




อาตมภาพมคีวามยนิด ีทีไ่ด้มาร่วมพิธบี�าเพญ็กศุลเน่ืองใน
วาระ ๑๔ ปีของบริษทั และได้มาเปิดอาคารธนพิพฒัน์ ในวันน้ี

ท่านทัง้หลายต่างมภีารกจิอยูใ่นองค์กรรฐัวิสาหกจิ สงักดั
กระทรวงการคลัง ย่อมมหีน้าทีเ่กีย่วกบับริหารจดัการทรพัย์สนิ
ของแผ่นดนิ โดยเฉพาะการดแูลศูนย์ราชการเฉลิมพระเกยีรติ 
๘o พรรษา ซึง่เป็นสถานทีท่�างานของหน่วยงานของรัฐมากมาย
หลายแห่ง บริษทัของท่านจงึไม่ใช่บรษิทัเอกชนธรรมดาทัว่ไป  
ที่มุ่งแสวงหาก�าไรแต่ฝ่ายเดียว หากแต่ยังมีหน้าที่ต่อส่วนรวม  
คอื ชาติบ้านเมอืง อันหมายถงึ ความสขุของประชาชนอีกด้วย

ทรัพย์นั้นแปลว่าเคร่ืองปลื้มใจ ช่ือบริษัทของท่านมีค�าว่า
พัฒนาสินทรัพย์ ย่อมหมายความว่าท่านมีหน้าที่โดยตรงที ่
จะต้องพัฒนาสินทรัพย์ อันเป็นเคร่ืองปล้ืมใจของคนทั้งหลาย  
ให้งอกงามไพบูลย์ยิง่ขึน้ ณ โอกาสน้ี อาตมาจงึขอเชิญพระพทุธภาษติ 
ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ทรงสั่งสอนพุทธบริษัท
ไว้ว่า “ปราชญ์ย่อมรักษาความไม่ประมาทไว้ เหมือนทรัพย ์
อันประเสริฐสดุ” มาย�า้เตือนเป็นแนวทางการท�างานของทกุท่าน 

ความไม่ประมาท จัดเป็นธรรมสรุปรวบรวมยอดของ 
หลักธรรมในพระพุทธศาสนา คนประมาทย่อมไม่สามารถรกัษา
ทรัพย์สนิไว้ได้ ไม่สามารถพัฒนาตนเองและส่วนรวมได้ ซ�า้ร้าย
ยงัอาจน�าพาตนเองและสงัคมไปสูค่วามวิบติักย็งัได้ ในขณะทีค่น
ไม่ประมาทย่อมรุ่งเรืองทัง้ทางโลกและทางธรรม ย่อมแสวงหา 
รักษา และเพ่ิมพูนทรัพย์ต่างๆ ได้เสมอ จนแม้ที่สุด ย่อมท�า 
พระนิพพานให้แจ้งได้กเ็พราะความไม่ประมาทน้ีเอง  

อาตมภาพจงึขอให้ท่านทัง้หลาย จงมทีรัพย์เคร่ืองปลืม้ใจ 
อันประเสริฐสุด ตามหลักพระพุทธศาสนา ได้แก่ “ความไม่
ประมาท” เป็นแนวทางในการปฏิบัติตน และบริหารงาน  
เพ่ือความเจริญรุ่งเรืองของรฐัวิสาหกจิแห่งน้ี อันเป็นส่วนส�าคัญ
แห่งความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติสบืไป

ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และบุญกุศลที่ท่าน 
ได้ร่วมกนับ�าเพ็ญ จงเป็นเหตปัุจจยั น�าความเจรญิรุ่งเรอืงไพบูลย์  
มาสู ่บริษทัธนารักษ์พฒันาสนิทรัพย์ จ�ากดั ขอให้อาคารธนพพัิฒน์ 
จงมั่นคงสถาพร และขอให้สาธุชนที่มาประชุมพร้อมกัน  
ณ ทีน้ี่ประสบความสขุสวัสดโีดยทัว่กนัทกุท่าน เทอญ. 

เจริญพร ท่านกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทัธนารกัษ์พฒันาสนิทรัพย์ จ�ากดั
ท่านกรรมการ พนักงาน และสาธุชนทุกท่าน

ขอเจรญิพร



สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหา
สงัฆปริณายก ทรงโปรดมพีระบัญชามอบถวายสมเดจ็พระวันรัต  
เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์เป็น 
ประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีบ�าเพ็ญกุศลงานคล้ายวันจัดตั้ง  
บริษทัธนารักษ์พฒันาสนิทรัพย์ จ�ากดั (ธพส.) ครบรอบ 14 ปี  

นายสุเมธ ด�ารงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ ธพส. เป็น
ประธานเปิดงาน GRAND OPENING “อาคารธนพพิฒัน์ อัตลักษณ์ 
แห่งความยัง่ยนื” และนางบัณฑรโฉม แก้วสอาด ผูต้รวจราชการ
กระทรวงการคลังในฐานะกรรมการ ธพส. ร่วมแสดงความยนิดี
และเปิดงาน

และทรงประกอบพิธเีจิมป้ายอาคารทีท่�าการส�านักงานแห่งใหม่ 
ทรงประพรมน�้าพระพุทธมนต์ และทรงประทานพระโอวาท  
ในพิธีเปิดอาคารธนพิพัฒน์ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ  
พร้อมด้วยคณะผูบ้ริหาร พนักงาน เข้าร่วมรับเสด็จฯ เมือ่วันที่  
20 สงิหาคม 2561 

อาคารธนพิพัฒน์ ได ้ รับประทานนามอาคารจาก 
สมเด็จพระสงัฆราช ว่า “อาคารธนพพิฒัน์” แปลว่า อาคารที่
เจริญด้วยทรัพย์สมบติั อันเป็นศิรมิงคล อาคารน้ีมกีารออกแบบ
ภายใต้แนวคิดการน�ารูปทรงปีกนกวายุภักษ์มาเป็นโครง 
ของตัวอาคาร สื่อถึงความเป็นส่วนหน่ึงของกระทรวงการคลัง
และกรมธนารักษ์โดยมุ่งเน้นออกแบบให้เป็นอาคารอนุรักษ์
พลังงานทีใ่ส่ใจสิง่แวดล้อม และใช้พลังงานอย่างคุม้ค่า ค�านึงถึง
ประสทิธภิาพการใช้งานในอนาคต

ธพส. เปิดอาคารที่ท�าการส�านักงานแห่งใหม่ “ธนพิพัฒน์”
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Building evaluation 

Total score

80.3% Plaque : 
Platinum 
level 
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ประวัติความเป็นมา

บริษทัธนารกัษ์พฒันาสนิทรพัย์ จ�ากดั (ธพส.) จดัต้ังขึน้ 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่วันที ่25 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 มฐีานะ 
เป็นรัฐวิสาหกจิ สงักดักระทรวงการคลัง ภายใต้การก�ากบัดูแล
ของกรมธนารักษ์ ได้จดทะเบียนจัดต้ังบริษัทเป็นนิติบุคคล
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ เมือ่วันที ่ 18 สงิหาคม  
พ.ศ. 2547 โดยมกีระทรวงการคลังถอืหุน้ทัง้หมด ภารกจิหลัก 
ที่ได้รับมอบหมายคือท�าหน้าที่ก่อสร้างและบริหารจัดการ 
ศนูย์ราชการเฉลิมพระเกยีรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐ 
และบริหารจดัการทรัพย์สินอ่ืนของรัฐตามนโยบายรัฐบาล

ข้อมูลบริษัท 
ช่ือบริษทั   บริษทัธนารักษ์พฒันาสนิทรัพย์ จ�ากดั
เรียกโดยย่อ  ธพส. 
เลขทะเบียนบริษทั  0105547111537
ประเภทธรุกจิ  บริหารจดัการศูนย์ราชการ 
   เฉลิมพระเกยีรติ ๘๐ พรรษา  
   ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐ รวมทัง้กจิการอ่ืน 
   ทีต่่อเน่ืองกบัการบริหารศูนย์ราชการ 
   และพัฒนาสนิทรัพย์สนิอ่ืนของรฐั 
   ตามนโยบายทีไ่ด้รับมอบหมาย
บุคลากร   พนักงานจ�านวน 122 คนและลูกจ้าง 
   จ�านวน 42 คน (ณ ธนัวาคม 2561)
เว็บไซต์   www.dad.co.th 
   www.governmentcomplex.com
ทนุจดทะเบียน  258,338,120 บาท
ผูส้อบบัญชี   ส�านักงานการตรวจเงนิแผ่นดิน
 ทีต้ั่งส�านักงาน  เลขที ่120 อาคารธนพพัิฒน์  
   ศนูย์ราชการเฉลิมพระเกยีรติ  
   ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐  
   ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงหลักสี่  
   เขตหลักสี ่กรงุเทพฯ 10210 
โทรศัพท์   0 2142 2222
โทรสาร   0 2143 8888-9
Call Center  0 2142 2233

บริษัทย่อย
ชื่อบริษัท   บริษัทดีเอดี เอสพีวี จ�ากัด
เลขทะเบียนบริษัท  0105548045821
ประเภทธุรกิจ  แปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ตาม 
   โครงการแปลงสนิทรัพย์เป็นหลกัทรพัย์ 
   ที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานของรัฐ  
   ภายใต้กฎหมายว่าด้วยนิติบุคคล 
   เฉพาะกจิ เพื่อการแปลงสินทรัพย์ 
   เป็นหลักทรัพย์
บุคลากร   ไม่มี
ทุนจดทะเบียน  10,000 บาท โดย ธพส. ถือหุ้น  
   490 หุ้น เป็นเงิน 4,900 บาท 
   หรือคดิเป็นร้อยละ 49 ของทนุทีอ่อก 
   และเรียกช�าระแล้ว
ผู้สอบบัญชี  บริษัทส�านักงาน อีวาย จ�ากัด
 ที่ตั้งส�านักงาน  เลขที ่120 อาคารธนพพิฒัน์  
   ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ  
   ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐  
   ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงหลักสี่  
   เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์   0 2142 2222
โทรสาร   0 2143 8889

History
Dhanarak Asset Development Co., Ltd. (DAD) was  

established, according to the Cabinet’s resolution on 25 May 
2004, as a state enterprise under supervision of the Treasury 
Department, Ministry of Finance. It was registered as a juristic 
entity subject to the Civil and Commercial Code on 
18 August 2004, in which the Ministry of Finance holds all 
shares. DAD’s main missions are to construct and administer 
the Government Complex Commemorating His Majesty  
the King’s 80th Birthday Anniversary, 5th December B.E. 2550 
(2007),hereafter referred to as the “Government Complex”  
andmanage other government assets.

General Information 
Company name  Dhanarak Asset Development Co., Ltd. 
Aornym   DAD 
Registration No.  0105547111537 
Business mandate   Administrating the Government
   Complex Commemorating
   His Majesty the King’s 80th

   Birthday Anniversary, 5th December
   B.E. 2550 (2007) and other related
   businesses as well as development
   of other government assets
   according to its assigned policy. 
Personnel   There are 122 offices and  
   42 employees (as of December 2018). 
Websites   www.dad.co.th
   www.governmentoomplex.com 
Authorized oapital  258.838.120 baht
Auditor   Office of the Auditor General of Thailand 
Office location  No. 120, Dhanaphiphat Building,
   The Government Complex
   Commemorating His Majesty the  
   King’s 80th Birthday Anniversary,  
   5th December B.E. 2550 (2007),  
   Chaeng Watthana Road,
   Thung Song Hong Subdistrict, Lak Si
   District, Bangkok 10210
Telephone   0 2142 2222
Facsimile    0 2143 8888-9
Call Center    0 2142 2233

Subsidiary 
Company name   DAD SPV Co., Ltd. 
Registration No.   0105548045821 
Business mandate   Conducting securitization according to
   the projects approved by state   
   agencies in conformity with laws on  
   special purpose juristic persons for  
   securitization.
Personnel    None 
Authorized capital  10,000 baht. DAD holds 490 shares,  
   costing 4,900 baht (49% of the issued  
   and paid-up share capital).
Auditor   EY Office Limited 
Office location   No. 120, Dhanaphiphat Building,  
   The Government Complex
   Commemorating His Majesty the King’s  
   80th Birthday Anniversary, 5th December
   B.E. 2550 (2007), Chaeng Watthana  
   Road, Thung Song Hong Subdistrict,  
   Lak Si District, Bangkok 10210 
Telephone   0 2142 2222  
Facsimile   0 2143 8889
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ทิศทางและเป้าหมายการดําเนินงาน
Operational Trends and Goals

ธพส. ได้ก�ำหนดทิศทำงและยุทธศำสตร์กำรด�ำเนินงำน  
ระยะ 5 ปี (2560–2564) โดยก�ำหนดกลยุทธ์หลักใน
กำรขับเคล่ือนองค์กรเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ประกอบด้วย  
2 Pillars หลัก และ 5 Pillars สนับสนุน ดังนี้

DAD has established the 5-year Operation Strategy 
(2017-2021) for organizational advancement which  
comprises 2 primary pillars and 5 secondary pillars  
as follows:

High Perform
ance Organization

Learning OrganizationP1 P2 P3 P4 P5

องคกรสมัยใหมในการพัฒนาทรัพยสินของรัฐใหเกิดมูลคาเพิ่ม 
ทางเศรษฐกิจและสังคมอยางมืออาชีพ ตามหลักธรรมาภิบาล

A modern organization with a commitment to generating socio-economic value 
added of government assets on a professional basis in line 

with good governance principles

Financial 
Excellence

Facility & Service 
Excellence

System 
Excellence

Human 
Excellence

Sustainability 
(CG&CSR)

CC UPI Commitment Unity
Professional

IntegrityCustomer 
Centric

Asset Utilization Asset Growth
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2 Pillars หลัก
2 Primary Pillars

1. Asset Utilization กำรใช้สินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด มีวัตถุประสงค์เพื่อกำรจัดสรรประโยชน์พ้ืนที่
เช่ำ/บริกำรภำยในศนูย์รำชกำรฯ เป้ำหมำยเพือ่รกัษำ
เสถียรภำพและอัตรำเติบโตรำยได้อย่ำงต่อเน่ือง 
ไม่น้อยกว่ำ 95% รำยได้เติบโตเฉลี่ยปีละ 2%

Financial 
Excellence

Facility & 
Service Excellence

System 
Excellence

Human 
Excellence

Sustainability 
(CG & CSR)

Asset Utilization Asset Growth

1. Asset Utilization. The plan is to allocate space  
inside the Government Complex for rent or services. 
The aim is to maintain financial stability, a revenue 
growth rate of not less than 95%, and an average 
annual growth rate of 2%.

2. Asset Growth กำรเติบโตของสินทรัพย์ มีวัตถุประสงค์
เพื่ อขยำยพื้นที่ กำรพัฒนำทรัพย ์สิน เป ้ ำหมำย  
10,000 ตร.ม./ปี หรือมีมูลค่ำโครงกำรหรือสินทรัพย์
ตั้งแต่ 500 ลบ./ปี และ มีผลตอบแทนไม่น้อยกว่ำ 8%

2. Asset Growth. The target is to extend the asset  
development area to 10,000 sq.m. a year or  
project value more than 500 million baht a year and 
a return on assets (ROA) not less than 8%.

Financial 
Excellence

Facility & 
Service Excellence

System 
Excellence

Human 
Excellence

Sustainability 
(CG & CSR)

Asset Utilization Asset Growth
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5 Pillars สนับสนุน
5 Secondary Pillars 

Financial 
Excellence

Facility & 
Service Excellence

System 
Excellence

Human 
Excellence

Sustainability 
(CG & CSR)

Asset Utilization Asset Growth

P1 P2 P3 P4 P5

1. Financial Excellence. The aims are to generate 
profit and promote continual revenue growth,   
maximize and utilize assets, exchange knowledge  
and promote cooperation to create efficient of  
services, financial and budgeting 

2. Facility & Service Excellence. The targets are to  
enhance customer satisfaction, promote systematic  
building management in line with set standards, 
and create modern technologies and innovations.

3. System Excellence. The aim is to develop operational  
and management systems on a modern and  
professional basis in line with set standards.

4. Human Capital Excellence. The goal is to enhance  
personnel capacity, professionalism, and knowledge  
to accommodate business needs in the long term. 
This will help to create leadership and resiliency 
among employees. A human resource management  
system has also been developed to meet set 
standards and create satisfaction, happiness, 
and dedicated work engagement for efficient  
organizational advancement.

5. Sustainability (CG & CSR). This aims to deliver 
CG & CSR guidelines in line with set standards. 
CG & CSR innovations have also been introduced 
to promote stakeholder satisfaction.

1. Financial Excellence เป้ำหมำยเพือ่สร้ำงผลก�ำไรและ
ผลตอบแทนเติบโตอย่ำงต่อเน่ือง บริหำรสินทรัพย์
ให ้เกิดประโยชน์และคุ ้มค ่ำ มีกำรแลกเปล่ียน 
เรียนรู้กับแสวงหำคู่ควำมร่วมมือเพื่อพัฒนำบริกำร 
และบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินและงบประมำณ 
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

2. Facility & Service Excellence เป้ำหมำยเพื่อสร้ำง
ควำมพึงพอใจให้กับลูกค้ำ มีกำรจัดกำรอำคำรที่เป็น
ระบบได้มำตรฐำน และเทคโนโลยีนวัตกรรมสมยัใหม่

3. System Excellence เป้ำหมำยเพือ่ปรับปรงุระบบงำน
และกระบวนกำรท�ำงำนให้มรีะบบบรหิำรจัดกำรแบบ
สมัยใหม่มีมำตรฐำนอย่ำงมืออำชีพ

4. Human Capital Excellence เป้ำหมำยเพื่อพัฒนำ
ขีดควำมสำมำรถบุคลำกรให้มีควำมเป็นมืออำชีพมี
บุคลำกรทีม่คีวำมรูค้วำมสำมำรถสงูขึน้ สำมำรถตอบ
สนองควำมต้องกำรของธุรกิจในระยะยำว บุคลำกร
มีภำวะผู ้น�ำภำยใต้บริบทของตนเอง พร้อมรับ 
กับกำรเปล่ียนแปลง ระบบกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคลมคีวำมเป็นมำตรฐำนตอบสนองควำมพงึพอใจ  
ควำมผำสุกและควำมผูกพันในงำน และสำมำรถ 
ขับเคลื่อนองค์กรให้มีประสิทธิภำพประสิทธิผล

5. Sustainability (CG & CSR) เป้ำหมำยเพ่ือให้
มีแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนในด้ำน CG & CSR 
สอดคล้องกบัมำตรฐำน มเีทคโนโลยสีมยัใหม่ในกำร
บริหำรจัดกำรด้ำน CG & CSR ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
ควำมพึงพอใจต่อ ธพส. 
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แผนยทุธศาสตร์ภาพรวมของรัฐวิสาหกจิ
2560-2564 สาขาสาธารณปูการ
State Enterprise Strategic Plan (2017-2021)

กรอบยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ 
ตามแนวนโยบายภาครัฐ 

รัฐวิสาหกิจในฐานะหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ส�าคัญ 
ต่อการขับเคล่ีอนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาประเทศ
ทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
สร้างบทบาทการด�าเนินงานให้มีความชัดเจน สอดคล้องกับ
นโยบายและสภาพแวดล้อมตามทีภ่าครฐัได้ก�าหนดเป้าหมาย  
คือ “รัฐวิสาหกิจเป็นเครื่องมือส�าคัญในการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์ชาติสู ่ความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน” เพ่ือให้ 
รัฐ วิสาหกิจสามารถด�า เ นินบทบาทในการสนับสนุน
ยทุธศาสตร์ของประเทศในด้านต่างๆ ได้ตามเป้าหมายและเป็น
ไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ภาครัฐจึงได้ก�าหนดกรอบยทุธศาสตร์
รัฐวิสาหกิจในขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 5 ด้าน ดังนี้ 

State Enterprise Strategy 
Framework According to  
government policy 

State enterprises as government agencies have 
important function to drive and development strategies and 
guidelines direct and indirect for the country. Therefore,  
it is very important to create clear operational roles in  
accordance with the policy and environment as determined 
by the government which is “a state enterprise is an  
important tool in driving the national strategy to stability” 
To state enterprises can play a role in supporting various  
national strategies and meet the goals and be effective,  
the government has therefore formulated a strategic framework  
for state enterprises in driving 5 national strategies  
as follows:
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Environmental 
Quality

94.5%GREEN 
RESTING  
AREA

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
Strategy 1

• ก�าหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจนเพื่อ
เป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

• Specifying state enterprises’ roles clearly 
to promote national strategy implementation.

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
Strategy 2

• บริหารแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของประเทศ

• Administrating investment plans in  
accordance with the national strategy.

ยุทธศาสตร์ที่ 3
Strategy 3

• เสริมสร้างความแขง็แกร่งทางการเงนิเพ่ือความ
ยั่งยืนในระยะยาว

• Strengthening financial management for 
long-term sustainability.

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
Strategy 4

• สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ให้สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 
และแผน Digital Economy (DE)

• Promoting use of innovations and technology  
in accordance with the Thailand 4.0 Strategy  
and the Digital Economy (DE) Plan.

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
Strategy 5

• ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใส
และมีคุณธรรม

• Developing a good governance system in a 
transparent and moral manner.
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แนวทางการน�ากรอบแผนยุทธศาสตร์
รัฐวิสาหกิจไปสู่การปฏิบัติ

ตามที่ภาครัฐได้พิจารณาก�าหนดทิศทางและแนวพัฒนา
ที่เป็นนโยบายหรือประเด็นส�าคัญเฉพาะสาขาที่รัฐวิสาหกิจ
แต่ละแห่งประกอบกิจการอยู่ว่าจะต้องมุ่งเน้นและพัฒนาและ 
ให้ความส�าคัญในเร่ืองใดเป็นพิเศษ เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจมี
บทบาทการด�าเนินงานที่ชัดเจนและเหมาะสมกับสภาพล้อม
ปัจจุบัน มีการลงทุนที่สอดคล้องกับบทบาทและยุทธศาสตร์ 
มีฐานะการเงินที่มั่นคง มีการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมและ 
การวิจยัพฒันาเพือ่ปรบัปรุงและเพิม่ประสทิธภิาพการด�าเนินงาน  
และมธีรรมาภบิาลและการบริการจดัการทีดี่ ท้ายทีส่ดุจะท�าให้
รัฐวิสาหกิจเป็นกลไกที่มีบทบาทและเป็นพลังส�าคัญในการ 
ขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์ของประเทศได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ภาครัฐ 
จึงได้ก�าหนดแนวนโยบายภาพรวมสาขาสาธารณูปการ  
(Umbrella Statement) โดยมียุทธศาสตร์ภาพรวมของ
รัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการ คือ “การพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานด้านน�้า และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน รองรับการเจริญเติบโต 
ของเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจอย่างมีคุณภาพ ควบคู่ไป
กับการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” เพ่ือมุ่งเน้นเป้าหมายการ
ด�าเนินงานของรัฐวิสาหกิจในสาขาสาธารณูปการให้ยกระดับ
คณุภาพชวิีตของประชาชน การได้รับบริการขัน้พืน้ฐานทีท่ัว่ถงึ  
และสร้างความเท่าเทียมกันทางสังคมเป็นส�าคัญ รวมถึง 
การเป็นเครื่องมือของรัฐในการกระจายความเจริญสู่พื้นที่ 
เป้าหมาย โดยให้ความส�าคญักบัการดแูลและรกัษาสิง่แวดล้อม

แนวนโยบายส�าหรับ 
บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด

“พิจารณาบทบาทและภารกิจขององค์กรให้เหมาะสมกับ
บรบิททีเ่ปล่ียนแปลงไป เพือ่สนับสนุนยทุธศาสตร์ของประเทศ 
เพ่ิมศกัยภาพในการด�าเนินธรุกจิ รวมถงึบริหารจดัการองค์กร
ให้ทันสมัย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล”

Guidelines for the implementation 
of the State Enterprise  
Strategic Plan

As the government has determined the direction and 
development guidelines that is a policy or important issue 
for each branch in which each state enterprise operates, 
that must focus, develop and special emphasis on any 
matter. In order for the state enterprises to have a clear 
and appropriate operational role for the current environment,  
an investment that are consistent with the roles and 
strategies, a stable financial position using innovative 
technology, a research and development to improve and 
increase operational efficiency and good governance and 
good management services.  Ultimately, the state enterprise 
will be a mechanism that plays an important role and is an 
important force in driving the country’s strategy effectively.
Therefore the government has set the policy of the branch 
of public facilities (Umbrella Statement). Overview of state 
enterprises, public facilities is “Infrastructure development 
,water and property development to raise the quality of life 
of people, support growth of the city and quality economy 
Coupled with being environmentally friendly“ to focus on 
the operational goals of state enterprises in the field of 
public facilities to raise the quality of people life, receiving 
basic services thoroughly and creating social equality as 
well as being a state tool for spreading prosperity into the 
area the goal is to focus on the care and preservation of 
the environment.

Policy guidelines for  
Dhanarak Asset Development 
Company Limited

“Consider the role and mission of the organization to 
suit the changing context to support the country’s strategy. 
Increase business potential including modern management 
of the organization by adhering to good governance “บทบาท/เป้าหมายการด�าเนินงาน

Roles / operational goals

การลงทุน
investment

• พัฒนาที่ราชพัสดุอสังหาริมทรัพย์ภาครัฐ
• บริหารจัดารพื้นที่ภายในศูนย์ราชการ
• พัฒนาโครงการของรัฐที่ได้รับมอบหมาย 

• Development at the state property estate, government  
sector

• Manage the area within the government center
• Develop the project of the state that has been assigned

• มกีารลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างรายได้ระยะยาว
• มีการขยายขอบเขตธุรกิจโดยการให้บริการเป็น 

ผู้จัดการโครงการ 

• Invest on real estate to create long-term profit
• Extend business’ s boundary by being a project manager
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การประกวดถ่ายภาพนิง่
“อาคารอนรัุกษ์พลงังานทีย่ัง่ยืน”

ชื่อภาพ สะท้อนมุมมองอันแตกต่าง
          แห่งสถาปัตยกรรมอาคารอนุรักษ์ 
โดย นายวินนิวัตร ไตรตรงธนรัตน์

ชื่อภาพ สีสันอาคารธนพิพัฒน์ 
โดย นางสาวปราณปรียา ยานุ

ชื่อภาพ อัตลักษณ์แห่งความยั่งยืน 
โดย นายพลฤทธิ์ ฐิติวริทธินันท์

ชื่อภาพ อาคารธนพิพัฒน์  
         อนุรักษ์พลงังานทีย่ั่งยืน 1 
โดย นายจิรวัฒน์ เพ็ชร์อ�าไพ

ชื่อภาพ ธนพิพัฒน์  
          นวัตกรรมรักษ์โลก  
โดย นายพัสกร แนบสนิท

ชื่อภาพ ความรักที่ใฝ่ฝัน  
โดย นายอนันทพล แสงทอง

ฐานะการเงินที่มั่นคง
Stable financial status

เทคโนโลยีและนวัตกรรม
Technology and innovation

ธรรมาภิบาล 
และการบริหารจัดการที่ดี
Good governance  
and management

• แผนการบรหิารงบประมาณและค่าใช้จ่ายอย่าง
มีประสิทธิภาพ

• แผนการบริหารความเส่ียงด้านการเงินเพ่ือ
รองรับการลงทุน

• Efficient of budgeting and cost management
• Financial risk management plan to support 

business investment 

• พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเทคโนโลยีใน
การให้บริการ

• สร้างระบบความปลอดภัยมาตรฐาน ส�าหรับ
ข้อมูลเพื่อตรวจจับและป้องกันการบุกรุก

• Develop personnel potential and technlogy 
to enhance service quality

• Promote security standard system to detect 
and protect cyber crime 

• สนับสนุนรายงานการเปิดเผยข้อมูล/ 
รายงานประจ�าปี ด้าน CG ตามแนวทาง GRI  
และรัฐบาล

• สนับสนุนการเป็นองค์กรสีเขียว
• Support the disclosure report/Annual report  

on CG according to GRI guidelines and 
government

• Promote green organization

ประเภทประชาชนทัว่ไป

ประเภทนกัเรียน-นกัศกึษา

1

1

2

2

3

3
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วิสัยทัศน์

พันธกิจ

Vision
องค์กรสมัยใหม่ในการพัฒนาทรัพย์สนิของรฐัให้เกดิมลูค่าเพิม่
ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมืออาชีพ ตามหลักธรรมาภิบาล

Mission

1. พัฒนาศูนย์ราชการให้ทันสมัย และบริหารจัดการให้เกิด
ความสมดุล

2. พัฒนาทรัพย ์ สินของรัฐ  ให ้ เกิดมูลค ่า เพิ่มทั้ ง ใน 
เชิงเศรษฐกิจและสังคม

3. พัฒนาธุรกิจใหม่ เพื่อเพ่ิมช่องทางการหารายได้ที ่
หลากหลาย และสร้างประโยชน์แก่รัฐ  

4. พัฒนาองค์กรด้วยการบริหารจัดการสมัยใหม่

A modern organization with a commitment to generating 
socio-economic value added of government assets on a 
professional basis in line with good governance principles.

1. Modernizing the Government Complex with proper 
management 

2. Generating socio-economic value added of government  
assets 

3. Developing new businesses to diversify sources of 
income and generate benefits to the state 

4. Improving the capability of organization through modern 
management approach
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ค่านิยมองค์กร

วัตถุประสงค์องค์กร

Core Values

C U P I CCommitment Unity Professional Integrity
Customer 
 Centric

ความรับผิดชอบปฏิบัติ
ตามค�ามั่นสัญญา

ความเป็นน�้าหนึ่ง 
ใจเดียวกัน 

ในการปฏิบัติงาน

ความเป็นมืออาชีพ มีคุณธรรม ความมุ่งมั่นใส่ใจ 
ท�าตามความต้องการ

ของลูกค้า

Objectives
1. องค์กรมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการด�าเนิน

โครงการเชิงสังคม 

2. สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าขององค์กร

3. มีกระบวนการบริหารจัดการอาคารที่ได้มาตรฐาน 

4. ระบบงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้องแม่นย�า 

5. เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร

6. พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ 
และมีขีดความสามารถสูง 

7. ผลประกอบการทางการเงินที่เหมาะสม  
มีฐานะการเงินมั่นคง 

8. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความเชื่อมั่นไว้วางใจต่อ ธพส.

1. To ensure constant growth of the organization along 
with corporate social responsibility projects 

2. To boost customer satisfaction 

3. To implement standardized building management 

4. To establish efficient, quick and accurate operation 
and IT systems 

5. To forge ties between officers and the organization 

6. To enhance personnel capacity for achieving the 
corporate goal and missions 

7. To maintain high and stable financial performance 

8. To win the trust of all stakeholders
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ประเดน็ยทุธศาสตร์ ธพส. ปี 2560-2564 
State Enterprise Strategic Plan (2017-2021)

แผนยุทธศาสตร์ ธพส. 5 ปี  
(2560-2564)

เพ่ือให้ ธพส. สามารถบรรลุผลตามวิสยัทศัน์ ภายใต้บริบท
ทางเศรษฐกจิ สังคม สิง่แวดล้อมและเทคโนโลยทีีเ่ปล่ียนแปลงไป  
จึงได้มีการทบทวนบทบาทภารกิจเพื่อให้สามารถตอบสนอง
ต่อสภาพแวดล้อมปัจจุบันและตอบสนองต่อแนวนโยบาย
ภาครัฐและหน่วยงานก�ากับที่มีต่อ ธพส. รวมทั้ง โอกาสและ
ความท้าทายที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ ธพส. จึงได้ก�าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ไว้ 5 ด้าน โดยมีรายละเอียดของยุทธศาสตร์และ
กลยุทธ์ในแต่ละยุทธศาสตร์ไว้ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจและสังคม
กลยุทธ์ที่ 1  บริหารสนิทรัพย์ให้เกดิประโยชน์และคุ้มค่า
กลยุทธ์ที่ 2  สร้างการเติบโตของสินทรัพย์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการให้บริการและบริหารจัดการ
อาคาร
กลยุทธ์ที่ 1 สร ้างความพึงพอใจให ้กับลูกค ้าและ 
  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลยุทธ์ที่ 2  ยกระดับการให้บริการ
กลยุทธ์ที่ 3  สื่อสารและสร้างภาพลักษณ์องค์กรเชิงรุก
กลยุทธ์ที่ 4  การบริหารจัดการอาคารหรือโครงการ 
  ให้ได้มาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 5  การบริหารจัดการ Outsource และสร้าง 
  ความร่วมมือกับพันธมิตร

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาระบบงานและเทคโนโลยีให้ทนัสมยั
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให ้
  ทันสมัย
กลยุทธ์ที่ 2   บริหารจัดการ Outsource และสร้าง 
  ความร่วมมือกับพันธมิตร

To achieve the vision under the changing economic, 
social, environmental and technological context Therefore 
the mission role has been reviewed in order to be able to  
respond to the current environment and respond to government  
policy guidelines and regulatory agencies towards DAD 
including opportunities and challenges that cannot be 
avoided, DAD has therefore formulated 5 strategic issues 
the details of the strategies and strategies in each strategy 
are as follows.

Strategy 1: Generating socio-economic value added of 
government assets. 
Approach Action 1:    Optimizing asset management in a 
       cost-effective manner. 
Approach Action 2:   Boosting asset growth. 

Strategy 2: Enhancing service standards and improving 
building management.
Approach Action 1:      Enhancing customer and stakeholder  
       satisfaction. 
Approach Action 2:   Upgrading services. 
Approach Action 3    Conducting proactive corporate  
       communication and image building.
Approach Action 4:   Standardized building or project  
       management.
Approach Action 5:   Outsource and create management
       Cooperation with partners.

Strategy 3: Developing modern operational systems and 
technologies. 
Approach Action 1:   Developing modern information  
       technology (IT) systems. 
Approach Action 2:   Managing outsourced staff and
                 generating cooperation with alliances.
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ 2  ถ ่ายทอดค ่านิยม และยกระดับเป ็น 
  วัฒนธรรมองค์กร
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างความภักดีผูกพันแก่บุคลากร

ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการการเงินให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 1 บริหารจัดการทางการเงนิให้มปีระสทิธภิาพ
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างความร่วมมือกับพันธมิตร

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการ
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 1  สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี CG & CSR
กลยุทธ์ที่ 2  ยกระดับ CG & CSR ให้ได้มาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 3  ยกระดับการบริหารความเสี่ยง 
  ให้เป็นวัฒนธรรม

Strategy 4: Developing professional personnel. 

Approach Action 1:   Developing professional personnel. 
Approach Action 2:   Promoting and integrating core  
       business values into corporate culture.
Approach Action 3:   Creating loyalty and a sense of  
       ownership among personnel.

Strategy 5: Promoting efficient financial management. 

Approach Action 1:   Promoting efficient financial management.
Approach Action 2:   Create partnerships with partners.

Strategy 6: Adhering to good governance principles and promoting 
eco-friendly management. 
Approach Action 1:    Supporting the use of CG & CSR  
       technology.
Approach Action 2:   Upgrading  CG & CSR to be  
       standarded.
Approach Action 3:   Upgrading risk management to  
       organization’s culture. 
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สารจากประธานกรรมการ
Message from the Chairman of the Board

14 ปี แห่งการพัฒนาและบริหารจัดการศูนย์ราชการฯ 
ตลอดจนทรัพย์สินอื่นของรัฐ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ 
จ�ากดั ได้น�าเทคโนโลยนีวัตกรรมสมยัใหม่และกระบวนการทีม่ ี
มาตรฐานเข้ามาใช้บริหารจัดการ ตอบสนองนโยบายรัฐบาล
และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โดยมุ่งหวังที่จะเป็นองค์กร
สมัยใหม่ในการพัฒนาทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกจิและสงัคม รองรับการเจรญิเติบโตของเมอืงและพ้ืนที่
เศรษฐกิจอย่างมีคุณภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิตในการท�างาน
ของข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานภายในศูนย์ราชการ ด้วยการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในปีทีผ่่าน ธพส. ถอืโอกาสวาระครบรอบการจดัต้ังบริษทัฯ  
เปิดตัวอาคารส�านักงานแห่งใหม่ที่แสดงถึงอัตลักษณ์และ
โมเดลในการด�าเนินธุรกิจของ ธพส. สมเด็จพระสังฆราช  
สกลมหาสังฆปริณายก ได้มีพระเมตตาประทานนามอาคาร
แห่งน้ีว ่า “ธนพิพัฒน์” หมายความถึง อาคารที่ เจริญ
ด้วยทรัพย์สมบัติ นับเป็นสิริมงคลและขวัญก�าลังใจแก  ่
คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานที่ปฎิบัติงานเป็นอย่างย่ิง  
อาคารหลงัน้ีมแีนวคดิให้เป็นอาคารอนุรักษ์พลังงาน เป็นมติร
ต่อสิ่งแวดล้อม และค�านึงถึงประสิทธิภาพการใช้งานอนาคต  
โดยออกแบบให้มีความโดดเด่นและน�านวัตกรรมที่ยั่งยืน 
มาใช้ อาทิ แผงบังแดดอัตโนมัติปรับทิศทางตามแสงแดด 
กระจก Low-E และติดต้ังฉนวนบริเวณผนัง ฝ้าเพดาน และ
หลังคา ช่วยป้องกันความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร, ระบบ Energy 
Recovery wheel ที่ปรับอากาศแลกเปลี่ยนพลังงานการท�า 
ความเยน็ในตวัอาคารกบัอากาศบริสทุธิจ์ากภายนอก, แผง Solar  
PV, สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า, ระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ 
ประหยดัพลังงาน, ระบบไฟทีป่รับระดับความสว่างให้เหมาะสม 
ป้องกันการสะท้อนเข้าตา, การใช้วัสดุก่อสร้างสารประกอบ
อินทรีย์ระเหยต�่า, สุขภัณฑ์ประหยัดน�้า ที่น�าน�้าจากการ  
Reuse มาใช้ และการจัดพื้นที่สีเขียวบริเวณตัวอาคาร เป็นต้น 
แนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับกระแสความต้องของผู้บริโภค
ในปัจจุบัน ที่ให้ความสนใจค�านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมของกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ จนกลาย
มาเป็นปัจจัยหน่ึงที่ช่วยเพ่ิมมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์นอกเหนือ
ไปจากเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัย

Fourteen years of development and management of 
the Government Complex as well as other properties of 
Thai government, Dhanarak Asset Development Company 
Limited has utilized modern technologies and innovations 
as well as standard processes to manage and respond to 
government policies and satisfactions of clients with the  
aim to become a modern organization in developing  
government properties to gain added social and economic 
value. Consequently, Thai government will be able to support  
the growth of urban and economic areas qualitatively as well 
as improve the quality of work life of government officers  
and operators operating in the Government Complex through 
Good Corporate Governance, social and environmental 
responsibility.    

In the last year, DAD used the occasion of our 
anniversary to open our new officer representing identity 
and business model of DAD. His Holiness the Supreme 
Patriarch kindly gave the name of this office building as 
‘Thanapipat’ referring to the building with properties and 
assets development. This was considered as the morale  
and good fortune to all directors, executives, and employees.  
The concept of this building is energy saving building 
and eco-friendly building by considering on efficiency of 
future utilization. It was designed to be outstanding with  
application of sustainable innovations, for example,  
automatic blinds that can adjust its direction to meet with 
wind and sunlight, Low-E mirror, insulation of ceilings, 
walls, and roofs for preventing heat, Recovery Wheel System 
that exchanges internal cooling energy with external pure 
air , Solar PV panels, EV chargers, automatic and energy 
saving lighting control system, lighting system that can be 
adjusted properly for preventing reflection, the use of VOC 
construction materials, water saving sanitary ware with 
water reuse system, and green spaces around the building,  
etc. Such concept is consistent with current demands 
of consumers who consider on social and environmental 
impacts of product production and service process until it 
becomes another factor helping to add value to products 
besides modern technologies and innovations.    
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แม้ว่าการมุง่เน้นพัฒนาให้ผลติภณัฑ์และบริการมคีณุภาพ
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จะเป็นหัวใจหลักในการด�าเนินธุรกิจ
ของ ธพส. แต่ความน่าเช่ือถือเป็นสิ่งที่สร้างองค์กรให้มั่นคง    
ดังน้ัน ธรรมาภบิาลในองค์กร ยงัคงเป็นเร่ืองทีไ่ด้รบัการผลักดัน 
ให้เหน็เป็นรูปธรรมเสมอมา เมือ่ทกุกระบวนการท�างานปฏบัิติให้
เป็นไปตามกฎหมาย กรอบจริยธรรมทางธรุกจิและจรรยาบรรณ 
ที่ก�าหนดไว้แล้ว ความเส่ียงด้านทุจริตคอร์รัปช่ันย่อมลดลง 
ตามล�าดับ จะเห็นได้จากคะแนนประเมิน ITA ที่เพิ่มสูงขึ้น 
เป็นล�าดับ โดยในปี 2561 ธพส. มีคะแนนอยู่ที่ 93.32 เป็น
ล�าดับ 6 จากรัฐวิสาหกิจ 54 แห่ง สูงขึ้นจากปี 2560 ถึง 14 
ล�าดับ นับว่าเป็นแนวโน้มที่ดีที่จะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก ่
ผู้มีส่วนได้เสียทั้งปัจจุบันและอนาคต

Although emphasis on developing products and  
services to have the ultimate quality and efficiency is the 
key of business operation of DAD, reliability is a factor for 
stabilizing organization. Therefore, Corporate Governance  
has always been driven to be concrete. When all  
operational processes meet with laws, framework of  
business ethics and Business Code of Conduct as defined, 
risks on corruption will be reduced respectively. This can 
be seen from the score of ITA assessment that has been 
increased respectively, i.e., in 2018, DAD had the score 
of 93.32 that was ranked as the 6th rank from 54 state 
enterprises and higher than that of 2017 by 14 ranks. 
This is considered as the good tendency that will help to 
make confidence for all stakeholders in present time and 
in the future. 
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(นายอ�านวย ปรีมนวงศ์)
(Mr. Amnuay  Preemonwong)

ประธานกรรมการ ธพส. 
Chairman of the Board

จากความพยายามในการสร ้างความเติบโตของ 
ธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อมและ 
ธรรมาภิบาล มีเป้าหมายเพื่อความยั่งยืนในการด�าเนินธุรกิจ 
ของ ธพส. และเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างความยั่งยืนให้กับ
เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อมของประเทศ ด้วยการส่งเสริม 
การกระตุ ้นเศรษฐกิจเร ่งรัดการเบิกจ ่ายงบลงทุนและ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เม็ดเงินถูกอัดเข้าไปในระบบ
เศรษฐกิจ สร้างมูลค่าเพ่ิมบนที่ราชพัสดุที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
ก่อสร้าง Warehouse เป็นพ้ืนที่จัดเก็บเอกสารให้บริการแก่
หน่วยงานราชการ แสวงหาธุรกิจบริการใหม่ๆ ที่เป็นการ  
Synergy ระหว่างรัฐวิสาหกิจ สุขภาวะที่ดีของผู้ใช้บริการและ
ผลกระทบในการด�าเนินโครงการต่อชุมชนและส่ิงแวดล้อม 
โดยรอบเป็นสิ่งที่ ธพส. ค�านึงถึงและให้ความใส่ใจเป็น 
ล�าดับต้น ๆ  ในการด�าเนนิงาน  นอกจากน้ี การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของพนักงานและผูป้ฏบัิติงานให้มสีขุภาพกายใจทีดี่พร้อม
ต่อการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ที่จะใช้ในการท�างานให ้
เกิดประสิทธิภาพอย่างมีความสุขต่อไป

ในนามของคณะกรรมการ ธพส. ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและ 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่ไว้วางใจให้การสนับสนุนเสมอมา    
ธพส. ขอให้ค�ามั่นว่าจะเดินหน้าพัฒนาทรัพย์สินของรัฐ  
สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเต็มก�าลัง 
ความสามารถ ร่วมสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนให้กับ 
ประเทศต่อไป

From our effort to generate business growth along with 
social and environmental responsibility as well as corporate 
governance, we aim to build sustainability of business 
operation of DAD as well as sustainability of Thailand’s 
economy, society, and environment by promoting economic  
stimulation, accelerating disbursement of investment  
budget and procurement process for filling money in  
economic system. We also add value to abandoned 
state properties for constructing warehouses for storing  
documents of government agencies as well as seek for new 
service businesses synergizing among state enterprises. 
Good health of customers and impacts against communities 
and environment are primarily considered and emphasized 
by DAD for performing operations. Moreover, quality of life 
of employees and operators is also developed to be healthy 
and ready for developing skills and knowledge for obtaining 
happy and efficient working. 

On behalf of DAD directors, I would like to thank all 
shareholders and stakeholders of every group for your 
regular support and trust. DAD would like to promise 
to develop state properties and add value to Thailand’s 
economy and society fully for building sustainability and 
wealth of Thailand.   
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สารจากกรรมการผู้จัดการ
Message from the 
Managing Director

ปี 2561 นับเป็นอีกปีแห่งความภาคภูมิใจของผู้บริหาร
และพนักงาน ธพส. ส�าหรับการเปิดอาคารส�านักงาน 
แห่งใหม่เน่ืองในโอกาสครบรอบ 14 ปี ในการน้ีสมเด็จ 
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก โปรดประทานนาม
อาคารว่า “ธนพิพัฒน์” การก่อสร้างอาคารผ่านการรับรอง
เกณฑ์มาตรฐานอาคารย่ังยืน Pre-certification DGNB ใน 
ระ ดับแพลตติ น่ัมจากสภาอาคารยั่ งยืนของประเทศ 
เยอรมนี (German Sustainable Building Council) ส�าหรับ
การด�าเนินงานในปีที่ผ ่านมา ธพส. ยังคงรักษาผลการ
ด�าเนินงานให้บรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมาย และได้รับ
รางวัลต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง ได้แก่ รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น
ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 ในด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ 
รางวัลอาคารประหยัดพลังงานดีเลิศของ กฟน. จากการ 
ส ่ ง เส ริมสนับสนุนการใช ้พ ลั งงานในอาคารอย ่ างมี 
ประสิทธิภาพกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน

อาคารรัฐประศาสนภักดี 

The year of 2018 was considered as the year of 
pride of executives and employees of DAD because 
our new office was opened as the celebration of our  
14th anniversary. In this regard, His Holiness the Supreme  
Patriarch kindly gave the name of this office building 
as ‘Dhanaphiphat’ and the construction of this building 
was also certified by Pre-certification DGNB in Platinum 
Class by German Sustainable Building Council. For last  
year’s operation, DAD was still able to maintain  
performance to achieve the goal and received many 
awards continuously including Excellent State Enterprise 
Award on Information management that was considered  
as the consecutive fourth year and MEA Energy  
Saving Award f rom promot ing and support ing  
consumption of building energy efficiently as well as  
stimulating participation in energy conservation of  

Ratthaprasasanabhakti Building.   
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From determination to develop our organization to 
grow continuously, new investment projects were highly 
successful and advanced including signing in an office 
building construction project on a state property located  
at Phahon Yothin 11 Alley with the value of 174.98  
million baht. The cabinet already approved the operation 
of New National Government Complex Extension (Zone C)  
Project with the value of 30 billion baht and total area  
of 660,000 sq.m. for using as the office in order to 
support increasing number of government operations. 
Some agencies already informed their intention to  
accept allocation of office spaces and the format of  
building and utility spaces was already designed to be 
consistent with the concept of future office that can  
support modern digital technologies under the Green  
Office Standard. In addition, the company was also 
trusted to manage Bangphra Golf Course Project as well  
as preparation for managing Chiang Mai International  
Exhibition and Convention Center.      

For managing the Government Complex Project,  
the operation has been upgraded and developed  
continuously by using information technology system 
and new innovations connecting users with services via 
GovComplex that helps to communicate and publicize 
exhibitions and activities of the building (e.g., informing  
shuttle bus service, map of agencies and stores,  
notification on pest control and repairing, traffic Real 
Time Notification on condition in front of the Government  
Complex, and menu on performance report of important  
project activities). Moreover, information technology  
systems applied to management (including HR  
management, procurement, budget plan) were also  
integrated to be mutually operated more efficiently.       

จากความมุ ่งมั่นต้ังใจพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่าง
ต่อเน่ือง ส่งผลให้โครงการลงทุนใหม่ประสบความส�าเร็จ
และรุดหน ้าไปมาก ทั้ งการลงนามโครงการก ่อสร ้าง
อาคารส�านักงานบนที่ราชพัสดุ ซอยพหลโยธิน 11 มูลค่า
โครงการ 174.98 ล ้านบาท คณะรัฐมนตรีได ้อนุมัติ 
ในหลักการให ้ด�าเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ส ่วนขยาย 
โซนซี มูลค่า 30,000 ล้านบาท พื้นที่อาคารรวม 660,000 
ตร.ม. ส�าหรับใช้เป็นที่ท�าการของหน่วยงานหรือส�านักงาน 
เพื่อรองรับการปฏิบัติราชการที่เพิ่มขึ้น ซึ่งมีหน่วยงาน
แจ้งความประสงค์ขอรับการจัดสรรพ้ืนที่แล้ว โดยรูปแบบ
อาคารและพ้ืนที่ใช ้งานได้รับการออกแบบให้สอดคล้อง
กับแนวคิดอาคารส� า นักงานน วัตกรรมแห ่ งอนาคต 
ที่รองรับเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ ตามมาตรฐานอาคาร 
สีเขียว ตลอดจนการได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการ
โครงการสนามกอล์ฟบางพระ และการเตรียมความพร้อม
เพ่ือเข ้าบริหารศูนย ์ประชุมและแสดงสินค ้านานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 

ส� า ห รั บ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร อ า ค า ร โ ค ร ง ก า ร 
ศูนย์ราชการฯ ที่ยกระดับและพัฒนาอย่างต่อเน่ืองด้วย 
การใช ้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ 
ในการด�าเนินงาน ด ้วยการเ ช่ือมต ่อผู ้ ใช ้งานอาคาร 
เข ้าถึงบริการต ่างๆ ผ ่านแอพพลิเคช่ัน GovComplex  
ที่ช ่วยสื่อสารประชาสัมพันธ ์กิจกรรมและนิทรรศการ 
ต ่างๆ ในอาคาร แจ ้งบริการรถรับส ่ง บอกเส ้นทาง 
หน่วยงานและร้านค้า แจ ้งเตือนเพื่อเข ้าควบคุมก�าจัด 
สัตว ์และแมลงรบกวน แจ้งซ ่อม แจ้งสภาพการจราจร 
หน้าศูนย ์ราชการแบบ Real Time เป ิดช ่องทางการ
ถ่ายทอดสด รวมถึงเมนูรายงานผลการด�าเนินกิจกรรม
โครงการส�าคัญต่างๆ ภายในศูนย์ราชการฯ  นอกจากน้ี  
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต ่างๆ ที่น�า เข ้ามาใช ้ ใน 
การบริหารงาน ทั้งการบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดซ้ือ 
จัดจ้าง แผนงานงบประมาณ ได้ถูกบูรณาการให้สามารถ 
ท�างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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Good qual i ty of l i fe of persons performing  
operations in the Government Complex is considered 
as the important thing that has been considered and  
emphasized by DAD. Therefore, DAD has provided some 
health promotion projects since 2010 including yoga  
and aerobic exercises. Currently, the surrounding area of 
the hallway on the 4th floor of The Government Complex 
Commemorating His Majesty, Ratthaprasasanabhakti  
Building, was renovated as the indoor running track  
under Sky Running Project with Bluetooth Distance  
Calculation via Sky Running Application in order to add 
more alternatives on health care to operators as well  
as to reduce the problem on traffic. This project has been 
highly interested by operators in the Government Complex 
and general people.  

Development of new things and creativity for  
existing projects and new project driving to achieve 
the goals have been operated to reward to trust and  
confidence that the company obtains from the Ministry  
of Finance that is the major holder of the company 
as well as Treasury Department, governing agencies, 
government agencies, entrepreneurs, and users of  
services in the Government Complex. Finally, I would like  
to be the representative of executives and operators of 
DAD to express our gratitude to all valued supporters  

in this regard.     

(นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์)
(Mr. Songpol  Chevapanyaroj)

กรรมการบริษัท รักษาการแทน

กรรมการผู้จัดการ 
Board of directors and Acting Managing Director

ก า รมี คุณภาพ ชี วิ ตที่ ดี ข อ งผู ้ ปฏิ บั ติ ง านภาย ใน 
ศูนย์ราชการฯ เป็นสิ่งส�าคัญ ธพส. ค�านึงถึงและมุ ่งเน้น
เสมอมา จึงจัดให้มีโครงการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพต่อเน่ือง 
มาต้ังแต่ปี 2553 ทั้งกิจกรรมสอนฝึกโยคะและแอโรบิค 
ป ัจจุ บันได ้ป รับปรุงพื้นที่ โดยรอบทางเ ดินของ ช้ัน 4  
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารรัฐประศาสนภักดี 
เป็นลู่ว่ิงในร่ม ภายใต้ช่ือโครงการ Sky Running ท่ีมีระบบ
จับระยะทางด้วยบลูทูธผ่านแอพพลิเคช่ัน Sky Running 
เพิ่มทางเลือกการดูแลสุขภาพแก่ผู ้ปฏิบัติงานและช่วย 
ลดปัญหาการจราจรแออัด ซึ่งได้รับความสนใจทั้งจาก 
ผู ้ปฏิบัติงานภายในศูนย์ราชการฯ และบุคคลทั่วไปมาใช้ 
บริการอย่างแพร่หลาย 

การพัฒนาสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ให้แก่โครงการที่มีอยู่เดิม
และผลักดันโครงการใหม่ให้บรรลุเป้าหมาย ล้วนเป็นไป 
เพื่อตอบแทนความไว้วางใจและความเช่ือมั่นที่กระทรวง 
การคลัง ผู้ถือหุ้นหลัก กรมธนารักษ์ หน่วยงานก�ากับดูแล 
ตลอดจนหน่วยงานรัฐ ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บริการพื้นที่ 
ศูนย์ราชการฯ ที่มีต่อ ธพส. เสมอมา สุดท้ายนี้ ผมขอเป็น
ตัวแทนผู ้บริหารและผู ้ปฏิบัติงาน ธพส. ทุกคนขอแสดง 
ความขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ 
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นายอ�านวย ปรีมนวงศ์
Mr. Amnuay  Preemonwong

ประธานกรรมการ 
Chairman of the Board

นายดนุชา  พิชยนันท์
Mr. Danucha  Pichayanan

กรรมการ 
Director

นางสาวอมรรัตน์ กล่�าพลบ
Ms. Amornrat  Klamplob

กรรมการ
Director

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล
Ms. Ruenvadee  Suwanmongkol

กรรมการ 
Director

1

4

2 3

คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors

1 2 3 4
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นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล
Mr. Thamanit  Sumantakul

กรรมการ 

Director

นายชลัช ชินธรรมมิตร์
Mr. Chalush  Chinthammit

กรรมการ 
Director

5 6

นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์
Mr. Songpol  Chevapanyaroj

กรรมการและเลขานุการ
Director and Secretary

นายปกรณ์ อาภาพันธุ์
Mr. Pakorn  Apaphant

กรรมการ 
Director

8

7

5 6 7 8
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ประวัติคณะกรรมการบริษัท
Personal Profile of Board of Directors

นายอ�านวย ปรีมนวงศ์
• ประธานกรรมการ ธพส.

อายุ 60 ปี

ต�าแหน่งงานอืน่ในปัจจบัุน  
(ข้อมูล ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562)
• อธิบดีกรมธนารักษ์

• ประธานกรรมการธนาคารออมสิน

• กรรมการบริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการบริษัทที.ซี.เจ.เอเซีย จ�ากัด (มหาชน)

คุณวุฒกิารศกึษา
• พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

• เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

การอบรม
• หลักสตูร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 13/2014 

หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 38/2012  
หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD) รุ่น 11/2011  
และหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 80/2006 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

• Advanced Executive Program, Kellogg School  
of Management, Northwestern University, the United States of America

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.)  
รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการพลังงาน

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)  
รุ่นที่ 51 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

• หลักสตูรผูบ้รหิารระดับสงูด้านการค้าและการพาณชิย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 6 
สถาบันวิทยาการการค้า

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.)  
รุ่นที่ 17 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

• หลักสตูรนักบริหารการยติุธรรมทางปกครองระดบัสงู (บยป.) รุ่นที่ 6 
วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง  
ส�านักงานศาลปกครอง

Mr. Amnuay Preemonwong
• Chairman of the board 
Age 60 years

Other Current Positions 
(As at 1 Janyuary 2019)
• Director-General of The Treasury Department

• Chairman of the Board of Government Savings Bank

• Director of PTT Global Chemical PLC.

• Director of TCJ Asia PLC.

Educational Background
• Master of Public Administration Program,  

National Institute of Development Administration

• Bachelor of Laws, Sukhothai Thammathirat Open University 

• Bachelor of Economics, Ramkhamhaeng University

Trainings
• Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) Class 13/2014,  

Audit Committee Program (ACP) Class 38/2012,  
Financial Statement for Directors (FSD) Class 11/2011,  
and Director Certification Program (DCP) Class 80/2006,  
Thai Institute of Directors Association 

• Advanced Executive Program, Kellogg School  
of Management, Northwestern University, the United States of America

• Thailand Energy Academy (TEA) Class 8,  
Thailand Energy Academy

• National Defence Course, Thailand National Defence College, Class 51

• Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCOT) Class 6  
Commerce Academy

• Capital Market Academy Programs (CMA.) Class 17  
Capital Market Academy

• Administrative Justice for Executives Class 6,  
Institute of Administrative Justice,  
The Office of the Administrative Courts of Thailand
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ประสบการณ์การท�างาน
• รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้

• หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง

• ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

• ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กรมธนารักษ์

• รองอธิบดีกรมธนารักษ์

• กรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.)

• รองประธานกรรมการอ�านวยการโรงงานยาสูบ  
กระทรวงการคลัง

• ประธานกรรมการบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ากัด

• กรรมการบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการอิสระบริษัทณุศาศิริ จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการบริษัททางยกระดับดอนเมือง จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

• กรรมการธนาคารออมสิน 

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษิทัทีเ่ก่ียวข้อง
• ไม่มี

การถือหลักทรพัย์ในบริษทัท่ีเก่ียวข้อง
• ไม่มี

สดัส่วนการถือหุ้น ธพส. (ร้อยละ)
• ไม่มี

การมส่ีวนได้ส่วนเสยีใน ธพส.
• ไม่มี

ความสมัพันธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการด้วยกัน
• ไม่มี

ประวัติการกระท�าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง
• ไม่มี

Work Experience
• Dubuty Permanent Secretary of Ministry of Finance

• Head of Inspector of Ministry of Finance

• Inspector of Ministry of Finance

• Property advisor of The Treasury Department

• Deputy Permanent Secretary of The Treasury Department

• Director of The State Railway of Thailand

• Vice Chairman of Thailand Tobacco Monopoly, Ministry of Finance

• Chairman of the Board of National Credit Bureau

• Director of Bangkok Commercial Asset Management PCL.

• Independent Director of Nusasiri PCL.

• Director of Don Muang Tollway PCL.

• Director of Tourism Authority of Thailand 

• Director of Government Savings Bank 

Position in affiliated companies
• None

Ownership in affiliated companies
• None

Percentage of ownership in DAD’s shares
• None

Interest in DAD
• None

Family relations with other directors
• None

History of legal offence during the last 10 years
• None
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นางสาวอมรรัตน์ กล�่าพลบ
• กรรมการ ธพส. 
• ประธานกรรมการบรหิาร 
• ประธานกรรมการกจิการสมัพนัธ์ 
• ประธานกรรมการสรรหากรรมการผูจั้ดการ ธพส.
• กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
อายุ 56 ปี

ต�าแหน่งงานอืน่ในปัจจบัุน  
(ข้อมูล ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562)
• รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ด้านที่ราชพัสดุ

• ประธานคณะกรรมการ 
บริษัทสหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จ�ากัด

• กรรมการบริษัทโรงแรมเอราวัณ จ�ากัด (มหาชน)

คุณวุฒกิารศกึษา
• สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณทิต (ภาควิชาเคหพัฒนศาสตร์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• บริหารธุรกิจบัณฑิต (ภาควิชาการเงินและการธนาคาร)  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การอบรม
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60

• หลักสูตรการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์

• หลักสูตรขั้นสูง “ผู้น�าองค์การสู่อนาคต”  
(Futuristic Leadership) กรมธนารักษ์

• หลักสูตรการประเมินราคาทรัพย์สิน  
(Property Valuation Course) มูลนิธิสถาบันธนารักษ์ศึกษา

• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ส�านักงาน ก.พ.

