




	 สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ	สยามมกฎุราชกมุาร	เสดจ็ฯแทนพระองค	์พรอ้มดว้ยพระเจา้วรวงศเ์ธอ	พระองค์
เจ้าศรีรัศมิ	์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	 สยามมกุฎราชกุมาร	 และพระองค์เจ้า	 ทีปังกรรัศมีโชต	ิ					
ทรงเปน็องคป์ระธานในพธิเีปดิศนูยร์าชการเฉลมิพระเกยีรต	ิ๘๐	พรรษา	๕	ธนัวาคม	๒๕๕๐	ณ	อาคารรฐัประศาสน
ภกัด	ี(อาคาร	B)	ศนูยร์าชการเฉลมิพระเกยีรตฯิ	ถนนแจง้วฒันะอยา่งเปน็ทางการ	
	 โดยมีนางสาวยิ่งลักษณ	์ชินวัตร	นายกรัฐมนตร	ี นายกิตติรัตน	์ณ	 ระนอง	 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี	
วา่การกระทรวงการคลงั	รว่มเฝา้ฯ	รบัเสดจ็		

“ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดศูนย์ราชการฯ อย่างเป็นทางการ ”
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วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)
 เป็นองค์กรชั้นนำในการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด

พันธกิจ (Mission)
 เพื่อให้	บริษัท	ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์	จำกัด		เป็นองค์กรชั้นนำในการพัฒนาและบริหารจัดการ
ทรัพย์สินของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ข้างต้น	 ซึ่งได้กำหนดพันธกิจ									
(Mission)	รองรับไว้	2	พันธกิจ	ได้แก่
	 1.	สร้างและบริหารศูนย์ราชการที่ทันสมัยในมิติใหม่ของการอยู่ร่วมกัน
	 2.	พัฒนา	และบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐ

วัตถุประสงค์องค์กร
	 1.	เพื่อให้	ธพส.	มีฐานะการเงินมั่นคง
	 2.	เพื่อพัฒนาโครงการลงทุนตามแนวนโยบายของภาครัฐให้เกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
	 3.	เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของ	ธพส.
	 4.	เพื่อให้	ธพส.	มีการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพโดยยึดหลักบรรษัทภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
	 1.	เร่งรัดพัฒนาโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ
	 2.	บริหารศูนย์ราชการให้มีประสิทธิภาพในมิติใหม่ของการอยู่ร่วมกัน
	 3.	พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใสเพื่อตอบสนองต่อการ
				 				เป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภาครัฐ
	 4.	ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
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(นายนริศ	ชัยสูตร)
ประธานกรรมการ	ธพส.

	 ปี	 2556	 นับ เป็ นการก้ า ว เข้ าสู่ ปี ที่ 	 9	 ที่ มี 							
ความหมายและสำคัญยิ่งสำหรับ	 ธพส.	 เมื่อพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	 ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้	 สมเด็จพระบรมโอรสา
ธิราชฯ	 สยามมกุฎราชกุมาร	 เสด็จพระราชดำเนิน				
แทนพระองค์	 ในการนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า	
ศรีรัศมิ์	 พระวรชายาฯ	และพระเจ้าหลานเธอ	พระองค์
เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ	 โดยเสด็จทรงเป็นประธานประกอบ
พิธีเปิดอาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	 80	พรรษา	
5	 ธันวาคม	 2550	 อย่างเป็นทางการขึ้นเมื่อวันที่	 17	
กุมภาพันธ์	 2556	 ยังความปลาบปลื้มใจแก่ชาว	 ธพส.	
และผู้ใช้บริการในศูนย์ราชการฯ	เป็นอย่างยิ่ง			
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	 ปีที่ผ่านมา	 ธพส.	 ยังคงดำเนินงานตามภารกิจหลักในด้านต่างๆ	 ในการบริหารจัดการศูนย์ราชการ									
เฉลิมพระเกียรติฯ	 อย่างต่อเนื่อง	 อาทิเช่น	 การบริหารจัดการพื้นที่ที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง	 (Customer	
centric)	การให้บริการ	เพื่อตอบสนองต่อความต้องการอันหลากหลายและสร้างความพึงพอใจให้สูงสุดเป็นสำคัญ		
การจัดให้ใช้พื้นที่สำหรับจัดงานแสดงนิทรรศการสำคัญๆ	 ขนาดใหญ่	 อาทิเช่น	 นิทรรศการ	 Thailand	 2020							
ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลกการลงทุนของประชาชนเพื่อประชาชน	 นิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เฉลิมพระเกียรติ	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ภายใต้หัวข้อ	 “ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์”	 เป็นต้น	 รวมถึงการนำ
เทคโนโลยีเข้ามาใช้	 เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก	 โดยจัดให้มีระบบ	Digital	 signage	 ในการให้บริการข้อมูล					
เส้นทางไปยังหน่วยงานต่างๆ	 และประชาสัมพันธ์	 กิจกรรมที่จัดขึ้นภายในศูนย์ราชการฯ	 นอกจากนี้ยังผลักดัน				
ให้มีการเพิ่มการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 รวมถึงการสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการกีฬาของ
หน่วยงาน	ชมรม	และสมาคม	เพื่อสร้างความสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการ	
	 ด้านการบริหารอาคาร	 ธพส.	 ยังคงยึดหลักที่จะทำให้อาคารศูนย์ราชการฯ	 เป็นอาคารอนุรักษ์ประหยัด
พลังงานที่ได้มาตรฐานสากลในระดับ	World	Class	 โดยจัดทำโครงการสนับสนุน	 อาทิเช่น	 โครงการประหยัด
พลังงาน	 โดยเปลี่ยนหลอดไฟเดิมจาก	Fluorescent-T8	 เป็นหลอดประหยัดพลังงาน	 (LED)	 ซึ่งจะช่วยประหยัด		
ค่าไฟฟ้าแสงสว่างได้ประมาณ	40%	 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์	 โดยการติดตั้งแผง	 Solar	Cell	
บนดาดฟ้าอาคาร	 เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งไฟฟ้าสำรอง	 ส่งเสริมการนำพลังงานสะอาดมาใช้	 เป็นต้น	 ทั้งสอง
โครงการจะดำเนินการในปี	 2557	 ส่วนการบริหารกิจการศูนย์ประชุมและโรงแรม	 ธพส.	 ได้ว่าจ้างผู้ที่มีความ
ชำนาญและมีความสามารถมาบริหารจัดการ	ซึ่งได้ทดลองเปิดให้บริการทั้งระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	คาดว่าจะ
สามารถเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในไม่ช้า	 นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีมติเมื่อวันที่	 12	พฤศจิกายน	2556	
สนบัสนนุใหห้นว่ยงานตา่งๆ	ของรฐัและรฐัวสิาหกจิ	พจิารณาการใชพ้ืน้ทีศ่นูยร์าชการฯ	เพือ่การจดังานตา่งๆ	อกีดว้ย	
	 ภารกิจอื่น	 อาทิเช่น	 โครงการบ้านธนารักษ์ทั้ง	 4	 แห่ง	 (ภูเก็ต	 สุพรรณบุรี	 เชียงใหม่	 นนทบุรี)	 ก็ดำเนินการ				
รุดหน้าไปมาก	จนสามารถส่งมอบให้แก่ลูกค้าที่มีความพร้อมได้ในทันที	 เหลือเพียงบางส่วนซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จ
ในปี	 2557	ยิ่งไปกว่านั้น	 ธพส.	 ยังได้ริเริ่มโครงการใหม่ๆ	 เพื่อพัฒนาธุรกิจของ	 ธพส.	 อันได้แก่	 โครงการก่อสร้าง
อาคารศาลปกครองแห่งที่	 2	และโครงการก่อสร้างเรือนจำและทัณฑสถาน	ของกรมราชทัณฑ์	 ซึ่งจะได้ดำเนินการ
ให้เห็นผลในระยะถัดไป	
	 สำหรับเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองจากการบุกยึดศูนย์ราชการฯ	 เพื่อใช้เป็นสถานที่ชุมนุมเกือบ									
2	 สัปดาห์นั้น	 ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการอย่างมาก	 ชาว	 ธพส.	 เราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ	 เร่งดำเนินการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ	 อย่างทันท่วงทีด้วยความรอบคอบ	ความประนีประนอม	 เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยภายในศูนย์
ราชการฯ	ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย	โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของผู้ที่อยู่ในศูนย์ราชการฯ	เป็นสำคัญ	
	 จากผลการดำเนินงานที่มีแนวโน้มดีขึ้นในปีที่ผ่านมา	 ธพส.	 จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาดำเนินการตามพันธกิจ		
ในการบริหารศูนย์ราชการฯ	พัฒนาและบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐ	 เพื่อก้าวไปสู่การเป็นองค์กรชั้นนำในการ
พัฒนาและบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด	ดังวิสัยทัศน์ขององค์กร	

สารจากประธานกรรมการ 
Message From the Chairman 
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(นายสุเมธ	ดำรงชัยธรรม)
กรรมการผู้จัดการ

	 ปี	 พ.ศ.	 2556	 ที่ผ่านมา	 บริษัทได้พัฒนาการ
อย่างมาก	 กล่าวคือ	 ศูนย์ราชการฯ	 แจ้งวัฒนะแห่งนี้			
ได้เปิดอย่างเป็นทางการและเต็มรูปแบบ	นอกจากการ
ที่หน่วยงานต่างๆ	 ได้โอนย้ายเข้ามาปฏิบัติหน้าที่							
ในสถานที่เต็มพื้นที่แล้ว	 บริษัทยังได้ดำเนินการให้
บริการด้านศูนย์ประชุม	 และธุรกิจด้านโรงแรม	 รวมถึง
การบริการด้านการแสดงสินค้าและนิทรรศการต่างๆ	
ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ	 เพื่อใช้พื้นที่ในศูนย์ราชการ			
แห่งนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามแผนการที่ได้วางไว ้
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สารจากกรรมการผู้จัดการ 
Message From Manager Director 

	 	 ในด้านการบริหารจัดการ	 เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร	 รวมถึงผลประกอบการที่ดีขึ้น		
บริษัทได้ดำเนินการดังนี	้ 	 (1)	 กำหนดบทบาทขององค์กรให้มีนโยบายการดำเนินงานที่สอดคล้องและสนับสนุน				
กบันโยบายการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ	อาท	ิการจดัสรรพืน้ทีใ่หแ้กห่นว่ยงานทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกนั
เขา้มาอยูใ่นพืน้ที	่เพิม่ศนูยใ์หบ้รกิารประชาชนในรปูแบบ	One	Stop	Service	เชน่	การเปดิใชพ้ืน้ทีส่ำนกังานพฒันา
ธุรกิจการค้า	 เขต	 6	 การเปิดจุดให้บริการขายบัตรโดยสารของการบินไทย	และการเปิดศูนย์บังคับคดีล้มละลาย		
ส่วนหน้า	 เป็นต้น	 นอกจากนี	้ ยังเพิ่มบทบาทในการเป็นผู้พัฒนาโครงการก่อสร้างให้กับหน่วยงานภาครัฐ	 อาท	ิ
โครงการกอ่สรา้งอาคารศาลปกครองหลงัที	่2	โครงการกอ่สรา้งเรอืนจำและทณัฑสถาน	(2)	การสรา้งองคก์รใหเ้ตบิโต
อยา่งยัง่ยนืในระยะยาว	โดยเนน้ความเขม้แขง็ทางการเงนิจากผลประกอบการ	ลดตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ	บรหิาร	
เพือ่ใหม้กีระแสเงนิสดสำหรบัการดำเนนิงานทีเ่พยีงพอ	 (3)	การสรา้งความพงึพอใจสงูสดุใหแ้กผู่เ้ชา่และผูใ้ชบ้รกิาร
ศูนย์ราชการ	 โดยเน้นด้านความสะดวกสบาย	สะอาด	ปลอดภัย	 และทันสมัย	 ซึ่งได้จัดให้มีการดูแลบำรุงรักษา
อาคารและสถานทีอ่ยา่งสมำ่เสมอ	 (4)	การพฒันาองคก์รใหม้คีวามทนัสมยั	ซึง่เนน้ไปทีบ่คุลากรเปน็สำคญั	 โดยให้
ไดร้บัโอกาสในการเรยีนรูแ้ละพฒันาขดีความสามารถการทำงานไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ	สนบัสนนุใหม้คีวามคดิรเิริม่
สร้างสรรค	์แสวงหาทางเลือกและนวัตกรรมใหม่ๆ	มาใช้ปฏิบัติงาน	ส่งเสริมให้พัฒนาตนเอง	และผลักดันให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันภายในองค์กร	 (5)	 การเป็นองค์กรที่เน้นนวัตกรรมที่ทันสมัยและเหมาะสมมาใช้
ดำเนินงาน	 เช่น	 การจัดการทางการเงิน	 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร	 (Cash	Management	 Services)		
เพื่อช่วยให้มีความคล่องตัวและเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น	 นอกจากนี้ยังได้เริ่ม	 โครงการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า						
แสงสวา่งภายในพืน้ทีส่ว่นกลางอาคารศนูยร์าชการฯ	มาเปน็หลอดไฟฟา้แสงสวา่งประเภทหลอดประหยดัพลงังาน	
LED	 (6)	 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 โดยให้ความสำคัญกับผู้ปฏิบัติงานศูนย์ราชการและชุมชน			
โดยรอบ	มุ่งเน้นการสร้างมิติใหม่ของการอยู่ร่วมกัน	ตัวอย่างเช่น	 โครงการถนนคนเดิน	ที่จัดพื้นที่ให้แก่ข้าราชการ	
เจา้หนา้ทีข่องรฐั	และผูป้ฏบิตังิานภายในศนูยร์าชการ	 ไดใ้ชเ้วลาหลงัเลกิงานออกรา้นขายสนิคา้	 เพือ่เปน็การสรา้ง
รายได้เพิ่ม	 ทั้งยังสนับสนุนให้มีการพัฒนาโครงการที่เน้นการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	 เช่น	 โครงการผลิตไฟฟ้า							
จากพลงังานแสงอาทติย	์ซึง่สอดรบักบักระแสการอนรุกัษพ์ลงังานและสิง่แวดลอ้มในระดบันานาชาต	ิ			
	 แม้ในปลายป	ีพ.ศ.	 2556	มีเหตุการณ์ทางการเมืองจนเป็นผลให้รัฐบาลต้องประกาศยุบสภาฯ	และจัดให	้				
มกีารเลอืกตัง้ใหม	่ซึง่ทำใหโ้ครงการตา่งๆ	หลายโครงการ	ตอ้งรอนโยบาย	และการอนมุตัโิครงการจากคณะรฐัมนตรี
ชุดใหม	่ กิจกรรมทางการเมืองในไตรมาส	 4	 ต่อเนื่องมาถึงไตรมาสแรกในป	ีพ.ศ.	 2557	 ยังส่งผลกระทบต่อการ
ดำเนนิการของศนูยร์าชการ	โดยเฉพาะรายไดจ้ากศนูยป์ระชมุและโรงแรม	ซึง่เปน็ชว่ง	High	Season	อยา่งไรกต็าม	
บริษัทพยายามที่จะบริหารงานภายใต้สภาวะที่ไม่แน่นอนดังกล่าว	และได้มีการเตรียมพร้อมในการศึกษาโครงการ
ใหมใ่นระหวา่งทีร่อการจดัตัง้รฐับาล	เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่	การดำเนนิงานจะทำไดท้นัที	
	 สำหรับปีต่อไปซึ่งจะเป็นการก้าวเข้าสู่ปีที	่ 10	 เพื่อให	้ บริษัทเป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็งและเติบโตได้ใน	
ระยะยาว	สามารถพัฒนาภารกิจหลัก	 ตอบสนองต่อภารกิจใหม	่ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ใช้บริการ		
บริษัทมุ่งมั่นปฏิบัติตามสมรรถนะหลัก	 (Core	Competency)	 ที่มีอยู่ขององค์กร	ประกอบด้วย	 จิตสำนึกที่จะให้
บริการ	 (Service	Mind)	การประสานเทคโนโลยกี้าวหน้า	 (Modern	Technology	Acknowledgement)	นำพาต่อ
ความเห็นของกันและกัน	 มุ่งมั่นจนเกิดผลสัมฤทธิ	์ (Result	 Oriented)	 และการทำงานเป็นทีม	 (Teamwork)									
เพือ่นำพา	บรษิทักา้วไปขา้งหนา้ดว้ยกนัอยา่งมัน่คง	ยัง่ยนืตอ่ไป 
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	 ตามที่คณะกรรมการบริษัท	 ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์	 จำกัด	 มีมติแต่งตั้งนางศรีนิดา	 พรหมหิตาธร																		
นางสาวรื่นวดี	 สุวรรณมงคล	และนายธรรมนิตย์	 สุมันตกุล	 เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ	 ให้ปฏิบัติหน้าที่ตาม
หลักเกณฑ์แนวทางที่กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ	 สำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	 กระทรวงการคลัง	 เพื่อส่งเสริมให้บริษัทฯมีกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี						
เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร		
	 สำหรับ	ปี	2556	คณะกรรมการตรวจสอบ	ได้ดำเนินการดังนี้	
		 	 1.	 สอบทานรายงานทางการเงิน	 รายไตรมาสและงบการเงินประจำปี	 2556	 สอบทานการปฏิบัติ	
ตามกฎ	 ระเบียบ	ข้อบังคับ	นโยบายและมติของคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ
ถูกต้องตามกฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและมติของคณะกรรมการบริษัท	
	 	 2.	สอบทานเพื่อให้บริษัทฯ	มีระบบการควบคุมภายในที่ดี	 เหมาะสมและมีประสิทธิผล	ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	 ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน	พ.ศ.	 2544	และติดตามให้มี
การกำกับดูแลพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	ตลอดจน	กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	
	 คณะกรรมการตรวจสอบ	มีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัท	 ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์	 จำกัด	
ถูกต้องเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอดังปรากฏตาม
ความเห็นของผู้สอบบัญชีต่อรายงานการเงินของบริษัทฯ		

(นางศรีนิดา	พรหมหิตาธร)	
ประธานกรรมการตรวจสอบ	

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ตระหนักถึงความสำคัญเป็นอย่างยิ่งของการบริหารความเสี่ยงให้มี
ประสิทธิภาพ	ภายใต้ภาวะการเปลี่ยนแปลงและการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของธุรกิจ	 โดยกำหนดเป็นนโยบาย						
การบรหิารความเสีย่งตอ้งอยูใ่นทกุกระบวนการของการดำเนนิธรุกจิ	 เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ความเสีย่งนัน้จะไดร้บัการบง่ชี	้		
จัดการให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได	้ และสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร	 โดยมีคณะ
กรรมการบรหิารความเสีย่งทำหนา้ทีใ่นการสนบัสนนุการนำการบรหิารความเสีย่งไปปฏบิตัทิัว่ทัง้องคก์รแบบบรูณาการ	
	 	 จากการบรหิารความเสีย่งของ	ธพส.	ทีด่ำเนนิการอยา่งตอ่เนือ่ง	ทำใหป้จัจยัเสีย่งตา่งๆ	ทีป่รากฏในปี
ที่ผ่านมาได้รับการบริหารจัดการจนสามารถควบคุมได้ในระดับหนึ่งรวมกับปัจจัยเสี่ยงใหม่ที่ได้ดำเนินการภายใต	้
แผนบรหิารความเสีย่ง	โดยปจัจยัความเสีย่งหลกัๆ	ดงักลา่วสามารถจำแนกไดด้งันี้	
	 1.	ความเสีย่งดา้นกลยทุธ	์มุง่เนน้การดำเนนิแผนกลยทุธใ์หเ้ปน็ไปในทางเดยีวกนักบัพนัธกจิและแผนปฏบิตักิาร
ของบรษิทั	มกีระบวนการตดิตามผลการดำเนนิงานตามแผนอยา่งเปน็ระบบ	เพือ่ปอ้งกนัความสญูเสยีและสง่เสรมิให้
บรษิทัสามารถเปดิรบัโอกาสทางธรุกจิไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง	
	 2.	 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	 มุ่งเน้นกระบวนการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนโดยให้ครอบคลุมทุกกระบวนการ						
ให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพเพียงพอกับระดับความเสี่ยงที่
องคก์รยอมรบัไดแ้ละเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม	ทีเ่ปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็		
	 3.	 ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ	มุ่งเน้นการปฏิบัติตามกฎ	 ระเบียบ	ทั้งภายในและภายนอกองค์กร	 รวมถึง
กฎหมายตา่งๆ	ทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งเครง่ครดั	
	 4.	 ความเสี่ยงด้านการเงิน	 มุ่งเน้นการบริหารองค์กร	 โดยใช้นโยบายทางการเงินอย่างระมัดระวังภายใต้									
งบประมาณที่กำหนดเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมและให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการบริหารความเสี่ยงและ				
การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพเพียงพอกับระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม			
ทีเ่ปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็	
	 ทัง้นี	้ ธพส.	มกีระบวนการการควบคมุภายใน	กำกบัดแูลทกุหนว่ยงาน	 โดยมุง่เนน้การมสีว่นรว่มในการบรหิาร
ความเสีย่งและบรูณาการรว่มกนั	 เพือ่การพจิารณาและบรหิารความความเสีย่งของทกุหนว่ยงานในองคก์ร	และทกุ
กระบวนการทำงานทีม่นียัสำคญั	รวมถงึขอ้เสนอแนะทีเ่ปน็ประโยชน	์ เพือ่นำมาจดัทำแผนและมกีระบวนการตดิตาม
ผลการดำเนนิงานตามแผนอยา่งเปน็ระบบ	 เพือ่ปอ้งกนัความสญูเสยีและสง่เสรมิใหบ้รษิทัสามารถเปดิรบัโอกาสทาง
ธรุกจิไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง	
	 การรายงานความเสีย่งมขีัน้ตอนการรายงานความเสีย่งประเภทตา่งๆ	อยา่งครอบคลมุทนัเวลาและเหมาะสม	
มกีารรายงานความคบืหนา้ของการปฏบิตังิานตอ่คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง	และคณะกรรมการบรษิทั	อยา่งตอ่เนือ่ง 
	 ในป	ี 2556	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าการจัดการความเสี่ยงมีการจัดการ
เพยีงพอและเหมาะสม	สามารถจดัการความเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดบัทีอ่งคก์รยอมรบัได	้และการบรหิารความเสีย่งไดถ้กู
นำไปปฏบิตัอิยา่งตอ่เนือ่ง	สนบัสนนุใหม้วีฒันธรรมการบรหิารความเสีย่ง	ตลอดจนไดใ้หค้วามเหน็แกท่กุหนว่ยงาน
อยา่งตรงไปตรงมา	เพือ่ประโยชนส์งูสดุของบรษิทั 

(นายชาญณัฏฐ์	แก้วมณี)	
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	

รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
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รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
คณะกรรมการ (ระหว่างปี พ.ศ. 2556)

4.นายสุจิณ กระจ่างศรี
กรรมการ
(ดำรงตำแหน่ง	เมื่อวันที่	10	
กรกฎาคม	2556)

2.นายประสิทธิ์ สืบชนะ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ

1.นายนริศ ชัยสูตร
ประธานกรรมการ 

5.นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ
กรรมการ	
(ลาออก	เมื่อวันที่	18	
กุมภาพันธ์	2556)

6.นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล
กรรมการ	
(ดำรงตำแหน่ง	เมื่อวันที่	29	
เมษายน	2556)

3.นายอดุลย์ ตั้งศัตยาภิรมย์
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
(ลาออก	เมื่อวันที่	1	กรกฎาคม	2556)
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10.นางศรีนิดา พรหมหิตาธร
กรรมการ

9.นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา
กรรมการ
(ดำรงตำแหน่ง	เมื่อวันที่	11	
ธันวาคม	2556)

7.นายชาญณัฏฐ์ แก้วมณี
กรรมการ

11.นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล
กรรมการ

13.นางสาวเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์
กรรมการ
(ครบวาระ	เมื่อวันที่	29	เมษายน	2556)

14.นายโยธิน เนื่องจำนงค์
กรรมการ
(ดำรงตำแหน่ง	เมื่อวันที่	29	
เมษายน	2556)

15.นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม
กรรมการและเลขานุการ
(ดำรงตำแหน่ง	เมื่อวันที่	5
มิถุนายน	2556)

12.นายธนวัฒน์ อัมพุนันทน์
กรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
คณะกรรมการ (ระหว่างปี พ.ศ. 2556)

8.นายประวิช สารกิจปรีชา
กรรมการ
(ลาออก	เมื่อวันที่	1	
พฤศจิกายน	2556)
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1. นายนริศ ชัยสูตร   
 ประธานกรรมการ

2. นายประสิทธิ์ สืบชนะ   
	 รองประธานกรรมการ

3. นายชาญณัฏฐ์ แก้วมณี 
	 กรรมการ

4. นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา  
	 กรรมการ

5. นางศรีนิดา พรหมหิตาธร  
	 กรรมการ

คณะกรรมการบริษัท 
Board of Directors

1 325 4
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  6. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล  
	 กรรมการ

  7. นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล
	 กรรมการ

  8. นายธนวัฒน์ อัมพุนันทน์ 
	 กรรมการ

  

6 8710 11 9

คณะกรรมการบริษัท 
Board of Directors

   9. นายโยธิน เนื่องจำนงค์
	 กรรมการ

10. นายสุจิณ กระจ่างศรี  
	 กรรมการ

11. นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม  
	 กรรมการและเลขานุการ



12 Annual Report 2013

การศกึษา 
•	เศรษฐศาสตรบณัฑติ	(เกยีรตนิยิมด)ี	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	
•	เศรษฐศาสตรมหาบณัฑติ	(ศกึษาเปน็ภาษาองักฤษ)								
	 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	
•	เศรษฐศาสตรดษุฎบีณัฑติ	University	of	Hawaii	สหรฐัอเมรกิา	
 
การอบรม 
•	Certificate	in	Population	Studies,	University	of	Hawaii	
	 สหรฐัอเมรกิา	
•	หลกัสตูร	DAP	32/2005	,	DCP	82/2006	,	CDC	3/2008	และ	
	 FND	19/2005		
			สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	
•	หลกัสตูรการปอ้งกนัราชอาณาจกัร	(วปอ.)	รุน่ที	่39		
	 วทิยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร																			
•	หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู	(วตท.)	รุน่ที	่4	สถาบนัวทิยาลยัตลาดทนุ	
•	หลกัสตูรการกำกบัดแูลกจิการสำหรบักรรมการและผูบ้รหิาร	 	
	 ระดบัสงูของรฐัวสิาหกจิ	และองคก์ารมหาชน		
	 สถาบนัพระปกเกลา้	
 
ประสบการณก์ารทำงาน 
•	ผูอ้ำนวยการสำนกังานเศรษฐกจิการคลงั	
•	รองปลดักระทรวงการคลงั	(หวัหนา้กลุม่ภารกจิดา้นรายจา่ย	
	 และหนีส้นิ)	
•	หวัหนา้ผูต้รวจราชการกระทรวงการคลงั	
•	อธกิารบดมีหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	
•	ประธานสภาวจิยัแหง่ชาต	ิสาขาเศรษฐศาสตร์	
•	ประธานคณะกรรมการบรหิารกฬีามหาวทิยาลยัแหง่ประเทศไทย	
 

นายนริศ  ชัยสูตร
ประธานกรรมการ ประสบการณก์ารทำงาน 

•	ผูอ้ำนวยการวทิยาลยันวตักรรมอดุมศกึษา	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	
•	คณบดคีณะเศรษฐศาสตร	์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	
•	รองอธกิารบดฝีา่ยวางแผนและพฒันา	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	
•	ประธานสภาอาจารย	์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	
•	ประธานคณะกรรมการนคิมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย	
•	กรรมการบรษิทัไทยออยล	์จำกดั	(มหาชน)	
•	กรรมการคณะกรรมการกำกบัตลาดทนุ	
•	กรรมการคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ	
•	กรรมการคณะกรรมการกองทนุบำเหนจ็บำนาญขา้ราชการ	
•	กรรมการคณะกรรมการธนาคารแหง่ประเทศไทย	
•	ประธานกรรมการธนาคารเพือ่การสง่ออกและนำเขา้แหง่ประเทศไทย	
•	รกัษาการในตำแหนง่ประธานกรรมการบรษิทั	ปตท.	จำกดั	(มหาชน)	
•	กรรมการคณะกรรมการบรษิทั	ปตท.	จำกดั	(มหาชน)	
•	กรรมการการสือ่สารแหง่ประเทศไทย	
•	กรรมการคณะกรรมการอยัการสงูสดุ	
•	กรรมการการปโิตรเลยีมแหง่ประเทศไทย	
•	กรรมการคณะกรรมการธนาคารออมสนิ	
•	กรรมการบรรษทัเงนิทนุอตุสาหกรรมขนาดยอ่ม	
•	นายกเทศมนตรหีมูบ่า้นนกักฬีาเอเชีย่นเกมส	์ครัง้ที	่13	
•	ประธานกรรมการบรรษทัตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยั	
•	กรรมการคณะกรรมการกฤษฎกีา	
•	กรรมการบรหิารสำนกังานความรว่มมอืพฒันาเศรษฐกจิ	
			กบัประเทศเพือ่นบา้น	(องคก์รมหาชน)	
•	กรรมการคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ	(ปปง.)	
•	กรรมการคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูเครดติ	
•	เลขาธกิารคณะกรรมการจดัการแขง่ขนักฬีามหาวทิยาลยัโลกฤดรูอ้น	พ.ศ.2550	
•	ประธานกรรมการบรหิารบรรษทับรหิารสนิทรพัยไ์ทย	
•	กรรมการคณะกรรมการบรรษทับรหิารสนิทรพัยไ์ทย	
•	กรรมการคณะกรรมการนโยบายสถาบนัการเงนิ	
•	อนกุรรมการในคณะอนกุรรมการสรรหาและพฒันาบรษิทัจดทะเบยีน	
•	กรรมการและเลขานกุารคณะกรรมการพฒันาตลาดทนุไทย	
•	กรรมการสำนกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั	
•	ทีป่รกึษาดา้นนโยบายการตลาดทนุตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย	
•	กรรมการคณะกรรมการสถาบนัวทิยาการเรยีนรู	้(สวร.)	
•	กรรมการและเลขานกุารตรวจสอบและประเมนิผลประจำกระทรวงการคลงั 
•	กรรมการบรษิทั	เอเชีย่นพรอ็พเพอรต์ี	้จำกดั	(มหาชน)	
•	ประธานกรรมการบรรษทัประกนัสนิเชือ่อตุสาหกรรมขนาดยอ่ม	
•	อปุนายกสมาคมศษิยเ์กา่เซนตค์าเบรยีล	
•	นายกสมาคมเศรษฐศาสตรธ์รรมศาสตร์	
•	นายกสมาคมธรรมศาสตร	์ในพระบรมราชปูถมัภ์	
•	กรรมการบรษิทัไทยพรอสเพอรติี	้แอด็ไวซอรี	่จำกดั	
•	กรรมการบรษิทั	ปตท.สำรวจและผลติปโิตรเลยีม	จำกดั	(มหาชน)	
•	โฆษกกระทรวงการคลงั	
 
ตำแหนง่งานอืน่ในปจัจบุนั 
•	อธบิดกีรมธนารกัษ	์	
•	กรรมการคดัเลอืกประธานกรรมการในคณะกรรมการธนาคารแหง่ประเทศไทย	
•	ทีป่รกึษาประธานสภาอาจารย	์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	
•	กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคณุวฒุขิองมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	
•	ประธานชมรมศษิยเ์กา่อสีเวสเซนเตอร	์	และฮาวายในประเทศไทย		
•	ประธานคณะกรรมการสเปเชยีลโอลมิปคิแหง่ประเทศไทย		
•	ประธานคณะกรรมการสถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก		
•	ประธานคณะกรรมการธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลาง	
			และขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย							
•	กรรมการแผนกธรรมศาสตร	์มลูนธิอิานนัทมหดิล		
•	กรรมการสภามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	
•	กรรมการคณะเศรษฐศาสตรม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	
•	นายกสมาคมผูป้กครองและครโูรงเรยีนทวิไผง่าม		
 
