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อัตราและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนรายเดือนและเบ้ียประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

และกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการชุดยอย คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานอ่ืน 

 
 

๑. เหตุผลในการปรับปรุงอัตราและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนรายเดือนและเบ้ียประชุมกรรมการ
รัฐวิสาหกิจและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการชุดยอย คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานอ่ืน  

 

ดวยการจายคาตอบแทนรายเดือนและเบ้ียประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี 

เม่ือวันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ในขณะท่ีต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๕๗ เปนตนมา ภาครัฐไดดําเนินนโยบายเพ่ือปฏิรูป
โครงสรางทางเศรษฐกิจและบริการสาธารณะซ่ึงจัดทําโดยรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนมีนโยบายการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ 
ทั้งระบบเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของประเทศผานกฎหมายจํานวนมากที่กําหนดหนาท่ีใหกับรัฐวิสาหกิจ
ตองดําเนินการอยางเขมขน สงผลใหบทบาทและภารกิจของรัฐวิสาหกิจมีความซับซอนและมีความสําคัญ 

ตอเศรษฐกิจของประเทศไทยมากข้ึน รวมท้ังมีรัฐวิสาหกิจท่ีตองพลิกฟนองคกรหรือฟนฟูกิจการตามนโยบาย
ของรัฐ คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจจึงมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการใหรัฐวิสาหกิจดําเนินการ 

ตามภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายดังกลาว ประกอบกับภาครัฐไดมี 

การปรับบัญชีเงินเดือนขาราชการเพ่ิมข้ึนเม่ือวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ และคณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติ 

หลักการของรางกฎหมายท่ีมีผลเปนการปรับปรุงคาตอบแทนของผูดํารงตําแหนงระดับสูงในคราวประชุมเม่ือวันท่ี  
๑๓ กุมภาพันธ  ๒๕๖๑ อัตราคาตอบแทนรายเดือนและเบ้ียประชุมตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี  
๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จึงยังไมสอดรับกับสภาพการณดังกลาว นอกจากน้ี ดวยปรากฏขอเท็จจริงในทางปฏิบัติ 

วาเกิดความไมชัดเจนจากการบังคับใชหลักเกณฑการจายคาตอบแทนและเบ้ียประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ  

ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จึงจําเปนตองปรับปรุงอัตราและหลักเกณฑดังกลาว 

ใหชัดเจนและสอดคลองเหมาะสมกับบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ  
 

๒. ขอเสนอการปรับปรุงอัตราและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนรายเดือนและเบ้ียประชุมกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ และกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการชุดยอย คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานอ่ืน 

 

(๑) หลักการของการจายประโยชนตอบแทนกรรมการรัฐวิสาหกิจ และกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการ 

ชุดยอย คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานอ่ืน 

เน่ืองจากเหตุผลในการปรับปรุงอัตราและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนรายเดือนและเบ้ียประชุม
กรรมการรัฐวิสาหกิจและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการชุดยอย คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานอ่ืน ตามขอ ๑ 
ประกอบกับกฎหมายจัดต้ังรัฐวิสาหกิจจํานวนมากไดกําหนดใหคณะรัฐมนตรีเปนผูมีหนาท่ีและอํานาจในการกําหนด
หรือใหความเห็นชอบประโยชนตอบแทนของกรรมการรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังโดยสํานักงานคณะกรรมการ 
นโยบายรัฐวิสาหกิจจึงเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาปรับปรุงอัตราและหลักเกณฑการจายประโยชนตอบแทน
ใหกับกรรมการรัฐวิสาหกิจและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการชุดยอย คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานอ่ืน 
เพ่ือใหสอดคลองกับบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจซ่ึงจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย
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และแนวปฏิบัติตางๆ สงเสริมประสิทธิภาพการทําหนาท่ีและสรางแรงจูงใจในการทําหนาท่ีของกรรมการ 
ตลอดจนเพ่ือใหประโยชนตอบแทนมีอัตราท่ีเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน และเพ่ือใหเกิดความชัดเจน 