ประสบการณ์ท�างาน
• ผู้อ�านวยการส�านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร  

กรมธนารักษ์

• ธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี

• ธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์

• กรรมการองค์การคลังสินค้า

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษิทัทีเ่ก่ียวข้องกับ ธพส.
• ไม่มี

การถือหลักทรพัย์ในบริษทัอืน่ทีเ่กีย่วข้อง
• ไม่มี

สดัส่วนการถือหุ้น ธพส. (ร้อยละ)
•  ไม่มี

การมส่ีวนได้ส่วนเสยีใน ธพส.
• ไม่มี

ความสมัพันธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการด้วยกัน
• ไม่มี

ประวัติการกระท�าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง
• ไม่มี

Ms. Amornrat Klamplob
• Director
• Member of the Executive Committee
• Chairman of the Public Relations Committee
• Chairman of the Nomination  

(for Managing Directors) Committee
• Member of the Nomination and Remuneration 

Committee
Age 56 years

Other Current Positions 
(As at 1 Janyuary 2019)
• Deputy Director-General of the Treasury Department (State Property)

• Chairman of the Syndicate of thai Hotels & Tourists  
Enterprises Limited Committee

• Director of the Erawan Group PCL.

Educational Background
• Master of Achitecture (Housing Management),  

Chulalongkorn University

• Bachelor of Business Administration (B.B.A.) (Finance and Banking), 
Bangkok University

Trainings
• National Defence Course, Thailand National Defence College, Class 60

• State Property Development Feasibility Study Course,  
the Treasury Department

• Futuristic Leadership Course, the Treasury Department

• Property Valuation Course,  
Dhanarak Study Institute Foundation

• Senior Executive Program, Office of the Civil Service  
Commission

Work Experience
• Director of Bangkok State Property Management Bureau,  

the Treasury Department  

• Director of Pathum Thani Provincial Treasury

• Director of Prachuap Khiri Khan Provincial Treasury

• Director of Public Warehouse Organization

Position in affiliated companies
• None

Ownership in affiliated companies
• None

Percentage of ownership in DAD’s shares
•  None

Interest in DAD
• None

Family relations with other directors
• None

History of legal offence during the last 10 years
• None
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นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล
• กรรมการ ธพส.
• ประธานกรรมการความเสีย่ง
• ประธานอนุกรรมการพจิารณาผลตอบแทน 

กรรมการผูจั้ดการ ธพส.
อายุ 54 ปี

ต�าแหน่งงานอืน่ในปัจจบัุน  
(ข้อมูล ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562)
• อธิบดีกรมบังคับคดี

• กรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.)

• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ บริษัทไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

คุณวุฒกิารศกึษา
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) Walter A.Haas School of Business, 

University of California at Berkeley, the United States of America  

• นิติศาสตรมหาบัณฑิต (L.L.M.) Harvard Law School,  
the United States of America  

• เนติบัณฑิตไทย (นบท.) ส�านักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

• นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม
• หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 127/2010  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 15 
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  
ส�านักงานศาลยุติธรรม

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 25 
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

• หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 5  
ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

• หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 2  
ส�านักงบประมาณ

• หลักสูตรผู้บริหารงานกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 6  
ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประสบการณ์ท�างาน
• อธิบดีกรมคุมประพฤติ

• ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

• รองผู้อ�านวยการส�านักงานกิจการยุติธรรม

• ช่วยปฏิบัติราชการทางศูนย์อ�านวยการบริหาร 
จังหวัดชายแดนภาคใต้  (ศอ.บต.)

• รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

• ผู้อ�านวยการส�านักกฎหมาย ส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษิทัทีเ่ก่ียวข้องกับ ธพส.
• ไม่มี

การถือหลักทรพัย์ในบริษทัอืน่ทีเ่กีย่วข้อง
• ไม่มี

สดัส่วนการถือหุ้น ธพส. (ร้อยละ)
•  ไม่มี

การมส่ีวนได้ส่วนเสยีใน ธพส.
• ไม่มี

ความสมัพันธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการด้วยกัน
• ไม่มี

ประวัติการกระท�าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง
• ไม่มี

Ms. Ruenvadee Suwanmongkol
• Director 
• Chairman of the Risk Committee
• Chairman of the Remuneration (for Managing 

Directors) Sub-Committee
Age 54 years

Other Current Positions 
(As at 1 Janyuary 2019)
• Director-General of Legal Execution Department, Ministry of Justice

• Director of Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives 

• Independent Director of IRPC PCL.

Educational Background
• Master of Business Administration (M.B.A.), Walter A. Haas School 

of Business, University of California, Berkeley, the United States of America

• Master of Laws (LL.M.), Harvard Law School,  
the United States of America  

• Thai Barrister, Legal Training Institute, Thai Bar Association  

• Bachelor of Laws (LL.B.) (First Class Honors with Gold Medal), 
Chulalongkorn University

Trainings
• Director Certificate Program (DCP), Class 127/2010, 

Thai Institute of Directors Association (IOD)  

• The Program of Senior Executive of Justice Administration, Class 15, 
National Justice Academy, Judicial Training Institute,  
Office of Courts of Justice

• Diploma, National Defence College, the Joint State-Private Sector 
Course, Class 25, the National Defence College of Thailand (NDC)

• The Anti-Corruption Strategic Management Course for Senior 
Executive, Class 5, Office of the National Anti-Corruption 
Commission

• Budgeting for Senior Executives Program, Class 2, Bureau of Budget

• Government Senior Legal Executives Training Program, Class 6, 
Office of the Council of State

Work Experience
• Director-General of the Department of Probation, Ministry of Justice

• Inspector General of the Ministry of Justice 

• Deputy Director of the Office of Justice Affairs, Ministry of Justice

• Southern Border Provinces Administrative Centre

• Deputy Director-General of the Rights and Liberties Protection 
Department, Ministry of Justice  

• Director of the Office of Legal Affairs, the Office of the Permanent 
Secretary 

Position in affiliated companies
• None

Ownership in affiliated companies
• None

Percentage of ownership in DAD’s shares
•  None

Interest in DAD
• None

Family relations with other directors
• None

History of legal offence during the last 10 years
• None
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นายดนุชา พิชยนันท์
• กรรมการ ธพส.
• กรรมการตรวจสอบ
• อนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 

กรรมการผูจั้ดการ ธพส.

อายุ 48 ปี

ต�าแหน่งงานอืน่ในปัจจบัุน  
(ข้อมูล ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562)
• รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
• กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
• กรรมการบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน

คุณวุฒกิารศกึษา
• Master of Science in Engineering Management,  

George Washington University , the United States of America

• วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 211/2015  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Executive Program in Energy Literacy for a Sustainable Future 

Program (TEA Class 10), Thailand Energy Academy
• นักบริหารระดับสูง : ผู้น�าที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.)  

รุ่นที่ 78/2556/ส�านักงาน ก.พ.
• นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง 

(นยปส.) รุ่นที่ 7/2559/ส�านักงาน ป.ป.ช.

ประสบการณ์ท�างาน
• ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรง

คุณวุฒิ)/ส�านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
• ผู้อ�านวยการส�านักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ/สศช.
• กรรมการอิสระบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
• กรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ
• ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์กองทุนวิจัย

และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม 
เพื่อประโยชน์สาธารณะ

• อนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  
เพื่อประโยชน์สาธารณะ

• กรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ
• กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
• รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างยุทธศาสตร์ชาติ

• กรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษิทัทีเ่ก่ียวข้องกับ ธพส.
• ไม่มี

การถือหลักทรพัย์ในบริษทัอืน่ทีเ่กีย่วข้อง
• ไม่มี

สดัส่วนการถือหุ้น ธพส. (ร้อยละ)
•  ไม่มี

การมส่ีวนได้ส่วนเสยีใน ธพส.
• ไม่มี

ความสมัพันธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการด้วยกัน
• ไม่มี

ประวัติการกระท�าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง
• ไม่มี

Mr. Danucha Pichayanan
• Director
• Member of the Audit committee
• Member of the Remuneration  

(for Managing Directors) Sub-Committee

Age 48 years

Other Current Positions 
(As at 1 Janyuary 2019)
• Deputy Secretary of Office of National Economic and  

Social Development Council

• Director of Provincial Electricity Authority

• Director of PTT PLC.

• Director of National Energy Reform

Educational Background
• Master of Engineering Management  

George Washington University, the United States of America

• Bachelor of Engineer, Chulalongkorn University

Trainings
• Director Certificate Program (DCP211/2015),  

Thai Institute of Directors Association (IOD)
• Executive Program in Energy Literacy for a Sustainable Future 

Program (TEA Class 10), Thailand Energy Academy

• The Civil Service Executive Development Program  
: Visionary And Moral Leadership : Class 78/2013

• Senior Anti-corruption Strategy Executive Course, Class 7/2016,  
Office of the National Anti-corruption Commission

Work Experience
• Policy and Planning Advisor of Offce of the National 

Economic and Social Development Board
• Director of Government Investment Project Analysis Bureau
• Independent Director of PTT PLC.
• Member of the Executive Committee of 

National Electronics and Computer Technology Center
• Member of the Executive Committee of Broadcasting and 

Telecommunications Research and Development Fund  
for the Public Interest

• Chairman of the Policy Driven and Strategic Planning  
Sub-Committee, Broadcasting and Telecommunications Research 
and Development Fund for the Public Interest

• Subcommittee of Monitoring and Evaluation of the Project, 
Broadcasting and Telecommunications Research and Development 
Fund for the Public Interest

• Director of Performance Evaluation of State Enterprise
• Member of the Bureau Committee of Expenditure Bureau Budget 2019
• Vice Chairman of the Extraordinary Commission considered studying 

the national strategy

• Director of National Energy Reform
Position in affiliated companies
• None
Ownership in affiliated companies
• None
Percentage of ownership in DAD’s shares
•  None
Interest in DAD
• None
Family relations with other directors
• None
History of legal offence during the last 10 years
• None
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นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล
• กรรมการ ธพส.
• กรรมการบริหาร
• ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
• ประธานกรรมการก�ากบัดแูลกจิการและ 

ความรับผดิชอบต่อสงัคม
• ประธานกรรมการประเมนิผลการปฏบิติังานและ

พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผูจั้ดการ ธพส.

อายุ 63 ปี

ต�าแหน่งงานอืน่ในปัจจบัุน  
(ข้อมูล ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562)
• กรรมการกฤษฎีกา

คุณวุฒกิารศกึษา
• เนติบัณทิตไทย 

• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม
• หลักสูตร นักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 52  

(พ.ศ. 2549 - 2550)

• การป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (2550)

ประสบการณ์ท�างาน
• รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

• กรรมการร่างกฎหมายประจ�า (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

• ผู้อ�านวยการศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

• ผู้อ�านวยการกองยกร่างกฎหมาย ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

• กรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยบูรพา

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษิทัทีเ่ก่ียวข้องกับ ธพส.
• ไม่มี

การถือหลักทรพัย์ในบริษทัอืน่ทีเ่กีย่วข้อง
• ไม่มี

สดัส่วนการถือหุ้น ธพส. (ร้อยละ)
•  ไม่มี

การมส่ีวนได้ส่วนเสยีใน ธพส.
• ไม่มี

ความสมัพันธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการด้วยกัน
• ไม่มี

ประวัติการกระท�าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง
• ไม่มี

Mr. Thamanit Sumantakul
• Director
• Member of the Executive Committee   
• Chairman of the Nomination and Remuneration 

Committee 
• Chairman of the Corporate Governance and 

Corporate Social Responsibility Committee  
• Chairman of the Evaluation and Compensation  

(for Managing Directors) Committee

Age 63 years  
Other Current Positions 
(As at 1 Janyuary 2019)
• Councilor of State

Educational Background
• The Barrister  

• Bachelor of Laws, Thammasat University

Trainings
• Senior Executive Program I, Class 52 (2006-2007)  

• National Defence Course,  
Thailand National Defence College (2007)

Work Experience
• Deputy Secretary-General of the Council of State 

• Permanent Law Councillor (Senior Expert)

• Director of the Federal Law Information Center,  
the Office of the Council of State   

• Director of the Legal Drafting Division,  
the Office of the Council of State    

• Member of the Financial and Property Management Committee, 
Burapha University

Position in affiliated companies
• None

Ownership in affiliated companies
• None

Percentage of ownership in DAD’s shares
•  None

Interest in DAD
• None

Family relations with other directors
• None

History of legal offence during the last 10 years
• None
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นายชลัช ชินธรรมมิตร์
• กรรมการ ธพส.
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
• กรรมการสรรหากรรมการผูจั้ดการ ธพส.
อายุ 49 ปี

ต�าแหน่งงานอืน่ในปัจจบัุน  
(ข้อมูล ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562)
• กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบีบีจีไอ จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ ่
บริษัทน�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการบริษัทโรงไฟฟ้าน�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด

• กรรมการบริษัทขอนแก่นแอลกอฮอล์ จ�ากัด

• กรรมการบริษัทราชาเซรามิค จ�ากัด

• กรรมการบริษัท KSL Real estate จ�ากัด

• กรรมการบริษัทไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการบริษัทเคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการบริษัทบางจากไบโอฟูลแอล จ�ากัด

• กรรมการบริษัทบางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จ�ากัด

คุณวุฒกิารศกึษา
• บริหารธุรกิจมหาบัณทิต (M.B.A.) (Finance and Banking),  

Mercer University, the United States of America

• บริหารธรุกจิบัณฑติ เอกการเงนิการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสมัชัญ

การอบรม
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 10  
สถาบันวิทยาการตลาดทุน

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 6  
สถาบันวิทยาการพลังงาน

• หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและ 
การลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม 

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษิทัทีเ่ก่ียวข้องกับ ธพส.
• กรรมการบริษทัดีเอดี เอสพวีี จ�ากดั (ตัง้แต่วันที ่27 เมษายน 2559)

การถือหลักทรพัย์ในบริษทัอืน่ทีเ่กีย่วข้อง
• ไม่มี

สดัส่วนการถือหุ้น ธพส. (ร้อยละ)
•  ไม่มี

การมส่ีวนได้ส่วนเสยีใน ธพส.
• ไม่มี

ความสมัพันธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการด้วยกัน
• ไม่มี

ประวัติการกระท�าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง
• ไม่มี

Mr. Chalush Chinthammit
• Director  
• Chairman of the Audit Committee
• Member of the Nomination and Remuneration  

(for Managing Director) Committee
Age 49 years

Other Current Positions 
(As at 1 Janyuary 2019)
• President of BBGI PCL.

• Director and Deputy Managing Director of Khon Kaen SugarIndustry PCL.

• Director of Khon Kaen Sugar Power Plant Co., Ltd. 

• Director of Khon Kaen Alcohol Co., Ltd.  

• Director of Chengteh Chinaware (Thailand) Co., Ltd

• Director of KSL Real Estate Co., Ltd.  

• Director of Thai Sugar Terminal PCL.

• Director of KSL Greeninnovation PCL.

• Director of Bangchakbiofuel Co., Ltd.

• Director of Bangchakbioethanol (Chachoengsao) Co., Ltd.

Educational Background
• Master of Business Administration (M.B.A.) (Finance and Banking),  

Mercer University, the United States of America  

• Bachelor of Business Administration (B.B.A.) (Finance and Banking), 
Assumption University

Trainings
• Director Accreditation Program (DAP) Class 17/2004,  

Thai Institute of Directors

• Capital Market Academy Programs (CMA.) Class 10. 
Capital Market Academy

• Thailand Energy Academy (TEA) Class 6,  
Thailand Energy Academy

• Business and Industrial Development Program (BID) Class 3, 
Institute of Business and Industrial Development

Position in affiliated companies
• Director of DAD SPV Co., Ltd. (since 27 April 2016)

Ownership in affiliated companies
• None

Percentage of ownership in DAD’s shares
•  None

Interest in DAD
• None

Family relations with other directors
• None

History of legal offence during the last 10 years
• None
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นายปกรณ์ อาภาพันธุ์
• กรรมการ ธพส.
• ประธานกรรมการบรหิารจัดการสารสนเทศ 

และการสือ่สาร
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการสรรหากรรมการผูจั้ดการ ธพส.

อายุ 50 ปี

ต�าแหน่งงานอืน่ในปัจจบัุน  
(ข้อมูล ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562)
• ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

• กรรมการบริหารส�านักงานเทคโนโลยีอวกาศ 
และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

คุณวุฒกิารศกึษา
• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) (Civil Engineering),  

Purdue University, Indiana, the United States of America 

• วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (M.Sc.) Engineering (Civil Engineering), 
Purdue University, Indiana, the United States of America 

• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

การอบรม
• หลักสตูรการก�ากบัดูแลกจิการส�าหรับกรรมการและผูบ้ริหารระดับสูง 

ของรฐัวิสาหกจิและองค์การมหาชน รุ่นที ่17 สถาบันพระปกเกล้า

• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยส�าหรับนักบริหารระดับสูง  
รุ่นที่ 20 (ปปร.20) สถาบันพระปกเกล้า

• หลักสูตรพลังงานส�าหรับผู้บริหาร รุ่นที่ (EEP 1) สถาบันพลังงานเพื่อ
อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุข  
รุ่นที่ (4ส4) สถาบันพระปกเกล้า

• Audit Committee Program (ACP) รุ่น 34/2011 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 72/2008 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตรผู้น�าการเมืองยุคใหม่ รุ่น 3 (นมป.3) สถาบันพระปกเกล้า

ประสบการณ์ท�างาน
• กรรมการบริษัทดาต้า มายนิ่ง จ�ากัด

• กรรมการบริหารส�านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน)

• กรรมการและกรรมการตรวจสอบบริษัทตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จ�ากัด 
(มหาชน)   

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษิทัทีเ่ก่ียวข้องกับ ธพส.
• กรรมการบริษัท ดีเอดี เอสพีวี จ�ากัด (ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560)

การถือหลักทรพัย์ในบริษทัอืน่ทีเ่กีย่วข้อง
• ไม่มี

สดัส่วนการถือหุ้น ธพส. (ร้อยละ)
•  ไม่มี

การมส่ีวนได้ส่วนเสยีใน ธพส.
• ไม่มี

ความสมัพันธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการด้วยกัน
• ไม่มี

ประวัติการกระท�าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง
• ไม่มี

Mr. Pakorn Apaphant
• Director
• Chairman of the Information and Communication 

Management Committee  
• Member of the Audit committee  
• Member of the Nomination and Remuneration  

(for Managing Director) Committee
Age 50 years

Other Current Positions 
(As at 1 Janyuary 2019)
• Chairman of the board of Single Point Parts (Thailand) PCL.

• Director of Expressway Authority of Thailand  

• Member of the Executive Director of Geo-Informatics and Space 
Technology Development Agency (Public Organization)

Educational Background
• Doctor of Philosophy (Ph.D.) (Civil Engineering),  

Purdue University, Indiana, the United States of America

• Master of Science (M.Sc.), Engineering (Civil Engineering),  
Purdue University, Indiana, the United States of America  

• Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering),  
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang 

Trainings
• Corporate Governance for Director and Senior Executive of State 

Enterprises and Public Organization Class 17,  
King Prajadhipok’s Institute  

• Politics and Governance in Democratic Systems for Executives, Class 20, 
King Prajadhipok’s Institute 

• Executive Energy Program (EEP 1),  
The Institute of Industrial Energy, the Federation of Thai industries

• Promotion of a Peaceful Society, King Prajadhipok’s Institute

• Audit Committee Program (ACP), Class 34/2011,  
Thai Institute of Directors  

• Director Accreditation Program (DAP), Class 72/2008,  
Thai Institute of Directors  

• Political Leadership in the New Era, Class 3,  
King Prajadhipok’s Institute

Work Experience
• Director of Data Mining Co., Ltd.  

• Member of the Executive Committee of  
Software Industry Promotion Agency (Public Organization)  

• Director and the Audit Committee of Eastern Commercial Leasing PCL.

Position in affiliated companies
• Director of DAD SPV Co., Ltd. (since 1 August 2017)

Ownership in affiliated companies
• None

Percentage of ownership in DAD’s shares
•  None

Interest in DAD
• None

Family relations with other directors
• None

History of legal offence during the last 10 years
• None
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นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์
• กรรมการ ธพส.
• กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหาร ธพส.
• กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการก�ากบัดูแลกจิการ

และความรับผดิชอบต่อสงัคม
• กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
• กรรมการความเสีย่ง
• กรรมการบรหิารจดัการสารสนเทศและการสือ่สาร
• กรรมการสรรหากรรมการผูจ้ดัการ ธพส.
• รักษาการ กรรมการผูจั้ดการ ธพส.

อายุ 46 ปี

ต�าแหน่งงานอืน่ในปัจจบัุน  
(ข้อมูล ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562)
• กรรมการบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการองค์การเภสัชกรรม

• กรรมการบริษัทเอสบี สยาม จ�ากัด

• กรรมการบริษัทสเปซแอทสยาม จ�ากัด

• กรรมการบริษัทเวนดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด

• กรรมการบริษัทดู เดย์ ดรีม จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการบริษัทเวดดิ้งพลัส จ�ากัด

คุณวุฒกิารศกึษา
• บริหารธรุกจิมหาบัณฑิต (M.B.A.) (Finance),  

Case Western Reserve University, the United States of America 

• วิทยาศาสตรบัณฑิต (B.S.) (Finance), University of Findlay,   
the United States of America

การอบรม
• หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังระดับสูง รุ่นที่ 3 กรมบัญชีกลาง

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 231/2016 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries 
(CGI) รุ่นที่ 7/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ท�างาน
• กรรมการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)

• ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยจ�ากัด (มหาชน)

• รองกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการบริษัทเมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษิทัทีเ่ก่ียวข้องกับ ธพส.
• กรรมการบริษทัดีเอดี เอสพวีี จ�ากดั (ตัง้แต่วันที ่27 เมษายน 2559)

การถือหลักทรพัย์ในบริษทัอืน่ทีเ่กีย่วข้อง
• ไม่มี

สดัส่วนการถือหุ้น ธพส. (ร้อยละ)
•  ไม่มี

การมส่ีวนได้ส่วนเสยีใน ธพส.
• ไม่มี

ความสมัพันธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการด้วยกัน
• ไม่มี

ประวัติการกระท�าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง
• ไม่มี

Mr. Songpol Chevapanyaroj
• Director  
• Member and Secretary the Executive Committee
• Member and Secretary of the Corporate 

Governance and Social Responsibility Committee
• Member of the Nomination and Remuneration 

Committee
• Member of the Risk Management Committee
• Member of the Information and Communication 

Management Committee
• Member of the Nomination and Remuneration  

(for Managing Director) Committee
• Acting Managing Director
Age 46 years

Other Current Positions 
(As at 1 Janyuary 2019)
• Director of Bangkok Commercial Asset Management PCL.

• Director of The Government Pharmaceutial Organization

• Director of SB Siam Co., Ltd.  

• Director of Space at Siam Co., Ltd.  

• Director of Vending Corporation Co., Ltd.  

• Director of Do Day Dream PCL.  

• Director of Wedding Plus Co., Ltd.

Educational Background
• Master of Business Administration (M.B.A.) (Finance),  

Case Western Reserve University, the United States of America 

• Bachelor of Science (Finance) 
University of Findlay, the United States of America

Trainings
• Advanced Financial Management Class 3,  

The Comptroller General’s Department  

• Director Certification Program (DCP), Class 231/2016  
Thai Institute of Directors   

• Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI),  
Class 7/2015, Thai Institute of Directors

Work Experience
• Director of Krungthai Asset Management PCL.  

• Senior Executive Vice President of Krungthai Bank PCL.  

• Advisor to the President of Krungthai Bank PCL.

• Executive Vice President of Kasikorn Bank PCL. 

• Director of Muang Thai Insurance PCL.

Position in affiliated companies
• Director of DHD SPV Co., Ltd. (since 27 April 2016)

Ownership in affiliated companies
• None

Percentage of ownership in DAD’s shares
•  None

Interest in DAD
• None

Family relations with other directors
• None

History of legal offence during the last 10 years
• None
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คณะกรรมการบริษัท (ระหว่างปี 2561)

Board of Directors (During the year 2018)

นายพชร อนันตศิลป์
Mr. Patchara  Anuntasilpa

ประธานกรรมการ 
Chairman of the Board

(ปฏิบัติหน้าที่ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561)  
(Performed duty until 30 September 2018)

นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด 
Ms. Banthornchome  Kaewsa-ard

กรรมการ 
Director

(ปฏิบัติหน้าที่ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2561)  
(Performed duty until 12 October 2018)

นายสุเมธ ดำารงชัยธรรม 
Mr. Sumeth  Damrongchaitham 

กรรมการและเลขานุการ 
Director and Secretary of the Board of Directors

(ปฏิบัติหน้าที่ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2561)  
(Performed duty until 30 August 2018)

นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์
Mr. Sompong  Tantapart

รองประธานกรรมการ 
Vice Chairman of the Board

(ปฏิบัติหน้าที่ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2561)  
(Performed duty until 12 October 2018)

นายชนินทร์ จงเจริญยานนท์
Mr. Chanin  Chongcharoenyanon

กรรมการ 
Director

(ปฏิบัติหน้าที่ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2561)  
(Performed duty until 21 August 2018)

2

4

1

3

5
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คณะผู้บริหารบริษัท
Management Team

นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์
Mr. Songpol  Chevapanyaroj

กรรมการ ธพส. รักษาการแทน 
กรรมการผู้จัดการ

(ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2561)
Board of directors Acting Managing Director
(Took office on 31 August 2018)

นางจิรสา วงศ์ธรรมสรณ์
Mrs. Jirasa  Wongthummasorn

รองกรรมการผู้จัดการ สายนโยบาย
Deputy Managing Director, Policy

1

2

3

4

นายฉัตรวิชญ์ เสริมดำารงศักดิ์
Mr. Chatwit  Sermdumrongsak

รองกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ
Deputy Managing Director, Operation 

นางสาวมลฤดี ชุติมาสกุล
Ms. Monruedee  Chutimasakul

ผู้อ�านวยการ ฝ่ายบัญช ี
(รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบัญชีและการเงิน) 

(ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2561)
Director, Accounting 

(Acting Assistant Managing Director - Accounting and Finance Division)
(Took office on 6 July 2018) 
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นายไพบูลย์ พลประจักษ์
Mr. Paiboon  Polprajak

ผู้อ�านวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย
Senior Director, Legal 

นายวรชัย ตั้งคุณาภรณ์
Mr. Worachai  Tungkunaporn

ผู้อ�านวยการอาวุโส ศูนย์อ�านวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร
Senior Director, Engineering and Building Management Center

นางพรรณี นิติศรวุฒิ
Mrs. Punnee  Nitisorawut

ผู้อ�านวยการ ฝ่ายกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง
Director, Strategy and Risk Management 

5

7

8

6

นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์
Mr. Gran  Chayavichitsilp

ผู้อ�านวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร
Senior Director, Corporate Communication
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นายกฤตานน ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
Mr. Krittanon Palakawong  Na Ayudhya

ผู้อ�านวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
Director, General Administration 

นางสาวอัมพรพิลาส วัฒนสุโพธิ์
Ms. Ampornpilas  Wattanasupho

ผู้อ�านวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
(ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561)

Director, Internal Audit
(Took office on 1 October 2018) 

10

12

13

11

9

นายชยพล ลาภศิริ
Mr. Chayapol  Larpsiri

ผู้อ�านวยการ ฝ่ายการตลาด และพัฒนาธุรกิจ
Director, Marketing and Business Development 

นางสาวภคพร ช้อนทอง
Ms. Pakkaporn  Chontong

ผู้อ�านวยการ ศูนย์อ�านวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร
(ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561) 
Director, Engineering and Building Management Center
(Took office on 1 October 2018) 

นายนิกรณ์ ณ ลำาพูน
Mr. Nikorn  Na Lamphun

ผู้อ�านวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Director, Human Resources 
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ประวัติคณะผู้บริหารบริษัท
Personal Profile of Management Team

นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์
รกัษาการแทนกรรมการผูจ้ดัการ
ประวตักิารศกึษา
ปริญญาโท • บริหารธรุกจิมหาบัณฑิต (M.B.A.) (Finance),  
   Case Western Reserve University,  
   the United States of America
ปริญญาตรี • วิทยาศาสตรบณัฑิต (B.S.) (Finance),   
   University of Findlay,   
                     the United States of America

Mr. Songpol Chevapanyaroj
Board of directors Acting Managing Director
Educational Background
Master Degree • Master of Business Administration (M.B.A.)  
                       (Finance), Case Western Reserve University,     
                       the United States of America
Bachelor Degree • Bachelor of Science (Finance) 
                       University of Findlay,  
                       the United States of America

นางจิรสา วงศ์ธรรมสรณ์
รองกรรมการผูจ้ดัการ  สายนโยบาย
ประวตักิารศกึษา
ปริญญาโท • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
   สาขาวิชาการ จดัการภาครัฐ   
   สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
ปริญญาตรี • บรหิารธรุกจิบณัฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยสยาม

Mrs. Jirasa Wongthummasorn 
Deputy Managing Director, Policy
Educational Background
Master Degree • Master of Public Administration  
   (Public Management), National Institute  
   of Development Administration (NIDA)
Bachelor Degree • Bachelor of Business Administration  
                          (Accounting), Siam University

นายฉัตรวิชญ์ เสริมด�ารงศักดิ์
รองกรรมการผูจ้ดัการ  สายปฏบิตักิาร
ประวตักิารศกึษา
ปริญญาโท • เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (พฒันาการ  
   เศรษฐกจิ) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงนิ  
     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ปริญญาตรี • บรหิารธรุกจิบณัฑิต สาขาวิชาการ บริหารทัว่ไป  
   มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  
  • นิตศิาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลยัรามค�าแหง

Mr. Chatwit Sermdumrongsak
Deputy Managing Director, Operation 
Educational Background
Master Degree • Master of Economics (Economy Development),  
   Financial Economics Program, National Institute  
   of Development Administration (NIDA)
Bachelor Degree • Bachelor of Business Administration  
   (General Admistration), Ramkhamhaeng University
 • Bachelor of Laws, Ramkhamhaeng University

นางสาวมลฤดี ชุติมาสกุล
ผูอ้�านวยการ  ฝ่ายบญัช ี(รกัษาการ  
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายบญัชแีละการเงนิ)
ประวตักิารศกึษา
ปริญญาโท • บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ปริญญาตรี • บริหารธรุกจิบัณฑติ สาขาวิชาบัญชี  
   สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล  
   วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ, CPA

Ms. Monruedee Chutimasakul
Director, Accounting (Acting Assistant Managing Director  
- Accounting and Finance Division)
Educational Background
Master Degree • Master of Accountancy, Thammasat University
Bachelor Degree • Bachelor of Business Administration  
   (Accounting), Rajamangala University of   
                          Technology Krungthep (RMUTK), CPA

นายกรานต์ ฉายาวจิติรศลิป์
ผูอ้�านวยการอาวโุส  ฝ่ายสือ่สารองค์กร
ประวตักิารศกึษา
ปริญญาโท • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • The Executive Management Academy, UCLA
ปริญญาตรี • บริหารธรุกจิบัณฑติ สาขาวิชาการตลาด   
   มหาวิทยาลัยรังสติ

Mr. Gran Chayavichitsilp 
Senior Director, Corporate Communication
Educational Background
Master Degree • Master of Public Administration,  
   Chulalongkorn University 
 • The Executive Management Academy, UCLA
Bachelor Degree • Bachelor of Business Administration (Marketing),
   Rangsit University
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นายวรชัย ตั้งคุณาภรณ์
ผูอ้�านวยการอาวโุส  ศนูย์อ�านวยการวศิวกรรม 
และบรหิารจดัการอาคาร
ประวตักิารศกึษา
ปริญญาโท • บริหารธุรกจิมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการทัว่ไป 
   สถาบันบณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร์ 
ปริญญาตรี • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Mr. Worachai Tungkunaporn
Senior Director, Engineering  
and Building Management Center
Educational Background
Master Degree • Master of Business Administration  
                          (General Administration), National Institute of  
   Development Administration (NIDA)
Bachelor Degree • Bachelor of Engineering (Electrical Engineering),   
   Khon Kaen University

นายไพบูลย์ พลประจักษ์
ผูอ้�านวยการอาวโุส  ฝ่ายกฎหมาย
ประวตักิารศกึษา
ปริญญาโท • นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
  • เนติบัณฑิตไทย ส�านกัอบรมศึกษากฎหมาย 
   แห่งเนติบัณฑติยสภา
ปรญิญาตรี • นิตศิาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

Mr. Paiboon Polprajak
Senior Director, Legal 
Educational Background
Master Degree • Master of Laws, Ramkhamhaeng University 
 • Thai Barrister, Institute of Legal Education,  
   Thai Bar Association
Bachelor Degree • Bachelor of Laws, Thammasat University

นางพรรณี นิติศรวุฒิ
ผูอ้�านวยการ  ฝ่ายกลยทุธ์และบรหิารความเสีย่ง
ประวตักิารศกึษา
ปริญญาโท • ครศุาสตรมหาบัณฑิต  
   มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา
ปริญญาตรี • บัญชีบัณฑติ มหาวิทยาลยักรุงเทพ

Mrs. Punnee Nitisorawut
Director, Strategy and Risk Management 
Educational Background
Master Degree • Master of Education, Bansomdejchaopraya   
   Rajabhat University
Bachelor Degree • Bachelor of Accountancy, Bangkok University

นายนิกรณ์ ณ ล�าพูน
ผูอ้�านวยการ  ฝ่ายทรพัยากรบคุคล
ประวตักิารศกึษา
ปริญญาโท • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
   สาขาการพฒันาทรัพยากรมนษุย์และองค์การ
   สถาบันบณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร์
ปริญญาตรี • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวนศาสตร์  
   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

Mr. Nikorn Na Lamphun 
Director, Human Resources 
Educational Background
Master Degree • Master of Science (Human Resource and  
   Organization Development), National Institute of  
   Development Administration (NIDA)
Bachelor Degree • Bachelor of Science (Forestry),  
   Kasetsart University

นายชยพล ลาภศิริ
ผูอ้�านวยการ  ฝ่ายการตลาด และพฒันาธรุกจิ
ประวตักิารศกึษา
ปริญญาโท • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร 
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  • Master of Business Administration  
                     (General Management) (International Program),  
   Kasetsart University  
ปริญญาตรี • วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร 
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Mr. Chayapol Larpsiri 
Director, Marketing and Business Development 
Educational Background
Master Degree • Master of Science (Agricultural Economics),   
   Kasetsart University
  • Master of Business Administration 
                          (General Management) (International Program),  
   Kasetsart University   
Bachelor Degree • Bachelor of Science (Agricultural Economics),   
   Kasetsart University
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นายกฤตานน ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
ผูอ้�านวยการ  ฝ่ายบรหิารทัว่ไป
ประวตักิารศกึษา
ปริญญาโท • ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาพัฒนาสังคม
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี • ศลิปศาสตรบณัฑิต สาขารัฐศาสตร์
   มหาวิทยาลยัรามค�าแหง

Mr. Krittanon Palakawong Na Ayudhya
Director, General Administration 
Educational Background
Master Degree • Master of Arts, Kasetsart University
Bachelor Degree • Bachelor of Arts, Ramkhamhaeng University

นางสาวภคพร ช้อนทอง
ผูอ้�านวยการ  ศนูย์อ�านวยการวศิวกรรม 
และบรหิารจดัการอาคาร
ประวตักิารศกึษา
ปริญญาโท • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทรัพยากรกายภาพ  
   facility management จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี • บรหิารธรุกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทัว่ไป  
   มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสนัุนทา

Ms. Pakkaporn Chontong 
Director, Engineering  
and Building Management Center
Educational Background
Master Degree • Master of Science,  
                           (Facility Management), Chulalongkorn University
Bachelor Degree • Bachelor of Business Administration                       
                          (Management), Suan Sunandha Rajabhat University

นางสาวอัมพรพิลาศ วัฒนสุโพธิ์
ผูอ้�านวยการ  ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ประวตักิารศกึษา
ปริญญาโท • วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  
   สาขาวิชาการตรวจสอบภายใน   
   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปริญญาตรี • บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

Ms. Ampornpilas Wattanasupho
Director, Internal Audit 
Educational Background
Master Degree • Master of Science (Internal Audit), 
                          The Thai Chamber of Commerce University
Bachelor Degree • Bachelor of Business Administration  
    (Accounting), Bangkok University

นายสุเมธ ด�ารงชัยธรรม
กรรมการผูจ้ดัการ

(ปฏิบัติหน้าที่ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2561
เนื่องจากลาออกจากต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ)  

Mr. Sumeth Damrongchaitham
Managing Directors

(Performed duty until 30 August 2018  
due to resignation)

นายสุรชัย สกุลเตชะธนา
ผูอ้�านวยการอาวโุส  ฝ่ายตรวจสอบภายใน

(ปฏิบัติหน้าที่ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
เนื่องจากเกษียณอายุ)  

Mr. Surachai Skultaechatana
Senior Director, Internal Audit  

(Performed duty until 30 September 2018 
due to retirement)
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ธพส. มีการพัฒนาด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ
อย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดท�าแผนงานโครงการสารสนเทศ
เพื่ อ ส นั บส นุนกา รท� า ง านทั้ ง ภ าย ในและภายนอก
องค์กร และการพัฒนาระบบเพื่อน�าไปสู ่องค์กรดิจิทัล
ในอนาคต นอกจากน้ียังมีโครงการที่สนับสนุนให้กลุ ่ม 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ สามารถเช่ือมโยงข้อมูลถึงกันได้ 
อย่างมปีระสทิธภิาพ เพือ่ให้สอดคล้องกบัความต้องการใช้งาน
และปรับปรุงประสิทธิภาพการด�าเนินงานให้สะดวก รวดเร็ว  
และคุ้มค่าต่อการจัดท�าโครงการ โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งผลให้ในปี 2561 ธพส. ได้รับรางวัล
รัฐวิสาหกิจดีเด่น ประเภท “รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น  
ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 
จึงนับเป็นการสร้างความภาคภูมิใจและเป็นขวัญก�าลังใจให้
ผู ้บริหารและพนักงานมีความมุ่งในในการพัฒนาปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการด�าเนินงานต่อไป

DAD has continuous development in information  
management by creating an information project plan to 
support work both inside and outside the organization and 
system development to lead the digital organization in the 
future. In addition, there are projects that support various  
stakeholders can connect to each other effectively 
In order to comply with the requirements for use and improve  
operational efficiency to be convenient, fast and worth 
the project preparation by taking into account the benefits  
for stakeholders. As a result, in 2018, DAD received 
the Outstanding State Enterprise Award for “Outstanding  
Enterprise Development Award In information management” 
for the second consecutive year,  that bringing pride and 
morale for executives and employees to focus on the  
development of operational efficiency.

Honorary Awards

รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น State-owned Enterprise of 
the Year Awards

ปี 2561 (2018)

ปี 2560 (2017)

ปี 2559 (2016)

ปี 2558 (2015)
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อาคารธนพิพัฒน์เป็นอาคารส�านักงานใหญ่แห่งใหม่ของ 
ธพส. ภายใต้หลักแนวคิดที่มุ่งเน้นความย่ังยืนส�าหรับอาคาร
ส�านักงาน โดยเป้าหมายหลักของแนวคิดน้ีคือเพ่ือให้เกดิความ
สมดุลระหว่างคุณภาพทางนิเวศวิทยา เศรษฐกิจ สังคม และ 
วัฒนธรรม เพ่ือเป็นการแสดงให้เหน็ถงึความมุง่มัน่ของ ธพส. 
ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ธพส.จึงด�าเนินการตามมาตรฐาน
เพือ่ทีจ่ะได้รับการรบัรองระดับแพลทนิมัจากสภาอาคารยัง่ยนื 
แห่งเยอรมนั (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, 
DGNB) 

“อาคารธนพพิฒัน์” แปลว่า อาคารทีเ่จริญด้วยทรัพย์สมบตัิ 
อันเป็นศิริมงคล อาคารน้ีมกีารออกแบบภายใต้แนวคิดการน�า
รูปทรงปีกนกวายุภักษ์มาเป็นโครงของตัวอาคาร ส่ือถึงความ
เป็นส่วนหน่ึงของกระทรวงการคลงัและกรมธนารักษ์ โดยมุง่เน้น
ออกแบบให้เป็นอาคารอนุรกัษ์พลังงานทีใ่ส่ใจสิง่แวดล้อม และใช้
พลังงานอย่างคุ้มค่า ค�านึงถงึประสทิธภิาพการใช้งานในอนาคต 
ต้ังแต่กระบวนการก่อสร้าง ไปจนถึงการบ�ารุงรักษาอาคารที่
ค�านึงถึงปัจจัยส�าคัญที่ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน ทั้งพลังงาน  
สิง่แวดล้อม เศรษฐกจิและสงัคม โดยเน้นทัง้ความโดดเด่นของ

Dhanaphiphat building is the new head office buiding  
of DAD under the concept of sustainability oriented for 
office buildings. The main goal of this concept is to  
create a balance between ecological, economic, social and 
cultural quality in order to demonstrate the commitment of 
DAD in sustainable development. Therefore, DAD follows 
the standard in order to receive a platinum certification 
from German Sustainable Building Council (Deutsche 
Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, DGNB).

“Dhanaphiphat Building” means buildings that grow 
with wealth. This building is designed under the concept 
of bringing the Vayupak wing shape into the structure of 
the building represented as part of the Ministry of Finance 
and the Treasury Department. Focusing on designing to 
be an energy conservation building that is environmentally 
conscious and use energy efficiently taking into account the 
efficiency of future use since the construction process to 
maintenance of buildings that take into account important 
factors covering all aspects, including energy, environment, 
economy and society by emphasizing both the outstanding 
design along with sustainable innovation whether using the 

อาคารธนพิพัฒน์ ได้รับการรับรอง
เกณฑ์มาตรฐานอาคารยั่งยืน 
Pre-Certification ในระดับ 
แพลตตินั่มจากสภาอาคารยั่งยืน 
ของเยอรมนั (German Sustainable  
Building Council – DGNB)

Dhanaphiphat Building received 
the certification of sustainable 
building standards Pre-Certification 
at the Platinum level from the 
German Sustainable Building 
Council (German Sustainable 
Building Council – DGNB)
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การออกแบบควบคู่กับนวัตกรรมที่ยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นการใช้
แผงบงัแดดปรับทศิทางอัตโนมตัติามทศิทางของแสงแดด ควบคู ่
กับการใช้กระจก Low-E และการติดตั้งฉนวนบริเวณผนัง  
ฝ้าเพดาน และหลังคา เพื่อป้องกันความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร,  
การใช้ระบบ Energy Recovery wheel หรือระบบปรับอากาศทีน่�า
ความเยน็จากอากาศทีป่ล่อยทิง้จากการท�าความเยน็ในอาคาร
มาแลกเปล่ียนพลังงานกบัอากาศบริสทุธิจ์ากภายนอกอาคาร,  
มกีารใช้พลังงานแสงอาทติย์ (Solar PV) พร้อมระบบควบคมุ
และบันทกึค่าพลังงานเพือ่ควบคมุการใช้พลังงาน,มสีถานีชาร์จ
ไฟฟ้า เพือ่รองรับและส่งเสรมิการใช้รถยนต์ไฟฟ้า พร้อมทัง้เปิด
ให้บริการรถยนต์ไฟฟ้าขนส่งสาธารณะภายในโครงการ , มรีะบบ
เปิด-ปิดไฟอัตโนมติั เพือ่ช่วยประหยดัพลงังาน , มรีะบบไฟทีใ่ห้
ระดบัความสว่างทีเ่หมาะสมและมกีารป้องกนัการสะท้อนเข้าตา,  
เลอืกใช้วัสดุก่อสร้างทีม่สีารประกอบอินทรีย์ระเหยต�า่ (Low VOC)  
เพื่อให้อาคารมีความปลอดภัยส�าหรับผู้ใช้อาคาร, เลือกใช้
สุขภัณฑ์ประหยัดน�้า, มีพ้ืนที่สีเขียวส�าหรับพักผ่อนที่ส�าคัญ
อาคารน้ียงัได้มกีารออกแบบให้มรีะบบเติมอากาศบริสทุธิเ์ป็น
ไปตามมาตรฐาน เพือ่สขุภาพและประสทิธภิาพการท�างานของ
พนักงาน และยงัมกีารออกแบบทีเ่น้น Universal Design รองรับ
กลุ่มผูส้งูอาย ุเด็กและผูพ้กิาร เพือ่ให้เข้าถงึบรกิารของ ธพส. ได้
อย่างสะดวก ด้วยเหตุน้ี อาคารธนพพัิฒน์ จงึได้รับการรับรอง 
เกณฑ์มาตรฐานอาคารยัง่ยนื Pre-Certification ในระดับแพลตติน่ัม 
จากสภาอาคารยั่งยืนของเยอรมัน (German Sustainable  
Building Council – DGNB) ก่อนการก่อสร้างอาคารแล้วเสรจ็ 
ซึง่มอีงค์ประกอบทางคุณภาพหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นคณุภาพ
สิ่งแวดล้อม คุณภาพทางเศรษฐกิจ คุณภาพทางสังคมและ
วัฒนธรรมการท�างาน คุณภาพทางเทคนิค คณุภาพกระบวนการ 
และคณุภาพของไซด์งาน ซึง่ถอืเป็นอาคารส�านักงานและอาคาร
ภาครัฐแห่งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทีไ่ด้รับการรับรอง
มาตรฐานดังกล่าว และอาคารหลังน้ียงัเป็นต้นแบบของอาคาร
ภาครัฐต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ทั้งยังเป็นศูนย์การเรียนรู้อาคาร 
อนุรักษ์พลังงานส�าหรับภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบัน 
การศกึษา อีกด้วย ธพส.มุง่มัน่เพิม่ศกัยภาพและบูรณาการด้าน
การให้บริการแก่ประชาชน ทั้งยังค�านึงถึงการดูแลและใส่ใจ 
สิง่แวดล้อมทีเ่ร่ิมต้ังแต่พนกังาน ตลอดจนการก่อสร้างอาคารที่
ช่วยประหยัดพลังงาน ซึง่อาคารธนพพิฒัน์จะเป็นส่วนหน่ึงทีช่่วย
อนุรักษ์พลังงานและสิง่แวดล้อม คุณภาพชีวิตทีดี่ขึน้ ลดค่าใช้จ่าย
เพิม่เติม มสีขุภาพดีช่วยลดการเจบ็ป่วย การก่อสร้างอาคารใช้
ทรัพยากรน้อยลง ปล่อยกา็ซเรอืนกระจกลดลง จากการรีไซเคิล
วัสดุ ลดของเสยีเป็นการปกป้องสิง่แวดล้อม

sun visor, adjust the direction automatically according to 
the direction of sunlight. Coupled with the use of low-E 
glass and the installation of insulation on walls, ceilings 
and roofs to prevent heat entering the building to prevent 
heat entering the building, using the Energy Recovery wheel 
system or air conditioning system that brings coolness from 
the air released from cooling in the building to exchange 
energy with fresh air from outside the building, using solar 
power (Solar PV) with control and energy saving system to 
control energy consumption, with electric charging stations 
to support and promote the use of electric cars along with 
the opening of electric cars, public transportation within 
the project, with automatic power-off system to help save 
energy, there is a power system that provides optimum 
brightness levels and has protection against eye reflection,  
choose building materials with low volatile organic  
compounds (Low VOC) in order to ensure the building is 
safe for building users, use water-saving sanitary ware, 
have green space for relaxation. This building has also 
been designed to have a filling system. Fresh air meets  
standards for health and performance of employees and 
also has a design that focuses on Universal Design to 
support the elderly group children and disabled people 
to provide convenient access to the services of DAD.  
For this reason, Dhanaphiphat Building Therefore received  
the certification of sustainable building standards  
Pre-Certification At the Platinum level from the German 
Sustainable Building Council (German Sustainable Building 
Council – DGNB) before the construction of the building 
is completed which has many quality components whether 
it is environmental quality, economic quality social quality 
and work culture, technical quality, process quality and 
the quality of the job site which is considered as the first 
office building and government building in Southeast Asia 
that has been certified as such. Besides, this building 
is also the prototype of various government buildings  
that will happen It is also a learning center for energy  
conservation buildings for the public sector, the private 
sector and educational institutions. DAD is committed to 
increasing the potential and integration of services to the 
people. It also takes into account the care and attention 
of the environment starting from employees. As well as 
building construction that saves energy Dhanaphiphat 
Building will be a part that helps conserve energy and the 
environment, better quality of life, reduce additional costs, 
healthy and help reduce illness, building construction 
uses fewer resources, release the greenhouse glass from  
material recycling and reduce waste to protect the  
environment.
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ธพส. ได ้ส ่งอาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี)  
ศนูย์ราชการเฉลิมพระเกยีรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐ 
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการ 
ใช้พลังงานในอาคาร ปีที่ 5 (ประเภทอาคารส�านักงาน)  
ได้ผ ่านเกณฑ์ระดับที่ 1 และได้สมัครเข้าร ่วมประกวด 
ตราสัญลักษณ์ ในระดับที่ 2 โดยได้ผ่านเกณฑ์และการ 
พิจารณาจากการไฟฟ ้านครหลวง (กฟน.)ให ้ ได ้รับ 
ตราสัญลักษณ์ ระดับที่ 2 “กฟน.อาคารประหยัดพลังงานดี
เลิศ” พร้อมเงนิรางวัล 1,000,000 บาท โดยได้รับมอบรางวัล 
และตราสัญลักษณ์ “MEA Energy Saving Building 2017”  
เมือ่วันที ่27 มนีาคม 2561 ณ โรงละครเคแบงค์สยามพฆิเนศ 
ศนูย์การค้าสยามสแควร์วัน กรุงเทพฯ

Ratthaprasasanabhakti Building (Building B)  
The Government Complex Commemorating His Majesty  
The King’s 80th Birthday Anniversary, 5th December, B.E. 2550 
(2007), was participated in a project to promote energy  
efficiency improvement in the 5th year of the building  
(office building type).  After The building has been passed 
the criteria of Level 1, we continue participated in a project 
of level 2 the symbol competition, “MEA Excellent Energy 
Saving Building” arranged by Metropolitan Electricity Authority 
(MEA), we passed the criteria and received award of level 2  
symbol competition, “MEA Excellent Energy Saving Building 
2017” with a prize of 1,000,000 baht on 27 March 2018  
at the KBank Siam Pic-Ganesha, Siam Square One, Bangkok.

รางวัล ประเภทตราสัญลักษณ์  
“กฟน.อาคารประหยดัพลงังานดเีลศิ” 

The reward for symbol  
competition “MEA Excellent 
Energy Saving Building” 
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ข้อมูลที่ส�ำคัญทำงกำรเงิน
Essential Financial Data

หน่วย : ล้ำนบำท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงิน ธพส.

2561 2560 2559 2561 2560 2559

สถานะทางการเงิน    

รายได้ 2,857.25 3,657.56 2,985.17 2,640.16 3,486.43 2,864.24 

ค่าใช้จ่าย 855.23 1,096.44 1,007.94 848.55 1,089.81 1,001.26 

ต้นทุนทางการเงิน 1,390.41 1,392.28 1,396.40 1,437.83 1,460.14 1,516.73 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 80.71 296.74 - 80.71 296.74 -

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี 530.90 872.10 580.83 273.07 639.74 346.25 

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี (0.37) (1.79) 0.35 (0.37) (1.79) 0.35 

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 530.53 870.31 581.18 272.70 637.95 346.60 

สินทรัพย์ 25,725.21 25,154.14 23,837.81 19,602.30 20,130.54 19,632.05 

หนี้สิน 22,806.83 22,758.29 22,312.27 19,071.43 19,864.36 20,003.82 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,918.38 2,395.85 1,525.54 530.87 266.18 (371.77)

สภาพคล่องทางการเงิน    

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)  
   กิจกรรมการด�าเนินงาน

856.19 798.95 685.68 (170.84) (62.87) (126.52)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (913.20) (529.73) (743.77) (13.36) 134.73 (83.18)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน (14.22) (14.93) (14.93) 112.88 183.67 137.77 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น  
   (ลดลง) สุทธิ

(71.23) 254.28 (73.02) (71.32) 255.53 (71.93)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 530.57 276.28 349.30 529.21 273.68 345.61 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 459.33 530.57 276.28 457.88 529.20 273.68 

อัตราส่วนทางการเงิน    

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 
Return on Equity (%)

18.19% 36.40% 38.07% 51.44% 240.34% (93.14%)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ร้อยละ) 
Return on Assets (%)

2.06% 3.47% 2.44% 1.39% 3.18% 1.76%

อัตราส่วนหน้ีสินต่อทนุ (เท่า)  
Debt to Equity Ratio (Time)

7.81 9.50 14.63 35.92 74.63 (53.81)

อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 
Debt to Total Asset Ratio (Time)

0.89 0.90 0.94 0.97 0.99 1.02 

อัตราส่วนเงินทนุหมนุเวียน (เท่า) 
Current Ratio (Time) 

2.04 2.25 1.73 1.28 1.51 0.90 

อัตราผลตอบแทนต่อสนิทรัพย์ถาวร (เท่า) 
Return on Fixed Asset (Time) 

0.02 0.04 0.03 0.02 0.04 0.02 
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กำรวิเครำะห์และค�ำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร
Management Discussion and Analysis: MD & A

ข้อมูลทั่วไป
ความเป็นมาและลักษณะธุรกิจ

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2547  
อนุมัติให้กระทรวงการคลัง (โดยกรมธนารักษ์) ด�าเนินการ
โครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ทัง้นี ้กระทรวงการคลงั
ได้จัดตั้งบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด (ธพส.) ซึ่งมี 
ฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติว ่าด้วยวิธีการ 
งบประมาณพ.ศ.2502 โดยกระทรวงการคลังถือหุ ้น  
ร้อยละ 99.99 (เก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้า) ของทุนจดทะเบียน 
ของ ธพส. และให้กรมธนารักษ์เป็นหน่วยงานก�ากับดูแล 
ธพส. ซึ่ง ธพส. จะท�าหน้าที่ลงทุนก่อสร้างอาคาร และบริหาร
โครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร และบริหารจัดการ
ทรัพย์สินอื่นของรัฐตามนโยบายรัฐบาล

ทุนจดทะเบียน
บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด มีทุนจดทะเบียน

จ�านวน 258,338,120 บาท (ช�าระแล้วเต็มจ�านวน)  
โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ ทั้งสิ้นจ�านวน 25,833,812 หุ้น 
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
กระทรวงการคลังถอืหุน้ทัง้หมดเป็นจ�านวน 25,833,810 หุน้  

หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน

บริษทัธนารักษ์พฒันาสนิทรัพย์ จ�ากดั ด�าเนินการ โครงการ
ศูนย์ราชการ โดยท�าสัญญาเช่าที่ราชพัสดุจากกรมธนารักษ ์
เป็นระยะเวลา 33 ปี โดย 3 ปีแรก (ปี 2548-2551)  
ด�าเนินการก่อสร้างอาคาร และอีก 30 ปี (ปี 2551-2581) 
บริหารอาคารให้เช่าแก่หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ที่มอบอ�านาจ 
ให้กรมธนารักษ์เป็นผู้ท�าสัญญาเช่าแทน

บริษทัดีเอดี เอสพวีี จ�ากดั (เอสพวีี) เป็นนติิบคุคลเฉพาะกจิ  
ที่ประกอบธุรกิจการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ภายใต้
โครงการแปลงสนิทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ของโครงการศูนย์ราชการ  
ที่ได้รับอนุมัติจาก ก.ล.ต. ตามพระราชก�าหนดนิติบุคคล 
เฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540  
ซ่ึงถือเป็นบริษัทย่อยของ ธพส. โดยจดทะเบียนจัดตั้งเป็น
นิติบุคคลประเภทบริษทัจ�ากดั ด้วยทนุจดทะเบียน 10,000 บาท  
ธพส. ถือหุ้น 490 หุ้น เป็นเงิน 4,900 บาท หรือ คิดเป็น 
ร้อยละ 49 ของทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว

ในการจัดท�างบการเงินรวม ธพส. ได้รวมงบการเงินของ
เอสพีวีเข้ามาอยู่ในรายงานด้วย โดยได้ตัดรายการระหว่างกัน
และยอดคงเหลือที่มีสาระส�าคัญออกแล้ว

1. ผลการด�าเนินงานของ ธพส. และบริษัทย่อย
ข้อมูลที่ส�าคัญทางการเงิน

หน่วย : ล้ำนบำท

สถำนะทำงกำรเงิน ปี 2561 ปี 2560 เปลี่ยนแปลง (% yoy) ปี 2559

รายได้ 2,857.25 3,657.56 (21.88%) 2,985.17 

ค่าใช้จ่าย 855.23 1,096.44 (22.00%) 1,007.94 

ต้นทุนทางการเงิน 1,390.41 1,392.28 (0.13%) 1,396.40 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 80.71 296.74 (72.80%) -

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี 530.90 872.10 (39.12%) 580.83 

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี (0.37) (1.79) (79.26%) 0.35 

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 530.53 870.31 (39.04%) 581.18 

สินทรัพย์ 25,725.21 25,154.14 2.27% 23,837.81 

หนี้สิน 22,806.83 22,758.29 0.21% 22,312.27 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,918.38 2,395.85 21.81% 1,525.54 
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ธพส. และบริษัทย่อยมีรายได้รวมในปี 2561 จ�านวน 
2,857.25 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จ�านวน 800.31  
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 21.88 เป็นผลมาจากการที่ไม่มี
รายได้ค่าบริการศูนย์ประชุมและโรงแรม เน่ืองจาก ธพส.  
ได้ด�าเนินโครงการให้สิทธิเอกชนร่วมลงทุนในสิทธิการเช่า
อาคารศูนย์ประชุมและโรงแรมไปแล้วในปี 2560 และรายได้อ่ืน 
ลดลง

ธพส. และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายรวมในปี 2561 จ�านวน 
855.23 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จ�านวน 241.21 ล้านบาท  
หรือลดลงร้อยละ 22.00 เป็นผลมาจากไม่มีต้นทุนบริการ 
ศูนย์ประชุมและโรงแรม

2. ฐานะการเงินของ ธพส. และบริษัทย่อย

ธพส. และบริษทัย่อยมสีนิทรัพย์รวมในปี 2561 จ�านวน 
25,725.21 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปี 2560 จ�านวน 571.07  
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.27 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้น 
ของเงินลงทุนในสัญญา Swap Agreements และการเพ่ิมขึ้น 

ของอาคารและอุปกรณ์ เน่ืองจากมีการก่อสร้างอาคาร
ส�านักงานแห่งใหม่ของ ธพส.

ธพส. และบริษัทย่อยมีหน้ีสินรวมในปี 2561จ�านวน 
22,806.83 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2560 จ�านวน 48.54  
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.21

รายได้ของ ธพส. และบริษัทย่อย
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ผลการด�าเนินงานของ ธพส. เทียบกับเป้าหมายองค์กร

1. ภาพรวมผลการด�าเนินงานของ ธพส.

