
 

 

เรื่องวินิจฉัยที่ ๕/๒๕๖๓ 
 

การวินิจฉัยของคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒  

ตามมาตรา ๒๐ (๙) กรณีเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานของบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)  
ตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 

ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เม่ือวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓  

 
 

ข้อหารือของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.) ได้มีหนังสือหารือมายังส านักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) แจ้งว่า ทอท. เป็นคู่สัญญากับบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) (บกท.)  
ซึ่งด าเนินกิจกรรมที่เข้าข่ายกิจการตามมาตรา ๗ แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ ณ ท่าอากาศยาน 
ในความรับผิดชอบของ ทอท. หลายสัญญา เนื่องจากที่ผ่านมา บกท. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ การด าเนินการดังกล่าว
จึงไม่อยู่ภายใต้ พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ แต่ปัจจุบันปรากฏตามข้อเท็จจริงว่า บกท. สิ้นสภาพการเป็น
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว ดังนั้น เพ่ือให้ ทอท. มีแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจนและถูกต้อง 
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอหารือว่า การด าเนินงานของ บกท. ในกิจกรรมที่เป็นคู่สัญญากับ ทอท. เข้าข่ายต้อง
ด าเนินงานตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ เช่นเดียวกับเอกชนรายอื่นหรือไม่ และหากเข้าข่าย ทอท.  
จะมีแนวทางในการด าเนินการต่อจากนี้อย่างไร 
 

มติคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนได้มีการพิจารณาวินิจฉัย 

กรณีเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานของ บกท. ตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ ของ ทอท.  
โดยมีความเห็น ดังนี้ 

๑. เมื่อพิจารณาสถานะของ บกท. ในปัจจุบัน ซึ่งมีสัดส่วนการถือหุ้นของหน่วยงานของรัฐ
ตามบทนิยามแห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ ประกอบด้วยกระทรวงการคลังและธนาคารออมสิน 
รวมกันอยู่ที่ร้อยละ ๔๙.๙๙ (สี่สิบเก้าจุดเก้าเก้า) และโดยที่กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง โดย บลจ. เอ็มเอฟซี 
จ ากัด (มหาชน) และกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง โดย บลจ. กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ซึ่งมีสัดส่วนการถือหุ้นอยู่
ร้อยละ ๘.๕๔ ต่อราย เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับ
กองทุนรวม แม้จะมีสถานะเป็นนิติบุคคล แต่ก็มิได้มีลักษณะเป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐอันจะเข้าข่ายเป็นหน่วยงานของรัฐตามบทนิยามแห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ 
ปี ๒๕๖๒ ดังนั้น บกท. จึงไม่เป็นบริษัทซึ่งหน่วยงานของรัฐมีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละ ๕๐ (ห้าสิบ)  
จึงไม่เข้าข่ายเป็นรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ สถานะของ บกท.  
ในปัจจุบันจึงเข้าข่ายเป็นเอกชนตามพระราชบัญญัติดังกล่าว 

 
/๒. ในประเด็น ... 
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๒. ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ เห็นว่า 
สัญญาระหว่าง ทอท. กับ บกท. เป็นสัญญาที่ได้จัดท าขึ้นในขณะที่ ทอท. และ บกท. มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ 
จึงไม่เป็นการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน และไม่เข้าข่ายต้องด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชนที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น อย่างไรก็ตาม บกท. สิ้นสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แล้ว และ บกท. 
ได้ยื่นค าร้องขอให้ฟ้ืนฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ดังนั้น เห็นควรให้ ทอท. 
รวบรวมสัญญาที่มีอยู่กับ บกท. ให้ครบถ้วน เพ่ือประกอบการพิจารณาของ ทอท. ว่า สัญญาใดเข้าข่าย 
ต้องด าเนินการตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ และด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบ
ที่เก่ียวข้องต่อไป โดยกรณีสัญญาระหว่าง ทอท. กับ บกท. ที่เข้าข่ายต้องด าเนินการตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ 
ปี ๒๕๖๒ ย่อมต้องด าเนินการตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ และกฎหมายล าดับรอง นับแต่วันที่ 
บกท. ได้สิ้นสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจเป็นต้นไปโดยอนุโลมให้แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลตาม พ.ร.บ.  
การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ ตามนัยความเห็นทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๑๒๙๙/๒๕๕๕ 
และเรื่องเสร็จที่ ๘๕/๒๕๕๔ ซึ่ง ทอท. ต้องด าเนินการตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ และกฎหมาย
ล าดับรอง นับแต่วันที่ บกท. ได้สิ้นสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจเป็นต้นไป โดยกรณีสัญญาที่ยังมีผลอยู่ เห็นควรให้ 
ทอท. ซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ที่ พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒  
ได้ก าหนดไว้ตั้งแต่หมวด ๔ การจัดท าและด าเนินโครงการ ส่วนที่ ๓ การก ากับดูแลสัญญาร่วมลงทุน หรือขั้นตอน 
ที่ประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ ตามมาตรา ๙ ได้ก าหนดไว้ตั้งแต่หมวด ๔ การจัดท าและด าเนินโครงการ 
ส่วนที่ ๓ การก ากับดูแลสัญญาร่วมลงทุนที่มีมูลค่าต่ ากว่าที่ก าหนด เป็นต้นไป โดยเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเจ้าสังกัดแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลเพ่ือท าหน้าที่ก ากับดูแลและติดตามโครงการร่วมลงทุน  
ให้มีการด าเนินการตามที่ก าหนดในสัญญาร่วมลงทุน รวมถึงหน้าที่อ่ืนที่ก าหนดใน พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ  
ปี ๒๕๖๒ ต่อไป 
 

 

    
 