ในการนํามติคณะรัฐมนตรีไปใชในทางปฏิบัติและลดขอหารือจากรัฐวิสาหกิจเก่ียวกับแนวทางการดําเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว จึงกําหนดองคประกอบของประโยชนตอบแทนกรรมการออกเปน ๒ สวน ดังน้ี 

(๑.๑) คาตอบแทนรายเดือน  
ใหรัฐวิสาหกิจจายคาตอบแทนรายเดือนใหกับผูที่ดํารงตําแหนงกรรมการรัฐวิสาหกิจ  

เพ่ือเปนการตอบแทนการดํารงตําแหนงกรรมการรัฐวิสาหกิจตามสัดสวนระยะเวลาท่ีดํารงตําแหนง โดยจายให
ประธานกรรมการรัฐวิสาหกิจในอัตรา ๒ เทาของคาตอบแทนรายเดือนกรรมการรัฐวิสาหกิจ อันเน่ืองมาจากฐานะ
ของการเปนผูนําคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจซ่ึงเปนบทบาทหนาท่ีที่เพ่ิมข้ึน แมกรรมการทุกคนจะมีความรับผิดชอบ
ในฐานะกรรมการเทาเทียมกัน  

(๑.๒) เบ้ียประชุม  
นับแตวันท่ีไดมีการแตงต้ังเปนกรรมการ ใหรัฐวิสาหกิจจายเบ้ียประชุมใหกับกรรมการ 

ที่เขารวมการประชุมเปนรายคร้ัง เพ่ือเปนการตอบแทนการปฏิบัติหนาที่กรรมการในการประชุม โดยให
ประธานในท่ีประชุมไดรับเบ้ียประชุมสูงกวากรรมการในอัตรารอยละ ๒๕ ของเบี้ยประชุมดังกลาว ทั้งน้ี  
ใหรัฐวิสาหกิจจายเบ้ียประชุมใหกรรมการรัฐวิสาหกิจ และกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการชุดยอย คณะอนุกรรมการ 
หรือคณะทํางานอ่ืน เทากัน ในอัตรา ๐.๕ เทาของเบ้ียประชุมท่ีจายใหกรรมการรัฐวิสาหกิจในการประชุม 

ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ เน่ืองจากคณะกรรมการชุดยอย คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานอ่ืน  
มีขอบเขตหนาท่ีในการสนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

กรณีรัฐวิสาหกิจท่ีอยูในแผนการแกไขปญหารัฐวิสาหกิจ ใหรัฐวิสาหกิจจายเบ้ียประชุม 

ใหกับกรรมการรัฐวิสาหกิจ และกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการชุดยอย คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานอ่ืน  
ในอัตราท่ีสูงกวารัฐวิสาหกิจอ่ืน เพ่ือเปนการดึงดูดผูท่ีมีความรูและความสามารถมาเปนกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
ตลอดจนเพ่ือสรางแรงจูงใจในการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจอยางใกลชิด  

อน่ึง การจายโบนัสเปนประโยชนตอบแทนกรรมการรูปแบบหน่ึง แตเน่ืองจากการจายโบนัส  

จะยึดโยงกับผลประกอบการและผลการประเมินการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจซ่ึงมีปจจัยในการพิจารณา
แตกตางจากคาตอบแทนรายเดือนและเบ้ียประชุม จึงใหรัฐวิสาหกิจจายโบนัสใหกับกรรมการรัฐวิสาหกิจตาม
ผลการดําเนินงานโดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีกําหนดเก่ียวกับการประเมินผล
การดําเนินงาน การจายแรงจูงใจในสวนของคาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน และกฎหมาย ระเบียบ หรือมติ
คณะรัฐมนตรีอ่ืนท่ีเก่ียวของ  