หน่วย : ล้ำนบำท

ผลกำรด�ำเนินงำนของ ธพส.
ปี 2561 เกิดจริง-เป้ำหมำย ปี 2560 ปี 2559

เกิดจริง เป้ำหมำย % เพิ่ม (ลด) เกิดจริง เกิดจริง

ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าการเงิน 1,123.37 1,123.37 - 1,135.19 1,143.56 

รายได้ค่าเช่า/ค่าบริการ ภาครัฐ-ศูนย์ราชการฯ 904.59 904.59 - 861.52 861.52 

รายได้ค่าเช่า/ค่าบริการพื้นที่ธุรกิจ-ศูนย์ราชการฯ 458.65 400.51 14.52% 419.58 400.35 

รายได้ค่าบริการสนามกอล์ฟ 104.10 - - 22.06 -

รายได้ค่าบริการศูนย์ประชุมและโรงแรม - - - 358.43 344.56 

ดอกเบี้ยรับ 12.24 - - 1.96 3.28 

รายได้อื่น 37.21 29.37 26.69% 687.69 110.97 
รวมรายได้ 2,640.16 2,457.84 7.42% 3,486.43 2,864.24 

ต้นทุนค่าเช่า/ค่าบริการโครงการศูนย์ราชการฯ 551.35 587.31 (6.12%) 561.64 545.88 

ต้นทุนบริการสนามกอล์ฟ 88.90 - - 21.37 -

ต้นทุนบริการศูนย์ประชุมและโรงแรม - - - 268.72 261.51 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 208.30 254.43 (18.13%) 238.08 193.87 
รวมค่าใช้จ่าย 848.55 841.74 0.81% 1,089.81 1,001.26 

ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงิน 1,791.61 1,616.10 10.86% 2,396.62 1,862.98 

ต้นทุนทางการเงิน 1,437.83 1,435.98 0.13% 1,460.14 1,516.73 

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 353.78 180.12 96.41% 936.48 346.25 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 80.71 36.02 124.07% 296.74 -

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี 273.07 144.10 89.50% 639.74 -

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี (0.37) - - (1.79) 0.35 

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 272.70 144.10 89.24% 637.95 346.60 

ผลการด�าเนินงานปี 2561 เมือ่เทยีบกบัเป้าหมายองค์กร 
ธพส. มีก�าไรเบ็ดเสร็จส�าหรับปี 272.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากเป้าหมายองค์กร 128.60 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 
89.24 และลดลงจากปีก่อน 365.25 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 57.25 เป็นผลมาจากไม่มรีายได้ค่าบริการศนูย์ประชุม
และโรงแรม เน่ืองจาก ธพส. ได้ด�าเนินโครงการให้สทิธเิอกชน
ร่วมลงทนุในสทิธกิารเช่าอาคารศนูย์ประชุมและโรงแรมไปแล้ว
ในปี 2560 และรายได้อ่ืนลดลง 650.48 ล้านบาท หรือลดลง 
ร้อยละ 94.59

ธพส. มีค่าใช้จ่ายรวมปีบัญชี 2561 จ�านวน 848.55  
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเป้าหมายองค์กร จ�านวน 6.81 ล้านบาท  
หรือเพิม่ขึน้ร้อยละ 0.81 และลดลงจากปีก่อนจ�านวน 241.26  
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 22.14 เป็นผลมาจากไม่มีต้นทุน
บริการศูนย์ประชุมและโรงแรม
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2. ภาพรวมฐานะการเงินของ ธพส.

หน่วย : ล้ำนบำท

ฐำนะกำรเงิน ของ ธพส.
ปี 2561 เกิดจริง-เป้ำหมำย ปี 2560 ปี 2559

เกิดจริง เป้ำหมำย % เพิ่ม (ลด) เกิดจริง เกิดจริง

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 457.88 728.74 (37.17%) 529.20 273.68 

เงินลงทุนชั่วคราว 440.00 - - 800.00 -

ลูกหนี้การค้า-สุทธิ 74.36 48.54 53.19% 67.90 74.85 

ลูกหนี้อื่น 343.70 335.70 2.38% 344.61 359.30 

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน 
   ที่ถึงก�าหนดช�าระในหนึ่งปี

473.77 473.77 - 459.19 355.83

สินค้าคงเหลือ 0.26 - - 0.27 1.09 

เงินสมทบค่าก่อสร้างค้างรับ 301.91 301.91 - 301.91 301.91 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 150.72 84.03 79.36% 159.22 114.62 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 17,359.70 17,281.58 0.45% 17,468.24 18,150.77 

สินทรัพย์รวม 19,602.30 19,254.27 1.81% 20,130.54 19,632.05 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 296.13 - - 321.52 220.15 

รายได้ค่าเช่า/ค่าบริการรับล่วงหน้า 1,369.22 1,521.30 (10.00%) 1,317.37 1,343.67 
เงินกู้ยืมที่ถึงก�าหนดช�าระในหนึ่งปี - - - - -

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 91.98 243.01 (62.15%) 121.98 82.84 

เจ้าหนี้เช่าซื้อ - - - - 3.68 

หนี้สินจากการโอนสิทธิฯ 16,891.04 16,850.68 0.24% 17,732.52 18,317.99 

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 377.45 200.55 88.21% 296.74 -

หนี้สินไม่หมุนเวียน 45.60 10.21 346.62% 74.23 35.49 

หนี้สินรวม 19,071.42 18,825.75 1.30% 19,864.36 20,003.82 

ทุน 258.34 258.34 - 258.34 258.34 

ทุนส�ารองตามกฎหมาย 0.44 - - - -

ก�าไร (ขาดทุน) สะสม 272.10 170.18 59.89% 7.84 (630.11)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 530.88 428.52 23.89% 266.18 (371.77)

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 19,602.30 19,254.27 1.81% 20,130.54 19,632.05 

ฐานะทางการเงินปีบัญชี 2561 เมื่อเทียบกับเป้าหมาย
องค์กร ธพส. มีสินทรัพย์รวม จ�านวน 19,602.30 ล้านบาท  
เพิม่ขึน้จากเป้าหมายองค์กรจ�านวน 348.03 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ 
ร้อยละ 1.81 และลดลงจากปีก่อน จ�านวน 528.24 ล้านบาท  
หรือลดลงร้อยละ 2.62 เป็นผลมาจากในปี 2561 มีรายการ
ส�าคัญที่ส่งผลกระทบกับสินทรัพย์ ดังนี้

• เงินสดและรายการเทียบเทา่เงนิสด ลดลงจากปีก่อน 
71.32 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 13.48

• เงนิลงทนุชัว่คราว ลดลงจากปีก่อน 360.00 ล้านบาท  
หรือลดลงร้อยละ 45.00 เน่ืองจากมีการน�าเงิน
ไปใช้ในการก่อสร้างอาคารส�านักงานแห่งใหม่ของ 
ธพส. ซ้ืออุปกรณ์และเคร่ืองใช้ส�านักงาน รวมทั้ง 
การปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์และครุภัณฑ์

• สนิทรัพย์ไม่หมนุเวยีน ลดลงจากปีก่อน 108.54 ล้านบาท  
หรือลดลงร้อยละ 0.62 เป็นผลมาจากการลดลงของ
ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงนิ-สทุธ ิ279.35 ล้านบาท  
การลดลงของสิทธิการเช่า-สุทธิ 31.95 ล้านบาท 
แต่ในทางกลับกัน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิเพ่ิมขึ้น 
207.88 ล้านบาท

ธพส. มหีน้ีสนิรวม จ�านวน 19,071.42 ล้านบาท เพิม่ขึน้
จากเป้าหมายองค์กร จ�านวน 245.67 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1.30 และลดลงจากปีก่อน จ�านวน 792.94 ล้านบาท  
หรือลดลงร้อยละ 3.99 โดยในปี 2561 มีรายการที่ส�าคัญ 
ส่งผลกระทบกับหนี้สิน ได้แก่

• เจ ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน ลดลงจากปีก ่อน  
25.39 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.90
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กำรประกวดถ่ำยภำพนิง่
“อำคำรอนรัุกษ์พลงังำนทีย่ัง่ยืน”

ประเภทประชำชนทัว่ไป

ประเภทนกัเรียน-นกัศกึษำ

ชื่อภาพ เคียงคู่สิ่งแวดล้อม 
โดย นายพลฤทธิ์ ฐิติวริทธินันท์

ชื่อภาพ ความสวยงามของตึก 
โดย นายศุภชัย สีตาบุตร

ชื่อภาพ สะท้อนความงามแห่งธรรมชาติ 
         และโครงสร้างที่ยั่งยืน  
โดย นางสาวชัชวรรณ รัตนทิพย์

ชื่อภาพ อาคารพลังงานแสงอาทิตย ์
โดย นายโอภาส อังวรกุล

ชื่อภาพ เงาแห่งมายา 
โดย นายพัสกร แนบสนิท

ชื่อภาพ ตึกรักษ์ธรรมชาติ 
         พลังงานสะอาดที่ยั่งยืน 
โดย ด.ช.ธนพล โรจน์ทินกร

1

1

2

2

3

3

• รายได้ค่าเช่า/ค่าบริการรับล่วงหน้า เพิม่ขึน้จาก 
ปีก่อน 51.85 ล้านบาท หรือเพิม่ขึน้ร้อยละ 3.94

• หนี้สินหมุนเวียนอื่น ลดลงจากปีก่อน 30.00 
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 24.59

• หน้ีสินจากการโอนสิทธิเรียกร้อง ลดลงจาก 
ปีก่อน 841.48 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.75

• หน้ีสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี เพ่ิมขึ้นจาก 
ปีก่อน 80.71 ล้านบาท หรือเพิม่ขึน้ร้อยละ 27.20

• หนี้สินไม่หมุนเวียน ลดลงจากปีก่อน 28.63 
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 38.57

ส่งผลให้ ธพส. มกี�าไรสะสมจ�านวน 272.10 ล้านบาท  
เพิม่ขึน้จากเป้าหมายองค์กรจ�านวน 101.92 ล้านบาท 
หรือเพิม่ขึน้ร้อยละ 59.89 และเพิม่ขึน้จากปีก่อน จ�านวน 
264.26 ล้านบาท หรือเพิม่ขึน้ร้อยละ 3,370.66 รวมมี 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ในปี 2561 จ�านวน 530.88 ล้านบาท

บุคคลอ้างอิงอื่น
บริษัทดีเอดี เอสพีวี จ�ำกัด

ผู้บรหิำรจดักำรโครงกำร  
(Transaction administrator)

บรษิทัคอนดอูทิ แมนเนจเมนท์ เซอร์วิสเซส จ�ากัด
179 อาคารบางกอกซิต้ีทาวเวอร์ ช้ัน 25 ถนนสาทรใต้ 
แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท์ 0 2343 9628 โทรสาร 0 2343 9687-88

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และตัวแทนช�ำระเงิน
(Shareholders’ Representative)

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)
333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0 2230 1894

นำยทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนช�ำระเงิน 
(Registrar and Paying Agent)

ธนาคารทหารไทย จ�ากัด (มหาชน)
3000 ถนนพหลโยธนิ แขวงจอมพล  
เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2299 2349, 0 2299 2350

ผู้สอบบัญชี (Auditor)

บรษิทัส�านกังานอวีาย จ�ากัด  
ช้ัน 33 เลครัชดาออฟฟิส คอมเพล็กซ์ เลขที ่193/136-7 
ถนนรชัดาภเิษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0 2264 0909 ต่อ 16017

ผู้จัดอันดับควำมน่ำเช่ือถือ (Rating Agency)

บริษัทฟิทซ์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (“FITCH”)
อาคาร Park Ventures ชั้น 17 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2108 0163

บริษัททริส เรทติ้ง จ�ากัด (“TRIS”)
191 อาคารสีลมคอมเพลกซ์ ชั้น 24 ถนนสีลม แขวงสีลม 
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0 2331 3011
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กรรมการผู�จัดการ

ผู�ถือหุ�น

รองกรรมการผูจัดการ/
ผช.กจ.สายบัญชีและการเงิน 

รองกรรมการผูจัดการสายปฏิบัติการ รองกรรมการผูจัดการสายนโยบาย 

ฝายบัญชี

ฝายสื่อสาร
องคกร

ฝายการตลาด
และพัฒนาธุรกิจ

ฝายทรัพยากร
บุคคล

ฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝายบริหาร
ทั่วไป

ฝายกฎหมาย
ฝายกลยุทธ
และบริหาร
ความเสี่ยง

ฝายอำนวยการ
ศูนยอำนวยการ
วิศวกรรมและ

บริหารจัดการอาคาร

สวนบัญชีท่ัวไป สวนการเงิน
สวนบัญชีบริหาร
และงบประมาณ

สายการตลาด
และพัฒนาธุรกิจ 

สายบริหาร
งานสนับสนุน 

สายนโยบาย
และกลยุทธ

สวนบริหาร
เงินทุน

สวนตรวจสอบ
ภายใน

ฝายการเงิน ฝายตรวจสอบภายใน

Compliance

คณะกรรมการตรวจสอบ

กองอำนวยการ สวนส่ือสาร
องคกร

สวนการตลาด
 1

สวนการตลาด 
2

สวนพัฒนา
บุคลากร

สวนพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ

สวนพัสดุ
และจัดซ้ือจัดจาง

สวนนิติกรรม
สัญญาและวินัย

สวนแผนยุทธศาสตร
และประเมินผล

สวนบริหารความเส่ียง
และควบคุมภายใน

สวนชวยอำนวยการ
และเลขานุการ

สวนบริหาร
การประชุม

สวนทะเบียน
ทรัพยสิน

และธุรการ

สวนสารสนเทศ
เพ่ือการบัญชี 

(ERP)

สวนบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล 

สวนระบบเครือขาย
สารสนเทศ

สวนวิเคราะหและ
ศึกษาโครงการ

กลุม RM

โครงสร้างองค์กร 
Organizational Structure

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
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โครงสร้างอัตราก�าลัง
Manpower Structure

สายงาน พนกังาน ลูกจ้าง รวม

กรรมการผู้จัดการ 1 0 1

ผู้บริหารระดับสูง 2 0 2

สายบัญชีและการเงิน 13 0 13

สายนโยบายและกลยุทธ์ 17 1 18

สายบริหารงานสนับสนุน 24 7 31

สายการตลาดและพฒันาธรุกจิ 19 13 32

สายปฏิบัติการ 41 21 62

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 5 0 5

รวม 122 42 164

ค่าใช้จ่าย หน่วย 2561 2560 2559 2558 2557

อัตราก�าลัง คน 164 159 160 152 138

ค่าใช้จ่าย ล้าน
บาท 122.74 121.42 109.75 104.70 80.18

อัตราก�าลังคน พนักงานและลูกจ้าง  
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

อัตราก�าลัง พนักงานและลูกจ้าง  
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

การประกวดถ่ายภาพนิง่
“อาคารอนรัุกษ์พลงังานทีย่ัง่ยืน”

ชื่อภาพ กระจกลดการใช้พลังงาน 
โดย นายโอภาส อังวรกุล

ชื่อภาพ สะท้อนอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 
โดย นายธนธัญ ราชตัน

ชื่อภาพ ผนังเอียงเลี่ยงแสงแดด  
          เพื่อลดความร้อนเข้าสู่อาคาร  
โดย นายฤทธิจักร์ เหลี่ยมวิเศษ

ชื่อภาพ Excellent energy  
         saving building 2 
โดย นายตฤณ สิงหกลางพล

ชื่อภาพ ตึกคู่กับธรรมชาต ิ
โดย นายศุภชัย สีตาบุตร

ชื่อภาพ Sky & Natural 
โดย นางสาวชัญญานุช ไกรยะวงษ์

ประเภทประชาชนทัว่ไป

1

1

2

2

3

3

ประเภทนกัเรียน-นกัศกึษา
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ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มในอนาคต 

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สามของปี 2561 ขยายตัว 
ร้อยละ 3.3 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 4.6 ในไตรมาส
ก่อนหน้า ตามการชะลอตัวของอุปสงค์ภาคต่างประเทศ ในขณะ 
ที่อุปสงค์ในประเทศปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง และเมื่อปรับผลของ
ฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สามของปี 2561 
ทรงตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสที่สองของปี 2561 (QoQ_SA)  
รวม 9 เดอืนแรกของปี 2561 เศรษฐกจิไทยขยายตัวร้อยละ 4.3

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ภาวะธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ใน 
ภาพรวมขยายตัวได้ต่อเน่ือง เฉพาะในพ้ืนที่กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล รวมถึง จังหวัดท่องเที่ยวที่ส�าคัญในภาคเหนือและ
ภาคใต้ โดยอุปสงค์ของทีอ่ยูอ่าศัยแนวด่ิงยังเตบิโตดี ในบริเวณ
ใจกลางกรุงเทพฯ เช่น พระรามเก้า สทุธสิาร รัชดา ห้วยขวาง 
สขุมุวิท ส่วนหน่ึงมาจากอุปสงค์ ของชาวต่างชาติทีม่อีย่างต่อเน่ือง  
รวมถงึความต้องการ ทีอ่ยูอ่าศัยเพิม่ขึน้ในบริเวณส่วนต่อขยาย
รถไฟฟ้า สายสีเขียว สะท้อนจากโครงการเปิดใหม่ที่มากขึ้น 
และระยะเวลาการขายหมดที่ยังใกล้เคียงเดิม ขณะเดียวกัน  
อุปสงค์ของทีอ่ยูอ่าศัยแนวราบยงั เติบโตได้ตามการขยายตัวของ
เมืองทั้งในเขตชานเมือง กรุงเทพฯ และหัวเมืองท่องเที่ยวหลัก  
อย่างไรก็ตาม ภาวะอสังหาริมทรัพย์ในภูมิภาคโดยรวมยัง  
ค่อนข้างทรงตัว ยกเว้นที่อยู่อาศัยกึ่งพาณิชย์ในเขต เมืองที่มี
อุปสงค์เพิ่มขึ้น

ความต้องการใช้พื้นที่ส�านักงานในกรุงเทพฯ ยังคงเติบโต
ต่อเนื่อง แต่อุปทานในระยะ 1-3 ปีข้างหน้าที่มีจ�ากัดจะส่งผล 
ให้อัตราการเช่าสูงและค่าเช่ามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น การฟื้นตัว
ทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
จะมผีลต่อความเช่ือมัน่ของนักลงทนุ หนุนให้เกดิการลงทนุใน
ธรุกจิต่างๆ และน�าไปสูค่วามต้องการพืน้ทีอ่าคารส�านักงานใน
ระยะต่อไป ทั้งจากบริษัทไทยและบริษัทข้ามชาติที่เข้ามาเปิด
สาขาในประเทศไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี 
ทีมี่แนวโน้มจะเข้ามาเปิดด�าเนินการและให้บรกิารในไทยมากขึน้  
(ที่มา:CBRE) ท�าให้อัตราการเช่าพื้นที่ส�านักงานยังคงทรงตัว
อยู่ในระดับสูง แม้ว่าจะมีอาคารส�านักงานใหม่หลายอาคารที่
สร้างเสร็จในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา แต่มีการท�าสัญญาเช่าก่อน
ที่อาคารจะสร้างเสร็จ

Industrial Conditions and Future Trends
Thai economy in the third quarter of 2018 expanded 

3.3 percent slowed down from 4.6 percent growth in the 
previous quarter According to the slowdown in foreign 
demand at the moment that domestic demand continued 
to improve And when adjusting the results of the season 
The Thai economy in the third quarter of 2018 was stable  
compared to the second quarter of 2018 (QoQ_SA).  
In the first 9 months of 2018, the Thai economy expanded 
by 4.3 percent.

In the third quarter of 2018, the real estate business 
situation in the overall picture continues to grow only in 
Bangkok and suburbs including major tourist provinces 
in the north and south The demand for vertical housing 
continues to grow well. In the heart of Bangkok, such as 
Rama IX, Sutthisan, Ratchada, Huay Kwang, Sukhumvit, 
partly from demand Of foreigners who have continued  
including requirements Housing increased in the green 
line extension area, reflected by more new projects and 
the sale period is still close to the same demand for  
low-rise housing also Grow according to the expansion of 
the city both in the suburbs of Bangkok and the main tourist 
destinations. However, the overall real estate situation in 
the region is still quite stable Except semi-commercial 
housing in the area Cities that have increased demand.

Demand for office space in Bangkok Continues to grow 
but the supply in the next 1-3 years is limited. Giving 
higher rental rates and increasing rental rates economic 
recovery and government infrastructure expansion will  
affect investors’ confidence encourage investment in  
various businesses and lead to the need for office 
space in the next phase both from Thai companies and  
multinational companies that come to open branches in 
Thailand Especially the technology industry that is likely to 
come into operation and provide more services in Thailand 
(Source: CBRE). The office space rental rate remained 
stable at a high level. Although there are many new  
office buildings that have been completed in the past 2-3 
years, but there are contracts for rent before the building 
is finished.

ANNUAL REPORT 2018

56



In the office building rental, it was found that the 
grade A office space in the CBD area, the average rental 
price is 900-1,300 baht per square meter per month 
Grade B offices in the CBD area have an average rental 
price of 650-900 baht per square meter per month while 
the grade A office space located outside the CBD has an  
average rental price of 700-800 baht per square meter 
per month. Grade B offices located outside the CBD have 
an average rental price of 450-700 baht per square 
meter per month. 

During the next 1-3 years, there will be office buildings  
in Bangkok and the construction of the metropolitan 
area gradually increased into the market (Total area of    
approximately 480,000 square meters), including  
G Tower (North Side), Gaysorn Tower 2, Cosmo Office Park,  
Singha Complex Building and Sam Yan Mitrtown Building. 
However, still above the 90% level and rental rates continue 
to grow but with a slowing rate of increase

The outlook for the Thai economy in 2018 is expected 
to expand by 4.2 percent. The export value will grow by 
7.2 percent. Private consumption and the total investment 
expanded by 4.7 percent and 3.6 percent, respectively.  
the average headline inflation was 1.1 percent and  
the current account surplus was 6.4 percent of GDP.

Thai Economic Outlook for 2019
The Thai economy in 2019 is expected to expand 

by 3.5 - 4.5 percent with support from (1) household 
spending still likely to expand well and support expansion 
(2) Improving of the economy total investment by public 
investment is likely to accelerate and private investment 
continued to expand well (3) Improving of the tourism 
sector (4) Expansion of the economy and world trade 
volume that can support continuous expansion of exports 
and (5) Changes in the direction of trade, production 
and international investment grew by 4.6 percent. Private 
consumption And total investment increased by 4.2% and 
5.1%, respectively. The average headline inflation was in 
the range of 0.7% - 1.7% and the current account surplus 
of 5.8 percent of GDP.

ด้านค่าเช่าอาคารส�านกังาน พบว่าพืน้ที ่ส�านักงานระดับเกรดเอ 
ในย่าน CBD มีราคาค่าเช่าโดยเฉลีย่อยูท่ี ่ 900-1,300 บาท 
ต่อตารางเมตรต่อเดือน ส�านักงานระดับเกรดบีในย่าน CBD 
มีราคาค่าเช่าโดยเฉล่ียอยู่ที่ 650-900 บาทต่อตารางเมตร 
ต่อเดอืน ในขณะทีพื่น้ทีส่�านกังานระดับเกรดเอทีต้ั่งอยูน่อก CBD 
มรีาคาค่าเช่าโดย เฉล่ีย 700-800 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน 
ส�านักงานระดับเกรดบีทีต้ั่งอยูน่อก CBD มรีาคาค่าเช่าโดยเฉล่ีย 
450-700 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน

ในระยะ 1-3 ปีข้างหน้า คาดว่าจะมีอาคารส�านักงาน
ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลก่อสร้างเสร็จทยอยเข้าสู่ตลาด
เพ่ิมขึ้น (พื้นที่รวมประมาณ 480,000 ตารางเมตร) ได้แก่  
อาคารจี ทาวเวอร์ (ฝั่งทิศเหนือ) อาคารเกษรทาวเวอร์ 2 
อาคารคอสโม ออฟฟิศ พาร์ค อาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์ และ
อาคารสามย่าน มิตรทาวน์ เป็นต้น อาจส่งผลให้อัตราการเช่า
ปรับลดลงเล็กน้อย แต่ยังคงอยู่เหนือระดับ 90% และค่าเช่า 
ยังคงเติบโตแต่มีอัตราการเพิ่มที่ชะลอลง

แนวโน้มเศรษฐกจิไทย ปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 
4.2 โดยมูลค่าการส่งออกจะขยายตัวร้อยละ 7.2 การบริโภค
ภาคเอกชน และการลงทนุรวมขยายตัวร้อยละ 4.7 และร้อยละ 
3.6 ตามล�าดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 1.1 และ
บัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 6.4 ของ GDP

แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2562 
เศรษฐกจิไทยปี 2562 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.5 – 4.5  

โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก (1) การใช้จ่ายภาคครัวเรือน 
ยังมีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์ดีและสนับสนุนการขยายตัว 
ทางเศรษฐกิจได้อย่างต่อเน่ือง (2) การปรับตัวดีขึ้นของ 
การลงทุนรวม โดยการลงทุนภาครัฐมีแนวโน้มเร่งตัวขึ้น  
และการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวในเกณฑ์ดีต ่อเน่ือง  
(3) การปรับตัวดีขึ้นของภาคการท่องเที่ยว (4) การขยายตัว 
ของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกที่สามารถสนับสนุน
การขยายตัวของการส ่ งออกได ้อย ่ างต ่อ เ น่ือง  และ  
(5) การเปลี่ยนแปลงทิศทางการค้า การผลิต และการลงทุน
ระหว่างประเทศ ทั้งน้ี คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะ 
ขยายตวัร้อยละ 4.6 การบริโภคภาคเอกชน และการลงทนุรวม
ขยายตัวร้อยละ 4.2 และร้อยละ 5.1 ตามล�าดับ อัตราเงินเฟ้อ
ทั่วไปเฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ 0.7 – 1.7 และบัญชีเดินสะพัด 
เกินดุลร้อยละ 5.8 ของ GDP
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การกาํกบัดแูลกจิการ
Corporate Governance

สิทธิของผู้ถือหุ้นและการจัดประชุม 
ผู้ถือหุ้น

กระทรวงการคลัง ในฐานะผูถ้อืหุน้ทัง้หมด มสีทิธกิ�าหนด
นโยบายและทิศทางในการด�าเนินธุรกิจ รวมทั้งตัดสินใจ 
ในเรือ่งทีม่คีวามส�าคญัและกระทบต่อการด�าเนินงานของ ธพส. 
เช่น การแต่งต้ังและก�าหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท 
การอนุมัติงบการเงินและเงินปันผลประจ�าปี ธพส. ได้ก�าหนด 
ให้มีการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจ�าปีภายใน 120 วัน  
นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี หากมีความจ�าเป็นเร่งด่วนที่มี 
ผลกระทบต่อผลประโยชน์ของ ผู ้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับ
เงื่อนไข หรือกฎหมายที่ใช้บังคับ โดยต้องได้รับอนุมัติจาก 
ผู ้ถือหุ ้น จะจัดประชุมวิสามัญ ผู ้ ถือหุ ้นเป็นกรณีพิเศษ  
ทัง้น้ี  ในปี 2561 ธพส. ได้จดัประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี  
ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 ส�านักงาน 
ธพส. ศนูย์ประชมุวายภุกัษ์ ช้ัน 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกยีรติ 
๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุง่สองห้อง 
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เริ่มประชุมเวลา 11.00 น. และ 
เลิกประชุมเวลา 12.00 น. มีผู ้เข้าประชุมประกอบด้วย  
1) ผู้ถือหุ้น จ�านวน 3 ราย 2) กรรมการบริษัท จ�านวน 9 ราย 
และ 3) ผู้บริหาร ธพส. จ�านวน 4 ราย 

อน่ึง ในการประชุมทุกคร้ังจะมีการจดบันทึกรายงาน 
การประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน และมีการรายงาน ผลการ
ประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบด้วย

โครงสร้างและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ ธพส. 

องค์ประกอบของคณะกรรมการ ธพส.
• ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ก�าหนดจ�านวนกรรมการ 

ของบริษทั  ทัง้นี ้ให้มกีรรมการรวมทัง้สิน้ได้  ไม่เกนิ 11 คน ปัจจุบัน
คณะกรรมการ ธพส. มีจ�านวนทั้งหมด 11 คน ประกอบด้วย  
ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการอ่ืน รวมทัง้
กรรมการผูจ้ดัการซึง่เป็นกรรมการและเลขานุการโดยต�าแหน่ง

• แต่งตั้งจากบุคคลในบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
(Directors’ Pool) ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการ
อื่นที่ไม่ใช่กรรมการโดยต�าแหน่ง

• มีกรรมการอิสระ ที่เป็นผู ้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
(ไม่ใช่กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง กรรมการผู้แทน 
ส่วนราชการ) จ�านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด
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วาระการดํารงตําแหน่ง
• กรรมการ ธพส. มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี 

แต่อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ 

• ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นทุกๆ ปี กรรมการ
ต้องออกจากต�าแหน่งจ�านวน 1 ใน 3 โดยกรรมการคนที่ 
อยู ่ในต�าแหน่งนานที่สุดเป็นผู ้ต้องออกจากต�าแหน่ง ซึ่ง 
ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น อาจเลือกเข้ารับต�าแหน่งอีกก็ได้ 

 Efficient movable 
and fixed external 
shading systems 

Economic Quality

85.1%

ในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการเดิมที่พ้นจาก 
ต�าแหน ่งก ่อนครบวาระ ให ้กรรมการที่ ได ้รับแต ่ง ต้ัง  
มีระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่งเท่าที่กรรมการเดิมเหลืออยู่

   ทั้งน้ี ปี 2561 คณะกรรมการ ธพส. มีรายนามและ
รายละเอียดการเปล่ียนแปลงกรรมการ ระหว ่างวันที่  
1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้

 รายนามคณะกรรมการ ธพส.  ระยะเวลาดํารงตําแหน่ง ตําแหน่ง Directors’ Pool

นายอ�านวย ปรีมนวงศ์ 5 พฤศจิกายน 2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

นางสาวอมรรัตน์ กล�่าพลบ 25 มกราคม 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล 17 พฤศจิกายน 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ ล�าดับที่ 64  
ประกาศ ลว.20 ก.ย.53

นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล 29 เมษายน 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ

นายดนุชา พิชยนันท์ 27 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ

นายชลัช ชินธรรมมิตร์ 29 กรกฎาคม 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ

นายปกรณ์ อาภาพันธุ์ 27 เมษายน 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ ล�าดับที่ 48 
ประกาศ ลว.24 ม.ค.60

นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ 28 สิงหาคม 2560 – ปัจจุบัน รักษาการกรรมการ 
และเลขานุการ

ล�าดับที่ 11 
ประกาศ ลว.19 ม.ค.58

นายพชร อนันตศิลป์ 12 กรกฎาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 ประธานกรรมการ ล�าดับที่ 33 
ประกาศ ลว.2 ก.ย.59

นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์ 6 พฤศจิกายน 2557 – 12  ตุลาคม 2561 รองประธานกรรมการ

นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด 20 ตุลาคม 2560 – 12 ตุลาคม 2561 กรรมการ ล�าดับที่ 15 
ประกาศ ลว.11 ก.พ.58

นายชนินทร์ จงเจริญยานนท์ 27 เมษายน 2559 – 21 สิงหาคม 2561 กรรมการ

นายสุเมธ ด�ารงชัยธรรม 5 มิถุนายน 2556 – 30 สิงหาคม 2561 กรรมการและเลขานุการ
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รายการ กรรมการ รองประธาน ประธาน  เงื่อนไข 

ค่าตอบแทนกรรมการ 10,000 10,000 20,000 จ่ายเป็นรายเดือน กรณีด�ารง
ต�าแหน่งไม่เต็มเดือนให้จ่าย
ตามสัดส่วนระยะเวลาการ
ด�ารงต�าแหน่ง

เบี้ยประชุม 10,000 11,250 12,500 เฉพาะกรรมการที่มาประชุม 
ไม่เกิน 1 ครั้ง/เดือน

อํานาจหน้าที่
คณะกรรมการ ธพส. มีอ�านาจหน้าที่จัดการบริษัทให ้

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น 
และให้รวมถึงอ�านาจหน้าที่ ดังนี้ 

• ก�าหนดทิศทางธุรกิจของบริษัท

• อนุมัติแผนธุรกิจของบริษัท

• ก�าหนดแผนการลงทุน และการจัดหาเงินลงทุน

• ควบคุมการปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ

• ดูแลจัดการและบริหารงานของบริษัทให้ได้ผลดีที่สุด

คุณสมบัติของคณะกรรมการ ธพส.
กรรมการ ธพส. ต้องมคีณุสมบัติและไม่มลีกัษณะต้องห้าม

ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน ส�าหรับกรรมการ
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
และข้อบังคับบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด

การประชุมและค่าตอบแทนของ  
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการ ธพส.
ธพส. ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเป็นประจ�า 

อย่างน้อยเดือนละหน่ึงคร้ัง โดยก�าหนดไว้เป็นการล่วงหน้า
ตลอดทัง้ปี ในปี 2561 คณะกรรมการ ธพส. ได้ให้ความเหน็ชอบ 
ก�าหนดประชุม เพื่อให้คณะกรรมการสามารถจัดสรรเวลา
ในการเข้าร่วมประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอาจมีการ
ประชุมวาระพิเศษเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ต้องมี
กรรมการมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหน่ึงของจ�านวนกรรมการ

ทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และในการประชุมผู้มีส่วนได้
เสียในเร่ืองที่จะพิจารณาต้องออกจากที่ประชุมระหว่างการ
พิจารณาเรื่องนั้นๆ ทั้งนี้ การลงมติให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก

ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการ ธพส. รวมทั้งสิ้น  
13 คร้ัง โดยคณะกรรมการ ธพส. มีส่วนร่วมในการแสดง 
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่องค์กร 
ในเร่ืองเพือ่พจิารณา และเร่ืองเพ่ือทราบ ทัง้ในเร่ืองทีเ่กีย่วข้อง
กับการเงินและไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน อย่างสม�่าเสมอ 
นอกจากน้ี ยังมีการเชิญผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการ
เข้าประชุมด้วย เพ่ือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
ของคณะกรรมการและรับนโยบายโดยตรง เพื่อจะได้สามารถ 
น�าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ธพส. จะท�าหน้าทีส่นับสนุน
การประชุมคณะกรรมการ ธพส. โดยจัดส่งหนังสือเชิญ
ประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบ
การประชุมต่างๆ ให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน 
ก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษา
ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่ฝ่ายจัดการน�าเสนอก่อนการ
ประชุม ทัง้น้ี ในการประชุมทกุคร้ังกรรมการแต่ละท่านได้เสนอ 
ความเห็นอย่างเปิดเผยและเสรี มีการจดบันทึกรายงาน 
การประชุมที่ประกอบด ้วยข ้อคิดเห็น/ข ้อสังเกตเป ็น 
ลายลักษณ์อักษร  

มีการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ ่านการรับรอง 
จากคณะกรรมการ ธพส. เพือ่ให้ผูเ้กีย่วข้องตรวจสอบได้ รวมทัง้
จัดส่งให้ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ธพส.
ธพส. ได้ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง โดยได้รับอนุมัติ 

จากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 มีรายละเอียดดังนี้ 

1) ค่าตอบแทนของกรรมการ ธพส.
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 ชื่อคณะ ค่าตอบแทน (รายเดือน)
 ค่าเบี้ยประชุม  

(เฉพาะที่มาประชุม)

คณะกรรมการตรวจสอบ

• ประธานกรรมการ 12,500 -
• กรรมการ 10,000 -

คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการความเสี่ยง
คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
คณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
คณะกรรมการประเมนิผลการปฏบัิติงานและพจิารณาค่าตอบแทน
ของกรรมการผู้จัดการ ธพส.
คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการ

• ประธานกรรมการ
• รองประธานกรรมการ
• กรรมการ
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

12,500 

11,250 

10,000 

3,000

2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ธพส. 

ล�าดับ ชื่อ-นามสกุล
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม 

เข้าประชุม
 1/2561  2/2561  3/2561  4/2561  5/2561  6/2561  7/2561  8/2561  9/2561  10/2561  11/2561  12/2561  13/2561

1 นายพชร อนันตศิลป์ P P P P P P P P P P ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 10

นายอ�านวย ปรีมนวงศ์ แต่งตั้งมีผลวันที่ 25 ตุลาคม 2561 P P 2

2 นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์ P P O P O P P P P P ลาออกมผีลต้ังแต่วันที ่12 ตุลาคม 2561 8

3 นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด P P P P P P P P P P ลาออกมผีลต้ังแต่วันที ่12 ตุลาคม 2561 10

4 นางสาวอมรรัตน์ กล�่าพลบ O P P P P P P P P P P P P 12

5 นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล P O P O P P P P P P P O P 10

6 นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล P P P P P P O P P P P P P 12

7 นายชลัช ชินธรรมมิตร์ P O O P P P P O P P P P O 9

8 นายชนินทร์ จงเจริญยานนท์ P P P P P P P P ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2561 8

9 นายดนุชา พิชยนันท์ แต่งตั้งมีผลวันที่ 27 กันยายน 2561 O P P 2

10 นายปกรณ์ อาภาพันธุ์ P P P P P P P O P O P P P 11

11 นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ P P P P P P P P P P P P P 13

รักษาการในต�าแหน่ง กจ ตัง้แต่วันที ่31 สงิหาคม 2561

12 นายสุเมธ ด�ารงชัยธรรม P P P P P P P P O ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2561 8

รวม 10 9 9 10 10 11 10 9 9 8 6 7 7

จ�ำนวนกรรมกำรทั้งหมด 11 11 11 11 11 11 11 11 10 9 7 8 8

P กรรมการมาประชุม   O กรรมการไม่มาประชุม  - ไม่เป็นกรรมการ 

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ธพส. ประจ�าปี 2561

 รายงานประจ�าปี 2561
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การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคน ประจ�าปี 2561 
(จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จ�านวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด) สรุปได้ดังนี้

ชื่อ-สกุล

คณะกรรมการ 

 ธพส. 

 

 

 

(ประชุม 13 คร้ัง)

คณะกรรมการ 

บริหาร 

 

 

 

(ประชุม 12 คร้ัง)

คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 

 

 

 

 (ประชุม 8 ครั้ง)

คณะกรรมการ 

สรรหาและก�าหนด 

ค่าตอบแทน 

                              

 

(ประชุม 11 คร้ัง)

คณะกรรมการ 

ความเสี่ยง 

  

 

 

(ประชุม 4 คร้ัง)

คณะกรรมการ 

ก�ากับดูแล 

กิจการและความรับ

ผิดชอบ 

ต่อสังคม 

  (ประชุม 4 ครั้ง)

คณะกรรมการ 

บริหารจัดการ 

สารสนเทศ 

และการสื่อสาร 

 

(ประชุม 8 คร้ัง)

คณะกรรมการ 

กิจการสัมพันธ์  

 

 

 

(ประชุม 12 คร้ัง)

คณะกรรมการประเมิน

ผลการปฏิบัติงานและ

พิจารณาค่าตอบแทน

ของกรรมการผูจ้ดัการ  

(ประชุม 3 คร้ัง)

คณะกรรมการสรรหา 

กรรมการผู้จัดการ  

บริษัทธนารักษ์ 

พัฒนาสินทรัพย์  

จ�ากัด 

(ประชุม 4 คร้ัง)

1. นายพชร อนนัตศิลป์*            *10/10

2. นายอ�านวย ปรีมนวงศ์*          *2/2

3. นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์         **8/10 *11/11 *6/6 2/2

4. นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด  10/10 *4/4

5. นางสาวอมรรัตน์ กล�า่พลบ   12/13 *1/1  10/11 11/11 *12/12 *4/4

6. นางสาวร่ืนวดี สวุรรณมงคล       10/13 *3/3

7. นายธรรมนิตย์ สมุนัตกลุ     12/13 1/1 *11/11 *1/1   
**3/3 *3/3

8. นายชลัช ชินธรรมมติร์           9/13 *7/7 4/4

9. นายชนินทร์ จงเจริญยานนท์       8/8 9/9 6/6

10. นายดนุชา พิชยนันท์          2/3 1/2

11. นายปกรณ์ อาภาพันธุ์       11/13 7/8 *2/2   6/6 4/4

12. นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์      9/9   4/4 3/3 5/5 4/4 1/1 0/2   2/2 3/3

13. นายสเุมธ ด�ารงชัยธรรม        8/9 9/9 6/7 3/3 2/2 5/5

หมายเหตุ    * ประธานกรรมการแต่ละคณะ 

 ** รองประธานกรรมการแต่ละคณะ
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สรุปค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ ธพส. ปี 2561 ค่าตอบแทนรายเดือน  
และโบนัสประจ�าปี

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคน ประจ�าปี 2561 
(จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จ�านวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด) สรุปได้ดังนี้   
      

รายชื่อ 
กรรมการบริษัท

คณะกรรมการ 

 ธพส. 

 

 

 

 

 

(ประชุม 13 คร้ัง)

คณะกรรมการ 

บริหาร 

 

 

 

 

 

(ประชุม 12 คร้ัง)

คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 (ประชุม 8 คร้ัง)

คณะกรรมการ 

สรรหาและ

ก�าหนด 

ค่าตอบแทน 

                              

 

 

(ประชุม 11 คร้ัง)

คณะกรรมการ 

ความเสี่ยง 

  

 

 

 

 

(ประชุม 4 คร้ัง)

คณะกรรมการ 

ก�ากบัดแูล 

กจิการ 

และความ 

รับผิดชอบ 

ต่อสังคม   

 

(ประชุม 4 คร้ัง)

คณะกรรมการ 

บริหารจัดการ 

สารสนเทศ 

และการสื่อสาร 

 

 

 

 (ประชุม 8 คร้ัง)

คณะกรรมการ 

กิจการสัมพันธ์  

 

 

 

 

 

(ประชุม 12 คร้ัง)

คณะกรรมการ

ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานและ

พิจารณาค่า

ตอบแทนของ

กรรมการ 

ผู้จัดการ  

(ประชุม 3 คร้ัง)

คณะกรรมการ

สรรหา 

กรรมการ 

ผู้จัดการ  

บริษัทธนารักษ์ 

พฒันาสนิทรัพย์          

จ�ากัด           

(ประชุม 4 คร้ัง)

รวมเบี้ยประชุม

คณะกรรมการ 

ธพส.

ค่าตอบแทน 

รายเดือน 

 

 

โบนัส 

กรรมการ  

ธพส.

รวมค่าเบี้ย

ประชุม 

ค่าตอบแทน 

รายเดือน  

และโบนัส

กรรมการ

1. นายพชร อนนัตศิลป์             112,500.00  112,500.00  180,000.00  66,154.23  358,654.23 

2. นายอ�านวย ปรีมนวงศ์           25,000.00  25,000.00  38,667.00  63,667.00 

3. นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์          78,750.00  125,000.00  75,000.00  10,000.00  288,750.00  93,548.00  115,297.37  497,595.37 

4. นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด   90,000.00  50,000.00  140,000.00  93,548.00  11,189.52  244,737.52 

5. นางสาวอมรรตัน์ กล�า่พลบ    110,000.00  82,500.00  10,000.00  137,500.00  50,000.00  390,000.00  120,000.00  105,241.94  615,241.94 

6. นางสาวร่ืนวดี สวุรรณมงคล        90,000.00  37,500.00  127,500.00  120,000.00  84,375.00  331,875.00 

7. นายธรรมนิตย์ สมุนัตกลุ      110,000.00  125,000.00  46,250.00  37,500.00  318,750.00  120,000.00  112,500.00  551,250.00 

8. นายชลัช ชินธรรมมติร์            90,000.00  143,145.00  40,000.00  273,145.00  120,000.00  112,500.00  505,645.00 

9. นายชนินทร์ จงเจริญยานนท์        80,000.00  80,000.00  60,000.00  220,000.00  76,452.00  112,500.00  408,952.00 

10. นายดนุชา พิชยนันท์           20,000.00  16,000.00  36,000.00  30,000.00  66,000.00 

11. นายปกรณ์ อาภาพันธุ์        110,000.00  120,000.00  85,000.00  20,000.00  335,000.00  120,000.00  76,250.00  531,250.00 

12. นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์       120,000.00  30,000.00  79,677.00  10,000.00  20,000.00  30,000.00  289,677.00  120,000.00  38,709.68  448,386.68 

13. นายสเุมธ ด�ารงชัยธรรม         80,000.00  80,000.00  40,000.00  20,000.00  10,000.00  230,000.00  79,677.00  112,500.00  422,177.00 

รวม 1,116,250.00  397,500.00  358,822.00  245,000.00  50,000.00  103,750.00  190,000.00  137,500.00  47,500.00  140,000.00 2,786,322.00 1,311,892.00  947,217.74 5,045,431.74 

ชื่อ-สกุล

คณะกรรมการสรรหา

และก�าหนด 

ค่าตอบแทน 

  

 

(ประชุม 11 คร้ัง)

คณะกรรมการ 

ความเสี่ยง  

 

 

 

(ประชุม 4 คร้ัง)

คณะกรรมการ 

ก�ากับดูแลกิจการ 

และความรับผิดชอบ

ต่อสังคม 

 

(ประชุม 4 คร้ัง)

คณะกรรมการ 

บริหารจัดการ 

สารสนเทศ 

และการสื่อสาร  

 

(ประชุม 8 คร้ัง)

คณะกรรมการประเมิน

ผลการปฏิบัติงาน 

และพิจารณา 

ค่าตอบแทนของ

กรรมการผู้จัดการ 

(ประชุม 3 คร้ัง)

คณะกรรมการ    

สรรหา 

กรรมการผู้จัดการ  

บริษัทธนารักษ์พัฒนา

สินทรัพย์ จ�ากัด 

(ประชุม 4 คร้ัง)

1. นายอรุณชัย ภัทรานนท์ 9/11

2. นายวัชรา ตันตริยานนท์ 0/1

3. นายสาธิต อนันตสมบูรณ์ 4/4

4. นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ์ 3/4

5. นางดวงมน จึงเสถียรทรัพย์ 2/2

6. นายวิชิต จรัสสุขสวัสดิ์ 4/4

7. รศ.ทองทิพา วิริยะพันธ์ุ 2/4

8. นายสุธนัย ประเสริฐสรรพ์ 7/8

9. นางกรศิริ พิณรัตน์ 7/8 3/3

10. นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์ 1/1

11. นางดนุชา  ยินดีพิธ 4/4

 รายงานประจ�าปี 2561

63



สรุปค่าเบี้ยประชุมของกรรมการบุคคลภายนอกแต่ละคน ปี 2561   
 

ชื่อ-สกุล

คณะกรรมการ 

สรรหาและก�าหนด 

ค่าตอบแทน 

 

 

(ประชุม 11 คร้ัง)"

คณะกรรมการ 

ความเสี่ยง  

 

 

 

(ประชุม 4 คร้ัง)"

คณะกรรมการก�ากับ

ดูแลกิจการและความรับ

ผิดชอบต่อสังคม 

 

 

(ประชุม 4 คร้ัง)"

คณะกรรมการบริหาร 

จัดการสารสนเทศ 

และการสื่อสาร  

 

 

(ประชุม 8 คร้ัง)"

คณะกรรมการประเมนิ

ผลการปฏบัิตงิาน 

และพิจารณา 

ค่าตอบแทนของ

กรรมการผูจ้ดัการ 

(ประชมุ 3 คร้ัง)"

คณะกรรมการสรรหา

กรรมการผู้จัดการ 

บริษัทธนารักษ์พัฒนา

สินทรัพย์ จ�ากัด 

 

(ประชุม 4 คร้ัง)"

รวม

1. นายอรุณชัย ภัทรานนท์  27,000.00  27,000.00 

2. นายวัชรา ตันตริยานนท์ 0*  -   

3. นายสาธิต อนันตสมบูรณ์  12,000.00  12,000.00

4. นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ์  9,000.00  9,000.00 

5. นางดวงมน จึงเสถียรทรัพย์  6,000.00  6,000.00 

6. นายวิชิต จรัสสุขสวัสดิ์  12,000.00  12,000.00 

7. รศ.ทองทิพา วิริยะพันธ์ุ  6,000.00  6,000.00 

8. นายสุธนัย ประเสริฐสรรพ์  21,000.00  21,000.00 

9. นางกรศิริ พิณรัตน์  21,000.00  9,000.00  30,000.00 

10. นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์  3,000.00  3,000.00 

11. นางดนุชา ยินดีพิธ  12,000.00  12,000.00 

รวม  27,000.00  27,000.00  18,000.00  42,000.00  9,000.00  15,000.00  138,000.00 

หมายเหตุ    * ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2561

การพัฒนากรรมการและการประเมิน 
ตนเอง ของคณะกรรมการ ธพส.

นโยบำยกำรพัฒนำกรรมกำร 
เพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถของคณะกรรมการ  

ให้กรรมการน�าประโยชน์จากความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้
ในการก�ากับดูแล ธพส. เพ่ิมความเป็นมืออาชีพให้กรรมการ 
สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม และสามารถผลักดันให้องค์กรเข้าสู่
มาตรฐานสากล

กำรพัฒนำกรรมกำร
ธพส. มกีารส่งเสรมิความรู้ความสามารถของคณะกรรมการ 

หลายรูปแบบ เพ่ือเพิม่พูนมมุมองความรู้ทีเ่กีย่วข้องกบับทบาท
หน้าที่ของการเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ

• การจัดให้มีการสร้างความรู ้ความเข้าใจทุกครั้งที่ม ี
การแต่งต้ังกรรมการใหม่ และมอบเอกสารคู่มือกรรมการ  
และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
ใหม่ รวมถึงชี้แจงและบรรยายลักษณะธุรกิจ และแนวทางการ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่

• การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริม ความรู้
ความสามารถของคณะกรรมการ ธพส. ทัง้ทางด้านเทคโนโลยี
นวัตกรรมใหม่ๆ ที ่ธพส. จะน�ามาปรับใช้พฒันา รวมถงึส่งเสริม 
ให้ ธพส. มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และมีความรับผิดชอบ 
ต่อสงัคม ซึง่รูปแบบของกจิกรรมส่งเสริมความรู้ ความสามารถ  
เช่น การอบรม ดูงาน เข้าร่วมสัมนา และการเยี่ยมชม 
การปฏิบัติงาน  

โดยในปี 2561 คณะกรรมการ ธพส. ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองของกรรมการ
หลากหลายกิจกรรม ดังนี้ 
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รายชื่อกรรมการ  หลักสูตรอบรม/การพัฒนากรรมการ/กิจกรรมกรรมการ

 นายอ�านวย ปรีมนวงศ ์
(แต่งตั้งมีผลวันที่ 25 ตลุาคม 2561)

• ศึกษาดูงานศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
จังหวัดเชียงใหม่

• ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดบัวขวัญ และมอบเงินบ�ารุงสถานศึกษา

 นางสาวอมรรัตน์ กล�่าพลบ • อบรมหลักสูตร วปอ. รุ่นที่ 60 วิทยาป้องกันราชอาณาจักร 

• ศึกษาดูงานศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
จังหวัดเชียงใหม่

• ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ ประจ�าปี 2561

นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล • ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ Group Outing (1) ปี 2561 ณ จังหวัดราชบุรี  
การถ่ายทอดความรู้จากคณะกรรมการสู่พนักงาน

• ร่วมกิจกรรมงาน DAD’s CG Day 2018

• ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดบัวขวัญ และมอบเงินบ�ารุงสถานศึกษา

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล • ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ Group Outing (2) ปี 2561 ณ จังหวัดราชบุรี  
การถ่ายทอดความรู้จากคณะกรรมการสู่พนักงาน

• ร่วมงานประกาศผลรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ�าปี 2561

นายชลัช ชินธรรมมิตร์ • กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ Group Outing (4) ปี 2561 ณ จังหวัดชลบุรี การถ่ายทอด
ความรู้จากคณะกรรมการสู่พนักงาน

นายปกรณ์ อาภาพันธุ์ • ศกึษาดูงานด้านการบริหารจดัการอาคารเมอืงและนวัตกรรม ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา-แคนาดา

• ร่วมงานประกาศผลรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ�าปี 2561

นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ • ศกึษาดูงานด้านการบรหิารจัดการอาคารเมอืงและนวัตกรรม ณ ประเทศสหรัฐอเมรกิา-แคนาดา

• ศึกษาดูงานศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิม พระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
จังหวัดเชียงใหม่

• ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ Group Outing (2) ปี 2561 ณ จังหวัดราชบุรี  
การถ่ายทอดความรู้จากคณะกรรมการสู่พนักงาน

• ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดบัวขวัญ และมอบเงินบ�ารุงสถานศึกษา

นายพชร อนันตศิลป์   
(ลาออกมผีลต้ังแต่วันที ่1 ตุลาคม 2561)

• ศกึษาดูงานด้านการบรหิารจัดการอาคารเมอืงและนวัตกรรม ณ ประเทศสหรัฐอเมรกิา-แคนาดา

นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์  
(ลาออกมผีลต้ังแต่วันที ่12 ตุลาคม 2561)

• ศกึษาดูงานด้านการบรหิารจัดการอาคารเมอืงและนวัตกรรม ณ ประเทศสหรัฐอเมรกิา-แคนาดา

• ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ ประจ�าปี 2561
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กำรปฐมนิเทศกรรมกำร (Directors Orientation)
ธพส. โดยกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร ได้จัดให้

มีการปฐมนิเทศ (Directors Orientation) ให้แก่กรรมการใหม่ 
จ�านวน 2 ราย ดังนี้ 

โดยน�าเสนอความเป็นมา ภาพรวมของธุรกิจ โครงการ
ส�าคัญ แผนงาน ผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา ผลประกอบ
การและฐานะทางการเงนิ ระบบประเมนิผลองค์กรของ ธพส.  
และเร่ืองเกีย่วกบักรรมการ  บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ
ของกรรมการ ข้อกฎหมายและระเบียบทีเ่กีย่วข้อง ผลประโยชน์
ตอบแทนของกรรมการ ฯลฯ พร้อมทัง้มอบเอกสารข้อมลูทีส่�าคัญ
จ�าเป็นส�าหรับกรรมการใหม่ ประกอบด้วย 

• คู่มือกรรมการ 

• คู่มือจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ

• คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

• รายงานประจ�าปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ  หลักสูตรอบรม/การพัฒนากรรมการ/กิจกรรมกรรมการ

นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด 
(ลาออกมผีลต้ังแต่วันที ่12 ตุลาคม 2561)

• อบรมหลักสูตร การก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและ
องค์การมหาชน รุ่นที่ 19 สถาบันพระปกเกล้า

• ศกึษาดูงานด้านการบรหิารจัดการอาคารเมอืงและนวัตกรรม ณ ประเทศสหรัฐอเมรกิา-แคนาดา

• ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ Group Outing (3) ปี 2561 ณ จังหวัดจันทบุรี-ระยอง  
การถ่ายทอดความรู้จากคณะกรรมการสู่พนักงาน

• ร่วมงานเปิดอาคารธนพิพัฒน์ ส�านักงาน ธพส.แห่งใหม่

• ร่วมงานประกาศผลรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ�าปี 2561

นายชนินทร์ จงเจริญยานนท ์
(ลาออกมผีลต้ังแต่วันที ่21 สิงหาคม 2561)

• ศกึษาดูงานด้านการบรหิารจัดการอาคารเมอืงและนวัตกรรม ณ ประเทศสหรัฐอเมรกิา-แคนาดา

• ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ ประจ�าปี 2561

• ร่วมงานครบรอบ 14 ปี ธพส.

นายสุเมธ ด�ารงชัยธรรม  
(ลาออกมผีลต้ังแต่วันที ่31 สิงหาคม 2561)

• ศกึษาดูงานด้านการบรหิารจัดการอาคารเมอืงและนวัตกรรม ณ ประเทศสหรัฐอเมรกิา-แคนาดา

• ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ ประจ�าปี 2561

• ร่วมงานครบรอบ 14 ปี ธพส.

• ร่วมงานเปิดอาคารธนพิพัฒน์ ส�านักงาน ธพส.แห่งใหม่

• ร่วมงานประกาศผลรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ�าปี 2561

รายนามกรรมการ วัน-เดือน-ปี

นำยอ�ำนวย ปรมีนวงศ์ 22 พฤศจิกายน 2561

นำยดนุชำ พิชยนันท์ 22 พฤศจิกายน 2561

• ตารางประชุมคณะกรรมการ ธพส. คณะกรรมการ 
ชุดย่อย รายชื่อคณะกรรมการ พร้อมรายชื่อเลขานุการ
คณะกรรมการชุดต่างๆ 

• เอกสารประกอบการปฐมนิเทศ (Orientation) 

• แบบแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน เพื่อยื่นต่อ 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่
กรรมการ 

นอกจากน้ียงัมกีารหารือแลกเปล่ียนความคิดเหน็ระหว่าง
กรรมการเข้าใหม่ กรรมการผูจั้ดการ และผูบ้ริหารในประเด็น
ส�าคญัต่าง ๆ ที ่ธพส. เร่งรัดการด�าเนินงาน 

กำรศึกษำดูงำนของคณะกรรมกำร ธพส.
ในปี 2561 ได้ให้ความส�าคญัในการศกึษาดูงานโครงการ 

ส�าคัญๆ เพื่อศึกษาโอกาสในการด�าเนินธุรกิจ รวมถึงการ 
น�าความรู ้มาประยุกต์ใช้กับการด�าเนินงานภารกิจต่างๆ  
จงึได้จดัไปศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา-
แคนาดา เมือ่วันที ่16 – 25 กมุภาพนัธ์ 2561 ด้านการบรหิาร 
จดัการอาคารเมอืงและนวัตกรรม โดยมข้ีอคิดเหน็และแนวทาง
ที่จะน�ามาประยุกต์ใช้ ดังน้ี 1) แนวคิด Small Change,  
Big Impact ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจดัการอาคาร
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อย่างย่ังยนื (Sustainability & Energy Efficiency)  2) การบูรณาการ 
วางแผนและการปรับใช้เทคโนโลยี Smart Utilities มาใช้ใน 
การด�าเนินงานต่างๆ ของศนูย์ราชการฯ เพิม่เตมิ ซ่ึงจะช่วยเพิม่
ประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐศาสตร์ 3) รูปแบบของ Museum 
of The City of New York น�ามาใช้เป็นแนวทางในการจัดท�า
นิทรรศการศูนย์ราชการฯ และ 4) ศึกษาแนวคิด A Global 
Brand for Business น�ามาใช้พัฒนาในการด�าเนินธุรกิจ 

นอกจากน้ี ยงัให้ความส�าคญักบัการส่งเสริมการก�ากบัดแูล
กิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม จึงจัดให้มีกิจกรรม
เสริมสร้างความสมัพันธ์ Group Outing ระหว่างกรรมการบริษทั 
และพนักงาน เพื่อความสัมพันธ์อันดี เรียนรู้ร่วมกัน และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้

ครั้งที่ 1 : Group Outing (3) คณะกรรมการความเสี่ยง 
และคณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร 
เมื่อวันที่ 9-10 มิถุนายน 2561 ณ จังหวัดจันทบุรี-ระยอง

ครั้งที่ 2 : Group Outing (4) คณะกรรมการตรวจสอบ 
เมื่อวันที่ 16-17 มิถุนายน 2561 ณ จังหวัดชลบุรี

ครั้งที่ 3 : Group Outing (2) คณะกรรมการก�ากับดูแล
กจิการและความรับผดิชอบต่อสงัคม เมือ่วันที ่27-28 ตลุาคม 
2561 ณ จังหวัดราชบุรี

ครัง้ที ่4 : Group Outing (1) คณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 8-10 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัด
กาญจนบุรี

กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำร ธพส.
คณะกรรมการ ธพส. ในการประชมุเมือ่วันที ่23 สงิหาคม 

2561 (คร้ังที่ 9/2561) มีมติเห็นชอบการประเมินตนเอง 
ของคณะกรรมการ ธพส. ประจ�าปี 2561 เป็นแบบรายคณะ  
และแบบรายบุคคล ในปี 2561 คณะกรรมการ ธพส.  
ได้ท�าการประเมินตนเอง 1 ครั้ง สรุปผลการประเมิน ดังนี้

1. กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำร (รำยคณะ) 
มีหัวข้อการประเมิน 4 หมวด 26 ค�าถาม ได้แก่ โครงสร้าง
และคุณสมบัติ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ การพัฒนา
ตนเอง และความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 

สรุปผลการประเมินภาพรวม 4 หมวด มีคะแนนเฉล่ีย 
อยู่ในเกณฑ์ประสิทธิภาพดีเยี่ยม เท่ากับร้อยละ 97.76 

2. กำรประเมินตนเอง (รำยบุคคล) มีหัวข้อในการ
ประเมิน 4 หมวด 10 ค�าถาม ได้แก่ ความเป็นผู้น�า ทักษะ 
ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความคิดเชิงกลยุทธ์ 
และการมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการ 

สรุปผลการประเมินภาพรวม 4 หมวด มีคะแนนเฉลี่ย 
อยู่ในเกณฑ์ประสิทธิภาพดีเยี่ยม เท่ากับร้อยละ 97.64

ทั้งน้ี ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ธพส.  
และข้อเสนอแนะจากการอภิปรายผลการประเมินฯ ร่วมกัน
อย่างเป็นทางการของคณะกรรมการ ได้น�ามาใช้ประโยชน ์
ในการจัดท�าแผนพัฒนาการกระบวนการก�ากับดูแลกิจการ
และพัฒนากรรมการ ปี 2562 ที่ผ่านความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการ ธพส. ในการประชุมคร้ังที่  12/2561  
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 

ผลการด�าเนินการตามแผนพัฒนากระบวนการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดีและพัฒนากรรมการ ปี 2561 คณะกรรมการ 
ได้ด�าเนินการได้ครบถ้วนตามเป้าหมาย (คิดเป็นร้อยละ 100) 
นอกจากน้ียังมีการด�าเนินการที่เพิ่มเติมมากว่าแผนฯ รวมถึง 
มีการน�าความรู้ มุมมอง วิสัยทัศน์ ตลอดจนข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรทั้งด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน

กำรเปิดเผยข้อมูลสำรสนเทศและควำม
โปร่งใส

ธพส. ได้ให้ความส�าคัญกับการเปิดเผยข้อมูล เพ่ือให ้
ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบข้อมูลในด้านต่างๆ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
โปร่งใส ทั่วถึง และทันเวลา ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งภายใน 
และภายนอก ตามพระราชบัญญัติข ้อมูลข ่าวสารของ 
ทางราชการ พ.ศ. 2540 ทั้งน้ี ที่ผ่านมา ธพส. ได้น�าเสนอ 
ข ้ อมู ล ในด ้ านต ่ า งๆ  ผ ่ านช ่ อ งทาง อิ เ ล็ กทรอ นิกส ์  
ทางเว็บไซต์บริษัท (www.dad.co.th), เว็บไซต์ศูนย์ราชการฯ  
(www.governmentcomplex.com), Facebook Government 
Complex ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ, ศูนย์บริการลูกค้าสมัพนัธ์ 
(Call Center 0 2142 2233), Mobile app (GovComplex) 
และทางสื่อ Digital signage ทางสื่อสิ่งพิมพ์/สื่อสาธารณะ  
และรายงานประจ�าปีของบริษัท

 รายงานประจ�าปี 2561
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คณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการ ธพส. ได้แต่งตัง้กรรมการ ธพส. ทีม่คีวามรู้  

ความสามารถ ความช�านาญ ตลอดจนประสบการณ์ทีเ่หมาะสม 
เป็นคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยพิจารณากล่ันกรองเร่ือง
ส�าคัญแต่ละด้าน ตามขอบข่ายที่คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ 
รับผิดชอบเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ธพส. ในปี 
2561 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 8 คณะ  
มีองค์ประกอบและอ�านาจหน้าที่ ดังนี้

 รายช่ือ ต�าแหน่งในคณะกรรมการบริหาร

1. นางสาวอมรรัตน์ กล�่าพลบ กรรมการ ธพส. ประธานกรรมการ

2. นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล กรรมการ ธพส. กรรมการ

3. นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ กรรมการ ธพส. รักษาการ
กรรมการผู้จัดการ ธพส.

