่ รฟท. ขสมก. บกท. ทีโอที กสท. 

ธพว. และ ธอท.

• แผนปฏิรูปสถาบันการเงินเฉพาะกจิ  

การสรรหากรรมการ

• แนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

• การกําหนดทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญของกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Skill Matrix)

คนร.



แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ
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แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ ปี 2560 - 2564

ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจภาพรวม

ด้านบทบาท

และทิศทาง

การดําเนินงาน

ด้าน

การลงทุน
ด้าน

การเงิน

ด้านเทคโนโลยี 

นวัตกรรมและ

การวิจัยพัฒนา

ด้าน

ธรรมาภิบาล

และบริหาร

จัดการ

ทิศทางและแนวทางพัฒนารัฐวิสาหกิจระยะ 5 ปี

แผนวิสาหกิจรัฐวิสาหกิจ 5 ปี และรายปี

การประเมินผลรัฐวิสาหกิจ
กําหนดตัวชี้วัดตามแผนยุทธวสิาหกิจรายปีของรัฐวิสาหกิจ

ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ

รายสาขา



การพัฒนารัฐวิสาหกิจด้านงาน
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การแก้ไขปัญหาองค์กร

• การแกไ้ขปัญหารฐัวิสาหกจิทีอ่ยู่ในแผนฟื้นฟ ู

จํานวน 7 แห่ง

ความโปร่งใส

• การเปดิเผยข้อมูล

• โครงการความโปรง่ใสในการกอ่สรา้งภาครฐั (CoST)

• ข้อตกลงคุณธรรม (IP)

การกาํกับดแูล

• การสง่ผ่านนโยบายผ่าน 

active shareholder 

และ active partner

1

การบรหิารจดัการองค์กร

• การกาํกับดแูลกจิการที่ดใีนรฐัวิสาหกจิ (CG)

• การดาํเนนิการตาม พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลงัฯ 

ในเรื่องการตรวจสอบภายใน การบรหิารความเสีย่ง

และการควบคุมภายใน

3

การลงทนุ

• PPP Fast Track

• การแก้ไขปัญหาการจดัซื้อจัดจา้ง 

ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ

2

4

6

การประเมินผล

• การปรบัปรงุระบบประเมนิผล

• SOE Award

7

5

แผนยุทธศาสตร์รฐัวิสาหกจิ

• การกาํหนดทศิทางการพฒันาและดําเนนิงาน

ของรัฐวิสาหกิจ



การพัฒนารัฐวิสาหกิจด้านคน
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คัดเลือกตามกฎหมายผู้สมัคร

ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์
ค่าตอบแทน

พนักงานรฐัวิสาหกจิ

ผู้บริหารสงูสดุ

=

กรรมการรฐัวิสาหกจิDP Skill Matrix แต่งตั้งตามกฎหมาย

สัญญามาตรฐาน

+

คณะกรรมการ

ผู้บริหารสูงสุด

พนักงาน



การพัฒนารัฐวิสาหกิจด้านเงิน
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ความแข็งแกร่งทางการเงิน

การจัดหาแหล่งเงินทุนให้รัฐวิสาหกิจ

PSO/PSAกองทุน SFI/การเพิ่มทุน รายงานทางการเงิน

ที่มีมาตรฐาน
การกู้เงิน

การร่วมลงทุน

ระหว่างรัฐและเอกชน

$
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

เพื่ออนาคตประเทศไทย



ด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

• โครงการพัฒนารถไฟฟ้าทางคู่ 8 เส้นทาง

• โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย – จีน

• โครงการขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าในเขตเมือง ปัจจุบันให้บริการแล้ว 2 เส้นทาง อยู่ระหว่าง

ก่อสร้าง 7 เส้นทาง และอยู่ระหว่างขั้นตอนประกวดราคา 4 เส้นทาง

• โครงการเน็ตประชารัฐครอบคลุม 24,700 หมู่บ้าน

โครงการสําคัญของรัฐวิสาหกิจที่ผ่านมา
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พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

• โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย 14.5 ล้านคน

• โครงการบ้านประชารัฐช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ

• โครงการบ้านล้านหลัง ช่วยเหลือด้านดอกเบี้ยเพื่อที่อยู่อาศัย



โครงการสําคัญของรัฐวิสาหกิจที่ผ่านมา
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ลดภาระงบประมาณประเทศ

• การจัดตั้งกองทุน TFF กทพ. สามารถระดมทุนได้ 44,700 ล้านบาท 

• โครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP) 11 โครงการ มูลค่า 820,118 ล้านบาท

ส่งเสริมการลงทุน

• โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใน EEC ของรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ รฟท. กทท. 

กนอ. บกท. ปตท. และ กสท. 

ส่งเสริม Startup

• โครงการรถม้าเติมทุน วงเงิน 50,000 ล้านบาท สินเชื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการรายย่อย

• โครงการสินเชื่อคนตัวเล็ก วงเงิน 8,000 ล้านบาท สินเชื่อดอกเบี้ยต่ําสําหรับผู้ประกอบการรายย่อย

ส่งเสริมการท่องเที่ยว

• การส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด เพื่อกระจายรายได้สู่เมืองรอง

PPP



44,378

8,924 

NPF

ผลการดําเนินงานของรัฐวสิาหกิจ
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การพลิกฟื้น ธพว. และ ธอท. 

120

24

150

27

สินทรัพย์ ทุน
ปี 56 ปี 60

3.3

1.3

4.0

1.6

กําไรสุทธิ เงินนําส่งรัฐ
ปี 56 ปี 60

หน่วย : แสนล้านบาท หน่วย : แสนล้านบาท

ปี 56
ปี 61

2.2

3.8

งบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 

สินทรัพย์รวมและทุนรวม  กําไรสุทธิและเงินนําส่งรัฐ  

79,217 
37%

91,236 

17%

สินเชื่อ NPLs

1,114 

396 

1,468 

475 

กําไรจากการดําเนินงาน กําไรสุทธิ

ธพว.

400%

25%

13%

อัตราการเบิกจ่ายงบลงทุนเพิ่มขึ้น = 70% 

(9,545) (9,510)

531 510

กําไรจากการดําเนินงาน กําไรสุทธิ

หน่วย : แสนล้านบาท

ปี 56 ปี 60

ธอท. ปี 57 ปี 61

หน่วย : ล้านบาท

21%
23%

31%
20%

15%
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ความท้าทาย

ในการพัฒนารัฐวิสาหกิจในชว่งต่อไป



ความท้าทายจากปัจจยัรอบด้าน
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รัฐวิสาหกิจ

เทคโนโลยี
- Digital Disruption, Big Data, IoT, 

AI, Block chain

- E-Commerce, Cashless, Crypto 

Currency, Cyber Attack

กฎหมายต่างๆ 
- พ.ร.บ. พัฒนารฐัวิสาหกจิ

- พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลงั

- พ.ร.บ. สศช., พ.ร.บ. สตง.

- พ.ร.บ. PPP, พ.ร.บ. ที่ราชฯ

การเมือง

- การเลือกตั้ง
- ความไม่แน่นอนดา้นนโยบาย

สังคม
- Aging Society

- Gen Y/Millenials

- ช่องว่างความเหลื่อมล้ํา

เศรษฐกิจ
- นโยบายกีดกันทางการค้า

- Brexit

- สภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังชะลอตัว

- เงินบาทแข็งค่าและอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น



การพัฒนารัฐวิสาหกิจในชว่งต่อไป
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สคร.
แผน PPP

PPP และ TFFIF

พ.ร.บ. 
พัฒนารฐัวิสาหกจิ

แผนยุทธศาสตร์
รัฐวิสาหกิจ

การกาํกับดแูล
กิจการทีด่ี

Digital 
Transformation

การปรบัโครงสรา้ง
องค์กร

รัฐวิสาหกิจ

ความร่วมมือจาก สคร. ในลักษณะ 

Active Partner 