ทั้งนี้ ในกรณีท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี กําหนดคาตอบแทนหรือเบ้ียประชุมเอาไว
เปนการเฉพาะสําหรับคณะกรรมการชุดอ่ืนท่ีไมใชคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ  ใหรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติ 

ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีนั้น  
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(๒) รายชื่อรัฐวิสาหกิจท่ีแบงกลุมสําหรับการจายคาตอบแทนรายเดือนและเบ้ียประชุมกรรมการ 

 กลุม ๑  
รัฐวิสาหกิจ 

ท่ีจดทะเบียน 

ในตลาดหลักทรัพยฯ 

กลุม ๒ 

รัฐวิสาหกิจประเภท
สถาบันการเงิน 

กลุม ๓ 

รัฐวิสาหกิจ 

ขนาดใหญ 

กลุม ๔ 

รัฐวิสาหกิจ 

ขนาดกลาง 

กลุม ๕  
รัฐวิสาหกิจ 

ขนาดเล็ก 

๑.  ธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) 

ธนาคารออมสิน การไฟฟาสวนภูมิภาค สํานักงาน 

สลากกินแบงรัฐบาล 

บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด 

๒.  บริษัท ปตท จํากัด (มหาชน) ธนาคารเพ่ือการเกษตร 

และสหกรณการเกษตร 

การไฟฟานครหลวง การทองเที่ยว 

แหงประเทศไทย 

องคการสวนสัตว 
 

๓.  บริษัท การบินไทย จํากัด 
(มหาชน)** 

ธนาคารอาคารสงเคราะห การไฟฟาฝายผลิต 

แหงประเทศไทย 

บริษัท ขนสง จํากัด องคการจัดการนํ้าเสีย 

๔.  บริษัท ทาอากาศยานไทย 
จํากัด (มหาชน) 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ 

ขนาดกลางและขนาดยอม 

แหงประเทศไทย 

บริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน)** 

องคการขนสงมวลชน
กรุงเทพ** 

องคการสะพานปลา 

๕.  บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ธนาคารเพ่ือการสงออก 

และนําเขาแหงประเทศไทย 

บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จํากัด (มหาชน)** 

องคการสงเสริมกิจการ 

โคนมแหงประเทศไทย 

องคการตลาด 

๖.   บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดยอม 

การประปาสวนภูมิภาค องคการตลาดเพ่ือเกษตรกร สถาบันการบินพลเรือน 

๗.   บรรษัทตลาดรองสินเชื่อ 

ที่อยูอาศัย 

การประปานครหลวง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 

โรงพิมพตํารวจ  
สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

๘.   ธนาคารอิสลาม 

แหงประเทศไทย*  
การรถไฟแหงประเทศไทย** การกีฬาแหงประเทศไทย องคการสวนพฤกษศาสตร 

๙.    องคการเภสัชกรรม องคการอุตสาหกรรมปาไม โรงงานไพ  
กรมสรรพสามิต 

๑๐.   การเคหะแหงชาติ สํานักงานธนานุเคราะห 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

บริษัท สหโรงแรมไทย 

และการทองเที่ยว จํากัด 

๑๑.   การรถไฟฟาขนสงมวลชน 

แหงประเทศไทย 

องคการสุรา กรมสรรพสามิต บริษัทบริหารสินทรัพย 
ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 

จํากัด* 

๑๒.   การทางพิเศษ 

แหงประเทศไทย 

องคการพิพิธภัณฑ 
วิทยาศาสตรแหงชาติ 

 

๑๓.   การทาเรือ 

แหงประเทศไทย 

องคการคลังสินคา  

๑๔.   การยาสูบแหงประเทศไทย บริษัท ธนารักษ 
พัฒนาสินทรัพย จํากัด* 

 

๑๕.   บริษัท วิทยุการบิน 

แหงประเทศไทย จํากัด 

  