กรรมการและเลขานุการ

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารระหว่างปี 2561

1. นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์ ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2561

2. นางสาวอมรรัตน์ กล�่าพลบ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 และได้รับ 
แต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

3. นายชนินทร์ จงเจริญยานนท์ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2561

4. นายสุเมธ ด�ารงชัยธรรม ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2561

5. นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

6. นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2561

คณะกรรมการบริหาร ก�าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครัง้ โดยมอีงค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึงของจ�านวน
กรรมการ และมรีายงานการปฏบัิติงานต่อคณะกรรมการ ธพส. 
เพื่อทราบและ/หรือพิจารณาทุกไตรมาส ส�าหรับปี 2561  
มีการประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง 

อ�ำนำจหน้ำที่
1. พิจารณากล่ันกรอง ทบทวนยุทธศาสตร์ ก�าหนด

นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนวิสาหกิจ แผนการ
ด�าเนินงาน และงบประมาณประจ�าปี ก่อนน�าเสนอ
คณะกรรมการ ธพส. เห็นชอบ

2. พิจารณากล่ันกรองและให้ข้อเสนอแนะการน�าระบบ
บริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ 
(EVM) มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ก่อน 
น�าเสนอคณะกรรมการ ธพส. เห็นชอบ

3. พจิารณากล่ันกรอง เพือ่น�าเสนอคณะกรรมการ ธพส. 
พิจารณา

1) จัดท�า/แก้ไข ปรับปรุงและพัฒนา ระเบียบ  
ข้อบังคับต่าง ๆ

2) แผนธรุกจิ รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการลงทุน

3) เสนอแนะนโยบายด้านการพัฒนาธุรกิจและ 
การลงทุนในโครงการต่างๆ

4) การด�าเนินการลงทุน การท�าธุรกรรมทาง 
การเงิน เพ่ือการเปิดบัญชี กู้ยืม จ�าน�า จ�านอง  
ค�้าประกัน และการอื่นใด

5) การจัดซ้ือ จัดจ้าง สินค้าหรือบริการใดๆ ที่มี
วงเงินเกิน 10 ล้านบาทขึ้นไป

6) การน�าทรัพย์สินของ ธพส. ออกจัดหาประโยชน์

4. ปฏิ บั ติงานอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการ ธพส.  
มอบหมาย

5. น�าเสนอความเห็นและรายงานการปฏิบัติงานต่อ
คณะกรรมการ ธพส. เพื่อทราบ 

คณะกรรมกำรบริหำร
คณะกรรมการ ธพส. เป็นผู้แต่งตั้งประธานและกรรมการ

บริหาร มีวาระการด�ารงต�าแหน่งตามวาระของการเป็น
กรรมการ ธพส. โดยพิจารณาจากกรรมการ ธพส. อย่างน้อย 3 คน 
แต่ไม่เกนิ 5 คน กรรมการผูจั้ดการเป็นกรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการบริหารโดยต�าแหน่ง ในปี 2561 มีกรรมการ 
รวมทั้งสิ้น 3 คน ดังนี้
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คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการ ธพส. เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ ธพส. เป็น

คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการด�ารงต�าแหน่งตามวาระ
ของการเป็นกรรมการ ธพส. ประกอบด้วย ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 1 คน และกรรมการตรวจสอบ 2 คน  ซึ่งต้องเป็น
กรรมการอิสระทุกคน และอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู ้

ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน 
สามารถสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้ และ 
ให้ผู ้บริหารระดับสูงสุดของสายงานตรวจสอบ-ภายใน  
เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยต�าแหน่ง  
ในปี 2561 มีกรรมการ รวมทั้งสิ้น 3 คน ดังนี้

รายช่ือ ต�าแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. นายชลัช ชินธรรมมิตร์ กรรมการ ธพส. ประธานกรรมการ

2. นายปกรณ์ อาภาพันธุ์ กรรมการ ธพส. กรรมการ

3. นายดนุชา พิชยนันท์ กรรมการ ธพส. กรรมการ

รายละเอียดการเปล่ียนแปลงกรรมการตรวจสอบระหว่างปี 2561

1. นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2561

2. นายดนุชา พิชยนันท์ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

คณะกรรมการตรวจสอบ ก�าหนดให้มกีารประชุมอย่างน้อย 
ไตรมาสละ 1 คร้ัง ในกรณีจ�าเป็นอาจเชิญ ผู้บริหารสูงสุด  
ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบต้องมีการประชุมร่วมกับผู ้สอบบัญชี โดยไม่มี 
ผู ้บริหารสูงสุด ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลอ่ืนเข้าร ่วมด้วย  
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และรายงาน ต่อคณะกรรมการ ธพส. 
อย่างน้อยไตรมาสละ 1 คร้ัง ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วัน
สิ้นสุดในแต่ละไตรมาส ยกเว้นรายงานผลการด�าเนินงาน 
ในไตรมาสที่ 4 ให้จัดท�าเป็นรายงานผลการด�าเนินงาน 
ประจ�าปี พร้อมทั้งส่งรายงานดังกล่าวให้กระทรวงการคลัง 
เพือ่ทราบภายใน 90 วัน นับแต่วันสิน้ปีบัญชกีารเงนิของ ธพส. 
ส�าหรับปี 2561 มีการประชุมทั้งสิ้น 8 ครั้ง

อ�ำนำจหน้ำที่
1. สอบทานรายงานทางการเงนิของบริษทัฯ เพือ่ให้มัน่ใจ

ว่ารายงานทางการเงินน้ันได้จัดท�าอย่างครบถ้วน 
ถูกต้องเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอครบถ้วน 
เชื่อถือได้

2. สอบทานประ สิท ธิภาพและประ สิทธิผลของ
กระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการก�ากับดูแล
ที่ดี และกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

3. สอบทานการด�าเนินงานของ ธพส. ให้ถูกต้อง 
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข ้อบังคับ วิธีปฏิบั ติ  
มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือค�าส่ังที่เกี่ยวข้องกับ 
การด�าเนินงานของ ธพส.

4. สอบทานให ้มีระบบการตรวจสอบภายในที่ ดี  
และความเป็นอิสระของสายงานตรวจสอบภายใน 
ก�ากับดูแลการพัฒนาบุคลากรสายงานตรวจสอบ
ภายใน รวมทั้งพิจารณาความเพียงพอของจ�านวน 
และทกัษะของผูต้รวจสอบภายใน ตามความเหมาะสม

5. สอบทานและอนุมติักฎบตัรสายงานตรวจสอบภายใน 
แผนการตรวจสอบประจ�าปี งบประมาณ แผนบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร และคู่มือการปฏิบัติงานของ
สายงานตรวจสอบภายใน

6. ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู ้สอบ
บัญชีและอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบ 
รายการใดที่เห็นว่าจ�าเป็น รวมถึงเสนอค่าตอบแทน
ของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการ ธพส.

7. พิจารณาแต่งต้ัง โยกย้าย เล่ือนขั้น เล่ือนต�าแหน่ง 
และประเมินผลงานของผู ้บริหารระดับสูงสุดของ 
สายงานตรวจสอบภายใน 

8. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจ 
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิด 
การทจุรติทีอ่าจมผีลกระทบต่อการปฏบัิติงานของ ธพส.

9. รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบในรายงานประจ�าปีของ ธพส.

10. ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่กฎหมายก�าหนด หรือ 
คณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย ซ่ึงอยู่ภายใต้ 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายช่ือ 
ต�าแหน่งในคณะกรรมการสรรหา 

และก�าหนดค่าตอบแทน

1. นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล กรรมการ ธพส. ประธานกรรมการ

2. นางสาวอมรรัตน์ กล�่าพลบ กรรมการ ธพส. กรรมการ

3. นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์  กรรมการ ธพส. รักษาการ 
กรรมการผู้จัดการ ธพส.

กรรมการ

4. นายอรุณชัย ภัทรานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ

รายละเอียดการเปล่ียนแปลงกรรมการตรวจสอบระหว่างปี 2561

1. นายชนินทร์ จงเจริญยานนท์ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2561

2. นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2561

คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน
คณะกรรมการ ธพส. เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา

และก�าหนดค่าตอบแทน จ�านวนไม่น้อยกว่า 3 คน  แต่ไม่เกิน 
5 คน แต่งตัง้จากกรรมการ ธพส. กรรมการผูจ้ดัการ และ/หรือ
ผูท้รงคุณวุฒภิายนอก โดยมวีาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 2 ปี  

นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งต้ัง ชุดปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2562  
ในปี 2561 มีกรรมการ รวมทั้งสิ้น 4 คน

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ก�าหนดให้
มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 คร้ัง โดยมีองค์ประชุม 
ไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ�านวนกรรมการ และมีรายงาน 
การปฏิ บั ติงานต ่อคณะกรรมการ ธพส.  อย ่างน ้อย 
ไตรมาสละ 1 ครัง้ ส�าหรับปี 2561 มกีารประชมุทัง้สิน้ 11 คร้ัง

อ�ำนำจหน้ำที่
1. กล่ันกรองบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอช่ือเป็น

กรรมการใหม่ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ ธพส. / 
ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นของ ธพส. เพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ
แต่งตั้งบุคคลดังกล่าว

2. พิจารณาการก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ  
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ ธพส. และที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นของ ธพส. เพื่อพิจารณาอนุมัติการก�าหนด 
ค่าตอบแทนกรรมการ

3. สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 
เพื่อเข้าด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการ 
ผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการ และน�าเสนอ
คณะกรรมการ ธพส. ให้ความเห็นชอบ

4. พิจารณา ก ล่ันกรอง/ทบทวน เพื่ อน�า เสนอ 
คณะกรรมการ ธพส.พิจารณา

1) แนวทางการประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
ธพส.

2) โครงสร้างองค์กรและกรอบอัตราก�าลังของ ธพส.

3) โครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน

4) การปรับขึน้เงนิเดือนประจ�าปี รวมทัง้ค่าตอบแทน 
สวัสดิการของพนักงานและลูกจ้าง

5. ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานประจ�าปี ของ ธพส. 

6. ทบทวนเกี่ ยวกับนโยบาย /แผนแม ่บทและ 
แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของ ธพส. รวมทั้งสอบทานกฎบัตร ให้ทันสมัย 
เป็นประจ�าทุกปี

7. ติดตามการด�าเนินงานด ้านทรัพยากรบุคคล 
อย่างสม�่าเสมอ และรายงานต่อคณะกรรมการ ธพส. 
อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส

8. ปฏิบัติงานอื่นใดที่คณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย
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คณะกรรมกำรควำมเสี่ยง
คณะกรรมการ ธพส. เป็นผูแ้ต่งต้ังคณะกรรมการความเสีย่ง  

จ�านวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่งต้ังจากกรรมการ ธพส. กรรมการ
ผูจ้ดัการ และ/หรอืผูท้รงคุณวุฒภิายนอก โดยมวีาระการด�ารง
ต�าแหน่งคราวละ 2 ปี นับต้ังแต่วันทีไ่ด้รับการแต่งตัง้ โดยชดุเดิม 

ด�ารงต�าแหน่งต้ังแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่  
10 พฤษภาคม 2561 เน่ืองจากครบวาระ และชุดปัจจุบัน 
ด�ารงต�าแหน่งต้ังแต่วันที่  4 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่  
3 มิถุนายน 2563 ในปี 2561 มีกรรมการ รวมทั้งสิ้น 5 คน

รายช่ือ ต�าแหน่งในคณะกรรมการความเสี่ยง

1. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล กรรมการ ธพส. ประธานกรรมการ

2. นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์  กรรมการ ธพส. รักษาการ
กรรมการผู้จัดการ ธพส.

กรรมการ

3. นายสาธิต อนันตสมบูรณ์  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ

4. นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ
5. นางดวงมน จึงเสถียรทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ

รายละเอียดการเปล่ียนแปลงกรรมการความเสี่ยงระหว่างปี 2561

1. นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2561

2. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

3. นายวัชรา ตันตริยานนท์ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ถึงวันที่ 17 เมษายน 2561

4. นางดวงมน จึงเสถียรทรัพย์ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2561

5. นายสุเมธ ด�ารงชัยธรรม ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2561

6. นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2561

คณะกรรมการความเสีย่ง ก�าหนดให้มกีารประชุมอย่างน้อย 
ไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยมีองค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึง
ของจ�านวนกรรมการ และมีรายงานการปฏิบัติงานต่อ 
คณะกรรมการ ธพส. อย่างน้อยไตรมาสละ 1 คร้ัง ส�าหรับ 
ปี 2561 มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง

อ�ำนำจหน้ำที่
1. วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่า 

จะเกิดความเสี่ยง และอาจกระทบต่อการปฏิบัติ
ภารกิจของ ธพส. ในทุกๆ ด้าน และก�าหนดนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงโดยรวม เพื่อป้องกันควบคุม 
และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมด น�าเสนอ 
ต่อคณะกรรมการ ธพส.เห็นชอบ เพื่อให้ฝ่ายบริหาร
และพนักงานน�าไปปฏิบัติ

2. ก�าหนดกลยุทธ์การบริหารความเส่ียงให้สอดคล้อง
กับนโยบายการบริหารความเส่ียง และก�ากับดูแล
ระบบบริหารความเส่ียงให้เป็นไปอย่างเหมาะสม 
เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้มั่นใจว่า ธพส. 
มีการระบุ วิเคราะห์ ประเมินและจัดการความเสี่ยง 
ให้อยูใ่นระดับทีเ่หมาะสมและยอมรับได้ และเช่ือมโยง 

กับระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งมีการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเส่ียง
อย่างต่อเนื่อง

3. ทบทวนความพียงพอและความมีประสิทธิภาพ 
ของระบบบรหิารความเสีย่ง และนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงโดยรวม รวมถึงความมีประสิทธิภาพ 
และประสทิธผิลของการปฏบิติัตามนโยบายทีก่�าหนด 
ตลอดจนให้ข ้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข 
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารความเสี่ยง 
เพื่อสร้างสรรค์คุณค่าให้แก่ ธพส. รวมทั้งสอบทาน
กฎบัตรให้ทันสมัยเป็นประจ�าทุกปี

4. ก�ากับดูแลการจัดท�าคู่มือและแผนบริหารความเสี่ยง 
และการทบทวนแผน รวมทัง้ดูแล ติดตาม ประเมนิผล 
การบริหารความเสี่ยง ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ 
ในการปรับปรุงแก้ไขเพือ่ให้แผนการจดัการความเสีย่ง 
สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่ก�าหนด

5. ส่งเสริมให้มกีารสือ่สารเกีย่วกบัการบริหารความเสีย่ง 
ทั่วทั้งองค์กร เพื่อสร้างความตระหนักและการร่วม 
รับผิดชอบบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิผล
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รายช่ือ 
ต�าแหน่งในคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ 

และความรับผิดชอบต่อสังคม

1. นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล กรรมการ ธพส. ประธานกรรมการ

2. นายวิชิต จรัสสุขสวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ

3. รศ.ทองทิพภา วิริยะพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ

4. นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ กรรมการ ธพส. รักษาการ
กรรมการผู้จัดการ ธพส.

กรรมการและเลขานุการ

รายละเอียดการเปล่ียนแปลงกรรมการก�ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ระหว่างปี 2561

1. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

2. นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล ปฏิบัติหน้าที่รองประธานกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และ
ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

3. นายสุเมธ ด�ารงชัยธรรม ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2561

4. นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ถึงวันที่ 4 กันยายน 2561 และปฏิบัติหน้าที่

กรรมการและเลขานุการ ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2561

และคุ้มค่า ซึ่งจะส่งผลให้การบริหารความเสี่ยง 
เป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมองค์กรและกิจกรรม
ประจ�าวันของทุกส่วนงาน

6. ก�ากับดูแล และเสนอแนะผู ้บริหารความเสี่ยง  
(Risk owner) ในการด�าเนินงาน เพื่อให้การบริหาร
ความเสี่ยงประสบความส�าเร็จในระดับองค์กร  
ตลอดจนระดับโครงการ และเป ็นรากฐานใน 
การส่งเสริมให้องค์กรมีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
ตามหลักธรรมาภิบาล

7. รายงานการด�าเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง 
ต่อคณะกรรมการ ธพส. อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส 
ในกรณีที่มีเร่ืองส�าคัญซ่ึงกระทบต่อ ธพส. อย่างมี 
นัยส�าคัญต้องรายงานต่อคณะกรรมการ ธพส.  
เพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด และรวมทั้งรายงาน 
ผลการด�าเนินงานฯ ในรายงานประจ�าปีของ ธพส.

8. ปฏิบัติงานอื่นใดที่คณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม ก�าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 
โดยมีองค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ�านวนกรรมการ  
และมรีายงานการปฏบิตังิานต่อคณะกรรมการ ธพส. อย่างน้อย 
ไตรมาสละ 1 ครั้ง ส�าหรับปี 2561 มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง

อ�ำนำจหน้ำที่
1. ก�าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการก�ากับ

ดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม น�าเสนอ
ต่อคณะกรรมการ ธพส. อนุมัติ

2. พจิารณา กล่ันกรอง/ทบทวนเกีย่วกบันโยบาย/แผนแม่บท 
และแผนปฏบัิติการด้านการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่และ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของ ธพส. รวมทั้งสอบทาน
กฎบัตรให้ทันสมัยเป็นประจ�าทุกปี

3. ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมในการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่ 
และความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ให้เป็นที่เข้าใจทั่วทุกระดับ และมีผลในทางปฏิบัติ

4. เสนอแนะข้อก�าหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณ จริยธรรม 
และข้อพงึปฏบัิตขิองผูบ้รหิารและพนกังาน ของ ธพส. 
เพ่ือให้การด�าเนินกิจการของ ธพส. บรรลุผลส�าเร็จ
ตามเป้าหมาย

คณะกรรมกำรก� ำ กับดูแล กิจกำรและ 
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการ ธพส. เป็นผูแ้ต่งต้ังคณะกรรมการก�ากบัดูแล
กจิการและความรับผดิชอบต่อสงัคม จ�านวน   ไม่น้อยกว่า 3 คน  
แต่ไม่เกิน 6 คน แต่งตั้งจากกรรมการ ธพส. กรรมการ
ผู ้จัดการ และ/หรือผู ้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยมีวาระ 
การด�ารงต�าแหน่งคราวละ 2 ป ี นับต้ังแต ่ วันที่ ได ้ รับ 

การแต ่ ง ต้ั ง  โดย ชุด เดิ มด� า ร งต� า แหน ่ งตั้ ง แต ่ วั นที่ 
11 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561  
เน่ืองจากครบวาระ และชุดปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งต้ังแต่วันที่  
13 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563  
ในปี 2561 มีกรรมการ รวมทั้งสิ้น 4 คน
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5. ก�าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการก�ากับดูแลและก�ากับ
การปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นไปตามกฎหมาย  
กฎ ระเบียบ นโยบาย และกระบวนการปฏิบัติที่ได ้
วางเอาไว้ (Compliance Unit)

6. ติดตามการด�าเนินงานด้านการก�ากบัดูแลกจิการและ
ความรับผดิชอบต่อสงัคมอย่างสม�า่เสมอ และรายงาน
ต่อคณะกรรมการ ธพส. อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส

7. ก�ากับดูแลหรือเสนอแนะให้การด�าเนินกิจการ 
ของ ธพส. และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  

คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร

คณะกรรมการ ธพส. เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
จัดการสารสนเทศและการสื่อสาร จ�านวนไม่น้อยกว่า 3 คน  
แต่ไม่เกนิ 5 คน แต่งต้ังจากกรรมการ ธพส. กรรมการผูจั้ดการ 
และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 
คราวละ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ได ้ รับแต่งต้ัง โดยชุดเดิม

รายช่ือ ต�าแหน่งในคณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร

1. นายปกรณ์ อาภาพันธุ์         กรรมการ ธพส. ประธานกรรมการ

2. นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์         กรรมการ ธพส. รักษาการ
กรรมการผู้จัดการ ธพส.

กรรมการ

3. นายสุธนัย ประเสริฐสรรพ์       ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ

4. นางกรศิริ พิณรัตน์              ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ

รายละเอียดการเปล่ียนแปลงกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร ระหว่างปี 2561

1. นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์ ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2561

2. นายปกรณ์ อาภาพันธุ์ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 และได้รับ 
แต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

3. นายสุเมธ ด�ารงชัยธรรม ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2561

4. นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2561

คณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร 
ก�าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยม ี
องค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ�านวนกรรมการ และมี
รายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ ธพส. อย่างน้อย
ไตรมาสละ 1 ครัง้ ส�าหรับปี 2561 มกีารประชุมทัง้หมด 8 คร้ัง 

อ�ำนำจหน้ำที่
1. ก�าหนดทิศทางและนโยบายการบริหารจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ ธพส.  
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ 
วิสัยทัศน์ ของ ธพส.

2. ก�ากับดูแลการบริหารโครงการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให้เป ็นไปตามแผน 
และเป้าหมายของ ธพส.

3. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนงาน งบประมาณ 
และโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ที่จะต้องน�าเสนอต่อ 
คณะกรรมการ ธพส.

4. ให้ค�าปรึกษาแนะน�า และแก้ไขปัญหาอุปสรรค
ที่ เกี่ยวข ้องกับการด�าเนินงานด ้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของ ธพส.

5. แต่งตั้งคณะท�างานตามที่เห็นสมควร

6. ปฏบัิติงานอ่ืนใดตามทีค่ณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย

7. รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการ ธพส. 
เพื่อทราบหรือพิจารณา

ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นไปตามนโยบายด้าน 
การก�ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

8. รายงานผลการด�าเนินงานด้านการก�ากบัดแูลกจิการ
ที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมในรายงานประจ�าปี
ของ ธพส. 

9. ปฏิบัติงานอื่นใดที่คณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย

ด�ารงต�าแหน่งต้ังแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่  
29 พฤษภาคม 2562 เน่ืองจากมกีารเปลีย่นแปลงองค์ประกอบ 
จึงมีค�าสั่งแต่งตั้งใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561  
ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ในปี 2561 มีกรรมการ  
รวมทั้งสิ้น 4 คน
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รายช่ือ ต�าแหน่งในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

1. นางสาวอมรรัตน์ กล�า่พลบ                           กรรมการ ธพส. ประธานกรรมการ

กรรมกำรผู้แทนฝ่ำยนำยจ้ำง

2. นางจิรสา วงศ์ธรรมสรณ์ กรรมการ

3. นายวรชัย ตั้งคุณาภรณ์ กรรมการ

4. นางสาวมลฤดี ชุติมาสกุล กรรมการ

5. นายรัฐภพ พงษ์ชัยประทีป กรรมการ

6. นายนิกรณ์ ณ ล�าพูน กรรมการและเลขานุการ

กรรมกำรผู้แทนฝ่ำยนำยจ้ำง

7. นางฤชุอร ครบสอน กรรมการ

8. นายรัฐพงศ์ พันธุ์ติยะ กรรมการ

9. นายเอกลักษณ์ อ่อนสอาด กรรมการ

10. นางวิภาวี สุรเจริญเวชกุล กรรมการ

11. นายภคพล ประทุมแก้ว กรรมการ

คณะกรรมกำรกิจกำรสัมพันธ์
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 

มาตรา 19 ก�าหนดให้มีคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ขึ้น 
ในรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ประกอบด้วย กรรมการรัฐวิสาหกิจ 
คนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ ผูแ้ทนฝ่ายนายจ้างซึง่แต่งตัง้จาก
ฝ่ายบริหารของรัฐวิสาหกิจไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกิน 9 คน  

และผู ้แทนฝ่ายลูกจ้างมีจ�านวนเท่ากับผู ้แทนฝ่ายนายจ้าง 
มีวาระการด�ารงต�าแหน ่งคราวละ 2 ป ี  ชุดป ัจจุ บัน 
ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่  27 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่  
26 ตุลาคม 2562 มีกรรมการรวมทั้งสิ้น 11 คน

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ก�าหนดให้มีการประชุม
อย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง โดยมีองค์ประชุมไม่น้อยกว่า 
กึ่งหน่ึงของจ�านวนกรรมการ ส�าหรับปี 2561 มีการประชุม
ทั้งสิ้น 12 ครั้ง 

อ�ำนำจหน้ำที่
ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจ

สัมพันธ์ พ.ศ. 2543 ดังนี้

1. พิ จารณาให ้ความเห็น เกี่ ยวกับการปรับปรุ ง
ประสิทธิภาพในการด�าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์

2. หาทางปรองดองและระงบัข้อขดัแย้งในรัฐวิสาหกจิน้ัน

3. พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการท�างาน  
อันจะเป ็นประโยชน์ต ่อ นายจ ้าง ลูกจ ้างและ
รัฐวิสาหกิจนั้น

4. ปรึกษาหารือเพื่ อแก ้ป ัญหาตามค�าร ้องทุกข  ์
ของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงาน รวมถึงการร้องทุกข์
ที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย

5. ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง 
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คณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏบัิติงำนและ
พิจำรณำค่ำตอบแทนของกรรมกำรผู้จัดกำร 
ธพส. (นายสุเมธ ด�ารงชัยธรรม)

คณะกรรมการ ธพส. เป็นผูแ้ต่งต้ังคณะกรรมการประเมนิผล 
การปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทน ของกรรมการ 
ผู้จัดการ ธพส. ซ่ึงแต่งตั้งจากกรรมการ ธพส. ผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกตามที่คณะกรรมการ ธพส. เห็นสมควร ส�าหรับ 
ปี 2561 มีกรรมการรวมทั้งสิ้น 3 คน

รายช่ือ 
ต�าแหน่งในคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

และพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ ธพส.

1. นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล กรรมการ ธพส. ประธานกรรมการ

2. นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ

3. นางกรศิริ พิณรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ

รายละเอียดการเปล่ียนแปลงกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ ธพส.ระหว่างปี 2561

1. นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2561 และได้รับการแต่งตั้งเป็น

กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณา 
ค่าตอบแทนของกรรมการผูจั้ดการ ธพส. ก�าหนดให้มกีารประชุม 
อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง โดยมอีงค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของ
จ�านวนกรรมการ ส�าหรับปี 2561 มีการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง

อ�ำนำจหน้ำที่
1. พจิารณา กลัน่กรอง เพ่ือน�าเสนอคณะกรรมการ ธพส. 

พิจารณาให้ความเห็นชอบ

1) แผนงานของกรรมการผู้จัดการ ธพส.

2) หลักเกณฑ์การประเมินผล และวิธีการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ธพส.  
ตามกรอบระยะเวลาในสัญญา โดยค�านึงถึง 
เป้าหมาย ความส�าเรจ็ของเป้าหมายหรือพนัธกจิ 
รวมทั้งตัวชี้วัดที่ชัดเจน  อันเป็นความรับผิดชอบ
ของกรรมการผู้จัดการ ตามภาระงานของ ธพส.

2. พจิารณาประเมนิผลการปฏบิตังิานฯ ตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการประเมินที่ได ้ตกลงไว ้ เพื่อน�าเสนอ 
คณะกรรมการ ธพส. ให้ความเห็นชอบ

3. เสนอแนะอัตราค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมของกรรมการ
ผู้จัดการ ธพส. ต่อคณะกรรมการ ธพส.

4. เสนอแนะอัตราค่าตอบแทนเพ่ิมให้กับกรรมการ 
ผู้จัดการ ธพส. เป็นรายปี

5. ปฏบัิตงิานอ่ืนตามทีค่ณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย

ปัจจุบัน นายสเุมธ ด�ารงชัยธรรม ได้ลาออกจากกรรมการ
ผู้จัดการ ธพส. ดังน้ัน คณะกรรมการชุดน้ีจะปฏิบัติหน้าที ่
จนเสร็จภารกิจ

นอกจากนี้ ในปี 2561 ได้มีการสรรหากรรมการผู้จัดการ 
ธพส. คนใหม่ และเพื่อให้การด�าเนินการสรรหากรรมการ 
ผู้จัดการบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด (ธพส.) เป็น
ไปตามขั้นตอนของมาตรา 8 จัตวา แห่งพระราชบัญญัติ

คณุสมบติัมาตรฐานส�าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกจิ  
พ.ศ.2518 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ จงึได้มกีารแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ขึ้น 2 คณะ คือ

 รายงานประจ�าปี 2561
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อ�ำนำจหน้ำที่ 
1. ก� าหนดหลักเกณฑ ์  วิ ธีการสรรหาผู ้ที่ จ ะมา 

ด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู ้จัดการบริษัทธนารักษ์ 
พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด

2. ด�าเนินการสรรหาผู ้ที่มีความรู ้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ และมคีณุสมบัตเิหมาะสมสอดคล้องกบั
พระราชบัญญัติคณุสมบัตมิาตรฐานส�าหรับกรรมการ
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2550  

คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำผลตอบแทนกรรมกำร 
ผู้จัดกำร ธพส.

อ�ำนำจหน้ำที่
1. พจิารณาก�าหนดผลตอบแทนของผูท้ีม่คีวามเหมาะสม 

ที่จะเป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัทธนารักษ์พัฒนา
สินทรัพย์ จ�ากัด

2. เจรจาต่อรองผลตอบแทนกับบุคคลที่ได้รับการ
เสนอช่ือให ้ด�ารงต�าแหน ่งกรรมการผู ้ จัดการ 
บริษัทธนารักษ ์พัฒนาสินทรัพย ์  จ�ากัด ตาม 
หลักเกณฑ์และแนวทางการจ่ายผลตอบแทนของ 
ผู้บริหารสูงสุดตามสัญญาจ้างตามมติคณะรัฐมนตรี

เมือ่วันที ่13 มถินุายน 2543 และวนัที ่22 มถินุายน 
2547 ตามหนงัสอืกระทรวงการคลงัที ่ กค 0803.2/ 
ว. 90 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2551 

3. จัดท�าร่างสัญญา

4. เสนอผลการพิจารณา พร ้อมร ่างสัญญาจ ้าง  
ต่อคณะกรรมการ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ 
จ�ากัด เพื่อพิจารณาต่อไป

เพ่ือแต่งต้ังเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทธนารักษ์
พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด

3. เสนอรายช่ือผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการ 
ผู ้จัดการบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด  
ต่อคณะกรรมการบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ 
จ�ากัด เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและแต่งตั้ง 
ต่อไป

รายช่ือ 
ต�าแหน่งในคณะอนุกรรมการพิจารณา 
ผลตอบแทนกรรมการผู้จัดการ ธพส.

1. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล กรรมการ ธพส. ประธานอนุกรรมการ

2. นายดนุชา พิชยนันท์ กรรมการ ธพส. อนุกรรมการ

3. ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ อนุกรรมการ

รายละเอียดการเปล่ียนแปลงอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการผู้จัดการ ธพส. ระหว่างปี 2561

1. นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด เป็นประธานอนุกรรมการ ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2561

2. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล  เป็นอนุกรรมการ ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 และได้รับแต่งตั้งเป็นประธาน

อนุกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2561

*ไม่มีการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการผู้จัดการ ธพส. ในปี 2561

คณะกรรมกำรสรรหำกรรมกำรผู้จัดกำร ธพส.

รายช่ือ ต�าแหน่งในคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการ ธพส.

1. นางสาวอมรรัตน์ กล�่าพลบ กรรมการ ธพส. ประธานกรรมการ

2. นายชลัช ชินธรรมมิตร์ กรรมการ ธพส. กรรมการ

3. นายปกรณ์ อาภาพันธุ์ กรรมการ ธพส. กรรมการ

4. นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ กรรมการ ธพส. กรรมการ

5. นางดนุชา ยินดีพิธ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ

*ส�าหรับปี 2561 มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง

ANNUAL REPORT 2018

76



นโยบายว่าด้วยความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์

ธพส. มีเจตนารมณ์ในการด�าเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ 
โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท 
ด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม และตรวจสอบได้ ตามหลักการ 
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีที่วางไว้ จึงก�าหนดให้ถือเป็นหน้าที่ 
ของบุคลากร ธพส. ทุกระดับ ในการหลีกเลี่ยงการเข้าไป 
มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานและ 
กิจกรรมใดๆ ในลักษณะที่เป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับ ธพส. อันจะส่งผลให้ ธพส. เสียประโยชน์ หรือท�าให ้
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพลดลง ด้วยเหตุน้ีเพื่อให้เกิด 
ความโปร ่งใสและเป ็นธรรมต ่อผู ้มีส ่วนได ้ เ สียทุกราย 
โดยเท่าเทียมกัน ธพส. จึงได้ก�าหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับ 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

1. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ธพส. ต้องมจีติส�านกึ
ในการทีจ่ะปฏบัิตหิน้าทีอั่นเป็นการรกัษาผลประโยชน์
ส่วนรวม มากกว่าผลประโยชน์ส่วนตนอยูเ่สมอ 

2. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ธพส. ต้องเปิดเผย
และน�าส่งข้อมลูส่วนได้เสยีของตนและผูท้ีเ่กีย่วข้องต่อ
คณะกรรมการบริษัทให้ทราบถึงความสัมพันธ์และ 
การท�าธรุกจิใดๆนอกบริษทั ในลักษณะทีอ่าจก่อให้เกดิ
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ทนัททีีม่กีารท�ารายการ
หรือเมื่อได้รับการแต่งต้ังให้ท�าหน้าที่ใดๆ พร้อมทั้ง
ต้องด�าเนินการตรวจสอบตนเอง (Declare) ตามแบบ
รายงานความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที ่ธพส. ก�าหนด 
เพื่อเป็นการสร้างความเช่ือมั่นให้แก่สาธารณะชนว่า  
ธพส. มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและตรวจสอบเร่ือง 
ดังกล่าวอย่างสม�่าเสมอ จึงได้ก�าหนดให้ทุกฝ่าย 
ที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ส�ารวจรายการที่มีส่วนได้เสียเป็น
ประจ�าทกุสิน้ปี ทัง้กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้ริหาร และ/
หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  
และน�าเสนอข้อมลูดงักล่าวให้คณะกรรมการ ธพส. และ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท  
รับทราบอย่างน้อยปีละคร้ัง

ทัง้น้ี ในกรณทีีก่รรมการ ผูบ้ริหาร หรอืพนักงานคนหน่ึง 
คนใดมีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีส่วนได้ส่วนเสีย 
กับผลประโยชน์ในเร่ืองที่ก�าลังมีการพิจารณาหรือ
อนุมติั บุคคลดังกล่าวต้องไม่เข้าร่วมพจิารณาหรืองด
ออกเสยีง ในวาระทีท่ีม่คีวามเกีย่วข้องหรือมส่ีวนได้เสยี 

3. หลีกเลี่ยงการท�ารายการเกี่ยวโยงกับตนเอง และ/
หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์กบั ธพส. และไม่กระท�าการในลักษณะ
ใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของ ธพส. หรือ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และ/หรือผูท้ีเ่กีย่วข้อง

4. กรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร จะอนุมัติการเข้าท�า
รายการใดๆ ต้องพจิารณาด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม  
เหมาะสม และรอบคอบ โดยค�านึงถึงผลประโยชน์
สูงสุดของธพส. เสมือนการท�ารายการกับบุคคล
ภายนอก รวมทัง้ต้องปฏบัิติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคบั 
และข้อก�าหนดของบริษัทได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง

5. การกระท�าดงัต่อไปน้ีซ่ึงเป็นผลให้กรรมการ ผูบ้ริหาร 
และพนักงาน ธพส. ได้รับประโยชน์ทางการเงินอ่ืน 
นอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือเป็นเหตุให้  
ธพส. ได้รับความเสียหาย ให้สันนิษฐานว่าเป็น 
การกระท�าทีข่ดัแย้งกบัผลประโยชน์ของธพส. อย่างมี 
นัยส�าคัญ ดังนี้

5.1 การท�าธุรกรรมระหว่างบุคคลที่เกี่ยวโยง กับ 
กรรมการธพส. ผู ้บริหาร หรือผู ้ที่เกี่ยวข้อง  
โดยมิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการท�า
รายการที่เกี่ยวโยงกัน

5.2 การใช้ข้อมูลของ ธพส. ที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็น
ข้อมูลที่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว

5.3 การใช้สินทรัพย์ หรือบริการอ่ืน หรือโอกาส 
ทางธุรกิจของธพส. 

รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน หมายถึง การท�ารายการระหว่าง 
ธพส. กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ ธพส. 

บุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน หมายถึง บุคคลที่อาจท�าให้
กรรมการหรือผู ้บริหารของ ธพส. มีความขัดแย ้งทาง 
ผลประโยชน์ในการตัดสินใจด�าเนินงานว่าค�านึงถึงประโยชน์
ของบุคคลนั้นหรือประโยชน์สูงสุดของ ธพส. เป็นส�าคัญ ได้แก่

1) กรรมการ ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี�านาจควบคมุ
ของ ธพส. ผูท้ีจ่ะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ หรือ
ผูบ้ริหาร หรือผูม้อี�านาจควบคมุ รวมทัง้ผูเ้กีย่วข้องและ
ญาติสนิทของบุคคลดงักล่าว

2) นิติบุคคลใดๆ ที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�านาจ
ควบคมุเป็นบคุคลตาม 1)

3) บุคคลใดๆ ทีพ่ฤตกิารณ์บ่งช้ีได้ว่าเป็นผูก้ระท�าการแทน 
หรืออยูภ่ายใต้อิทธพิลของ 1) และ 2)

4) กรรมการของนิตบิคุคลทีม่อี�านาจควบคมุกจิการบริษทั

5) คูส่มรส บุตร หรือ บุตรบญุธรรม ทีย่งัไม่บรรลนิุติภาวะ
ของกรรมการตาม 4)

6) นิติบุคคลทีบุ่คคลตาม 4) หรอื 5) มอี�านาจควบคมุ
กจิการ

7) บุคคลใดทีก่ระท�าการด้วยความเข้าใจ หรือความตกลง
ว่าหาก ธพส. ท�าธรุกรรมทีใ่ห้ประโยชน์ ทางการเงิน
แก่บุคคลดังกล่าว บคุคลดงัต่อไปน้ีจะได้รับประโยชน์
ทางการเงิน
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7.1) กรรมการของ ธพส. 

7.2) ผู้บริหารของ ธพส. 

7.3) บุคคลที่มีอ�านาจควบคุมกิจการ ธพส. 

7.4) กรรมการของบุคคลที่มีอ�านาจควบคุมกิจการ 
ธพส. 

7.5) คู่สมรส บุตร หรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะของบุคคลตาม 7.1 ถึง 7.4

ผูบ้รหิำร หมายถงึ กรรมการผูจ้ดัการ หรือผูด้�ารงต�าแหน่ง
ระดบับริหาร 4 รายแรกต่อจากกรรมการผูจั้ดการลงมาและผูม้ี
ต�าแหน่งเทียบเท่ารายที่ 4 ทุกราย รวมถึงต�าแหน่งในสายงาน
บัญชีหรือการเงิน ทีเ่ป็นระดับผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทยีบเท่า 

ผู ้ถือหุ้นรำยใหญ่ หมายถึง ผู ้ถือหุ ้นทั้งทางตรงหรือ 
ทางอ้อมในนิติบุคคลใดเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ�านวนหุ้น 
ที่มีสิทธิออกเสียงของนิติบุคคลนั้น 

รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ

1. รายการค้าที่เป็นธุรกิจปกติ คือ รายการธุรกรรม 
การค้าเกีย่วกบัสนิทรัพย์/บริการอันเป็นธรุกจิปกติของ 
ธพส. ทีท่�าเป็นประจ�า และเป็นไปตามเงือ่นไขการค้า 
ทั่วไป เช่น การซื้อขายผลิตภัณฑ์ การซื้อวัตถุดิบ  
การให้บริการ เป็นต้น

2. รายการเกีย่วกบัสนิทรัพย์หรอืบริการอ่ืน

3. รายการความช่วยเหลือทางการเงินกับ ธพส. เช่น 
เงินทุนหมุนเวียนในรูปเงินกู้ การให้กู้ยืมค�้าประกัน  
เป็นต้นซึง่ ธพส. จะต้องได้รับผลตอบแทน เช่น ดอกเบีย้
ตามอัตราตลาด

4. รายการทีเ่กีย่วโยงกนัอ่ืนนอกจากรายการตาม 1 ถงึ 3

แนวทำงในกำรด�ำเนินกำร
ในการท�างานอาจเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่าง 

ผลประโยชน์ส่วนตนของกรรมการ ผูบ้ริหาร หรอืพนักงาน กบั
ผลประโยชน์ของ ธพส. จึงมกีารก�าหนดแนวทางทีพ่งึปฏบิตั ิดังน้ี

1. กำรรบัเงนิหรอืประโยชน์ตอบแทน

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่รับเงินหรือ
ประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นการส่วนตัวจากลูกค้า
ของ ธพส. หรอืจากบุคคลใดอันเนือ่งจากการท�างาน
ในนาม ธพส. 

2. กำรประกอบธรุกิจอืน่นอกบรษิทั

การท�าธรุกจิส่วนตัวใดๆ ของกรรมการ ผูบ้รหิารและ
พนักงานต้องไม่กระทบต่อหน้าที่ การปฏิบัติหน้าที่
และเวลาท�างานของ ธพส. และห้ามประกอบธรุกจิหรอื 
มีส่วนร่วมในธรุกจิใด  อันเป็นการแข่งขนักบั ธพส. ไม่ว่า 
กรรมการ ผู ้บริหาร หรือพนักงานไม่ว่าจะได้รับ 
ผลประโยชน์โดยตรงหรือโดยทางอ้อมกต็าม

3. กำรท�ำธรุกิจใดๆ กับ ธพส. 

ห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่มีส่วนได้เสีย 
ท�าธุรกิจใดๆ กับ ธพส. ทั้งในนามครอบครัวหรือ
นิติบคุคล เพ่ือป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์

4. กำรรบัของขวัญและกำรเล้ียงรบัรองทำงธุรกิจ

กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงาน พงึหลกีเลีย่งการรับ
ของขวัญทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินจากคู่ค้าหรือ 
ผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ ธพส. เว้นแต่ในเทศกาล 
หรือประเพณนิียมแต่ต้องมมีลูค่าไม่เกนิ 3,000 บาท 
ในกรณทีีไ่ม่สามารถปฏเิสธและต้องรับของขวัญ ซึง่มี
มลูค่าเกนิกว่า 3,000 บาท ต้องแจ้งให้ผูบั้งคับบัญชา
หรือเลขานุการคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อน�าไปเป็นของรางวัล 
แก่พนักงาน 

ในปี 2561 ธพส. มีประกาศขอความร่วมมือในการงด
รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อขอความร่วมมือผู้บริหาร
และพนักงานทกุท่าน งดรับของขวัญ ในช่วงเทศกาลปีใหม่และ 
ทกุเทศกาล อันเป็นการสร้างความน่าเชือ่ถอืให้แก่องค์กร และ
ยงัเป็นการให้ความร่วมมอืองค์กรต่อต้านคอร์รัปช่ันฯ ทีไ่ด้ออก
มาเชิญชวนให้ส่วนราชการหน่วยงานรัฐทุกแห่งน�านโยบาย 
งดรบัของขวัญมาใช้ เพ่ือสร้างมาตรฐานทีด่ ี และความโปร่งใส 
ให้กบัหน่วยงานราชการ และองค์กรภาครฐัของไทย ให้ทดัเทยีม
กบัอารยประเทศต่อไป

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
คณะกรรมกำร ธพส.  ต้องพิจารณาความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์ เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทกับ
บริษัทอย่างรอบคอบ ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตอย่างมีเหตุผล
และเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมทีดี่ โดยค�านึงถงึประโยชน์
สงูสดุของ ธพส. โดยก�าหนดให้มนีโยบายและแนวทางป้องกนั 
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และแสดงรายการบญัชีทรัพย์สนิ
และหน้ีสินตามแบบพิมพ์ของคณะกรรมการป้องกันและ 
ปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ (ปปช.)

คณะกรรมกำรตรวจสอบ  มีหน้าที่สอบทานรายการที่
เกีย่วโยงกนัหรือรายการระหว่างกนัทีม่นัียส�าคญัระหว่างบริษทั
กับบรษิัทพจิารณาการเปิดเผยสารสนเทศของ ธพส. ในกรณี 
ที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ ให้มคีวามถกูต้องและครบถ้วน

กรรมกำรผู้จัดกำร  มหีน้าทีก่�ากบัให้มกีารรายงานทนัท ี
ทีเ่กดิความชัดแย้งทางผลประโยชน์และในกรณทีีไ่ม่มคีวามขดัแย้ง 
ทางผลประโยชน์ให้มกีารรายงานเป็นประจ�าทกุสิน้ปี

พนักงำนทุกระดับ  จะต้องจัดท�ารายงานการเปิดเผย
รายการที่สงสัยว่าจะเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์
ของ ธพส. โดยแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาตามล�าดับช้ันและน�าส่ง 
ฝ่ายอ�านวยการ หรือ เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ท�าหน้าที่ 
ในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง ด�าเนินการตรวจสอบตนเอง 
(Declare) ตามแบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
ตามลักษณะงานจดัซ้ือจดัจ้าง
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รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ธพส. 
บริษัทธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ�ำกัด 

รายช่ือกรรมการ
จ�านวนหุ้น 

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561
 หมายเหตุ

นายอ�านวย ปรีมนวงศ์             - (ไม่ได้ถือหุ้น ธพส.)

นางสาวอมรรัตน์ กล�่าพลบ       - (ไม่ได้ถือหุ้น ธพส.)

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล     - (ไม่ได้ถือหุ้น ธพส.)

นายดนุชา พิชยนันท์ - (ไม่ได้ถือหุ้น ธพส.)

นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล         - (ไม่ได้ถือหุ้น ธพส.)

นายชลัช ชินธรรมมิตร์           - (ไม่ได้ถือหุ้น ธพส.)

นายปกรณ์ อาภาพันธุ์            - (ไม่ได้ถือหุ้น ธพส.)

นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์    - (ไม่ได้ถือหุ้น ธพส.)

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารระดับสูง 
บริษัทดีเอดี เอสพีวี จ�ำกัด 

จ�านวนหุ้น 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561

 หมายเหตุ

บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด 490

นางจิรสา วงศ์ธรรมสรณ์            101 รองกรรมการผู้จัดการ ธพส.

นายฉัตรวิชญ์ เสริมด�ารงศักดิ์ 101 รองกรรมการผู้จัดการ ธพส.

นางเบญจวรรณ มังคละวิรัช 5 พนักงาน ธพส. เกษียณ 30 ก.ย.59

นายเกรียงไกร อินพรวิจิตร 101 พนักงาน ธพส. เกษียณ 30 ก.ย.60

นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ 101 ผู้อ�านวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร

นายธวัชชัย ตั้งเจริญชัยวัฒนา 101 พนักงาน ธพส. เกษียณ 30 กย.59

หมายเหตุ : ในปี 2561 บริษัทธนารกัษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากดั ถือหุน้ในบริษทัดีเอดี เอสพีวี จ�ากดั คดิเป็นร้อยละ 49% และผูบ้ริหารและอดีตผูบ้ริหาร ธพส. ถอืหุน้ในบริษทัดเีอดี เอสพีวี จ�ากดั 
                รวมคดิเป็นร้อยละ 51% 

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทดีเอดี เอสพีวี จ�ำกัด

รายนามคณะกรรมการบริษัทดีเอดี เอสพีวี จ�ากัด  หมายเหตุ

นายชลัช ชินธรรมมิตร์                  ประธานกรรมการ กรรมการ ธพส.

นายปกรณ์ อาภาพันธุ์               กรรมการ กรรมการ ธพส.

นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์               กรรมการ กรรมการ ธพส.

นางจิรสา วงศ์ธรรมสรณ์            กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ ธพส.

ในปี 2561 มีกรรมการ ธพส. 3 คน คือ นายชลัช ชินธรรมมิตร์ นายปกรณ์ อาภาพันธุ์ นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์  
เป็นกรรมการบรษิทัดเีอดี เอสพีวี จ�ากดั และมผีูบ้ริหารระดับสงู 1 คน คอื นางจริสา วงศ์ธรรมสรณ์ รองกรรมการผูจั้ดการ ธพส. 
เป็นกรรมการบรษิทัดเีอดี เอสพีวี จ�ากดั 

ทัง้น้ี ในปี 2561 ระหว่าง ธพส. กบับริษทัดีเอดีเอสพีวี จ�ากดั ไม่มรีายการระหว่างกนั
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รายช่ือคณะกรรมการ ต�าแหน่ง

1.	 นายธรรมนิตย์	สุมันตกุล
 Mr. Thamanit Sumantakul

ประธานกรรมการ	
Chairman

2.	 นางสาวอมรรัตน์		กล�่าพลบ									
 Ms. Amornrat Klamplob

กรรมการ	
Member

3.	 นายอรุณชัย		ภัทรานนท์
 Mr. Aroonchai Pattranont            

กรรมการ	
Member

4.	 กรรมการผู้จัดการ																				
 Managing Director

กรรมการ	
Member

5.	 นางจิรสา	วงศ์ธรรมสรณ์										
 Mrs. Jirasa Wongthummasorn

เลขานุการฯ	
Secretary

The Board of Directors of Dhanarak Asset Development 
Company Limited (DAD) had the resolution to appoint 
Nomination and Remuneration Committee as follows: 

Order of DAD Committee No. 10/2561 ordered on 
June 4th, 2018, consisted of the following committees:  

รายงานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
Report of Nomination and Remuneration Committee 

คณะกรรมการบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์	 จ�ากัด	
(ธพส.)	 ได้มีมติแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 
ค่าตอบแทน	ดังนี	้06/2560	สัง่	ณ	วันที	่31	พฤษภาคม	2560	
ประกอบด้วย

ค�าสั่งคณะกรรมการ	 ธพส.	 ที่	 10/2561	 สั่ง	 ณ	 วันที่	 
4	มิถุนายน	2561	มีคณะกรรมการ	ประกอบด้วย
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The Nomination and Remuneration Committee performs  
duties as defined by the DAD Committee and the  
Charter of the Nomination and Remuneration Committee.  
In Accounting Period of 2018, there were totally 11  
meetings. The agendas for consideration that were approved 
by DAD Committee are as follows: 

1) Consideration on remuneration of the Board of 
Directors;

2) Consideration on qualifications of persons that 
will be nominated as directors; 

3) Consideration on Result of Nomination of  
Applicants for Assistant Managing Director 

4) Consideration on Amendment of Regulations on 
Provident Fund 

5) Consideration on drafting criteria and limit of salary 
adjustment and bonus payment 

6) Consideration on criteria of performance  
assessment  

7) Consideration on reviewing Human Resources 
Management and Development Plan 

8) Self-assessment of committees 

9) Review on the Charter of the Nomination and 
Remuneration Committee

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 ได้ปฎิบัติ 
หน้าที่ตามที่คณะกรรมการ	 ธพส.และตามกฎบัตรของ 
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 โดยในรอบปี
บัญชี	2561	มีการประชุมรวม	11	ครั้ง	โดยมีเรื่องที่พิจารณา	
ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ	ธพส.โดยสรุป	ดังนี้

1) พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท																				

2) พจิารณาคณุสมบัตขิองบุคคลทีจ่ะเสนอเป็นกรรมการ			

3) พิ จ า รณาผลการคั ด เ ลื อกผู ้ สมั ค รต� า แหน ่ ง 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	

4) พิจารณาแก้ไขข้อบังคับกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ											

5) พิจารณาร่างหลักเกณฑ์	 กรอบวงเงินการปรับขึ้น 
เงินเดือน	และการจ่ายโบนัส

6) ทบทวนหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน

7) พจิารณาทบทวนแผนการบรหิารและพฒันทรพัยากร
บุคคล

8) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

9) ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน

(นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล)
(Mr. Thamanit  Sumantakul)

ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	ธพส.	
Chairman of the Nomination and Remuneration Committee
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รายชื่อคณะกรรมการ ต�าแหน่ง

1.	 นายธรรมนิตย์	สุมันตกุล
 Mr. Thamanit Sumantakul

กรรมการ	ธพส. 
Director

ประธานกรรมการ	
Chairman

2.	 นายสมพงษ์		ตัณฑพาทย์
 Mr. Sompong Tantapart

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
Qualified outsource 

กรรมการ	
Member

3.	 นางกรศิริ		พิณรัตน์	
 Mrs. Kornsiri Pinnarat

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
Qualified outsource 

กรรมการ	
Member

รายงานคณะกรรมการประเมนิผลการปฏบิตังิานและ
พจิารณาค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการ 
Report of the Committee on Performance and Remuneration  
Evaluation for DAD’s Managing Director

คณะกรรมการบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์	 จ�ากัด	
(ธพส.)	 	 ได้มีค�าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ	 
ตามค�าสั่งที่	 06/2559	สั่ง	ณ	วันที่	 11	พฤษภาคม	2559	 
ค�าสั่งที่	05/2560		สั่ง	ณ	วันที่	31	มกราคม	2560	และค�าสั่ง
ที	่17/2561	สัง่	ณ	วันที	่13	พฤศจกิายน	2561	ประกอบด้วย

The Board of Directors of Dhanarak Asset Development 
Company	 Limited	 (DAD)	 issued	 an	 order	 to	 appoint	 the	 
Committee for Assessment of Performance and Consideration  
on Remuneration of Managing Director under Order  
No.	06/2559	 ordered	 on	 May	 11 th,	 2016,	 Order	 
No.	05/2560		ordered	on	January	31st,	2017,	and	Order	 
No.	17/2561	ordered	on	November	13th,	2018	consisted	of	:

โดยมหีน้าทีร่บัผดิชอบตามทีค่ณะกรรมการ	ธพส.	ก�าหนด
อาทิ	 พิจารณา	 กล่ันกรองแผนงานของกรรมการผู้จัดการ	
พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจ�าปี	 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธี
การประเมินที่ได้ตกลงไว้	 รวมถึงพิจารณาอัตราค่าตอบแทน
ของกรรมการผู้จัดการ	 และเสนอแนะอัตราค่าตอบแทนเพิ่ม
ให้กรรมการผูจ้ดัการ	เพ่ือเสนอคณะกรรมการ	ธพส.	พจิารณา

ในระหว่างปีบัญชี		2561		คณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ	
ได้มีการประชุมทั้งสิ้น	 3	 คร้ัง	 และได้น�าเสนอคณะกรรมการ	
ธพส.	 พิจารณาให้ความเห็นชอบ	 โดยได้สรุปสาระส�าคัญ 
ของเรื่องที่พิจารณา	ดังนี้	

The responsibilities of the Committee for Assessment  
of Performance and Consideration on Remuneration of 
Managing Director as defined by DAD Committee are 
considering on and screening plans of Managing Director, 
considering on criteria and methods on annual performance 
assessment under assessment criteria and methods as 
agreed, and considering on remuneration of Managing  
Director and suggesting additional remuneration to Managing  
Director for proposing to DAD Committee for consideration.  

During	 2018	 Accounting	 Year,	 the	 Committee	
for Assessment of Performance and Consideration on  
Remuneration of Managing Director held 3 meeting 
and proposed the following agendas to DAD Committee  
for	approval	:
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(นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล)
(Mr. Thamanit  Sumantakul)

ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและ 
พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ

 Chairman of the Committee on Performance and  
Remuneration Evaluation for DAD’s Managing Director

1. พจิารณาประเมนิผลการปฏบิติังานประจ�าปีของกรรมการ
ผู้จัดการ	 แต่ละช่วงเวลา	 เพ่ือก�ากับการด�าเนินงานให้ 
เป็นไปตามเป้าหมาย	 โดยยึดถือตามหลักเกณฑ์และ 
วิธกีารประเมินฯ	ทีค่ณะกรรมการ	ธพส.	ได้ให้ความเหน็ชอบ 
ไว้แล้ว	

2. พิจารณาค่าตอบแทนประจ�าปี	 โดยได้น�าผลคะแนนที่ได้
จากการประเมนิผลประจ�าปีไปเช่ือมโยงกบัหลักเกณฑ์การ
จ่ายค่าตอบแทนประจ�าปี	ตามที่คณะกรรมการ	ธพส.	ได้
ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว	

3. พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ	 และแนวทางการจ่าย
ค่าตอบแทนประจ�าปี	 เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลา 
การปฏิบัติงาน	

4. พิจารณาทบทวนตัวชี้วัดและเป้าหมายการประเมินผล 
การปฏบิตังิานของกรรมการผูจ้ดัการ	เพือ่ให้สอดคล้องกบั
ระยะเวลาการปฏิบัติงานแต่ละช่วงเวลา

1. Consider on and assess annual performance of  
Managing Director in each period in order to govern 
operations to meet with the goal by attaching to  
criteria and methods of assessment as approved by 
DAD Committee;

2. Consider on annual remuneration whereas the score 
obtained from annual assessment is connected with 
the criteria on annual remuneration as approved by 
DAD Committee; 

3. Consider on and review criteria and methods on  
performance assessment of Managing Director as well 
as guidelines on annual remuneration to be consistent 
with operational duration;  

4. Consider on and review indicators and the goals of 
assessment on performance of Managing Director to 
be consistent with operational duration in each period.  
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The Executive Committee performs its duties conformity  
with corporate governance assigned by the BOD and charter 
in which considering and reviewing the corporate strategy, 
direction, operation plans, budget, development plans, land 
development master plan and management development 
and service improvement plans. This included implementing 
Economic Value Management (EVM) as well as various  
regulations to propose to the BOD for approval.  
Besides, considering the approval of the insurance for the  
Government Complex.

In 2018, the Board of Directors held 12 meetings 
totally whereas each director attended the meetings and  
considered the following significant agendas for proposing to 
DAD Committee :

• 5-Year Strategic Plan from 2017 – 2021 (Amendment  
of 2018) and Annual Action Plan 2019 under 20 - Year  
Strategic Plan, Development Guidelines under  
Development Plan No. 12 for explicit operations that 
suit with current environment, investment that is  
consistent with roles and strategies, stable financial 
status, the use of technologies, innovations, researches,  
and development for improving efficiency, as well as 
consideration on sub-plans including: 
- Business Develop Plan : to increase income to be 

consistent with the organization’s goal. 
- Property Development Plan : to develop State  

Property and increase value of government assets to 
be beneficial economically and socially.  