การดำรงตำแหนง่กรรมการในบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 
•	ไมม่ี	
 
การถอืหลกัทรพัยใ์นบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 
•	ไมม่ี	
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นายชาญณัฏฐ์ แก้วมณี
กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
และประธานกรรมการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม

ประสบการณก์ารทำงาน 
•	ผูอ้ำนวยการวทิยาลยันวตักรรมอดุมศกึษา	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	
•	คณบดคีณะเศรษฐศาสตร	์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	
•	รองอธกิารบดฝีา่ยวางแผนและพฒันา	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	
•	ประธานสภาอาจารย	์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	
•	ประธานคณะกรรมการนคิมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย	
•	กรรมการบรษิทัไทยออยล	์จำกดั	(มหาชน)	
•	กรรมการคณะกรรมการกำกบัตลาดทนุ	
•	กรรมการคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ	
•	กรรมการคณะกรรมการกองทนุบำเหนจ็บำนาญขา้ราชการ	
•	กรรมการคณะกรรมการธนาคารแหง่ประเทศไทย	
•	ประธานกรรมการธนาคารเพือ่การสง่ออกและนำเขา้แหง่ประเทศไทย	
•	รกัษาการในตำแหนง่ประธานกรรมการบรษิทั	ปตท.	จำกดั	(มหาชน)	
•	กรรมการคณะกรรมการบรษิทั	ปตท.	จำกดั	(มหาชน)	
•	กรรมการการสือ่สารแหง่ประเทศไทย	
•	กรรมการคณะกรรมการอยัการสงูสดุ	
•	กรรมการการปโิตรเลยีมแหง่ประเทศไทย	
•	กรรมการคณะกรรมการธนาคารออมสนิ	
•	กรรมการบรรษทัเงนิทนุอตุสาหกรรมขนาดยอ่ม	
•	นายกเทศมนตรหีมูบ่า้นนกักฬีาเอเชีย่นเกมส	์ครัง้ที	่13	
•	ประธานกรรมการบรรษทัตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยั	
•	กรรมการคณะกรรมการกฤษฎกีา	
•	กรรมการบรหิารสำนกังานความรว่มมอืพฒันาเศรษฐกจิ	
			กบัประเทศเพือ่นบา้น	(องคก์รมหาชน)	
•	กรรมการคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ	(ปปง.)	
•	กรรมการคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูเครดติ	
•	เลขาธกิารคณะกรรมการจดัการแขง่ขนักฬีามหาวทิยาลยัโลกฤดรูอ้น	พ.ศ.2550	
•	ประธานกรรมการบรหิารบรรษทับรหิารสนิทรพัยไ์ทย	
•	กรรมการคณะกรรมการบรรษทับรหิารสนิทรพัยไ์ทย	
•	กรรมการคณะกรรมการนโยบายสถาบนัการเงนิ	
•	อนกุรรมการในคณะอนกุรรมการสรรหาและพฒันาบรษิทัจดทะเบยีน	
•	กรรมการและเลขานกุารคณะกรรมการพฒันาตลาดทนุไทย	
•	กรรมการสำนกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั	
•	ทีป่รกึษาดา้นนโยบายการตลาดทนุตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย	
•	กรรมการคณะกรรมการสถาบนัวทิยาการเรยีนรู	้(สวร.)	
•	กรรมการและเลขานกุารตรวจสอบและประเมนิผลประจำกระทรวงการคลงั 
•	กรรมการบรษิทั	เอเชีย่นพรอ็พเพอรต์ี	้จำกดั	(มหาชน)	
•	ประธานกรรมการบรรษทัประกนัสนิเชือ่อตุสาหกรรมขนาดยอ่ม	
•	อปุนายกสมาคมศษิยเ์กา่เซนตค์าเบรยีล	
•	นายกสมาคมเศรษฐศาสตรธ์รรมศาสตร์	
•	นายกสมาคมธรรมศาสตร	์ในพระบรมราชปูถมัภ์	
•	กรรมการบรษิทัไทยพรอสเพอรติี	้แอด็ไวซอรี	่จำกดั	
•	กรรมการบรษิทั	ปตท.สำรวจและผลติปโิตรเลยีม	จำกดั	(มหาชน)	
•	โฆษกกระทรวงการคลงั	
 
ตำแหนง่งานอืน่ในปจัจบุนั 
•	อธบิดกีรมธนารกัษ	์	
•	กรรมการคดัเลอืกประธานกรรมการในคณะกรรมการธนาคารแหง่ประเทศไทย	
•	ทีป่รกึษาประธานสภาอาจารย	์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	
•	กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคณุวฒุขิองมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	
•	ประธานชมรมศษิยเ์กา่อสีเวสเซนเตอร	์	และฮาวายในประเทศไทย		
•	ประธานคณะกรรมการสเปเชยีลโอลมิปคิแหง่ประเทศไทย		
•	ประธานคณะกรรมการสถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก		
•	ประธานคณะกรรมการธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลาง	
			และขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย							
•	กรรมการแผนกธรรมศาสตร	์มลูนธิอิานนัทมหดิล		
•	กรรมการสภามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	
•	กรรมการคณะเศรษฐศาสตรม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	
•	นายกสมาคมผูป้กครองและครโูรงเรยีนทวิไผง่าม		
 
การดำรงตำแหนง่กรรมการในบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 
•	ไมม่ี	
 
การถอืหลกัทรพัยใ์นบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 
•	ไมม่ี	
 
 

นายประสิทธิ์ สืบชนะ
รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการพัฒนาธุรกิจ 
และประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์
การศกึษา 
•	นติศิาสตรบณัฑติ	มหาวทิยาลยัรามคำแหง	
• พฒันบรหิารศาสตรมหาบณัฑติ		
			(รฐัประศาสนศาสตร)์	สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์	
 
การอบรม 
•	หลกัสตูร	DCP	รุน่ที	่90/2007	และ	ACP	รุน่ที	่20/2007					
			สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	 	
•	Strategic	for	Improving	Directors’	Effectiveness	Kellogg	
			school	of	Management	ประเทศสหรฐัอเมรกิา	 	
•	การปอ้งกนัราชอาณาจกัร	ภาครฐั	เอกชน	และการเมอืง							
			วทิยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร		
•	โครงการพฒันานกับรหิารระดบัสงู	:	ผูบ้รหิารสว่นราชการ	
			(นบส.	2)	สถาบนัพฒันาขา้ราชการพลเรอืน	สำนกังาน	ก.พ.	 	
•	Mini	MBA	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร	์ 	
•	ผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัสงู	รุน่ที	่10	(Chief		
			Information	Officer	:	CIO)	สถาบนัทรพัยากรมนษุย	์	
			มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร	์ 	
•	การบรหิารทรพัยากรมนษุยเ์ชงิกลยทุธเ์พือ่ความสำเรจ็	รุน่ที	่2	
			(Managing	People	for	HR	Executive)	สถาบนัทรพัยากร	
			มนษุย	์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร	์ 	
•	หลกัสตูรการกำกบัดแูลกจิการสำหรบักรรมการและ	
			ผูบ้รหิารระดบัสงูของรฐัวสิาหกจิและองคก์ารมหาชน	รุน่ที	่5	 	
			สถาบนัพฒันากรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูภาครฐั		
•	หลกัสตูรผูบ้รหิารกระบวนการยตุธิรรมระดบัสงู	(บ.ย.ส.)	รุน่ที	่15	
			สถาบนัพฒันาขา้ราชการฝา่ยการตลุาการศาลยตุธิรรม		 	
			สำนกังานศาลยตุธิรรม	

•	หลกัสตูร	ผูบ้รหิารระดบัสงูสว่นการคา้และการพาณชิย์	
(Tepcot)	รุน่ที	่5	มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  
ประสบการณก์ารทำงาน 
•	ทีป่รกึษาดา้นพฒันาการประเมนิราคา	
			อสงัหารมิทรพัย	์กรมธนารกัษ์	
•	รองอธบิดกีรมธนารกัษ์	
•	ผูอ้ำนวยการสำนกับรหิารทีร่าชพสัด	ุ2	กรมธนารกัษ์	
•	ธนารกัษพ์ืน้ทีภ่เูกต็	กรมธนารกัษ์	
•	ธนารกัษพ์ืน้ทีส่งขลา	กรมธนารกัษ์	
•	ธนารกัษพ์ืน้ทีพ่งังา	กรมธนารกัษ์	
•	กรรมการธนาคารออมสนิ	
•	กรรมการบรษิทั	เอน็.ซ.ีซ.ี	แมนเนจเมน้ท	์	
			แอนด	์ดเิวลลอปเมนท	์จำกดั	
•	กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	การเคหะแหง่ชาติ	
•	กรรมการบรษิทั	บางพระกอลฟ์อนิเตอรแ์นชชัน่แนล	จำกดั	
 
ตำแหนง่งานอืน่ในปจัจบุนั 
•	ผูต้รวจราชการกระทรวงการคลงั 
•	ทีป่รกึษาพเิศษสำนกังานศาลปกครอง	
•	กรรมการขา้ราชการศาลยตุธิรรม	
•	กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์	
•	กรรมการบรษิทัทางยกระดบัดอนเมอืง	จำกดั		
			(มหาชน)	
 
การดำรงตำแหนง่กรรมการในบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 
•	ไมม่ี	 
การถอืหลกัทรพัยใ์นบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 
•	ไมม่ี 
 

การศกึษา 
• นติศิาสตรบณัฑติ		มหาวทิยาลยัรามคำแหง   

• รฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ	

			สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร	์ 	
 
การอบรม 
•	หลกัสตูร	“การพฒันาอสงัหารมิทรพัย”์	กรมธนารกัษ	์ 	
•	หลกัสตูร	“MIDDLE	MANAGEMENT	PROFESSIONAL	
			DEVELOPMENT	PROGRAM”	ประเทศแคนาดา		 	
•	หลกัสตูรนกับรหิารระดบัสงู	รุน่ที	่53	สำนกังาน	ก.พ.	 	
•	หลกัสตูรการพฒันาประสทิธภิาพการบรหิารจดัการ	
			ประเทศองักฤษ,	เวลลแ์ละฝรัง่เศส	 	
•	หลกัสตูรการบรหิารจดัการพืน้ทีก่ำแพงเมอืง	คเูมอืง	
			ประเทศสาธารณรฐัเกาหลี	

ประสบการณก์ารทำงาน 
•	ผูอ้ำนวยการสำนกับรหิารจดัการฐานขอ้มลู	

			ทีร่าชพสัด	ุ 	

•	ผูอ้ำนวยการสำนกับรหิารทีร่าชพสัด	ุ1	 	

•	ธนารกัษพ์ืน้ทีพ่ษิณโุลก	 	

•	ธนารกัษพ์ืน้ทีน่ครสวรรค	์ 	

ตำแหนง่งานอืน่ในปจัจบุนั 
•	รองอธบิดกีรมธนารกัษ	์ 	

•	กรรมการการเคหะแหง่ชาต	ิ 	
 
การดำรงตำแหนง่กรรมการในบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 
•	ไมม่ี	 
การถอืหลกัทรพัยใ์นบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 
•	ไมม่ี
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นางศรีนิดา พรหมหิตาธร
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ

การศกึษา 
•	นติศิาสตรบณัฑติ	จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั	
•	เนตบิณัฑติไทย	สำนกัศกึษาอบรมกฎหมายแหง่เนตบิณัฑติยสภา	
•		นติศิาสตรมหาบณัฑติ	จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั	
 
การอบรม 
•		หลกัสตูร	DCP	รุน่ที	่146/2011	สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	 	
•		หลกัสตูร	นกับรหิารงานยตุธิรรมระดบัสงู	รุน่ที	่6	
•		หลกัสตูร	นกับรหิารการยตุธิรรมทางปกครองระดบัสงู	(บยป.)	รุน่	3	
 
ประสบการณก์ารทำงาน 
•	รองอธบิดอียัการสำนกังานการยตุกิารดำเนนิคดแีพง่และอนญุาโตตลุาการ	สำนกังานอยัการสงูสดุ	
•	อยัการพเิศษฝา่ยการยตุใินการดำเนนิคดแีพง่ของสว่นราชการและหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง		
	 สำนกังานอยัการสงูสดุ	
•	อยัการพเิศษฝา่ย	สำนกังานอยัการพเิศษฝา่ยคดอียัการสงูสดุ	2	งานยตุกิารดำเนนิคดแีพง่	
•	ทีป่รกึษาทางคดบีรรษทับรหิารสนิทรพัยไ์ทย	
 
ตำแหนง่งานอืน่ในปจัจบุนั 
•	อธบิดอียัการฝา่ยการยตุกิารดำเนนิคดเีพง่และอนญุาโตตลุาการ	สำนกังานอยัการสงูสดุ	
•	อกพ.กรมราชทณัฑ์	
 
การดำรงตำแหนง่กรรมการในบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 
•	ประธานกรรมการ	บรษิทั	ดเีอด	ีเอสพวี	ีจำกดั	
 
การถอืหลกัทรพัยใ์นบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 
•	ไมม่ี 

นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา
กรรมการ และกรรมการบริหาร

การศกึษา 
• บญัชบีณัฑติ		มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย	 	

• รฐัประศาสตรมหาบญัฑติ	จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั	 	

• Mini	MBA	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร	์ 	
 
การอบรม 
•	หลกัสตูร	ประกาศนยีบตัรชัน้สงูการบรหิารงานภาครฐั		

			และกฎหมายมหาชน	รุน่ที	่12		 	

• หลกัสตูร	นกัการคลงัมอือาชพี	รุน่ที	่1	
 
ประสบการณก์ารทำงาน 
• กรรมการคณะกรรมการตามมาตรา	13	และมาตรา	22	

		ตามพระราชบญัญตัวิา่ดว้ยการใหเ้อกชนเขา้รว่มงาน	หรอื		

		ดำเนนิการในกจิการของรฐั	พ.ศ.	2535	ในรฐัวสิาหกจิสาขา			

		โทรคมนาคม 

  

ตำแหนง่งานอืน่ในปจัจบุนั 
•	ผูอ้ำนวยการสำนกับรหิารหลกัทรพัยข์องรฐั		

			สำนกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ	

•	กรรมการโรงพมิพต์ำรวจ	
 
การดำรงตำแหนง่กรรมการ 
ในบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 
•	ไมม่ี	 
การถอืหลกัทรพัยใ์นบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 
•	ไมม่ี
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นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
การศกึษา 
•	นติศิาสตรบณัฑติ	(เกยีรตนิยิมอนัดบั	1	เหรยีญทอง)	จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั	
•	เนตบิณัฑติไทย	(นบท.)	สำนกัอบรมกฎหมายแหง่เนตบิณัฑติยสภา	
•	นติศิาสตรมหาบณัฑติ	(L.L.M.)	Harvard	Law	School	
•	บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ	(M.B.A.)	Walter	A.Haas	School	of	Business,		
			University	of	California	at	Berkeley	
 
การอบรม  
•	หลกัสตูร	DCP	รุน่ที	่127/2010	สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	
•	หลกัสตูรผูบ้รหิารกระบวนการยตุธิรรมระดบัสงู	(บ.ย.ส.)	รุน่ที	่15		
			สถาบนัพฒันาขา้ราชการฝา่ยตลุาการศาลยตุธิรรม	สำนกังานศาลยตุธิรรม	 	
 
ประสบการณก์ารทำงาน 
•	ผูต้รวจราชการกระทรวงยตุธิรรม	
•	รองผูอ้ำนวยการสำนกังานกจิการยตุธิรรม	
•	รองอธบิดกีรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ	
•	ผูอ้ำนวยการสำนกักฎหมาย	สำนกังานปลดักระทรวงยตุธิรรม	
 

ตำแหนง่งานอืน่ในปจัจบุนั 
•	อธบิดกีรมคมุประพฤติ	
•	ชว่ยปฏบิตัริาชการทางศนูยอ์ำนวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต	้(ศอ.บต.)	
 
การดำรงตำแหนง่กรรมการในบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 
•	กรรมการ	บรษิทั	ดเีอด	ีเอสพวี	ีจำกดั	
 
การถอืหลกัทรพัยใ์นบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 
•	ไมม่ี	
 
 
 

การศกึษา 
•	นติศิาสตรบณัฑติ	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร	์	
•	เนตบิณัทติไทย	 	 
การอบรม 
•	หลกัสตูร	นกับรหิารระดบัสงู	หลกัสตูรที	่1	รุน่ที	่52		
	 (พ.ศ.	2549	-	2550)		 	
•	การปอ้งกนัราชอาณาจกัร	วทิยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร	
	 (2550)	 	 	
  
ประสบการณก์ารทำงาน 
•	กรรมการรา่งกฎหมายประจำ	(ผูท้รงคณุวฒุ)ิ	 	 	
•	ผูอ้ำนวยการศนูยข์อ้มลูกฎหมายกลาง	 	 	
•	ผูอ้ำนวยการกองยกรา่งกฎหมาย	 	 	
 
 
ตำแหนง่งานอืน่ในปจัจบุนั 
•	รองเลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎกีา	 	 	
•	กรรมการบรหิารการเงนิและทรพัยส์นิ	
	 ของมหาวทิยาลยับรูพา	 	 	
•	อนกุรรมการกฎหมาย	ในคณะกรรมการ	
	 กองทนุบำเหนจ็บำนาญขา้ราชการ	 	 	

    การดำรงตำแหนง่กรรมการในบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 
•	ไมม่ี	 
การถอืหลกัทรพัยใ์นบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 
•	ไมม่ี	
 
 

นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
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การศกึษา 
• ศลิปศาสตรบณัฑติ	(รฐัศาสตร)์	มหาวทิยาลยัรามคำแหง	 	

• ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ	(รฐัศาสตร)์	มหาวทิยาลยั	

	 รามคำแหง	
  
การอบรม 
•	หลกัสตูร	DCP	รุน่ที	่35/2003	สมาคมสง่เสรมิสถาบนั	

	 กรรมการบรษิทัไทย		

•	หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู	สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ	

	 	(วตท.รุน่ที	่7)		 	

•	หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู	ดา้นการคา้และการพาณชิย	์	

	 รุน่ที	่4		 	

•	หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู	ดา้นวทิยาการพลงังาน		

	 (วพน.รุน่ที	่2)	สถาบนัวทิยาการพลงังาน		 	

ประสบการณก์ารทำงาน 
•	กรรมการสง่เสรมิกจิการมหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย		

•	กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ	บรษิทั	เนชัน่มลัตมิเีดยี

กรุป๊	จำกดั	(มหาชน)	 	

•	กรรมการบรหิาร	บรษิทั	เอม็เอฟอซี	ีจำกดั	(มหาชน)	

ตำแหนง่งานอืน่ในปจัจบุนั 
•	ประธานกรรมการบรหิารบรษิทั	พลาสตคิ	

	 และหบีหอ่ไทย	จำกดั	(มหาชน)		

•	กรรมการบรหิาร	บรษิทั	โมเดอรน์ฟอรม์กรุป๊	จำกดั	

	 (มหาชน)		

•	กรรมการบรหิาร	บรษิทั	โมเดอรน์ฟอรม์ทาวเวอร	์	

	 จำกดั	(มหาชน)	 	

•	กรรมการ	ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย	 	

•	กรรมการผูท้รงคณุวฒุ	ิคณะกรรมการกำกบันโยบาย	

	 ทางดา้นรฐัวสิาหกจิ		

 
การดำรงตำแหนง่กรรมการในบรษิทัที่
เกีย่วขอ้ง 
•	ไมม่ี	 
การถอืหลกัทรพัยใ์นบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 
•	ไมม่ี 

นายโยธิน เนื่องจำนงค์
กรรมการ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และประธานกรรมการ
ประเมินผลการฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ ธพส. 

นายธนวัฒน์  อัมพุนันทน์
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการพัฒนาธุรกิจ
และกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้จัดการ ธพส.

การศกึษา 
• วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ	(โยธา)	มหาวทิยาลยัรงัสติ   

• การจดัการภาครฐัและเอกชนมหาบณัฑติ			

			สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์	

• รฐัประศาสนศาสตรดษุฎบีณัฑติ			

			มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์

การอบรม 
•	หลกัสตูร	DCP	รุน่ที	่155/2012	,	SFE/2012	,	FSD/2012	,		

   HRP	รุน่ที	่1/2012	,	ACP	Code:	40/2012	MIA	13/2012	,		
			MFM	8/2012	,	MFR	16/2012		HMS	1/2012	และ		
			MIR	14/2012	สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	

•	หลกัสตูร	การเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตย		
			สำหรบันกับรหิารระดบัสงู	รุน่ที	่17	สถาบนัพระปกเกลา้	

ประสบการณก์ารทำงาน 
•	กรรมการบรษิทั	ทโีอท	ีจำกดั	(มหาชน)	 	

•	ผูอ้ำนวยการอาวโุสประจำประเทศไทย	Brooksbowerasia	LLC	(สหรฐัอเมรกิา)	 	

•	กรรมการผูจ้ดัการ	บรษิทัคอมเมอชลั	อะไลอนัซ	์จำกดั		

•	กรรมการและผูอ้ำนวยการ	บรษิทั	หาดสวยฟา้ใส	จำกดั	 	

•	อาจารยพ์เิศษ	มหาวทิยาลยัเซนตจ์อหน์	วชิาบรหิารโครงการ	(Project	Management) 

ตำแหนง่งานอืน่ในปจัจบุนั 
•	กรรมการและกรรมการตรวจสอบบรษิทั	ไทยออยล	์								

			จำกดั	(มหาชน)	 	

•	กรรมการและกรรมการบรหิาร	บรษิทั	แอรอ์นิเตอร์	

			ทรานสปอรต์	จำกดั	

•	อาจารยป์ระจำโครงการพทุธศาสตรม์หาบณัฑติ					

			สาขารฐัประศาสนศาสตร	์	

			มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณร์าชวทิยาลยั 
 
การดำรงตำแหนง่กรรมการในบรษิทัที่
เกีย่วขอ้ง 
•	ไมม่ี	 
การถอืหลกัทรพัยใ์นบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 
•	ไมม่ี	
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นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
กรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล  กรรมการพัฒนาธุรกิจ และประธานกรรมการ
บริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร

การศกึษา 
•	วทิยาศาสตรบณัฑติ	สาขาบรหิารงานกอ่สรา้ง			 	
	 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้	วทิยาเขตเจา้คณุทหาร	
		 (ลาดกระบงั)	 	
•	เศรษฐศาสตรบณัฑติ	สาขาทฤษฎกีารเงนิและการคลงั	
	 สาธารณะ	จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั	 	
•	บรหิารธรุกจิบณัฑติ	มหาวทิยาลยัรามคำแหง	 	
•	บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ	(MBA)	สาขาการเงนิ			
	 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร	์ 	
 
การอบรม 
•	หลกัสตูร	ผูบ้รหิารระดบัสงู	สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ		
	 (วตท.รุน่ที	่8)		 	
•	หลกัสตูร	การเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตย	
	 สำหรบันกับรหิารระดบัสงู”	(ปปร.14)	สถาบนัพระปกเกลา้	 	
•	ประกาศนยีบตัร	ไทยกบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน	(AEC)	
	 สถาบนัพระปกเกลา้	 	
•	หลกัสตูร	ผูบ้รหิารกระบวนการยตุธิรรมระดบัสงู	(บ.ย.ส.)		
	 รุน่ที	่17	วทิยาลยัการยตุธิรรม		 	
	 สถาบนัพฒันาขา้ราชการฝา่ยตลุาการศาลยตุธิรรม	 	
•	หลกัสตูร	DAP	รุน่ที	่21/2004	และ	CSP	รุน่ที	่28/2008		
	 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	

ประสบการณก์ารทำงาน 
•	กรรมการบรหิาร	รองกรรมการผูจ้ดัการ		
	 บรษิทั	นำ้มนัพชืไทย	จำกดั	(มหาชน)	 	
•	กรรมการ	กรรมการผูจ้ดัการ			
	 บรษิทั	แฟมมลิี	่โนฮาว	จำกดั		 	
•	กรรมการบรษิทั	บรษิทั	โพสต	์พบัลซิชงิ	จำกดั	(มหาชน)	 	
•	กรรมการบรษิทั	กรรมการสรรหาและกำหนด	
	 คา่ตอบแทน	บรษิทั	ซเีอด็ยเูคชัน่	จำกดั	(มหาชน)	 	
•	กรรมการ	รองกรรมการอำนวยการอาวโุส		
	 บรษิทั	จเีอม็เอม็	แกรมมี	่จำกดั	(มหาชน)				
	 และบรษิทั	จเีอม็เอม็	มเีดยี	จำกดั	(มหาชน)		 	
•	กรรมการและผูอ้ำนวยการ	มลูนธิดิำรงชยัธรรม		 	
•	ผูอ้ำนวยการฝา่ยบรรษทัธนกจิ		
	 บรษิทั	เงนิทนุธนชาต	ิจำกดั	(มหาชน)	 	
 
ตำแหนง่งานอืน่ในปจัจบุนั 
•	กรรมการธนาคารออมสนิ	

การดำรงตำแหนง่กรรมการในบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 
•	ไมม่ี	 
การถอืหลกัทรพัยใ์นบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 
•	ไมม่ี 

การศกึษา 
•		รฐัศาสตรบณัฑติ	(เกยีรตนิยิมอนัดบั	1)	จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
 

การอบรม 
•	 หลกัสตูร	DCP	รุน่ที	่181/2013	สมาคมสง่เสรมิสถาบนั				
	 กรรมการบรษิทัไทย		
•		Job	Analysis	and	Job	Evaluation	(	Hay	Group	)		
	 ประเทศ		Singapore	 	
•		Strategic	Salary	(Pay	Plan)	Design	 	
•		Competency	Management	 	
•		Effective	Performance	Management	 	
•		Merge	and	Acquisition	workshop	(France)	

ประสบการณก์ารทำงาน 
•	รองกรรมการผูจ้ดัการงานระบบและกลยทุธก์ารบรหิาร	
	 ทรพัยากรบคุคล	บรษิทัเจรญิโภคภณัฑอ์าหาร	จำกดั	(มหาชน)	 	
•		ผูอ้ำนวยการฝา่ยบรหิารทรพัยากรบคุคล		
	 บรษิทั	Sanofi	(Thailand)	Co.,Ltd	 	

•	 ผูจ้ดัการฝา่ยบคุคลและธรุการ		
	 บรษิทั	BP	Oil	(Thailand)	Co.,Ltd	 	
•	 ผูจ้ดัการฝา่ยบคุคลและธรุการ		
	 บรษิทั	CP-KFC	Development	Co.,Ltd	 	
 

ตำแหนง่งานอืน่ในปจัจบุนั 
•		วทิยากรทีป่รกึษาธนาคารออมสนิ 

 
การดำรงตำแหนง่กรรมการในบรษิทั 
ทีเ่กีย่วขอ้ง 
•	ไมม่ี	
 
การถอืหลกัทรพัยใ์นบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 
	ไมม่ี	

 

นายสุจิณ กระจ่างศรี
กรรมการ  ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล และกรรมการประเมินผล
การฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ ธพส.
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เปิดหน้าประวัติศาสตร์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 
๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

 ธพส. กับการพลิกหน้าประวัติศาตร์การบริหารโครงการภาครัฐครั้งสำคัญ
โดยใช้แนวคิดใหม่บริหารโครงการขนาดใหญ่และซับซ้อนให้เกิดผลสำเร็จอย่าง
มีคุณภาพ ก่อสร้างแล้วเสร็จทันเวลา ภายใต้งบประมาณที่กำหนด และเหนือสิ่งอื่นใด 
เป็นการประสานความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมฝ่าฟันอุปสรรค 
จนกำเนิดเป็น ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ในวันนี้
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1.1  สิทธิของผู้ถือหุ้นและการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

 กระทรวงการคลัง	 ในฐานะผู้ถือหุ้นทั้งหมด	มีสิทธิกำหนดนโยบายและทิศทางในการดำเนินธุรกิจ	 รวมทั้ง
ตดัสนิใจในเรือ่งทีม่คีวามสำคญัและกระทบตอ่การดำเนนิงานของ	ธพส.		เชน่		การแตง่ตัง้และกำหนด	
	 คา่ตอบแทนแกก่รรมการบรษิทั	การอนมุตังิบการเงนิและเงนิปนัผลประจำป	ีธพส.	ไดก้ำหนดใหม้กีารประชมุ
สามญัผูถ้อืหุน้ประจำปภีายใน	120	วนั	นบัแตว่นัสิน้สดุรอบปบีญัช	ีหากมคีวามจำเปน็เรง่ดว่นทีม่ผีลกระทบตอ่ผล
ประโยชน์ของผู้ถือหุ้น	 หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไข	หรือกฎหมายที่ใช้บังคับ	 โดยต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น	 จะจัด	
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีพิเศษ	ทั้งนี	้ 	 ในป	ี 2556	 ธพส.	 ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำป	ี ในวันจันทร	์					
ที	่ 29	 เมษายน	2556	ณ	หอ้งประชุม	ธพส.	ชั้น	 1	อาคารศนูยป์ระชุม	ศนูยร์าชการเฉลมิพระเกยีรติ	๘๐	พรรษาฯ				
เลขที	่ 120	ถนนแจง้วฒันะ	แขวงทุง่สองหอ้ง	 เขตหลกัสี	่ กรงุเทพฯ	 เริม่ประชมุเวลา	11.30	น.	และเลกิประชมุเวลา	
13.30	น.	มผีูเ้ขา้ประชมุประกอบดว้ย	1)	ผูถ้อืหุน้	จำนวน	3	ราย	2)	กรรมการบรษิทั	จำนวน	4	ราย	และ	3)	ผูบ้รหิาร	
ธพส.	จำนวน	3	ราย		
	 อนึ่ง	 ในการประชุมทุกครั้งจะมีการจดบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน	และมีการรายงาน			
ผลการประชมุใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบดว้ย	
 

1.2  โครงสร้างของคณะกรรมการและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน	 11	 คน	ประกอบด้วย	 กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	 จำนวน	 10	 คน	 และ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	 จำนวน	 1	 คน	 กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู	้								
ความสามารถ	มีทักษะ	ประสบการณ	์มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร	 ปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือ		
ความสมัพนัธอ์ืน่ใดอนัอาจมอีทิธพิลตอ่การใชด้ลุยพนิจิอยา่งอสิระ			
	 ในป	ี2556	มกีรรมการ	ธพส.	ลาออกกอ่นครบวาระ	3	คน	และออกตามวาระ	1	คน	ซึง่ในการประชมุสามญั			
ผูถ้อืหุน้ประจำป,ี	การประชมุคณะกรรมการ	ธพส.	ครัง้ที	่ 14/2555	 เมือ่วนัที	่ 10	กรกฎาคม	2556,	ครัง้ที	่ 21/2556	
เมื่อวันที	่ 11	 ธันวาคม	 2556	 ได้มีมติแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออกและที่ครบวาระ								
ทั้ง	 4	คน	 	สำหรับกรรมการผู้จัดการซึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการ	 ได้ดำเนินการสรรหาและเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต	่
วนัที	่5	มถินุายน	2556		ปจัจบุนั	ธพส.	มกีรรมการจำนวน		11		คน		เปน็กรรมการทีแ่ตง่ตัง้จากบคุคลในบญัชรีายชือ่
กรรมการรฐัวสิาหกจิ	(Directors’	Pool)	จำนวน	4	คน	และมกีรรมการอสิระทีเ่ปน็ผูท้รงคณุวฒุจิากภายนอก		(ไมใ่ช่
กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง	กรรมการผู้แทนส่วนราชการ)	 จำนวนไม่น้อยกว่า	 1	 ใน	3	ของกรรมการทั้งหมด	
ตามทีก่ำหนดในหลกัการและแนวทางการกำกบัดแูลทีด่ใีนรฐัวสิาหกจิ	ป	ี2552	