๑๖.   บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด   

๑๗. 
  การนิคมอุตสาหกรรม 

แหงประเทศไทย 

  

๑๘.   การยางแหงประเทศไทย*   
  

*รัฐวิสาหกิจท่ีไมปรากฏชื่อในมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ไดแก บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด 
บริษัทบริหารสินทรัพยธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย จํากัด การยางแหงประเทศไทย และธนาคารอิสลาม  

แหงประเทศไทย 

**บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  
การรถไฟแหงประเทศไทย และองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ปจจุบันอยูในกลุมรัฐวิสาหกิจที่ตองฟนฟูกิจการหรืออยูใน
แผนการแกไขปญหารัฐวิสาหกิจ (๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๒) 
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(๓) อัตราคาตอบแทนรายเดือนและเบ้ียประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ และกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการ
ชุดยอย คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานอ่ืน 

กลุมรัฐวิสาหกิจ 
คาตอบแทนรายเดือนกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

ไมเกิน (บาท/เดือน) 
เบ้ียประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

ไมเกิน (บาท/เดือน) 
๑. รัฐวิสาหกิจท่ีจดทะเบียน 

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
เปนไปตามมติท่ีประชุมผูถือหุน 

๒. รัฐวิสาหกิจประเภทสถาบันการเงิน ๑๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 
๓. รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ ๑๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 
๔. รัฐวิสาหกิจขนาดกลาง ๘,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ 
๕. รัฐวิสาหกิจขนาดเล็ก ๖,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ 
 

ทั้งน้ี กรณีการประชุมคณะกรรมการชุดยอย คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานอ่ืน ที่แตงต้ัง 
โดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ใหรัฐวิสาหกิจจายเฉพาะ 

เบ้ียประชุมใหกับกรรมการรัฐวิสาหกิจและกรรมการอ่ืนที่เขารวมประชุม เปนจํานวนเทากัน ในอัตรา ๐.๕ เทา 
ของเบ้ียประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 

(๔) หลักเกณฑการจายคาตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการ 

(๔.๑) อัตราและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนรายเดือนและเบ้ียประชุมนี้ใชบังคับกับรัฐวิสาหกิจ 

ทุกแหง ท้ังท่ีเคยไดรับยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในอดีต หรือท่ีจัดต้ังข้ึนกอนหรือหลังอัตรา 
และหลักเกณฑดังกลาวน้ีมีผลใชบังคับ โดยใหรัฐวิสาหกิจในท่ีน้ีหมายถึงรัฐวิสาหกิจภายใตการกํากับดูแล 

ของกระทรวงการคลังและกระทรวงเจาสังกัดโดยตรง และใหมีผลใชบังคับในเดือนถัดไป หลังจากวันท่ี
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบ 

(๔.๒) ใหกระทรวงการคลังกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจประเภทบริษัทใหถือปฏิบัติตามหลักเกณฑนี้ตามสิทธิ
ของผูถือหุน 

(๔.๓) ในการจายคาตอบแทนรายเดือน ใหรัฐวิสาหกิจจายคาตอบแทนรายเดือนใหกับผูท่ีดํารงตําแหนง
กรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามสัดสวนระยะเวลาท่ีดํารงตําแหนงเพ่ือเปนการตอบแทนการดํารงตําแหนงกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ โดยจายใหประธานกรรมการรัฐวิสาหกิจในอัตรา ๒ เทาของคาตอบแทนรายเดือนกรรมการรัฐวิสาหกิจ  

(๔.๔) ในการจายเบ้ียประชุม ใหรัฐวิสาหกิจจายเบ้ียประชุมใหประธานในท่ีประชุมในอัตราเพ่ิมข้ึน 