- Service Standard Improvement Plan : to develop 
personnel and create service quality development 
system sustainably.

- Building Management Plan : to develop work  
efficiency and improve building management quality 
in Government Complex.

รายงานคณะกรรมการบริหาร
Report of the Executive Committee

คณะกรรมการบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด 
(ธพส.) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ตามข้อบังคับ
ของบริษัท ประกอบด้วย กรรมการ ธพส. จ�านวน 3 ท่าน ดังนี้

The three Executive Committee appointed by the BOD 
according to corporate’s regulation comprises :

รายชื่อคณะกรรมการ ต�าแหน่ง

1. นางสาวอมรรัตน์  กล�่าพลบ   
 Ms. Amornrat Klamplob

กรรมการ ธพส.  
Director

ประธานกรรมการบริหาร
Chairman

2. นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล
 Mr. Thamanit Sumantakul

กรรมการ ธพส.  
Director

กรรมการบริหาร
Member

3. นายทรงพล  ชีวะปัญญาโรจน์
 Mrs. Songpol Chevapanyaroj

กรรมการ ธพส.  
รักษาการแทน กรรมการผู้จัดการ 

Director and Acting Managing Director

กรรมการบริหาร
Member

คณะกรรมการบริหาร ได้ปฏิบัติหน้าที่ด ้านต่าง ๆ  
ตามหลกัธรรมาภบิาล ภายใต้หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ด้ 
รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ธพส. ตามที่ก�าหนดไว้
ในกฎบัตร โดยได้ทบทวนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าหมาย 
แผนวิสาหกิจ แผนด�าเนินงาน และงบประมาณประจ�าปี 
แผนพัฒนาธุรกิจ แผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ แผนบริหาร
จัดการอาคาร  การน�าระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่า 
เชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) รวมทัง้ร่างระเบียบต่าง ๆ  เพ่ือเสนอให้
คณะกรรมการ ธพส. พิจารณาอนุมติั  อีกทัง้ได้พจิารณาอนุมติั
ในการจดัท�าประกนัภยัของศนูย์ราชการฯ 

โดยในปี 2561 คณะกรรมการบริหาร ได้มีการประชุม  
รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง โดยคณะกรรมการ แต่ละท่านเข้าร่วม
ประชุมและปฏิบัติหน้าที่พิจารณาเร่ืองส�าคัญ เพื่อน�าเสนอ 
คณะกรรมการ ธพส. ดังน้ี

• แผนยทุธศาสตร์ 5 ปี พ.ศ.2560 – 2564 (ฉบับปรับปรงุ 
ปี 2561) และแผนด�าเนนิงานประจ�าปี 2562 ภายใต้ 
กรอบยุทธศาสตร์ 20 ปี แนวทางการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เพื่อให้มีการด�าเนินงาน 
ทีชั่ดเจนเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมปัจจบัุน มกีารลงทนุ
ทีส่อดคล้องกบับทบาทและยทุธศาสตร์ มฐีานะการเงนิ 
ทีม่ัน่คง มกีารใช้เทคโนโลย ีนวัตกรรมและการวิจยัพัฒนา
เพือ่ปรับปรุงและเพิม่ประสทิธภิาพ รวมทัง้มกีารพจิารณา
แผนย่อย ได้แก่ 

- แผนพัฒนาธุรกิจ : เพื่อสร้างรายได้เพ่ิม ให้สอดรับ 
กบัเป้าหมายองค์กร

- แผนพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ : เพ่ือการพัฒนาทีร่าชพสัดุ  
เพิ่มมูลค่าทรัพย์สินภาครัฐ ให้เกิดประโยชน์ทั้งใน 
เชิงเศรษฐกจิและสงัคม
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• New National Government Complex Extension (Zone C)  
Project consisted of action plan, financial plan, and 
funding alternatives whereas the limit of this project 
was approved in the amount of 30,000 million baht for 
promoting system management of Government Complex 
and supporting demands on utilization of this area as 
the offices of government agencies;

• Consider on conditions of management of Chiang Mai 
International Exhibition AND Convention Center;   

• Consider on increasing of rental fee and common fee of 
rented areas classified as convenience stores, beverage  
shops, and restaurants, for updating management;  

• Consider on limit of operations under the Plan on Spaces 
Allocation and Procurement of Tenants for Commercial 
Spaces (Office Areas) and consider on setting rental 
fee and service fee of Office of Trade Competition  
Commission to make spaces allocation and procurement 
of tenants efficient with higher income for DAD;  

• Consider on drafting Regulations of DAD on Procurement 
for Project Management B.E. 2561, Manual on Analysis 
of Investment Project under Management System for 
Generating Economic Value Management (EVM) and 
drafting Indicators for Preparation of Memorandum of 
Understanding on Assessment of Performance of State 
Enterprise 2019;

• Consider on the Charter of the Executive Committee to 
review scope, duties, responsibilities, and operational 
guidelines for using as the operational standard of the 
Executive Committee.  

Moreover, the Executive Committee also considered 
on and approved making of Industrial All Risks, Business 
Interruption Insurance, and Public Liability Insurance in order 
to make insurance for possible risks against assets of the 
Government Complex.  

From such performance, DAD Committee is able to 
consider on and approve all matters efficiently. In addition, 
the Executive Committee also reports the results of meeting 
and suggestions to DAD Committee for acknowledgement 
in all quarters. The Executive Committee performs assigned 
duties as good as possible with carefulness, prudence, 
and transparency for the ultimate benefit of DAD and all  
stakeholders appropriately. 

(นางสาวอมรรัตน์  กล�่าพลบ)
(Ms. Amornrat  Klamplob)

ประธานกรรมการบริหาร
Chairman of the Executive Committee

- แผนยกระดับมาตรฐานบริการ : เพ่ือพฒันาบุคลากร
และสร้างระบบพัฒนาคุณภาพบริการอย่างยัง่ยนื

- แผนบริหารจดัการอาคาร : เพือ่พฒันาประสทิธภิาพ
ในการท�างานและยกระดับคุณภาพด้านการบริหาร
จดัการอาคารภายในศูนย์ราชการ

• โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการฯ โซนซี 
ประกอบด้วย แผนงาน แผนการเงิน และทางเลือก 
การระดมทนุ โดยเหน็ชอบกรอบวงเงนิลงทนุโครงการฯ 
จ�านวน 30,000 ล้านบาท เพ่ือส่งเสริมการจัดระบบ 
ศูนย์ราชการและรองรับความต้องการใช้ประโยชน์พื้นที่
เป็นส�านักงานของหน่วยงานราชการ

• พิจารณาเงื่อนไขการรับบริหารจัดการศูนย์ประชุม 
และแสดงสนิค้านานาชาติฯ จ. เชียงใหม่ 

• พจิารณาการปรับขึน้ราคาค่าเช่า และค่าบรกิารส่วนกลาง
พื้นที่เช่า ประเภทร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ ร้านจ�าหน่าย
เคร่ืองดืม่ และร้านอาหาร เพือ่การบรหิารจดัการให้เป็น
ปัจจุบนั

• พิจารณากรอบวงเงินด�าเนินการตามแผนจัดสรรพื้นที่ 
และจัดหาผู้เช่าพ้ืนที่พาณิชย์ ประเภทพ้ืนที่ส�านักงาน 
เพ่ิมเติม และพจิารณาก�าหนดอัตราค่าเช่าพืน้ที ่ค่าบริการ 
รายส�านักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า เพ่ือให ้
การด�าเนินงานจัดสรรพ้ืนที่และจัดหาผู้เช่าเป็นไปอย่าง 
มปีระสทิธภิาพ และ ธพส. มรีายได้เพ่ิมขึน้

• พจิารณาร่างระเบยีบ ธพส. ว่าด้วยการพสัดุเพ่ือการบริหาร
โครงการ พ.ศ. 2561 คู่มอืวิเคราะห์โครงการลงทนุตาม
ระบบการบริหารจดัการ เพือ่สร้างมลูค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ 
(EVM) และร่างตัวช้ีวัดส�าหรบัการจดัท�าบันทกึข้อตกลง
ประเมนิผลการด�าเนินงานรฐัวิสาหกจิ ประจ�าปี 2562 

• พิจารณากฎบัตรคณะกรรมการบริหาร เพื่อทบทวน
ขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบ และแนวทางใน 
การปฏิบัติ เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริหาร 

นอกจากน้ียังมีเรือ่งทีค่ณะกรรมการบรหิาร พจิารณาอนุมติั
ให้จัดท�าประกนัภยัความเสีย่งทกุชนดิ (Industrial All Risks), 
ประกนัภยัธรุกจิหยดุชะงกั (Business Interruption Insurance) 
และประกนัภัยความรบัผดิชอบต่อบุคคลภายนอก เพือ่ประกนัภยั 
ความเสีย่งทีอ่าจเกดิกบัทรัพย์สนิของศูนย์ราชการฯ

จากผลการด�าเนินงานดังกล่าว ท�าให้คณะกรรมการ 
ธพส. พจิารณาอนุมติัเร่ืองต่างๆ ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ อีกทัง้ 
คณะกรรมการบริหาร ได้รายงานผลการประชุมและข้อเสนอแนะ 
ต่อคณะกรรมการ ธพส. เพ่ือทราบทกุไตรมาส ทัง้น้ี คณะกรรมการ 
บริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็ม 
ความสามารถด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และโปร่งใส  
เพื่อประโยชน์สูงสุดของ ธพส. และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
อย่างเหมาะสม
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ผลการดําเนินงานประจําปี 2561
Overall Operation in 2018

ด้านสารสนเทศ 

และการสื่อสาร

• รายงานคณะกรรมการบริหาร
จัดการสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

• นวัตกรรมดิจิทัล 
• ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

ด้านบริหาร 

จัดการอาคาร

• งานด้านวิศวกรรมอาคาร 
• งานปรับปรุงทัศนียภาพ 

และซ่อมแซมพื้นที่ 
• งานมาตรฐานบริการ 
• งานติดตั้งเครื่องชาร์จโทรศัพท์

เคลื่อนที่

ด้านจราจร 

และรักษาความปลอดภัย

• งานด้านจราจร 
• งานปรับปรุงพื้นผิวถนน 

ภายในศูนย์ราชการฯ 
• งานด้านรักษาความปลอดภัย 
• งานปรับปรุง 

ระบบกล้องวงจรปิด 
• งานซ่อมแซมเครื่องตรวจ

สิ่งของแบบรังสีเอ็กซ์  
(X-Ray) 

ด้านชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อม

• งานตรวจสอบอาคาร 
• งานด้านดูแลรักษาความสะอาด 
• งานซ้อมอพยพหนีไฟ 
• งานกําจัดสัตว์ 

และแมลงรบกวน 
• โครงการรณรงค์กําจัดสัตว์

รบกวน (Cat Agent) 
• งานตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
• งานล้างทําความสะอาด 

เครื่องปรับอากาศ 
ภายในหน่วยงานราชการ 

• การบริหารจัดการ 
ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ด้านการกํากับดูแล 

กิจการที่ดี (CG)  

และด้านบูรณาการ  

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

• รายงานคณะกรรมการ 
กํากับดูแลกิจการและ 
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

• การกํากับดูแลกิจการที่ดี 
• การบูรณาการความรับผิดชอบ

ต่อสังคม 
• กิจกรรม/งานเด่นประจําปี

โครงการ 

พัฒนาสู่ความยั่งยืน

• โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานในศูนย์ราชการฯ 

โครงการ 

ประจําปี 

ด้านบริหารจัดการ 

พื้นที่พาณิชยกรรม

รายงานของ 

คณะกรรมการความเสี่ยง

• การบริหารความเสี่ยง 
• แนวทางการบริหารความเสี่ยง
• การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ที่มีต่อกลยุทธ์องค์กร 
• การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง 

ที่มีผลกระทบต่อ 
วัตถุประสงค์องค์กร 

• การเชื่อมโยงการบริหาร 
ความเสี่ยงกับแผนยุทธศาสตร์

รายงาน 

คณะกรรมการตรวจสอบ

• ด้านการควบคุมภายใน 
• ด้านการตรวจสอบภายใน

งบการเงินและหมายเหตุ 

ประกอบงบการเงิน

• รายงานของผู้สอบบัญชี 
• งบการเงินและหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน

More info
Scan here
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ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร
Information and Communication

Technical Quality

65.7%



According to the resolution of the Board of Directors 
of Dhanarak Asset Development Company Limited to 
appoint the Communication and Information Technology 
Steering Committee under Order of the Board of Directors 
No. 14/2561 ordered on November 13th, 2018 that is 
effective on November 13th, 2018, 

DAD Committee realizes on importance of communication  
and information technology management that is the important  
factor for establishing the guidelines on operations with 
determination to manage communication and information 
technology to be more efficient, Therefore, DAD Committee 
appointed the Communication and Information Technology 
Steering Committee that is consisted of 4 committees as 
follows:  

ตามท่ี คณะกรรมการบริษทัธนารักษ์พัฒนาสนิทรัพย์ จ�ากดั  
มีมติแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศและ 
การสื่อสาร ตามค�าสั่ง คณะกรรมการบริษัทที่ 14/2561  
สั่ง ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 โดยมีผลต้ังแต่ 
วันที ่13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 น้ัน

ทั้งน้ีคณะกรรมการ ธพส. ตระหนักถึงความส�าคัญ 
ของการบริหารจดัการสารสนเทศและการสือ่สาร อันเป็นปัจจัย 
ที่ส�าคัญในการก�าหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน และมี 
ความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
โดยคณะกรรมการ ธพส. ได้มกีารแต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร
จดัการสารสนเทศและการส่ือสาร ประกอบด้วย คณะกรรมการ 
จ�านวน 4 ท่าน ดังน้ี 

รายงานคณะกรรมการบริหารจัดการ
สารสนเทศและการสื่อสาร
Report of the Information and Communication  
Management Committee (ICMC)

รายช่ือกรรมการ ต�าแหน่ง

1. นายปกรณ์  อาภาพันธุ ์
    Mr. Pakorn Apaphant

ประธานกรรมการ 

Chairman

2. กรรมการผู้จัดการ ธพส. 
    Managing Director of DAD 

กรรมการ 
Member

3. นายสุธนัย  ประเสริฐสรรพ ์
    Mr. Suthanai Prasertsan 

กรรมการ 

Member

4. นางกรศิริ  พิณรัตน ์
    Mrs. Kornsiri Pinnarat 

กรรมการ 

Member
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คณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร  
ปีบัญชี 2561 ได้มีการจัดประชุมรวม 8 ครั้ง เพื่อด�าเนินงาน
ตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่ก�าหนดในกฎบัตร
ของคณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร 
ดังนี้

1. ก�าหนดทิศทางและนโยบายการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ ธพส.  
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ 
วิสยัทศัน์ของ ธพส.

2. ก�ากับดูแลการบริหารโครงการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให้เป็นไปตามแผนและ 
เป้าหมายของ ธพส.   

3. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนงาน งบประมาณ  
และโครงการต่างๆ ที่ เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ที่จะต้องน�าเสนอต่อ 
คณะกรรมการ ธพส.

4. ให้ค�าปรึกษาแนะน�า และแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่
เกีย่วข้องกบัการด�าเนินงานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสือ่สารของ ธพส.

5. แต่งต้ังคณะท�างานตามทีเ่หน็สมควร

6. ปฏบัิตงิานอ่ืนใดตามทีค่ณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย

7. รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการ ธพส.  
เพ่ือทราบหรือพิจารณา

ปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT )  
ได้เข้ามามีบทบาท และถูกน�ามาเป็นตัวขับเคล่ือนที่ส�าคัญ 
ต่อการด�าเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานภายในองค์กรเป็น 
อย่างมาก ทาง ธพส. โดยคณะกรรมการบริหารจัดการ
สารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้ก�าหนดทิศทางแนวนโยบาย
ด้านสารสนเทศ ในปี พ.ศ. 2561 ด้วยการน�าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาพัฒนาและปรับใช้กับการบริหารจัดการงาน  
และการให้บริการของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและ
ภายนอกอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งท�าให้ส่งผลให้การปฏิบัติงาน
และการบริหารเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงงานบริการ
ได้รับความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้นด้วย อีกทั้งยังได้เล็งเห็นถึง
การพฒันา เพิม่พูนความรู้ โดยจดัอบรมให้ความรูแ้ก่พนักงาน 
และผู้บริหาร ธพส. ในการน�าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน 
การท�างานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

In 2018 Accounting Period, the Communication and  
Information Technology Steering Committee held  
8 meetings for performing operations under roles,  
duties, and responsibilities as defined in the Charter of the  
Communication and Information Technology Steering  
Committee as follows: 

1. Establish direction and policies on communication 
and information technology management of DAD to 
be efficient and consistent with vision of DAD;  

2. Govern communication and information technology 
management to meet with plan and goal of DAD;  

3. Consider on and give opinions on action plan,  
budgets, and projects related to communication and 
information technology system that are required to 
be proposed to DAD Committee. 

4. Provide consulting and suggestions as well as solve 
problems and obstacles related to operations on 
communication and information technology of DAD; 

5. Appoint the working group as proper; 

6. Perform other assignments as assigned by  
DAD Committee; 

7. Report performance to DAD Committee for  
acknowledgement or consideration. 

Currently, Information Technology (IT) plays a role and 
be utilized as the important drive of business operation  
and operations in many organizations. DAD, by the  
Communication and Information Technology Steering  
Committee, establishes guidelines and policies on  
information in 2018 by developing and applying information  
technology to management and to provide services to  
internal and external stakeholders concretely .  
Consequently, operations and management will be more 
efficient with higher level of satisfaction. In addition,  
the Communication and Information Technology Steering 
Committee also considers on developing and improving 
knowledge by providing knowledge to employees and  
executives of DAD for applying obtained knowledge to gain 
more efficient operations.   
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ในการพัฒนาระบบสารสนเทศส�าหรับการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารไปยังผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกน้ัน ทาง ธพส.  
ได ้ปรับปรุงการให ้บริการข ้อมูลข ่าวสารทางเ ว็บไซต ์  
ได ้แก ่เว็บไซต์ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด  
(www.dad.co.th) และ เว็บไซต์ศนูย์ราชการเฉลิมพระเกยีรติ ๘๐ 
พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (www.governmentcomplex.com)  
ให้มีความทันสมัย สะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูลและมีความเป็น
ปัจจุบัน โดยเป็นการปรับปรุงบนพื้นฐานมาตรฐานเว็บไซต์ 
ภาครัฐ Web 2.0 อีกทั้งยังเพิ่มความสามารถของเว็บไซต ์
ให้รองรับกลุ่มผู้ใช้ที่มีความบกพร่องทางสายตา ให้สามารถ
เข้าถึงและเข้าใจเน้ือหาเว็บไซต์ รวมทั้งการมีปฏิสัมพันธ ์
กับเว็บไซต์ได้ เพ่ือความเท่าเทียมกันในการใช้งานเว็บไซต์  
และส่งเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

ธพส. ได้มีการปรับปรุงระบบ Bus Tracking บน Mobile  
Application เพ่ือให้สอดคล้องกับการให้บริการรถไฟฟ้า
โดยสารฟรีแก่ประชาชนภายในศูนย์ราชการฯ โดยเพิม่สถานที่ 
และหน ่วยงานใกล ้ เ คียงกับสถานีรถโดยสาร พัฒนา 
และปรับปรุงระบบเพ่ิมเติม ในการจัดท�าแผนที่บอกทางของ
หน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งการแจ้งข้อมูลข่าวสารหรือกิจกรรม
ใหม่ๆให้ทราบทันที อีกทั้งปรับปรุงระบบงานเชื่อมต่อระหว่าง 
หน้าจอแสดงผลสภาพการจราจรบน Mobile Application  
กับระบบงานกล้อง CCTV เพ่ือประสิทธิภาพของภาพที่ดีมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นส่วนหน่ึงของการพัฒนาต่อยอดบนระบบ 
Mobile Application “GovComplex” และเพ่ือเป็นการเพิ่ม 
ช่องทางในการบริการและอ�านวยความสะดวกแก่ผู ้ใช้งาน 
มากยิ่งขึ้นได้อีกด้วย

โดยที่ ธพส. ปรับปรุงฐานระบบการเข้าถึงข้อมูลแบบ 
รวมศูนย์ (Single Sign-On) ในส่วนงานของข้อมูลพนักงาน 
เข้าใหม่ และพนักงานลาออก บนระบบ Single Sign-On ซึ่ง
เป็นฐานข้อมลูหลักของการเข้าใช้งานระบบต่างๆภายในองค์กร  
ให้มีความเป็นปัจจุบัน และถูกต้อง อีกทั้งยังได้มีการทบทวน
สิทธิ์การเข ้าถึงข ้อมูล และสิทธิ์การใช ้งานระบบอ่ืนๆ  
แก่พนักงาน ธพส. ตามอ�านวจหน้าที่ที่รับผิดชอบในส่วนงาน
อย่างถูกต้อง

To develop information system for publishing news 
and information to external stakeholders, DAD updates 
services on news and information provided via websites 
including the website of Dhanarak Asset Development 
Company Limited (www.dad.co.th) and the website of  
The Government Complex Commemorating His Majesty the  
King’s 80th Anniversary on December 5th, 2007  
(www.governmentcomplex.com) to be modern and  
convenient for accessing. This improvement is based on  
Web 2.0 standard of government sector and website is 
also upgraded to support users with visual impairment 
to access and understand content on the website and  
interact with the website for equality of the use of website 
and promoting good image of the organization.  

DAD improves Bus Tracking System on Mobile Application  
to be consistent with free electrical shuttle bus service for 
public in the Government Complex by adding more services 
to places or agencies located near bus stops. In addition, 
the system was also developed and improved to make the 
map for specifying directions of other agencies and clarifying 
information, news or new activities. Moreover, connection 
system between display monitor on traffic condition on 
Mobile Application with CCTV system for better resolution. 
This was considered as a part of further development of 
Mobile Application “GovComplex” and another channel to 
provide more convenience and services to users. 

Whereas, DAD improved Single Sign-On for section 
of new employees data and resigned employees data 
on Single Sign-On System that is the major database of  
accessibility to all internal systems to be updated and 
correct. In addition, data access right and the right to use 
some systems of DAD employees are also reviewed based 
on authority and responsibility correctly. 

ANNUAL REPORT 2018

90



(นายปกรณ์  อาภาพันธุ์)
(Mr. Pakorn  Arphaphant)

ประธานกรรมการ 
บริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร

Chairman of the Information  
and Communication Management Committee

รวมทัง้ได้ท�าการปรับปรุงระบบจดัเกบ็และติดตามเอกสาร 
หรือสถานะการด�าเนินการ (Workflow) ในรูปแบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้สามารถแสดงผลได้ในรูปแบบ Responsive  
Design ทุก Web Browsers และระบบปฏิบัติการบน 
สมาร์ทโฟน iOS / Android / Window เพ่ือตอบสนอง  
และอ�านวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลแก่ผู้ใช้งานระบบ
มากขึ้น

นอกจากน้ี ธพส. ได้มีการพัฒนาบทเรียนในระบบ 
e-Learning ได้แก่ หลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 2561 
หลักสูตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน และ หลักสูตร
จริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณ โดยบทเรียนดังกล่าว
จะช่วยในการสนับสนุนและรณรงค์ให้ ธพส. เป็นองค์กร 
แห่งการเรียนรู้ต่อไป 

และได้จดัสมัมนาหลักสตูร Security Awareness - รูเ้ท่าทนั 
ภัยไซเบอร์ เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงาน 
ธพส. ได้เรียนรู้เครื่องมือสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมต่างๆ  
แล้วสามารถน�าไปประยกุต์ใช้กบัการท�างานของตัวเองได้ทนัที 
เพื่อพัฒนาแนวคิดสร้างสรรค์อันน�าไปสู่การคิดเชิงนวัตกรรม
ด้วยตนเอง และสนับสนุนให้ก่อเกิดนวัตกรรมในองค์กร 
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

จากความทุ่มเทของคณะกรรมการ ธพส. ผู้บริหาร และ
พนักงาน ที่ให้ความส�าคัญและร่วมมือในการพัฒนาองค์กร 
มาอย่างต่อเน่ืองส�าหรับการเพ่ิมประสทิธภิาพด้านสารสนเทศ 
ส่งผลให้ ธพส. ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ�าปีบัญชี 
2561 จากส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
(สคร.) กระทรวงการคลัง 1 รางวัล ได้แก่ รางวัลพฒันาองค์กร
ดีเด่นด้านการบริหารจดัการสารสนเทศ และได้รบัใบประกาศ
เกรียติคุณรางวัลเลิศรัฐ จากส�านักงานคณะกรรมการพัฒนา 
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) ทั้งน้ีเพ่ือสร้างขวัญและก�าลังใจ 
ให้ ธพส. มีความมุ่งมั่นในการด�าเนินงานเพื่อพัฒนาองค์กร 
ให้มีประสิทธิภาพและมีการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป      

Moreover, document storage and follow-up system 
is also improved or enabling to Workflow in the form of 
e-Saraban to be displayed in the form of Responsive Design 
in all Web Browsers and iOS / Android / Window platforms 
for responding and facilitating data accessibility of users.  

Moreover, DAD also develops some e-Learning  
lessons including Corporate Governance Program 2018,  
Anti-Corruption Program, and Business Code of Conduct 
and Ethics, whereas these lessons will help to support and 
campaign DAD as the organization of learning.  

The seminar on Security Awareness was also held in 
order to make DAD directors, executives, and employees 
to learn creative tools through activities for applying to 
their operations immediately and for developing creative  
concepts leading o innovative thinking and supporting 
new innovations in the organization continuously and 
sustainably.    

 With dedication of DAD Committee, executives, 
and employees who emphasize and cooperate in developing  
the organization continuously for improving efficiency 
on information technology, DAD received the Excellent 
State Enterprise of 2018 from State Enterprise Policy 
Office (SEPO), the Ministry of Finance, as the excellent  
organization on information management and the Certificate 
of Public Sector management Quality Award from Office 
of The Public Sector Development Commission (OPDC). 
These awards are considered as morale for DAD to strive to  
develop the organization to be efficient and grown  
sustainably.
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ผลการด�าเนินงานประจ�าปี  
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จัดงานสัมมนาหลักสูตร  
Security Awareness  
- รู้เท่าทันภัยไซเบอร์ :

ธพส. และคณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศและ
การสือ่สารได้เหน็ควรให้ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศจดัสมัมนา
หลักสตูร “Security Awareness - รู้เท่าทนัภยัไซเบอร์” เพ่ือให้ 
คณะกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงาน ธพส. ได้เรียนรู ้
ถึงภัยคุกคามทางไซเบอร ์ และตระหนักถึงการใช ้งาน
อินเตอร์เน็ต บนพื้นฐาน พรบ. คอมพิวเตอร์ ฉบับ 2560 
อย่างถูกต้อง และยังสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการท�างาน
ได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์

เว็บไซต์ ส�าหรับผู้บกพร่อง 
ทางสายตา 

ธพส. ได้ปรบัปรงุการใหบ้รกิารข้อมูลขา่วสารทางเวบ็ไซต์  
ได ้แก ่เว็บไซต์ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด  
(www.dad.co.th) และ เว็บไซต์ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ  
๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐ (www.governmentcomplex.com)  
ให้มีความทันสมัยตามเทรนด์เทคโนโลยี สะดวกและง่าย 
ต่อการเข้าถงึข้อมลูและมคีวามเป็นปัจจุบนั โยเป็นการปรับปรุง
บนพื้นฐานมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ Web 2.0 

อีกทัง้ยังเพิม่ความสามารถของเว็บไซต์ให้รองรับกลุ่มผูใ้ช้งาน 
ที่มีความบกพร่องทางสายตา ให้สามารถเข้าถึงและเข้าใจ
เน้ือหาเว็บไซต์ รวมทั้งการมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์ได้  
เพือ่ความเท่าเทยีมกนัในการใช้งาน และส่งเสรมิสร้างภาพลักษณ์ 
ที่ดีให้กับองค์กร
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เว็บไซต์บรษิทัธนารกัษ์พัฒนาสนิทรพัย์ จ�ากัด 
(www.dad.co.th)

เว็บไซต์ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ  
๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐  
(www.governmentcomplex.com)

Mobile Application  
“GovComplex” 

ธพส. ได้มีการปรับปรุงระบบ Bus Tracking เพ่ือสอดคล้องกับการให้บริการรถไฟฟ้าโดยสารฟรีแก่ประชาชนภายใน 
ศนูย์ราชการฯ โดยเพ่ิมสถานทีแ่ละหน่วยงานใกล้เคยีงกบัสถานีรถโดยสาร พฒันาและปรับปรงุระบบเพิม่เติม ในการจดัท�าแผนที่
บอกทางของหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งการแจ้งข้อมูลข่าวสารหรือกิจกรรมใหม่ๆให้ทราบทันที อีกทั้งปรับปรุงระบบงานเชื่อมต่อ
ระหว่างหน้าจอแสดงผลสภาพการจราจรบน Mobile Application กับระบบงานกล้อง CCTV เพื่อประสิทธิภาพของภาพที่ดีมาก 
ยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาต่อยอดบนระบบ Mobile Application “GovComplex” และเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทาง 
ในการบริการและอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น
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ระบบการเข้าถึงข้อมูลแบบ 
รวมศูนย์ (Single Sign-On) 

ธพส. ได้ปรบัปรงุฐานข้อมลูพนักงานเข้าใหม่ และพนักงาน
ลาออก บนระบบ Single Sign-On ซึง่เป็นฐานข้อมลูหลักของการ 
เข้าใช้งานระบบต่างๆภายในองค์กร ให้มีความเป็นปัจจุบัน  
และถูกต้อง อีกทั้งยังได้มีการทบทวนสิทธ์ิการเข้าถึงข้อมูล  
และสิทธ์การใช้งานบางระบบแก่พนักงาน ธพส. ตามอ�านาจ
หน้าที่รับผิดชอบในส่วนงานอย่างถูกต้อง

บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
e-Learning Courseware 

ธพส. ได้มกีารพฒันาบทเรยีนเพิม่เตมิ จ�านวน 3 บทเรียน 
ได้แก่ หลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 2561 หลักสูตร 
การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และ หลักสูตรจริยธรรม
ทางธุรกิจและจรรยาบรรณ โดยบทเรียนดังกล่าวได้รับ 
ความร่วมมือจากฝ่ายกฎหมายและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการน�าเ นื้อหามาจัดท�าเป ็นการเรียนรู ้ผ ่ านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ e-Learning เพือ่ให้สอดคล้องกบัการรณรงค์ให้ 
ธพส. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป โดยน�าบทเรียนที่ได้มี 
การพัฒนาใหม่เพิ่มเติมน้ีส�าหรับการเรียน การอบรม และ 
การจัดการความรู้ภายในองค์กร นับเป็นการเพิ่มช่องทาง 
ในการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ เป็นทางเลือก 
ที่อ�านวยความสะดวกให้ผู้เรียน ทั้งในเรื่องของเวลา สถานที่
และประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องการจัดอบรมให้กับองค์กร

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) 
ธพส. ได้มีการปรับปรุงระบบจัดเก็บและติดตามเอกสาร หรือสถานะการด�าเนินการ (Workflow) ในรูปแบบสารบรรณ

อิเลก็ทรอนิกส์ เพือ่ให้สอดคล้องกบัหลกัการประหยดัทรัพยากรกระดาษ รวมถงึอ�านวยความสะดวก ประหยดัเวลาในการด�าเนินงาน  
สามารถติดตาม และตรวจสอบสถานะของเอกสารนั้น ๆ  ได้แบบออนไลน์ และได้มีการปรับปรุงการแสดงผลให้สามารถแสดงผล 
ได้ในรูปแบบ Responsive Design ทุก Web Browsers และระบบปฏิบัติการบนสมาร์ทโฟน iOS / Android / Window  
เพื่อตอบสนอง และอ�านวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลแก่ผู้ใช้งานระบบมากขึ้น
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ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
Call Center & Information Counter

บรกิารให้ข้อมูลข่าวสารทีถ่กูต้อง ครบถ้วน และรวดเร็ว รวมถงึบริการรับแจ้งซ่อม ข้อเสนอแนะ และรับเร่ืองร้องเรียนเกีย่วกบัการใช้
บริการภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกยีรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐ รวมทัง้ให้บริการข้อมลูเกีย่วกบัการด�าเนินงานของ ธพส.

• บรษิทัธนารกัษ์พฒันาสนิทรพัย์ จ�ากดั (ธพส.) 

อาคารธนพิพัฒน์  
เปิดบริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น.  
(เว้นวันหยุดราชการ)

Call Center 
• ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

หมายเลข 0 2142 2233  
เปิดบริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.  
(เว้นวันหยุดราชการ)

• บรษิทัธนารกัษ์พฒันาสนิทรพัย์ จ�ากดั (ธพส.)

หมายเลข 0 2142 2222 และ 0 2142 2203  
เปิดบริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น.  
(เว้นวันหยุดราชการ)

Information Counter 
• ศนูย์ราชการฯ แจ้งวฒันะ

บริเวณประตูทางเข้า 1,2 และ 3 ชั้น 2  
อาคารรัฐประศาสนภักด ี
เปิดบริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.  
(เว้นวันหยุดราชการ)
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แนวทางการแก้ไขเรื่องร้องเรียน
ในปี 2561 ได้รับเร่ืองร้องเรียนจ�านวน 11 เร่ืองมีมูล 

ความจริง 8 เร่ือง ได้แก่ 1) การให้บริการของแม่บ้าน
บริเวณห้องน�า้ส่วนกลางศาลล้มละลายกลาง  2) การจัดงาน 
บนลานอเนกประสงค์มเีสยีงดงั 3) เจ้าหน้าทีศ่าลฎกีาเดินสะดุด 
สมอบก 4) กล่ินอาหารจากการจดังานบนลานอเนกประสงค์  
2 คร้ัง 5) เจ้าหน้าทีรั่กษาความปลอดภยัขบั Segway ทบัเท้า
ผู้ประกอบการพ้ืนที่พาณิชย์ 6) ร้านค้าภายในศูนย์อาหาร 
ขายของเกินราคา 7) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่โบก 
รถเทก็ซ่ีท�าให้รถติดหน้าอาคารรัฐประศาสนภกัดี ประตู 1 โดย
เร่ืองร้องเรียนทัง้ 8 เร่ืองได้รบัแจ้งจากช่องทางเว็บไซต์ ธพส.  
(www.dad.co.th) จ�านวน 1 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 12.5 และ
เว็บไซต์ศูนย์ราชการฯ (www.governmentcomplex.com)  
จ�านวน 2 เรือ่ง คดิเป็นร้อยละ 25 และInformation Counter 
จ�านวน  2 เร่ืองคดิเป็นร้อยละ25 และทาง Call Center จ�านวน 
2 เร่ือง คดิเป็นร้อยละ 25 และหนังสอืราชการจ�านวน 1 เร่ือง 
คดิเป็นร้อยละ 12.5  ทัง้น้ี เร่ืองร้องเรยีนจัดอยูใ่นมติิการบริหาร
จดัการศนูย์ราชการฯ จ�านวน 6 เร่ืองคดิเป็นร้อยละ 75 และ 
ด้านการบริการจ�านวน 2 เร่ืองคิดเป็นร้อยละ 25

ในปี 2561 มีเร่ืองร้องเรียนมากกว่าปี 2560 จ�านวน 4 เร่ือง 
หรือคดิเป็นเร่ืองร้องเรียนมากกว่าร้อยละ 100 โดยเป็นเร่ือง 
ร้องเรยีนของฝ่ายศนูย์อ�านวยการวิศวกรรมและบริหารจดัการ
อาคารจ�านวน 4 เร่ืองหรอืคดิเป็นร้อยละ 50 และฝ่ายการตลาด 
พัฒนาธุรกิจจ�านวน 4 เร่ือง หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ทั้งนี้  
ได้ด�าเนินการแก้ไขเร่ืองร้องเรียนแล้วเสร็จตาม SLA ทกุเรือ่ง 

ส�าหรับในปี 2561 ได้มกีารทบทวนค�าสัง่บริษทัธนารักษ์
พฒันาสนิทรพัย์  จ�ากดั ที ่74/2559 ลงวันที ่25 กรกฎาคม  2559  
เรือ่งมอบหมายหน้าทีรั่บผดิชอบด้านการจดัการเร่ืองร้องเรยีน 
ให้มีความครอบคลุมการปฏิบัติงานมากกขี้นจึงได้มีค�าสั่ง
บรษิทัธนารักษ์พัฒนาสนิทรพัย์ จ�ากดั ที ่ 030/2561 สัง่ ณ  
เดือนมีนาคม 2561 เร่ืองมอบหมายหน้าที่ รับผิดชอบ 
ด้านการจดัการเร่ืองร้องเรียน และยกเลิกค�าสัง่ฉบับเดมิ และ 
ฝ่ายสือ่สารองค์กรได้ทบทวนคูม่อืการจัดการเร่ืองเรยีน เพือ่เป็น 
แนวทางในการปฏิบัติงานเร่ืองร้องเรียน รวมถึงได้เผยแพร่
ภายในองค์กรอย่างทั่วถึง และได้น�าเร่ืองร้องเรียนเสนอต่อ 
ที่ประชุม FOCUS GROUP โดยมีผู้แทนทุกหน่วยงานราชการ 
และผู้ประกอบการพื้นที่พาณิชย์ภายในศูนย์ราชการฯ และ 
หน่วยงานรอบๆ ศูนย์ราชการฯ มาร่วมประชุม โดยได้ร่วมกนั
พจิารณา เพือ่จดัท�าแผนปรับปรงุการด�าเนินงานในปีถดัไป

แนวทางการจัดการเร่ืองร้องเรียนในปี 2561

1.รายงานเร่ืองร้องเรียนต่อทีป่ระชุมผูบ้ริหารทกุเดอืน

2.ทบทวนคู่มอืการจัดการเร่ืองร้องเรียน 

3.รายงานเร่ืองร้องเรียนในทีป่ระชุมผูบ้ริหาร 
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ด้านการบรหิารจดัการอาคาร
Building Management

Process Quality

82.1%



งานด้านบริหารจดัการงานระบบวิศวกรรม
 ธพส. ได้ด�ำเนินงำนด้ำนบริหำรจัดกำรอำคำร โดยมีศูนย์อ�ำนวยกำรวิศวกรรมและบริหำรจัดกำรอำคำร (ศวบ.)  
ท�ำหน้ำที่บริหำรจัดกำรงำนระบบวิศวกรรมประกอบอำคำร ก�ำกับดูแล ควบคุมอำคำร และบ�ำรุงรักษำงำนระบบไฟฟ้ำ ตลอดจน
เครื่องกลประกอบอำคำร เพื่อให้เครื่องจักร และอุปกรณ์พร้อมใช้งำน เช่น ระบบไฟฟ้ำสื่อสำร ระบบปรับอำกำศ ระบบจ่ำยน�้ำ
ประปำและสุขำภิบำล ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบดับเพลิง และระบบขนส่งแนวดิ่ง 

งานด้านบริหารจัดการงานระบบวิศวกรรมปรับอากาศและระบายอากาศ

งานปรับปรุงระบบดูดควันภายในศูนย์อาหาร
ธพส. ได ้ด�ำเนินกำรปรับปรุงระบบดูดควันภำยใน 

ศูนย์อำหำรอำคำรรำชบุรีดิเรกฤทธิ์ เพื่อลดปัญหำกำร 
กระจำย กล่ินและควันจำกกำรประกอบอำหำรในบริเวณ 
ศูนย์อำหำร  เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

งานปรับเปลี่ยนเครื่องสูบน�้าเย็น
เพื่อให้เคร่ืองจักรในระบบส่งน�้ำเย็นท�ำงำนได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ ธพส. ได้ด�ำเนินกำรบ�ำรุงรักษำตำมแผนบ�ำรุง
รักษำเชิงป้องกนั (Preventive Maintenance) โดยกำรยกเครือ่ง 
(Overhaul) ส�ำหรับอุปกรณ์ระบบเครื่องสูบน�้ำเพื่อให้สำมำรถ
ใช้งำนได้อย่ำงต่อเนื่อง
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งานปรับปรุงระบบระบายอากาศ 
และแสงสว่างของสถานีสูบน�้า

ธพส. ให้ควำมส�ำคัญกับกำรบริหำรจัดกำรระบบกำร
ระบำยน�้ำภำยในศูนย์รำชกำรฯ จึงได้ปรับปรุงระบบระบำย
อำกำศและแสงสว่ำงของสถำนีสูบน�้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
ในกำรท�ำงำน ลดอุณหภูมิของเคร่ืองสูบน�้ำขณะระบำยน�้ำ 
ออกภำยนอกศูนย์รำชกำรฯ

งานเปลี่ยนมอเตอร์และแบริ่ง 
เครื่องจ่ายอากาศ (FAU)

เพือ่แก้ไขปัญหำอุณหภมูใินพืน้ทีป่รับอำกำศไม่มคีวำมเยน็  
โดยเฉพำะช่วงฤดูร้อนของทุกปี และปัญหำช่องปรับอำกำศ
ไม่มีลมออก ธพส. ได้ด�ำเนินกำรเปล่ียนมอเตอร์และแบร่ิง 
พร้อมอุปกรณ์ ที่อำคำรรำชบุรีดิ เรกฤทธิ์  และอำคำร 
รัฐประศำสนภักดี  รวมทั้ งป รับตั้ งค ่ ำ เค ร่ือง จักรของ 
เคร่ืองจ่ำยอำกำศบริสุทธิ์ใหม่ให้สำมำรถใช้งำนได้เต็ม
ประสิทธิภำพตลอดเวลำ

งานด้านบริหารจัดการงานระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและไฟฟ้าสื่อสาร
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งานเปลี่ยนเครื่องส�ารองไฟขนาดใหญ่
ธพส. ได้ด�ำเนินกำรเปลี่ยนเคร่ืองส�ำรองไฟ (UPS)  

ที่ใช้จ่ำยไฟฟ้ำส�ำรองให้กับห้องควบคุมระบบอำคำร (Control 
Room) เพื่อจ่ำยกระแสไฟฟ้ำให้กับคอมพิวเตอร์ของระบบ
ควบคมุอำคำรภำยในห้องควบคมุ (Control Room) เช่น ระบบ
ปรับอำกำศ ระบบประกำศเสยีงฉุกเฉนิ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
ของอำคำรรำชบุรีดิเรกฤทธิ ์ทีม่กีำรใช้งำนมำนำน เพือ่ให้ระบบ
วิศวกรรมประกอบอำคำรสำมำรถท�ำงำนได้อย่ำงต่อเนื่อง  
และเพื่อควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (Life Safety) 

งานระบบเสียงประกาศตามสาย
ธพส. ได้ตระหนักถึงควำมปลอดภัยของผู ้ใช ้อำคำร  

จึงได้เปล่ียนอุปกรณ์ต่ำงๆ พร้อมลงโปรแกรมของระบบ 
เ สียงตำมสำยอำคำรรัฐประศำสนภักดี  เ พ่ือให ้ระบบ 
เสียงประกำศตำมสำย สำมำรถพร้อมใช้งำนได้ตลอดเวลำ 
เมื่อเกิดไฟไหม้ เหตุด่วนเหตุร้ำย รวมถึงประชำสัมพันธ์ 
ข่ำวสำร กำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ ให้ผู้ใช้อำคำรได้รับทรำบ
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งานจดัจ้างปรับปรุงระบบเสาอากาศโทรทัศน์รวม  
(MATV SYSTEM) 

ธพส. ได้ปรับปรุงระบบเสำอำกำศโทรทัศน์รวม (MATV 
SYSTEM) ของอำคำรศูนย์รำชกำรฯ จำกระบบแอนะล็อกเป็น
ระบบดิจิตอล เพ่ือรองรับผู้ใช้อำคำรที่ติดต้ังกล่องสัญญำณ
ดิจิตอลทีวีหรือทีวีระบบดิจิตอล ให้มีสัญญำณภำพและเสียง 
คมชัด ไม่มีสัญญำณรบกวน และท�ำให้จุดรับชมช่องรำยกำร
ภำยในอำคำรคมชัดถึงระดับ HD และรับชมช่องรำยกำร 
ได้ถึง 32 ช่อง

งานปรับปรุงระบบน�้าเสีย
ธพส. มีควำมรับผิดชอบต่อกำรใช้น�้ำภำยในโครงกำร  

ศูนย์รำชกำร ที่มีปริมำณมำกในแต่ละวัน จึงได้ปรับปรุงระบบ
บ�ำบัดน�้ำเสีย ให้ได้มำตรฐำนและเกิดประสิทธิภำพสูงสุด 

งานด้านบริหารจัดการงานระบบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และสุขาภิบาล
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งานปรับปรุงเปลี่ยนเครื่องสูบน�้าเสีย
ธพส. ได้ด�ำเนินกำรปรับปรุง (Overhaul) เคร่ืองสบูน�ำ้เสยี  

(Submersible Pump) และบ่อสูบน�้ำภำยในอำคำรรำชบุรี
ดิเรกฤทธิ์ อำคำรรัฐประศำสนภักดี และอำคำรส�ำนักงำน 
ศำลปกครอง เ พ่ือให ้ระบบใช ้ งำนได ้อย ่ ำงต ่อ เ น่ือง 
และมีประสิทธิภำพ กำรสูบส่งน�้ำเสียไปยังอำคำรบ�ำบัด 
น�้ำเสีย

งานปรับปรุงท่อประปา ABS
ธพส. ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของระบบสุขำภิบำลให้

พร้อมใช้งำนอยู่เสมอ จึงได้ส�ำรวจและด�ำเนินกำรปรับปรุง 
ท่อน�้ำประปำทั้งแนวตั้ง และแนวนอนของอำคำรส�ำนักงำน
ศำลปกครอง โดยเปล่ียนจำกท่อ ABS เป็นท่อ PPR เพื่อลด 
และป้องกันปัญหำกำรแตกร่ัวของท่อน�้ำประปำที่ก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยต่อพื้นที่และทรัพย์สินของผู้ใช้อำคำร
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งานปรับปรุงระบบกักเก็บน�้า 
และระบายน�้ารอบโครงการ

ธพส. ได้ด�ำเนินกำรขุดลอกบ่อกักเก็บน�้ำและระบบ
ระบำยน�้ำโดยรอบอำคำรรัฐประศำสนภักดี เน่ืองจำก 
ท่อระบำยน�้ำโดยรอบโครงกำร มีสภำพตื้นเขินจำกดินตะกอน 
ทีท่บัถมกนัเป็นจ�ำนวนมำก และเพ่ือให้กำรกกัเกบ็น�ำ้มปีริมำณ
เพ่ิมมำกขึน้กว่ำเดิมเพิม่ประสทิธภิำพในกำรกกัเกบ็น�ำ้และกำร
ระบำยน�ำ้ เพ่ือบริหำรจดักำรใช้ประโยชน์พืน้ทีใ่ห้เกดิประโยชน์
สูงสุด สร้ำงควำมพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริกำรศูนย์รำชกำรฯ   
และรองรบักำรขยำยตัวของโครงกำรศนูย์รำชกำรฯ ในอนำคต

งานปรับปรุงระบบลิฟต์
ธพส. เปล่ียนและติดต้ังทดแทนลวดสลิงระบบลิฟต์ของเดมิ 

ภำยในอำคำรรัฐประศำสนภกัด ีทีเ่สือ่มสภำพตำมอำยุกำรใช้งำน  
และเพื่อให้ระบบลิฟต์สำมำรถใช้งำนได้มีประสิทธิภำพและ
ปลอดภัยต่อผู้ใช้อำคำร

งานด้านบริหารจัดการงานระบบวิศวกรรมอื่นๆ
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งานปรับปรุงช่อง Shaft  
อาคารรัฐประศาสนภักดี

ธพส. ด�ำเนินกำรปรับปรุงช่อง Shaft อำคำรรัฐประศำสนภกัดี  
โดยกำรท�ำบ่อรับน�้ำและติดตั้ง Submersible Pump เพื่อสูบน�้ำ 
ที่ขังออกและท�ำกันซึมบริเวณผนังช่อง Shaft เพ่ือป้องกัน 
กำรเกิดเชื้อรำในบริเวณข้ำงเคียง ช่วยลดแบคทีเรียในอำกำศ
บริเวณช้ัน 1 ท�ำให้คุณภำพอำกำศดีขึ้น และยังท�ำให้สะดวก 
รวดเร็ว และง่ำยต่อกำรบ�ำรุงรักษำ

งานปรับปรุงพื้นหินขัด
ธพส. ได้ด�ำเนินกำรเปลี่ยนกระเบื้องหินขัดที่ช�ำรุดบริเวณ

พื้นที่ส่วนกลำง อำคำรรัฐประศำสนภักดี ชั้น 1 เพื่อให้สะดวก
ในกำรเดินและเพื่อควำมปลอดภัยส�ำหรับผู้ใช้อำคำร ท�ำให ้
ภำยในอำคำรสวยงำมเกิดทัศนียภำพที่ ดี และส่งเสริม 
ภำพลักษณ์ที่ดีของศูนย์รำชกำรฯ

งานปรบัปรงุทัศนียภาพ และซ่อมแซมพืน้ที่
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งานปรับปรุงห้องน�้า  
ตกแต่งด้านสถาปัตยกรรมและ 
สิ่งแวดล้อมในห้องน�้าของศูนย์ราชการฯ

ธพส. ได้ด�ำเนินกำรปรับปรุงห้องน�ำ้ อำคำรรัฐประศำสนภกัด ี 
ช้ัน 1–2 พร้อมติดตัง้ฝำรองน่ังอัตโนมติัและกล่องแอลกอฮอล์ 
เช็ดฝำรองน่ัง เพื่อให้สะดวกต่อกำรใช้งำน ถูกสุขลักษณะ  
มีทัศนียภำพที่สวยงำม เพิ่มควำมพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริกำร และ
สร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีให้กับ ธพส. 

นอกจำกน้ียังได้ปรับปรุงพื้นและผนังห้องน�้ำช้ัน 3–9  
เพื่อให้สภำพสวยงำมเหมำะกับกำรใช้งำน
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งานปรับปรุงพื้นผิวโครงสร้าง 
พร้อมท�ากันซึมพื้นชั้นดาดฟ้า  
อาคารรัฐประศาสนภักดี

ธพส. ด�ำเนินกำรปรับปรุงพื้นผิวโครงสร้ำงช้ันดำดฟ้ำ 
อำคำรรัฐประศำสนภักดี เพ่ือไม่ให้เกิดน�้ำรั่วซึม เป็นกำร
ป้องกันควำมเสียหำยของทรัพย์สินหน่วยงำนรำชกำร 
ลดข้อร ้องเรียนของหน่วยงำนที่ เช ่ำพ้ืนที่ภำยในอำคำร  
และรักษำภำพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

งานปรับปรุงน�้าท่วมขัง 
บริเวณลานจอดรถ(BC)

ธพส. ด�ำเนินกำรปรับปรุงพื้นอำคำรจอดรถ (BC) ที่ม ี
น�ำ้ท่วมขงัไม่สำมำรถระบำยน�ำ้ได้ทนั เพือ่ให้กำรบริหำรจดักำร
ข้อร้องเรียนภำยในศูนย์รำชกำรฯ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
และป้องกันควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินและผู้ใช้อำคำรที่ใช้
ประโยชน์ภำยในลำนจอดรถ
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ด้านจราจรและรักษาความปลอดภยั
Traffic and Security Management



ธพส. ได้จัดอบรมมำตรฐำนบริกำร เรื่อง “ลดข้อขัดแย้ง 
เพิ่มคุณค่ำให้ลูกค้ำ” ให้พนักงำนและผู้รับจ้ำงสัญญำต่ำงๆ 
เพื่อสร้ำงเข้ำใจหลักกำรบริกำรที่ดี มีรูปแบบกำรให้บริกำร
ในแนวทำงเดียวกันตำมมำตรฐำนที่ก�ำหนดไว้ มีทักษะและ
เทคนิคกำรบริหำรควำมขดัแย้งได้อย่ำงมปีระสทิธผิล เพ่ือจงูใจ
ให้ลูกค้ำคล้อยตำมแนวควำมคิดด้วยควำมเต็มใจในระหว่ำง
กำรให้บริกำรและให้ลูกค้ำเกิดควำมพึงพอใจ

งานมาตรฐานบรกิาร

งานด้านรักษาความปลอดภัย
ธพส. ได้ร่วมกับบริษัทรักษำควำมปลอดภัย อำร์ จี เอช 

อินเตอร์เนช่ันแนล จ�ำกัด และต�ำรวจหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด 
(EOD) จัดให้มีกำรอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับวัตถุระเบิดรวมถึง
ระเบิดแสวงเครื่องชนิดต่ำงๆ โดยได้ให้ควำมรู้แก่เจ้ำหน้ำที่
รักษำควำมปลอดภัย เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ ที่ปฏิบัติงำนหน้ำงำน  
มคีวำมรู้ ควำมเข้ำใจ และฝึกให้มกีำรสงัเกต ุหำกพบเหน็บุคคล
หรือวัตถุต้องสงสัย เพื่อน�ำไปสู่กำรปฏิบัติตนได้อย่ำงถูกต้อง
และเหมำะสม กรณีเกิดเหตุกำรณ์จริง
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ธพส. ได้ติดต้ังระบบสแกนบัตรประชำชน เพ่ืออ�ำนวย
ควำมสะดวกให้แก่ผู้มำติดต่องำนรำชกำรของแต่ละหน่วยงำน
ภำยในศูนย์รำชกำรฯ เนื่องจำกผู้มำติดต่อรำชกำรส่วนมำก
มีควำมจ�ำเป็นที่ต้องใช้บัตรประจ�ำตัวประชำชนในกำรติดต่อ
รำชกำร ธพส. จึงอ�ำนวยควำมสะดวกโดยกำรใช้ระบบสแกน
บัตรประจ�ำตัวประชำชนแล้วคืนบัตรให้กับผู้มำติดต่อ ไม่ว่ำ
จะเป็นคนไทยหรือชำวต่ำงชำติ อีกทั้งได้ท�ำกำรอบรมให้กับ 
เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยและเจ้ำหน้ำที่ ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อกำรปฎิบัติงำนที่ถูกต้อง

ธพส. ด�ำเนินกำรตรวจสอบสภำพอุปกรณ์และเปล่ียน
อะไหล่เคร่ืองตรวจสิ่งของแบบใช้รังสีเอ็กซ์และเคร่ืองส�ำรอง
ไฟฟ้ำตำมอำยุกำรใช้งำน เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำง 
ต่อเน่ืองและมีประสิทธิภำพ และจัดให้มีกำรอบรมให้ควำมรู ้
เกี่ยวกับกำรใช้เคร่ืองตรวจสัมภำระสิ่งของด้วยรังสีเอกซ์ 
(X-Ray) รวมถงึกำรใช้งำนและกำรสังเกตุวัตถตุ้องสงสยัให้แก่
เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ ที่ปฏิบัติงำน 
หน้ำงำน มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และฝึกให้มีกำรสังเกตุ  
หำกพบเห็นวัตถุต้องสงสัย เพื่อน�ำไปสู่กำรปฏิบัติตนได้อย่ำง 
ถูกต้องและเหมำะสม กรณีเกิดเหตุกำรณ์จริงในหน้ำงำน

เพื่อเป็นกำรป้องกันกำรน�ำอำวุธ และวัตถุต้องสงสัย 
ทีอ่ำจน�ำมำก่อเหตหุรอืมำประกอบเป็นวัตถรุะเบดิ เพ่ือก่อเหตุ 
วินำศกรรมภำยในอำคำร ธพส. ได้จัดเจ้ำหน้ำที่รักษำ 
ควำมปลอดภัยประจ�ำเครื่อง X-Ray เพื่อท�ำกำรสแกนกระเป๋ำ
รวมถงึสมัภำระต่ำงๆของผูม้ำติดต่อ และข้ำรำชกำรทีจ่ะเข้ำมำ
ปฏิบัติงำนภำยในศูนย์รำชกำรฯ ด้วย 
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พร้อมติดตั้งระบบกล้อง CCTV ภายใน 
ศูนย์ราชการฯ

ธพส. ร่วมกับบริษัทรักษำควำมปลอดภัย อำร์ จี เอช 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด ได้จัดให้มีกำรอบรมให้ควำมรู้ทั่วไป
ในกำรดับเพลิงเบ้ืองต้น แก่เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย
ของศูนย์รำชกำรฯ เพ่ือเป็นกำรทบทวนให้เจ้ำหน้ำที่รักษำ
ควำมปลอดภัย มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในกำรดับเพลิงเบื้องต้น  
รวมถึงกำรใช้อุปกรณ์ดับเพลิงชนิดต่ำงๆอย่ำงถูกวิธี เพื่อน�ำ
ไปสู่กำรปฏิบัติตนได้อย่ำงถูกต้อง และเหมำะสมกรณีเกิด
เหตุกำรณ์จริง
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งานด้านจราจร
เน่ืองจำกถนนแจ้งวัฒนะ และภำยในศูนย์รำชกำรฯ  

มีจ�ำนวนรถยนต์ รถจักรยำนยนต์ที่หนำแน่น เพ่ือเป็นกำร
อ�ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรจรำจรร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจ 
เจ้ำหน้ำทีส่ำรวัตรทหำร (สห.) ในกำรอ�ำนวยกำรจรำจรบริเวณ
ถนนแจ้งวัฒนะและภำยในศูนย์รำชกำรฯ ธพส. ร่วมกับสถำนี
ต�ำรวจนครบำลทุ่งสองห้อง ได้จัดอบรมอำสำจรำจรเพื่อให ้
เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยเข้ำใจถึงกฎระเบียบจรำจร  
เพ่ือปฏิบัติงำนร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจจรำจรในกำรอ�ำนวย
กำรจรำจรภำยในศูนย์รำชกำรฯ และถนนแจ้งวัฒนะ

เพ่ือประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรจรำจรให้มี 
ควำมปลอดภัยเพิ่มมำกขึ้น อีกทั้งเป็นกำรลดควำมเร็วใน 
กำรขับขี่รถยนต์ รถจักรยำนยนต์ ภำยในศูนย์รำชกำรฯ  
ธพส. ได้ปรับปรุงและเพ่ิมเนินชะลอควำมเร็วตำมถนนรอบ
อำคำรรฐัประศำสนภกัด ี และอำคำรรำชบุรดิีเรกฤทธิ์

ทั้งนี้ ธพส. ยังได้ซ่อมแซมพื้นผิวถนนที่ช�ำรุดภำยใน 
ศนูย์รำชกำรฯ และเพิม่เนินชะลอควำมเร็วพร้อมตดิป้ำยเตอืน 
ทำงข้ำงหน้ำมีเนินชะลอควำมเร็วตำมถนนหลักภำยใน 
ศูนย์รำชกำรฯ รวมถึงตำมแยกต่ำงๆ เพ่ือลดควำมเร็วของ 
ผู้ขับขี่รถยนต์ รถจักรยำนยนต์ อีกทั้งเป็นกำรลดอุบัติเหตุที่จะ
เกดิขึน้ส�ำหรับผูใ้ช้รถใช้ถนนภำยในศูนย์ศนูย์รำชกำรฯ อีกด้วย
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อีกทั้งจัดเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย (รปภ.) อ�ำนวย
ควำมสะดวกบริเวณแยกต่ำงๆ ภำยในศูนย์รำชกำรฯ รวมถึง
เปิดกำรจรำจรให้เลีย้วขวำออกถนนแจ้งวัฒนะไปหลกัสี ่ช่วงเยน็ 
เวลำ 16.30 – 17.00 น. และเลี้ยวซ้ำยไปปำกเกร็ด โดยมี
เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยคอยอ�ำนวยควำมสะดวกใน
กำรจรำจรร่วมกบัเจ้ำหน้ำทีต่�ำรวจจรำจร สน.ทุง่สองห้อง และ 
เจ้ำหน้ำที่สำรวัตรทหำร (สห.)