ข้อมูลด้านธรรมาภิบาล
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายกำกับดูแลกิจการท่ีดี
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 การประชุมคณะกรรมการบริษัท
	 ในป	ี 	 2556	ธพส.	 ไดก้ำหนดการประชมุคณะกรรมการบรษิทัไวเ้ปน็การลว่งหนา้ตลอดทัง้ป	ี เดอืนละ	2	ครัง้		
เพือ่ใหค้ณะกรรมการสามารถจดัสรรเวลาในการเขา้รว่มประชมุไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ	และในชว่งเดอืนกรกฎาคม	
2556	 มีนโยบายเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมเดือนละ	 1	 ครั้ง	 ซึ่งอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตาม				
ความเหมาะสม	ทัง้นี	้ ตอ้งมกีรรมการมาประชมุอยา่งนอ้ยกึง่หนึง่ของจำนวนกรรมการทัง้หมดจงึจะครบองคป์ระชมุ	
และในการประชุมผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่จะพิจารณาต้องออกจากที่ประชุมระหว่างการพิจารณาเรื่องนั้นๆ	ทั้งนี	้
การลงมตใิหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมาก		
	 ในป	ี2556	มกีารประชมุคณะกรรมการบรษิทั	ทัง้สิน้	22	ครัง้	รวมถงึการประชมุคณะกรรมการ	ชดุยอ่ยตา่งๆ	
รายละเอียดปรากฏดังตาราง	 โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ						
ที่เป็นประโยชน์แก่องค์กรในเรื่องเพื่อพิจารณาและเรื่องเพื่อทราบ	ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินและไม่เกี่ยวข้อง
กบัการเงนิ	อยา่งสมำ่เสมอ	
	 ฝา่ยเลขานกุารคณะกรรมการบรษิทั	จะทำหนา้ทีส่นบัสนนุการประชมุคณะกรรมการบรษิทั	โดยจดัสง่หนงัสอื
เชญิประชมุ	พรอ้มระเบยีบวาระการประชมุ	และเอกสารประกอบการประชมุตา่งๆ	ใหก้รรมการ	ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่	
7	วนักอ่นวนัประชมุ	เพือ่ใหก้รรมการมเีวลาเพยีงพอในการศกึษาขอ้มลูและรายละเอยีดตา่งๆ	ทีฝ่า่ยจดัการนำเสนอ
ก่อนการประชุม	 ทั้งนี	้ ในการประชุมทุกครั้งกรรมการแต่ละท่านได้เสนอความเห็นอย่างเปิดเผยและเสรี	 มีการ							
จดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดส่งให้กรรมการไม่เกิน	 14	 วัน	นับจากวันประชุม	จัดเก็บ
รายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท	 เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได	้ รวมทั้งจัดส่งให้
สำนกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ	 (สคร.)	สำนกังานการตรวจเงนิแผน่ดนิ	 (สตง.)	นอกจากนีย้งัไดม้กีาร
เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้ในระบบ	 Intranet	 ของ	 ธพส.	 เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าไปสืบค้น
ขอ้มลูได้	
 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท
	 ในปี	 2556	 คณะกรรมการบริษัทได้ทำการประเมินตนเอง	 1	 ครั้ง	 โดยมีการประเมิน	 2	 รูปแบบ	 คือ											
การประเมินตนเองของกรรมการ	 (Self	Assessment	Director	 Form)	และการประเมินตนเองของคณะกรรมการ	
(Self	Assessment	Board	 Form)	 ซึ่งในปีนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาหัวข้อและ
คำถามใหม่ทั้งหมด	แต่ยังยึดถือตามหลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจของกระทรวง
การคลัง	 โดยเมื่อมีการประเมินตนเองแล้ว	 คณะกรรมการได้ร่วมกันอภิปรายผลการประเมินอย่างเป็นทางการ		
และกำหนดแนวทางที่จะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม	
ตลอดจนนำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป		
	 สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ	(Self	Assessment	Board	Form)	ซึ่งเป็นการประเมินในภาพ
รวมของคณะกรรมการทั้งคณะ	 ได้แก่	 การประเมินโครงสร้าง	 การประเมินด้านสมาชิกภาพ	 การประเมิน
กระบวนการทำงาน	และความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	 ในปี	 2556	คณะกรรมการมีผลการประเมินได้คะแนนรวม
เฉลี่ย	4.74	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	94.80	อยู่ในเกณฑ์ประสิทธิภาพดีเยี่ยม		
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การส่งเสริมความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัท
	 ธพส.	 ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ของคณะกรรมการ	 โดยจัดให้เข้าอบรม	หลักสูตร
ต่างๆ	 ของสถาบันที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ	ตามความประสงค์ของกรรมการแต่ละท่าน	 เช่น	การอบรม	หลักสูตร
การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนของสถาบัน
พัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ	 	 (PDI)	 การอบรมหลักสูตร	 Directors	 Certification	 Program		
(DCP)	หลกัสตูร	The	Role	of	the	Chairman	Program	(RCP)	หลกัสตูร	Role	of	the	Compensation	Committee  
หลักสูตร	Financial	Statements	for	Directors	(FSD)	ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	ฯลฯ	
รวมถึงการเข้าร่วมสัมมนาที่สถาบันต่างๆ	 จัดขึ้น	 นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศกรรมการใหม่	 และการ
ศึกษาดูงานโครงการต่างๆ	ของ	ธพส.	เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของบริษัทให้แก่คณะกรรมการ	
	 ในปี	 2556	 	 มีกรรมการเข้ารับการอบรม	 2	 คน	 หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	
สำหรับนักบริหารระดับสูง	 	ของสถาบันพระปกเกล้า	และหลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	ของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 	 นอกจากนี้ยังได้ศึกษาดูงานร่วมกับกรมธนารักษ์	 ในโครงการสร้าง
เครือข่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์	ที่จังหวัดชลบุรี		เมื่อวันที่		2-3	พฤศจิกายน	2556		มีกรรมการร่วมเดินทาง	5	คน	เพื่อ
เปิดวิสัยทัศน์ในกระบวนการทางความคิดที่เกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ	นำไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อไป	อีกทั้ง
เป็นโอกาสให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีกับสื่อมวลชน	 เพื่อให้การนำเสนอข่าวเป็นไปในเชิงสร้างสรรค์	 และเป็นช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์ผลงานของ	ธพส.	
 

การปฐมนิเทศกรรมการ (Directors Orientation)
	 ธพส.	 โดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริษัท	 ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศ	 (Directors	Orientation)	 เพื่อนำ
เสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับกรรมการใหม่	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ครั้งที่	 10/2556	 เมื่อวันที่	 23	
พฤษภาคม	2556	ครั้งที่	15/2556	เมื่อวันที่	27	สิงหาคม	2556		และครั้งที่	22/2556	เมื่อวันที่	24	ธันวาคม	2556		
มีเนื้อหาแบ่งเป็น	2	ส่วน	คือ		
 1. เรื่องเกี่ยวกับกรรมการ ธพส. ประกอบด้วย 
	 	 1.1	บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ	(ตามเกณฑ์	สคร.)	
	 	 1.2	ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	
	 	 1.3	ผลประโยชน์ตอบแทนของกรรมการ	
	 	 1.4	การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยตามหลักธรรมาภิบาล	
 2. ภาพรวมการดำเนินงานของ ธพส.  ประกอบด้วย 
	 	 2.1	ความเป็นมา	วิสัยทัศน์	พันธกิจ	และโครงสร้างองค์กรของบริษัท	
	 	 2.2	ภารกิจในปัจจุบัน	
	 	 2.3	ภารกิจในอนาคต	
	 	 2.4	ผลการดำเนินงานประจำปี	2554	
	 ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ	ได้นำเสนอข้อมูลแก่กรรมการใหม่ผ่านการ	Presentation	และเอกสารแนะนำกรรมการ
ใหม่		รวมทั้งได้มอบคู่มือกรรมการให้ทุกท่านด้วย	
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1.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ/ 
 อำนาจหน้าที่ 

	 คณะกรรมการบริษัท	ได้แต่งตั้งกรรมการบริษัท	ผู้บริหาร	ธพส.	และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเป็นกรรมการ
ในคณะกรรมการตามหลักธรรมาภิบาลและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดต่างๆ	 เพื่อกลั่นกรองและดำเนินงาน		
ตามที่ได้รับมอบหมาย	 และเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท	 รวมทั้งให้การบริหารจัดการองค์กรเป็นไปอย่างโปร่งใส	
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี				
	 ทั้งนี้	 ในปี	 2556	 คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตามหลักธรรมาภิบาลและ													
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดต่างๆ	 ใหม่บางคณะ	 เพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท	
มีการทบทวนอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะ	 รวมทั้งมีการจัดทำกฎบัตรเพื่อให้คณะกรรมการ	มีความ
เข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์	ขอบเขตอำนาจหน้าที่	และความรับผิดชอบของตน	ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการ
ที่ดีด้วย	
 

1) คณะกรรมการบริหาร ธพส. 
  
ลำดับ                   รายชื่อกรรมการ  ตำแหน่ง 
1.	 นายชูเกียรติ		รัตนชัยชาญ	(ถึงวันที่	17	กุมภาพันธ์	2556)	 ประธานกรรมการ	
	 นายธนวัฒน์	อัมพุนันทน์	(ตั้งแต่วันที่	10	กรกฎาคม	2556)	
2.	 นายชาญณัฏฐ์		แก้วมณี			 	 กรรมการ	
3.	 นายประวิช		สารกิจปรีชา	(ถึงวันที่	9	กรกฎาคม	2556)	 กรรมการ	
	 นายธรรมนติย	์สมุนัตกลุ	(วนัที	่10	กรกฎาคม	2556	-	วนัที	่26	สงิหาคม	2556)	
	 นางสาวปิยวรรณ		ล่ามกิจจา	(ตั้งแต่วันที่	11	ธันวาคม	2556)	
4.	 นายอดุลย์		ตั้งศัตยาภิรมย์	(ถึงวันที่	30	มิถุนายน	2556)	 กรรมการ	
5.	 นายสุเมธ		ดำรงชัยธรรม	(ตั้งแต่วันที่	5	มิถุนายน	2556)	 กรรมการและเลขานกุาร	
 

อำนาจหน้าที่ 
	 1.	กลั่นกรองและเสนอขออนุมัติปรับปรุง	แก้ไขระเบียบ	ข้อบังคับต่างๆ	ของบริษัทฯ	ต่อคณะกรรมการ	ธพส.	
	 2.	กลั่นกรองและเสนอขออนุมัติแผนธุรกิจและแผนการลงทุน	
	 3.	กลั่นกรองงานด้านการแต่งตั้งผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการ	
	 4.	 อนุมัติการจัดซื้อ	 จัดจ้าง	สินค้าหรือบริการใดๆ	ตามระเบียบพัสดุของ	 ธพส.	ที่มีวงเงินเกิน	 10	ล้านบาทแต่			
ไม่เกิน	50	ล้านบาท	และนำเสนอคณะกรรมการ	ธพส.	เพื่อทราบ	
	 5.	 กลั่นกรองการจัดซื้อ	 จัดจ้าง	 สินค้าหรือบริการใดๆ	ที่เกินอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร	 และนำ
เสนอคณะกรรมการ	ธพส.	เพื่อพิจารณา	
	 6.	พิจารณาและกลั่นกรองการจัดสรรพื้นที่เพื่อจัดหาประโยชน์จากพื้นที่ธุรกิจในศูนย์ราชการฯ	
	 7.	การติดตามงานที่มีความสำคัญที่คณะกรรมการ	ธพส.	ได้มอบหมาย	
	 8.	ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการ	ธพส.	มอบหมาย	
	 9.	นำเสนอความเห็นและรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ	ธพส.	เพื่อทราบและพิจารณา	
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2) คณะกรรมการตรวจสอบ 
 
ลำดับ    รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง 
1.	 นางศรีนิดา	พรหมหิตาธร			 	 ประธานกรรมการ	
2.	 นางสาวรื่นวดี		สุวรรณมงคล		 	 กรรมการ	
3.	 นายธนวัฒน์	อัมพุนันทน์	(ถึงวันที่	9	กรกฎาคม	2556)	
	 นายประวิช	สารกิจปรีชา	(วันที่	10	กรกฎาคม	2556	-	วันท่ี	26	สิงหาคม	2556)		
	 นายธรรมนิตย์	สุมันตกุล	(ตั้งแต่วันที่	27	สิงหาคม	2556)	 กรรมการ	
4.	 ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน	ธพส.	 เลขานุการ	
 

อำนาจหน้าที่ 
	 1.	 จัดทำกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความ							
รับผิดชอบในการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ	 โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ	 ธพส.	 และมีการ			
สอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง	
	 2.	 สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน	กระบวนการ	 กำกับดูแลที่ดี	 และ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง	
	 3.	สอบทานให้	ธพส.	มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ	
	 4.	สอบทานการดำเนินงานของ	ธพส.	ให้ถูกต้องตามกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	วิธีปฏิบัติงาน		
มติคณะรัฐมนตรี	ประกาศ	หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ	ธพส.	
	 5.	 สอบทานให้	 ธพส.	 มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี	 และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน	
	 6.	พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดการทุจริต
ที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ	ธพส.	
	 7.	 เสนอข้อแนะนำต่อคณะกรรมการ	ธพส.	 ในการพิจารณาแต่งตั้ง	 โยกย้าย	 เลื่อนขั้น	 เลื่อนตำแหน่ง	และประ
เมินผลงานของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน	
	 8.	 ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี	 และอาจเสนอแนะให้สอบทาน	 หรือตรวจสอบ	
รายการใดที่เห็นว่าจำเป็น	รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการ	ธพส.	
	 9.	 รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ	
ธพส.	 อย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้งภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นสุดในแต่ละไตรมาส	ยกเว้น	 รายงานผลการ
ดำเนินงานในไตรมาสที่สี่	 ให้จัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปี	 พร้อมทั้งส่งรายงานดังกล่าวให้
กระทรวงการคลังเพื่อทราบ	ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีการเงินของ	ธพส.	
	 10.	ประเมินผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีบัญชีการ
เงินละหนึ่งครั้ง	 รวมทั้งรายงานผลการประเมิน	ปัญหาและอุปสรรค	ตลอดจนแผนการปรับปรุงการดำเนินงานให้
คณะกรรมการ	ธพส.	ทราบ	
	 11.	 เปิดเผยรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ	และค่าตอบแทน	ของผู้สอบบัญชี
ในรายงานประจำปีของ	ธพส.	ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการ	ธพส.	มอบหมาย	
	 12.	ปฏิบัติงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการ	ธพส.	มอบหมาย	
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3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
 
ลำดับ           รายชื่อกรรมการ  ตำแหน่ง 
1.	 นายประวิช		สารกิจปรีชา	(ถึงวันที่	9	กรกฎาคม	2556)		
	 นายสุจิณ		กระจ่างศรี	(ตั้งแต่วันที่	10	กรกฎาคม	2556)	 ประธานกรรมการ	
2.	 นายวิสุทธ์		จันมณี	 	 	 	 	 กรรมการ	
3.	 นายอรุณชัย		ภัทรานนท์	 	 	 	 	 กรรมการ	
4.	 นายชนะชัย		ประยูรสิน	 	 	 	 	 กรรมการ	
5.	 กรรมการผู้จัดการ	ธพส.	 	 	 	 	 กรรมการ	
6.	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	สายนโยบาย	 	 เลขานุการ	
7.	 ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการ	 	 ผู้ช่วยเลขานุการ	
 
หมายเหตุ		 ลำดับที่	6-7	ตำแหน่งตามโครงสร้างองค์กรเดิม	
 

อำนาจหน้าที่
	 1.	สรรหาและกลั่นกรองคุณสมบัติของคณะกรรมการ	ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป	
	 2.	พิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนคณะกรรมการ	คณะอนุกรรมการและผู้บริหารระดับรองกรรมการ	 	ผู้จัดการ
ขึ้นไป	
	 3.	พิจารณาหรือกลั่นกรองแนวทางการประเมินผลงานของคณะกรรมการ	ผู้บริหารระดับรองกรรมการ	ผู้จัดการ	
	 4.	ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการ	ธพส.	มอบหมาย	
	 5.	นำเสนอความเห็นและรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ	ธพส.	เพื่อทราบและพิจารณา	
 

4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ลำดับ           รายชื่อกรรมการ   ตำแหน่ง 
1.	 นายชาญณัฏฐ์		แก้วมณี	 	 	 	 	 ประธานกรรมการ	
2.	 นายวัชรา		ตันตริยานนท์	 	 	 	 	 กรรมการ	
3.	 นายวินิจ		วิเศษสุวรรณภูมิ	 	 	 	 กรรมการ	
4.	 นางสาวนภาลักษณ์		วัยศิริโรจน์	 	 	 	 กรรมการ	
5.	 นายสาธิต		อนันตสมบูรณ์	 	 	 	 กรรมการ	
6.	 รศ.หงษ์ฟ้า		ทรัพย์บุญเรือง	 	 	 	 กรรมการ	
7.	 นางสาวชลธิชา		จิตราอาภรณ์	(ตั้งแต่วันที่	16	มกราคม	2556)	 กรรมการ	
8.	 กรรมการผู้จัดการ	ธพส.	 	 กรรมการ	
9.	 รองกรรมการผู้จัดการ	สายบริหาร	 เลขานุการ	
10.ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	สายบริหารด้านการเงิน	 ผู้ช่วยเลขานุการ	
11.ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและบริหารความเสี่ยง	 ผู้ช่วยเลขานุการ	
 
หมายเหตุ		 ลำดับที่	9-11	ตำแหน่งตามโครงสร้างองค์กรเดิม	
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อำนาจหน้าที่
	 1.	พิจารณากำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ	
	 2.	 กำกับ	 ดูแล	 และสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จในระดับองค์กร	 ตลอดจนระดับ
โครงการ	
	 3.	พิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ	 	 เสนอแนะวิธีป้องกันและวิธีลดระดับความเสี่ยง	พร้อมทั้งติดตาม	
ประเมินผล	และปรับปรุงแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง	
	 4.	 สนับสนุนผู้บริหารความเสี่ยงในการดำเนินงาน	การประเมินปัจจัยความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับ
แผนธุรกิจ	
	 5.	 รายงานการกำกับผลการประเมินความเสี่ยง	และการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ	ธพส.	
เพื่อทราบเป็นประจำ	 ในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทฯ	 อย่างมีนัยสำคัญต้องรายงานต่อคณะกรรมการ	
ธพส.	เพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด	
	 6.	ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการ	ธพส.	มอบหมาย	
	 7.	นำเสนอความเห็นและรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ	ธพส.	เพื่อทราบและพิจารณา	

5) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
 
ลำดับ                รายชื่อกรรมการ   ตำแหน่ง 
1.	 นายชูเกียรติ		รัตนชัยชาญ	(ถึงวันที่	17	กุมภาพันธ์	2556)	 ประธานกรรมการ	
	 นายโยธิน		เนื่องจำนงค์	(ตั้งแต่วันที่	27	สิงหาคม	2556)	
2.	 นายวิชิต		จรัสสุขสวัสดิ์	 	 	 กรรมการ	
3.	 นางปนัสย์สร		อริยวงศ์	 	 	 กรรมการ	
4.	 นายพิทักษ์		ดิเรกสุนทร	 	 	 กรรมการ	
5.	 กรรมการผู้จัดการ	ธพส.	 	 	 กรรมการและเลขานุการ	
6.	 ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย	 	 ผู้ช่วยเลขานุการ	
 

อำนาจหน้าที่
	 1.	 กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี	 (Corporate	Governance	 :	CG)	 เสนอ
ต่อคณะกรรมการ	ธพส.	เพื่ออนุมัติให้มีการปฏิบัติในทุกระดับ	
	 2.	ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการ	ธพส.	ในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี		
	 3.	 ส่งเสริมและกำกับดูแลให้การดำเนินกิจการของบริษัทและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ	ผู้บริหารและ
พนักงานเป็นไปตามนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี			
	 4.	 ทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี	 ให้สอดคล้องกับกฎหมายและแนวทาง
ปฏิบัติของสากล	
	 5.	 กำหนดผู้รับผิดชอบในการดูแลและกำกับการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นไปตามกฎหมาย	กฎระเบียบ	
นโยบาย	และกระบวนการปฏิบัติงานที่ได้วางเอาไว้		(Compliance	Unit)		
	 6.	รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ	ธพส.	เพื่อทราบและพิจารณา	
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6) คณะกรรมการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
ลำดับ    รายชื่อกรรมการ  ตำแหน่ง 
1.	 นางสาวเกษรา		ธัญลักษณ์ภาคย์	(ถึงวันที่	29	เมษายน	2556)	 ประธานกรรมการ	
	 นายชาญณัฏฐ์		แก้วมณี	(ตั้งแต่วันที่	27	สิงหาคม	2556)	
2.	 นายวีระวุฒิ		ศรีเปารยะ	 	 	 	 	 กรรมการ	
3.	 นายภิรมย์		จั่นถาวร	 	 	 	 	 กรรมการ	
4.	 นางสุนี		จิตต์ประจง	 	 	 	 	 กรรมการ	
5.	 รศ.ทองทิพภา		วิริยะพันธุ์		 	 	 	 กรรมการ	
6.	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	สายนโยบาย	 	 กรรมการ	
7.	 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารอาคารและสถานที่	 	 กรรมการ	
8.	 ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร	 	 	 	 กรรมการและเลขานุการ	
9.	 ผู้จัดการส่วนกิจกรรมเพื่อสังคมและประชาสัมพันธ์	 ผู้ช่วยเลขานุการ	
 
หมายเหตุ		 ลำดับที่	6-9	ตามตำแหน่งโครงสร้างองค์กรเดิม	
 

อำนาจหน้าที่
	 1.	 กำหนดนโยบายและแผนการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม	 (Corporate	 Social	
Responsibility:	CSR)	ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว	เสนอต่อคณะกรรมการ	ธพส.	เพื่ออนุมัติให้นำไปใช้ปฏิบัติ	
	 2.	 ส่งเสริมและกำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามนโยบายด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม	 รวมทั้ง
ประเมินผลสำเร็จ	รายงานให้คณะกรรมการ	ธพส.	ทราบ	
	 3.	มอบหมายงานใหห้นว่ยงาน/บคุลากรของ	ธพส.	ดำเนนิงานในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแสดงความรบัผดิชอบต่อ
สังคม	ตามความเหมาะสม	
	 4.	ทบทวนนโยบายและแผนการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทให้สอดคล้องกับ
การดำเนินธุรกิจของบริษัทและแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากล	
	 5.	 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอก
องค์กร	
 

7) คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ 

ลำดับ  รายชื่อกรรมการ     ตำแหน่ง 
1.	 นายประสิทธิ์		สืบชนะ																																			 ประธานกรรมการ	
	 กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง	 	 	 	  
2.	 นางจิรสา		วงศ์ธรรมสรณ์		 	 	 	 กรรมการ	
3.	 นายธวัชชัย		ตั้งเจริญชัยวัฒนา	 	 	 	 กรรมการ	
4.	 นางพรรณี		นิติศรวุฒิ	 	 	 	 	 กรรมการ	
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5.	 นายจตุรชาติ		โรจนะประเสริฐกิจ		 	 	 กรรมการ	
	 กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง		
6.	 นางสาวอรุชา		นันทิยะกุล		 	 กรรมการและเลขานุการ	
7.		นายจิตตินัย		เหลือโกศล	 	 	 กรรมการ	
8.		นายมนตรี		พงค์สุวรรณ	 	 	 กรรมการ	
9.		นายสมชาย		นุชธานี	 	 	 กรรมการ	
10.	นายสราวุธ		วีระนานนท์	 	 	 กรรมการ	
11.	นางสาวกรรณิการ์	วงศ์ยะรา	 	 กรรมการ	
  

อำนาจหน้าที่
	 มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา	23	แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์	พ.ศ.	2543	
 

8) คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจ 

ลำดับ                รายชื่อกรรมการ   ตำแหน่ง 
1.	 นายประสิทธิ์		สืบชนะ	 	 	 ประธานกรรมการ	
2.	 นางสาวเกษรา		ธัญลักษณ์ภาคย์	(ถึงวันที่	29	เมษายน	2556)	 กรรมการ	
	 นายธนวัฒน์	อัมพุนันทน์	(ตั้งแต่วันที่	10	กรกฎาคม	2556)	
3.	 นายณรงค์		ราบเรียบ	 	 	 กรรมการ	
4.	 กรรมการผู้จัดการ	ธพส.	 	 	 กรรมการ	
5.	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	สายบริหารด้านการเงิน	 กรรมการ	
6.	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	สายปฏิบัติการด้านพัฒนาธุรกิจ	 เลขานุการ	
7.	 ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย	 	 ผู้ช่วยเลขานุการ	
 
หมายเหตุ			 ลำดับที่	5-7	ตำแหน่งตามโครงสร้างองค์กรเดิม	
  

อำนาจหน้าที่
	 1.	ริเริ่มและเสนอแนะนโยบายด้านการพัฒนาธุรกิจและการลงทุนในโครงการต่างๆ	ต่อคณะกรรมการ	ธพส.	
	 2.	พิจารณาผลการศึกษาความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจและโครงการลงทุนต่างๆ	ตามนโยบายของ	ธพส.	หรือที่
ได้รับมอบหมายจากกรมธนารักษ์	
	 3.	 พิจารณากลั่นกรองและกำหนดหลักเกณฑ์รายละเอียดของแผนการดำเนินงานด้านการพัฒนาธุรกิจและ
การลงทุนในโครงการต่างๆ	เสนอต่อคณะกรรมการ	ธพส.	พิจารณาอนุมัติ	
	 4.	พิจารณาจัดทำร่างขอบเขต	เงื่อนไขการคัดเลือกผู้เข้าดำเนินโครงการ	(TOR)	และร่างสัญญาโครงการลงทุน
ต่างๆ	ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ	ธพส.	เสนอให้คณะกรรมการ	ธพส.	พิจารณาอนุมัติ	
	 5.	ติดตามการดำเนินงานและการบริหารโครงการของฝ่ายจัดการเพื่อนำเสนอข้อมูลความคืบหน้าของโครงการ
ต่อคณะกรรมการ	ธพส.	รายไตรมาส	
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9) คณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร
 
ลำดับ        รายชื่อกรรมการ    ตำแหน่ง 
1.	 นายสุเมธ		ดำรงชัยธรรม	 	 	 	 	 ประธานกรรมการ	
2.	 นายปุณณิสร์		ศกุนตนาค		 	 	 	 กรรมการ	
3.	 นางนิตยา		สีดาฟอง	 	 	 	 	 กรรมการ	
4.	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	สายบริหารด้านสนับสนุน		 เลขานุการ	
5.	 ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	 	 ผู้ช่วยเลขานุการ	
 
หมายเหตุ		 ลำดับที่	4-5		ตำแหน่งตามโครงสร้างองค์กรเดิม	
 

อำนาจหน้าที่ 
	 1.	 กำหนดทิศทางและนโยบายการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ	 ธพส.ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ	และสอดคล้องกับแผนธุรกิจของ	ธพส.	
	 2.	 กำกับดูแลการบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมาย
ของ	ธพส.	
	 3.	พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนงานและโครงการ	 IT	ต่างๆ	 ซึ่งเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่จะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการ	ธพส.	
	 4.	 ให้คำปรึกษาแนะนำ	 	และแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของ	ธพส.	
	 5.	แต่งตั้งคณะทำงานตามที่เห็นสมควร	
	 6.	รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการ	ธพส.	เพื่อทราบและพิจารณา	
	 7.	ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการ	ธพส.	มอบหมาย	
 

10) คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
ลำดับ        รายชื่อกรรมการ    ตำแหน่ง 
1.	 นายสุจิณ		กระจ่างศรี	 	 	 	 	 ประธานกรรมการ	
2.	 นายสุภรณ์		อัมพากร	 	 	 	 	 กรรมการ	
3.	 นายจรูญศักดิ์		ฉวีศักดิ์	 	 	 	 	 กรรมการ	
4.	 กรรมการผู้จัดการ	ธพส.	 	 	 	 	 กรรมการ	
5.	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	สายบริหารด้านสนับสนุน		 เลขานุการ	
6.	 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป	 	 	 	 ผู้ช่วยเลขานุการ	
 
หมายเหตุ		 ลำดับที่	5-6		ตำแหน่งตามโครงสร้างองค์กรเดิม	



29รายงานประจำปี 2556

	

อำนาจหน้าที่
	 1.	 พิจารณากลั่นกรองโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ	 รวมถึงเสนอแนะ	 นโยบายเกี่ยวกับ
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของ	ธพส.	
	 2.	 พิจารณากลั่นกรองเรื่องแผนแม่บทด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและการบริหารทรัพยากรบุคคล	 ที่นำ
เสนอคณะกรรมการ	ธพส.	
 3. พจิารณาเรือ่งการสรรหาและกลัน่กรองคณุสมบตั	ิรวมทัง้คา่ตอบแทน	สวสัดกิารของพนกังานและลกูจา้ง	
	 4.	พิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินผลและการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี	ของพนักงาน	ธพส.	
	 5.	พิจารณาดำเนินการเรื่องอื่น	ๆ	ตามที่คณะกรรมการ	ธพส.	มอบหมาย	
 

11) คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของ
กรรมการผู้จัดการ ธพส. 
 