รอยละ ๒๕ ของเบ้ียประชุมกรรมการ 

(๔.๔.๑) กรณีการประชุมคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ใหรัฐวิสาหกิจจายเบ้ียประชุมกรรมการ
รัฐวิสาหกิจในคณะกรรมการแตละคณะเปนรายคร้ัง เดือนละ ๑ คร้ัง ทั้งน้ี ในกรณีมีเหตุสมควร อาจพิจารณา
จายเบ้ียประชุมไดเกินกวา ๑ คร้ังตอเดือน แตตองไมเกิน ๑๕ คร้ังตอป 

(๔.๔.๒) กรณีการประชุมคณะกรรมการชุดยอย คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานอ่ืน  
ที่แตงต้ังโดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย ระเบียบซ่ึงเปนหลักเกณฑกลาง มติคณะรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ ให รัฐวิสาหกิจจายเบ้ียประชุมใหกับกรรมการรัฐวิสาหกิจและกรรมการอ่ืนท่ีไมใชบุคลากร 

ของรัฐวิสาหกิจ ที่เขารวมประชุม เปนจํานวนเทากัน รวมแลวไมเกิน ๒ คณะ คณะละไมเกิน ๑ คร้ังตอเดือน  
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เวนแตกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี ไดกําหนดอัตราหรือหลักเกณฑในการจายประโยชนตอบแทน 

เปนอยางอ่ืน 

หากกรรมการอ่ืนน้ันเปนบุคลากรของรัฐวิสาหกิจ และการประชุมน้ันในทางปฏิบัติ
ของรัฐวิสาหกิจถือไดวาเปนการปฏิบัติงานในหนาท่ีของบุคลากรน้ัน บุคลากรน้ันไมไดรับเบ้ียประชุมเน่ืองจาก
เปนการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

(๔.๕) ในกรณีท่ีรัฐวิสาหกิจใดประสบปญหาและคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือคณะรัฐมนตรี 
หรือคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  แลวแตกรณี มีมติใหรัฐวิสาหกิจ
ตองอยูในแผนการแกไขปญหารัฐวิสาหกิจ ใหรัฐวิสาหกิจจายคาตอบแทนรายเดือนตามขอ ๔.๓ และเบ้ียประชุม
กรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามขอ ๔.๔ ทั้งน้ี ในการประชุมคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ใหรัฐวิสาหกิจจายเบ้ียประชุม
กรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามขอ ๔.๔.๑ เดือนละไมเกิน ๒ คร้ังตอเดือน และในการประชุมคณะกรรมการชุดยอย 
คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานอ่ืน ใหรัฐวิสาหกิจจายเบ้ียประชุมกรรมการ ตามขอ ๔.๔.๒ รวมแลวไมเกิน  
๒ คณะ คณะละไมเกิน ๒ คร้ังตอเดือน 

เม่ือคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือคณะรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี แลวแตกรณี มีมติใหรัฐวิสาหกิจพนจากแผนการแกไขปญหา
รัฐวิสาหกิจแลว ใหรัฐวิสาหกิจจายคาตอบแทนรายเดือนและเบ้ียประชุมกรรมการตามหลักเกณฑในขอ ๔.๔ 
ในเดือนถัดไปนับจากวันที่ไดมีมติ  

(๔.๖) กรณีบริษัทลูกหรือบ ริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจ เ น่ืองจากรัฐวิสาหกิจมีหนา ท่ี 

และความรับผิดชอบในการกํากับดูแลบริษัทลูกหรือบริษัทในเครือตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  
ในการกําหนดอัตราและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนรายเดือนและเบ้ียประชุมของกรรมการบริษัทลูก  

หรือบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจ จึงใหรัฐวิสาหกิจพิจารณาอัตราและหลักเกณฑการจายคาตอบแทน 

รายเดือนและเบ้ียประชุมนี้ประกอบดวย  
(๔.๗) กรณี รัฐวิสาหกิจท่ี จัดต้ัง ข้ึนใหม เปนการเฉพาะโดยกฎหมายหรือจัดต้ังเปนบริ ษัท 