ปัจจุบันเพ่ือเป็นกำรอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรเดินทำง 
อันรวดเร็วส�ำหรับข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำที ่พนักงำน ลูกจ้ำง รวมถงึ 
ผู้มำติดต่อรำชกำรที่ศูนย์รำชกำรฯ ธพส. ได้จัดซ้ือรถไฟฟ้ำ
ขนำด 23 ที่นั่งเพิ่มอีก 1 คัน และรถกระบะเครื่องยนต์ดีเซล 
จ�ำนวน 1 คัน เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกส�ำหรับข้ำรำชกำร  
เจ้ำหน้ำที่ พนักงำน ลูกจ้ำง รวมถึงผู ้มำติดต่อรำชกำรที่ 
ศูนย์รำชกำรฯ 
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ด้านชวีอนามยัและสภาพแวดล้อม
Occupational Health and Environment



งานดูแลรักษาสวนและภูมิทัศน์
ธพส. ได้จัดพนักงำนคอยเก็บกวำดใบไม้ท�ำควำมสะอำด

และตำมพื้นที่บริเวณต่ำงๆ ภำยในศูนย์รำชกำรฯ ดูแลรักษำ
พื้นที่สวนและภูมิทัศน์โดยรอบศูนย์รำชกำรฯ กว่ำ 94 ไร่  
ซึ่งต้นไม้แต่ละประเภทก็จะมีวิธีดูแลที่แตกต่ำงกัน

ในส่วนที่เป็นพ้ืนที่สนำมหญ้ำได้มีกำรตัดแต่งเพื่อรักษำ
ควำมยำวให้เกิดควำมสวยงำม

พร้อมทั้งกำรฉีดยำฆ่ำแมลงอย่ำงสม�่ำเสมอ เพ่ือป้องกัน
แมลงและสัตว์รบกวนต่ำงๆ

นอกจำกนี ้ธพส.ยงัจดัพนักงำนท�ำกำรใส่ปุย๋อินทรย์ีปุ๋ยคอก
ตำมแนวแปลงต้นไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน เพื่อท�ำกำรปรับสภำพดิน
และเป็นกำรเพิ่มธำตุอำหำรให้ดิน ช่วยให้ต้นไม้เจริญเติบโต 
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ส�ำหรับต้นไม้ยืนต้นรวมถึงต้นไม้ที่มีควำมเอนเอียง  
จะตัดแต่งกิ่งไม้และตีไม้ค�้ำยัน เพื่อให้โปร่งดูสบำยตำ และ 
ลดแรงต้ำนของลมกรณทีีม่ฝีนตกหนัก ป้องกนัต้นไม้ล้ม ซ่ึงอำจ
เป็นอันตรำยต่อประชำชนหรือรถที่ผ่ำนไปมำ

ส�ำหรบัต้นไม้ยนืต้นรวมถึงต้นไม้ทีม่คีวำมเอนเอียง จะตัดแต่ง 
กิ่งไม้และตีไม้ค�้ำยัน เพื่อให้โปร่งดูสะบำยตำ และลดแรงต้ำน 
ของลมกรณีที่มีฝนตกหนัก ป้องกันต้นไม้ล้ม ซ่ึงอำจเป็น
อันตรำยต่อประชำชนหรือรถที่ผ่ำนไปมำ

ธพส. ตรวจสอบระบบสปริงเกอร์ ระบบป๊ัมน�ำ้และระบบท่อ
ส่งน�้ำไม่เพียงเท่ำนั้น ไม่ว่ำจะเป็นกำรท�ำควำมสะอำดอุปกรณ์ 
ซ่อมแซมทัง้ท่อหลัก ท่อส่งน�ำ้สำขำ และเปล่ียนอุปกรณ์ทีช่�ำรุด 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรรดน�้ำต้นไม้อย่ำงเสมอ

ปัจจุบัน ธพส. ได้ท�ำกำรปรับปรุงและห้องจัดต้นไม้ 
ในร่มเพื่อประดับตกแต่งห้องน�้ำส่วนกลำงภำยในอำคำร 
ทั้งอำคำรรัฐประศำสนภักดี และอำคำรรำชบุรีดิเรกฤทธิ์ เพื่อ
ปรับปรุงทัศนียภำพให้เกิดควำมสวยงำมและภำพลักษณ ์
ที่ ดีของ ธพส. และศูนย์รำชกำรฯ โดยหวังว ่ำจะสร ้ำง 
ควำมสะดวกสบำยแก่ข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำทีแ่ละผูท้ีม่ำใช้บริกำร      
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งานตรวจสอบอาคาร
ธพส. ได้จัดให้มีกำรตรวจสอบอำคำร ประจ�ำปี 2561 

อำคำรรำชบุรีดิเรกฤทธิ์ และกลุ ่มอำคำร บริเวณโซน A 
อำคำรรัฐประศำสนภักดี กลุ่มอำคำรสำธำรณูปโภค และ 
ตรวจสอบอำคำรศำลปกครอง เพ่ือควำมปลอดภัยของชีวิต 
และทรัพย์สินของผู้ใช้บริกำรอำคำร โดยด�ำเนินกำร 

• ตรวจสอบสถำนภำพทำงโครงสร้ำงของอำคำร ระบบ
และอุปกรณ์ประกอบต่ำงๆ ของอำคำร ระบบบริหำร
จัดกำรเพื่อควำมปลอดภัยในอำคำร

• ทดสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต ่ำงๆ  
ของอำคำร เช่น ระบบระบำยควันและควบคุมกำร
แพร่กระจำยควัน ระบบสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
ระบบเคร่ืองก�ำเนิดไฟฟ้ำส�ำรอง ระบบเคร่ืองสูบน�้ำ
ดับพลิง ระบบตรวจจับก๊ำซร่ัวในบริเวณห้องอำหำร 
ระบบป้องกันอันตรำยจำกฟ้ำผ่ำ

ซึ่งผลกำรตรวจสอบปรำกฏว่ำ อำคำรต่ำงๆ ข้ำงต้น 
มีควำมปลอดภัย ครบถ้วนทุกประกำร

โครงการรณรงค์ก�าจัดสัตว์และแมลงรบกวน
ในปีที่ผ่ำนมำ ธพส. มีควำมต้ังใจในกำรจัดกิจกรรม 

Thank You Party Cat Agent เพื่อเป ็นกำรขอบคุณ 
ผู้แทนของหน่วยงำน (Cat Agent) ทุกท่ำน ที่ให้กำรสนับสนุน
โครงกำรรณรงค์ก�ำจัดสัตว์และแมลงรบกวน โดยน�ำนโยบำย
ไปปรับใช้กับองค์กร รวมถึงส่งต ่อไปยังเพื่อนร ่วมงำน  
และบุคคลอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ รับทรำบ ตลอดจนปฏิบัติ
ตำมจนเกิดเป็นวัฒนธรรมที่ดี ด้วยดีเสมอมำ นอกจำกน้ี 
ยังมีกำรเพิ่มพูนควำมรู้ด้ำนกำรดูแลสุขภำพ และสุขอนำมัย
ที่ดีในชีวิตประจ�ำวัน โดยวิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิจำกกระทรวง
สำธำรณสุขในหัวข้อ “ควำมสะอำด และอำชีวะอนำมัยในชีวิต
ประจ�ำวันและกำรท�ำงำน” ในปีถัดไปจะยังมีกิจกรรมอ่ืนๆ 
ต่อเน่ืองเพ่ือให้เกิดควำมยั่งยืน ให้ศูนย์รำชกำรฯ เป็นพื้นที่
สะอำดปรำศจำกสัตว์ และแมลงรบกวนต่อไป

โครงการบริหารจัดการสุนัขจรจัด
โครงกำรบริหำรจัดกำรสุนัขจรจัดได้ร่วมมือกับกลุ่มคน

เลี้ยงสุนัขภำยในศูนย์รำชกำรฯ และ The Hope Thailand  
กลุ่มอำสำช่วยเหลือสุนัขจรจัดและได้รับควำมอนุเครำะห์จำก
ศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัดกรุงเทพมหำนคร ด�ำเนินกำรน�ำสุนัข
ทั้งหมด จ�ำนวน 40 ตัว ไปพักพิงที่ “มูลนิธิบ้ำนสงเครำะห์
สัตว์พิกำร” ต้ังอยู ่ที่ 93 ม.10 ต.บำงภำษี อ.บำงเลน  
จังหวัดนครปฐม  
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งานดูแลรักษาความสะอาด
ธพส.  ด� ำ เ นินกำรบริหำร จัดกำรงำนดูแล รักษำ 

ควำมสะอำดบริเวณพื้นที่ส่วนกลำง พื้นที่พำณิชย์ ศูนย์อำหำร  
ที่อยู ่ภำยในอำคำร บ่อน�้ำและถนนภำยในศูนย์รำชกำรฯ  
โดยมีพนักงำนจ�ำนวนทั้งสิ้น 183 คน ปฏิบัติงำนทุกวันจันทร์ 
– วันศุกร์ เวลำ 06.30 – 16.30 น. และท�ำควำมสะอำดผนัง
และกระจกสูงเป็นประจ�ำทุกปี 

ธพส. ได้ด�ำเนินกำรสูบล้ำงบ่อดักไขมัน รอบอำคำร
รำชบุรีดิเรกฤทธิ์ และอำคำรรัฐประศำสนภักดี เพื่อลดปัญหำ 
กำรอุดตัน กลิ่นไม่พึงประสงค์ของระบบระบำยน�้ำเสียภำยใน
ศนูย์อำหำร เป็นกำรลดแหล่งเพำะพนัธุเ์ช้ือโรค เพือ่สขุอนำมยั
ของผู้ใช้อำคำร

และ ได้มีจดัซื้อถังขยะเพิ่มเตมิขนำด 240 ลติร และขนำด 
1,100 ลิตร เพ่ือให้เพียงพอกับกำรรองรับปริมำณขยะของ 
ผู้ใช้บริกำร 
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โครงการซ้อมอพยพ
ธพส. ได้ร่วมกับสถำนีดับเพลิงลำดยำว ท�ำกำรซ้อม

อพยพเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น 
กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ ให้กับหน่วยงำนผู้เช่ำอำคำรภำยใน
ศูนย์รำชกำร ประจ�ำปี 2561 อำคำรรัฐประศำสนภักด ี
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกำยน 2561 และอำคำรรำชบุรีดิเรกฤทธิ์ 
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2561

โครงการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ธพส. ได้ตระหนักถึงสุขภำพอนำมัยและสภำพแวดล้อม

ของผู้ใช้อำคำร ธพส. ได้ด�ำเนินกำรโครงกำรตรวจวัดคุณภำพ
อำกำศ ซึง่ได้แก่ กำรตรวจวัดฝุน่ละอองภำยในอำคำร กำรตรวจ
คำร์บอนไดออกไซด์ แบคทีเรียและเชื้อรำ ภำยในอำคำรทั้งใน 
พ้ืนที่ส ่วนกลำงและพ้ืนที่ส�ำนักงำนผู ้ เช ่ำภำยในอำคำร 
รัฐประศำสนภักดี และอำคำรรำชบุรีดิเรกฤทธิ์ ระหว่ำงวันที่  
4-7 กันยำยน 2561 โดยผลกำรตรวจวัดคุณภำพอำกำศ  
เป็นไปมำตรฐำนสำกล (Singapore Standard SS 554:2009, 
Code of practice for Indoor air quality for air conditioned 
buildings.)
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งานท�าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
ภายในหน่วยงานราชการ 

ธพส. ได้ด�ำเนินกำรล้ำงเครือ่งปรับอำกำศ ในช่องกรองฝุน่ 
ให้กับหน่วยงำนที่ใช้อำคำร เพื่อลดปัญหำเร่ืองฝุ ่นละออง 
สุขภำพอนำมัย สภำพแวดล้อมของผู้ใช้อำคำร และท�ำให้ 
เครื่องปรับอำกำศท�ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ติดตั้งเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติ
เพือ่ให้ผูใ้ช้อำคำรมสีขุอนำมยัทีด่ ีธพส. เหน็ว่ำเจลล้ำงมอื

แอลกอฮอล์เป็นตัวเลือกทำงหน่ึงในกำรลดกำรกระจำยของ 
เช้ือโรค สำมำรถฆ่ำเช้ือแบคทีเรียและไวรัสได้ทันที อีกทั้งยัง
สะดวก ง่ำยต่อกำรใช้งำนและประหยัดเวลำ จึงร่วมมือกับ 
องค์กำรสุรำ กรมสรรพสำมิต จัดให้มีจุดบริกำรเจลล้ำงมือ 
แอลกอฮอล์บริเวณประตูทำงเข้ำ-ออก ของอำคำรรัฐประศำสนภกัดี 
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ด้านการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี 
และด้านบรูณาการความรับผดิชอบต่อสงัคม
Good Corporate Governance  
and Corporate Social Responsibility

Design for all

Sociocultural and 
Functional Quality

75.1%



รายงานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ  
และความรับผิดชอบต่อสังคม
Report of the Corporate Governance
and Social Responsibility Committee

บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด (ธพส.) มีหน้าที่
ในการบริหารจัดการศูนย์ราชการฯ โดยภายในศูนย์ราชการฯ
แห่งน้ีมผีูม้ส่ีวนได้เสยีหลายกลุม่ อาท ิพนักงาน ลูกค้า ผูถ้อืหุน้ 
ชุมชนและหน่วยงานรอบๆ ศูนย์ราชการฯ ส�าหรับกลุ่มลูกค้า
จ�าแนกเป็น หน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการพ้ืนที่พาณิชย ์
และผู ้ใช้บริการ ภายในศูนย์ราชการฯ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียหลัก

ทั้งน้ี ในการบริหารจัดการของ ธพส. เน้นความซ่ือสัตย์ 
โปร่งใส เป็นธรรมต่อผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุกลุ่มอย่างเสมอภาค
ภายใต้หลักเกณฑ์ กฎระเบยีบ หรอืกฎหมาย เพ่ือให้ผูม้ส่ีวนได้ 
ส่วนเสียทุกกลุ่มได้รับคุณค่าและคุณภาพที่ดี ด้วยแนวทาง 
ในการก�าหนดกลยุทธ์ ด้านแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
3E ได้แก่ Engagement  (การสร้างการมีส่วนร่วม) Education  
(การเสรมิสร้างศกึษา) และ Environment (การสร้างจิตส�านึก
ในการดูแลสิ่งแวดล้อม) โดยมีคณะกรรมการก�ากับกิจการ 
และความรับผิดชอบต่อสังคม ท�าหน้าที่ก�าหนดให้นโยบาย 
และแนวทางปฏิบัติเพื่อเกิดประโยชน์ต่อองค์กรสูงสุด

Dhanarak Asset Development Co.,Ltd. (DAD) is  
responsible for management of the government complex 
where relating to stakeholders, employees, customers, 
shareholders, community and enterprises surrounding 
complex area. Our customers who are major stakeholders 
consists of various government sectors, private ownerships 
and their customers.

The management duty of DAD focuses on honesty, 
transparency and fairness principal to all stakeholders, 
under the same standard, regulation and law. For the most 
satisfaction of stakeholders to get value and quality from 
our services, DAD manages the complex by following the 
social responsibility strategy under “3E”, Engagement 
(participation building), Education (education support), 
and Environment (environment awareness). The Corporate 
Governance Committee and Corporate Social Responsibility 
Committee has made policies and guidelines accordingly 
for the highest profit of the organization.
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ในการด�าเนินงานแต่ละปีคณะกรรมการได้มีการทบทวน
การด�าเนินงานเชิงปฏบิติัการทีส่อดคล้องกบัภารกจิของ ธพส. 
โดยในปี 2561 ธพส. ได้รับการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
ให้ด�าเนินการพฒันาพืน้ทีส่่วนขยายโซน C  ท�าให้การด�าเนนิงาน
ด้าน CSR ได้จัดล�าดับชุมชนรอบๆ ศูนย์ราชการฯ ใหม่เพ่ือรองรบั
ตามภารกิจของ ธพส. โดยชุมชนการเคหะหลักสี่ได้ยกระดับ 
เป็นชุมชนส�าคัญ ที่ ธพส. เข้าไปมีส่วนร่วมในดูแล และอีก
ภารกิจส�าคัญที่คณะกรรมการได้เล็งเห็นความส�าคัญก็คือ 
การช่วยลดโลกร้อนซึ่งเป็นปัญหาระดับโลก ด้วยมีผู้ใช้อาคาร
ศูนย์ราชการกว่าสองหม่ืนคนต่อวัน จึงได้เร่ิมจัดกิจกรรม 
ลดการใช้พลาสติกในปี 2561 และท�าต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการ
ปฏิบัติอย่างจริงจังและสม�่าเสมอ

ทั้งน้ี ธพส. ยังมุ่งเน้นผลส�าเร็จและให้ความส�าคัญแก ่
ผูม้ส่ีวนได้เสียทกุกลุม่และในปีต่อๆ ไป  ธพส. ยงัคงยดึแนวทาง
การปฏบัิติดงักล่าว เพือ่ประโยชน์ต่อองค์กรและผูม้ส่ีวนได้เสยี
ควบคู่กันไป โดยมุ่งเน้นการมีกิจกรรมร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกกลุ่มจะน�าพา ธพส. ไปสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

(นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล)
(Mr. Thamanit  Sumantakul)

ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ 
และความรับผิดชอบต่อสังคม 

The Chairman of the Corporate Governance  
and Social Responsibility Committee

Annually, the Committee would review the operational 
work in terms of CSR, which is in line with the mission of 
DAD. In 2018, the Committee has been approved by the 
cabinet to develop the extension space zone C, which results  
in that the communities surrounding the government complex  
must be rearranged their categories with purpose to carry 
out the DAD’s CSR operation. For example, Laksi community  
was prioritized to be a significant community which DAD 
will take part in its administration under the CSR scheme. 
Another mission under the CSR scheme which is also an 
important concern is to be a part to reduce the global  
warming problem. Particularly, we have implemented  
Plastic Reduction Program applied to all workers and 
visitors in the complex which are approximately 20,000 
people per day. We are seriously committed to continue 
such program every year.

DAD has aimed for the accomplishment of the CSR 
programs and realize the benefits of all stakeholders.  
In later years, we will still maintain such operation for the 
benefit of both the organization and interested persons. 
The both will participate in the activities, which leads to 
the organization’s sustainable development.
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บริษทัธนารักษ์พฒันาสนิทรัพย์ จ�ากดั (ธพส.) ตระหนักถงึ
ความส�าคัญของการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี จงึได้ยดึถอืหลักการ 
การก�ากับดูแลกิจการ ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ
ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ และหลักการก�ากบั
ดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย น�ามา 
ปฏิบัติมาโดยตลอด ท�าให้มีการบริหารงานเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม โดยค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย  
ทุกภาคส่วน ส่งผลให้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง และ 
อยูร่่วมกบัสงัคมได้อย่างยัง่ยนื

วิสัยทัศน์การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
“ยกระดับธรรมาภิบาลให้ได้มาตรฐาน ขยายผลสู่การปฏิบัติ
จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร”

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
Good Corporate Governance

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการ ธพส. ได้ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแล

กิจการที่ดีของ ธพส. เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. คณะกรรมการ ธพส. จะก�ากับดูแลกิจการที่ดีให้เป็น
ไปตามแนวโยบายที่ส�าคัญของภาครัฐ และมุ่งมั่น 
พัฒนาการก�ากับดูแลกิจการที่ดีให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล

2. คณะกรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงาน ต้องน�า 
หลักส�าคัญในการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่ 7 ประการมาใช้ 
ในการก�ากับดูแล ธพส. ประกอบด้วย
• ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่
• ความส�านึกในหน้าทีด้่วยการมขีดีความสามารถ

และประสิทธิภาพที่เพียงพอ
• การปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสยีโดยสจุริต และจะต้อง 

พิจารณาให้เกิดความเท่าเทียมกัน
• มีความโปร่งใสทั้งในลักษณะการด�าเนินงานที่

สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูล
อย่างโปร่งใส

• การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งในระยะสั้น 
และในระยะยาว อันเน่ืองมาจากการเพ่ิมความ
สามารถในทุกด้านเพื่อการแข่งขัน

• การส่งเสริมพฒันาการก�ากบัดแูลและจรรยาบรรณ 
ที่ดีในการประกอบธุรกิจ

• การมส่ีวนร่วมในการส่งเสรมิให้เกดิการกระจาย
โอกาสแก่ประชาชน ในการแสดงความคดิเหน็ที่
อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย 
คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของชุมชนหรือ
ท้องถิ่นให้ดีขึ้น

3. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ประพฤติ
ปฏิบัติตามคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรม
ทางธุรกิจของ ธพส. จรรยาบรรณของคณะกรรมการ 
ผูบ้ริหาร พนักงาน และจรรยาบรรณต่อผูม้ส่ีวนได้เสยี 

4. คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ให้การสนับสนนุ 
การต่อต้านคอรัปช่ันอย่างจริงจงัและป้องกนัการตัดสนิใจ 
หรือกระท�าการใดๆ ทีม่คีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์

5. คณะกรรมการ ธพส. ให้ความส�าคัญต่อการก�าหนด
และทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์และ
แผนงาน โดยพจิารณาความเสีย่งและวางแนวทางการ
บริหารจัดการกับความเสี่ยงที่เหมาะสม สอดคล้อง
กับระบบควบคุมภายใน แผนการตรวจสอบภายใน 

6. คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน บริหารจัดการ
ด้วยความเป็นธรรม ค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย และ 
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมซ่ึงรวมถึง 
ชุมชน สิ่งแวดล้อม เจ้าหน้ี ผู ้รับบริการ องค์กร  
และพนักงานในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการค�านึง 
สิทธิมนุษยชน และการใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม

7. คณะกรรมการ ธพส. จดัให้มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการ 
ชดุยอ่ยในระบบงานที่ส�าคญั เพือ่ช่วยใหข้อ้เสนอแนะ
ในการก�ากบัทศิทางการด�าเนินงานและพจิารณากลัน่
กรองก่อนให้คณะกรรมการ ธพส. พิจารณาอนุมัติ 

8. ธพส. จดัให้มกีารเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศของ ธพส. 
ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่การเงินแก่ผู้
ที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน โดยข้อมูลน้ันต้องม ี
ความถกูต้อง เช่ือถอืได้ ครบถ้วน เพยีงพอ และสม�า่เสมอ

9. คณะกรรมการ ธพส. และผู้บริหาร ต้องเป็นผู้น�าที่ดี  
ทัง้ด้านจริยธรรมคณุธรรมและการปฏบิติัตามนโยบาย 
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ ธพส. จัดให้มีส่งเสริม
การปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
และติดตามประเมินผล เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดลง
สู่การปฏิบัติ

ทัง้น้ี ในปี 2561 ทีผ่่านมา คณะกรรมการก�ากบัดูแลกจิการ 
และความรบัผดิชอบต่อสงัคม ได้มกีารน�าระบบการเรียนรู้และ
ทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) มาใช้เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจด้านก�ากบัดูแลกจิการทีด่ใีห้มปีระสทิธภิาพ และเป็น
ประโยชน์ ตามหลักการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่ แก่ ผูบ้ริหาร และ
พนักงาน ธพส.ทกุคน โดยมกีารจดัอบรมทัง้หมด 3 หลักสูตร คือ

• หลักสูตรพื้นฐานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (CG)
• หลักสูตรจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ 
• หลักสูตรต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
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รายงานด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ธพส. บริหารจัดการและด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส เป็นธรรม ค�านงึถงึผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุภาคส่วน ส่งผลให้ 
มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่าง
ยั่งยืน โดยให้ความส�าคัญกับ

• การก�ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) 

• จริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics) 

• จรรยาบรรณคณะกรรมการ ผู ้บริหาร และ
พนักงาน (Code of Conduct) 

• การต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-corruption) 

โดยมคีณะกรรรมการก�ากบัดูแลกจิการและความรับผดิชอบ 
ต่อสังคม เป็นผู้ก�าหนดวิสัยทัศน์และนโยบายด้านการก�ากับ
ดูแลกิจการ และมีคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้สอบทาน 
การปฏิบัติตามนโยบาย แนวปฏิบัติ และกระบวนการต่างๆ  
รวมทั้ง การปลูกฝังค่านิยมองค์กร CUPIC และการไม่ทน 
ต่อการทุจริตให้กลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กร 

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ของ ธพส. 

บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด (ธพส.) ตระหนัก
ถึงความส�าคัญของการด�าเนินธุรกิจด้วยมาตรฐานสูงสุด 
ซึ่งชอบด้วยกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ค�าสั่งและประกาศ
ต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร และเพื่อแสดงถึง
เจตนารมณ์อันแน่วแน่ คณะกรรมการ ธพส. จึงได้ก�าหนด 
“นโยบายการก�ากบัดแูลการปฏบัิติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย
และกฎระเบียบ (Compliance Policy)” เพ่ือให้กรรมการ  
ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
ดังต่อไปนี้

1. ธพส. หมายความถึง กรรมการ ผู ้บริหารและ
พนักงาน ประสงค์ให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไปด้วย
ความราบรื่น ถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบ
องค์กร ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ทุกรูปแบบ โดยต้องเคารพ ยึดถือ ปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎระเบยีบองค์กรทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนิน
ธุรกิจ และมีหน้าที่ต้องท�าความเข้าใจในงานของตน
ว่าเกีย่วข้องหรอืต้องปฏบิติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ
องค์กร หรือข้อส่ังการจากหน่วยงานก�ากับหรือ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพึงตระหนักอยู่เสมอถึง

ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตาม 
หรือปฏบัิติไม่สอดคล้องกบัทีก่ฎหมายและกฎระเบียบ
องค์กรก�าหนด

2. ในการปฏิบัติงานผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายและกฎระเบียบองค ์กรระเบียบ  
ข้อบังคับและประกาศต่างๆ ที่บัญญัติโดยหน่วยงาน
ก�ากับหรือภายนอก ซ่ึงใช้บังคับกับ ธพส. รวมถึง 
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ที่ ธพส. ต้องปฏิบัติตาม

3. ธพส. ต้องปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบทีเ่กีย่วกบั
การแข่งขันทางการค้า ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้
ความลับทางการค้าของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการ 
ฉ ้อฉล ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของ 
การแข่งขันที่ดี 

4. ธพส. ต้องปฏิบัติตามหลักกฎหมายเรื่องแรงงานและ
สิทธิมนุษยชน และเคารพสิทธิแรงงาน สิทธิเด็ก  
สทิธสิตรี และศกัด์ิศรีความเป็นมนษุย์ รวมถงึเสรีภาพ
และความเสมอภาคของบุคคลที่ได ้ รับรองหรือ
คุ้มครองทั้งโดยกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่าง
ประเทศ

5. ธพส. มุ่งมั่นที่จะป้องกันองค์กรไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือ 
ของกระบวนการฟอกเงิน หรือสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย โดยการสอดส่อง ดูแล และให้
เบาะแสแก่เจ้าหน้าที่ หากมีการกระท�าที่ไม่เป็นไป
ตามกฎหมาย รวมถงึดแูลให้มกีารบันทกึรายการและ 
ข้อเทจ็จริงทางการเงนิ หรือทรพัย์สนิต่างๆ  ให้ถกูต้อง
เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด

6. ธพส. ให้ความส�าคญัต่อการรกัษาความลบัของข้อมลู
ที่อยู ่ในความครอบครองของ ธพส. โดยยึดหลัก
กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ และจะไม่น�าข้อมูล 
ดังกล่าวไปเปิดเผยหรือใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์  
อันจะท�าให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอ่ืนหรือต่อ 
ธพส. นอกเหนือไปจากที่ได้รับอนุญาตหรือนอก
เหนือไปจากทีไ่ด้เข้าไปมคีวามสมัพนัธ์อันถกูต้องตาม
กฎหมายต่อกัน

7. ผู้บริหารและพนักงาน ธพส. มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตาม
นโยบายต่างๆ ของ ธพส. ไม่ว่าจะเป็นนโยบายปัจจบุนั 
หรือที่จะก�าหนดขึ้นในอนาคต โดยปฏิบัติงานให้
สอดคล้องเป็นไปตามกรอบนโยบาย ทิศทางกลยุทธ์
ทางธุรกิจของ ธพส.
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การก�ากบัดแูลกจิการทีดี่ : จริยธรรมทางธรุกจิและ
จรรยาบรรณกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน

ธพส. จัดให้มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรม เพื่อให้ 
การด�าเนินธุรกิจของ ธพส. มีจรรยาบรรณเป็นเครื่องมือ 
ที่จะช่วยให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหลักการ 
และแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสม อันจะน�ามาซึ่งประสิทธิภาพ
และประสทิธผิลในการปฏบัิติงานรวมทัง้ความเลือ่มใสศรทัธา
และความเชื่อมั่นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง

มีหลักการส�าคัญ ดังนี้ 

1. มีความประพฤติที่ดี ปฏิบัติต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน และ
ต่อสังคมเพื่อให้เกิดความถูกต้องและความเจริญ 
รุ่งเรืองในสังคม ใช้คู ่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
เป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ด�าเนิน
ธุรกิจถือปฎิบัติด้วยความถูกต้อง

2. ด�าเนินธุรกิจของ ธพส. ได้รับการยอมรับและยกย่อง
จากสังคม

3. รักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงของ ธพส.

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

ธพส. ไม่ยอมรับหรือให้เกิดการทุจริตคอร์รัปช่ันใน 
ทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ ้อม โดยครอบคลุมถึง 
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติ 
อย่างสม�่าเสมอ โดยก�าหนดเป็นนโยบาย ดังนี้

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น

1. คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานร่วมกนัต่อต้าน 
การทจุรติคอร์รปัช่ันทกุรูปแบบ ทัง้ทางตรงและทางอ้อม  
ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด เช่น การให้ค�ามั่นสัญญา 
การขอ การเรียกร้อง การให้หรือรบัสนิบน การกระท�า 
หรือพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตคอร์รัปช่ันใน 
ทุกสถานที่ที่ ธพส.ด�าเนินกิจการอยู่ 

2. สื่อสารประชาสัมพันธ ์ทั้ งภายในและภายนอก
องค์กรเพื่อเสริมสร้างให้เกิดความรู้ความเข้าใจและ 
ความร่วมมือที่จะยับยั้งผู ้ที่ต ้องการกระท�าทุจริต
คอร์รัปชั่นต่อ ธพส.

3. จัดท�ากระบวนงานและวิธีปฏิบัติอย่างชัดเจน มีการ
ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้ง
มีกระบวนการติดตามและสอบทานอย่างสม�่าเสมอ 
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

4. ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธ
การกระท�าทุจริตคอร์รัปช่ันและ/หรือให้ความร่วม
มือโดยแจ้งเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับ ธพส. 
ผ่านช่องทางที่ก�าหนด ในกรณีพนักงานคนใดเป็น 
ผู ้ ก ระท� าการทุ จ ริตคอร ์ รัป ช่ันจะต ้ อ ง ได ้ รับ 
การพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่ก�าหนดไว้ 

No Gift Policy

ธพส. มีเจตนารมณ์ในการด�าเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ 
สร้างความโปร่งใสในการด�าเนินธุรกิจ ตามจริยธรรมทาง
ธรุกจิและกรอบจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และ 
พนักงาน  ธพส.  ตลอดจน ไม่สนบัสนุนการให้สนิบนอย่างเด็ดขาด  
โดยก�าหนดเป็นแนวปฏิบัติต่อไปนี้

1. บุคลากรของ ธพส. รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
จากบุคคลใดๆ ได้ดังนี้ 

• ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย
หรื อกฎข ้ อ บั ง คับที่ ออกโดยอา ศัยอ� านาจ 
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

• ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา 
ได้แก่ 

- รับจากญาติที่ให้โดยเสน่หา

- รับจากการให้ในลักษณะเป็นการให้กบับุคคล
โดยทั่วไป

2. ธพส. ได้ก�าหนดแนวทางปฏบัิติเพิม่เตมิในเร่ืองของขวัญ  
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ดังนี้

• ห้ามบุคลากรทุกระดับ และ/หรือครอบครัว  
เรียกร้องหรือรับของขวัญทรัพย์สนิ หรือประโยชน์
อื่นใดจากผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง ลูกค้า คู่ค้า/ 
ผู ้ขาย ผู ้ร ่วมทุน หรือผู ้ที่มีส ่วนเกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของ ธพส. ไม่ว่าในกรณีใด ซึ่งอาจมีผลต่อ 
การตัดสินใจในการปฏิบัติงานด้วยความล�าเอียง 
หรือล�าบากใจ หรือเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันได้
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• ธพส. จะได้แจ้งเตือนให้มีการรายงานเกี่ยวกับ
การรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด
อย่างสม�่าเสมอ และจะแจ้งให้ผู้รับเหมา ผู้รับ
เหมาช่วง ลูกค้า คู่ค้า/ผู้ขาย ผู้ร่วมทุน หรือผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ ธพส. ทราบเกี่ยวกับ
นโยบายนี้ด้วย

นโยบายการแจ้งเบาะแส

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงาน ลูกค้า หรือบุคคล
ภายนอกสามารถร้องเรียนการกระท�าผิดกฎหมาย ระเบียบ- 
ข้อบังคับ และจรรยาบรรณการด�าเนนิธรุกจิของบริษทั อันน�ามา 
ซึ่งความเสื่อมเสียในทรัพย์สินและชื่อเสียงของ ธพส.

ขอบเขตของการแจ้งเบาะแส

3. พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการกระท�าใดๆ เพ่ือแสวงหา
ประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วย กฎหมายซึ่งรวมถึง 
การยกัยอกทรพัย์ การทจุริต การคอร์รัปช่ัน และการให้ 
และการรับ สินบน พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการฉ้อโกง 
หรอืการตกแต่งงบการเงนิ ซึง่เป็นการตัง้ใจ หลอกลวง 
ผู ้ อ่ืนด ้วยการแสดงข ้อความเท็จหรือปกปิดข ้อ 
ความจริงซึ่งควรบอก

4. พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการด�าเนินธุรกรรมที่ฝ่าฝืน
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ธพส. จรรยาบรรณ
ในการด�าเนินธุรกิจ 

ช่องทางการแจ้งเบาะแส

พนักงานลูกค้า หรือ บุคคลภายนอกสามารถยื่นเรื่องแจ้ง 
เบาะแสพร้อมแนบข้อมลูทีน่่าเชือ่ถอื เพือ่ให้สามารถด�าเนินการ 
ตรวจสอบได้ โดยสามารถส่งไปยังประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เว็บไซต์ศูนย์ราชการฯ เว็บไซต์ ธพส. และ 
กล่องรับความคดิเหน็  การร้องเรียนจะถอืเป็นความลับทีส่ดุ และ 
ผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้มากกว่า หน่ึงช่องทางและ 
ไม่จ�าเป็นต้องเปิดเผยตัวตนผูร้้องเรยีน   แต่หากเปิดเผยตนเอง
จะท�าให้ ธพส. โดยประธานกรรมการตรวจสอบสามารถแจ้ง 
ผลการด�าเนนิการหรอืรายละเอียดเพิม่เติมในเร่ืองทีร้่องเรยีน
ให้ทราบได้   ทัง้น้ี ได้ก�าหนดการคุ้มครองปกป้องผูท้ีแ่จ้งข้อมลู
หรือให้เบาะแสไว้ด้วย

การจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.
ธพส.)

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ธพส. ได้มีค�าสั่งที่ 
121/2560 จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.
ธพส.) และแต่งต้ังคณะท�างานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทจุริต มหีน้าที ่(1) ด้านปฏบัิติการต่อต้านการทจุริต และ (2)  
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประชุมไปแล้ว จ�านวน 
11 ครั้ง โดยได้ด�าเนินการติดตาม

นอกจากนี้  ในช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ ธพส. ได้มีประกาศ
บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด ขอความร่วมมือ 
ในการงดรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด เน่ืองในโอกาส
เทศกาลวันปีใหม่ 2562 เพื่อเป็นการหลีกเล่ียงความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ และแสดงให้เหน็ถงึความมุง่มัน่ในการปฏบัิต ิ
ต ่อทุกคนที่ติดต ่อหรือท�าธุรกิจด ้วยความเท่าเทียมกัน  
ด ้วยความเป็นมืออาชีพ ไม่เลือกปฏิบัติ ซ่ึงสอดคล้อง 
กับมาตรฐานด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาลในระดับสากล 
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การด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

1. ทบทวนองค์ประกอบและอ�านาจหน้าทีค่ณะกรรมการ
ชุดย่อยอย่างสม�่าเสมอ เพ่ือให้เหมาะสมกับบริบท 
ขององค์กร ตลอดจนคณุสมบติั ความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์ ของกรรมการที่เข้ามาท�าหน้าที่ 
ในคณะกรรมการชุดน้ันๆ อย่างสม�่าเสมอ หรือใน
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการเข้าใหม่ ซ่ึงได้มี
พิจารณา จ�านวน  3  ครั้ง

2. จดัให้มีการประเมนิผลการรับรู้และเข้าใจของบุคลากร
ต่อการก�ากบัดูแลกจิการของ ธพส. โดยจดัท�าบทเรียน
ผ่านระบบ e-Learning ในหลกัสตูรพืน้ฐานการก�ากบั
ดูแลกิจการที่ดี (CG) ได้ด�าเนินการให้ผู้บริหารและ
พนักงาน เข้าเรียนรู้และทดสอบ จ�านวน 115 คน 
(เกณฑ์ผ่านร้อยละ 100%) ทดสอบผ่าน 108 คน 
คิดเป็นร้อยละ 93.92  ไม่ผ่าน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 
6.08   นอกจากน้ี ยงัได้ท�าการประเมนิผลการปฏบัิติ
ตามนโยบายการก�ากบัดูแลกจิการทีด่ ี โดยเทยีบเคยีง 
แบบแสดงข ้อมูลตามหลักเกณฑ ์  Corporate  
Governance Report of Thai Listed Companies  
(CGR) ประจ�าปี 2559 และแบบประเมินตนเอง
การปฏิ บัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ ดี  
ปี 2555 (Corporate Governance Self-Assessment)  
พิจารณาข้อค�าถามให้เหมาะสมกับบริบทของบริษัท  
เช่ือมโยงเข้ากบัแบบสอบถามเพ่ือการประเมนิบทบาท 
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ปี 2561 โครงสร้าง 
ข้อค�าถาม ประกอบด้วย 4 หมวด ประกอบด้วย  
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น หมวดที่ 2 บทบาทของ 
ผู้มีส่วนได้เสีย หมวดที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลและ 
ความโปร ่ ง ใส หมวดที่  4  ความรับผิดชอบ 
ของกรรมการ  จากข้อค�าถาม 156 ข้อ ธพส. สามารถ
ด�าเนินการได้ 152 ข้อ คิดเป็น ร้อยละ 97.44

3. จัดให ้มีการทบทวนนโยบายที่ส�า คัญนโยบาย 
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายต่อต้านทุจริต
คอร ์ รัปช่ัน  นโยบายว ่าด ้วยความขัดแย ้งทาง 
ผลประโยชน์ และคู ่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี   
ให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน โดยพิจารณา
จากแนวนโยบายรัฐบาลในการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริต แนวทางการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด�าเนนิงานของส�านักงาน ป.ป.ช. 

(Integrity & Transparency Assessment: ITA)  
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หลกัการสทิธมินุษยชนส�าหรบัธุรกจิ 
(UN Guiding Principles on Business and Human 
Rights – UNGP)  ซ่ึงได้เสนอคณะกรรมการก�ากับ 
ดูแลกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม พิจารณา 
เห็นชอบและเสนอคณะกรรมการ ธพส. พิจารณา 
เห็นชอบและประกาศใช้แล้ว

4. ทบทวนแผนแม่บทด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  
หรือ แผนงานระยะ 5 ปี (ปีบัญชี 2560-2564) 
โดยยึดหลักปฏิ บั ติตามหลักการและแนวทาง 
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจที่กระทรวง
การคลังก�าหนด หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ด ี
ของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และมาตรฐาน
สากล OECD  มาเป็นกรอบแนวทางในการจดัท�าแผนฯ 
โดยก�าหนดวิสัยทัศน์ด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
ดังน้ี “ยกระดับธรรมาภิบาลให้ได้มาตรฐานขยาย
ผลสู่การปฏิบัติจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร” มี 4  
กลยุทธ์หลัก คือ กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับมาตรฐาน 
ด้านธรรมาภิบาล กลยุทธ์ที่ 2 สร้างวัฒนธรรม 
ธรรมาภบิาล กลยทุธ์ที ่3 เสริมสร้างธรรมาภบิาลต่อ
ผูม้ส่ีวนได้เสยีกลยทุธ์ที ่4 พฒันากระบวนการเปิดเผย
ข้อมูลและความโปร่งใส 

5. กิจกรรม DAD’s CG & KM DAY2018 เพื่อถ่ายทอด
นโยบายด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ ดีไปสู ่การ 
ปฏิบัติฯ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร ในวัน 
อังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 โดยมีกรรมการ 
ธพส. ผูบ้รหิาร และพนักงาน ธพส. เข้าร่วมในกจิกรรม
ดังกล่าว โดยประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ 
และความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นประธานในพิธี 
กล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งมอบนโยบาย การบรรยาย
พิเศษจาก วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในหัวข้อ “ยกระดับ
ธรรมาภิบาลในองค์กรด้วย ITA ยุคใหม่ ประเทศไทย  
4.0” โดย นายอุทิศ บัวศรี ผู ้ช ่วยเลขาธิการ 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. และหัวข้อ “การจัดการ 
ความรู ้ (Knowledge management-KM)” โดย  
ดร.นนทวัฒน์ สุขผล ผู ้ทรงคุณวุฒิ และประกาศ 
สร้างความมือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด�าเนินงาน ธพส.โดย กรรมการผู ้จัดการ   
นอกจากน้ี มีนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับ CG – 
KM – RISK และนิทรรศการปลูกฝังค่านิยมสุจริต- 
ต่อต้านการทุจริต  

 รายงานประจ�าปี 2561
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การบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคม
Corporate Social Responsibility
การประเมินผลการด�าเนินงาน 
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

ในปี 2561 ธพส. ได้มุ ่งเน้นให้สร้างความพึงพอใจ
แก่ผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ ่ม โดยมุ ่งเน้นการท�างานที่
เป็น CSR IN PROCESS สอดแทรกอยู ่ในกระบวนการ
ท�างานภายใต้กรอบหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีของการ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม รวมถึง 
การสร้างความพึงพอใจฯ ทีเ่ป็น AFTER PROCESS ผ่านกจิกรรม
ต่างๆ ภายใต้กลยุทธ์ 3E ได้แก่ ENGAGEMENT (สร้างการ 
มส่ีวนร่วม) EDUCATION (เสริมสร้างการศกึษา) ENVIRONMENT  
(สร้างจติส�านึกในการดูแลรกัษาสิง่แวดล้อม) โดยในปี 2561 
ได้ด�าเนินกิจกรรมผ่านกลยุทธ์ 3E รวม 29 กิจกรรม และ 
ทกุกจิกรรมได้ด�าเนินการส�ารวจความพงึพอใจผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม  
ณ วันทีจ่ดักจิกรรม โดยมรีะดับความพงึพอใจผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม 
CSR ในปี 2561 มค่ีาเฉลีย่ระดับ 4.54 ส�าหรับในปี 2557 
และปี 2558 ได้ท�าการส�ารวจความพงึพอใจฯ โดยเจ้าหน้าที่
ของ ธพส. มีระดับความพึงพอใจร้อยละ 90.46 และร้อยละ 
91.28 ตามล�าดบั ทัง้นี ้ตัง้แต่ปี 2559 ได้จ้างผูรั้บจ้างภายนอก  
ที่มีเช่ียวชาญในการส�ารวจฯ และได้ลงทะเบียนกับศูนย์ข้อมูล
กระทรวงการคลงั เป็นผูท้�าการส�ารวจฯ ในปี 2559 มค่ีาเฉล่ีย 
4.27 และปี 2560 มค่ีาเฉลีย่ 4.59   

 ธพส. ยังได้ส�ารวจความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการ 
ศนูย์ราชการฯ ได้แก่ หน่วยงานราชการ ผูป้ระกอบการ และผูใ้ช้ 
บริการภายในศูนย์ราชการฯ มี 7 หัวข้อที่ท�าการส�ารวจ
ใหญ่ประจ�าปี ได้แก่ 1) ระบบการจราจรของศูนย์ราชการฯ  
2) การบริหารจัดการด้านส่ิงแวดล้อมภายในศูนย์ราชการฯ  
3) การบริหารจดัการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 4) การบริหาร

จดัการระบบสาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 5) ระบบรักษา
ความปลอดภยั 6) ระบบรกัษาความสะอาด 7) ลกูค้าสมัพนัธ์ 
(call center) ซึง่เป็นตามเกณฑ์ของ สคร. ก�าหนดให้ท�าการ
ส�ารวจและ ธพส. ได้ท�าการส�ารวจย่อยรายกิจกรรม/งาน/ 
โครงการหลังจากด�าเนินการแล้วเสร็จและรายไตรมาส และ 
ในปี 2561 มีระดับความพึงพอใจผู้ใช้บริการศูนย์ราชการฯ  
มค่ีาเฉลีย่ 4.33 ทัง้น้ี ระดับความพึงพอใจฯ ในปี 2557 มค่ีาเฉล่ีย  
3.59 ในปี 2558 มค่ีาเฉล่ีย 3.92 ในปี 2559 มค่ีาเฉล่ีย 4.32 
และในปี 2560 มค่ีาเฉลีย่ 4.44 โดยการส�ารวจฯ ปี 2557 
-2560 ได้จ้างผู้รับจ้างภายนอกที่มีเช่ียวชาญในการส�ารวจฯ 
และได้ลงทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลกระทรวงการคลังเป็นผู้ท�า 
การส�ารวจฯ ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ของ สคร.

 ส�าหรับมิติของผู้ถือหุ้นหรือกระทรวงการคลัง ธพส. 
ได้ด�าเนินการในปี 2561 มผีลประกอบการดีขึน้และสามารถ
บริหารจัดการหน้ี ท�าให้ลูกหน้ีทั้งภายในและภายนอกช�าระ
หน้ีตามเป้าหมาย ท�าให้สถานะทางการเงนิและการด�าเนนิงาน 
ของ ธพส. ดีเหมือนปีที่ผ่าน จากการด�าเนินงานที่ดีขึ้นท�าให้ 
ผูบ้ริหารและพนกังาน ธพส. มขีวัญและก�าลงัในการปฏบิติังาน
ทัง้น้ีมาจากการนโยบายการบรหิารของ คณะกรรมการ ธพส.  
และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ผนวกกับการที่ผู ้บริหาร 
และพนักงานได้รับความรู้ ด้านการก�ากับกิจการที่ดี (CG)  
และด้านแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานท�าให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถท�างาน
บรรลุตามวัตถปุระสงค์และเป้าหมายทีก่�าหนดไว้
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กรอบนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมได้ก�าหนดกรอบนโยบายด้านแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม  
รวม 4 ด้าน เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ธพส. ยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียของ ธพส.

การปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
ในกระบวนการท�างาน (CSR IN PROCESS)

ด้านการมส่ีวนร่วมในการด�าเนนิการ โดยขอความร่วมมอื 
คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ธพส. เข้าร่วมกจิกรรม
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ 
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร (ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงหรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องโดยอ้อม) เพ่ือให้เกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอกองค์กร 

ด้านกระบวนการท�างานของ ธพส. คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร  
ให้การส่งเสริมกระบวนการท�างานของ ธพส.  ทีเ่ป็นประโยชน์ 
ต่อองค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อมในภาพรวม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท�างานจะได้อ�านวยความสะดวกสบาย
และสร้างความสุขให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย อันจะเป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ ธพส. 

ด้านคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ 
และความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการและความรับผดิชอบต่อ
สงัคม ยดึมัน่ในหลักการและแนวทางการปฏบัิติทีด่กีารแสดง
ความรับผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมตามหลกัเกณฑ์ของ
ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 10 ข้อ ได้แก่

1) การก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
2) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
3) การต่อต้านการทุจริต
4) การเคารพสิทธิมนุษยชน 
5) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
6) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
7) การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 
8) การจัดการสิ่งแวดล้อม 
9) นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการ

ด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
10) การจัดท�ารายงานแห่งความยั่งยืน

ด้านการก�าหนดกิจกรรมเพื่อแสดง 
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน

มีการใช้แนวทาง ISO 26000 และหลักเกณฑ์ของ
ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และประยุกต์
ใช้ปรัญชาของเศรษฐกจิพอเพยีงเป็นกรอบในการด�าเนินงาน
และการตดัสนิใจ ภายใต้กลยทุธ์ CSR ตามแผนแม่บท ได้แก่ 
ENGAGEMENT ENVIRONMENT และ EDUCATION โดยยึดหลัก 
ความเหมาะสม คุม้ค่าเพือ่สร้างความสมดุล มัน่คง และยัง่ยนื 
ในแต่ละกจิกรรม ทัง้นี ้ในแต่ละกจิกรรมทีจ่ดัท�าขึน้ต้องมผีูม้ี
ส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มหรือทั้งหมดเข้าร่วมกิจกรรมด้วย  
เพื่อเป็นการเพิ่มต้นทุนทางสังคมขององค์กรอย่างยั่งยืน

ด้านการสร้างพันธมิตรมิติเชิงสังคม 

โดยเน้นการมส่ีวนร่วมต่อ ชุมชน สงัคม และประเทศชาติ
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ผังภาพรวมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมท่ัวทั้งองค์กร สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทั้งในและนอกองค์กร

กรอบหลักการ และแนวปฏิบัติที่ดี  
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม 

1. การก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
2. การจัดการสิ่งแวดล้อม 
3. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
4. การต่อต้านการทุจริต 
5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 
8. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
9. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม 

จากการด�าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม 
10. การจัดท�ารายงานแห่งความยั่งยืน

กลยุทธ์ 3E

แผนปฏิบัติ

การประเมินผล

แบบส�ารวจ  
ความพึงพอใจ  

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม งาน/โครงการ
กจิกรรม  

ขององค์กร

E1 : Engagement

(เสริมสร้าง  
การมีส่วนร่วม)

E3 : Environment 
(สร้างจิตส�านึกในการ  

ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม)

E1 ร่วม E3

E2  
ร่วม 
E3

E2 : Education 
 (เสริมสร้าง การศึกษา)

E1 ร่วม E2

  CSR after Process 
กิจกรรมเพื่อสังคม  
และสิ่งแวดล้อม  
ที่ไม่เกี่ยวกับ  

การด�าเนินงาน

CSR in Process 
กิจกรรมเพื่อสังคม  
   และสิ่งแวดล้อม 

ที่อยู่ในการด�าเนินงาน 
ขององค์กร

CSR in Process (TRIS) 
      จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริม  

CSR in Process ที่มีคณะกรรมการ  
ผู้บริหาร และพนักงานเข้าร่วม 

อย่างครบถ้วน และมีสม�่าเสมอทั้งปี

ANNUAL REPORT 2018

130



แนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียของ ธพส.

คณะกรรมการ ธพส. และคณะกรรมการก�ากบัดูแลกจิการ
และความรบัผดิชอบต่อสงัคม ก�าหนดนโยบายด้าน CSR ภายใต้
การก�ากับกิจการที่ดีโดยปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยแนวทาง 
ISO 26000 และประยุกต์ใช้กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ภายใต้กลยุทธ์3E ได้แก่ ENGAGEMENT (การสร้างการมี 
ส่วนร่วม) EDUCATION (การเสริมสร้างการศึกษา) และ  
ENVIRONMENT (สร้างจติส�านกึในการดแูลรักษาสิง่แวดล้อม)   
ผ่านกจิกรรม CSR กบัผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุ่มเพือ่ผูม้ส่ีวนได้เสยี
มีความพึงพอใจในการด�าเนินงานของ ธพส. ทั้งน้ีได้จ�าแนก 
ผู้มีส่วนได้เสียเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ 

1) ผู้ถือหุ้น ได้แก่กระทรวงการคลัง ร้อยละ 99.99 

2) หน่วยงานก�ากับดูแล ได้แก่กระทรวงการคลัง  
และกรมธนารักษ์

3) ภายใน ธพส. ได้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร  
เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ธพส.    