ลำดับ        รายชื่อกรรมการ    ตำแหน่ง 
1.	 นายโยธิน	เน่ืองจำนงค์	 	 	 	 	 ประธานกรรมการ	
2.	 นายสุจิณ		กระจ่างศรี	 	 	 	 	 กรรมการ	
3.	 นายธนวัฒน์		อัมพุนันทน์		 	 	 	 กรรมการ	
4.	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	สายบริหารด้านการเงิน		 เลขานุการ	
5.	 ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและบริหารความเสี่ยง	 ผู้ช่วยเลขานุการ	
 
หมายเหตุ		 ลำดับที่	4-5	ตำแหน่งตามโครงสร้างองค์กรเดิม	
	

อำนาจหน้าที่ 
	 1.	พิจารณาแผนงานของกรรมการผู้จัดการ	ธพส.	เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ	ธพส.	
	 2.	 พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผล	 	 และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ	
ธพส.	 เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ	 ธพส.	 โดยคำนึงถึงเป้าหมาย	 ความสำเร็จ	 (Benchmark)	 ของเป้าหมายหรือ	
พันธกิจ	 รวมทั้งตัวชี้วัดที่ชัดเจน	 อันเป็นความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ	 ธพส.	 ตามภาระงานของบริษัท				
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอย่างแท้จริง	
	 3.	ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ	ธพส.	เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ	ธพส.	
	 4.	เสนอแนะอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมของกรรมการผู้จัดการ	ธพส.	ต่อคณะกรรมการ	ธพส.		
	 5.	เสนอแนะอัตราค่าตอบแทนที่เพิ่มให้กับกรรมการผู้จัดการ	ธพส.	เป็นรายปี	
	 6.	ดำเนินการตามที่คณะกรรมการ	ธพส.	มอบหมาย	
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1.4 การประชุมและค่าตอบแทนของคณะกรรมการและอนุกรรมการ/คณะทำงาน  

	 ธพส.	 ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย	 ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวง	 การคลัง	
และมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจำปี	2556	เมื่อวันจันทร์ที่	29	เมษายน	2555	ดังนี้	
	 กำหนดให้กรรมการบริษัท	 ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม	 10,000	บาท/ครั้ง	 โดยเบิกจ่ายได้ไม่เกิน	 2	
ครั้ง/เดือน	 และจ่ายเฉพาะครั้งที่มาประชุม	 สำหรับประธานกรรมการได้รับสูงกว่ากรรมการร้อยละ	 25	 และรอง
ประธานกรรมการได้รับสูงกว่ากรรมการร้อยละ	12.5	 (ตามหนังสือ	สคร.	ที่	 กค	0805/ว.56	ลงวันที่	 30	มิถุนายน	
2547)	
	 กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ	 ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นกรรมการ	 ในคณะ
กรรมการชุดย่อยต่างๆ	เป็นเบี้ยประชุม	10,000	บาท/เดือน	โดยจ่ายเฉพาะเดือนที่มีการประชุม	(เฉพาะกรรมการฯ	
ที่เข้าประชุม)	หากเดือนใดมีการประชุมมากกว่า	1	ครั้ง	ให้จ่ายเบี้ยประชุมได้เพียงครั้งเดียว	ไม่ว่าจะประชุมกี่คณะ
ก็ตาม	สำหรับประธานกรรมการได้รับสูงกว่ากรรมการร้อยละ	25		
	 สำหรับบุคคลภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท	 เป็นกรรมการในคณะกรรมการตามหลัก
ธรรมาภิบาลหรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่น	 ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งในอัตราครั้งละ	 1,000	 บาท	 โดยจ่าย
เฉพาะครั้งที่มาประชุม	ตามหลักเกณฑ์หนังสือสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	ด่วนที่สุด	ที่	กค	0805/
ว.56	 ลงวันที่	 30	 มิถุนายน	 2547	 และได้รับค่าตอบแทนอื่นๆ	 อีกครั้งละ	 2,000	 บาท	 ตามมติที่ประชุม	 คณะ
กรรมการ	ธพส.	ครั้งที่	4/2555	เมื่อวันที่	28	กุมภาพันธ์	2555	
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1.6 นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	 ธพส.	 ได้กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อป้องกันการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนกับบริษัท	 (Conflicts	
of	Interest)	เพื่อป้องกันกิจกรรมที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	กิจกรรมที่ผิดกฎหมายและไม่เหมาะสม	หลีกเลี่ยง
การทำรายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	รวมถึงการ	ไม่ประกอบ
ธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจใดที่เป็นการแข่งขันกับบริษัท	ทั้งในส่วนของคณะกรรมการบริษัท	ผู้บริหาร	พนักงาน
และลูกจ้าง	 โดยกำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่าการตัดสินใจใดๆ	ของ
บุคลากรทุกระดับจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท		
	 (1)คณะกรรมการบริษัท		กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันของผลประโยชน์ก่อนเข้ารับ
ตำแหน่ง	และยึดถือปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ที่ขัดกัน	โดยในการประชุมคณะ	กรรมการบริษัท	
หากในวาระใดที่มีกรรมการเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย	กรรมการผู้นั้นต้องแจ้งต่อที่ประชุม	 เพื่อของดออกเสียงหรือ
ขอไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ	
	 (2)ผู้บริหาร	พนักงาน	 และลูกจ้าง	 ธพส.	 ได้จัดทำคู่มือว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 เพื่อพัฒนา
ระบบการทำงานด้านการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ	 เป็นไปตามมาตรฐานและ
สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี	 และใช้เป็นแนวทางในการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
โดยให้ผู้บริหารและพนักงานเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในแบบแสดงรายการเปิดเผย
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 เมื่อเข้ารับตำแหน่งหรือบรรจุแต่งตั้ง	 ในเดือนธันวาคมของทุกปี	 และเมื่อเกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในระหว่างปี		
 

 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
	 ธพส.	 ได้ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูล	 เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบข้อมูลในด้านต่างๆ	 ที่ถูกต้อง	
ครบถ้วน	 โปร่งใส	 ทั่วถึง	 และทันเวลา	 ผ่านช่องทางต่างๆ	 ทั้งภายในและภายนอก	 ตามพระราชบัญญัติข้อมูล				
ข่าวสารของทางราชการ	 พ.ศ.	 2540	 ทั้งนี้	 ที่ผ่านมา	 ธพส.	 ได้นำเสนอข้อมูลในด้านต่างๆ	 ผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์	 ทางเว็บไซต์	 www.dad.co.th	 และ	 www.governmentcomplex.com	 และทางสื่อ	 Digital	
signage	ทางสื่อสิ่งพิมพ์/สื่อสาธารณะ	และรายงานประจำปีของบริษัท 



33รายงานประจำปี 2556

การบริหารจัดการองค์กร ด้านการบริหารความเสี่ยง
 
	 การบริหารความเสี่ยง	 ของ	 ธพส.	 อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะ
กรรมการ	 ธพส.	 ได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง				
โดยฝ่ายกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง	 เป็นผู้ทำหน้าที่ในการร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ	 (Workshop)	 แต่ละฝ่าย			
เพื่อประสานและให้คำแนะนำแก่หน่วยงานต่างๆ	 โดยประชุมในรูปคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน	 ซึ่งกรรมการผู้จัดการเป็นประธานคณะทำงานฯ	 นำเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน	 ซึ่งเป็นกระบวนการที่ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงในมุมมองของภาพที่เป็นองค์รวมแบบบูรณาการ										
ทั่วทั้งองค์กร	 ตามแนวทางของ	 COSO	 ERM	 เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตาม	 วิสัยทัศน	์ พันธกิจ	 และ	
วัตถุประสงค์ขององค์กร	ทั้งนี้มีการติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนจัดการความเสี่ยงขององค์กร	และ
สรปุผลการดำเนนิงานเสนอคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและคณะกรรมการ	ธพส.	เปน็ประจำทกุไตรมาส	
	 นโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที	่ ธพส.	 ดำเนินการ	 จะพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงที่กระทบต่อ
วตัถปุระสงคอ์งคก์ร	ดงันี้	
 

ปัจจัยเสี่ยงที่กระทบต่อวัตถุประสงค์ ธพส. มีฐานะการเงินมั่นคง     
	 ความเสี่ยงจากกระแสเงินสดไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน	และความสามารถในการชำระคืนเงินกู	้ ธพส.					
ได้วางกลยุทธ์โดยการเร่งรัดการโอนบ้านธนารักษ์ทั้ง	 4	 โครงการ	 ได้แก	่ ภูเก็ต	 สุพรรณบุร	ี เชียงใหม่และนนทบุรี				
และพฒันาแนวทางและเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการ	มโีครงการศนูยป์ระชมุและโรงแรม	 เนน้การบรหิาร
จดัการพืน้ทีเ่ชงิพาณชิยภ์ายในศนูยร์าชการใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของหนว่ยงานผูเ้ชา่	ผูม้าตดิตอ่และ
ผู้ประกอบการ	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให	้ ธพส.	 ในการหารายได้ให้เพียงพอต่อการบริหารจัดการพื้นที่ส่วนกลาง				
หรอืกระบวนการบรหิารจดัการหนีห้นว่ยงานราชการและเอกชนอยา่งจรงิจงั	 เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการบรหิารจดัการ
สภาพคลอ่งทางการเงนิ		
  

ปัจจัยเสี่ยงที่กระทบต่อวัตถุประสงค์ การพัฒนาโครงการลงทุนตามแนวนโยบาย
ของภาครัฐให้เกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
	 ความเสี่ยงจากการไม่มีการลงทุนโครงการขนาดใหญ	่ ธพส.	 ได้วางกลยุทธ์บริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐ			
ให้ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าและยั่งยืน	มีโครงการบ้านธนารักษ์นนทบุรี	 ทั้ง	 4	 โครงการ	ซึ่งเป็นการเร่งรัดพัฒนาและ
บริหารจัดการโครงการให้แล้วเสร็จ	 รวมทั้งโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุ/โครงการลงทุนใหม่	 คือโครงการก่อสร้าง
อาคารศาลปกครองหลงัที	่2	
   

การบริหารจัดการองค์กร
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ปัจจัยเสี่ยงที่กระทบต่อวัตถุประสงค์ ผู้มีส่วนได้เสียมีความพึงพอใจต่อการดำเนิน
งานของ ธพส.
	 ความเสี่ยงจากคุณภาพการให้บริการและตอบสนองความต้องของผู้มีส่วนได้เสีย	 ธพส.	 ได้วางกลยุทธ	์					
การสร้างความพึงพอใจและฟื้นฟูภาพลักษณ	์ โดยมีโครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานศูนย์ราชการ						
เพือ่ใชเ้ปน็เวทใีนการรบัฟงัปญัหา	หาแนวทางแกไ้ขและแสดงความคดิเหน็ในการพฒันาศนูยร์าชการในมติขิองการ
อยู่ร่วมกัน	 รวมทั้งโครงการฟื้นฟูภาพลักษณ์ที่มุ่งเน้นบริหารจัดการเพื่อลดข้อร้องเรียนและยกระดับความพึงพอใจ
ของผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง		
	 รวมทัง้มโีครงการปรบัปรงุจราจร	 โครงการจดัทำและซอ้มแผนเผชญิเหตฉุกุเฉนิ	 โครงการใชท้รพัยากรรว่มกนั
ของรฐัวสิาหกจิ	
 

ปัจจัยเสี่ยงที่กระทบต่อวัตถุประสงค์ ธพส. มีการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ 
โดยยึดหลักบรรษัทภิบาล
	 ความเสีย่งจากการเปน็มอือาชพี	ธพส.	 ไดว้างกลยทุธพ์ฒันาระบบทรพัยากรบคุคลและระบบการปฏบิตังิาน		
โดยมีโครงการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะตำแหน่งงาน	มุ่งเน้นการพัฒนาปัจจัยหลักที่สำคัญในการขับเคลื่อน
องคก์ร	คอื	บคุลากร	(People)	และกระบวนการ	(Process)	เพือ่ความเปน็มอือาชพีและการดำเนนิธรุกจิอยา่งยัง่ยนื
ตามหลกัธรรมาภบิาล	โครงการบรหิารผลตอบแทนและการปรบัปรงุโครงสรา้งเงนิเดอืน	
 

การควบคุมภายใน

	 บริษัท	 ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย	์ จำกัด	ตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายในที่เหมาะสม	พัฒนา	
ต่อเนื่องและบูรณาการทั่วทั้งองค์กร	 โดยมุ่งเน้นให้มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกกิจกรรม					
ที่เป็นภารกิจหลัก	 เพื่อให้บริษัทฯ	 เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ	 การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์โปร่งใส	
สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนเสียทุกกลุ่ม	 รวมทั้งนำเอาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี	 (Good	
Corporate	Governance)	มากำหนดเป็นกรอบในการดำเนินงาน	 เพื่อมิให้เกิดการทุจริต	หรือการไม่ปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้	
 การควบคุมภายในของ	ธพส.	ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการธพส.	ได้กำหนดนโยบายการควบคุม
ภายในและแนวทางปฏิบัติ	 รวมทั้งแผนการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในประจำปี	 เพื่อให้การดำเนินการ
เกี่ยวกับการควมคุมภายในเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร	 และสอดคล้องกับมาตรฐานการควบคุม
ภายใน	ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	พ.ศ.2544	 รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับ
การควบคุมภายใน	 โดยให้ฝ่ายกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยงเป็นเลขานุการ	 เพื่อประสานงานและให้คำแนะนำแก่
หน่วยงานต่างๆ	 ตลอดจนประเมินความเพียงพอเหมาะสมของการควบคุมภายในในภาพรวมองค์กร	 เสนอ
แนวทางการปรับปรุงการควบคุม	 ติดตามการดำเนินงานของฝ่ายงานต่างๆ	 ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินการ	
เกี่ยวกับการควบคุมภายใน	 เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส	 เพื่อกลั่นกรองก่อนเสนอ				
คณะกรรมการ	ธพส.	ต่อไป	
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 เพื่อเป็นการธำรงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่เข้มแข็ง	 ธพส.	 ได้นำหลักการการประเมินการควบคุม					
ด้วยตนเอง	 (Control	 Self	 Assessment	 :	 CSA)	 มาใช้	 เพื่อก่อให้เกิดวัฒนธรรมการควบคุมภายในขึ้น											
ภายในองค์กร	มีการปรับปรุงการควบคุมอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อพัฒนาการบริหารงานและลดความเสี่ยงให้แก่องค์กร	
รวมทั้งปรับปรุงระบบการควบคุมให้มีความยืดหยุ่น	 เพื่อให้ทันต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป	 โดยกำหนดให้
จัดอบรมหัวข้อ	 “การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง”	 ให้แก่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องปีละครั้ง	 เพื่อให้									
ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการประเมินความเสี่ยงจุดอ่อน	 ปัญหา	
อุปสรรค	 และโอกาส	ที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน	 และการประเมินความเพียงพอเหมาะสมของการควบคุม							
ที่มีอยู่	 ตลอดจนสามารถพัฒนา/ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานและการควบคุม	 เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์	 ด้านการดำเนินงาน	 ด้านการเงิน	 และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย	 กฎระเบียบ	 ข้อบังคับ					
อย่างต่อเนื่อง	
	 นอกจากนี้	 ยังกำหนดให้มีการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน	 เพื่อให้มั่นใจว่า
ระบบการควบคุมภายในที่วางไว้เพียงพอ	หมาะสม	มีประสิทธิภาพ	และมีการปฏิบัติจริง	 ข้อตรวจพบจากการ
ตรวจสอบและการสอบทานอื่นๆ	 ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา	 สอดคล้องกับสถานการณ์			
ที่เปลี่ยนแปลงไป	
	 จากการติดตามการดำเนินงานและประเมินผลทั้งระหว่างการปฏิบัติงาน	 (Ongoing	Monitoring)	 และ				
การประเมินรายครั้ง	 (Separate	Evaluation)	 สรุปได้ว่าผลการควบคุมภายในปีงบประมาณ	2556	 ไม่พบจุดอ่อน			
ที่มีนัยสำคัญ	 อย่างไรก็ดี	 ปีงบประมาณ	 2557	 ธพส.	 จะมีการดำเนินการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ			
บูรณาการระบบการควบคุมภายใน	 การบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายใน	 ต่อเนื่องจากปี	 2556							
อย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น	 เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	 ท่ามกลางสถานการณ์	
ที่เปลี่ยนแปลงไป	
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1. นางจิรสา  วงศ์ธรรมสรณ์ 

2. นางเบญจวรรณ  มังคละวิรัช

3. นายฉัตรวิชญ์  เสริมดำรงศักดิ์

4. นายชนินทร์  จงเจริญยานนท์

คณะผู้บริหารบริษัท 
Management Team

1 324
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5. นายเกรียงไกร  อินพรวิจิตร 

6. นายสุรชัย  สกุลเตชะธนา

7. นายไพบูลย์  พลประจักษ์  

68 7 9

คณะผู้บริหารบริษัท 
Management Team

8. นายกรานต์  ฉายาวิจิตรศิลป์

9. นายวรชัย  ตั้งคุณาภรณ์

5
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นางจิรสา วงศ์ธรรมสรณ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  
สายนโยบายและกลยุทธ์

ประวัติการศึกษา       
•	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต		

			สาขาวิชาการจัดการภาครัฐ		

			สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

•	บริหารธุรกิจบัณฑิต	(บัญชี)	มหาวิทยาลัยสยาม

นางเบญจวรรณ มังคละวิรัช
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
สายบัญชีและการเงิน  

ประวัติการศึกษา    
•	บัญชีบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะผู้บริหารบริษัท 
Management Team
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นายฉัตรวิชญ์ เสริมดำรงศักดิ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  
สายปฏิบัติการ

ประวัติการศึกษา
•	เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต	(พัฒนาการเศรษฐกิจ)																													

			สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน			

			สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

•	บริหารธุรกิจบัณฑิต	สาขาวิชาการบริหารทั่วไป	

			มหาวิทยาลัยรามคำแหง		

•	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นายชนินทร์ จงเจริญยานนท์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  
สายปฏิบัติการด้านวิศวกรรม
บริการอาคาร

ประวัติการศึกษา     
•	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	สาขาวิชาการจัดการ

			มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์   

•	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต			

			สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

			มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะผู้บริหารบริษัท 
Management Team
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นายเกรียงไกร อินพรวิจิตร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  
สายบริหารด้านสนับสนุน

ประวัติการศึกษา   

•	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต			

			สาขาวิชาการบริหารการเงิน

			มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	

•	บริหารธุรกิจบัณฑิต	สาขาวิชาการเงิน

			และการธนาคาร	มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นายสุรชัย สกุลเตชะธนา
ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ประวัติการศึกษา     

•	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต				

			มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์   

•	บัญชีบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะผู้บริหารบริษัท 
Management Team
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นายไพบูลย์ พลประจักษ์
ผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมาย

ประวัติการศึกษา       

•	นิติศาสตรมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามคำแหง

			เนติบัณฑิตไทย	สำนักอบรมศึกษากฎหมาย

			แห่งเนติบัณฑิตยสภา				

•	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์
ผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร

ประวัติการศึกษา     

•	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต			

			จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   The Executive Management Academy, UCLA     

•	บริหารธุรกิจบัณฑิต	สาขาวิชาการตลาด		

			มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะผู้บริหารบริษัท 
Management Team
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THE MANAGEMENT TEAM
คณะผู้บริหารบริษัท 
Management Team

นายวรชัย ตั้งคุณาภรณ์ 
ผู้อำนวยการ 
ฝ่ายควบคุมระบบอาคาร

ประวัติการศึกษา   

•	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต		 	 	 	

			สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

			สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

•	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

			สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

			มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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สู่ก้าวต่อไปที่ท้าทาย...
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สรุปผลการดำเนินงานในปี 2556

 1. งานด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ธพส. Call Center
 3. งานด้านบริหารจัดการพื้นที่พาณิชยกรรม
 4. งานด้านควบคุมระบบอาคาร
 5. งานด้านจราจร
 6. งานด้านรักษาความปลอดภัย
 7. งานด้านตรวจสอบอาคาร
 8. งานด้านดูแลรักษาความสะอาด
 9. โครงการกำจัดสัตว์และแมลงรบกวน
10. งานดูแลและรักษาสวนภูมิทัศน์
11. ความเป็นมาโครงการบ้านธนารักษ์
12. ผลการดำเนินงานในอนาคต
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สรุปผลการดำเนินงานในปี 2556

1) งานด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
                                   Enterprise Resource Planning (ERP)

	 ปัจจุบัน	 บริษัท	 ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์	 จำกัด	 (ธพส.)	 ได้นำระบบ	 Enterprise	 Resource	 Planning	
(ERP)	มาใช้เพื่อวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวมเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด	ระบบ	ERP	
เป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ที่สามารถบูรณาการระบบงานต่างๆ	 เข้าด้วยกัน	ตั้งแต่การจัดซื้อจัดจ้าง	การขาย	
บัญชี	การเงินและการบริหารลูกค้า	ซึ่งแต่ละส่วนงานจะมีความเชื่อมโยงทั้งในด้านการดำเนินงานและด้านข้อมูล	
 
	 เพื่อเป็นการรองรับสนับสนุนงานบริการหน่วยงานราชการผู้เช่าพื้นที่	 ผู้ประกอบการในพื้นที่ธุรกิจ	 และ
ประชาชน	ผู้มาติดต่อหน่วยงานหรือใช้บริการภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	๘๐	พรรษา	๕	ธันวาคม	๒๕๕๐	
และรวมถึงการสนับสนุนการดำเนินงาน	จึงได้มีการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบรายงานแต่ละด้านให้มีความเข้าใจง่าย
และสะดวกขึ้นต่อการใช้งาน	
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Websites & FaceBook

	 ปัจจุบัน	 บริษัท	 ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์	 จำกัด	 (ธพส.)	 ได้เปิดให้บริการข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์	 ได้แก่	
เว็บไซต์	บริษัท	ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์	จำกัด	(www.dad.co.th)	เว็บไซต์ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	๘๐	พรรษา	
๕	ธันวาคม	๒๕๕๐	 (www.governmentcomplex.com)	 รวมไปถึง	 Page	 Facebook	 (www.facebook.com/	
govcomplex.th)	เพื่อใช้เผยแพร่ข้อมูลและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นสากลของ	ธพส.
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ระบบเว็บไซต์ภายในองค์กร (Intranet)

 บรษิทั ธนารกัษพ์ฒันาสนิทรพัย ์ จำกดั (ธพส.)	 ไดเ้ลง็เหน็ความสำคญัของการนำเทคโนโลยสีารสนเทศ	
มาใชป้ระโยชนใ์นการบรหิารงานภายในองคก์ร	โดยการพฒันาสารสนเทศเพือ่เปน็แหลง่เรยีนรู	้และเผยแพร	่การให้
บริการบนระบบเครือข่ายอินทราเน็ต	 ในลักษณะของเว็บไซต	์ เพื่อความสะดวก	 รวดเร็วในการค้นหาแหล่งข้อมูล	
และสนบัสนนุ	การทำงาน	ตลอดจนการบรหิารจดัการ	ทีค่วรจะมกีระบวนการขัน้ตอนทีง่า่ย	รวดเรว็	ตอ่การปรบัปรงุ
ขอ้มลูใหม้คีวามทนัสมยัตลอดเวลา	เพือ่อำนวยประโยชนใ์หแ้กบ่คุลากรใน	ธพส.	อยา่งคุม้คา่ทีส่ดุ	รวมทัง้สอดคลอ้ง
กบักรอบนโยบาย	ไดก้ำหนดเปน็หลกัการไวส้ำหรบัเปน็แนวทาง		ในการพฒันาเวบ็ไซตใ์นภาครฐั	เพือ่การใหบ้รกิาร
ข้อมูลสารสนเทศแก่บุคลากรได้อย่างทั่วถึง	 และมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด	นอกจากนี้ยังรองรับการจัดการข้อมูล
องคค์วามรู	้(Knowledge	Base)	เพือ่สนบัสนนุให	้ธพส.	เปน็องคก์รแหง่การเรยีนรูอ้กีดว้ย	
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2) ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
                                                   Information Counter & Call Center

Tel: 0 2592 1800
ธพส. Call Center ยินดีให้บริการค่ะ

	 ศนูยล์กูคา้สมัพนัธ	์Information	Counter	และ	Call	Center	เปน็ชอ่งทางในการสอบถามขอ้มลู	รบัเรือ่ง
แจ้งซ่อม	 ข้อเสนอแนะ	หรือข้อร้องเรียน	 เพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินงาน	ตลอดจนการให้บริการข้อมูล
ขา่วสารทีเ่ปน็ประโยชน	์สะดวก	ถกูตอ้ง	 รวดเรว็	และมปีระสทิธภิาพ	สำหรบัขา้ราชการภายในศนูยร์าชการฯ 
และผู้ที่มาติดต่อราชการ	เปิดให้บริการในวันจันทร์-ศุกร์	เวลา	08.30-16.30	น.	
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3) งานด้านบริหารจัดการพื้นที่พาณิชยกรรม

	 การบริหารจัดการพื้นที่พาณิชย์ภายในศูนย์ราชการฯ	 ได้จัดเตรียมพื้นที่พาณิชย์ไว้สำหรับบริการและอำนวย
ความสะดวกต่างๆ	แก่ข้าราชการและผู้มาติดต่อหน่วยงานราชการภายในศูนย์ราชการฯ	คือ	ศูนย์อาหาร	 ร้านค้า			
รา้นอาหาร		รา้นเครือ่งดืม่	รา้นคา้ยอ่ย	ธนาคารและสถานพยาบาล	โดยมรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี้	
 
1. อาคารราชบรุดีเิรกฤทธิ์ 
	 พื้นที่พาณิชยกรรมตั้งอยู่บริเวณชั้น	 1	 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ	์ ขนาดพื้นที่รวมทั้งหมด	 4,531	ตารางเมตร	
	 ประกอบไปดว้ย	
	 	 1.1		ศนูยอ์าหาร	 จำนวน	 	 1	 ศนูย์	
	 	 1.2		รา้นคา้	 	 จำนวน			 3	 รา้น	
	 	 1.3		สถานพยาบาล	 จำนวน					 1	 แหง่	
	 	 1.4		รา้นเครือ่งดืม่	 จำนวน			 1					 รา้น	
	 	 1.5		รา้นคา้ยอ่ย	 จำนวน												35		 รา้น	
	 	 1.6		ธนาคาร	 	 จำนวน			 4		 แหง่	
 
2. อาคารรฐัประศาสนภกัดี 
	 พืน้ทีพ่าณชิยกรรมตัง้อยูบ่รเิวณชัน้	 1	อาคารรฐัประศาสนภกัด	ีขนาดพืน้ทีร่วมทัง้หมด	13,752	ตารางเมตร	
	 ประกอบไปดว้ย	
	 	 1.1		ศนูยอ์าหาร	 จำนวน			 2		 ศนูย์	
	 	 1.2		รา้นคา้	 	 จำนวน	 											35		 รา้น	
	 	 1.3		รา้นอาหาร		 จำนวน	 	 4		 รา้น	
	 	 1.4		รา้นเครือ่งดืม่	 จำนวน	 											16		 รา้น	
	 	 1.5		รา้นคา้ยอ่ย	 จำนวน											104	 รา้น	
	 	 1.6		ธนาคาร	 	 จำนวน													11		 แหง่	
	 	 1.7		สถานพยาบาล	 จำนวน		 1		 แหง่	
 
3. อาคารศนูยป์ระชมุ 
	 พืน้ทีพ่าณชิยกรรมตัง้อยูบ่รเิวณชัน้	1	อาคารศนูยป์ระชมุ	ขนาดพืน้ทีร่วมทัง้หมด	428	ตารางเมตร	
 
4. อาคารจอดรถของอาคารรฐัประศาสนภกัดี 
	 พื้นที่พาณิชยกรรมตั้งอยู่บริเวณชั้น	 1-5	อาคารจอดรถของอาคารรัฐประศาสนภักดี	 ขนาดพื้นที่รวมทั้งหมด	
	 3,579	ตารางเมตร	ประกอบไปดว้ย	รา้นคา้	จำนวน	2	รา้น	
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รายได้อื่นนอกเหนือจากพื้นที่พาณิชยกรรม
 
(1) พืน้ทีล่านอเนกประสงค ์ชัน้ 2 อาคารราชบรุดีเิรกฤทธิ ์และอาคารรฐัประศาสนภกัดี 
	 ธพส.	 เปิดให้บริการพื้นที่ลานอเนกประสงค์แก่หน่วยงานภายใน	 และหน่วยงานภายนอกศูนย์ราชการฯ					
โดย	อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ	์ มีพื้นที่ประมาณ	4,324	ตารางเมตร	และอาคารรัฐประศาสนภักด	ีมีพื้นที่ประมาณ	
9,700	ตารางเมตร	เพือ่จดักจิกรรมของหนว่ยงานตา่งๆ	อาทเิชน่	งานนทิรรศการ	งานกจิกรรมรณรงค	์				
งานครบรอบของหนว่ยงานภายในและภายนอกศนูยร์าชการฯ	
	 ในป	ี2556	ทีผ่า่นมา	มหีนว่ยงานราชการและภาคเอกชน	 เขา้ใชพ้ืน้ที	่ เชน่	กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ	
กระทรวงพาณิชย	์ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ	 (องค์กรมหาชน)	สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง			
ผูบ้รโิภค	กระทรวงศกึษาธกิาร	กรมการพฒันาชมุชน	กระทรวงยตุธิรรม	บรษิทั	กรงัดป์รซี	์ อนิเตอรเ์นชัน่แนล	จำกดั			
นิตยสารพระเครื่อง”นักเลงพระ”	และ	 “มรดกคนไทย”	บริษัท	 เบลตัน	อินดัสเตรียล	 (ประเทศไทย)	 จำกัด	 เป็นต้น					
ทัง้นี	้ในป	ี2557	จะมหีนว่ยงานราชการและภาคเอกชนเขา้ใชพ้ืน้ทีจ่ำนวนมากขึน้	
 
(2) การบรกิารพืน้ทีเ่ชา่รายวนั บรเิวณ ชัน้ 1 อาคารราชบรุดีเิรกฤทธิ ์และอาคารรฐัประศาสนภกัดี 
	 นอกจากพื้นที่พาณิชย์ที่เปิดให้ผู้ประกอบการร้านค้าเปิดดำเนินการ	 ธพส.	 ยังเปิดพื้นที่ว่างโดยรอบทางเดิน	
ชั้น	 1	 ให้แก่หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกศูนย์ราชการฯ	 เช่าใช้พื้นที่ตามพื้นที่ที	่ ธพส.	 กำหนด												
เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า	 อาทิเช่น	 โครงการบ้านจัดสรร	 ผู้ประกอบการจำหน่ายรถยนต	์ ประกันชีวิต	 กิจกรรม		
ROAD	SHOW	เปน็ตน้	ซึง่มพีืน้ทีเ่ชา่ใชต้ัง้แตข่นาด	6	-	700	ตารางเมตร		
	 ในปทีี	่ 2556	ทีผ่า่นมา	มหีนว่ยงานราชการและภาคเอกชน	 เขา้ใชพ้ืน้ที	่ อาทเิชน่	สำนกังานพฒันาเศรษฐกจิ
จากฐานชีวภาพ	 (องค์กรมหาชน)	มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ	บริษัท	 อีซี่บาย	จำกัด	 (มหาชน)	บริษัท	นาวารักษ	์
จำกัด	บริษัทเพทาย	พร็อพเพอร์ตี	้ จำกัด	บริษัท	น้ำมันแคลิฟอร์เนี่ยน	 (1987)	 จำกัด	บริษัท	อินเตอร์เซคท	์ดีไซน	์	
แฟคทอรี	่ จำกัด	 บริษัท	 สำนักพิมพ์แสงดาว	 จำกัด	 บริษัท	 ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส	 จำกัด	 โรงพยาบาลพญาไท	 2			
บรษิทั	กฤษฎากลการ	(ประเทศไทย)	จำกดั	เปน็ตน้	ทัง้นี	้คาดวา่ในป	ี2557	จะมรีายไดเ้พิม่ขึน้จากการขอใชบ้รกิาร
พืน้ทีร่ายวนัเพิม่ขึน้	
 
(3) การบรหิารจดัการสือ่ประชาสมัพนัธ ์  ประเภทสือ่ทัว่ไป (Non Electronic Advertising l Media) 
	 3.1			สือ่โฆษณาสติก๊เกอร	์(Sticker	Wraps)	
	 	 	-		ตดิตัง้บนประตทูางเขา้ลฟิต	์(Lift	Door	Wrap)	
	 	 	-		ตดิตัง้บนโตะ๊อาหารภายในศนูยอ์าหาร	(Table	Wrap)	
	 ในป	ี2556	มผีูข้อใชพ้ืน้ทีเ่พือ่การโฆษณาบรกิารและสนิคา้	 ไดแ้ก	่ธนาคารกรงุไทย	จำกดั	 (มหาชน)	ทีต่ดิตัง้	
สือ่ประชาสมัพนัธโ์ดยมกีารทำสญัญาเชา่ใชพ้ืน้ทีด่งักลา่วจนถงึป	ี2559	
 
(4) การบรหิารจดัการสือ่ประชาสมัพนัธอ์เิลก็ทรอนกิส ์ประเภทอเิลก็ทรอนกิส ์(Digital Media) 
	 ธพส.	 เปดิโอกาสใหเ้อกชนเขา้มาดำเนนิการลงทนุตดิตัง้อปุกรณแ์ละบรหิารจดัการสือ่ประชาสมัพนัธผ์า่นจอ	
LCD	และ	LED	โดยแบง่ผลประโยชนต์อบแทนใหก้บั	ธพส.	โดย	มบีรษิทั	อควา	แอด	จำกดั(มหาชน)	เปน็ผูร้บัสทิธิ
ในการบรหิารจดัการสือ่ประชาสมัพนัธอ์เิลก็ทรอนกิส	์ประเภทอเิลก็ทรอนกิส	์ภายในศนูยร์าชการฯ	
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4) งานด้านควบคุมระบบอาคาร

	 ฝ่ายควบคุมระบบอาคารมีการบริหารจัดการ	 	 เพื่อกำกับดูแล	ควบคุมระบบอาคาร	 และบำรุงรักษา	 งาน
ระบบไฟฟ้าและเครื่องกลประกอบอาคาร	 เพื่อให้เครื่องจักรและอุปกรณ์มีความพร้อมใช้งาน	 เช่นระบบไฟฟ้าและ
ระบบไฟฟ้าสื่อสาร	 ระบบปรับอากาศ	 ระบบจ่ายน้ำประปาและสุขาภิบาล	 ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้	 ระบบดับเพลิง	
ระบบขนส่งแนวดิ่ง	เป็นต้น 