ซ่ึงกระทรวงการคลังถือหุนเกินกวารอยละ ๕๐ ใหกระทรวงการคลังกําหนดกลุมใหกับรัฐวิสาหกิจ เพ่ือให
รัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติตามอัตราและหลักเกณฑดังกลาวน้ี 

(๔.๘) เน่ืองจากอัตราและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนรายเดือนและเบ้ียประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจนี้
เปนหลักเกณฑกลางท่ีใชเปนมาตรฐานสําหรับรัฐวิสาหกิจทุกแหง หากรัฐวิสาหกิจแหงใดจะไมถือปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑฉบับน้ี หรือจะเปล่ียนกลุมรัฐวิสาหกิจจากท่ีกําหนดไวในขอ ๒ (๒) จะตองขอความเห็นชอบ 

จากกระทรวงการคลัง หรือตองดําเนินการตามหลักเกณฑการเปล่ียนกลุมรัฐวิสาหกิจตามท่ีกระทรวงการคลัง
กําหนด แลวแตกรณี กอนดําเนินการตามกฎหมายจัดต้ังรัฐวิสาหกิจหรือกฎหมายท่ีเก่ียวของตอไป 

(๔.๙) อัตราขางตนเปนอัตราข้ันสูงสุดในการพิจารณากําหนดและปรับปรุงคาตอบแทนรายเดือน
และเบ้ียประชุมคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และคณะกรรมการชุดยอย คณะอนุกรรมการ คณะทํางานอ่ืน  
ซ่ึงรัฐวิสาหกิจแตละแหงจะตองพิจารณาถึงฐานะการเงินและความสามารถในการจายขององคกร  

เปนหลัก โดยเฉพาะอยาง ย่ิ ง รัฐวิสาหกิจท่ีใช เ งินงบประมาณ ขอให พิจารณาถึงความเหมาะสม  

ของภาระของงบประมาณประกอบดวย เพ่ือมิใหมีผลกระทบตอฐานะการเงินขององคกร  ทั้งน้ี การพิจารณา
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กําหนดและปรับปรุงคาตอบแทนรายเดือนและเบ้ียประชุมตามอัตราและหลักเกณฑน้ีจะไมมีผลใชบังคับจนกวา
จะไดดําเนินการท่ีจําเปนตามกฎหมายที่เก่ียวของแลว 

(๔.๑๐) กรณีมีปญหาการตีความการใชบังคับอัตราและหลักเกณฑนี้ ใหรัฐวิสาหกิจเสนอเร่ืองมายัง
กระทรวงการคลังเพ่ือวินิจฉัยชี้ขาด 

--------------------------------------------------------  
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ท่ีมาของขอมูล 

๑. แนวปฏิบัติท่ีดีในการกําหนดคาตอบแทนกรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ไดแก  

 

๒. การกําหนดคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ของสถาบันวิจัยเพ่ือตลาดทุน (มิถุนายน ๒๕๕๙) 

๓. แนวปฏิบัติเพ่ิมเติมเร่ืองคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนของศูนยพัฒนาการกํากับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. ๒๕๕๑ และบทความอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

๔. ขอมูลคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารของบริษัทจดทะเบียน ป พ.ศ. ๒๕๕๖ – พ.ศ. ๒๕๕๙ จาก 
https://www.set.or.th/sustainable_dev/th/cg/principle_p๑.html  

๕. มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ เร่ือง การปรับปรุงคาตอบแทนของผูดํารงตําแหนง
ระดับสูง 

๖. ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาท่ีเก่ียวของ เชน เร่ืองเสร็จท่ี ๘๗๗/๒๕๔๗ เปนตน 

http://www.thai-iod.com/imgUpload/file/CGR%๒๐๒๐๑๓/New%๒๐Critria%๒๐CGR%๒๐๒๐๑๓.pdf 

http://www.cgthailand.org/TH/Regulation/manual/Documents/Director_Compensation_Best_Practice

s.pdf