4) ภายในศูนย์ราชการฯ ได้แก่หน่วยงานราชการ  
ผู้ประกอบการพื้นที่พาณิชย์ และผู้ใช้บริการ

5) รอบๆ ศูนย์ราชการฯ เช่นหน่วยงานราชการ และชุมชน  

6) OUTSOURCE ได้แก่ รปภ. แม่บ้าน และช่างซ่อมบ�ารุง

ผู้มีส่วนได้  
ส่วนเสีย

ผู้ถือหุ้น 
• กระทรวงการคลัง

ภายใน ธพส.
• คณะกรรมการ
• ผู้บริหาร 
• เจ้าหน้าที่ 
• ลูกจ้าง

Outsource 
• งานด้านรักษา 

ความปลอดภัย 
• งานท�าความสะอาด 
• งานซ่อมบ�ารุง 
• งานดูแลสวนและภูมิทัศน์

หน่วยงานก�ากับดูแล 
• กรมธนารักษ์

ภายในศูนย์ราชการฯ 
• หน่วยงานราชการ 
• ผู้ประกอบการพื้นที่

พาณิชย์ และผูใ้ช้บริการ

รอบๆ  ศูนย์ราชการฯ
• หน่วยงานราชการ 
• ชุมชน
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กิจกรรม/งานเด่นประจ�าปี

โครงการ Sky Running ลู่วิ่งติดแอร์

สนามว่ิงรูปแบบใหม่ภายในอาคารสนองนโยบายภาครัฐ 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่วันที ่22 พฤศจกิายน 2559 สร้างเสรมิ 
ให้ข้าราชการมีสุขภาพพลานามัยที่ดี รวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อ 
ส่งเสริมให้ประชาชนออกก�าลังกายหรอืกจิกรรมทางกายมากขึน้  
ประกอบคณะกรรมการประสานงานเพ่ือการบริหารจัดการ 
ศูนย์ราชการฯ เห็นชอบสนับสนุนการออกก�าลังกายของ
หน่วยงานภายในศูนย์ราชการฯ อีกทั้ง เป็นการใช้พื้นที ่
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการสนับสนุนการออกก�าลังกาย
โดยเพิ่มพ้ืนที่ออกก�าลังกายภายในอาคารที่มีความปลอดภัย 
จากสภาพแวดล้อม และมลภาวะรองรับการออกก�าลังกาย 
โดยเฉพาะช่วงเวลาเยน็ทีม่กีารจราจรคบัคัง่ ท�าให้ลดผลกระทบ 
เชิงลบด้านอารมณ์และจิตใจจากรถติด และเพิ่มผลกระทบ 
เชิงบวกการออกก�าลังกายทีท่�าให้สขุภาพแขง็แรง

Sky Running  มรีะยะทาง 412 เมตร พ้ืนท�าจากวัสดุยาง
สังเคราะห์ชนิดพิเศษส�าหรับการว่ิงในร่ม (Indoor Running)  
ช่วยลดแรงกระแทกขณะว่ิง โดยแบ่งเป็น 3 ลู่ ประกอบด้วย ลู่ว่ิง  
ลู่จ๊อกกิ่ง และ ลู่เดิน เพ่ือความสะดวกและความปลอดภัย 
ของผู้ออกก�าลังกายแต่ละประเภท รวมถึงแบ่งพื้นที่ด้านข้าง 
เพื่อใช้เป็นทางเดินส�าหรับบุคคลทั่วไป พร้อมทั้งเคร่ือง

บรหิารกล้ามเน้ือก่อนและหลังออกก�าลังกาย เพือ่ป้องกนัและ 
ลดการบาดเจ็บของกล้ามเน้ือ ทั้งน้ี ได้น�าเทคโนโลยีทันสมัย 
ตามนโยบายภาครัฐ Thailand 4.0 มาช่วยสนับสนุนในการ
ออกก�าลงักาย ผ่านแอปพลเิคชัน่ Sky Running แสดงระยะทาง 
ทุกคร้ังที่ ว่ิงผ่านจุดเช็คพ้อยต์ และยังมีพื้นที่สันทนาการ 
พร้อมบริการล็อคเกอร์อัตโนมติั จ�านวน 96 ช่อง บริเวณช้ัน 5  
(ฝั่งจุดเร่ิมต้น) ตลอดจนระบบรักษาความปลอดภัยภายใน
อาคาร เช่น กล้องวงจรปิด สายตรวจเคล่ือนที ่ และเจ้าหน้าที่ 
รปภ. ประจ�าจดุตรวจทางเข้า-ออก โดยเปิดให้ประชาชนทัว่ไป
เข้าใช้บริการทกุวัน ตัง้แต่เวลา 06.00 – 21.00 น. ในบริเวณ
ช้ัน 4 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ
แจ้งวัฒนะ

ANNUAL REPORT 2018

132



กลยุทธ์ ENGAGEMENT (การสร้างการมีส่วนร่วม)

กิจกรรมตักบาตรเช้าประจ�าสัปดาห์

ไตรมาส อาคาร รายช่ือวัด จังหวัด
ไตรมาสที่ 1 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ วัดพุทธสยาม กรุงเทพฯ

อาคารรัฐประศาสนภักดี วัดศรีรัตนาราม นนทบุรี

ไตรมาสที่ 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ วัดสายอ�าพันธ์เอมสาร กรุงเทพฯ

อาคารรัฐประศาสนภักดี วัดบางพูดนอก นนทบุรี

ไตรมาสที่ 3 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ วัดคลองบ้านใหม่ กรุงเทพฯ

อาคารรัฐประศาสนภักดี วัดกลางเกร็ด นนทบุรี

ไตรมาสที่ 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ วัดพรหมรังษี กรุงเทพฯ

อาคารรัฐประศาสนภักดี วัดโพธิ์ทองบน นนทบุรี

ธพส. ได้จดักจิกรรมตักบาตรเช้าประจ�าสปัดาห์ โดยนิมนต์ 
พระสงฆ์มารับบิณฑบาตร ทุกๆ วันอังคารและวันพฤหัสบดี 
เพื่อให้ข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานภายในศูนย์ราชการได้ร่วม
ตักบาตรในวันท�างานตอนเช้า ซึ่งได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัด
ต่างๆ บรเิวณใกล้เคียงศนูย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ ในปี 2561 ดงัน้ี
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กิจกรรมออมบุญ 

กิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย

กิจกรรม อาคาร วันท่ีจัดกิจกรรม รายชื่อวัด
ต้อนรับปีใหม่  
2561

อาคารรัฐประศาสนภกัดี วันที่ 5 มกราคม 2561 วัดศรีรัตนาราม 
จังหวัดนนทบุรีอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ วันที่ 9 มกราคม 2561

วันมาฆบูชาปี  
2561

อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 วัดสะพานสูง 
จังหวัดนนทบุรีอาคารรัฐประศาสนภกัดี วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

วันวิสาขบูชาปี  
2561

อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 วัดบางรักใหญ่

อาคารรัฐประศาสนภกัดี วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 จังหวัดนนทบุรี

วันอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษา 
ปี 2561

อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 วัดกลางเกร็ด  
จังหวัดนนทบุรี

อาคารรัฐประศาสนภกัดี วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 วัดคลองบ้านใหม่  
กรุงเทพฯ

ครั้งที่  
1 / 2561

วันที่ 22 - 23 มกราคม 2561 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
1,020 ยูนิต

วันที่ 24 - 26 มกราคม 2561 อาคารรัฐประศาสนภักดี

ครั้งที่  
2 / 2561

วันที่ 23 – 24 เมษายน 2561 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
881 ยูนิต

วันที่ 25 – 27 เมษายน 2561    อาคารรัฐประศาสนภักดี

ครั้งที่  
3 / 2561

วันที่ 23 - 24 กรกฏาคม 2561 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
886 ยูนิต

วันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2561 อาคารรัฐประศาสนภักดี

ครั้งที่  
4 / 2561

วันที่ 22 และ 24 ตุลาคม 2561 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
777 ยูนิต

วันที่ 25 - 26 ตุลาคม 2561 อาคารรัฐประศาสนภักดี

ธพส. จัดกิจกรรมออมบุญโดยนิมนต์พระสงฆ์ มารับ
บิณฑบาตรข้าวสาร อาหารแห้งและปัจจัยตามจิตศรัทธา  
เวลา 08.00-09.30 น. ซึ่งมีหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม อาทิ
เช่น กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ ส�านักงานอัยการ
สูงสุด ศาลแขวงดอนเมือง ส�านักประเมินราคาทรัพย์สิน 
ส�านักงานผู ้ตรวจการแผ่นดิน ส�านักงานกิจการยุติธรรม 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ โรงแรมเซ็นทรา ฯลฯ 
และมีรายละเอียดการจัดกิจกรรม ดังนี้ 

ธพส. ได้จดักจิกรรมบรจิาดโลหติกบัสภากาชาดไทยทีศ่นูย์ราชการฯ โดยประสานกบัศูนย์บริการโลหติจดัทมีแพทย์และพยาบาล 
มารับบริจาคโลหติ ณ อาคารราชบรีุดิเรกฤทธิ ์และอาคารรัฐประศาสนภกัดี มกี�าหนดจดักจิกรรมเป็นประจ�าทกุปี ปีละ 4 คร้ัง ซึง่มี
จ�านวนโลหติทีไ่ด้รบับรจิาค รวมทัง้สิน้ 3,564 ยนูติ
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กิจกรรมแอโรบิค ขยับกาย คลายเครียด

โครงการ “ก้าวไปด้วยกัน...ก้าวไปได้ไกล (DAD Moving Forward Together)”  

กิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ

ธพส.มีโครงการสร้างเสริมสุขภาวะแก่ผู ้ปฏิบัติงานใน 
ศนูย์ราชการฯ เป็นกจิกรรมสอนฝึกโยคะเพือ่สขุภาพ โดยได้เร่ิม
จัดกิจกรรมขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2553 เป็นต้นมา ภายใต้
แนวคิด Good Health Good Life & Peaceful Mind มจุีดมุง่หมาย 
หลักเพื่อให้ผู ้ปฏิบัติงานภายในศูนย์ราชการฯ มีสถานที่ 
ออกก�าลังกายเพือ่ผ่อนคลายความตึงเครยีด จากการท�างานและ
เป็นการส่งเสริมสขุภาพให้แก่หน่วยงานราชการและหน่วยงาน 
อิสระของภาครัฐ ผู้ประกอบการภายในศูนย์ราชการฯ รวมถึง
หน่วยงานรอบๆ ศูนย์ราชการฯ และประชาชน โดยจัดให้มี
กจิกรรมต้ังแต่วันจันทร์ถงึวันเสาร์ วันละ 2 รอบ ณ บรเิวณห้อง
ทางเข้าประต ู3 ช้ัน 1 อาคารรัฐประศาสนภกัดี ศนูย์ราชการฯ

ธพส. จัดกิจกรรมสอนเต้นแอโรบิค เพ่ือให้ข้าราชการ 
พนักงานที่ปฏิบัติงานในศูนย์ราชการฯ หน่วยงานรอบๆ  
ศนูย์ราชการฯ และประชาชนทีอ่ยูโ่ดยรอบ มสีขุภาพร่างกายที่
แข็งแรง เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และยังช่วยลด
ปัญหาการจราจรคับคั่งในช่วงเย็น โดยน�าเวลาที่สูญเสียไปบน
ท้องถนนมาออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ จัดขึ้นทุกวันอังคาร พุธ 
และพฤหสับดี เวลา 17.00 น.–18.00 น. ณ อาคาร  Bus Terminal  
ศูนย์ราชการฯ

ธพส. จัดโครงการ “ก้าวไปด้วยกัน...ก้าวไปได้ไกล 
(DAD Moving Forward Together)” เพื่อสร้างความสามัคคี 
และสร้างบรรยากาศการท�างานร่วมกัน ท�าให้ทุกคนเห็น
จุดหมายเดียวกันโดยแบ่งปันความรู้และประสบการณ์  
มีวิธีการคิดและทัศนคติที่ถูกต้องเหมาะสม พร้อมที่จะช่วย
เหลือทีมอ่ืนๆ ให้ประสบความส�าเร็จในงานไปพร้อมๆ กัน  
ณ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 17-18 มีนาคม 2561
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งานสงกรานต์ เบิกบานผ้าขาวม้าไทย

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานรอบๆ  ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ  
(สนับสนุนโครงการเยาวชนสัมพันธ์)

ธพส. จดังานสงกรานต์ เบิกบานผ้าขาวม้าไทย ภายในงาน 
มกีจิกรรม อาท ิให้เบ็ด ดีกว่าให้ปลา เป็นการสอนท�าปนูพาสเตอร์ 
ทีส่ามารถน�าไปท�าเป็นอาชพีได้ การแสดงบนเวท ีการประกวด
ก่อกองทราย การขายสนิค้าและอาหาร พร้อมการละเล่นเกมส์
มากมาย ณ ถนนศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ระหว่างวันที่ 2-8 
เมษายน 2561

ธพส. จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับ
หน่วยงานรอบๆ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ โดย 
ธพส. สนับสนุนเสื้อเยาวชนสัมพันธ์ และเส้ือ
ครูพี่เล้ียงจ�านวน 700 ตัว ส�าหรับโครงการ
เยาวชนสัมพันธ ์ของสถานีต�ารวจนครบาล
ทุ่งสองห้องจัดขึ้น เพื่อปลูกฝังเยาวชนให้มีความ 
จงรกัภกัดี ให้ความรู้ทีเ่ป็นประโยชน์ และส่งเสริม 
ให้เยาวชนเป็นพลเมืองที่ ดีต ่อไปในอนาคต  
ณ โรงเรียนการเคหะท่าทราย เขตหลักสี่ ระหว่าง
วันที่ 5-8 มิถุนายน 2561
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กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการ Thank you Party

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา

ธพส. จัดกจิกรรมสร้างความสมัพนัธ์กบัหน่วยงานราชการ 
Thank you Party โดยมีคณะกรรมการประสานงานเพื่อการ
บริหารจัดการศูนย์ราชการฯ คณะกรรมการประสานงาน 
ชุดย่อย และ ธพส. เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ 
อันดีภายในศูนย์ราชการฯ ให้มีความสามัคคีและแน่นแฟ้น
ยิ่งขึ้น และเพื่อแสดงความขอบคุณในการให้ข้อเสนอแนะแนว
ทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ แก่ ธพส. ในการบริหารจัดการ 
ศูนย์ราชการฯ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561

ธพส. ร ่วมกับ ส�านักงานเขตหลักสี่  จัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา โดยการปรับภูมิทัศน์บริเวณ
ซอยแจ้งวัฒนะ 5 เมื่อวันที่ 23 กรกรฎาคม 2561
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กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับผู้เช่าพื้นที่พาณิชย์

งานลอยกระทง

ธพส. จดักจิกรรมสร้างความสมัพนัธ์กบัผูเ้ช่าพ้ืนทีพ่าณชิย์ 
โดย ธพส. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ CG & CSR ธุรกิจยุค  
4.0 เพื่อให้ผู้เช่าพื้นที่พาณิชย์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การจัดการด้านธุรกิจยุคปัจจุบัน การให้ความส�าคัญกับผู้ม ี
ส่วนได้ส่วนเสยี และน�าไปปรับใช้ในการด�าเนินธรุกจิของตนเอง
มากขึ้น เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561

ธพส. จัดงานลอยกระทง “สุนทรีคืนเดือนเพ็ญ” ภายใน
งานมีการแสดงดนตรีจากกองดุริยางค์ต�ารวจ ร้านอาหาร  
Food Truck และจัดสถานที่ให้ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงานภายใน
และใกล้เคียงศูนย์ราชการฯ ประชาชนทั่วไปลอยกระทง  
ณ ลานหน้าอาคารรัฐประศาสนภกัด ีศนูย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ 
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
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นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 
สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ  
สยามบรมราชกมุารี

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  
บดินทรเทพยวรางกูร 

กลยุทธ์ EDUCATION (การให้ความรู้ในด้านต่างๆ)

ธพส. แสดงความจงรักภักดีถวาย เน่ืองในโอกาส
เฉลิมพระชนมพรรษา 62 พรรษา 2 เมษายน 2561  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยการ 
จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ณ บริเวณลานประตู 
ทางเข้า 1 (ทิศตะวันออก) ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี  
ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและ
พระราชกรณียกิจให้เป็นที่ประจักษ์แก่ปวงชนชาวไทย จัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน 2561

ธพส. แสดงความจงรักภักดีถวาย เน่ืองในโอกาส 
เฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
ด้วยการจดันิทรรศการเฉลิมพระเกยีรติฯ ณ บริเวณลานประตู
ทางเข้า 1 (ทิศตะวันออก) ช้ัน 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี  
ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและ 
พระราชกรณียกิจให้เป็นที่ประจักษ์แก่ปวงชนชาวไทย จัดขึ้น
เมื่อวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2561
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นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

นิทรรศการถวายความอาลัย 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ธพส. แสดงความจงรักภักดีถวาย เน่ืองในโอกาส 
เฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2561  
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ ต์ิ พระบรมราชินีนาถ ด้วยการ
จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ณ บริเวณลานประตู 
ทางเข้า 1 (ทิศตะวันออก) ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี  
ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและ 
พระราชกรณียกิจให้เป็นที่ประจักษ์แก่ปวงชนชาวไทย จัดขึ้น
เมื่อวันที่ 1-31 สิงหาคม 2561

ธพส. น้อมเกล้าร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) 
ด้วยการจัดนิทรรศการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระราช
กรณยีกจิ ณ บรเิวณลานประตูทางเข้า 1 (ทศิตะวันออก) ช้ัน 2  
อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ จัดขึ้น 
เมื่อวันที่ 1-31 ธันวาคม 2561
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กลยุทธ์ ENVIRONMENT (การให้ความส�าคัญด้านสิ่งแวดล้อม)

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก  
“รวมพลังชุมชน ร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม” 

กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ 

ธพส. จัดกิจกรรมวันส่ิงแวดล้อมโลก “รวมพลังชุมชน  
ร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2561 โดยได้
ประชาสมัพนัธ์เชิญชวนชาวเคหะชุมชนหลักสี ่เข้าร่วมกจิกรรม 
ซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิเช่น  
ประกวดเพ้นท์ป้ายรณรงค์ เพ้นท์กระเป๋า ตัดผมฟรี ออกร้าน
อาหาร เคร่ืองด่ืม ให้บริการแก่ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม รวมถงึ ออกบธู 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ดาวน์โหลด App : Govcomplex 
กด Like Fan page : Government Complex ศูนย์ราชการฯ 
แจ้งวัฒนะ และ Fan page : Government Complex Zone C  
และจัดงานมอบของรางวัลการประกวดเพ้นท์ป้ายรณรงค ์
ไม่ทิ้งขยะ โดยภายในงานได้มีการแจกรางวัลชนะเลิศ และ
รางวัลชมเชย แก่เด็กๆ ที่ชนะการประกวด จ�านวน 40 รางวัล 
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2561 ธพส. ได้จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจ�าปีของชาติ โดยมี 

คณะกรรมการ ผู ้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ร่วมกัน 
ปลูกต้นแสงจนัทร์ เพือ่ช่วยลดโลกร้อนอีกทางหน่ึง บริเวณตรงข้าม 
อาคารศูนย์ประชมุวายภุกัษ์ ศนูย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เมือ่วันที่  
6 มิถุนายน 2561
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กิจกรรมวันรักษ์ต้นไม้

กิจกรรมพัฒนาชุมชน  โครงการปรับปรุง
สวนหย่อม ชุมชนเคหะแจ้งวัฒนะซอย 5

กิจกรรมพัฒนาชุมชน (โครงการบูรณะ 
ศาลพ่อปู่ชัยมงคล เคหะชุมชนหลักสี่) 

ธพส. ได้จัดกิจกรรม วันรักษ์ต้นไม้ประจ�าปีของชาติ  
โดยเชิญพนักงาน ธพส. เข้าร่วมบ�ารุงรักษา รดน�า้ ใส่ปุ๋ย พรวนดิน 
และรดน�้าต้นไม้ ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารศูนย์ประชุม 
วายภุกัษ์ ศนูย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เมือ่วันที ่24 ตลุาคม 2561

นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ กรรมการ ธพส. รักษาการ
ต�าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ พร้อมคณะผูบ้ริหาร พนักงาน ธพส. 
จัดพิธีส่งมอบโครงการปรับปรุงสวนหย่อม เคหะชุมชนหลักสี่  
ซอยแจ้งวัฒนะซอย 5 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

ธพส.ร่วมกับประชาชนเคหะชุมชนหลักสี่ จัดโครงการ
บูรณะศาลพ่อปู่ชัยมงคล เคหะชุมชนหลักสี ่โดยการบูรณะศาล 
ทาสรีัว้บริเวณทีต่ัง้ศาลพ่อปู่ชัยมงคล ให้มคีวามสวยงาม โดยมี
นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ ผู้อ�านวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสาร
องค์กร จัดพิธีส่งมอบเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561
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กลยุทธ์ ENGAGEMENT AND EDUCATION 
(การสร้างความผูกพันที่ดีและการให้ความรู้ในด้านต่างๆ )

กิจกรรมวันเด็ก

ธพส.ได้จัดงานมหกรรมวันเด็กแจ้งวัฒนะ โดยร่วมกับ 
หน ่ วยงานราชการและหน ่ วยงานอิสระของภาค รัฐ  
ผู้ประกอบการภายในศูนย์ราชการฯ รวมถึงหน่วยงานรอบๆ  
และชุมชนรอบศูนย์ราชการฯ มากกว่า 25 หน่วยงาน 
โดยภายในงานมีนิทรรศการให้ความรู้ กิจกรรม บูธของ 
หน่วยงาน กจิกรรมบนเวท ีการเล่นเกมส์พร้อมมอบของรางวัล 
อาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งเครื่องเล่นมากกว่า 15 รายการ  
มีผู ้ลงทะเบียนเข ้าร ่วมกิจกรรมประมาณ 7,530 คน  
ณ ลานอเนกประสงค์ ช้ัน 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี  
ศูนย์ราชการฯ ทั้งน้ีคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
ธพส. ได้ร่วมพิธีเปิดในกิจกรรมดังกล่าวด้วย
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กิจกรรม KIDS DAY CAMP

กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดพลังงาน 
และลดการใช้ถุงพลาสติก

ธพส.ได้จัดกิจกรรม KIDS DAY CAMP ระหว่างวันที่  
8-19 ตุลาคม 2561 เป็นกิจกรรมเข้าค่ายฝึกทักษะส�าหรับ
เด็กอายุ 8 - 13 ปี ซึ่งมีบุตรหลานของหน่วยงานราชการ 
และหน่วยงานอิสระของภาครัฐ ผู ้ประกอบการภายใน 
ศูนย์ราชการฯ รวมถึงหน่วยงานรอบๆ ศูนย์ราชการฯ  
แจ้งวัฒนะ เข้าร่วม รวมจ�านวนทั้งสิ้น 180 คน โดยมี 
นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ กรรมการ ธพส. รักษาการ
แทนกรรมการผู้จัดการ เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรม  
ณ อาคารรัฐประศาสนภกัด ีศูนย์ราชการฯ ทัง้น้ี คณะกรรมการฯ  
ผูบ้ริหาร และพนักงาน ธพส. ได้เข้าร่วมในกจิกรรมดังกล่าวด้วย

ธพส. จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดใช้
พลังงานและลดการใช้ถุงพลาสติก ภายในพ้ืนที่ส่วนกลาง  
หน่วยงานภายในและหน่วยงานใกล้เคียงศูนย์ราชการฯ 
แจ ้งวัฒนะ เพ่ือรณรงค์ให ้คนต่ืนตัวลดการใช ้พลังงาน 
สิ้นเปลือง ลดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ท�ามาจากพลาสติก อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิวิกฤตการณ์สิง่แวดล้อม และช่วยลดปัญหา
โลกร้อน ระหว่างวันที่ 4-8 มิถุนายน 2561
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โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้
พลังงานในศูนย์ราชการฯ

หลอดไฟ LED และติดตั้ง 
Street light LED

ธพส. ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือการส่งเสริม 
การอนุรักษ์พลงังาน เพือ่ด�าเนินการโครงการส่งเสริมพลังงาน
ทดแทนและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในพื้นที ่
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรกัษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ท�าหน้าที ่
ให้ค�าปรึกษา และก�ากบัดแูลโครงการฯ ดังกล่าว โดยโครงการฯ 
ดังกล่าว ธพส. ได้จัดจ้างการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็น 
ผู้ด�าเนินการ 

ในส่วนการเปลี่ยนหลอด LED ในพื้นที่ส่วนกลางภายใน
ศูนย์ราชการฯ จ�านวน 38,017 หลอด ประกอบด้วย 

• โคมไฟถนน LED   
จ�านวน 336 หลอด  

• หลอด LED Tube ขนาด 60 ซม.    
จ�านวน 6,294 หลอด

• หลอด LED Tube ขนาด 120 ซม.   
จ�านวน 23,931 หลอด

• หลอด LED Down Light     
จ�านวน 7,456 หลอด

ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์ 
แสงอาทิตย์

การติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด
ก�าลังการผลิตติดต้ังรวม 2,212 MW โดยมีการติดตั้ง 
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ในแต่ละอาคาร จ�านวน 4 อาคาร 
ประกอบไปด้วย

ผลการด�าเนินการในปี 2561 สามารถลดการใช้
พลังงานไฟฟ้าส่วนกลางได้ร้อยละ 20 ต่อปี คิดเป็นการลด 
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 1,900 ตันต่อปี  
หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ใหญ่ 125,000 ต้น คิดเป็น 
1,250 ไร่

อาคาร

จ�านวนพื้นที่ที่ใช้ 

ในการติดตั้ง  

(ตร.ม.)

จ�านวนแผง 

เซลล์แสงอาทิตย ์

ที่ติดตั้ง (แผง)

ก�าลังไฟฟ้า 

ติดตั้ง (kW)

อาคาร A 3,496 1,785 535

อาคาร B 3,329 1,700 510

อาคารจอดรถ BC 5,953 3,040 912

ศูนย์ประชมุฯ 1,665 850 255

รวม 14,442 7,375 2,212
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โครงการประจ�าปี
Current Projects

โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ  
๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
พื้นที่โซนซี (ZONE C)
รายละเอียดข้อมูลโครงการ

โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า พ้ื น ที่ ส ่ ว น ข ย า ย ศู น ย ์ ร า ช ก า ร
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซนซี 
ระยะแรก 81 ไร่เศษ พัฒนาเป็นอาคารส�านักงานประหยัด
พลังงาน ความสูง 9 ชั้น ส�าหรับข้าราชการ (อาคาร C) พื้นที่
ก่อสร้างรวมประมาณ 660,000 ตร.ม. 

ความคืบหน้าโครงการ
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561  ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี  

มีมติอนุมัติในหลักการโครงการพัฒนาพื้นที่ส ่วนขยาย 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐  
พื้นที่โซนซี ของ ธพส. ส�าหรับกรอบวงเงินลงทุนรวม 30,000 
ล้านบาท ให้กระทรวงการคลังรับไปพิจารณาแหล่งเงินทุน 
และวิธีการระดมทุนที่เหมาะสม

ตามแผนจะเร่ิมงานก่อสร้างอาคารในปลายปี 2562  
จะแล้วเสร็จสามารถส่งมอบพ้ืนที่ให้กรมธนารักษ์เพื่อให้ 
หน่วยงานเข้าใช้พื้นที่อาคาร ในปี 2565

รูปจ�าลองโครงการ ณ ธันวาคม 2561
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โครงการบริหารสนามกอล์ฟ 
บางพระ จังหวัดชลบุรี
รายละเอียดข้อมูลโครงการ

สนามกอล์ฟบางพระ ต้ังอยู่ที่ ต.บางพระ อ.ศรีราชา 
จ.ชลบุรี เป็นสนามกอล์ฟขนาด 18 หลุม พาร์ 72 รวมระยะ 
7,393 หลา (Black Tee) บนเนื้อที่ 576-2-72 ไร่ ภายในมี
โรงแรมเปิดให้บริการจ�านวน 94 ห้อง พร้อมสระว่ายน�้า และ
ห้องอาหาร 

ผลการด�าเนินโครงการ
ธพส. ท�าหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการสนามกอล์ฟบางพระ

เป็นระยะเวลา 24 เดือน ในระหว่างทีก่รมธนารักษ์ด�าเนนิการ
หาเอกชนร่วมลงทุนในกิจการสนามกอล์ฟบางพระ โดย ธพส. 
ได้เข้าด�าเนินการบริหารสนามกอล์ฟ ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 
2560 -12 ตุลาคม 2562 
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โครงการก่อสร้างอาคารส�านักงาน
ซอยพหลโยธิน 11
รายละเอียดข้อมูลโครงการ

โครงการก่อสร้างอาคารส�านักงาน ซอยพหลโยธิน 11 
ด�าเนินการก่อสร้างบนพื้นที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลข
ทะเบียนที ่กท. 2615 (บางส่วน) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร เน้ือที่ 2-1-48 ไร่ โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อเป็นอาคารส�านักงาน มีพ้ืนที่รวม 9,975 ตารางเมตร 
ประกอบด้วยส�านักงานจ�านวน 4 ชัน้ พืน้ที ่6,453 ตารางเมตร 

และอาคารจอดรถ 5 ชั้น พื้นที่ 3,522 ตารางเมตร มีพื้นที่ 
สีเขียวประมาณ 750 ตารางเมตร มีลักษณะการออกแบบ 
ตามเกณฑ์มาตรฐานอาคารเขียวไทย ด้วยกรอบวงเงินลงทุน
จ�านวน 261.61 ล้านบาท ซ่ึงมีระยะเวลาการด�าเนินงาน
ก่อสร้างตามสัญญาต้ังแต่เดือนมิถุนายน 2561 ซ่ึงปัจจุบัน
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2562

รูปจ�าลองโครงการ ณ ธันวาคม 2561
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ด้านบริหารจัดการพื้นที่พาณิชยกรรม
Commercial Area Management

การบริหารจดัการพืน้ทีพ่าณชิยกรรมภายในศูนย์ราชการฯ   
มี วัตถุประสงค ์ เพื่อให ้บริการและอ�านวยความสะดวก
แก่ข ้าราชการและผู ้มาติดต่อหน่วยงานราชการภายใน 
ศูนย์ราชการฯ โดยการจัดสรรและใช้พ้ืนที่ให้เกิดประโยชน ์
สูงสุดและรวมทั้งสร้างรายได้ให้กับ ธพส. พื้นที่พาณิชยกรรม
ดังกล่าวประกอบด้วย พื้นที่ร้านค้า/ร้านค้าย่อย ร้านอาหาร/
เคร่ืองดื่ม ร้านสะดวกซื้อ ศูนย์อาหาร ธนาคาร และพ้ืนที่ 
ให้เช่าใช้ประโยชน์ช่ัวคราว เช่น พ้ืนทีป่ระชาสมัพนัธ์ และพ้ืนที่
ลานอเนกประสงค์ โดยปัจจุบันสามารถจัดสรรพื้นที่พาณิชย ์
ได้แล้วกว่าร้อยละ 90 และสามารถจัดหาผู้เช่าและสร้าง 
รายได้จากพื้นที่ประชาสัมพันธ์และพื้นที่ลานอเนกประสงค์ได้
อย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย

(1) อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A)       
พืน้ทีพ่าณชิยกรรมในอาคารราชบรีุดิเรกฤทธิ ์ได้แก่ พ้ืนที ่

พาณชิยกรรมบรเิวณพืน้ทีช่ัน้ 1 ประกอบด้วย ร้านค้า/ร้านค้าย่อย  
ร้านเคร่ืองด่ืม ศูนย์อาหาร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร และ
พื้นที่เช่าส�านักงาน และพื้นที่ประชาสัมพันธ์ส�าหรับจัดงาน
ขายสินค้าและบริการต่างๆ และพื้นที่พาณิชยกรรมบริเวณ
พื้นที่ช้ัน 2 ประกอบด้วย ร้านอาหาร/เคร่ืองดื่ม และพ้ืนที่ 
ลานอเนกประสงค์ส�าหรับจดังานแสดงสนิค้าและกจิกรรมต่างๆ 
ของทั้งภาครัฐและเอกชน

ปัจจุบันพื้นที่พาณิชยกรรมบริเวณช้ัน 1 อาคารราชบุรี
ดิเรกฤทธิ์ มีขนาดพื้นที่รวมประมาณ 10,200 ตารางเมตร 
ประกอบไปด้วย

ร้านค้า/ร้านค้าย่อย     จ�านวน   26   ร้าน

ร้านอาหาร         จ�านวน    1   ร้าน

ศูนย์อาหาร         จ�านวน    1   ศูนย์  
      (ผูจ้�าหน่วยอาหาร 30 ราย)

ร้านสะดวกซื้อ         จ�านวน    1   ร้าน

ธนาคาร  จ�านวน    3   ธนาคาร

ส�านักงานหน่วยงาน 
      ราชการการ    

จ�านวน    6   หน่วยงาน
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พื้นที่ประชาสัมพันธ์ บริเวณพื้นที่ว ่างรอบทางเดิน
ช้ัน 1 ขนาด 8 – 80 ตารางเมตร จัดสรรให้เอกชนและ 
หน่วยงานของรัฐ เช่าใช้พ้ืนที่เพ่ือจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ 
จ�าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นรายสัปดาห์

พื้นที่พาณิชยกรรมบริเวณชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์  
มีลักษณะเป็นพื้นที่ลานอเนกประสงค์ มีขนาดพื้นที่รวม
ประมาณ 4,324 ตารางเมตร จัดสรรให้เอกชนและหน่วยงาน 
ของรัฐ เช่าใช้เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น งานรัฐพิธี  
งานกิจกรรมในวันส�าคัญของหน่วยงาน งานเลี้ยงบริษัท/ 
หน่วยงาน งานแสดงนิทรรศการ ตลอดจนงานจ�าหน่ายสินค้า 
และงานประกวดพระ เป็นต้น

(2) อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B)     
พืน้ทีพ่าณชิยกรรมในอาคารรัฐประศาสนภกัด ีได้แก่ พืน้ที่

พาณิชยกรรมบริเวณชั้น 1 ประกอบด้วย ร้านค้า/ร้านค้าย่อย 
ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ศูนย์อาหาร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร 
พื้นที่เช่าส�านักงาน และพ้ืนที่ประชาสัมพันธ์ส�าหรับจัดงาน
ขายสินค้าและบริการต่างๆ และพื้นที่พาณิชยกรรมบริเวณ 
ช้ัน 2 ประกอบด้วย พื้นที่ลานอเนกประสงค์ส�าหรับจัดงาน
แสดงสินค้าและกิจกรรมต่างๆ ของทั้งภาครัฐและเอกชน

ป ัจ จุ บันพ้ืนที่พาณิชยกรรมบริเวณช้ัน 1 อาคาร 
รัฐประศาสนภักดี มีขนาดพ้ืนที่รวมประมาณ 13,800  
ตารางเมตร ประกอบไปด้วย

ร้านค้า             จ�านวน         70     ร้าน

ร้านค้าย่อย               จ�านวน         46     ร้าน

ร้านอาหาร              จ�านวน          5      ร้าน

ร้านเครื่องดื่ม           จ�านวน         17     ร้าน

ศูนย์อาหาร              จ�านวน          3      ศูนย์  
     (ผูจ้�าหน่วยอาหาร 75 ราย)

ร้านสะดวกซื้อ  จ�านวน          3       ร้าน

ธนาคาร  จ�านวน         10     แห่ง

ส�านักงานหน่วยงาน 
      ราชการ   

จ�านวน          5      หน่วยงาน

สถานพยาบาล จ�านวน          2      แห่ง

พื้นที่ประชาสัมพันธ์ บริเวณพื้นที่ว ่างรอบทางเดิน 
ช้ัน 1 ขนาด 8 – 1,000 ตารางเมตร จัดสรรให้เอกชน 
และหน่วยงานของรัฐ เช่าใช้พืน้ทีเ่พือ่จดักจิกรรมประชาสมัพันธ์ 
จ�าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นรายสัปดาห์

พื้นที่พาณิชยกรรมบริเวณชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี  
มีลักษณะเป็นพื้นที่ลานอเนกประสงค์มีขนาดพื้นที่รวม
ประมาณ 9,700 ตารางเมตร จัดสรรให้เอกชนและหน่วยงาน 
ของรัฐ เช่าใช้เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น งานรัฐพิธี  
งานกิจกรรมในวันส�าคัญของหน่วยงาน งานเล้ียงบริษัท/ 
หน่วยงาน งานแสดงนิทรรศการ ตลอดจนงานจ�าหน่ายสินค้า 
และงานประกวดพระ เป็นต้น

(3) อาคารจอดรถ B 
พื้นที่พาณิชย์ในอาคารจอดรถ B ได้แก่ พื้นที่พาณิชย ์

ในชั้น 1 ถึงชั้น 5 

ประกอบด้วย ร้านค้า 2 ร้าน และพื้นที่เช่าส�านักงาน 
หน่วยงานราชการ 4 หน่วยงาน

(4) พื้นที่ภายนอกอาคารรอบศูนย์ราชการฯ 

ใช้ส�าหรับจัดงานกิจกรรมกลางแจ้งและงานเทศกาล 
ในวันส�าคัญตามประเพณีต่างๆ เช่น งานวันสงกรานต์  
งานลอยกระทง และงานกิจกรรมเดินวิ่ง เป็นต้น    
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
Report of the Risk Management Committee (RMC)

คณะกรรมการความเสี่ยง : คณะกรรมการ ธพส. เป็น
ผูแ้ต่งต้ังคณะกรรมการความเสีย่งมจี�านวนไม่น้อยกว่า 3 คน  
โดยมีประธานกรรมการความเส่ียง 1 คน พิจารณาจาก 
กรรมการ ธพส. และกรรมการอ่ืนๆ พจิารณาจากผูท้รงคณุวุฒิ 
และกรรมการผู้จัดการ ธพส. เป็นกรรมการ และผู้อ�านวยการ
ฝ่ายกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยงเป็นเลขานุการ ผู้จัดการ
ส่วนบริหารความเสีย่งและควบคุมภายในเป็นผูช่้วยเลขานุการ  
เพื่อก�าหนดนโยบาย กรอบการด�าเนินงานด้านการบริหาร
ความเสี่ยง การก�ากับดูแล และสนับสนุนให้การบริหาร 
ความเสี่ยงประสบความส�าเร็จในระดับองค์กร รวมถึงการให ้
ค�าแนะน�าแก ่คณะกรรมการและผู ้บ ริหารของ ธพส.  
ในการด�าเนินงาน การประเมินปัจจัยความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ

คณะกรรมการเสี่ยงได้ตระหนักถึงความส�าคัญของ
การบริหารความเสี่ยง โดยถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็น 
องค์ประกอบที่ส�าคัญของทุกกระบวนการในการด�าเนินธุรกิจ
ของ ธพส. และต้องมีความเชื่อมโยงกันทุกระดับ จึงได้ก�าหนด
เป็นนโยบายบริหารความเส่ียงทั่วองค์กร (Enterprise Risk 
Management) ที่พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตาม ส�าหรับ 
ความเสี่ยงในระดับองค์กรจะมีการบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบภายใต้การก�ากบัดูแลของผูบ้ริหารทีรั่บผดิชอบการปฏบัิติ
งานนั้นๆ โดยถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของทุกหน่วยงานใน
การจัดการและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
ส่งเสริมให้ ธพส. สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
ของบริษัท โดยลดความสูญเสียและเ พ่ิมศักยภาพใน 
การด�าเนนิงาน สร้างมลูค่าเพิม่ให้กบั ธพส. และผูม้ส่ีวนได้เสยี 
อย่างยั่งยืน ดังนั้น เพื่อรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตาม
ปัจจัยสภาพแวดล้อมและการขยายตัวทางธุรกิจของ ธพส. 
อย่างต่อเน่ือง คณะกรรมการความเส่ียงได้ปฏิบัติหน้าที ่
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ธพส. รวมทั้งการ 
ด�าเนินงานตามกฎบัตรของคณะกรรมการความเสี่ยง  
ซึ่งในปี 2561 คณะกรรมการความเส่ียงมีการประชุม  
รวม 4 คร้ัง โดยสรุปสาระส�าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ มีดังน้ี

Risk Committee: DAD Committee appointed the Risk 
Committee consisted of 3 committees minimally with 1 
president whereas the nominated persons were considered  
from DAD committees other directors, and qualified  
persons. Managing Director of DAD was the committee and 
the Director of Strategic and Risk Monument Department 
was the secretary. In addition, Manager of Risk Management 
and Internal Control Department was also the assistant 
secretary. The Risk Committee was appointed to establish 
policies and operational framework on risk management, 
as well as to govern and support risk management to 
be successful in organization level. In addition, the Risk  
Committee also provided suggestions to directors and 
executives of DAD on operations and assessment on 
risk factors continuously in order to be consistent with  
Business Plan.

The Risk Committee realizes on importance of risk 
management and considers that risk management is the 
important element of all processes of business operation of 
DAD that must be connected in all levels. Therefore, the Risk 
Committee established Enterprise Risk Management Policy 
that must be complied by all employees. For enterprise  
risk level, management must be systematical under  
governance of responsible executive that is considered as 
responsibility of all sections to manage and control risk to 
be in acceptable level as well as promote DAD to achieve 
objectives and goals of the company and stakeholders 
sustainably. Consequently, to support situations that are 
continuously changed based on environmental factors and 
business expansion of DAD, the Risk Committee perform 
duties as assigned by DAD Committee and the Charter of 
the Risk Committee. In 2018, the Risk Committee held 
4 meetings and the subject matters of operations are as 
follows:   

 รายงานประจ�าปี 2561
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1. ทบทวนนโยบายการบริหารความเส่ียงและควบคุม
ภายใน ก�าหนดนโยบายการบริการความเสี่ยง
โครงการพัฒนาระบบงานและเครื่องมือบริหาร 
ความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในทัว่ทัง้องค์กรทีม่ปีระสทิธภิาพในเชิงบูรณาการ 
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล COSO : Enterprise 
Risk Management-Integrated Framework (COSO: 
ERM) 

2. ประเมิน ติดตาม และก�ากบัดูแลการบริหารความเสีย่ง 
ให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงจึง
สอดคล้องกบักลยทุธ์การบริหารความเสีย่งของ ธพส.  
ให้อยูใ่นระดับความเสีย่งทีย่อมรับได้ (Risk Appetite)  
ซึ่งก�าหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งเช่ือมโยง 
กับยุทธศาสตร์องค์กร รวมถึงทบทวนแผนงาน
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์สภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไป 

3. ติดตามดูแลให้ค�าแนะน�าแก่ผู้บริหารและพนักงาน 
ธพส. ให้มีความรู้ ความเข้าใจการบริหารความเสี่ยง
ทั่วทั้งองค์กร และการให้การสนับสนุนการเรียนรู้
อย่างต่อเน่ือง รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรม
การบริหารความเสีย่งและควบคุมภายในทัว่ทัง้องค์กร

4. รับทราบและเห็นชอบโครงการลงทุนที่ส�าคัญ 
ขององค์กร ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหาร
จัดการความเส่ียงให ้ เหมาะสมกับการด�าเนิน
ธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับทิศทาง 
การด�าเนินงานขององค์กร

นอกจากน้ีคณะกรรมการความเสี่ยงได้ด�าเนินการเพื่อให้
มั่นใจว่าการจัดการความเส่ียงมีความเพียงพอและเหมาะสม   
สามารถจัดการความเส่ียงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้  
มีการบริหารความเส่ียงอย ่างต ่อเ น่ืองและสอดคล ้อง 
กับสภาวการณ์ที่ เปล่ียนแปลงไป โดยมีการประชุมของ 
คณะกรรมการความเส่ียงอย่างสม�่าเสมอเพื่อรับทราบ 
ผลการด�าเนินงานและในกรณีเร่งด่วนอย่างทันท่วงทีส�าหรับ 
ความเสีย่งที่ส�าคัญ ท�าให้การบริหารความเส่ียงระดับองค์กร 
มปีระสทิธภิาพ เหมาะสม และควบคมุให้อยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได้

1. Review Risk Management and Internal Control 
Policy, establish Risk Management Policy and 
Project for Developing Work System and Risk Tools 
to be consistent with current situations, develop 
Enterprise Risk Management and Internal Control 
System to be efficient integrated and consistent  
with COSO: Enterprise Risk Management- 
Integrated Framework (COSO: ERM). 

2. Evaluate, observe, and govern risk management 
to be in accordance with Risk Management Policy 
and consistent with risk management strategy 
of DAD to gain Risk Appetite that is defined in 
Risk Management Plan that is connected with  
organizational strategies as well as review action 
plan to be consistent with changing environmental 
situation.   

3. Observe, supervise, and provide suggestions 
to executives and employees of DAD, provide 
knowledge and understanding on Enterprise Risk 
Management and support consecutive learning 
as well as promote culture on Enterprise Risk 
management and internal control.  

4. Acknowledge and approve important investment 
projects of the organization, provide suggestions 
and guidelines on risk management to meet with 
business operation efficiently and to meet with 
direction of the organization’s operation.

Moreover, the Risk Committee also performs  
operations to ensure that risk management is sufficient 
and appropriate to gain risk appetite with consecutive risk 
management that is consistent with changing situation.  
The meeting of the Risk Committee has been held continuously  
in order to acknowledge on performance and in case of 
urgent cases for important risks. Consequently, State Risk 
Management can be performed efficiently, and appropriately 
that can be controlled to be in acceptable level.  

(นางสาวร่ืนวดี  สุวรรณมงคล) 
(Ms. Ruenvadee  Suwanmongkol)

ประธานกรรมการความเสี่ยง 
Chairman of the Risk Management Committee
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ด้านบริหารความเสี่ยง Risk Management 

การบริหารจัดการองค์กร
Organizational  
Management

คณะกรรมการ ธพส. รับผิดชอบในการก�าหนดทิศทาง
ของบริษัท พิจารณานโยบายบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในและแนวทางปฏิบัติรวมทั้งแผนบริหารความเสี่ยงและ
การด�าเนินการเกีย่วกบัการควบคมุภายในประจ�าปีเพือ่ให้เป็น
ไปตามมาตรฐาน COSO-ERM และการด�าเนินการเกี่ยวกับ 
การควบคุมภายในเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร 
และสอดคล้องกบัมาตรฐานและหลกัเกณฑ์ปฏบัิตกิารควบคุม
ภายในส�าหรบัหน่วยงานภาครฐั พ.ศ. 2561 เพ่ือจดัให้หน่วยงาน 
ของรัฐมีการควบคุมภายในเป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง 
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

คณะกรรมการความเสี่ยง : คณะกรรมการ ธพส.  
เป็นผู้แต่งต้ังคณะกรรมการความเส่ียงมีจ�านวนไม่น้อยกว่า 
3 คน โดยมีประธานกรรมการความเสี่ยง 1 คน พิจารณา
จากกรรมการ ธพส. และกรรมการอ่ืนๆ พิจารณาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการผู้จัดการ ธพส. เป็นกรรมการ  
และผู ้อ�านวยการฝ่ายกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยงเป็น
เลขานุการ ผู้จัดการส่วนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
เป็นผูช่้วยเลขานุการ เพือ่ก�าหนดนโยบาย กรอบการด�าเนนิงาน 
ด้านการบริหารความเสีย่ง การก�ากบัดแูล และสนับสนุนให้การ
บริหารความเสี่ยงประสบความส�าเร็จในระดับองค์กร รวมถึง 
การให้ค�าแนะน�าแก่คณะกรรมการและผู้บริหารของ ธพส.  
ในการด�าเนินงาน การประเมินปัจจัยความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ

ฝ่ายกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง รับผิดชอบในการร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) แต่ละฝ่ายเพื่อประสาน
และให้ค�าแนะน�าแก่หน่วยงานต่างๆ ในการระบุและวิเคราะห์
ความเสี่ยงในมุมมองของภาพที่เป็นองค์รวมแบบบูรณาการ
ทั่วทั้งองค์กร ตามมาตรฐานของ COSO-ERM เพื่อให้ผลการ
ด�าเนินงานเป็นไปตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
ขององค์กร ประสานงานและให้ค�าแนะน�าแก่หน่วยงานต่างๆ 
ในการประเมินความเพียงพอเหมาะสมของการควบคุม
ภายในในภาพรวมองค์กร เพ่ือน�าเสนอแนวทางการปรับปรุง 
การควบคุม ติดตามการด�าเนินงานของฝ่ายงานต่างๆ  
ให้เป็นไปตามแผนการwด�าเนินการเกีย่วกบัการควบคมุภายใน  
รวมถึงการน�าเสนอต่อคณะกรรมการความเสี่ยง

The BOD is responsible for defining the company’s  
direction and considering risk management and internal control  
policies, including operational guidelines as wel as annual 
risk management and internal control plans, for consistency  
with the COSO-ERM standard. It is also committed to  
promoting internal control implementation in the same 
direction and in harmony with the set standards and  
regulations of State Finance Fiscal Discipline Act, 2018.

The Risk Management Committee (RMC) was appointed  
by the BOD. It consists of not less than three members 
with the president being selected from a member of BOD. 
The other members comprise experts and DAD’s Managing 
Director. The Director of Strategy and Risk Management 
Department is the secretary, while the Manager of Risk 
Management and Internal Control Section is the assistant 
secretary. The RMC’s objective is to set out the policy and 
operational framework in terms of risk management and 
monitoring as well as to promote organizational achievement.  
Furthermore, the RMC provides operational advice to 
the BOD and executives and evaluates risk factors on a  
proactive basis in harmony with the business plans.

The Strategy and Risk Management Department attends 
workshops held by each department to coordinate with and 
give advice to other agencies for identifying and analyzing 
risks on an integrated and comprehensive basis in line with 
the COSO: ERM standard. This helps to achieve corporate 
vision, missions, and objectives. It is also assigned to  
coordinate and give advice to other agencies for  
evaluating the sufficiency and suitability of internal control  
implementation. This contributes to the guidelines for 
improving control and monitoring of other departments’ 
operations in line with the established plan. The Department  
is also responsible for reporting operational results to 
the RMC.
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คณะท�างานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ของ ธพส. ประกอบด้วยผู้บริหารจากทุกสายงานร่วมกัน 
คิด วิเคราะห์ ประเมินปัจจัยเส่ียง และก�าหนดแผนจัดการ 
ความเสี่ยง น�าเสนอคณะกรรมการความเสี่ยงพิจารณาอย่าง
เป็นระบบ ครอบคลมุครบถ้วนและมปีระสทิธภิาพ ท�าให้มัน่ใจว่า  
ธพส. จะสามารถด�าเนินการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
องค์กรและวัตถปุระสงค์ในการบริหารความเสีย่งตามทีก่�าหนดไว้

ภาพท่ี 1 แผนท่ีแนวทางการบรหิารความเสีย่ง 
 แบบบรูณาการ 
Figure 1 Integrated Pek Management Guideline Map

The risk management and internal control working 
team comprises executives of all divisions. It is committed 
to jointly thinking, analyzing, and assessing risks as well 
as setting out and presenting risk management plans to 
the RMC on a systematic, inclusive, and efficient basis.  
The target is to ensure the achievement of corporate  
objectives and risk management goals.

ที่มา : www.itgthailand.com

แนวทางการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการขององค์กร
การนําการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติ 

Integrated Risk Management Guideline
Risk Management Implementation

วิสัยทัศน์
Vision

กิจกรรม/กระบวนการ
Activity/Process

โครงการ 
Project

การลงทุน 
Investment

ด้านการเงิน 
Finance

ด้านกระบวนการ 
ภายใน

Internal Process

ด้านลูกค้า 
Customer 

ด้านการเรียนรู้  
และการเติบโต 
Learning and  
Advancement

นโยบาย 
Policy

ภารกิจ 
Mission

สภาพแวดล้อมในองค์กร
Internal Environment

การระบุความเสี่ยง
(เหตุการณ์)  

Risk/Event  Identification

การตอบสนองและจัดท�า
แผนบริหารความเสี่ยง  

Risk Management Plan 
Response and Production

กิจกรรมการควบคุม  
Control Activity

การประเมินความเสี่ยง
Risk Assessment

การก�าหนดวัตถุประสงค์
Objective Specification

กลยุทธ์/การตัดสินใจ 
Strategy/Decision

วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
Agency’s Objectives

ความรู้/ความมุ่งมั่น 
Knowledge/Determination

การปฏิบัติงานและการตัดสินใจ
Operation/Decision

เป้าหมายหลักในระดับองค์กร
Primary Corporate Goals

ระบบสารสนเทศ   
และการสื่อสาร
IT System and   

Communications

การติดตามผล การ
จัดการ และการรายงาน

Result Monitoring   
Management, and Report
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การบริหารความเสีย่งของ ธพส. ปี 2561 ยงัเป็นการบริหาร
ความเสีย่งในเชิงรุกเช่นเดียวกบัการบริหารความเสีย่งปี 2560 
และเป็นกลยุทธ์ระยะยาวและต่อเน่ืองขององค์กร ถูกก�าหนด
ให้รองรับยุทธศาสตร์ภายใต้แผนวิสาหกิจ ปี 2560-2564  
(ดังภาพที่ 1) โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นแบบ
บูรณาการเชิงลึก เพ่ือสามารถจดัการความเสีย่งทีร่ะดบัสาเหตุ
ของความเสี่ยงได้ตรงประเด็น มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นไปตาม
แนวทางของ COSO-ERM (รายละเอียดปรากฏในคู่มือการ
บรหิารความเสีย่งของ ธพส. ปี 2561) สรุปได้โดยสงัเขป ดงัน้ี

1. การก�าหนดสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ปี 2561 
ธพส. ได้ด�าเนินการทบทวน และก�าหนดนโยบายการ
บรหิารความเสีย่งทัง้ระดับองค์กรและระดับโครงการ 
รวมทั้งทบทวนระดับความเส่ียงที่องค์กรยอมรับได้ 
(Risk Appetite) และระดับความเบี่ยงเบนที่องค์กร
ยอมรับได้ (Risk Tolerance)

2. การก�าหนดวัตถปุระสงค์การบรหิารความเสีย่ง ยงัคง
ระบุประเด็นเดียวกบัวัตถปุระสงค์องค์กร ภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์ ปี 2560-2564 ของ ธพส.  

3. การระบุเหตุการณ์ หรือความเสี่ยง โดยพิจารณา
ปัจจัยขับเคล่ือนความเส่ียง หรือเหตุแห่งความเสี่ยง 
(Risk Driver) ครอบคลุมทั้ง 

• ปัจจัยภายในองค์กร ได้แก่ ยทุธศาสตร์/กลยทุธ์
องค์กร งบประมาณ แนวทางการลงทนุ บุคลากร 
เทคโนโลยี และกฎระเบียบ/สัญญา

• ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ 

• ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ลูกค้า ภาวะอุตสาหกรรม 
สถานการณ์ทางเศรษฐกจิและการเมอืง นโยบาย
รัฐบาลและกฎหมาย

ทั้งน้ี ในปี 2561 การระบุปัจจัยขับเคลื่อนความเสี่ยง 
และสาเหตุความเสี่ยงน้ันจะเป็นการระบุประเด็นความเสี่ยงที่ 
คาดว่าจะเกดิขึน้ตามผลการวิเคราะห์สถานการณ์เสีย่งภายใต้ 
การคาดการณ์ภาพอนาคตปี 2560-2564 และอาจมีผล
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์องค์กรภายใต้แผนยุทธศาสตร์
ปีงบประมาณ 2560-2564 (ซ่ึงกค็อื วัตถปุระสงค์การบริหาร
ความเสี่ยง) ครอบคลุมความเส่ียงทั้งด้านการเงิน กลยุทธ์  
การด�าเนินงาน และกฎระเบียบ (หรือ SOFC สอดคล้องกับ
แนวทางของ สคร.) โดย ธพส. จะระบุสาเหตุความเสี่ยงที่เป็น 
Root Cause ของปัจจัยเส่ียง ซึ่งเป็นประเด็นสาเหตุที่เหลือ
อยู่ภายหลังจากการควบคุมตามฐานความเส่ียงภายใต้ระบบ
ควบคุมภายในที ่ธพส. มกีารด�าเนนิการ และก�าหนดน�า้หนกัของ
แต่ละสาเหตุตามปริมาณ/ระดับผลกระทบที่มีต่อปัจจัยเสี่ยง 
น้ันๆ โดยมุ่งเน้นจัดการปัจจัยเส่ียงที่มีระดับความรุนแรงของ
ความเสีย่งสงู ด้วยการจัดท�าแผนจดัการความเสีย่งเพือ่จัดการ
ที่สาเหตุความเสี่ยงตามล�าดับของน�้าหนัก โดยค�านึงถึงการ
ครอบคลุมทั้งสาเหตุหลักและสาเหตุรองของปัจจัยเสี่ยงที่มี
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน

In 2018, DAD continued to conduct proactive risk 
management similar to the previous year. It is a longterm 
strategy that aims to accommodate the State Enterprise 
Strategic Plan (2017-2021) (Figure 1). It employs  
in-depth integrated risk management processes to  
efficiently mitigate risks and eliminate root causes in 
line with the COSO-ERM guideline (see DAD’s Risk  
Management Guidebook 2018). Details are summarized 
as follows:

1. Identify the internal environment in 2018, as well 
as review and set out risk management policies 
at both corporate and project levels. This includes 
review of risk appetite and tolerance levels.

2. Define risk management objectives for consistency  
with corporate objectives under the State  
Enterprise Strategic Plan (2017-2021).  

3. Specify events or risks and consider risk drivers 
covering the following elements:

• Internal factors, i.e. corporate strategy, 
budget, investment guidelines, personnel, 
technology,and regulations/contracts.

• Key performance indicators (KPIs) in line 
with memoranda.

• External factors, namely customers, industrial 
conditions, economic and political situations, 
the government’s policies, and laws.

In 2018, risk driver identification focused on the risks 
which are likely to occur in line with analysis results that 
might obstruct corporate objective achievements in terms 
of risk management in the fiscal years 2017-2021.  
It also covers strategic risk, operational risk, financial risk, 
and compliance risk (S-O-F-C) in accordance with SEPO 
guidelines. DAD identified the remaining risk root causes  
after control in line with the risk base derived from assessing  
and weighing root causes through the internal control system.  
With a focus on managing root causes with high risk,  
DAD set out the risk management plan to eliminate root 
causes, both major and minor, in line with weight levels.
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4. การประเมินความเสี่ยง การทบทวนเกณฑ์ประเมิน
ความเสี่ยง โดยน�าผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ 
ทั้งในอดีต และการคาดการณ์อนาคต ค่าเป้าหมาย 
ตามเกณฑ์ในบันทึกข ้อตกลงการประเมินผล
รัฐวิสาหกิจ และค่าเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ 
เป็นฐานในการก�าหนดค่าของแต่ละระดับคะแนน 
ทั้งน้ี ผลจากการวิเคราะห์จะถูกใช้เป็นข้อมูลในการ
ก�าหนดระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้ และที่ยอม 
ให้เบี่ยงเบนได้ (Risk Appetite & Tolerance) ด้วย  
โดยก�าหนดค่าเป้าหมาย (ระดับความเสีย่งทีย่อมรับได้)  
เป็นค่าผลกระทบระดับปานกลาง และเม่ือประเมิน
ความเสี่ยงแล้ว ธพส. พิจารณาจัดล�าดับความส�าคัญ
ของปัจจัยเสี่ยง (Risk prioritizing) โดยจัดเรียงตาม
ค่าระดับความรุนแรงของความเส่ียง ของปัจจัยเสี่ยง 
(Risk Exposure) ซ่ึงได้ค�านึงถึงผลกระทบที่มีต่อ
มลูค่าองค์กร และปัจจยัเสีย่งอ่ืนๆ ร่วมด้วย ทัง้นี ้ธพส.  
ก�าหนดที่จะน�าปัจจัยเส่ียงที่ระดับความเสี่ยงสูงขึ้น
ไปมาจัดท�าแผนบริหารความเส่ียง ภายใต้ทิศทาง
แผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560-2564  
ส ่ วนป ัจจัย เ ส่ียงที่ เห ลือจะถูกควบคุมภายใต ้
กระบวนการควบคุมภายใน

ทั้งน้ีการประเมินความเสี่ยงพิจารณาจาก 2 ปัจจัย คือ  
การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง (Likelihood: L) และ
การประเมินความรุนแรงของผลกระทบ (Impact: I) และ
ค�านวณค่าระดับความเส่ียง ของปัจจัยเส่ียง เพ่ือก�าหนดเป็น
ดัชนีความเสี่ยง (Risk Index: R) ตามสมการ     

R=L  Ix

R=L  Ix

โดยก�าหนดความหมายของค่าดัชนีความเสี่ยง (R)  
เป็น 4 ช่วง คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และต�่า

5. การจัดการความเสี่ยง โดยหลักการและกรอบ
แนวทางก�าหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงหรือ
ประเมนิทางเลอืกในการจดัการความเสีย่งของ ธพส. 
ในปี 2561 ยังเป็นการบริหารเพ่ือเสริมสร้างมูลค่า
องค์กร และลดความเสีย่งทีจ่ะสญูเสยีโอกาสทางธรุกจิ  
โดยเน้นบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวมภายใต้ 
มุมมองแบบ Portfolio view of risk ซึ่งท�าให้เห็นภาพ
ความสัมพันธ์ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงที่มีต่อกันและที่ 
ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์องค์กร จึงสามารถ
ก�าหนดแผนจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการทั่วทั้ง
องค์กร และสามารถตดิตาม ตรวจสอบผลการบริหาร
ความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนความเสี่ยง/แผนบริหาร
ความเสี่ยง สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

4. To assess risks and review risk assessment 
criteria, DAD considered the analysis results of 
statistical data in the past and for future, the 
target value according to the State Enterprise 
Performance Appraisal (SEPA) criteria, and the 
target value in line with the State Enterprise 
Strategic Plan as the standard for identifying the 
value of each score level. The analysis results 
were then deployed as the guideline for identifying 
risk appetite and tolerance. The target value (risk 
appetite) indicated a medium level of risk effect. 
After assessing the risks, DAD conducted risk 
prioritization in line with risk exposure levels with 
regard to the effect on corporate value and other 
risk factors. Finally, DAD considered all high-risk 
factors to establish the risk management plan in 
harmony with the State Enterprise Strategic Plan 
(2017-2021). The remaining risk factors were 
then managed through the internal control process.

To conduct risk evaluation, DAD considered two factors 
including likelihood (L) and impact (I) and then calculated 
the degree of risk (D) for identification as the risk index 
(R) as shown in the following equation:

The risk index (R) was later categorized into four levels: 
very high, high, medium, and low.

5. Conduct risk management in line with DAD’s  
principles and guidelines for identifying the risk  
management strategy or assessing risk management  
options. In 2018, risk management still focused on 
adding corporate value and mitigating risks which 
are likely to obstruct business opportunities. DAD 
conducted risk management through a portfolio  
view of risk to acknowledge the relationship  
between risk factors and the effect on corporate  
objectives. This contributed to production of  
the integrated risk management plan, facilitated 
operational results, and enabled risk and plan 
review in harmony with the fluctuating situation.
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6. การประเมนิผลการควบคุม/บริหารจัดการความเสีย่ง 
ธพส. ก�าหนดติดตามและประเมินผลรายไตรมาส 
เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พิจารณา 
และเสนอคณะกรรมการ ธพส. ทราบ

7. การสื่อสาร ธพส. ยังคงด�าเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
สือ่สารเกีย่วกบัความเสีย่ง และการบริหารความเสีย่ง
ในองค์กร โดยผ่านช่องทางการสื่อสาร และกิจกรรม
กระตุ้นการรับรู้ และสร้างความตระหนักต่างๆ เพื่อ
ปลูกฝังให้การบริหารความเส่ียงเป็นส่วนหน่ึงของ
การด�าเนินงานประจ�าวัน และเป็นวัฒนธรรมองค์กร  
โดยเคร่ืองมอืส�าคญัที ่ธพส. ใช้ คือการเชือ่มโยงระบบ
การจ่ายผลตอบแทน (KPI) กับความส�าเร็จในการ
บริหารความเส่ียง เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจ และ
การมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 

การวิเคราะห์ปัจจยัเสีย่งท่ีมผีลกระทบต่อวัตถุประสงค์องค์กร

เมือ่วิเคราะห์ความเสีย่ง ทัง้ 4 ด้าน 1. ความเสีย่งด้านกลยทุธ์  
2. ความเสีย่งด้านการปฏบัิติการ 3. ความเสี่ยงด้านการเงิน  
4. ความเสีย่งด้านกฎหมาย กฎระเบยีบ ข้อบังคับ พบว่าความเสีย่ง 
ที่อาจส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์องค์กร ได้แก่

6. To evaluate risk control and management, DAD 
monitored and assessed the operational results 
every quarter and reported to the RMC and the 
BOD for consideration.

7. With respect to communications, DAD organized 
many activities to create awareness of risks 
and internal control through various channels.  
The aims were to embed risk management as part 
of everyday life and corporate culture. An important 
component was the connection between KPIs and 
risk management success to inspire personnel  
and promote participation in corporate risk  
management.

Analysis of Risks Affecting Corporate Policies

The risk analysis of four dimensions that most likely to 
affect corporate policies ; 1. Strategic Risk, 2. Operation  
Risk, 3. Financial Risk and 4. Compliance Risk are as 
shown below: 

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ  

    Operation Risk  

กระทบวัตถปุระสงค์ เพือ่ให้ผูม้ส่ีวนได้เสยี มคีวามพึงพอใจ
ต่อการด�าเนินงานของ ธพส. และเพื่อให้ ธพส. มีการบริหาร
จัดการอย่างมืออาชีพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

O1 คุณภาพการให้บริการต�่ากว่าการคาดหวังผู้ใช้บริการ
O2 พัฒนาบุคลากรไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กร
O3 การพัฒนาด้าน IT ไม่เป็นไปตามแผนที่ก�าหนด
Operational risks affect stakeholders’ satisfaction with  

DAD’s operations and the development of a professional 
management system in line with good govemance principles.

01: Service quality is below customers expectations.
02: Personnel development does not harmonize
 with corporate growth. 
03: The development of IT is not as planned.

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน  

    Financial Risk 

กระทบวัตถปุระสงค์ เพ่ือสร้างมลูค่าเพิม่และผลตอบแทน
ทางการเงินที่เหมาะสม

F1 การบริหารผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

Financial risks affect the generation of value added 
and financial returns.

F1: Performance management does not meet the  
      target.

4. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ

    Compliance Risk 

กระทบวัตถุประสงค์ เพื่อให้ ธพส. มีบริหารจัดการอย่าง
มืออาชีพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

C1 หน่วยงานที่ปฏิบัติขาดความรู้เรื่องกฏหมาย 
 กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

Compliance risk affects the promotion of professional 
management according to good governance principles.