วิศวกรและช่างเทคนิค		

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน  (Preventive Maintenance -PM) 
	 การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน	 โดยมีการวางแผน	 (Planning)	 การบำรุงรักษาเครื่องจักร	 (Equipment)	 และ
อาคาร	 (Building)	 เพื่อที่จะให้สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานเครื่องจักรตลอดจน						
หลีกเลี่ยงความเสียหาย	 เนื่องจากการหยุดเดินเครื่องจักรที่ไม่อยู่ในแผนการบำรุงรักษา	 (Unplanned	
Maintenance)	การบำรุงรักษาโดยทั่วไป	เริ่มตั้งแต่	ทำความสะอาด	การปรับแต่ง	การหล่อลื่น	การเปลี่ยนชิ้นส่วน
เล็กน้อย	 (Minor	Component)	 เพื่อยืดอายุการใช้งานเครื่องจักร	และส่วนประกอบที่เกี่ยวเนื่อง	 โดยมีจุดประสงค์
หลักเพื่อลดความเสียหายของเครื่องจักรให้น้อยที่สุด	 (Minimize	 Breakdowns)	 หรือทำให้	 “ความเสียหาย
เครื่องจักรหลักเป็นศูนย์”	ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้อาคารใช้งานอาคารได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัย		 
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รูปการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบขนส่งแนวดิ่ง 

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Impacts) 
	 การใช้งานอาคารย่อมจะเกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตามมาอาคารศูนย์ราชการฯมีระบบควบคุมระบบ
อาคารต่างๆเพื่อรองรับการใช้งานที่เหมาะสมและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด		
 
ระบบบำบัดน้ำเสีย 
		 ทีมงานควบคุมระบบอาคารได้บริหารและจัดการภายใต้แนวคิดที่จะไม่ปล่อยน้ำเสียออกจากอาคาร	 (Zero	
Discharge)	ดังนั้นมีการควบคุมน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการอุปโภค	บริโภค	จึงถูกส่งกลับมายังระบบบำบัดน้ำเสียรวม
ที่เป็นระบบตะกอนเร่ง	 (Activate	 Sludge)	 ซึ่งมีระบบกรองและฆ่าเชื้อโรคควบคู่อยู่ด้วย	 น้ำเสียที่ผ่านการบำบัด
แล้วจะนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป	ไม่ว่าจะเป็นการใช้รดน้ำต้นไม้หรือเติมลงสระน้ำรอบอาคาร	
 
ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ 
	 •	การควบคุมระบบอาคารได้ใช้ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ	BAS	 (Building	Automation	System)	และ
การควบคุมการใช้พลังงานของอาคารด้วยระบบคอมพิวเตอร์(	 Computer)	 ที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารการใช้งานระบบประกอบอาคารต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ซึ่งระบบ	BAS	แต่ละอาคารสามารถแสดงผล
ของระบบต่างๆ	 ได้ดังนี้	 ระบบรักษาความปลอดภัย	 (Security	 System),	 ระบบโทรทัศน์วงจรปิด(Closed	Circuit	
Television	System,	CCTV),	 ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และแจ้งเหตุฉุกเฉิน	 (	 Fire	 	 Alarm	System),	 ลิฟท์(Lift),	
ระบบควบคุมแสงสว่างระยะไกล(Two	Wire	 Remote	 Control	 System)	 ,ระบบปรับอากาศ(Air	 Condition	
System	 )	และระบบระบายอากาศ(Ventilation	 System	 )	ทั้งนี้ระบบ	BAS	ของแต่ละอาคารสามารถสื่อสารและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้	เพื่อประโยชน์ทางด้านการใช้งานและการประมวลภาพรวมของอาคารศูนย์ราชการ	
	 •	 เนื่องจากอาคารศูนย์ราชการเป็นอาคารขนาดใหญ่	 จึงได้จัด	 Central	 Control	 Room	 ซึ่งพร้อมเป็น
ศูนย์กลางการควบคุมรวมของระบบจัดการอาคารอัตโนมัติ	(BAS	System)	จำนวน	2	จุดหลัก	โดยแบ่งออกเป็น	
	 -	 Central	Control	Room	Zone	-	A		จัดอยู่อาคารหลัก	A	เป็นศูนย์กลางการควบคุมรวม	ในส่วนของกลุ่ม	
	 	 อาคาร	Zone	A		
	 -	 Central	Control	Room	Zone	-	B		จัดอยู่อาคาร	Utility	Zone	B	(BU)		เพื่อเป็นศูนย์กลางการควบคุมรวม	
	 	 ในส่วนของกลุ่มอาคาร	Zone	B	และยังเป็นศูนย์รับทราบข้อมูลจากกลุ่มอาคารใน	Zone	A	ด้วย	
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ระบบรักษาความปลอดภัย	 ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด	พร้อมพนังงานรักษาความปลอดภัยตรวจสอบตลอด	
24	ชั่วโมง	

ระบบโทรทัศน์วงจรปิด(Closed	Circuit	Television	System,	CCTV)	

 
ระบบควบคุมแสงสว่างระยะไกล	ควบคุมการเปิดปิดไฟแสงสว่างด้วยระบบคอมพิวเตอร์	

ระบบควบคุมแสงสว่างระยะไกล(Two	Wire	Remote	Control	System)	

 
ระบบปรับอากาศ	 รักษาอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ภายในตัวอาคารให้คงที่ประมาณ	 25	 องศาเซลเซียส	
ความชื้นสัมพัทธ์	55-60	%RH		
ระบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์	 มีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นรวมทั้งการกรองฝุ่นละอองจากภายนอกอาคารเข้า
มาในอาคารและมีเครื่องตรวจจับปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ของอากาศเพื่อทำการควบคุมคุณภาพอากาศและ
ระบายอากาศภายในอาคาร	

ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
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ระบบป้องกันอัคคีภัย	 	 ติดตั้งเครื่องตรวจจับควัน	 	และสปริงเกอร์	 มีการเตือนภัยในบริเวณใกล้เคียงเพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยสูงสุด	

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และแจ้งเหตุฉุกเฉิน	

 

การอนุรักษ์พลังงาน 
 
	 เพื่อให้เกิดการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบ	 ฝ่ายควบคุมระบบอาคารได้นำข้อกำหนดของ
มาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน	 ที่	 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.)	 จัดทำไว้แล้วมา
ประยุกต์ใช้โดยจะนำมาใช้เป็นเครื่องมือ	 	 ในการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานของอาคารศูนย์ราชการฯ	 ซึ่งจะ
เป็นกรอบในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานในครั้งนี้	ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงพลังงานในการ
ผลักดันให้เกิดการนำระบบการจัดการพลังงานไปใช้อย่างกว้างขวาง	 เพื่อผลักดันไปสู่การเป็นอาคารมาตรฐาน
สากลในอนาคต	
	 ขั้นตอนของการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานโดยสังเขป			มี		8		ขั้นตอนดังแสดงในรูป	ดังนี้	
	 	 1.	การแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน	
	 	 2.	การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น	
	 	 3.	การกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานและการประชาสัมพันธ์	
	 	 4.	การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน	
	 	 5.	การกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานและแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์	
	 	 			 พลังงาน	
	 	 6.	การดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน	และตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและ	
	 	 		 แผนอนุรักษ์	
	 	 7.	การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน	
	 	 8.	การทบทวน	วิเคราะห์	และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน	
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โครงการที่ได้ดำเนินการในปี พ.ศ.2556 
 
1 โครงการลดค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง 
	 ฝ่ายควบคุมระบบอาคารได้ให้ความสำคัญและตระหนักเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน	ดังนั้นจึงได้มีมาตรการ
อนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2552	 ซึ่งในปี	 พ.ศ.	 2556	 โดยมีผลประหยัดที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละปี			
ลดลงโดยเฉลี่ย	5	เปอร์เซ็นต์ทุกปี	
 
2 โครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา ๕ 
ธันวาคม ๒๕๕o 
	 ตามที่กระทรวงพลังงาน	 โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	 (พพ.)	 ได้จัดทำโครงการ
บริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐ	 โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างต้นแบบนำร่อง			
ให้กับหน่วยงานภาครัฐ	 ในการปรับเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง	 โดยใช้รูปแบบดำเนินการในลักษณะ
บริษัทธุรกิจจัดการพลังงาน(Energy	 Service	 Company:	 ESCO)	 อันจะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่หน่วยงานต่างๆ								
ในด้านการประหยัดพลังงานการบริหารจัดการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพที่ดี	 ของอาคารศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ	 ๘๐	 พรรษา	 ๕	 ธันวาคม	 ๒๕๕๐	 ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐนั้น	 จะเป็นแบบอย่างที่ดีที่ทำให้								
ภาคเอกชน	หรือหน่วยงานของรัฐอื่นๆ	 ได้คำนึงถึงปัญหาการขาดแคลนพลังงาน	และมีแนวโน้มของราคาที่สูงขึ้น
อยา่งตอ่เนือ่ง	ซึง่เปน็ตน้ทนุของคา่ใชจ้า่ยอยา่งหนึง่การรว่มกนัใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพ	จะทำใหป้ระเทศชาติ
สามารถพัฒนาเศรษฐกิจให้มีศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศได้	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

 
 

 

ภาพเบลอ
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การตรวจวัดค่าการใช้พลังงานจากโครงการโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน	
ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	๘o	พรรษา	๕	ธันวาคม	๒๕๕o 
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	 ธพส.	 ร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง	 ได้จัดฝึกอบรมโครงการอาสาจราจร	 โดย	 ธพส.จัดส่ง							
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำศูนย์ราชการฯ	 เข้าร่วมอบรมจำนวน	 32	 คน	 เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ		
การทำงานด้านจราจรร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจของสถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง	พร้อมกันนี้	 ธพส.	 ได้มอบเงิน
สนับสนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมครั้งนี้	จำนวน	20,000	บาท	

5) งานด้านจราจร

	 และ	ธพส.	ร่วมกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ	(ขสมก.)	จัดให้พื้นที่บริเวณ	Bus	Terminal	เป็นศูนย์เชื่อม
ต่อรถโดยสารประจำทางในศูนย์ราชการฯ	 อีกทั้งได้จัดให้มีรถโดยสาร	 ขสมก.เพิ่มขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่
ข้าราชการและประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อราชการที่ศูนย์ราชการฯ	รวมทั้งสิ้นจำนวน	5	สาย	คือ	
	 1.	สาย	166	โดยให้บริการระหว่า	
	 2.	ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	และอนุสาวรีย์	(ทางด่วน)		
	 3.	สาย	66	โดยให้บริการระหว่างศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	และสายใต้ใหม่	(ตลิ่งชัน)	
	 4.	สาย	59	โดยให้บริการระหว่างศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	และรังสิต	
	 5.	สาย	26	โดยให้บริการระหว่างศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	และมีนบุรี	
	 6.	สาย	505	โดยให้บริการระหว่างศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	และสวนลุมพินี	
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	 นอกจากนี้	 ธพส.	 ยังได้ประสานกับ	 ขสมก.	 ขอสนับสนุนรถโดยสาร	 ขสมก.	 เพื่อวิ่งวน	 รับ-ส่ง	 ข้าราชการ	
พนักงาน	 เจ้าหน้าที่	 รวมถึงประชาชนและผู้มาติดต่อภายในศูนย์ราชการฯฟรี	 ตั้งแต่เวลา	 06.30	 -	 20.00	น.	 ใน			
วันราชการ	

	 ธพส.ร่วมกับ	 สน.ทุ่งสองห้อง	 ได้เปิดการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนช่วงเช้าเวลา	 07.30-08.30	 น.															
ให้ข้าราชการ	 ประชาชนและผู้มาติดต่อสามารถเลี้ยวขวาเข้าศูนย์ราชการฯได้	 อีกทั้งช่วงเวลาเร่งด่วนช่วงเย็น		
เวลา	 06.00	 -	 17.15	 น.	 ก็เปิดการจราจรให้เลี้ยวขวาออกถนนแจ้งวัฒนะไปหลักสี่	 เพื่ออำนวยความสะดวก						
ด้านการจราจรให้เกิดความคล่องตัวขึ้น 
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	 นอกจากนี้	 ธพส.	 ยังได้ติดตั้งยางชลอความเร็วเพิ่มเติมบริเวณแยกต่างๆ	ตามถนนภายในศูนย์ราชการฯ	
เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์	และได้ติดตั้งเสายางสีส้มตามทางแยกทางโค้งต่างๆ	เพื่อเป็นแนวเส้นบังคับไม่
ให้รถยนต์รวมถึงรถจักรยานยนต์วิ่งสวนเลน	 เพื่อลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นไปแล้วนั้น	ธพส.ยังได้ตีเส้นจราจร	 รวมถึง
ติดตั้งยางชลอความเร็วและเสายางสีส้มเพิ่มเติม	 ตามแนวถนนที่เป็นจุดเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ภายใน
ศูนย์ราชการฯ	ด้วย 

	 อีกทั้งได้นำกำแพงน้ำพลาสติกเข้ามาเสริมตามแยกต่างๆ	 เพื่อเป็นแนวบังคับการจราจรภายในศูนย์ราชการ
ตามบริเวณสี่แยก	 จุดกลับรถ	 เพื่อให้เกิดความเด่นชัดแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนให้ทราบว่าเป็นจุดที่สามารถกลับรถหรือ
เลี้ยวรถได้ 

	 อนึ่งหากมีรถที่จอดกีดขวางการจราจร	ธพส.ก็จัดทีมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	ทำการเคลื่อนย้ายรถ	ที่
กีดขวางการจราจรออกจากพื้นที่เพื่อให้การจราจรเกิดความคล่องตัวทั้งตามแนวถนนภายในศูนย์ราชการฯ	 รวมถึง
อาคารจอดรถของศูนย์ราชการฯด้วย 
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	 ธพส.	 จัดทำแผนรักษาความปลอดภัยต่างๆ	 เช่น	 แผนรักษาความปลอดภัยวันทำการ	 วันหยุด	 และ									
การอพยพบุคคลสำคัญ	แผนรักษาความปลอดภัยในภาวะวิกฤติ	 กรณีจี้ตัวประกัน	 ขู่วางระเบิด	 เป็นต้น	 ซึ่งแผน
รักษาความปลอดภัยดังกล่าวได้ส่งมอบให้กับหน่วยงานภายในศูนย์ราชการฯ	และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	และธพส.ยังมีการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุจริง	 เช่น	กรณีขู่วางระเบิดโดยใช้
คาร์บอม	เป็นต้น 

	 ธพส.	 ได้จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	ประจำจุดทางเข้า-ออก	 เพื่อทำการแลกบัตรและจดข้อมูลเบื้อง
ต้นของผู้เข้ามาติดต่อราชการ	 พร้อมแนะนำให้ข้อมูลเส้นทาง	 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาติดต่องาน
ราชการของแต่ละหน่วยงานภายในศูนย์ราชการฯ	 

6) งานด้านรักษาความปลอดภัย
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	 เพื่อเป็นการป้องกันการนำอาวุธ	 และวัตถุต้องสงสัยที่อาจนำมาก่อเหตุหรือมาประกอบเป็นวัตถุระเบิด			
เพื่อก่อเหตุวินาศกรรมภายในอาคาร	 ธพส.	 ได้จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำเครื่อง	 X-Ray	 เพื่อทำการ
สแกนกระเป๋ารวมถึงสัมภาระต่างๆ	ของผู้มาติดต่อ	 รวมถึงข้าราชการที่จะเข้ามาปฏิบัติงานภายในศูนย์ราชการฯ	
ด้วย	 

	 เนื่องจากอาคารศูนย์ราชการฯ	มีพื้นที่ขนาดใหญ่	 เพื่อให้การเข้าระงับเหตุการณ์ต่างๆ	 ได้ทันท่วงที	 ไม่ทำให้
เกิดความล่าช้า	 ธพส.	 จึงได้จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ทันสมัย	 เช่น	 Segway	 ให้กับหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย					
เพื่อความรวดเร็วและคล่องตัวในการเข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุได้เร็วที่สุด	 รวมถึงการตรวจสอบพื้นที่ในภาวะปกติ	 อีกทั้ง
ยังจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโดยสม่ำเสมอ 

	 	 การรักษาความปลอดภัยในช่วงเหตุการณ์ไม่ปกติ	 เช่น	 การวางระเบิดในสถานที่สำคัญอื่นๆ	 หรือมี
เหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองต่างๆ	ธพส.	ได้เพิ่มมาตรการการรักษาความปลอดภัยโดยจะตั้งจุดตรวจสอบรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ที่เข้า-ออกภายในศูนย์ราชการฯ	 เพื่อป้องปรามเหตุร้าย	 หรือผู้ไม่ประสงค์ดีที่อาจแฝงเข้ามา
เพื่อก่อเหตุภายในศูนย์ราชการฯ 
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	 	 ธพส.	 ได้จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับวัตถุระเบิดแต่ละชนิด	 เพื่อเป็นการให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่รักษา						
ความปลอดภัยให้ได้รู้และเข้าใจ	 รวมถึงการอบรมเกี่ยวกับเครื่อง	X-Ray	และวีธีใช้เครื่อง	 เพื่อให้เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยใช้งานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด	 รวมถึงวิธีสังเกตผลการตรวจสอบกรณีวัตถุต้องสงสัย
ผ่านเครื่อง	X-Ray 

	 ธพส.	 ร่วมกับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ	 ได้จัดให้มีการให้ความรู้ทั่วไปในการดับเพลิงเบื้องต้น					
เพื่อให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	 มีความรู้	 ความเข้าใจนำไปสู่การปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม	
กรณีเกิดเหตุการณ์จริง	และ	ธพส.	 ได้มีโครงการซ้อมอพยพเพื่อเตรียมความพร้อมในการเกิดเหตุฉุกเฉินเช่น	กรณี
เกิดเหตุเพลิงไหม้	ให้กับหน่วยงานผู้เช่าอาคารภายในศูนย์ราชการ	ประจำปี	2556 
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ตรวจสอบอุปกรณ์ถังดับเพลิง	 ตรวจสอบตู้ควบคุมไฟฟ้าหลัก	

7) งานด้านตรวจสอบอาคาร

	 ธพส.	 ได้จัดให้มีการตรวจสอบอาคารที่ทำการศาลปกครองประจำปี	 2556	 และตรวจสอบอาคาร											
ศูนย์ราชการฯ	ประจำปี	2556		เช่น	อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์	อาคารรัฐประศาสนภักดี	กลุ่มอาคารศูนย์ประชุม	และ
หอพัก	 และกลุ่มอาคารสาธารณูปโภค	ตามพระราชัญญัติควบคุมอาคาร	พ.ศ.	 2522	แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 2)	
พ.ศ.	 2535	 (ฉบับที่	 3)	พ.ศ.	 2543	และ	 (ฉบับที่4)	พ.ศ.	 2550	มาตรา	32	ทวิเพื่อให้ผู้ใช้อาคารมีความปลอดภัย
มากขึ้น	ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน	ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์	โดยดำเนินการตรวจสอบดังนี้	
	 -	 ตรวจสอบตัวอาคาร	 ความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร	 เช่น	 การทรุดตัวของฐานรากอาคาร	 การชำรุด	
	 	 สึกหรอของอาคาร	การต่อเติมดัดแปลงปรับปรุงอาคาร	ฯ	
	 -	 ตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ประกอบอาคาร	 เช่น	 ระบบไฟฟ้า	 ระบบประปา	 ระบบระบายน้ำเสีย	 ระบบ	
	 	 ระบายอากาศ	ระบบลิฟต์	ระบบบันไดเลื่อน	ฯ	
	 -	 ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย	 เช่น	 เครื่องหมายและป้ายบอกทางหนีไฟ	 ระบบลิฟต์ดับเพลิง	สัญญาณ	
	 	 แจ้งเหตุเพลิงไหม้	ระบบป้องกันฟ้าผ่า	ฯ 
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				ทำความสะอาดทางเชื่อมระหว่างอาคารจอดรถและอาคารรัฐศาสนภักด ี

8) งานด้านดูแลรักษาความสะอาด

	 ธพส.	 ได้จัดทำแผนรักษาความสะอาด	 และจัดพนักงานรักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง	 ปฏิบัติ
งานทุกวันจันทร์	 -	 วันศุกร์	 เวลา	 06.00	 -	 16.30	 น.	 ดูแลรักษาความสะอาด	 บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง	 เช่น													
ลานเอนกประสงค์	บริเวณโถงและภายในลิฟต์โดยสาร	ลิฟต์ขนของ	 โถงทางเดิน	ห้องน้ำส่วนกลาง	พื้นที่พาณิชย์	
บันไดเลื่อน	 ช่องบันไดหนีไฟ	 ชั้นดาดฟ้า	 ลานจอดรถ	บ่อน้ำและถนนภายในรอบศูนย์ราชการ	มีจำนวนพนักงาน	
ทั้งสิ้น	189	คน																																																																																														
	 มีการเลือกใช้อุปกรณ์การทำความสะอาดที่ทันสมัย	 เช่น	 รถดูดฝุ่นทำความสะอาดบริเวณถนนโดยรอบ		
ศูนย์ราชการฯ	 ใช้ลิฟท์บุคคลอำนวยความสะดวกในการทำความสะอาดพื้นที่สูงเกินกว่าจุดสัมผัส	 พร้อมทั้งมีการ
เลือกใช้น้ำยาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 

	ทำความสะอาดบ่อน้ำรอบโครงการ 

ทำความสะอาดผนังและกระจกสูงภายนอกอาคาร	

ทำความสะอาดผนังและกระจกสูงภายในอาคาร	
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	 รณรงค์การคัดแยกขยะ	 ธพส.	 ได้ตอบรับนโยบาย	 โครงการ	 “หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง	 (ภาฯ)	
ยามยาก”	 โดยตั้งจุดรับกล่องเครื่องดื่มตามจุดต่างๆ	ภายในศูนย์ราชการฯ	และรวบรวมส่งมอบ	 ให้กับมูลนิธิอาสา
เพื่อนพึ่ง	 (ภาฯ)	ยามยาก	สภากาชาดไทย	 เพื่อนำกล่องเครื่องดื่มที่ใช้แล้วกลับมารีไซเคิลเป็นแผ่นหลังคานำไปใช้
ประโยชน์แก่สังคมต่อไป	 

	 จัดทำโครงการคัดแยกขยะ	 และได้ประชาสัมพันธ์พร้อมทั้งจัดส่งคู่มือ	 การลด	 คัดแยกและใช้ประโยชน์		
ขยะมูลฝอยให้หน่วยงานเมื่อเดือนตุลาคม	2556	โดยถังขยะที่ใช้ในการคัดแยกจะเริ่มดำเนินการในต้นปี	2557 
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9) โครงการกำจัดสัตว์และแมลงรบกวน

	 เพื่อสุขอนามัยและสภาพแวดล้อมที่ดีภายในศูนย์ราชการฯ	 ธพส.	 ได้ดำเนินการโครงการกำจัดสัตว์และ
แมลงรบกวน	ทั้งภายในอาคาร	ตามหน่วยงานผู้เช่าและบริเวณรอบอาคาร	โดยเลือกใช้สารเคมีที่ไม่มีสารตกค้าง 

การกำจัดยุงภายในและภายนอกอาคาร 

กำจัดปลวกและแมลงรบกวนภายในอาคาร 
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10) งานดูแลรักษาสวนและภูมิทัศน์

	 ธพส.	 ได้จัดการดูแลรักษาสวนและภูมิทัศน์	 ต้นไม้พืชพรรณ	 ไม้พืชพรรณประดิษฐ์	 สนามหญ้า	 ระบบรดน้ำ
ต้นไม้อัตโนมัติ	พื้นที่อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	๘๐	พรรษา	๕	ธันวาคม	๒๕๕๐	ให้มีความสะอาด	ร่มรื่น	
สวยงามอยู่เสมอ	 โดยจัดพนักงานดูแลรักษาสวนและภูมิทัศน์	 วันจันทร์	 -	 เสาร์	 เวลา	 07.00	 -	 16.00	น.	 จำนวน			
46	คน	พื้นที่งานดูแลรักษาสวนและภูมิทัศน์	95	ไร ่

การตัดหญ้า 

การตัดแต่งต้นไม้ 

การเปลี่ยนไม้ค้ำยัน การฉีดยาฆ่าแมลง 
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การทำความสะอาดพื้นที ่

การกำจัดวัชพืช 

การใส่ปุ๋ย 
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	 มีการทำความสะอาดพืชพรรณไม้พืชพรรณประดิษฐ์ภายในอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์	 และอาคาร																
รัฐประศาสนภักดี	ปีละ	2	ครั้ง 

	 มีการบำรุงรักษาระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ	 โดยตรวจสอบระบบปั๊มน้ำ	 ตรวจสอบและทำความสะอาด
อุปกรณ์	 ซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด	ตรวจสอบสภาพหัวสปริงเกลอร์	 เป็นประจำเดือนละ	1	ครั้ง	 เพื่อให้
ระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา 

การทำความสะอาดพืชพรรณไม้ประดิษฐ์ 

การตรวจสอบระบบปั๊มน้ำ 
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11) ความเป็นมาโครงการบ้านธนารักษ์

	 รัฐบาลได้มีนโยบายให้นำที่ดินราชพัสดุที่เป็นที่ว่าง	 หรือที่ดินราชพัสดุที่มิได้ใช้ประโยชน์	 หรือเลิกใช้
ประโยชน์	มาสร้างบ้านพักอาศัย	เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ	ของหน่วยงานภาครัฐได้มี
ที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง	 ในลักษณะสัญญาเช่าระยะยาว	 ในอัตราค่าเช่าที่ผ่อนปรน	 กรมธนารักษ์จึงได้จัดตั้ง
โครงการบ้านธนารักษ์และมอบหมายให้บริษัท	 ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์	 จำกัด	 บริหารและดำเนินการก่อสร้าง	
โดยในระยะแรกได้ดำเนินการใน	4	จังหวัด	จำนวน	964	หน่วย	ได้แก่	จังหวัดภูเก็ต	จำนวน	156	หน่วย	เชียงใหม่	
จำนวน	140	หน่วย	สุพรรณบุรี	จำนวน	44	หน่วย	และนนทบุรี	จำนวน	624	หน่วย	 

โครงการบ้านธนารักษ์จังหวัดภูเก็ต 
	 ตั้งอยู่บนที่ดินราชพัสดุแปลง	ภก.	 241	ตำบลบางตลาดเหนือ	 อำเภอเมือง	 จังหวัดภูเก็ต	 เนื้อที่	 ประมาณ				
5-1-60	ไร่	เป็นอาคารพักอาศัยรวม	8	ชั้น	จำนวน	2	หลัง	รวม	156	หน่วย	ซึ่งปัจจุบันมีการส่งมอบครบ	และมีการ
ตั้งคณะกรรมการบริหารอาคารชุดพักอาศัยรวมแล้ว 

โครงการบ้านธนารักษ์ภูเก็ต 

โครงการบ้านธนารักษ์จังหวัดเชียงใหม่ 
	 	 ตั้งอยู่บนที่ดินราชพัสดุแปลง	 ชม.	 1723	ตำบลดอนแก้ว	 อำเภอแม่ริม	 จังหวัดเชียงใหม่	 เนื้อที่ประมาณ	
47	ไร่	 เป็นบ้านเดี่ยวพร้อมระบบสาธารณูปโภค	จำนวน	140	หน่วย	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ	ซึ่งปัจจุบันมีการ
ส่งมอบแล้ว	 จำนวน	 119	 หน่วย	 อยู่ระหว่างการส่งมอบ	 จำนวน	 21	 หน่วย	 ปัจจุบันตั้งคณะกรรมการบริหาร	
หมู่บ้านแล้ว 

โครงการบ้านธนารักษ์จังหวัดเชียงใหม่ 
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โครงการบ้านธนารักษ์จังหวัดสุพรรณบุรี 
	 	 ตั้งอยู่บนที่ดินราชพัสดุแปลง	 อ.สพ.	 79	 ติดทางหลวงจังหวัดสุพรรณบุรี-บางปลาม้า	 ตำบล	ท่าระหัด	
อำเภอเมือง	 จังหวัดสุพรรณบุรี	 เนื้อที่ประมาณ	11-2-50	 ไร่	 เป็นบ้านเดี่ยว	 บ้านแฝดและทาวเฮ้าส์	 พร้อมระบบ
สาธารณูปโภค	ก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน	40	หน่วย	ที่ดินเปล่า	4	หน่วย	รวมเป็น	44	หน่วย	ซึ่งปัจจุบันส่งมอบแล้ว	
จำนวน	42	หน่วย	ที่ดินเปล่าคืนกรมธนารักษ์	จำนวน	1	หน่วย	และอยู่ระหว่างการส่งมอบ	จำนวน	1	หน่วย	 

โครงการบ้านธนารักษ์จังหวัดนนทบุรี 
	 	 ตั้งอยู่บนที่ดินราชพัสดุแปลงที่	 นบ.381	ด้านหลังศูนย์ราชการนนทบุรี	 ถนนรัตนาธิเศร์	 ตำบลบางกระสอ	
อำเภอเมือง	 จังหวัดนนทบุรี	 เนื้อที่ประมาณ	24	 ไร่	 อาคารพักอาศัยรวม	 8	 ชั้น	 จำนวน	 8	หลัง	 รวม	 624	หน่วย	
พร้อมระบบสาธารณูปโภค			
	 -	อาคาร	1-6	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	จำนวน	468	หน่วย	ส่งมอบห้องพักอาศัยแล้ว	จำนวน	25	หน่วย	อยู่ระหว่าง	
	 			การส่งมอบ	443	หน่วย	
	 -	อาคาร	7-8	อยู่ระหว่างการปรับปรุงงานระบบ	และงานตกแต่งภายในอาคาร	จำนวน	156	หน่วย	คาดว่า	
	 			จะเริ่มส่งมอบได้ประมาณเดือนกันยายน	2557	 

โครงการบ้านธนารักษ์สุพรรณบุรี 

โครงการบ้านธนารักษ์จังหวัดนนทบุร ี
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12) ผลการดำเนินงานในอนาคต

	 การประชุมคณะกรรมการ	 ธพส.	ครั้งที่	 20/2556	 เมื่อวันที่	 11	 ธันวาคม	2556	มีมติอนุมัติให้	 ธพส.	 เป็นผู้
ก่อสร้างโครงการ	 ตามกรอบวงเงินลงทุนที่ฝ่ายจัดการนำเสนอ	 และระดมทุนโดยวิธีการแปลงสินทรัพย์เป็น						
หลักทรัพย์	หรือระดมทุนโดยใช้เครื่องมือทางการเงินอื่นได้	หากเป็นประโยชน์มากกว่า	
 
รายละเอียด ข้อมูลอาคาร 
แนวคิดออกแบบอาคาร และรายละเอียดอาคารและงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง 
	 โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองสูงสุด	 มีแนวคิดการออกแบบอาคารให้มีความสอดคล้องกับ
อาคารเดิม	ประด้วยด้วย	2	อาคาร	1)	อาคารสำนักงานมีความสูง	10	ชั้น	และชั้นใต้ดิน	2	ชั้น	มีทางเชื่อมระหว่าง
อาคารหลังปัจจุบันกับอาคารหลังใหม่ซึ่งอยู่บริเวณชั้นใต้ดิน	 1	และ	2)	 อาคารวิศวกรรมระบบ	 โดยออกแบบเป็น
อาคารตามหลักการประหยัดพลังงาน	และเน้นประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก	มีความสง่างาม	 รูปแบบเหมาะสมเป็น
อาคารด้านความยุติธรรม	ทันสมัย	ต้องการการบำรุงรักษาต่ำ	โดยรวมงานออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวก	และภู
มิสถาปัตย์โดยรอบอาคารทั้งหมด	 และงานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์	 เพื่อให้มีความพร้อมเข้าใช้
อาคาร	โดยมีรายละเอียดอาคารและงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องดังนี้	
	 	 1)	อาคารศาลปกครองสูงสุด	ลักษณะเป็นอาคารสูง	10	ชั้น	และมีชั้นใต้ดิน	2	ชั้น	
	 	 	 พื้นที่ก่อสร้างประมาณ								 85,175	ตร.ม.	
	 	 	 	 -	พื้นที่ทำงาน			 	 43,633	ตร.ม.	
	 	 	 	 -	พื้นที่ส่วนกลาง									 24,515	ตร.ม.	
	 	 	 	 -	พื้นที่จอดรถ												 17,027	ตร.ม.	
	 	 	 	 -	จอดรถได้ประมาณ	 					500	คัน	
	 	 2)	อาคารวิศวกรรมระบบ	พื้นที่ก่อสร้างประมาณ		 			 		2,905	ตร.ม.	
	 	 	 รวมพื้นที่ก่อสร้าง	2	อาคารรวม		 	 	 88,080		ตร.ม.	
	 	 3)	ถนนและลานพลาซ่า	 	 														 			 		9,145		ตร.ม.	
	 	 4)	ปรับปรุงสวนพลาซ่า	A	(7	ไร่	3	งาน)	 	 	 12,400		ตร.ม.	

(ร่างรูปภาพโครงการ	ภายหลังก่อสร้างเสร็จ) 



77รายงานประจำปี 2556

  
 
รายละเอียดการจัดพื้นที่ทำงาน (Design Function)  
 
	 	 ชั้นใต้ดิน	1	 พื้นที่จอดรถยนต์จำนวน	240	คัน	
	 	 ชั้นใต้ดิน	2		 พื้นที่จอดรถยนต์	 จำนวน	 260	คัน	 ห้องเก็บของขนาดเล็ก	 ขนาดกลาง	 ขนาดใหญ่		
  ชัน้	1		 หอ้ง	Auditorium	หอ้งเตรยีมอาหาร	หอ้งเกบ็ของ	หอ้งควบคมุ	หอ้งประชมุขนาดใหญ	่	
	 	 	 	 ห้องประชุมขนาดกลาง	 และห้องประชุมขนาดเล็ก	 ห้องรับรองวิทยากร	 ห้องอาหาร	
	 	 	 	 (ศูนย์อาหาร)	สำหรับเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป	ห้องน้ำ	
	 	 ชั้น	2	 พื้นที่รับฟ้องคดี	 พื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยงานบริการประชาชนในเรื่องการฟ้องคดี	
	 	 	 	 และพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ	ศูนย์รักษาความปลอดภัย	พื้นที่บริการ	 เช่น	
	 	 	 	 ธนาคาร	ร้านสวัสดิการฯ	
	 	 ชั้น	3		 พื้นที่ห้องพิจารณาคดี	ห้องไต่สวน	ห้องพักตุลาการ	และห้องรับรอง	VIP	ขนาดใหญ่	
	 	 ชั้น	4	 พื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ	ในสายงานสนับสนุน	ห้องปฏิบัติงานผู้บริหาร	
	 	 ชั้น	5		 พื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานทางด้านงานคดีปกครอง	
	 	 ชั้น	6	 พื้นที่ปฏิบัติงานของตุลาการศาลปกครองกลางทำหน้าที่สนับสนุนงานตุลาการใน	
	 	 	 	 ศาลปกครองสูงสุด	
	 	 ชั้น	7–ชั้น	9	 พื้นที่ปฏิบัติงานองค์คณะ	 10	 องค์คณะ	ห้องทำงานผู้บริหารศาลปกครอง	 ตุลาการ	
    ศาลปกครองสงูสดุ	และทีป่รกึษาในศาลปกครองสงูสดุ	หอ้งประชมุผูบ้รหิารศาลปกครอง		
	 	 ชั้น	10			 หอ้งประชมุ	สมัมนา	จดัฝกึอบรม	ขนาดใหญ	่หอ้งรบัประทานอาหารผูเ้ขา้รว่มสมัมนา	
	 	 	 	 ห้องพระ	ห้องออกกำลังกาย	ห้องสมุด	

กรอบวงเงินลงทุนโครงการ 
	 กรอบวงเงินลงทุนโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองสูงสุด	ดังนี้	
1) ค่าก่อสร้างโครงการ 
	 -	ค่าก่อสร้างอาคารและระบบสาธารณูปโภคภายนอกอาคาร	 2,816,591,419.00	 บาท	
					 -	ค่าตกแต่งภายใน	และค่าครุภัณฑ์	 685,548,463.00	 บาท	
					 -	ค่าออกแบบและปรับปรุงสวนพลาซ่า	A		 40,000,000.00		 บาท	
					 -	ดอกเบี้ยระหว่างก่อสร้าง		 21,450,607.00	 บาท	
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินการก่อนการระดมทุนด้วยวิธี แปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ 
	 -	ค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมโครงการ	 227,405,380.00	 บาท	
	 -	ค่าจ้างที่ปรึกษาการระดมทุนด้วยวิธีแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์	 10,700,000.00	 บาท	
	 -	ค่าใช้จ่ายเตรียมการระดมทุนด้วยวิธีแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์		 6,784,900.00		 บาท	
	 -	ค่าจดทะเบียนเช่าและอาการแสตมป์		 105,420,345.00		 บาท	
	 -	ค่าเบี้ยประกันภัยโครงการ		 17,860,914.00	 บาท	
	 -	ค่าบริหารโครงการจ่ายให้แก่	ธพส.		 106,000,000.00		 บาท	
	 -	ค่าดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเงินกู้ธนาคาร		 14,862,500.00	 บาท	
กรอบวงเงินลงทุนรวม  4,052,624,528.00		 บาท	
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 เมื่อวันที่	 17	 กุมภาพันธ์	 2556	 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	 สยามมกุฎราชกุมาร	 เสด็จพระราชดำเนิน	
แทนพระองค์	พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์	 พระวรชายาฯ	และพระเจ้าหลานเธอ	พระองค์เจ้า	
ทีปังกรรัศมีโชติ	 ทรงประกอบพิธีเปิดอาคาร	ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	๘๐	พรรษา	๕	ธันวาคม	๒๕๕๐	 โดยมี
นางสาวยิ่งลักษณ์	ชินวัตร	นายกรัฐมนตรี	นายกิตติรัตน์	ณ	ระนอง	รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลัง	นายทนุศักดิ์	 เล็กอุทัย	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง	นายอารีพงศ์	ภู่ชอุ่ม	ปลัดกระทรวงการคลัง	
นายนริศ	 ชัยสูตร	 อธิบดีกรมธนารักษ์	 และนายอดุลย์	 ตั้งศัตยาภิรมย์	 ปฏิบัติหน้าที่แทนในตำแหน่งกรรมการ								
ผู้จัดการบริษัท	 ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์	 จำกัด	 พร้อมด้วยข้าราชการ	พนักงาน	 เข้าร่วมรับเสด็จฯ	ณ	 อาคาร							
รัฐประศาสนภักดี	 (อาคาร	 B)	 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	 ๘๐	พรรษา	๕	 ธันวาคม	๒๕๕๐	ถนนแจ้งวัฒนะ				
แขวงทุ่งสองห้อง	เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร	

พิธีเปิดศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
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โครงการ ออมบุญ ปี 4 
	 ธพส.	 ได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็นประจำ	 โดยได้นิมนต์พระจากวัดไทรงามธรรมธราราม	 จังหวัดสุพรรณบุรี	
เพื่อให้ข้าราชการ	และประชาชนทั่วไปที่อยู่ในอาคารศูนย์ราชการฯ	ได้ร่วมกันทำบุญ	ตักบาตรอาหารแห้ง	ในปีนี้ได้
ดำเนินการจัดกิจกรรมนี้จำนวน	4	ครั้ง	และจัดขึ้นในอาคารรัฐประศาสนภักดี	ลานอเนกประสงค์ชั้น	2	ศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ	๘๐	พรรษา	๕	ธันวาคม	๒๕๕๐	

กิจกรรม ตักบาตรเช้าประจำสัปดาห์
	 ธพส.	 ได้จัดกิจกรรม	ตักบาตรเช้าประจำสัปดาห์	 ทุกๆ	 วันอังคาร	และวันพฤหัสบดี	 เวลา	 7.30	 -	 9.00	น.	
เดือนมกราคม	 -	 เดือนธันวาคม	 2556	 รวมทั้งสิ้น	 จำนวน	 99	 วัน	 จำนวนผู้มาทำบุญประมาณ	 250	คน	ต่อวัน								
ณ	บริเวณลานระหว่างศูนย์อาหาร	ทิศตะวันออก	ชั้น	1	อาคารรัฐประศาสนภักดี	

การดำเนินงาน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ประจำปี 2556

	 การดำเนินโครงการความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจ	 (CSR)	 โดยการบูรณาการหลักการของความ					
รับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทางของ	 ISO	 26000	 และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 เพื่อให้การดำเนินงาน				
ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ	 ธพส.	 เป็นไปอย่างสมดุล	 มั่นคง	 และยั่งยืน	 ซึ่งนอกจากจะเป็น
ประโยชน์ต่อ	ธพส.	เองโดยตรงแล้ว	ยังเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย	สังคม	เศรษฐกิจ	และสิ่งแวดล้อม	อันจะนำ
ไปสู่ความยั่งยืนขององค์กร	 สังคม	และประเทศชาติโดยรวม	ซึ่งประกอบด้วย	CSR	 in	 -	 process	Education	 -	
เสริมสร้างการศึกษา	Engagement	-	สร้างการมีส่วนร่วม	Environment	-	สร้างจิตสำนึกดูแลสิ่งแวดล้อม	ด้วยการ
ดำเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร	ที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในระดับใกล้และไกล	ด้วยการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรหรือทรัพยากรจากภายนอกองค์กร	 โดยมุ่งหวังให้ผู้มีส่วนได้เสียได้พัฒนาคุณภาพชีวิต
และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข	 ได้กำหนดกิจกรรมเป็น	 2	 ประเภทใหญ่ได้แก่	 1)	 กิจกรรมเพิ่มเติม							
ปี	2557	2)	กิจกรรมต่อเนื่อง	



83รายงานประจำปี 2556

กิจกรรมบริจาคโลหิต

	 ธพส.	 ได้ร่วมกับสภากาชาดไทย	 จัดกิจกรรม	 “บริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ที่ศูนย์ราชการฯ”         
ณ	ลานอเนกประสงค์ชั้น	 2	อาคารรัฐประศาสนภักดี	 โดยได้เชิญชวนข้าราชการ	และประชาชนทั่วไป	ที่อยู่ภายใน
อาคารศูนย์ราชการฯ	ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเป็นสาธารณกุศล	และดำเนินการ	4	ครั้งต่อปี	

	 ครั้งที่	1	/	2556	 วันที่		17-18	 มกราคม					2556	 เวลา		09.00-15.00	น.		

	 ครั้งที่	2	/	2556	 วันที่		18-19	 เมษายน					2556	 เวลา		09.00-15.00	น.		

	 ครั้งที่	3	/	2556							วันที่		18-19	 กรกฎาคม			2556	 เวลา		09.00-15.00	น.		

	 ครั้งที่	4	/	2556	 วันที่		17-18	 ตุลาคม							2556	 เวลา		09.00-15.00	น.		

“พิธีบูชานพเคราะห์และมังคลาภิเษก” 

	 บริษัท	 ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์	 จำกัด	 (ธพส.)	 ได้เห็นความสำคัญในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข						
ของขา้ราชการชัน้ผูใ้หญ	่ผูบ้รหิารระดบัสงู	ขา้ราชการ	พนกังาน	ลกูจา้งของหนว่ยงานตา่งๆ	ของรฐั	ทีม่สีถานทีท่ำการ
อยู่ในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	 ๘๐	พรรษาฯ	 และเพื่อความเป็นสิริมงคล	 แก่ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านดังกล่าว						
จึงได้จัด	 “พิธีบูชานพเคราะห์และมังคลาภิเษก”	ขึ้น	 	 โดยพระธรรมภาวนาวิกรม.วิ	 (เจ้าคุณธงชัย)	แห่งวัดไตรมิตร
วิทยาราม	วรวิหาร	ได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์	10	รูป	และพระเกจิอาจารย์	9	รูป	ทำพิธีบูชานพเคราะห์และ
มังคลาภิเษก	 (เป็นเวลาประมาณ	3	ชั่วโมง)	ในวันศุกร์ที่	 25	มกราคม	2556	 เวลา	16.39	น.	ณ	มณฑลพิธี	ชั้น	2		
อาคารรัฐประศาสนภักดี		
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กิจกรรม โยคะเพื่อสุขภาพ และกิจกรรมขยับกายคลายเครียด

	 ธพส.	 ได้ให้ความสำคัญถึงการมีสุขภาวะที่ดี	 การมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ต่างๆ	 และประชาชน	 จึงได้จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาวะแก่ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ						
ด้วยการออกกำลังกายโยคะ	ภายใต้แนวคิด	 “Good	Heath	Good	Life	&	Peachful	Mind”	 โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ
ทางศาสตร์โยคะชาวอินเดียมาเป็นผู้สอนฝึก	 ในตอนเย็นของวันจันทร์	 ถึงวันเสาร์	 วันละ	 2	 รอบ	ซึ่งเป็นโครงการ		
ต่อเนื่องตั้งแต่ปี	 2553	มีผู้เข้าร่วมเป็นสมาชิก	 1,374	คน	มีสมาชิกหมุนเวียนกันเข้าร่วมฝึกโยคะตามวัน	 เวลาที่มี
การสอนเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ	และจากการประเมินโครงการ	สมาชิกพึงพอใจในระดับมากที่สุด	 ร้อยละ	 92	สำหรับ		
กิจกรรมแอโรบิค	จัดขึ้นในตอนเย็นของวันอังคาร	วันพุธ	และวันพฤหัสบดี	 วันละ	1	 รอบ	มีสมาชิกประมาณ	200	
คน	หมุนเวียนกันเข้าร่วม	เต้นแอโรบิคตามวัน	เวลาดังกล่าว	
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กฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการท่ีดี

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด พ.ศ.2555

 
บทนำ 
	 คณะกรรมการบริษัท	 ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์	 จำกัด	 ในการประชุมครั้งที่	 19/2554	 เมื่อวันที่	 29	
พฤศจิกายน	2554	 ได้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการบริษัท	 ในการกำหนดหลักเกณฑ์	 และแนวทางในการปฏิบัติที่ดีในกิจการด้านต่างๆ	 ของบริษัท	 ธนารักษ์
พัฒนาสินทรัพย์	 จำกัด	 (ธพส.)	 ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี	 เพื่อนำพาธพส.ไปสู่ความสำเร็จที่				
ยั่งยืน	ที่มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทั้งปวง		
			 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	 จึงมีความมุ่งมั่นที่จะเผยแพร่หลักการและแนวทางการปฏิบัติที่ดีให้แก่	
กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	 เพื่อให้มีความรู้	 ความเข้าใจ	และสามารถนำไปประยุกตร์ใช้ในการปฏิบัติงาน		
ได้อย่างเป็นรูปธรรม	ซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐาน	คุณธรรมและจริยธรรม	 ในการดำเนินงานของธพส.	 เพื่อให้มี
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	 โปร่งใส	ตรวจสอบได้	 และสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น	 และผู้มี
ส่วนได้เสีย	
	 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	จึงได้จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	เพื่อกำหนด
ขอบเขตของหน้าที่	 ความรับผิดชอบ	และแนวทางในการปฏิบัติที่ดี	 เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	และเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของธพส.ต่อไป		
 
1.วัตถุประสงค์  
	 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	มีวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติหน้าที่	ดังนี้		
	 1.	 เพื่อวางนโนบายและแนวทางปฏิบัติ	ด้านกำกับดูแลกิจการที่ดี	 ให้มีแบบแผนและมาตรฐานสากลอย่าง	
	 	 เป็นรูปธรรม	
	 2.	 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ	 ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี	 ให้แก่	 คณะกรรมการ	ผู้บริหาร	และ	
	 	 พนักงาน	ของธพส.	และเพื่อสร้างให้เกิดจิตสำนึก	และตระหนักถึงความสำคัญในการนำหลักการกำกับ	
	 	 ดูแลกิจการที่ดีไปสู่การปฏิบัติ		
	 3.	 เพื่อเสริมสร้างให้	 ธพส.	 มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ	 ภายใต้หลักความโปร่งใส	 น่าเชื่อถือ	 และ	
	 	 ตรวจสอบได้		
	 4.	 เพื่อกำกับดูแลให้	คณะกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	ธพส.ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี	
	 	 อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย		
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2. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
	 2.1	 คณะกรรมการ	ธพส.	เป็นผู้แต่งตั้งประธานและกรรมการ	ในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี		
	 	 		ประกอบด้วย	
	 	 	 1.)	กรรมการ	ธพส.	ไม่เกิน	2	คน					 	
	 	 	 2.)	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกำกับดูแลกิจการที่ดีจากภายนอก	ไม่เกิน	4	คน	
	 	 	 3.)	กรรมการผู้จัดการ	ธพส.	หรือรองกรรมการผู้จัดการที่รับผิดชอบด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี	
	 2.2	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้แต่งตั้งจากผู้มีวิสัยทัศน์	 สามารถอุทิศเวลาและสามารถใช้ดุลพินิจของตนได้	
	 	 		อยา่งเปน็อสิระ	และมเีปา้หมายเพือ่ประโยชนส์งูสดุในการสรา้งเสรมิให	้ธพส.มกีารกำกบัดแูลกจิการทีด่ี	
 
3. หน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
	 3.1	 กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี	 (Corporate	Governance:CG)	
	 	 	 ตลอดจนเสนอแนะให้มีหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี	 เสนอต่อคณะกรรมการธพส.	 เพื่ออนุมัติ	
	 	 	 ให้มีการปฏิบัติในทุกระดับ	
	 3.2	 ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการธพส.ในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี		
	 3.3	 ส่งเสริมและกำกับดูแลให้การดำเนินกิจการของบริษัทและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	
	 	 	 และพนักงานเป็นไปตามนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี		
	 3.4	 ทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี	 ให้สอดคล้องกับกฎหมายและ	
	 	 	 แนวทางปฏิบัติของสากล		
	 3.5	 กำหนดผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลและกำกับการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นไปตามกฎหมาย	
	 	 	 กฎระเบียบ	นโยบาย	และกระบวนการปฏิบัติที่ได้วางเอาไว้	(Compliance	Unit)		
	 3.6	 รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการธพส.	เพื่อทราบและพิจารณา		
	 3.7	 รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี	(Annual	Report)	เพื่อทราบ	
 
4.  วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง 
	 4.1	 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	 มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ	 สี่ปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง	
	 						 กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีก	แต่จะดำรงตำแหน่งได้ไม่เกินสอง	
	 	 	 วาระติดต่อกัน					
	 4.2	 ในกรณีที่กรรมการรายใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดวาระ	 ให้แต่งตั้งกรรมการแทนภายใน	
	 	 	 สองเดือน	นับจากวันที่ตำแหน่งว่างลง	 โดยให้กรรมการที่เข้ามาแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับ	
	 	 	 เวลาที่เหลือของกรรมการที่ตนเข้าทำหน้าที่แทนนั้น		
 
 5. การพ้นจากตำแหน่ง  
					 						 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ		
	 1.)		 ครบกำหนดตามวาระ		
	 2).		 พ้นจากการเป็นกรรมการของธพส.		
	 3.)		 ลาออก	
	 4.)		 ตาย			
	 5.)		 คณะกรรมการ	ธพส.มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง		



87รายงานประจำปี 2556

 6. การประชุม  
	 6.1	 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	มีกำหนดการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง	
	 6.2	 ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	 ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง	
	 	 	 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด	จึงจะครบองค์ประชุม		
	 6.3	 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้	 ให้กรรมการที่มาประชุม	
	 	 	 เลือกกรรมการคนหนึ่งเพื่อทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการ	
	 6.4	 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก	 ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุม	
	 	 	 ออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด		
 
7. การรายงาน  
 ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ด ี
	 7.1	 รายงานผลการปฏิบัติงาน	 เสนอนโยบาย	 แนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี	 (Corporate	
	 	 	 Governance:	CG	)	และคำเสนอแนะของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	ต่อคณะกรรมการ	ธพส.	
	 	 	 เพื่อทราบและพิจารณา			
	 7.2	 จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี	(Annual	Report)		

ให้ไว้	ณ	วันที่	25	กันยายน	2555		
 

 
 

(นายนริศ	ชัยสูตร)	
ประธานกรรมการ	

บริษัท	ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์	จำกัด 
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วิธีปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการท่ีดี
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

 
วิสัยทัศน์  
 
	เป็นองค์กรชั้นนำในการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด		
 
พันธกิจ  
 
1.	สร้างและบริหารศูนย์ราชการที่ทันสมัยในมิติใหม่ของการอยู่ร่วมกัน			
2.	พัฒนา	และบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐ		
 
คำนิยาม 
   
ในวิธีปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับนี้		
“ธพส.”	หมายความถึง	บริษัท	ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์	จำกัด			
“คณะกรรมการบริษัท”	หมายความถึง	คณะกรรมการบริษัท	ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์	จำกัด	
“กรรมการบริษัท”	หมายความถึง	กรรมการบริษัท	ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์	จำกัด		
“บุคลากร ธพส.”	หมายความถึง	กรรมการผู้จัดการ	รองกรรมการผู้จัดการ	พนักงานและลูกจ้าง	ของ	บริษัท	ธนา
รักษ์พัฒนาสินทรัพย์	จำกัด	
“พนักงาน ธพส.”	หมายความถึง	พนักงานและลูกจ้าง	ของ	บริษัท	ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์	จำกัด	
 
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ธพส. 
 
	 	 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้	 ธพส.เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานกำกับดูแลกิจการ	 เพื่อนำไปสู่
การบริหารจัดการที่ดีเลิศ	 โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น	 และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม								
การดำเนินงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้	 จึงได้กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี	 เพื่อให้คณะ
กรรมการบริษัทและบุคลากร	ธพส.	ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานดังนี้		
1.		คณะกรรมการบริษัทและบุคลากร	ธพส.	มุ่งมั่นที่จะนำเอาหลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี	อันเป็น	
	 มาตรฐานสากลทั้ง	7	ประการมาใช้ในการดำเนินงาน	คือ	 	
	 	 1.1	 Accountability	ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลการปฏิบัติหน้าที่		
	 	 1.2	 Responsibility	ความสำนึกในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ	
	 	 1.3	 Equitable	 Treatment	 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมโดยสุจริต	 และจะต้องพิจารณา	
	 	 	 ให้เกิดความเท่าเทียมกัน	 เช่น	 การจัดซื้อจัดจ้าง	 ต้องให้ทุกคนได้รับความยุติธรรมและเท่าเทียมกัน  
	 	 	 หากมีการร้องเรียนต้องมีคำอธิบายได้		
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	 	 1.4	 Transparency	ความโปร่งใส	ซึ่งประกอบด้วย	
	 	 	 	 -		ความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้	
	 	 	 	 -	 	 การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส	 (Transparency	of	 Information	Disclosure)	คือมีการแสดง	
	 	 	 	 			ผลประกอบการอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	
	 	 1.5	 Value	Creation	 การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะสั้นและระยะยาว	 โดยการเปลี่ยนแปลงหรือ  
	 	 	 	 เพิ่มมูลค่าใดๆ	นั้นจะต้องเป็นการเพิ่มความสามารถในทุกด้านเพื่อการแข่งขัน		
	 	 1.6	 Ethics	การส่งเสริมพัฒนาการกำกับดูแล	และจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ	
  1.7		 Participation	การมีส่วนร่วม	 เป็นการส่งเสริมให้เกิดการกระจายโอกาสแก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมใน	
    การแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัการดำเนนิการใดๆ	ทีอ่าจมผีลกระทบตอ่	สิง่แวดลอ้ม	สขุภาพอนามยั	
	 	 	 	 คุณภาพชีวิต	และความเป็นอยู่ของชุมชนหรือท้องถิ่น				
2.		คณะกรรมการบริษัท	และบุคลากร	ธพส.จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทรับผิดชอบด้วยความสุจริต			
3.		คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและแผนงานที่สำคัญของ	 ธพส.	 โดยต้อง	
	 พิจารณาถึงความเสี่ยง	เพื่อวางแนวทางการบริหารจัดการที่มีความเหมาะสม		
4.		คณะกรรมการบริษัทจะต้องเป็นแบบอย่างในเรื่องจริยธรรมและการปฏิบัติงานตามแนวทางกำกับดูแล	
	 กิจการที่ดีของ	ธพส.		
5.		คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม	 เพื่อช่วยพิจารณากลั่นกรอง	
	 	งานที่มีความสำคัญอย่างรอบคอบ			
6.		คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประเมินผลตนเองรายปี	 เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติ	
	 หน้าที่ของคณะกรรมการ	
7.		จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของ	 ธพส.ตามที่กฎหมายกำหนด	 และมีหน่วยงานประชาสัมพันธ์	
					รับผิดชอบเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้เสีย		
8.		มีระบบการคัดเลือกบุคลากร	ธพส.อย่างเหมาะสมและมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใสและเป็นธรรม		
 
หลักปฏิบัติ เกี่ยวกับคู่มือวิธีปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ  
 
1.	 บุคลากร	 ธพส.ต้องศึกษาและทำความเข้าใจการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของ	 ธพส.	 อย่าง	
	 ละเอียดและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	 และถือเป็นวินัยในการปฏิบัติงาน	 ผู้ละเว้นย่อมถูกสอบสวนและ	
	 ลงโทษทางวินัยตามความเหมาะสม		
2.			บุคลากร	 ธพส.บางส่วนที่ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ	 โดยเฉพาะวิศวกร	 นักบัญชี			
	 นักกฎหมาย	ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประมวลจริยธรรมที่แต่ละวิชาชีพกำหนดอย่างเคร่งครัด	 และให้ถือเป็น	
	 ส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณของ	ธพส.ด้วย	
	3.	บุคลากร	 ธพส.จะร่วมกันสอดส่อง	ดูแลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ	และ	
	 เปิดโอกาสให้บุคลากร	ธพส.	ทุกคนร้องเรียนเมื่อพบว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อจรรยาบรรณ		
4.		ธพส.ให้คำมั่นสัญญาว่าจะรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค	 โปร่งใส	 และเอาใจใส่	 รวมทั้งให้ความเป็น	
	 ธรรมแก่ทุกฝ่าย	 ชื่อผู้ร้องเรียนจะถูกปิดเป็นความลับและจะได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกกลั่นแกล้งใน	
	 ระหว่างที่	ธพส.ดำเนินการสอบสวนและภายหลังการสอบสวน		
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เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

	 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัท
ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์	 จำกัด	 และบริษัทย่อย	 และของเฉพาะบริษัท	 ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์	 จำกัด	
ซ่ึงประกอบด้วย	งบแสดงฐานะการเงินรวม	และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษัท	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2556	
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัท	 งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเฉพาะบริษัท	 และงบกระแส
เงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	 รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย
การบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
 
	 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
เหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
 
	 สำนักการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินรวม	 และงบ
การเงินเฉพาะบริษัทดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	 สำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี	 ซึ่งกำหนดให้สำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ	 รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบ
เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

รายงานของผู้สอบบัญชี



91รายงานประจำปี 2556

(นางอตินุช	เธียนชัยวัฒนา)
ผู้อำนวยการกลุ่ม

(นางสาวจุไรรัตน์	ทิพย์เสถียร)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินที่	1

	 การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการตรวจสอบบัญชีเก่ียวกับ
จำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน	 วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
ผู้ตรวจสอบบัญชี	 ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
สำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว	
ผู้ตรวจสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงิน	
โดยถูกต้องตามท่ีควรของกิจการ	 เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์	 แต่ไม่ใช่เพ่ือ
วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการการตรวจสอบรวมถึง
การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร	รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม
 
	 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเช่ือว่าหลักฐานการตรวจสอบบัญชีท่ีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	
ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ความเห็น

	 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า	 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทข้างต้นน้ีแสดงฐานะ
การเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัท	 ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์	 จำกัด	 และบริษัทย่อย	
และของเฉพาะบริษัท	ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์	จำกัด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	ผลการดำเนินงานรวม	
และผลการดำเนินงานเฉพาะบริษัท	 และกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท	 สำหรับปี
สิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ	ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัดและบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน่วย	:	บาท
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บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัดและบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(นายสุเมธ	ดำรงชัยธรรม)	
กรรมการผู้จัดการ

	(นายนริศ	ชัยสูตร)
	ประธานกรรมการ

หน่วย	:	บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(นายสุเมธ	ดำรงชัยธรรม)	
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัดและบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

	(นายนริศ	ชัยสูตร)
	ประธานกรรมการ
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บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัดและบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัดและบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัดและบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัดและบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ข้อมูลทั่วไป
 

  ์บริษัท	 ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์	 จำกัด	 (ธพส.)	 จัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงการคลัง	 ตามมติคณะรัฐมนตรี						
เมื่อวันที่	 25	 พฤษภาคม	 2547	 มีกรมธนารักษ์เป็นหน่วยงานกำกับดูแล	 บริษัทได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด									
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	เมื่อวันที่	18	สิงหาคม	2547	ทะเบียนเลขที่	0105547111537	
	 	 บริษัทมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ	 โดยกระทรวงการคลังถือหุ้นทั้งหมด	มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารงานก่อสร้าง
และบริหารโครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	๘๐	พรรษา	๕	ธันวาคม		๒๕๕๐	(โครงการศูนย์ราชการ)	รวมทั้ง
บริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐบาลตามนโยบายรัฐบาล	
	 	 บริษัทมีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่	 120	 หมู่ที่	 3	 ชั้น	 1	 อาคารศูนย์ประชุม	 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ											
๘๐	พรรษา	๕	ธันวาคม	๒๕๕๐	ถนนแจ้งวัฒนะ	แขวงทุ่งสองห้อง	เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร	10210	
	 บริษัทดำเนินการในโครงการศูนย์ราชการโดยทำสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุจากกรมธนารักษ์เป็นเวลา	 33	 ปี			
โดยสญัญาฉบบัแรกมอีาย	ุ3	ป	ีมวีตัถปุระสงคเ์พือ่กอ่สรา้งอาคารใหห้นว่ยงานของรฐัใชเ้ปน็สถานทีใ่นการปฏบิตังิาน 
และสัญญาฉบับที่สองอายุ	 30	ปี	 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรมธนารักษ์เช่าอาคารที่ก่อสร้างเสร็จ	 กระทรวงการคลัง	
ได้มอบหมายให้กรมธนารักษ์เป็นผู้ทำสัญญาเช่าแทนหน่วยงานต่างๆ	 ประกอบด้วย	 สัญญาเช่าพื้นที่อาคาร	
สัญญาบริการ	ระยะเวลา	30	ปี	และสัญญาบริการจัดหาเฟอร์นิเจอร์	 ระยะเวลา	5	ปี	 โดยเมื่อครบกำหนดสัญญา	
อาคารและอุปกรณ์โครงการศูนย์ราชการ	 จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลังและในการดำเนินการก่อสร้าง
อาคารบริษัทได้เสนอโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์	 (Securitization)	 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 เพื่อระดมทุนมาใช้สำหรับการก่อสร้างอาคาร	 โดยจัดตั้งบริษัท			
ดีเอดี	 เอสพีวี	 จำกัด	 (เอสพีวี)	 เพื่อเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจ	ประกอบธุรกิจการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์และ		
ได้โอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินค่าเช่าพื้นที่อาคาร	 ค่าบริการและค่าบริการจัดหาเฟอร์นิเจอร์ที่กรมธนารักษ์
มีหน้าที่ชำระเงินตามสัญญา	 3	 ฉบับ	 ให้แก่เอสพีวี	 ตามข้อตกลงในสัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง	 ลงวันที่																				
17	พฤศจิกายน	2548	
	 บริษัท	 ดีเอดี	 เอสพีวี	 จำกัด	 เป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจ	ประกอบธุรกิจการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ภายใต้
โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์	ของโครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	๘๐	พรรษา	๕	ธันวาคม	๒๕๕๐		
ที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานรัฐ	 ตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์		
พ.ศ.	2540	ซึง่ถอืเปน็บรษิทัยอ่ยทีเ่ปน็กจิการเฉพาะกจิ	ตามการตคีวามมาตรฐานการบญัช	ีฉบบัที	่2	เรือ่ง	งบการเงนิ-
บริษัทย่อยที่เป็นกิจการเฉพาะกิจ	 และได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด	 ทะเบียนเลขที่	
0105548045821	 เมื่อวันที่	 31	มีนาคม	2548	ทุนจดทะเบียนจำนวน	10,000	บาท	 (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)	บริษัท			
ถือหุ้นจำนวน	490	หุ้น	เป็นเงิน	4,900	บาท	คิดเป็นร้อยละ	49	ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	
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2. เกณฑ์การเสนองบการเงิน

 
 2.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน
	 	 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราช	
	 	 บัญญัติการบัญชี	พ.ศ.	 2543	ซึ่งหมายความรวมถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติ	
	 	 วิชาชีพบัญชี	 พ.ศ.	 2547	และการแสดงรายการในงบการเงินเป็นไปตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ	
	 	 การค้า	เรื่อง	กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน	พ.ศ.	2554	ลงวันที่	28	กันยายน	2554	
	 	 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดค่า	
	 	 องค์ประกอบของงบการเงิน	เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี	
 
 2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม 
	 	 งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท	 ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์	 จำกัด	 และงบ	
	 	 การเงินของบริษัท	ดีเอดี	 เอสพีวี	จำกัด	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่เป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อประกอบธุรกิจ	
  การแปลงสนิทรพัยเ์ปน็หลกัทรพัย	์โดยไดต้ดัรายการระหวา่งกนัและยอดคงเหลอืทีม่สีาระสำคญัออกแลว้	
 
 2.3 มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในงวดบัญชีปีปัจจุบัน 
  บรษิทัไดป้ฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหมห่รอืปรบัปรงุใหมด่งันี ้  
	 	 มาตรฐานการบัญชี	
	 	 ฉบับที่	12	 	 	 	 ภาษีเงินได้	
	 	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	
	 	 ฉบับที่	8	 	 	 	 ส่วนงานดำเนินงาน	
 
 2.4 มาตรฐานการบัญชีที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต 

วันที่มีผลบังคับใช้ 
  มาตรฐานการบัญชี 

	 	 ฉบับที่	1				(ปรับปรุง	2555)	 การนำเสนองบการเงิน		 	 1		มกราคม		2557	
	 	 ฉบับที่	7				(ปรับปรุง	2555)	 งบกระแสเงินสด	 	 	 	 1		มกราคม		2557	
	 	 ฉบับที่	12		(ปรับปรุง	2555)	 ภาษีเงินได้	 	 	 	 1		มกราคม		2557	
	 	 ฉบับที่	17		(ปรับปรุง	2555)	 สัญญาเช่า	 	 	 	 1		มกราคม		2557	
	 	 ฉบับที่	18		(ปรับปรุง	2555)	 รายได้	 	 	 	 	 1		มกราคม		2557	
	 	 ฉบับที่	19		(ปรับปรุง	2555)	 ผลประโยชน์ของพนักงาน	 1		มกราคม		2557	
	 	 ฉบับที่	21		(ปรับปรุง	2555)	 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ	 1		มกราคม		2557	
	 	 	 	 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	 	
	 	 ฉบับที่	24		(ปรับปรุง	2555)	 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ	 1		มกราคม		2557	
	 	 	 	 ที่เกี่ยวข้องกัน	
	 	 ฉบับที่	28		(ปรับปรุง	2555)	 เงินลงทุนในบริษัทร่วม	 1		มกราคม		2557	
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 2.4 มาตรฐานการบัญชีที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต (ต่อ) 
	 	 	 	 วันที่มีผลบังคับใช้	
 มาตรฐานการบัญชี 

	 ฉบับที่	31			(ปรับปรุง	2555)	 ส่วนได้เสียในการร่วมค้า	 1		มกราคม		2557	
	 ฉบับที่	34			(ปรับปรุง	2555)	 งบการเงินระหว่างกาล	 1		มกราคม		2557	
	 ฉบับที่	38			(ปรับปรุง	2555)	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 1		มกราคม		2557	

 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

	 ฉบับที่	2			 (ปรับปรุง	2555)	 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	 1		มกราคม		2557	
	 ฉบับที่	4			 	 	สัญญาประกันภัย	 1		มกราคม		2559	
	 ฉบับที่	5			 (ปรับปรุง	2555)	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและ	 1		มกราคม		2557	
	 	 	 	 	การดำเนินงานที่ยกเลิก	
	 ฉบับที่	8			 (ปรับปรุง	2555)	 ส่วนงานดำเนินงาน	 1		มกราคม		2557	
  
 การตีความมาตรฐานการบัญชี 
	 ฉบับที่	15	 สัญญาเช่าดำเนินงาน	-	สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า	 1		มกราคม		2557	
	 ฉบับที่	27	 การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย	 1		มกราคม		2557	
	 ฉบับที่	29	 การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ	 1		มกราคม		2557	
	 ฉบับที่	32	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	ต้นทุนเว็บไซต์	 1		มกราคม		2557	

 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
	 ฉบับที่	1	 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการ	 1		มกราคม		2557	
	 	 	 รื้อถอน	การบูรณะ	และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน	
	 ฉบับที่	4	 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่	 1		มกราคม		2557	
	 ฉบับที่	5	 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน	การบูรณะ	 1		มกราคม		2557	
	 	 	 และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม	
	 ฉบับที่	7	 การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	29	 1		มกราคม		2557	
	 	 	 เรื่อง	การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง	
	 ฉบับที่	10	 งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า	 1		มกราคม		2557	
	 ฉบับที่	12	 ข้อตกลงสัมปทานบริการ	 1		มกราคม		2557	
	 ฉบับที่	13	 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า	 1		มกราคม		2557	
	 ฉบับที่	17	 การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ	 1		มกราคม		2557	
	 ฉบับที่	18	 การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า	 1		มกราคม		2557	
 
	 ฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับ
ปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม่ข้างต้นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท	
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3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
 
 3.1 การรับรู้รายได้ 
	 	 รายได้ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าการเงิน	คำนวณโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง	 (Effective	
	 	 interest	rate	method)	ตลอดอายุสัญญา	
	 	 รายไดค้า่เชา่พืน้ทีต่ามสญัญา	รบัรูต้ามเกณฑเ์สน้ตรงตามชว่งเวลาทีผู่เ้ชา่ไดร้บัประโยชนต์ลอดอายสุญัญา	
	 	 รายได้ค่าบริการตามสัญญา		รับรู้เมื่อได้ให้บริการแก่ลูกค้าตลอดอายุสัญญา	
	 	 รายได้ค่าบริการอื่น	รับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแก่ลูกค้าแล้ว	
	 	 รายได้โครงการบ้านธนารักษ์	รับรู้เมื่องานก่อสร้างเสร็จตามสัญญาและมีการส่งมอบให้ผู้ซื้อแล้ว	
	 	 รายได้ดอกเบี้ย	รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง	
	 	 รายได้อื่น	รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง	
 
 3.2 การคำนวณต้นทุนโครงการบ้านธนารักษ์ 
	 	 ต้นทุนโครงการบ้านธนารักษ์	 คำนวณโดยแบ่งสรรต้นทุนทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	 (โดยคำนึงถึง	
	 	 ต้นทุนจริงที่เกิดขึ้นด้วย)	 ให้กับแต่ละหน่วยตามเกณฑ์ราคาขาย	และจะรับรู้เป็นต้นทุนในงบกำไร	
	 	 ขาดทุนตามสัดส่วนของการรับรู้รายได้	
 
 3.3 การรับรู้ค่าใช้จ่าย 
	 	 ค่าใช้จ่าย	รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง	
 
 3.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
	 	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด	 หมายถึง	 เงินสด	 เงินฝากสถาบันการเงินและ	
	 	 เงินลงทุนชั่วคราวที่มีกำหนดจ่ายคืนในระยะเวลาไม่เกิน	3	เดือน	
 
 3.5 ลูกหนี้การค้า - สุทธิ 
	 	 ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	
  บรษิทับนัทกึคา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูสำหรบัผลขาดทนุโดยประมาณทีอ่าจเกดิขึน้จากการเกบ็เงนิลกูหนี้	
  ไมไ่ด	้ 	ซึง่โดยทัว่ไปพจิารณาจากประสบการณก์ารเกบ็เงนิและการวเิคราะหอ์ายหุนี	้ ซึง่ไดม้กีารกำหนด	
	 	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้	ดังนี้	
 
	 	 	 ระยะเวลาที่ค้างชำระ	 อัตราค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	
	 	 	 เกิน	6	เดือน	-	1	ปี	 ร้อยละ	50	
	 	 	 เกิน	1	ปี		 		ร้อยละ	100	

 
	 	 รายการเพิ่มและลดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 ถือเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนในงวดบัญชีที่เกิด	
	 	 รายการนั้น	
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 3.6 เงินลงทุน 
	 	 เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดทั้งที่เป็นเงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุนระยะยาว	
	 	 แสดงด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย	 	ส่วนต่างระหว่างราคาทุนกับมูลค่าตราไว้ของเงินลงทุนตัดจำหน่าย	
	 	 โดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง	
	 	 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนทั่วไป	แสดงด้วย	
	 	 ราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุนกรณีที่เกิดการด้อยค่า	
	 	 บริษัทจะบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	 เมื่อราคาตาม	
	 	 บัญชีสูงกว่ามูลค่า	ที่คาดว่าจะได้รับคืน	
	 	 ต้นทุนของเงินลงทุน	คำนวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	
 
 3.7 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
	 	 ในงบการเงนิเฉพาะของบรษิทัเปน็เงนิลงทนุในบรษิทั	ดเีอด	ีเอสพวี	ีจำกดั		แสดงมลูคา่ตามวธิรีาคาทนุ 
 
 3.8 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน 
  ลกูหนีต้ามสญัญาเชา่การเงนิบนัทกึดว้ยมลูคา่ตน้ทนุสนิทรพัยท์ีใ่หเ้ชา่ตามสญัญาเชา่การเงนิ	บวกดว้ย	
  ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินค้างรับ	
 
 3.9 อุปกรณ์ - สุทธิ 
	 	 อุปกรณ์แสดงในราคาทุน	ณ	วันที่ซื้อหรือได้มาหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม			
	 	 ค่าเสื่อมราคา	 คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละ	
	 	 รายการประมาณการอายุการใช้งานของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้	
    
	 	 	 ระบบประกอบอาคาร	 	 15	 ปี	
	 	 	 อุปกรณ์และครุภัณฑ์	 	 5	 ปี	
	 	 	 เครื่องมือเครื่องใช้	 	 3	-	5	 ปี	
	 	 	 อุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน	 5	 ปี	
	 	 	 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์		 3	-	5	 ปี	
	 	 	 เครื่องตกแต่งสำนักงาน	 	 5	 ปี	
	 	 	 ยานพาหนะ	 	 5	-	10	 ปี	
 
	 	 กรณอีปุกรณท์ีม่มีลูคา่ตอ่หนว่ยไมถ่งึ	3,000	บาท	หรอืเปน็อปุกรณท์ีม่อีายกุารใชง้านไมเ่กนิ	หรอืเทา่กบั	
	 	 1	ป	ีโดยประมาณ		รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในปีที่ซื้อทั้งจำนวน	
 
 3.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 
	 	 บรษิทับนัทกึสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน	 (ซอฟแวรค์อมพวิเตอร)์	ตามราคาทนุ	หลงัการรบัรูร้ายการครัง้แรกจะ	
  แสดงมลูคา่ของสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนตามราคาทนุหกัคา่ตดัจำหนา่ยสะสมและคา่เผือ่การดอ้ยคา่สะสม		
	 	 (ถ้ามี)	ของสินทรัพย์นั้น	
	 	 ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์มีอายุใช้ประโยชน์โดยประมาณเท่ากับ	3	-	5	ปี	
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 3.11  สิทธิการเช่า - สุทธิ 
	 	 สิทธิการเช่า	บันทึกตามราคาทุนและตัดเป็นค่าใช้จ่ายตลอดช่วงระยะเวลา	30	ปี	 (วันที่	1	กรกฎาคม	
	 	 2551	-	วันที่	30	มิถุนายน		2581)			
 
 3.12 ต้นทุนการกู้ยืม 
	 	 ดอกเบี้ยจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการก่อสร้างโครงการ	 บันทึกเป็นต้นทุนของโครงการ	 โดยหักราย	
	 	 ได้ดอกเบี้ยจากการนำเงินกู้ไปลงทุนชั่วคราว	และจะหยุดบันทึกเมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ์	 รับมอบ	
	 	 พื้นที่พร้อมใช้งานแล้ว	
 
 3.13 ค่าเช่าที่ดิน 
	 	 ค่าเช่าและค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อบริหารอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	
	 	 โครงการศูนย์ราชการ	 ระยะเวลาเช่า	 30	ปี	 (วันที่	 1	กรกฎาคม	2551	 -	 วันที่	 30	มิถุนายน	2581)	
	 	 บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย	
 
 3.14 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
	 	 บริษัทได้เข้าร่วมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	สินทวี	 ซึ่งจดทะเบียนแล้ว	 เมื่อวันที่	 20	กรกฎาคม	2549	
	 	 โดยมีธนาคารกรุงเทพ	จำกัด	(มหาชน)	เป็นผู้จัดการกองทุน	พนักงานมีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกกองทุน	
	 	 โดยจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ	3	-	9	ของเงินเดือน	และบริษัทจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน	
	 	 ในอัตราร้อยละ		3	-	10	ของเงินเดือนพนักงานที่เป็นสมาชิก	และบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร	
 
 3.15 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
	 	 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท	 หมายถึง	บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัท	 หรือ	
	 	 ถกูควบคมุโดยบรษิทั	ไมว่า่จะเปน็โดยทางตรงหรอืทางออ้ม	หรอือยูภ่ายใตก้ารควบคมุเดยีวกนักบับรษิทั	
	 	 นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็น	
	 	 สาระสำคัญกับบริษัท	 ผู้บริหารสำคัญ	 กรรมการหรือพนักงานของบริษัท	 ที่มีอำนาจในการวางแผน	
	 	 และควบคุมการดำเนินงานของบริษัท	
 
 3.16 ประมาณการหนี้สิน 
	 	 บริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต	
	 	 ได้เกิดขึ้นแล้ว	 และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไป	
	 	 เพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น	และบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ	
	 	 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุคำนวณตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน	
	 	 ข้อบังคับของบริษัท	และแสดงไว้เป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนในงบดุล	
 
 3.17 ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
	 	 คำนวณจากกำไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากร	
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หน่วย	:	ล้านบาท 4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

0.15

18.24
88.87
150.00
257.26

0.01

6.97
35.91
200.00
242.89

31	ธ.ค.	56 31	ธ.ค.	5631	ธ.ค.	55 31	ธ.ค.	55

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
	 กระแสรายวัน
	 ออมทรัพย์
เงินลงทุนชั่วคราว	ไม่เกิน	3	เดือน
รวม

0.15

18.24
93.38
150.00
261.77

0.01

6.97
36.61
200.00
243.59

 3.18 การใช้ประมาณการทางบัญชี 
	 	 ในการจัดทำงบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป	 ในบางสถานการณ์ฝ่ายบริหารอาจต้องใช้	
	 	 การประมาณการและการตั้งสมมติฐาน	 ซึ่งจะมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและ	
	 	 หมายเหตุประกอบงบการเงิน	ด้วยเหตุนี้ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้	
 
 3.19 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
	 	 คำนวณโดยการหารกำไรสุทธิด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายและเรียก	
	 	 ชำระเต็มมูลค่าแล้ว	
 
 3.20 การทำธุรกรรมแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ 
	 	 โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ของโครงการศูนย์ราชการรับรู้หนี้สินจากการโอนสิทธิเรียกร้อง	
	 	 ในการรับเงินตามกระแสเงินสดที่ได้รับ	และรับรู้ดอกเบี้ยตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง		

4. ข้อมูลเพิ่มเติม
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หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท

 4.2 เงินลงทุน 

  4.2.1 เงินลงทุนชั่วคราว 

  4.2.2 เงินลงทุนระยะยาว  

	 	 เงินลงทุนระยะยาว	(Swap	Agreements)	ณ	วันที่	31	ธันวาคม		2556	และ	2555	จำนวน	2,389.51	
ล้านบาท			และ	1,756.92	ล้านบาท	ตามลำดับ	เป็นของบริษัท	ดีเอดี	เอสพีวี	จำกัด	ที่สำรองไว้เพื่อชำระคืนเงินต้น	
ของหุ้นกู้ระยะยาว	 (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	 4.20)	 ตามสัญญาจัดการความเสี่ยงทางการเงิน	 (Swap	
Agreements)	 	 ที่ทำกับธนาคารแห่งหนึ่ง	 โดยเป็นสัญญาแบบรับประกันผลตอบแทน	 	 (Guarantee	Return	 on	
Investment)	ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	ข้อ	4.30	หัวข้อความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง	

31	ธ.ค.	56 31	ธ.ค.	55

งบการเงินรวม

เงินฝากธนาคาร
	 ประจำ	118	วัน
	 ประจำ	134	วัน
	 ประจำ	136	วัน
	 ประจำ	208	วัน
	 ประจำ	6	เดือน
	 ประจำ	9	เดือน
	 ประจำ	10	เดือน
	 ประจำ	11	เดือน
	 ประจำ	12	เดือน
รวม

เงินลงทุนในสัญญา	Swap	Agreements
เงินลงทุน	-	กองทุนรวมวายุภักษ์	หน่ึง
เงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล
รวม

	-
1.00
1.61
2.61

		-
		-
1.54
1.54

31	ธ.ค.	56 31	ธ.ค.	5631	ธ.ค.	55 31	ธ.ค.	55

1,756.92
		-

							1.54
1,758.46

2,389.51
1.00

							1.61
2,392.12

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

385.07
		-
153.00
380.81
		-
389.14
73.24
26.40

			332.70
1,740.36

385.10
155.00
		-
		-

				380.70
389.16
		-
		-

			462.40
1,772.36
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หน่วย	:	ล้านบาท

 
	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555		มูลค่าของลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ดังนี้	

	 	 ลูกหนี้การค้า	 -	หน่วยงานราชการ	ณ	วันที่	 31	ธันวาคม	2556	และ	2555	จำนวน	44.84	ล้านบาท	
	 	 และ	63.03	ล้านบาท	ตามลำดับ	เป็นลูกหนี้ค่าสาธารณูปโภค		
	 	 ลูกหนี้การค้า	 -	 บุคคลภายนอก	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2556	 และ	 2555	 จำนวน	 50.11	 ล้านบาท	
	 	 และ	84.21	ล้านบาท	ตามลำดับ	เป็นลูกหนี้ค่าเช่า	ค่าบริการส่วนกลาง	และค่าสาธารณูปโภค	

73.52
7.02
10.68
		56.02
147.24

-
-
5.34
56.02
61.36

31	ธ.ค.	56ระยะเวลาค้างชำระ

ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้การค้าค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

31	ธ.ค.	55

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท

	 ไม่เกิน	3	เดือน
	 3	-	6	เดือน
	 6	-	12	เดือน
	 มากกว่า	12	เดือน
รวม

53.12
0.79
2.81
38.23
94.95

-
-
1.40
38.23
39.63

หน่วย	:	ล้านบาท

 4.3 ลูกหนี้การค้า - สุทธิ 
	 	 ลูกหนี้การค้า	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555		ประกอบด้วย	

44.84
50.11
94.95
39.63
55.32

63.03
		84.21
147.24
		61.36
		85.88

31	ธ.ค.	56 31	ธ.ค.	55

งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท

ลูกหนี้การค้า	-	หน่วยงานราชการ
ลูกหนี้การค้า	-	บุคคลภายนอก
รวม
หัก		ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้า	-	สุทธิ
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0.93
7.86
0.78

402.87

				0.51
412.95

31	ธ.ค.	56 31	ธ.ค.	55

งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท

โครงการบ้านธนารักษ์	จ.สุพรรณบุรี
โครงการบ้านธนารักษ์	จ.เชียงใหม่	
โครงการบ้านธนารักษ์	จ.ภูเก็ต
โครงการบ้านธนารักษ์	จ.นนทบุรี
สินค้าคงเหลือ	โรงแรมศูนย์ประชุม
					อาหาร	-	เครื่องดื่ม	และวัสดุสิ้นเปลือง
รวม

2.21
17.69
0.78
-	

		0.37
21.05

31	ธ.ค.	56 31	ธ.ค.	55

งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท

โครงการบ้านธนารักษ์	จ.สุพรรณบุรี
โครงการบ้านธนารักษ์	จ.เชียงใหม่	1
รวม

2.54
53.82
56.36

-
21.06
21.06

31	ธ.ค.	56 31	ธ.ค.	55

งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท

ศาลปกครอง
ศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลฎีกา
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รวม

289.29
51.29
531.19
		12.62
884.39

289.29
51.29
531.19
		12.62
884.39

	 	 ในปี	2556		บริษัทได้รับชำระเงินของโครงการบ้านธนารักษ์จังหวัดสุพรรณบุรี	จำนวน	2.54	ล้านบาท	
	 	 จังหวัดเชียงใหม่	จำนวน		32.76	ล้านบาท	

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท

 4.4 สินค้าคงเหลือ 

 4.5 รายได้ค้างรับ 

 4.6 เงินสมทบค่าก่อสร้างค้างรับ 
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หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท

 4.8 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
	 	 บริษัทได้จัดตั้งบริษัท	 ดีเอดี	 เอสพีวี	 จำกัด	 เพื่อเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจ	 ประกอบธุรกิจการแปลง	
	 	 สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ของโครงการศูนย์ราชการ		
	 	 ซึ่งถือเป็นบริษัทย่อยที่เป็นกิจการเฉพาะกิจ	 บริษัทย่อยมีทุนจดทะเบียน	 จำนวน	 10,000	 บาท		
	 	 (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)	บริษัทถือหุ้นจำนวน	490	หุ้น	 เป็นเงิน	4,900	บาท	คิดเป็นร้อยละ	49	ของทุนที่	
	 	 ออกและเรียกชำระแล้ว	
  ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป 

	 	 ในปี	2556	บริษัทได้รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลปี	2554	จากกรมสรรพากร	จำนวน	28.00	ล้านบาท	

4,142.16
2,816.80
1,325.36

3,540.11
2,444.67
1,095.44

31	ธ.ค.	56 31	ธ.ค.	5631	ธ.ค.	55 31	ธ.ค.	55

บริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด

สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

25,498.94
24,297.04
1,201.90

25,269.52
24,332.40

937.12

หลังจากรายการตัดบัญชี
ระหว่างกัน

	145.22
		(84.71)
	229.93

	186.21
		(48.51)
	234.72

31	ธ.ค.	56 31	ธ.ค.	5631	ธ.ค.	56 31	ธ.ค.	55

บริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด

รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายรวม
กำไรสุทธิ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่

1,809.34
1,544.56
264.78

1,874.74
1,640.64
234.10

หลังจากรายการตัดบัญชี
ระหว่างกัน

14.34
0.56
-
4.05
4.21
27.02
27.71
11.48
89.37

14.34
0.07
5.08
4.48
39.20
28.00
27.03
		11.96
130.16

31	ธ.ค.	56 31	ธ.ค.	5631	ธ.ค.	55 31	ธ.ค.	55

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

ค่าเช่าที่ดินราชพัสดุจ่ายล่วงหน้า
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ
ลูกหนี้	-	กรมสรรพากร
ภาษีซื้อ	-	รอใช้สิทธิ์
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า
ภาษีนิติบุคคลรอเรียกคืน
ภาษีเงินได้ถูกหัก	ณ	ที่จ่าย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ
รวม

14.34
7.86
-
4.05
4.21
27.02
27.71
11.97
97.16

14.34
9.71
5.08
4.48
39.20
28.00
27.03
		12.45
140.29

 4.7 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 
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หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท

 4.9 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน  
	 	 บริษัทได้จัดประเภทสัญญาเช่าพื้นที่อาคาร	 สัญญาบริการ	 (บางส่วน)	 และสัญญาบริการจัดหา	
	 	 เฟอร์นิเจอร์ของโครงการศูนย์ราชการเป็นสัญญาเช่าการเงินซึ่งมีกรมธนารักษ์เป็นผู้เช่า	 โดยสัญญา	
	 	 เช่าพื้นที่อาคารและสัญญาบริการมีอายุ	 30	 ปี	 และสัญญาบริการจัดหาเฟอร์นิเจอร์มีอายุ	 5	 ปี	
	 	 บริษัทรับรู้รายได้ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าการเงินโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง			
  ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 แสดงได้ดังนี้ 

	 	 ค่าเสื่อมราคาสำหรับปีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2556	 และ	 2555	 จำนวน	 65.90	 ล้านบาท	 และ	
	 	 75.10	ล้านบาท	ตามลำดับ	แสดงรวมอยู่ภายใต้รายการในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ดังนี้	

 4.10 อุปกรณ์ - สุทธิ 

31	ธ.ค.	56 31	ธ.ค.	55

งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน	-	กรมธนารักษ์
บวก		ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินค้างรับ
รวม

17,258.49
					204.41
17,462.90

17,162.32
					203.27
17,365.59

ราคาทุน
	 ยอดคงเหลือ	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม		2555
	 ซ้ือเพ่ิมระหว่างปี
	 รับโอนจากซอฟแวร์ระะหว่างดำเนินการ	(หมายเหตุ	4.11)
	 รับโอนจากงานระหว่างก่อสร้าง	(หมายเหตุ	4.13)
	 ยอดคงเหลือ	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม		2556
ค่าเส่ือมราคาสะสม
	 ยอดคงเหลือ	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม		2555
	 ค่าเส่ือมราคาสำหรับปี
	 ยอดคงเหลือ	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม		2556
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
	 มูลค่าสุทธิตามบัญชี	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม		2555
	 มูลค่าสุทธิตามบัญชี	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2556

ระบบ
ประกอบ
อาคาร

อุปกรณ์
และ

ครุภัณฑ์

เครื่องมือ
เครื่องใช้

อุปกรณ์
เครื่องใช้
สำนักงาน

คอมพิว
เตอร์และ
อุปกรณ์

เครื่อง
ตกแต่ง
สำนักงาน

ยาน
พาหนะ

รวม

งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท

299.53
81.36
  7.34

  27.27
415.50

175.75
 65.90

241.65

123.78
173.85

33.61
9.19
-

3.81
46.61

8.01
7.06

15.07

25.60
31.54

1.64
0.40

-
-  

2.04

0.29
0.45
0.74

1.35
1.30

176.94
  9.18
7.34.

     -
193.46

146.16
  33.29
179.45

 30.78
  14.01

 
31.90
59.74

-
-

91.64

2.13
11.19
13.32

29.77
78.32

8.92
-
-
-

8.92

4.53
0.82
5.35

4.39
3.57

19.74
0.37
-
-

20.11

10.56
  3.44
14.00

9.18
6.11

26.78
2.48
-

23.46
52.72

 4.07
  9.65
13.72

22.71
39.00

หน่วย	:	ล้านบาท

31	ธ.ค.	56 31	ธ.ค.	55

งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท

ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการโครงการศูนย์ราชการ	(หมายเหตุ	4.24)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร			(หมายเหตุ	4.27)
รวม

65.57
		9.53
75.10

45.60
20.30
65.90
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หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท

 4.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 

  4.12 สิทธิการเช่า - สุทธิ 

  คา่ตดัจำหนา่ยสำหรบัปสีิน้สดุวนัที	่31	ธนัวาคม	2556	และ	2555	จำนวน	5.46	ลา้นบาท	และ	5.05	ลา้นบาท	
  ตามลำดับ	แสดงรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	4.27)	

	 	 สิทธิการเช่าตัดจ่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2556	 และ	 2555	 จำนวน	 56.12	 ล้านบาท		
	 	 และ	 56.12	 ล้านบาท	ตามลำดับ	 แสดงรวมอยู่ในต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการโครงการศูนย์ราชการ	
	 	 (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	4.24)	

31	ธ.ค.	56 31	ธ.ค.	55

งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท

ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์
หัก		โอนเป็นอุปกรณ์
							โอนเป็นค่าใช้จ่าย
รวม								
หัก		ค่าตัดจำหน่ายสะสม
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

35.79
-
-

35.79
15.28
20.51

38.51
7.34
		0.56
30.61
20.74
		9.87

งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท

1,430.97 56.12 1,374.85

ตัดเป็น
ค่าใช้จ่าย

31	ธ.ค.	5631	ธ.ค.	55

สิทธิการเช่า

	 	 งานระหว่างก่อสร้างที่แล้วเสร็จในปีนี้	 จำนวน	 27.27	 ล้านบาท	 ได้โอนเป็นอุปกรณ์แล้วทั้งจำนวน	
	 	 และ	ได้คิดค่าเสื่อมราคาแล้ว	

งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท

31	ธ.ค.	56

งานปรับปรุงอาคารศูนย์ประชุมและโรงแรม	
(ระยะท่ี	2)

31	ธ.ค.	55 เพิ่มขึ้น
(ลดลง)

โอนเป็น
อุปกรณ์

23.63 	3.64 27.27 -

หน่วย	:	ล้านบาท
 4.13 งานระหว่างก่อสร้าง - โครงการศูนย์ราชการ 
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หน่วย	:	ล้านบาท

	 	 ในปี	2556	บริษัทโอนงานระหว่างก่อสร้าง	โครงการบ้านธนารักษ์	จ.นนทบุรี	ออกเป็น	สินค้าคงเหลือ	
	 	 จำนวน	423.92	ล้านบาท	

งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท

31	ธ.ค.	56

โครงการบ้านธนารักษ์	จ.นนทบุรี

31	ธ.ค.	55 เพิ่มขึ้น โอนเป็น
สินค้า
คงเหลือ

408.22 	86.26 423.92 70.56

31	ธ.ค.	56 31	ธ.ค.	55

งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท

เงินจ่ายล่วงหน้า
	 -	งานปรับปรุงอาคารศูนย์ประชุมและโรงแรม	(ระยะที่	2)
เงินมัดจำ
รวม

10.35
0.02
0.37

-
0.07
0.07

หน่วย	:	ล้านบาท
 4.14 งานระหว่างก่อสร้าง - โครงการบ้านธนารักษ์  

 4.15 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 

	 	 ตั๋วสัญญาใช้เงิน	 เป็นตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้น	 6	 	 เดือน	 จำนวน	 3	 ฉบับ	 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	
	 	 3.38750	-	3.98750	ตอ่ป	ีในป	ี2556	บรษิทัออกตัว๋สญัญาใชเ้งนิฉบบัใหม	่จำนวน	1,800.00	ลา้นบาท	
	 	 ไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงินที่ครบกำหนดชำระ	จำนวน	1,700.00	ล้านบาท	และชำระคืนเงินต้นก่อนครบ	
	 	 กำหนด	จำนวน	20.20	ล้านบาท	

หน่วย	:	ล้านบาท

31	ธ.ค.	56 31	ธ.ค.	55

งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท

ตั๋วสัญญาใช้เงิน
รวม

600.00
600.00

679.80
679.80

 4.16 เงินกู้ยืมระยะสั้น 
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 	 ในระหวา่งป	ี2556	บรษิทัทำสญัญาเชา่ซือ้งานระบบและอปุกรณค์วบคมุสำหรบัพืน้ทีจ่อดยานพาหนะ	
  	ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	สัญญามีอายุ	5	ปี	โดยผ่อนชำระค่างวดเดือนละ	1.24	ล้านบาท	

ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างจ่าย
ภาษีหัก	ณ	ที่จ่ายค้างจ่าย
เงินส่วนกลางบ้านธนารักษ์ค้างจ่าย
เจ้าหนี้เงินประกัน
เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	ๆ
รวม

31	ธ.ค.	56 31	ธ.ค.	5631	ธ.ค.	55 31	ธ.ค.	55

115.60
0.43
0.45
47.89
129.29
		29.95
323.61

109.79
2.11
0.48
51.17
96.22

			23.80
283.57

115.60
0.43
0.45
47.89
129.29
		29.17
322.83

109.79
2.11
0.48
51.17
96.22
		22.92
282.69

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท

31	ธ.ค.	56

31	ธ.ค.	56

31	ธ.ค.	55

31	ธ.ค.	55

งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท

เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน	
หัก		ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงินรอตัดบัญชี
คงเหลือ
หัก	ส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน	-	สุทธิ

รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า	-	กรมธนารักษ์
รายได้ค่าเช่า/ค่าบริการรับล่วงหน้า	-	พื้นที่ธุรกิจ
รวม

-
-
-
-
-

1,020.44
							4.28
1,024.72

70.94
11.05
59.89
18.04
41.85

1,145.55
							8.61
1,154.16

 4.19 เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ 
	 	 เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556		และ		2555	แสดงได้ดังนี้	

 4.17 รายได้ค่าเช่า/ค่าบริการรับล่วงหน้า 

 4.18 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 
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วันที่ออกหุ้นกู้ ครบกำหนด
ไถ่ถอน
ปี	พ.ศ.

อายุหุ้นกู้ มูลค่าหุ้นกู้
ล้านบาท

อัตราดอกเบ้ีย
ร้อยละ

งบการเงินรวม

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
29	พฤศจิกายน	2548

17	ตุลาคม	2549

20	พฤศจิกายน	2550
รวม
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
9	ธันวาคม	2548
รวม

ครั้งที่	1/2548	 ชุดที่	2
	 	 	 ชุดที่	3
	 	 	 ชุดที่	4

ครั้งที่	1/2549	 ชุดที่	1
	 	 	 ชุดที่	2

ครั้งที่	1/2550		 ชุดที่	1

ครั้งที่	1/2548	 ชุดที่	1

ครั้งที่	/	ชุดที่

10	ปี
15	ปี
20	ปี

14	ปี
19	ปี

18	ปี

33	ปี

2558
2563
2568

2563
2568

2568

2581

7.35
7.50
7.99

6.05
6.50

6.05

3.00

2,000.00
1,800.00

  5,000.00
8,800.00
2,200.00

  6,000.00
  8,200.00
  5,499.90
22,499.90

         0.10
22,500.00

 4.20 หุ้นกู้ระยะยาว  

	 	 บริษัท	ดีเอดี	เอสพีวี	จำกัด	(บริษัทย่อย)	เป็นผู้ออกหุ้นกู้ระยะยาวตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็น		 	
	 	 หลักทรัพย์	ภายใต้โครงการศูนย์ราชการ	ดังนี้	
	 	 	 (1)	 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือ	ประเภทไม่มีหลักประกัน	 จำนวน	 22,499.90	ล้านบาท	
	 	 	 						อายุ	7	-	20	ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่	เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป	และผู้ลงทุนสถาบันการเงิน	
	 	 	 (2)	หุ้นกู้ด้อยสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือ	ประเภทไม่มีหลักประกัน	จำนวน	0.10	ล้านบาท	อายุ	33	ปี	
	 	 	 						อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	3	ต่อปี	เสนอให้แก่ผู้ลงทุน	10	ราย	
  
	 	 บริษัทย่อยได้ดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิครั้งที่	 1/2548	 ชุดที่	 1	 อายุ	 7	 ปี	 ซึ่งครบกำหนด	
	 	 ไถ่ถอนในปี	2555	จำนวน	1,500.00	ล้านบาท	
	 	 ดอกเบี้ยจ่ายของหุ้นกู้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	จำนวน	1,537.35	ล้านบาท	
	 	 และ	1,633.25	ล้านบาท	ตามลำดับ		
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หน่วย	:	ล้านบาท

เงินต้น

20,299.83

					138.20
							22.62

(7.38)
-

20,453.27
(540.76)
-

	19,912.51

					186.10
							22.10

(28.07)
-	

20,092.64
(547.28)
-

19,545.36

				307.98

-
(22.62)
(0.33)

	1,689.14
	1,974.17
(1,699.19)
									7.71
					282.69

-
(22.10)
(1.00)

	1,629.27
	1,888.86
(1,640.31)
						29.07
				277.62

	20,607.81

						138.20
-
(7.71)

			1,689.14	
	22,427.44
		(2,239.95)
										7.71
	20,195.20

						186.10
-
(29.07)

			1,629.27	
	21,981.50
		(2,187.59)
								29.07
	19,822.98

ดอกเบี้ย รวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

ยอดคงเหลือ	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2554
รายการเคล่ือนไหวในปี	2555
บวก	(หัก)	 กระแสเงินสดรับจากเอสพีวี
							 	 ภาษีหัก	ณ	ท่ีจ่าย
	 	 	 ปรับปรุงอัตราดอกเบ้ีย	(IRR)
	 	 	 ดอกเบ้ียจ่าย

	 	 	 จ่ายชำระ
	 	 	 ปรับปรุงอัตราดอกเบ้ีย	(IRR)
ยอดคงเหลือ	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม		2555
รายการเคล่ือนไหวในปี	2556
บวก	(หัก)	 กระแสเงินสดรับจากเอสพีวี
	 	 	 ภาษีหัก	ณ	ท่ีจ่าย
	 	 	 ปรับปรุงอัตราดอกเบ้ีย	(IRR)
	 	 	 ดอกเบ้ียจ่าย

บวก	(หัก)	 จ่ายชำระ
	 	 	 ปรับปรุงอัตราดอกเบ้ีย	(IRR)
ยอดคงเหลือ	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม		2556

	 	 ในปี	2556	บริษัทชำระเงินให้เอสพีวี	จำนวน	2,187.59	ล้านบาท	(หลังหักภาษีหัก	ณ	ที่จ่าย	จำนวน	
	 	 22.10	ล้านบาท)	ชำระดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่	30	ตุลาคม	2555	-	28	ตุลาคม	2556	จำนวน	1,640.31	
	 	 ล้านบาท	ส่วนที่เหลือนำไปลดเงินต้น	จำนวน	547.28	ล้านบาท			

 4.21 หนี้สินจากการโอนสิทธิเรียกร้อง  
	 	 บริษัทได้โอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินค่าเช่าพื้นที่อาคาร	ค่าบริการ	และค่าบริการจัดหาเฟอร์นิเจอร์	
	 	 จำนวน	 82,114.07	 ล้านบาท	 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	 ที่ได้รับจากกรมธนารักษ์	 (ผู้เช่า)	 ให้แก่เอสพีวี	
	 	 ตามข้อตกลงในสัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง	ลงวันที่	 17	พฤศจิกายน	2548	จำนวน	40,000	ล้านบาท	
	 	 ซึ่ง	ณ	วันที่	 31	 ธันวาคม	2556	บริษัทได้รับกระแสเงินสดจากเอสพีวี	 จำนวน	21,596.57	ล้านบาท	
  สว่นทีเ่หลอืไดร้บัเปน็ตัว๋สญัญาใชเ้งนิดอ้ยสทิธ	ิฉบบัลงวนัที	่1	พฤศจกิายน	2556	จำนวน	18,403.43	ลา้นบาท	
   
  ในป ี2556 และ 2555 รายการเคลือ่นไหวของบญัชหีนีส้นิจากการโอนสทิธเิรยีกรอ้งแสดงไดด้งันี้ 
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  ข้อสมมติฐานด้านการเงินของบริษัท	 	 	 	 		อัตราร้อยละต่อปี	
 
	 	 	 อัตราคิดลด		 	 	 	 	 4.2	
	 	 	 อัตราเงินเฟ้อ	 	 	 	 	 			3	
	 	 	 อัตราการขึ้นเงินเดือน		 	
	 	 	 	 สำหรับพนักงานอายุน้อยกว่า	40	ปี	 	 	 6.5	
	 	 	 	 สำหรับพนักงานอายุตั้งแต่	40	ปีขึ้นไป	 	 			6	

หน่วย	:	ล้านบาท

31	ธ.ค.	56 31	ธ.ค.	55

งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ต้นงวด
ต้นทุนบริการงวดปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
รวม
หัก		รายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ปลายงวด

3.28
0.76
0.14
4.18
				-
4.18

4.18
0.73
0.16
5.07
0.61
4.46

 4.21 หนีส้นิจากการโอนสทิธเิรยีกรอ้ง (ตอ่) 
	 	 ตั๋วสัญญาใช้เงิน	หมายถึง	 ตั๋วสัญญาใช้เงินชนิดระบุชื่อผู้รับเงิน	 และห้ามโอนหรือเปลี่ยนมือ	 โดยมี	
	 	 กำหนดระยะเวลาชำระเงินภายหลังจากหุ้นกู้ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์หรือเงินกู้	
	 	 หรือตราสารหนี้อื่นใดที่ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อทดแทนหรือเพื่อชำระหนี้หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับชำระคืนเงินต้น	
	 	 ดอกเบี้ย	 และหนี้สินอื่นใดที่มีขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับหุ้นกู้	 เงินกู้	 หรือตราสารหนี้ดังกล่าวจนครบถ้ว	
	 	 เรียบร้อยแล้ว	

 4.22  ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 
	 	 ตัง้แตว่นัที	่1	มกราคม	2554	บรษิทัไดน้ำมาตรฐานการบญัชฉีบบัที	่19	เรือ่ง	ผลประโยชนข์องพนกังาน	
	 	 มาถือปฏิบัติโดยบริษัทรับรู้ผลประโยชน์ที่ให้กับพนักงานเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อกิจการได้รับบริการ	
	 	 จ้างงานจากพนักงานแล้ว	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการจะต้องประเมินและบันทึกหนี้สินเกี่ยวกับ	
	 	 ผลประโยชน์ของพนักงานเนื่องจากเกษียณอายุ	 ผลประโยชน์ดังกล่าวได้ถูกคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน	
	 	 โดยอัตราคิดลดใช้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล	การประมาณการหนี้สินดังกล่าว	คำนวณ	
	 	 โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย	 ซึ่งใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้	
	 	 (Project	Unit	Credit	Method)	
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หน่วย	:	ล้านบาท

31	ธ.ค.	56 31	ธ.ค.	55

 
1.38
0.19

0.34
0.45
4.50
-

6.86

 4.21 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
	 	 ข้อสมมติฐานด้านประชากรศาสตร์ของบริษัท	
	 	 ข้อสมมติฐานเกี่ยวกับการมรณะ	อัตรามรณะอ้างอิงตามตารางมรณะปีพุทธศักราช	2540	(TMO	97)	
	 	 ประกาศโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	 สะท้อนให้เห็น	
	 	 ถึงอัตราการมรณะที่เกิดขึ้นจริงของประชากรในประเทศไทย	
 
  ข้อสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราการหมุนเวียนพนักงาน		 	 			อัตราร้อยละต่อปี	
 
	 	 	 	 สำหรับพนักงานอายุน้อยกว่า	55	ปี	 	 	 9.5	
	 	 	 	 สำหรับพนักงานอายุตั้งแต่	55	ปี	ขึ้นไป	 	 	 		-	
   
	 	 อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน	 เป็นอัตราส่วนของพนักงานที่ลาออกจากงานโดยสมัครใจไม่รวมถึง	
	 	 การตาย	ทุพพลภาพ	การเกษียณอายุก่อนกำหนด	

 4.23 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 

เงินประกันผลงาน
	 -	งานจ้างที่ปรึกษาออกแบบโครงการ
	 -	งานรั้วและปรับปรุงภูมิทัศน์
	 -	งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างโครงการบ้านธนารักษ์
	 จ.นนทบุรี
	 -	งานจ้างเหมาจัดทำห้องศูนย์คอมพิวเตอร์
	 -	งานจ้างก่อสร้างโครงการบ้านธนารักษ์	(ส่วนที่เหลือ)	ระยะที่	1
	 -	งานปรับปรุงอาคารศูนย์ประชุมและโรงแรม	(ระยะที่	2)
รวม

งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท

1.08
0.19

0.28
-
-

1.26
2.81
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หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท

 4.24 ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการโครงการศูนย์ราชการ 

 4.25 ต้นทุนค่าก่อสร้างโครงการบ้านธนารักษ์ 

 4.26 ต้นทุนบริการศูนย์ประชุมและโรงแรม 

หมายเหตุ

งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท

4.10

 
4.12

45.60
382.18
109.07
56.12
65.34
		22.08
680.39

65.57
389.61
109.10
56.12
28.68
		18.53
667.61

31	ธ.ค.	56 31	ธ.ค.	55

ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์								
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน
สิทธิการเช่าตัดจ่าย
ค่าเช่าที่ราชพัสดุ
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวม

31	ธ.ค.	56

31	ธ.ค.	56

31	ธ.ค.	55

31	ธ.ค.	55

งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท

ต้นทุนค่าก่อสร้างบ้านธนารักษ์		จ.ภูเก็ต
ต้นทุนค่าก่อสร้างบ้านธนารักษ์		จ.สุพรรณบุรี
ต้นทุนค่าก่อสร้างบ้านธนารักษ์		จ.เชียงใหม่
ต้นทุนค่าก่อสร้างบ้านธนารักษ์		จ.นนทบุรี
รวม

ต้นทุนบริการศูนย์ประชุมและโรงแรม
รวม

		5.52
3.91
6.10
-

15.53

29.66
29.66

-
1.28
		9.84
21.05
32.17

69.92
69.92
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หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท

31	ธ.ค.	56หมายเหตุ

4.10

31	ธ.ค.	5631	ธ.ค.	55 31	ธ.ค.	55

64.70
4.19
9.53
18.43
15.73

(12.48)
22.49

38.09
		17.18
177.86

64.70
3.89
9.53
18.43
8.36

(12.48)
22.49

38.09
		17.46
170.47

31	ธ.ค.	56หมายเหตุ 31	ธ.ค.	5631	ธ.ค.	55 31	ธ.ค.	55

4.10

64.70
4.19
75.09
408.05
15.73
5.52
3.91
6.10
		-

109.10
56.12
28.68

(12.48)
		29.66
22.49

38.09
		35.71
890.66

64.70
3.89
75.09
408.05
8.36
5.52
3.91
6.10
		-

109.10
56.12
28.68

(12.48)
		29.66
22.49

38.09
		35.99
883.27

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์
ค่าธรรมเนียมและบริการ
หนี้สงสัยจะสูญ
ค่าใช้จ่ายบริหารศูนย์ประชุมและโรงแรม
ขาดทุนจากการปรับมูลค่างานระหว่างก่อสร้าง
	 โครงการบ้านธนารักษ์	จ.นนทบุรี
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์
ค่าธรรมเนียมและบริการ
ต้นทุนค่าก่อสร้างบ้านธนารักษ์		จ.ภูเก็ต
ต้นทุนค่าก่อสร้างบ้านธนารักษ์		จ.สุพรรณบุรี
ต้นทุนค่าก่อสร้างบ้านธนารักษ์		จ.เชียงใหม่
ต้นทุนค่าก่อสร้างบ้านธนารักษ์		จ.นนทบุรี
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน
สิทธิการเช่าตัดจ่าย
ค่าเช่าที่ราชพัสดุ
หนี้สงสัยจะสูญ
ต้นทุนบริการศูนย์ประชุมและโรงแรม
ค่าใช้จ่ายบริหารศูนย์ประชุมโรงแรม
ขาดทุนจากการปรับมูลค่างานระหว่างก่อสร้าง
	 โครงการบ้านธนารักษ์		จ.นนทบุรี
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวม

62.41
3.35
20.30
27.11
7.13

(21.60)
31.16

-
		27.55
157.41

62.41
3.61
20.30
27.11
14.03

(21.60)
31.16

-
		27.60
164.62

62.41
3.35
65.90
409.29
7.13
		-
1.28
9.84
21.05
109.07
56.12
65.34

(21.60)
		69.92
31.16

		-
		49.63
939.89

62.41
3.61
65.90
409.29
14.03
		-
1.28
9.84
21.05
109.07
56.12
65.34

(21.60)
		69.92
31.16

		-
		49.67
947.09

 4.27 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 4.28 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะจำแนกตามลักษณะของค่าใช้จ่าย 
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หน่วย	:	ล้านบาท

582.49

216.68

35.00

2,108.41

77.80

0.62

5,099.29

7,629.60

1,972.27

1,187.51

149.75

156.11

177.96

157.69

174.83

262.48

220.18

     240.71

20,449.38

573.31

214.28

35.00

2,053.36

77.80

0.62

4,941.77

7,449.29

1,923.38

1,131.68

144.75

145.90

166.32

147.48

163.39

245.31

206.11

     230.32

19,850.07

9.18

2.40

  -

55.05

  -

  -

157.52

180.31

48.89

55.83

5.00

10.21

11.64

10.21

11.44

17.17

14.07

   10.39

599.31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

งานจ้างท่ีปรึกษาบริหารและควบคุมการก่อสร้าง

งานจ้างท่ีปรึกษาออกแบบโครงการ

งานจ้างท่ีปรึกษาศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมและ	-

	 วางแผนออกแบบระบบการขนส่งและจราจร

งานจ้างก่อสร้างอาคารท่ีทำการศาลปกครอง

งานจ้างก่อสร้างงานเตรียมพ้ืนท่ีก่อสร้าง

งานสำรวจภูมิประเทศและเจาะสำรวจดิน

งานจ้างก่อสร้างอาคาร	A	อาคารจอดรถ	A	

	 และลานรอบอาคาร	A

งานจ้างก่อสร้างอาคาร	B	พร้อมลานรอบอาคาร	B

งานจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถ	B

	 ศูนย์ประชุมและหอพัก

งานจ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	อาคารควบคุม		

งานจ้างก่อสร้างงานภูมิสถาปัตยกรรม		

งานจัดซ้ือและติดต้ังครุภัณฑ์	อาคาร	A

งานจัดซ้ือและติดต้ังครุภัณฑ์	อาคาร	B(1)

งานจัดซ้ือและติดต้ังครุภัณฑ์	อาคาร	B(2)

งานจ้างก่อสร้างงานตกแต่งภายใน	อาคาร	A

งานจ้างก่อสร้างงานตกแต่งภายใน	อาคาร	B

งานจ้างก่อสร้างงานตกแต่งภายในอาคารประกอบ

งานจ้างก่อสร้างโครงข่ายถนนท่ีเช่ือมต่อโครงการ

	รวม

จำนวนเงิน
ตามสัญญา

ภาษี
มูลค่าเพิ่ม

จ่ายเงิน
แล้ว

คงเหลือ

 4.29 ผลการดำเนินงานตามโครงการ 
  4.29.1  โครงการศูนย์ราชการ 
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หน่วย	:	ล้านบาท

1.39
0.14
0.05
0.06
2.80

0.90
5.02

441.77

51.20
49.65

219.92
140.02

0.59

8.25

4.33
   

 0.87

1.55
9.98

0.79

0.19

1.30
0.13
0.05
0.06
2.62

0.84
5.02

412.87

46.85
46.40

205.53
130.86

0.55

7.54

4.05
    

0.81

1.45
9.33

0.74

0.18

0.09
0.01
  -
  -
0.18

0.06
-

28.90

3.28
3.25

14.39
9.16
0.04

0.53

0.28
  

  0.06

0.10
0.65

0.05

0.01

-
-
-
-
-

-
-
-

1.07

-
-
-

-

0.18

-

-
-

-

-

งานออกแบบเขียนแบบ
งานทบทวนการประมาณราคางานก่อสร้าง
งานสำรวจรังวัดจัดทำแผนท่ีรายละเอียดระดับของท่ีดิน		
งานสำรวจภูมิประเทศ	โครงการบ้านธนารักษ์	ระยะท่ี	2
งานจ้างท่ีปรึกษาออกแบบ
งานจ้างท่ีปรึกษาทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม
ท่ีดินโครงการบ้านธนารักษ์	จ.นนทบุรี
งานจ้างก่อสร้างโครงการบ้านธนารักษ์	จ.นนทบุรี
งานจ้างก่อสร้างโครงการบ้านธนารักษ์	จ.นนทบุรี	
(13	รายย่อย)	
งานจ้างก่อสร้างโครงการบ้านธนารักษ์	จ.สุพรรณบุรี
งานจ้างก่อสร้างโครงการบ้านธนารักษ์	จ.เชียงใหม่	1
งานจ้างก่อสร้างโครงการบ้านธนารักษ์	จ.ภูเก็ต
งานจ้างท่ีปรึกษาออกแบบบ้านธนารักษ์	จ.ชลบุรี
งานจ้างท่ีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างโครงการบ้านธนารักษ์	
จ.นนทบุรี	และ	จ.ภูเก็ต
งานจ้างท่ีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างโครงการบ้านธนารักษ์
จ.เชียงใหม่	1
งานจ้างท่ีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างโครงการบ้านธนารักษ์	
จ.สุพรรณบุรี
งานวางท่อเมนประปางานก่อสร้างโครงการบ้านธนารักษ์	
จ.นนทบุรี
งานก่อสร้างถนนเข้า-ออก	โครงการบ้านธนารักษ์	จ.นนทบุรี
งานจ้างทำรายงานติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม
	 ระยะก่อสร้าง	โครงการบ้านธนารักษ์	จ.นนทบุรี
งานจ้างออกแบบถนนทางเข้า-ออก	โครงการบ้านธนารักษ์	
จ.นนทบุรี

จำนวนเงิน
ตามสัญญา

ภาษี
มูลค่าเพิ่ม

จ่ายเงิน
แล้ว

คงเหลือ

  4.29.1  โครงการศูนย์ราชการ (ต่อ) 
	 	 โครงการศูนย์ราชการ	มีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่	 ปี	 2547	 -	 2551	 โดยโครงการมีพื้นที่ก่อสร้าง	
	 	 อาคารรวมทั้งสิ้น	 ประมาณ	 979,860	 ตารางเมตร	 เป็นพื้นที่ใช้สอยสำหรับหน่วยงานประมาณ	
	 	 484,000	ตารางเมตร	มูลค่าก่อสร้างทั้งโครงการเป็นเงินประมาณ	20,449.38	ล้านบาท	จ่ายเงินแล้ว	
	 	 จำนวน	20,449.38	ล้านบาท	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	

  4.29.2  โครงการบ้านธนารักษ์ 
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หน่วย	:	ล้านบาท

  บริษัทดำเนินงานโครงการบ้านธนารักษ์โดยทำสัญญาจ้างก่อสร้างกับผู้มีสิทธิเช่าที่ราชพัสดุกับ	
	 	 กรมธนารักษ์ผลการดำเนินการโครงการดังกล่าวบริษัทได้ดำเนินการ	โครงการบ้านธนารักษ์	ระยะที่	1	
	 	 จำนวน	964	หน่วย	ได้แก่	 	โครงการ	จ.นนทบุรี	จ.ภูเก็ต	จ.เชียงใหม่	1	และ	จ.สุพรรณบุรี	โดยบริษัท	
	 	 ไดด้ำเนนิการจดัจา้งและทำสญัญาแลว้รวมเปน็เงนิ	1,034.92	ลา้นบาท	จา่ยเงนิแลว้	1,033.47	ลา้นบาท	
		 	 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)		คงเหลือ	1.45	ล้านบาท 

1.20

0.66

2.08

0.04
      
1.57

    
 

89.90
1,034.92

0.93

0.62

1.95

0.03
    
1.47

   

84.02
966.20

0.07

0.04

0.13

0.01
  

0.10
  

5.88
67.27

0.20

-

-

-

-
    

-							
1.45

งานจ้างท่ีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง	
โครงการบ้านธนารักษ์	จ.นนทบุรี
งานจ้างเหมาก่อร้างศาลพระพรหม	
โครงการบ้านธนารักษ์	จ.นนทบุรี
งานเพ่ิมความสูงร้ัวและระบบระบายน้ำ	
จ.นนทบุรี
งานติดต้ังเคร่ืองป้องกันกระแสลัดวงจรและ
อุปกรณ์	จ.นนทบุรี
งานติดต้ังระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำมาตรฐาน	
จ.นนทบุรี
งานจ้างก่อสร้างโครงการบ้านธนารักษ์	จ.นนทบุรี	
(ส่วนท่ีเหลือ)	
								ระยะท่ี	1
รวม

จำนวนเงิน
ตามสัญญา

ภาษี
มูลค่าเพิ่ม

จ่ายเงิน
แล้ว

คงเหลือ

 4.30 เครื่องมือทางการเงิน  
  นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
	 	 ตามมาตรฐานการบัญชี	 ฉบับที่	 107	 เรื่อง	 การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทาง	
	 	 การเงิน	 บริษัทและบริษัทย่อยมีเครื่องมือทางการเงินที่สำคัญที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน	
	 	 ประกอบด้วย	 เงินฝากกับสถาบันการเงิน	 เงินลงทุน	ตั๋วสัญญาใช้เงินด้อยสิทธิและหุ้นกู้	 บริษัทและ	
	 	 บริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว	และมีนโยบายในการบริหาร	
	 	 ความเสี่ยง	ดังนี้	
  ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 
	 	 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ	 คือ	ความเสี่ยงที่บริษัทย่อยไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้	
	 	 ในสัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง	 ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท	 เนื่องจากบริษัทได้โอนสิทธิ	
	 	 การรับเงินค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญาเช่าพื้นที่อาคารและบริการจากกรมธนารักษ์ให้แก่	
	 	 บริษัทย่อย	 ดังนั้น	 หากเกิดความล่าช้าในขั้นตอนหรือกระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทำให้	

  4.29.2  โครงการบ้านธนารักษ์ (ต่อ) 
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	 	 กรมธนารักษ์ไม่สามารถชำระหนี้ดังกล่าวได้ตามกำหนดเวลา	หรือผิดนัดชำระค่าเช่าและค่าบริการ	
	 	 บางส่วนอาจทำให้บริษัทย่อยชำระหนี้หุ้นกู้ล่าช้า	 หรือผิดนัดชำระหนี้และจะมีผลให้ชำระหนี้บริษัท	
	 	 ล่าช้าหรือผิดนัดชำระหนี้เช่นเดียวกัน	 เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวทางคณะรัฐมนตรี	 ได้มีมติ	
	 	 เมื่อวันที่	 25	 พฤษภาคม	 2547	 ให้กรมธนารักษ์ตั้งงบประมาณในทุกๆ	 ปี	 เพื่อชำระค่าเช่า	 และ	
	 	 ค่าบริการให้กับบริษัท	ซึ่งงบประมาณดังกล่าวจัดเป็นงบประมาณเพื่อให้กรมธนารักษ์สามารถ	
 
	 	 ดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่าพื้นที่อาคารและสัญญาบริการ	 นอกจากนี้	 เมื่อวันที่	 9	
	 	 พฤษภาคม	 2549	 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้กรมธนารักษ์ก่อหนี้ผูกพันข้ามปี	 ตั้งงบประมาณ	
	 	 สำหรับชำระค่าเช่าพื้นที่อาคารและบริการมีกำหนดระยะเวลา	 30	ปี	 นับตั้งแต่ปีงบประมาณ	2551	
	 	 ถึงปีงบประมาณ	2581	
 
  ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 
	 	 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง	 คือ	 ความเสี่ยงที่บริษัทย่อยจะเผชิญกับความยุ่งยากในการระดมทุน	
	 	 ให้เพียงพอและทันเวลาต่อการจ่ายชำระคืนหุ้นกู้และภาระผูกพันต่างๆ	 ตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับ	
	 	 โครงการ	
	 	 บริษัทย่อยได้ทำสัญญาจัดการความเสี่ยงทางการเงินกับธนาคารแห่งหนึ่งโดยจะทยอยโอนเงิน	
	 	 สำรองเพื่อชำระคืนเงินต้นของหุ้นกู้	 (หมายเหตุประกอบงบการเงิน	 ข้อ	 4.20	 ในส่วนของหุ้นกู้	
	 	 ไม่ด้อยสิทธิ)	 เงินที่ทยอยโอนเป็นเงินที่ได้รับเงินค่าเช่าและค่าบริการจากกรมธนารักษ์	 โดยเริ่ม	
	 	 โอนเงินตั้งแต่ปี	2551	จนถึง	ปี	2568	จำนวน	10,297	ล้านบาท	ให้กับธนาคารและธนาคารจะโอนเงิน	
	 	 เพื่อชำระคืนเงินต้นที่ครบกำหนดใน	ปี	 2555	ถึงปี	 2568	ตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในสัญญาจัดการ	
	 	 ความเสี่ยงทางการเงิน	 รวมจำนวน	 13,300	 ล้านบาท	 สำหรับหนี้หุ้นกู้ส่วนที่เหลืออีกจำนวน	
	 	 	 10,699.90	ล้านบาท	ที่จะครบกำหนดในปี	 2568	บริษัทย่อยคาดว่าจะจัดหาแหล่งเงินทุนโดยการ	
	 	 ออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนจากสถาบันการเงินเพื่อนำมาชำระหนี้หุ้นกู้ส่วน	
	 	 ดังกล่าว	
	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	เงินที่โอนให้ธนาคารไปแล้ว	จำนวน	3,396.00	ล้านบาท	ซึ่งธนาคาร	
	 	 จะโอนคืนเป็นเงิน	2,389.51	ล้านบาท	(หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	4.2.2)	
 
  ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย 
	 	 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยนี้เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต		ซึ่งจะ	
	 	 ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย	บริษัทและบริษัทย่อย	
	 	 มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากมีเงินฝากกับสถาบันการเงิน	 เงินลงทุนและหุ้นกู้	 บริษัทและ	
	 	 บริษัทย่อยมิได้ใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว	
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 4.31 ภาษีเงินได้ 
  4.31.1  ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
	 	 ในปี	 2556	มีผลขาดทุนสะสมยกมาไม่เกิน	 5	 ปี	 จำนวน	 2,696.39	 ล้านบาท	 ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่าย	
  ทางภาษไีด	้ในงวดนีบ้รษิทัมผีลขาดทนุทางภาษ	ีจำนวน	958.00	ลา้นบาท	จงึไมม่คีา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้	
  4.31.2  สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ยังไม่ได้รับรู้ 
	 	 สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	มีดังนี้	

  4.31.2  สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ยังไม่ได้รับรู้ 
	 	 รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปีมีดังนี้	

31	ธ.ค.	56 31	ธ.ค.	55

31	ธ.ค.	56 เพิ่มขึ้น(ลดลง) 31	ธ.ค.	55

งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ	

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ให้เช่า
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
งานระหว่างก่อสร้าง-โครงการบ้านธนารักษ์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนสะสมทางภาษียกไป
ลูกหนี้กรมสรรพากรจากการขอคืนภาษีเงินได้
อื่น	ๆ
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลต่างระหว่างการรับรู้รายได้ของสัญญาเช่า
				ดำเนินงานและการเงิน
รวม
สุทธิ

3,677.36
			383.36
3,294.00

3,589.38
			434.95
3,154.43

3,233.45
12.27
18.27
1.02

406.62
5.41

								0.32
3,677.36

			383.36
			383.36
3,294.00

(199.22)
(4.29)
(17.25)

	 				0.06
			132.66
							0.13
		(0.07)
		(87.98)

					51.59
					51.59
(139.57)

3,034.23
7.98
1.02
1.08

539.28
5.54

								0.25
3,589.38

			434.95
			434.95
3,154.43

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท

 4.32 การอนุมัติงบการเงิน 
	 	 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทได้อนุมัติให้ออกงบการเงินนี้ในวันที่		19	กุมภาพันธ์	2557	