C1: The agency that lacks knowledge of relevant laws  
 and regulations

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  

    Strategic Risk 

กระทบวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาโครงการลงทุนตามแนว
นโยบายของภาครัฐให้เกิดประโยชน์  

S1 ไม่สามารถน�าโครงการลงทุนใหม่น�าเสนอ 
 คณะกรรมการ ธพส. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
S2 ไม่สามารถน�าโครงการลงทุนใหม่ให้ ครม.  
 ให้ความเห็นชอบ (Take) 
Strategic risks affect the development of investment 

projects according to government policies.
S1: Unable to purpose new invesment project to the  
 BOD.
S2: Unable to purpose new investment project to  
 be approved by the Cabinet.
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การเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับแผนยุทธศาสตร์

เพื่อให้การบริหารความเส่ียงตามแผนบริหารความเสี่ยง 
สามารถเสริมสร ้างมูลค ่าองค ์กรภายใต ้เป ้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ในแผนยุทธศาสตร์ ธพส. ได้มีการก�าหนดแผนที่ 
ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Risk Scorecard) แสดงปัจจัย 
ขับเคล่ือนความเสี่ยง (Risk Driver) ที่มีผลต่อมูลค่าองค์กร 
(ก�าไรสุทธิ) ประกอบด้วย  5 ปัจจัยขับเคล่ือนความเสี่ยง  
ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของความเสี่ยง ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงทางโอกาสของธุรกิจ ประกอบด้วย  
3 ประเด็นความเสี่ยง คือ 
• ความสามารถในการท�าก�าไร
• ความสามารถในการบริหารสภาพคล่อง
• ความสามารถในการบริหารหนี้

2. ความเสี่ยงทางการลงทุน ประกอบด้วย 2 ประเด็น
ความเสี่ยง คือ 
• ความสามารถในการลงทุนโครงการใหม่
• ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน

3. ความเสี่ยงทางคุณภาพผลิตภัณฑ์ และบริการ 
ประกอบด้วย 2 ประเด็นความเสี่ยง คือ
• ประสิทธิภาพของระบบอาคาร และระบบ

สาธารณูปโภค (การมีมาตรฐาน) 
• คุณภาพการบริการ/นวัตกรรมบริการ/ 

การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

4. ความเสี่ยงทางกระบวนการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
3 ประเด็นความเสี่ยง คือ
• ประสิทธิภาพการจัดการองค์กร/ความต่อเน่ือง

ในการด�าเนินธุรกิจ/ การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
• ประสิทธิภาพการบริหารสัญญา
• ประสิทธิภาพการจัดการ Outsource

5. ความเสี่ยงทางโครงสร้างองค์กร ประกอบด้วย 2 
ประเด็นความเสี่ยง คือ
• Competency ของบุคคลในองค์กร /การเรียนรู้

ขององค์กร
• สมรรถนะของเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร

Connection between Risk Management and the Strategic Plan

DAD considers risk management as a necessary  
measure to realize the goals of the State Enterprise  
Strategic Plan. DAD produced the Risk Scorecard to outline 
risk drivers that affect corporate values and net profits.  
All five risk drivers and their sources are shown hereunder:

1. Business opportunities: 
• Profitability
• Liquidity management capacity
• Debt management capacity

2. Investment:
• New project investment capacity
• Investment plan management capacity

3. Product and service quality:
• Efficiency of building and infrastructure  

systems (need for standardization)
• Quality of services, service innovations, and 

customer relationship management (CRM)

4. Operational process:
• Corporate management efficiency, business 

continuity, and good governance
• Contract management efficiency
• Outsourced staff management efficiency

5. Organizational structure:
• Personnel competency and corporate learning
• IT and communications competency
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ภายใต้แผนที่ความเส่ียงเชิงยุทธศาสตร์ สามารถระบุ
ปัจจัยขับเคลื่อนความเสี่ยงหลัก (Key Risk Driver) ซึ่งได้จาก 
ผลประเมนิความเสีย่งตามเกณฑ์ประเมนิระดบัความรนุแรงของ 
ความเสีย่ง ปี 2561 แสดงในรูป Risk Driver Tree ประกอบด้วย 

1. ปัจจัยเสี่ยงระดับสูง และสูงมาก มี 4 ปัจจัยเสี่ยง  
5 สาเหตุ ซึง่บริหารจดัการด้วยการจดัท�าแผนบริหาร 
ความเสี่ยง 3 แผน

The Risk Scorecard indicates key risk drivers according  
to DAD’s 2018 risk assessment severity assessment 
criteria. Details are as follows:

1. Risk factors at high and very high levels were 
managed through the risk management plan. 
There were four risk factors and five causes.

ความเส่ียงทางโอกาสของธุรกิจ  
Risks Related to Business Opportunity

ความเสี่ยงทางคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ 
Risks Concerning Product &

Service Quality

ความเสี่ยงทางกระบวนการปฏิบัติงาน 
Risks Concerning Operational  

Processes

ความเสี่ยงทางโครงสร้างองค์กร 
Risks Related to Organizational 

Structure

มูลค่าองค์กร : กําไรสุทธิ  

Corporate Values: Net Profit

ความเสี่ยงทางการลงทุน  

Risks Related to Investment

ความเสี่ยง  
ด้านการเงิน  
Financial Risks

ความเสี่ยง  
ด้านผลิตภัณฑ์  
และบริการ  
Risks Related 
to Products & 
Services

ความเสี่ยง  
ด้านกระบวนการ 
Risks Related  
to Processes

ความเสี่ยง  
ทางด้านทรัwยากร 
องค์กร  
Risks Related 
to Corporate 
Resources

ความสามารถ 
ในการท�าก�าไร
Profitability

ความสามารถในการบริหารหนี้ 
Debt Management Capacity

ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน 
Investment Plan Management Capacity

ความสามารถ 
ในการบริหารสภาพคล่อง 

Liquidity Management Capacity

ความสามารถในการลงทุน
โครงการใหม่ 

New Project Investment Capacity

ประสิทธิภาพของระบบอาคาร และระบบสาธารณูปโภค 
(ความปลอดภัยและความสะดวกสบายของอาคาร และ

การจัดการพลังงาน)
Efficiency of Building & Infrastructure Systems (Security 
and Convenience of Buildings and Energy Management)

ประสิทธิภาพการจัดการองค์กร/ความต่อเนื่อง 
ในการด�าเนินธุรกิจ/การก�ากับดูแลกิจการที่ดี  
Corporate Management Efficiency, Business  

Continuity, and Good Governance

Competency ของบุคลากร และการเรียนรู้ขององค์กร 
Personnel Competency and Corporate Learning

คุณภาพการบริการ/นวัตกรรมระบบบริการ/
การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า 

Quality of Services, Service Innovations,
and CRM

ประสิทธิภาพ 
การจัดการ Outsource  

Outsourced Staff  
Management Efficiency

ประสิทธิภาพ 
การบริหารสัญญา

Contract management 
efficiency

สมรรถนะของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร

IT & Communications Competency

ปัจจัยขับเคลื่อนความเสี่ยง 
Risk Driver

ประเด็นความเสี่ยง 
Risk Issue
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2. ปัจจัยเสี่ยงระดับสูง และสูงมาก มี 1 ปัจจัยเสี่ยง 
2 สาเหตุ ซึ่งบริหารจัดการด้วยการ Take โดยการ
ติดตามผลการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง

3. ปัจจัยเสี่ยงระดับปานกลาง มี 2 ปัจจัยเสี่ยง 9 สาเหตุ
ซึ่งบริหารจัดการภายใต้การควบคุมภายในตามฐาน  
ความเสี่ยง

จากผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อน�ามาประเมินผล 
ระดับความรุนแรงของความเส่ียง สรุปเป็นแผนบริหาร 
ความเสี่ยงในปี 2561 จ�านวน 3 แผน ได้แก่

• แผนบริหารผลประกอบการ
• แผนพัฒนาคุณภาพบริการ/นวัตกรรมบริการ
• แผนพัฒนาบุคลากร 

นอกจากน้ี ในปี 2561 ธพส. ได้มกีารจัดท�าแผนการบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP)  
เพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับสถานการณ์วิกฤตที่อาจ 
ส่งผลต่อการด�าเนินงานของ ธพส. โดยครอบคลุมการปฏิบัต ิ
ทัง้ทีเ่กีย่วข้องกบัระบบ IT และ Non IT ทัง้น้ีเพ่ือให้มัน่ใจว่าองค์กร
จะสามารถแก้ไขการหยุดชะงักของกระบวนการปฏิบัติงาน 
ที่ส�าคัญได้อย่างเป็นระบบ โดยครอบคลุม 5 เหตุการณ์ ดังนี้

• อุทกภัย
• อัคคีภัย
• แผ่นดินไหว
• การชมุนุมประท้วงทางการเมอืง/ปิดล้อมศนูย์ราชการฯ/ 

จราจล
• การก่อการร้าย/ขู่วางระเบิด/การจับตัวประกัน

ซึ่งได้มีการฝึกซ้อมเหตุการณ์จ�าลอง เช่น เหตุการณ ์
ก่อการร้าย ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และฝึกซ้อมกู้คืนระบบ IT 
(DR-SITE)

2. Risk factors at high and very high levels were 
managed through perceived to be the taken and 
contineous performance tracking. There were one 
risk factors and two causes.

3. There were two risk factors and nine causes.  
Risk factors at medium levels were managed 
through internal control according to the risk 
standard. 

According to the assessment results, three risk  
management plans were established in 2018:

• Managing Corporate Turnover
• Enhancing Service/Service Innovation Quality
• Personnel Development

In addition, in 2018 DAD elaborated the Business 
Continuity Plan (BCP) to prepare for crisis situations which 
might affect corporate operations. This included practices 
associated with IT and Non-IT systems to ensure  
systematic continuity of significant processes. The plan 
covered five scenarios:

• Flood
• Fire
• Earthquake
• Civil unrest, including blockade of the
• Government Complex, or riots
• Terrorism, bomb threats, or a hostage crisis.

Training has already been organized for issues related 
to terrorism, fire safety, and evacuation procedures, as 
well as recovery of the IT (DR-SITE) system.
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ด้านควบคุมภายใน

ธพส. ตระหนักถึงความส�าคัญของการควบคุมภายใน
ที่เหมาะสม พัฒนาต่อเน่ืองและบูรณาการทั่วทั้งองค์กร 
โดยมุ ่งเน ้นให ้มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในที่
ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่เป็นภารกิจหลัก เพื่อให้บริษัทฯ 
เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ การด�าเนินงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์โปร่งใส สามารถสร้างความเช่ือมั่นให้กับ 
ผู ้มีส ่วนเสีย ทุกกลุ ่ม รวมทั้งน�าเอาหลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มาก�าหนด 
เป็นกรอบในการด�าเนินงาน เพื่อมิให้เกิดการทุจริต หรือการ 
ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบที่ก�าหนดไว้

การควบคุมภายในของ ธพส. ภายใต้การก�ากับดูแลของ
คณะกรรมการธพส. ได้ก�าหนดนโยบายการควบคมุภายในและ
แนวทางปฏบิติั รวมทัง้แผนการด�าเนินการเกีย่วกบัการควบคุม
ภายในประจ�าปี เพ่ือให้การด�าเนินการเกี่ยวกับการควมคุม
ภายในเป็นไปในแนวทางเดียวกนัทัว่ทัง้องค์กร และสอดคล้อง
กบัมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏบัิตกิารควบคมุภายในส�าหรบั
หน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561 เพ่ือจัดให้หน่วยงานของรัฐ 
มกีารควบคุมภายในเป็นไปตามบทบัญญติัแห่งพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 รวมทั้งมอบหมาย
ให้ฝ่ายกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง เป็นผู้รับผิดชอบเพื่อ 
ประสานงานและให้ค�าแนะน�าแก่หน่วยงานต่างๆ ตลอดจน
ประเมินความเพียงพอเหมาะสมของการควบคุมภายในใน 
ภาพรวมองค์กร เสนอแนวทางการปรับปรุงการควบคุม ติดตาม 
การด�าเนินงานของฝ่ายงานต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนการ
ด�าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน เสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป ็นรายไตรมาส เพื่อกลั่นกรองก ่อนเสนอ 
คณะกรรมการ ธพส. ต่อไป

เพื่อเป ็นการธ�ารงไว ้ซึ่ งระบบการควบคุมภายในที ่
เข้มแข็ง ธพส. ได้น�าหลักการการประเมินการควบคุมด้วย
ตนเอง (Control Self Assessment : CSA) มาใช้ เพือ่ก่อให้เกดิ
วัฒนธรรมการควบคมุภายในขึน้ภายในองค์กร มกีารปรบัปรงุ
การควบคุมอย่างต่อเน่ืองเพื่อพัฒนาการบริหารงานและ 
ลดความเสีย่งให้แก่องค์กร รวมทัง้ปรับปรุงระบบการควบคุมให้
มีความยืดหยุ่นเพื่อให้ทันต่อสภาพแวดล้อมที่เปล่ียนแปลงไป 
มีการประเมินความเพียงพอเหมาะสมของการควบคุมที่มีอยู่ 
ตลอดจนสามารถพฒันา/ปรับปรุงขัน้ตอนการปฏบิติังานและ
การควบคุมเพื่อให้ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ด้านการด�าเนินงาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ อย่างต่อเนื่อง

นอกจากน้ี ยังก�าหนดให้มีการประเมินการควบคุมอย่าง
เป็นอิสระโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการ
ควบคุมภายในที่วางไว้เพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
และมีการปฏิบัติจริง ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและ 
การสอบทาน อ่ืน ๆ  ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมและ 
ทันเวลา สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

จากการตดิตามการด�าเนินงานและประเมนิผล สรุปได้ว่า 
ผลการควบคุมภายในปีงบประมาณ 2561 ไม่พบจุดอ่อนที ่
มนียัส�าคัญ อย่างไรกด็ ีปีบัญชี 2562 ธพส.จะมกีารด�าเนินการ 
ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการระบบการ
ควบคุมภายใน การบรหิารความเส่ียงและการตรวจสอบภายใน  
ต่อเน่ืองจากปี 2561 และด้านคุณธรรมความโปร่งใส  
อย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุ
สมผลแก่ผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ท่ามกลางสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป
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During the year 2018, there were changes in the Audit 
Committee because the BOD resolved to allow Mr. Songpol  
Chevapanyaroj retires from the audit committee on  
23 August 2018. The BODs’ meeting No. 11/2561, 
25 October 2018, resolved to appoint Mr.Danucha 
Phichayanan to be an Audit Committee instead.

The Audit Director was appointed to act as the  
Secretary of the Audit Committee. The Committee conducts 
assignments from the BOD and conforms to the Ministry 
of Finance’s Regulation on Audit Committee and Internal 
Audit of State Enterprises, B.E. 2555 (2012) and criteria 
in the Operational Manual for the Audit Committee of State 
Enterprises issued by SEPO. The aim is to promote good 
corporate governance, effective risk management, as well 
as judicious and transparent internal audit and control.

There were 7 meetings of the Audit Committee in 
2018. Key agenda items were:

• Examine quarterly financial reports and annual financial  
statements. A meeting was also organized and  
attended by the management team and an auditor from 
the Office of the Auditor General of Thailand (OAG).  
The aim was to ensure accuracy and reliability of  
financial reports and appropriate information disclosure 
in line with accounting standards.

The BOD appointed the Audit Committee in line with 
Order No. 02/2561 issued on 18 May 2018. It comprises 
three independent senior members.

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
Report of the Audit Committee

คณะกรรมการบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด  
มมีติแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 
ผูท้รงคณุวุฒ ิจ�านวน 3 ท่าน ตามค�าสัง่คณะกรรมการบริษทัที่ 
02/2561 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ดังนี้

รายช่ือคณะกรรมการ ต�าแหน่ง

1. นายชลัช ชินธรรมมิตร์ 
 Mr. Chalush Chinthammit

ประธานกรรมการตรวจสอบ
Chairman

2. นายปกรณ์ อาภาพันธุ์
 Mr. Pakorn Apaphant

กรรมการตรวจสอบ
Member

3. นายทรงพล  ชีวะปัญญาโรจน์
 Mr. Songpol Chevapanyaroj

กรรมการตรวจสอบ
Member

 ในระหว่างปี 2561 มีการเปล่ียนแปลงกรรมการ
ตรวจสอบ เนือ่งจากคณะกรรมการบริษทัฯ มมีตใิห้นายทรงพล 
ชีวะปัญญาโรจน์ พ้นจากต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมือ่วันที่  
23 สิงหาคม 2561 ทั้งน้ีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  
คร้ังที่ 11/2561 วันที่ 25 ตุลาคม 2561 มีมติแต่งต้ังให้  
นายดนุชา พิชยนันท์ เป็นกรรมการตรวจสอบแทน

โดยมีผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ท�าหน้าที่เป็น
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ีคณะกรรมการ 
ตรวจสอบได ้ปฏิบั ติหน ้าที่ตามที่ ได ้รับมอบหมายจาก 
คณะกรรมการบริษัทและตามระเบียบกระทรวงการคลัง  
ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายใน
ของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 หลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในคู่มือ
การปฏิบัติงานส�าหรับคณะกรรมการตรวจสอบรัฐวิสาหกิจ 
ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวง 
การคลัง เพื่อส่งเสริมให้บริษัทฯ มีกระบวนการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงที่ดี การควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความ
ยุติธรรม ความโปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุม 
รวม 7 ครั้ง สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

• สอบทานรายงานทางการเงนิ รายไตรมาสและงบการเงนิ 
ประจ�าปี โดยประชุมร่วมกับผู ้สอบบัญชี ส�านักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดินและฝ่ายบริหาร เพ่ือให้มั่นใจ
ว่ารายงานทางการเงินมีความถูกต้องเช่ือถือได้และม ี
การเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอ ตามมาตรฐานการบญัชี
ทีรั่บรองโดยทัว่ไป
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• สอบทานการปฏบิติัตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคบั นโยบาย
และมติของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าการ
ด�าเนินงานของบริษัทฯ ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ  
ข้อบังคบัทีเ่กีย่วข้อง โดยประชุมหารอืกบัผูส้อบบัญชี สตง. 
และฝ่ายบริหาร ตดิตามการด�าเนินการปรับปรงุแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของผูส้อบบัญชี สตง. และมติคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

• สอบทานระบบการควบคุมภายในและการบรหิารความเสีย่ง  
เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการบริหารความเส่ียงเป็นไป
ตามหลกัการทีเ่ป็นมาตรฐานสากล ครอบคลุมปัจจยัเสีย่ง 
ที่ส�าคัญ มีแผนงานและแนวทางการบริหารความเสี่ยง 
ทีม่ปีระสทิธภิาพ สามารถควบคมุหรือลดผลกระทบทีอ่าจ 
มีต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การด�าเนินงานของบริษัทฯ 
ให้อยู ่ในระดับที่ยอมรับได้ และปฎิบัติตามระเบียบ 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก�าหนด
มาตรฐานการควบคมุภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ6 ได้ประชุม 
หารือกับผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง อย่างสม�่าเสมอเพื่อหา
แนวทางป้องกัน ลดความเสี่ยง และให้ข้อเสนอแนะ 
แก่หน่วยงานน�าไปปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น    

• ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน
ให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและเป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพ พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบ
ประจ�าปี กฎบัตรการตรวจสอบภายใน คู่มือการปฏิบัติ
งานตรวจสอบภายในอัตราก�าลัง และแผนอบรมพัฒนา
ผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งสอบทานรายงานผลการ 
ตรวจสอบ และให้ความเห็นและข ้อเสนอแนะแก่
ฝ่ายจัดการในการปรับปรุงแก้ไขในประเด็นที่ส�าคัญ  
เพือ่ก่อให้เกดิการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและมกีารควบคุม
ภายในที่เพียงพอ

• มกีารว่าจ้างผูเ้ช่ียวชาญจากภายนอกมาตรวจสอบระบบ
งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของบริษัทฯ ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ COBIT 
(Control Objectives for Information and Related  
Technology) เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่ารายงานทางการ
เงินของบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด ถูกต้อง 
เช่ือถือได้สอดคล้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ดังปรากฏตามความเห็น
ของผู้สอบบัญชีต่อรายงานการเงินของบริษัทฯ มีการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ 
มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในที่เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ

• Inspect and ensure that organizational operations 
conform to the rules, regulations, policies, and  
resolutions issued by the BOD. This included  
meetings and discussion with the management team 
and the OAG’s auditor and monitoring of improvements  
according to the auditor’s suggestions and the Audit 
Committee’s resolutions.

• Inspect the internal control system and risk management  
to ensure that the risk management process is in line 
with international standards and covering important 
risk factors. There are effective risk management 
plans and guidelines that be able to control or 
reduce the impact that may have on achieving the 
company’s operational objective to the acceptable 
level and comply with the State Audit Commission 
(SAC)’s Regulation on Specification of internal Control 
Standard, B.E. 2544 (2001), No.6. This included 
meetings and discussion with related executives 
to set out and introduce the risk prevention and  
mitigation guidelines to agencies for improvement.

• Inspect and ensure the Internal Audit Department’s 
operational independence in line with occupational 
standards; consider and approve annual audit plans, 
the internal audit charter, the operational manual, as 
well as workforce and human resource development 
training programs; including analyze the audit report; 
and provide suggestions to the management team to  
improve on important issues and to create good  
corporate governance and have adequate internal 
control. 

• Assign external experts to inspect the company’s 
information technology system to meet international 
standards COBIT (Control Objectives for information 
and Related Technology) in order to information 
technology operational works correctly, appropriately 
and effectively.

 The Audit Committee stated that DAD’s financial  
reports are accurate and reliable, according with accounting 
standards. Information disclosure and risk management are 
also conducted on a sufficient basis. Furthermore, there is 
a proper and efficient internal control system.

(นายชลัช ชินธรรมมิตร์ )
(Mr. Chalush  Chinthammit)

ประธานกรรมการตรวจสอบ
Chairman of the Audit Committee
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ด้านตรวจสอบภายใน

การปฏบัิติงานตรวจสอบภายในของฝ่ายตรวจสอบภายใน
ยึดแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพ 
ตรวจสอบภายในและตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
คณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของ
รัฐวิสาหกจิ พ.ศ. 2555 คู่มอืการปฏบัิตงิานตรวจสอบภายใน
ของรฐัวิสาหกจิ พ.ศ. 2555 มบีทบาทในการช่วยคณะกรรมการ
ตรวจสอบในการติดตามดูแลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน การก�ากับดูแลกิจการและการปฏิบัติงาน
ต่างๆ ของบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเคร่ืองมือที่ช่วย
ให้ฝ่ายบริหารมั่นใจ โดยการตรวจสอบเพื่อสร้างความเชื่อมั่น 
(Assurance) และให้ค�าปรึกษา (Consulting) อย่างเป็นอิสระ 
เทีย่งธรรม เพือ่ให้บริษทัฯบรรลุวัตถปุระสงค์และเป้าหมายได้
อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ตามหลกับรรษทัภบิาลทีดี่

ในปี 2561 ฝ่ายตรวจสอบภายในปฏิบัติตามกรอบการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ดังนี้

• คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายใน 
ทุกคนมีวุฒิไม ่ต�่ ากว ่าปริญญาตรีและส ่งเสริมให ้ 
ผู้ตรวจสอบภายในได้รับความรู้ ทักษะ และพัฒนาความ
สามารถต่างๆ ตามภาระหน้าทีท่ีไ่ด้รับมอบหมาย เพือ่ให้ 
ผู ้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเช่ียวชาญ  
มีความระมัดระวังในการประกอบวิชาชีพอย่างเหมาะสม  
สอดคล ้องกับมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ตรวจสอบภายใน โดยก�าหนดให้ผู ้ตรวจสอบภายใน
พัฒนาความรู้ความสามารถด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง 
และส่งผู้ตรวจสอบภายในเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 
40 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

• โครงสร้างของหน่วยตรวจสอบภายใน ฝ่ายตรวจสอบ 
ภายในขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ จึงสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ มีการรายงานการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการ 
ผู้จัดการ รวมทั้งได้จัดท�ากฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ซึ่งก�าหนดบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบไว้อย่าง
ชัดเจนและเผยแพร่ให้พนกังานในบรษิทัฯทกุคนรบัทราบ 
นอกจากน้ีผู ้ตรวจสอบภายในทุกคนได้เปิดเผยความ 
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ก่อนในการปฏบิตังิานตรวจสอบ
ทุกครั้ง

• ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายในมี
การหารือและวางแผนการตรวจสอบร่วมกับผู้บริหาร
ระดับสูง ผู้บริหารหน่วยรับตรวจที่เกี่ยวข้อง และมีการ
ด�าเนินการปรบัปรุงแก้ไขการควบคมุภายในตามข้อเสนอ
แนะของผู้ตรวจสอบภายในโดยผู้บริหารหน่วยรับตรวจ
ที่เกี่ยวข้อง

• หน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน 
การปฏบัิติงานตรวจสอบภายในครอบคลุมความครบถ้วน 
และความเช่ือถือได้ของข้อมูลทางการเงิน การปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย ค�าสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ระบบงานที่มีผลกระทบส�าคัญต่อการด�าเนินงาน  
รวมทั้งประเมินว่าการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ฝ่ายตรวจสอบภายใน  
ให้ความส�าคัญต่อระบบการควบคุมภายในตามแนวทาง
ของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations 
of the Treadway Commission) โดยในการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบทุกครั้งจะมี การสอบทานและประเมิน 
ความเพียงพอประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน 
เพ่ือช่วยป้องกันความเสี่ยงการทุจริต คอร์รัปช่ัน ที่อาจ
เกิดขึ้นในองค์กร

• การปฏิบัติงานและการรายงาน ฝ่ายตรวจสอบภายใน
จัดท�าแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ แผนการตรวจสอบ
ประจ�าปี และแผนการตรวจสอบในรายละเอียด พจิารณา
จากความเสี่ยงที่อาจท�าให้วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
และบริษัทฯไม่บรรลุตามที่ก�าหนดไว้ เมื่อผู้ตรวจสอบ
ภายในปฏิบัติงานตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงจะมีการติดตามผลให้หน่วยรับตรวจด�าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน
ทุกไตรมาส และจัดท�ารายงานสรุปผลการติดตามการ
ปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส น�าเสนอ 
กรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการตรวจสอบ

• การรักษาคุณภาพงานของผู ้ตรวจสอบภายใน  
ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน เพือ่ให้ผูต้รวจสอบภายในทกุคนใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
และเป็นมาตรฐานเดียวกัน มีการประเมินคุณภาพหลัง
การปฏิบัติงานโดยหน่วยรับตรวจทุกคร้ัง และน�าผล 
การประเมนิทัง้หมดมาวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงประสทิธิภาพ
การปฏิบัติงานของผู ้ตรวจสอบภายในต่อไป ทั้ง น้ี 
มีแผนการว่าจ้างผู้เช่ียวชาญจากภายนอกมาสอบทาน 
เพื่อประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน “Quality  
Assessment Review (QAR)” ตามมาตรฐานสากล  
ทกุ 5 ปี เพือ่พัฒนาและปรับปรุงประสทิธภิาพการปฏบัิติงาน 
ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

ANNUAL REPORT 2018

164



รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินรวม

บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด และบริษัทย่อย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน

 รายงานประจ�าปี 2561
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รำยงำนของผู้สอบบัญชี
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัทธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ�ำกัด

ความเห็น
ส�ำนักงำนกำรตรวจเงนิแผ่นดนิได้ตรวจสอบงบกำรเงนิรวมของบริษัทธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ�ำกัด และบริษัทย่อย และ

งบกำรเงินเฉพำะบริษัทของบริษัทธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ�ำกัด ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะ
กำรเงินเฉพำะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 งบก�ำไรขำดทุนและก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมและเฉพำะบริษัท งบแสดง
กำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพำะบริษัทและงบกระแสเงินสดรวมและ
งบกระแสเงินสดเฉพำะบริษัท ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำย
กำรบัญชีที่ส�ำคัญ 

ส�ำนักงำนกำรตรวจเงนิแผ่นดนิเหน็ว่ำ งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะบริษทัข้ำงต้นน้ี แสดงฐำนะกำรเงนิรวมของบริษทั
ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ�ำกัด และบริษัทย่อย และฐำนะกำรเงินเฉพำะบริษัทของบริษัทธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ�ำกัด ณ  
วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ผลกำรด�ำเนินงำนรวมและผลกำรด�ำเนินงำนเฉพำะบริษัท และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด
เฉพำะบริษัทส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส�ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรตรวจเงินแผ่นดินและมำตรฐำนกำรสอบบัญชี  

ควำมรับผดิชอบของส�ำนักงำนกำรตรวจเงนิแผ่นดินได้กล่ำวไว้ในวรรคควำมรับผดิชอบของผูส้อบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงนิ 
รวมและงบกำรเงนิเฉพำะบริษทัในรำยงำนของส�ำนักงำนกำรตรวจเงนิแผ่นดิน ส�ำนักงำนกำรตรวจเงนิแผ่นดนิมคีวำมเป็นอิสระจำก 
บริษัทตำมมำตรฐำนกำรตรวจเงินแผ่นดินและข้อก�ำหนดจรรยำบรรณของผู้ประกอบวิชำชีพบัญชีที่ก�ำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญช ี
ในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบักำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะบริษทั และส�ำนกังำนกำรตรวจเงนิแผ่นดนิได้ปฏบัิติตำม
ควำมรับผดิชอบด้ำนจรรยำบรรณอ่ืนๆ ซึง่เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรตรวจเงนิแผ่นดนิและข้อก�ำหนดจรรยำบรรณเหล่ำน้ี ส�ำนักงำน
กำรตรวจเงนิแผ่นดนิเช่ือว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีทีส่�ำนักงำนกำรตรวจเงนิแผ่นดนิได้รับเพยีงพอและเหมำะสมเพือ่ใช้เป็นเกณฑ์
ในกำรแสดงควำมเห็นของส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน

ข้อมูลอื่น 
ผูบ้รหิำรเป็นผูร้บัผดิชอบต่อข้อมลูอืน่ ข้อมลูอืน่ประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรำยงำนประจ�ำปีแต่ไม่รวมถึงงบกำรเงินรวม

และงบกำรเงินเฉพำะบริษัทและรำยงำนของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรำยงำนประจ�ำปีน้ัน ซึ่งผู้บริหำรจะจัดเตรียมรำยงำนประจ�ำป ี
ให้ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินภำยหลังวันที่ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีนี้

ควำมเห็นของส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัทไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืน 
และส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้ให้ควำมเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ควำมรับผดิชอบของส�ำนักงำนกำรตรวจเงนิแผ่นดนิทีเ่กีย่วเนือ่งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะบริษทั 
คือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำข้อมูลอ่ืนมีควำมขัดแย้งที่มีสำระส�ำคัญกับงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัทหรือกับ 
ควำมรูท้ีไ่ด้รบัจำกกำรตรวจสอบของส�ำนักงำนกำรตรวจเงนิแผ่นดนิ หรือปรำกฎว่ำข้อมลูอ่ีนมกีำรแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จริง
อันเป็นสำระส�ำคัญหรือไม่ 
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เมือ่ส�ำนักงำนกำรตรวจเงนิแผ่นดินได้อ่ำนรำยงำนประจ�ำปี หำกส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินสรุปได้ว่ำมีกำรแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญ ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินต้องสื่อสำรเรื่องดังกล่ำวกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแล

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดแูลต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิ
เฉพาะบริษัท

ผูบ้รหิำรมหีน้ำทีร่บัผดิชอบในกำรจดัท�ำและน�ำเสนองบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะบริษทัเหล่ำนีโ้ดยถกูต้องตำมทีค่วร
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผู้บริหำรพิจำรณำว่ำจ�ำเป็นเพ่ือให้สำมำรถ 
จัดท�ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท ที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญไม่ว่ำจะเกิด
จำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด

ในกำรจัดท�ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท ผู้บริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของบริษัทใน
กำรด�ำเนินงำนต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองที่เกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนต่อเน่ืองตำมควำมเหมำะสม และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีส�ำหรับ 
กำรด�ำเนนิงำนต่อเน่ือง เว้นแต่ผูบ้รหิำรมคีวำมต้ังใจทีจ่ะเลกิบริษทัหรอืหยดุด�ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถด�ำเนนิงำนต่อเน่ืองต่อไปได้ 

ผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลมีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลกระบวนกำรในกำรจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท

ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
กำรตรวจสอบของส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำ งบกำรเงินรวม

และงบกำรเงินเฉพำะบริษัทโดยรวมปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำร
ทจุริตหรอืข้อผดิพลำด และเสนอรำยงำนของผูส้อบบัญชซีึง่รวมควำมเหน็ของส�ำนักงำนกำรตรวจเงนิแผ่นดินอยูด้่วย ควำมเช่ือมัน่ 
อย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมั่นในระดับสงูแต่ไม่ได้เป็นกำรรับประกนัว่ำกำรปฏบัิตงิำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรตรวจเงิน
แผ่นดินและมำตรฐำนกำรสอบบัญชีจะสำมำรถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ 
ขัดต่อข้อเท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระส�ำคัญเมื่อคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำรำยกำร 
ทีข่ดัต่อข้อเทจ็จริงแต่ละรำยกำรหรือทกุรำยกำรรวมกนัจะมผีลต่อกำรตดัสนิใจทำงเศรษฐกจิของผูใ้ช้งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิ 
เฉพำะบริษัท จำกกำรใช้งบกำรเงินเหล่ำนี้

ในกำรตรวจสอบของส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินตำมมำตรฐำนกำรตรวจเงินแผ่นดินและมำตรฐำนกำรสอบบัญชี 
ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้ดุลยพินิจและกำรสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏิบัติงำน 
ของส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง

• ระบุและประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิน 
เฉพำะบริษัท ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบัติงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อ 
ควำมเสี่ยงเหล่ำน้ัน และได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของส�ำนักงำน
กำรตรวจเงินแผ่นดิน ควำมเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญซึ่งเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกว่ำ 
ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกข้อผิดพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเกี่ยวกับกำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลักฐำน กำรต้ังใจ
ละเว้นกำรแสดงข้อมูล กำรแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตำมข้อเท็จจริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน

• ท�ำควำมเข้ำใจในระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบที่เหมำะสม 
กับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของบริษัท

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผู ้บริหำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชีและ 
กำรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหำร

• สรุปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีส�ำหรับกำรด�ำเนินงำนต่อเน่ืองของผู้บริหำรและจำกหลักฐำน 
กำรสอบบัญชีทีไ่ด้รับ สรุปว่ำมคีวำมไม่แน่นอนทีม่สีำระส�ำคญัทีเ่กีย่วกบัเหตุกำรณ์ หรอืสถำนกำรณ์ทีอ่ำจเป็นเหตใุห้เกดิข้อสงสยั
อย่ำงมีนัยส�ำคัญต่อควำมสำมำรถของบริษัทในกำรด�ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้ำส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้ข้อสรุปว่ำ 
มคีวำมไม่แน่นอนทีม่สีำระส�ำคัญ ส�ำนกังำนกำรตรวจเงนิแผ่นดนิต้องกล่ำวไว้ในรำยงำนของผูส้อบบญัชขีองส�ำนักงำนกำรตรวจเงนิ 
แผ่นดินโดยให้ข้อสังเกตถึงกำรเปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือถ้ำกำรเปิดเผยข้อมูล
ดังกล่ำวไม่เพียงพอ ควำมเหน็ของส�ำนักงำนกำรตรวจเงนิแผ่นดินจะเปล่ียนแปลงไป ข้อสรุปของส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน
ขึ้นอยู่กับหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน อย่ำงไรก็ตำม 
เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่อง

 รายงานประจ�าปี 2561

167



(นำยคณพศ  หงสำวรำงกูร)

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักตรวจสอบกำรเงินและบริหำรพัสดุที่ 6

(นำงสำวพัทธมน พุทธสีมำ)

นักวิชำกำรตรวจเงินแผ่นดินช�ำนำญกำรพิเศษ 

ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2562

• ประเมินกำรน�ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัทโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผย
ข้อมูลว่ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัทแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ในรูปแบบที่ท�ำให้มีกำรน�ำเสนอข้อมูลโดย 
ถูกต้องตำมที่ควรหรือไม่

ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้ส่ือสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลในเร่ืองต่ำงๆ ที่ส�ำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วง
เวลำของกำรตรวจสอบตำมทีไ่ด้วำงแผนไว้ ประเด็นทีม่นัียส�ำคัญทีพ่บจำกกำรตรวจสอบ รวมถงึข้อบกพร่องทีม่นัียส�ำคัญในระบบ 
กำรควบคุมภำยในหำกส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน  
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งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน	 	 	
Financial	Statements	and	Notes

 บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำากัด และบริษัทย่อย 

 งบแสดงฐานะการเงิน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 หน่วย : บาท 

หมายเหตุ	 	งบการเงินรวม	 	งบการเงินเฉพาะบริษัท	

31	ธันวาคม	2561 31	ธันวาคม	2560 1	มกราคม2560 31	ธันวาคม	2561 31	ธันวาคม	2560 1	มกราคม	2560

	(ปรับปรุงใหม่)	 (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4.1  459,331,885  530,565,377  276,283,282  457,882,690  529,205,142  273,677,698 

  เงินลงทุนช่ัวคราว 4.2.1  2,027,412,000  2,376,565,000  1,583,100,000  440,000,000  800,000,000  - 

  ลูกหน้ีการค้า - สุทธิ 4.3  74,360,474  67,899,370  74,848,894  74,360,474  67,899,370  74,848,894 

  ลูกหน้ีอ่ืน 4.4  347,786,917  349,114,768  363,261,399  343,698,691  344,606,013  359,302,184 

  ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึง

  กำาหนดชำาระในหน่ึงปี 4.8  473,769,320  459,192,976  355,831,196  473,769,320  459,192,976  355,831,196 

  สินค้าคงเหลือ  257,474  271,319  1,094,796  257,474  271,319  1,094,796 

  เงินสมทบค่าก่อสร้างค้างรับ 4.5  301,906,600  301,906,600  301,906,600  301,906,600  301,906,600  301,906,600 

  สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 4.6  150,722,855  159,216,601  114,621,551  150,722,855  159,216,601  114,621,551 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  3,835,547,525  4,244,732,011  3,070,947,718  2,242,598,104  2,662,298,021  1,481,282,919 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

  เงินลงทุนในบริษัทย่อย 4.7  -  -  -  4,900  4,900  4,900 

  เงินลงทุนระยะยาว 4.2.2  4,531,308,086  3,442,520,503  2,617,304,038  1,340,790  1,356,861  1,207,949 

  ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ 4.8  16,135,552,531 16,414,902,843 16,676,577,520 16,135,552,531 16,414,902,843 16,676,577,520 

  อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ  4.9  580,040,977  372,161,744  243,875,414  580,040,977  372,161,744  243,875,414 

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 4.10  19,666,176  24,690,961  22,528,261  19,666,176  24,690,961  22,528,261 

  สิทธิการเช่า - สุทธิ 4.11  623,094,100  655,047,644  1,206,507,861  623,094,100  655,047,644  1,206,507,861 

  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน  -  79,957  67,757  -  79,957  67,757 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 21,889,661,870 20,909,403,652 20,766,860,851 17,359,699,474 17,468,244,910 18,150,769,662 

รวมสินทรัพย์ 25,725,209,395 25,154,135,663 23,837,808,569 19,602,297,578 20,130,542,931 19,632,052,581 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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 บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำากัด และบริษัทย่อย 

 งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 หน่วย : บาท 

หมายเหตุ	 	งบการเงินรวม	 	งบการเงินเฉพาะบริษัท	

31	ธันวาคม	2561 31	ธันวาคม	2560 1	มกราคม	2560 31	ธันวาคม	2561 31	ธันวาคม	2560 1	มกราคม	2560

	(ปรับปรุงใหม่)	 (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน

 เจ้าหน้ีการค้า  218,028,447  218,861,151  81,546,505  218,028,447  218,861,151  81,546,505 

  เจ้าหน้ีอ่ืน 4.12  78,848,873  97,233,356  122,957,519  78,102,915  96,497,808  122,218,341 

  เจ้าหน้ีตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึง  

  กำาหนดชำาระในหน่ึงปี  -  6,166,492  16,388,233  -  6,166,492  16,388,233 

  ดอกเบ้ียค้างจ่าย  125,702,601  125,702,601  125,702,601  -  -  - 

  รายได้ค่าเช่า/ค่าบริการรับล่วงหน้า 4.13  1,369,216,274  1,317,376,246  1,343,667,001  1,369,216,274  1,317,376,246  1,343,667,001 

  หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 4.14  91,975,212  121,975,247  82,837,699  91,975,212  121,975,247  82,837,699 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน  1,883,771,407  1,887,315,093  1,773,099,558  1,757,322,848  1,760,876,944  1,646,657,779 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

  เจ้าหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ  -  -  3,677,396  -  -  3,677,396 

  หุ้นกู้ระยะยาว - สุทธิ 4.15  20,500,000,000 20,500,000,000 20,500,000,000  -  -  - 

  หน้ีสินจากการโอนสิทธิเรียกร้อง 4.16  -  -  - 16,891,043,472 17,732,518,347 18,317,993,225 

  หน้ีสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี  377,455,095  296,741,381  -  377,455,095  296,741,381  - 

  ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 4.17  9,069,669  7,975,152  5,454,650  9,069,669  7,975,152  5,454,650 

  หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 4.18  36,533,441  66,253,657  30,038,309  36,533,441  66,253,657  30,038,309 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน  20,923,058,205 20,870,970,190 20,539,170,355 17,314,101,677 18,103,488,537 18,357,163,580 

รวมหน้ีสิน  22,806,829,612 22,758,285,283 22,312,269,913 19,071,424,525 19,864,365,481 20,003,821,359 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

  ทุนเรือนหุ้น 

  ทุนจดทะเบียน

    หุ้นสามัญ 25,833,812 หุ้น  

    มูลค่าหุ้นละ 10 บาท  258,338,120  258,338,120  258,338,120  258,338,120  258,338,120  258,338,120 

   ทุนท่ีออกและชำาระแล้ว  

    หุ้นสามัญ 25,833,812 หุ้น  

    มูลค่าหุ้นละ 10 บาท  258,338,120  258,338,120  258,338,120  258,338,120  258,338,120  258,338,120 

 กำาไร (ขาดทุน) สะสม   

   จัดสรรแล้ว  

    ทุนสำารองตามกฎหมาย  437,945  -  -  437,945  -  - 

  ยังไม่ได้จัดสรร   1,366,073,816  975,106,377  221,510,597  273,387,795  8,758,918  (630,977,769)

  องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น  (1,290,807)  (919,588)  870,871  (1,290,807)  (919,588)  870,871 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่  1,623,559,074  1,232,524,909  480,719,588  530,873,053  266,177,450  (371,768,778)

 ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอำานาจควบคุม    1,294,820,709  1,163,325,471  1,044,819,068  -  - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  2,918,379,783  2,395,850,380  1,525,538,656  530,873,053  266,177,450  (371,768,778)

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น  25,725,209,395 25,154,135,663 23,837,808,569 19,602,297,578 20,130,542,931 19,632,052,581 

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

(นายทรงพล	ชีวะปัญญาโรจน์)
กรรมการบริษัท รักษาการแทน

กรรมการผู้จัดการ

(นายอ�านวย	ปรีมนวงศ์)
ประธานกรรมการ ธพส. 
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บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำากัด และบริษัทย่อย
งบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
หน่วย : บาท

หมายเหตุ 	งบการเงินรวม	 	งบการเงินเฉพาะบริษัท	

	2561 2560 	2561 2560

รายได้

 ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าการเงิน  1,123,372,256  1,135,186,991  1,123,372,256  1,135,186,991 

 รายได้ค่าบริการโครงการศูนย์ราชการ  904,593,801  861,517,906  904,593,801  861,517,906 

 รายได้ค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่ธุรกิจโครงการ ศูนย์ราชการ  458,654,458  419,583,895  458,654,458  419,583,895 

 รายได้ค่าบริการสนามกอล์ฟ  104,097,253  22,056,791  104,097,253  22,056,791 

 รายได้ค่าบริการศูนย์ประชุมและโรงแรม  -  358,434,492  -  358,434,492 

 ดอกเบี้ยรับ  229,318,913  173,097,383  12,236,135  1,962,131 

 รายได้อื่น  37,210,677  687,688,346  37,210,677  687,688,346 

รวมรายได้  2,857,247,358  3,657,565,804  2,640,164,580  3,486,430,552 

ค่าใช้จ่าย

 ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการโครงการศูนย์ราชการ 4.19  551,351,853  561,644,831  551,351,853  561,644,831 

 ต้นทุนบริการสนามกอล์ฟ 4.20  88,902,319  21,365,793  88,902,319  21,365,793 

 ต้นทุนบริการศูนย์ประชุมและโรงแรม 4.21  -  268,719,548  -  268,719,548 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร   4.22  214,975,649  244,708,974  208,297,305  238,079,255 

รวมค่าใช้จ่าย  855,229,821  1,096,439,146  848,551,477  1,089,809,427 

กำาไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  2,002,017,537  2,561,126,658  1,791,613,103  2,396,621,125 

ต้นทุนทางการเงิน  1,390,403,201  1,392,283,094  1,437,832,567  1,460,143,057 

กำาไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  611,614,336  1,168,843,564  353,780,536  936,478,068 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 4.24  80,713,714  296,741,381  80,713,714  296,741,381 

กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี  530,900,622  872,102,183  273,066,822  639,736,687 

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น :

 รายการท่ีสามารถจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง

  กำาไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่รับรู้จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย  (16,071)  148,912  (16,071)  148,912 

 รายการท่ีไม่สามารถจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง

  กำาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (355,148) (1,939,371) (355,148) (1,939,371)

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี  (371,219)  (1,790,459)  (371,219)  (1,790,459)

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี  530,529,403  870,311,724  272,695,603  637,946,228 

การแบ่งปันกำาไร (ขาดทุน)

 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่   399,405,384  753,595,780  273,066,822  639,736,687 

 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม  131,495,238  118,506,403  -  - 

 530,900,622  872,102,183  273,066,822  639,736,687 

การแบ่งปันกำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ

 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่   399,034,165  751,805,321  272,695,603  637,946,228 

 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม  131,495,238  118,506,403  -  - 

 530,529,403  870,311,724  272,695,603  637,946,228 

กำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน  15.46 29.17 10.57 24.76 

จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนัก (หุ้น)  25,833,812 25,833,812  25,833,812 25,833,812 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายทรงพล	ชีวะปัญญาโรจน์)
กรรมการบริษัท รักษาการแทน

กรรมการผู้จัดการ

(นายอ�านวย	ปรีมนวงศ์)
ประธานกรรมการ ธพส. 

 รายงานประจ�าปี 2561
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บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำากัด และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม	 	งบการเงินเฉพาะบริษัท	

	2561 	2560 	2561 	2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

 กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี 530,900,622 872,102,183 273,066,822 639,736,687 

 รายการปรับกระทบกำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี

 เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำาเนินงาน :

  ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าการเงิน (1,123,372,256) (1,135,186,991) (1,123,372,256) (1,135,186,991)

  ดอกเบี้ยจ่าย 1,390,403,201 1,392,283,094 1,437,832,567 1,460,143,057 

  ดอกเบี้ยรับ (229,318,913) (173,097,383) (12,236,135) (1,962,131)

  ค่าเสื่อมราคาและตัดจ่าย 112,978,989 152,613,618 112,978,989 152,613,618 

  หนี้สงสัยจะสูญ (1,946,612) 1,048,966 (1,946,612) 1,048,966 

  กำาไร (ขาดทุน) จากการตัดจำาหน่ายสินทรัพย์  128 (121,494)  128 (121,494)

  ส่วนต่างรายได้จากการให้สิทธิเอกชนร่วมลงทุน  - (637,110,201)  - (637,110,201)

  รายได้เงินอุดหนุน (29,370,385) (20,277,635) (29,370,385) (20,277,635)

  ค่าใช้จ่ายโครงการผลประโยชน์พนักงาน 1,456,381 1,409,497 1,456,381 1,409,497 

  ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล 80,713,714 296,741,381 80,713,714  296,741,381 

  ส่วนต่างเงินลงทุนกับมูลค่าเงินต้น (199,803,654) (154,067,554)  -  - 

 กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน -

 สินทรัพย์และหนี้สินดำาเนินงาน 532,641,215 596,337,481 739,123,213 757,034,754 

  ลูกหนี้การค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง (4,514,493) 5,871,354 (4,514,493) 5,871,354 

  ลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง 2,233,363 16,166,158 2,233,363 16,166,158 

  สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง 13,845 823,477 13,845 823,477 

  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง (11,563,460) 21,458,884 12,743,118 21,458,884 

  ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง  261,674,677 156,459,779  -  - 

  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง 79,957 (12,200) 79,957 (12,200)

  เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง) (867,203) 1,764,158 (867,203) 1,764,158 

  เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง) (19,017,849) (25,879,163) (19,028,259) (25,875,533)

  รายได้ค่าเช่า/ค่าบริการรับล่วงหน้าเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 136,269,567 115,535,693 (906,241,981) (833,246,211)

  ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) (717,012) (828,366) (717,012) (828,366)

  หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง) (31,077,869)  33,738,641 (31,077,869)  33,738,641 

   เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำาเนินงาน 865,154,738 921,435,896 (208,253,321) (23,104,884)

 เงินสดรับดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงิน  1,126,471,545 1,137,040,110  -  - 

 เงินสดรับดอกเบี้ย 228,413,402 172,563,682 10,910,094 1,977,969 

 เงินสดจ่ายดอกเบี้ย (1,390,346,952) (1,391,247,651)  - (900,699)

 เงินสดรับภาษีเงินได้ 57,405,456 32,225,558 57,405,456 32,225,558 

 เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (30,906,227) (73,067,725) (30,906,227) (73,067,725)

  เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำาเนินงาน 856,191,962 798,949,870 (170,843,998) (62,869,781)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำากัด และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
หน่วย : บาท

หมายเหตุ 	งบการเงินรวม	 	งบการเงินเฉพาะบริษัท	

	2561 	2560 	2561 	2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

 เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว (เกิน 3 เดือน) 3,570,475,000 2,491,120,000 900,000,000  - 

 เงินสดจ่ายในเงินลงทุนชั่วคราว (เกิน 3 เดือน) (3,221,322,000) (3,284,585,000) (540,000,000) (800,000,000)

 เงินสดจ่ายในเงินลงทุนระยะยาว (889,000,000) (671,000,000)  -  - 

 เงินสดรับจากเงินประกันผลงาน  941,603 886,030  941,603 886,030 

 เงินสดจ่ายคืนเงินประกันผลงาน (213,600) (925,000) (213,600) (925,000)

 เงินสดรับจากเงินอุดหนุนรอรับรู้  - 57,402,300  - 57,402,300 

 เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์  - 121,495  - 121,495 

 เงินสดรับจากโครงการให้สิทธิเอกชนร่วมลงทุน  - 1,136,668,559  - 1,136,668,559 

 เงินสดจ่ายในการซื้ออุปกรณ์ (251,559,393) (160,154,534) (251,559,393) (160,154,534)

 เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (7,453,624) (12,242,504) (7,453,624) (12,242,504)

 เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง (30,641,159) (22,773,848) (30,641,159) (22,773,848)

 เงินสดจ่ายในการปรับปรุงอุปกรณ์ให้เช่ารับล่วงหน้า (84,429,540) (64,250,694) (84,429,540) (64,250,694)

  เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (913,202,713) (529,733,196) (13,355,713) 134,731,804 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

 เงินสดรับจากเอสพีวี  -  -  127,100,000 198,600,000 

 เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะสั้น  - 100,000,000  - 100,000,000 

 เงินสดจ่ายคืนการกู้ยืมเงินระยะสั้น  - (100,000,000)  - (100,000,000)

 เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน (6,222,741) (14,934,579) (6,222,741) (14,934,579)

 เงินปันผลจ่าย (8,000,000)  - (8,000,000)  - 

  เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (14,222,741) (14,934,579) 112,877,259 183,665,421 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง)สุทธิ (71,233,492) 254,282,095 (71,322,452) 255,527,444 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 4.1 530,565,377 276,283,282 529,205,142 273,677,698 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 4.1 459,331,885 530,565,377 457,882,690 529,205,142 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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1. ข้อมูลทั่วไป
บรษิทัธนารักษ์พฒันาสนิทรัพย์ จ�ากดั (ธพส.)  จดัต้ังขึน้โดยกระทรวงการคลัง  ตามมตคิณะรัฐมนตรีเมือ่วันที ่25 พฤษภาคม 
2547 มีกรมธนารักษ์เป็นหน่วยงานก�ากบัดแูล  บริษทัได้จดทะเบยีนเป็นบริษทัจ�ากดัตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์  
เมือ่วันที ่18 สงิหาคม 2547 ทะเบียนเลขที ่0105547111537

บรษิทัมฐีานะเป็นรัฐวิสาหกจิ โดยกระทรวงการคลงัถอืหุน้ทัง้หมด มวัีตถปุระสงค์เพือ่บริหารงานก่อสร้างและบริหารโครงการ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการศูนย์ราชการ) รวมทั้งบริหารจัดการทรัพย์สิน 
ของรัฐบาลตามนโยบายรัฐบาล

บริษัทมีส�านักงานต้ังอยู่เลขที่ 120 อาคารธนพิพัฒน์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐  
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุง่สองห้อง เขตหลักสี ่กรงุเทพมหานคร 10210

บรษิทัด�าเนินการในโครงการศนูย์ราชการโดยท�าสญัญาเช่าทีดิ่นราชพสัดจุากกรมธนารกัษ์เป็นเวลา 33 ปี โดยสญัญาฉบับแรก
มอีาย ุ3 ปี มีวัตถปุระสงค์เพ่ือก่อสร้างอาคารให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นสถานทีใ่นการปฏบัิติงาน และสญัญาฉบับทีส่องอาย ุ30 ปี 
มวัีตถปุระสงค์เพือ่ให้กรมธนารักษ์เช่าอาคารทีก่่อสร้างเสร็จ กระทรวงการคลังได้มอบหมายให้กรมธนารักษ์เป็นผูท้�าสญัญาเช่า
แทนหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย สญัญาเช่าพ้ืนทีอ่าคาร สญัญาบริการ ระยะเวลา 30 ปี และสญัญาบริการจดัหาเฟอร์นิเจอร์ 
ระยะเวลา 5 ปี โดยเมือ่ครบก�าหนดสญัญา อาคารและอุปกรณ์โครงการศนูย์ราชการ จะตกเป็นกรรมสทิธิข์องกระทรวงการคลงั 
และในการด�าเนินการก่อสร้างอาคารบริษทัได้เสนอโครงการแปลงสนิทรพัย์เป็นหลักทรพัย์ (Securitization) ต่อส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพือ่ระดมทนุมาใช้ส�าหรับการก่อสร้างอาคาร โดยจดัต้ัง
บริษทั ดีเอด ีเอสพีวี จ�ากดั (เอสพีวี) เพ่ือเป็นนิติบคุคลเฉพาะกจิ ประกอบธรุกจิการแปลงสนิทรัพย์เป็นหลักทรัพย์และได้โอนสทิธิ
เรียกร้องในการรบัเงนิค่าเช่าพืน้ทีอ่าคาร ค่าบริการและค่าบริการจดัหาเฟอร์นเิจอร์ทีก่รมธนารักษ์มหีน้าทีช่�าระเงนิตามสัญญา  
3 ฉบบั ให้แก่เอสพวีี ตามข้อตกลงในสญัญาโอนสทิธเิรียกร้อง ลงวันที ่17 พฤศจกิายน 2548

บริษทัดีเอดี เอสพวีี จ�ากดั เป็นนิติบุคคลเฉพาะกจิ ประกอบธรุกจิการแปลงสนิทรัพย์เป็นหลกัทรัพย์ภายใต้โครงการแปลง
สนิทรพัย์เป็นหลักทรัพย์  ของโครงการศนูย์ราชการเฉลิมพระเกยีรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐ ทีไ่ด้รับอนุมติัจาก 
หน่วยงานรัฐ ตามพระราชก�าหนดนติิบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ.2540 ซึ่งถือเป็นบริษัท
ย่อยทีเ่ป็นกจิการเฉพาะกจิ ตามการตคีวามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่2 เร่ือง งบการเงนิ-บริษทัย่อยทีเ่ป็นกจิการเฉพาะกจิ  
และได้จดทะเบียนจัดต้ังเป็นนิติบคุคลประเภทบริษทัจ�ากดั ทะเบยีนเลขที ่0105548045821 เมือ่วันที ่31 มนีาคม 2548 
ทนุจดทะเบียนจ�านวน 10,000 บาท (หน่ึงหมืน่บาทถ้วน) บริษทัถอืหุน้จ�านวน 490 หุน้ เป็นเงนิ 4,900 บาท คิดเป็น 
ร้อยละ 49 ของทนุทีอ่อกและเรียกช�าระแล้ว

เมือ่วันที ่22 ธนัวาคม 2560 ธพส. ได้ลงนามในสญัญาร่วมลงทนุ โครงการให้สทิธเิอกชนร่วมลงทนุในสทิธกิารเช่าอาคาร
ศนูย์ประชุมและโรงแรม ณ ศนูย์ราชการฯ (“โครงการ”) กบับริษทั โรงแรมเซ็นทรลัพลาซา จ�ากดั (มหาชน) (“ผูร่้วมลงทนุ”)  
โดยผูร่้วมลงทนุได้รบัสทิธใินการด�าเนนิโครงการเพือ่ประกอบธรุกจิศูนย์ประชุมและโรงแรม ซึง่รวมถงึธรุกจิและกจิการอ่ืนๆ  
ทีเ่กีย่วเน่ืองในทางการค้าปกติภายใต้พ้ืนทีอ่าคาร 3 อาคาร ได้แก่ อาคารศนูย์ประชุมวายภุกัษ์ทรงกลม อาคารศนูย์ประชมุ 
วายุภักษ์ทรงเหล่ียม และอาคารโรงแรม เน้ือที่รวมประมาณ 43,503 ตารางเมตร สัญญามีก�าหนดนับต้ังแต่วันที่  
26 พฤศจิกายน 2560 และสิน้สดุลงในวันที ่30 มถินุายน 2581 โดยไม่มกีารขยายระยะเวลา

บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
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2. เกณฑ์การเสนองบการเงิน

2.1 หลักเกณฑ์ในการจัดท�างบการเงนิ
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทัจัดท�าขึน้ตามหลกัการบญัชีทีร่บัรองทัว่ไปภายใต้พระราชบญัญตักิารบญัชี  
พ.ศ. 2543 ซึง่หมายความรวมถงึมาตรฐานการบัญชีทีอ่อกภายใต้พระราชบัญญัตวิิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และการแสดง 
รายการในงบการเงินเป็นไปตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง ก�าหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน  
พ.ศ. 2554 ลงวันที ่28 กนัยายน 2554

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทัได้จัดท�าขึน้โดยใช้เกณฑ์ราคาทนุเดิมในการวัดค่าองค์ประกอบของงบการเงนิ  
เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจดัท�างบการเงนิรวม
งบการเงินรวมน้ีได้จัดท�าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด และงบการเงิน 
ของบริษัทดีเอดี เอสพีวี จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่เป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อประกอบธุรกิจการแปลงสินทรัพย์ 
เป็นหลกัทรัพย์ โดยได้ตัดรายการระหว่างกนัและยอดคงเหลือทีม่สีาระส�าคัญออกแล้ว

2.3 มาตรฐานการบัญชท่ีีมผีลบังคบัใช้ในงวดบัญชปีีปัจจบัุน
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรงุมาตรฐานการรายงานทางการเงนิรวมถงึแนวปฏบัิตทิางบัญชี จ�านวนหลายฉบับ 
ซึง่มีผลบงัคบัใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเ่ร่ิมในหรือหลังวันที ่1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค�าและค�าศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้
มาตรฐาน ซ่ึงการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญ
ต่องบการเงนิของบริษทั

2.4 มาตรฐานการบัญชท่ีีมผีลบังคบัใช้ในอนาคต
ในระหว่างปีปัจจบุนั สภาวิชาชพีบัญชไีด้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรงุและฉบับใหม่ รวมถงึ 
แนวปฏบัิติทางบัญชีจ�านวนหลายฉบบั ซึง่มผีลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ร่ิมในหรอืหลังวันที่  
1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป และไม่ได้มกีารน�ามาใช้ส�าหรับการจดัท�างบการเงนิน้ี  มาตรฐานการรายงานทางการ
เงนิดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มขีึน้เพือ่ให้มเีนือ้หาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่าง
ประเทศ ฝ่ายบริหารของบริษทัเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรุงและฉบับใหม่  รวมถงึแนวปฏิบัติ
ทางบญัชดัีงกล่าวจะไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงนิเมือ่น�ามาถอืปฏบัิติ

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

3.1 การรับรู้รายได้
รายได้ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าการเงิน ค�านวณโดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง (Effective interest rate 
method) ตลอดอายุสัญญา

รายได้ค่าเช่าพื้นที่ตามสัญญา รับรู้ตามเกณฑ์เส้นตรงตามช่วงเวลาที่ผู้เช่าได้รับประโยชน์ตลอดอายุสัญญา

รายได้ค่าบริการตามสัญญา  รับรู้เมื่อได้ให้บริการแก่ลูกค้าตลอดอายุสัญญา

รายได้ค่าบริการอื่น รับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแก่ลูกค้าแล้ว

รายได้เงินอุดหนุน รับรู้เม่ือการติดตั้งแล้วเสร็จโดยรับรู้ตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์   
เป็นระยะเวลา 5 ปี และ 10 ปี (เท่ากับอัตราค่าเสื่อมราคา)  

รายได้ดอกเบี้ย รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

รายได้อื่น รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
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3. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ (ต่อ)

3.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่าย รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

3.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสด เงินฝากสถาบันการเงินและเงินลงทุนชั่วคราวที่มีก�าหนด 
จ่ายคืนในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน

3.4 ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจ�านวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

บริษัทบันทึกค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญส�าหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินลูกหน้ีไม่ได้   
ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้ ซ่ึงได้มีการก�าหนด ค่าเผื่อหน้ีสงสัย 
จะสูญไว้ ดังนี้

ระยะเวลาที่ค้างช�าระ อัตราค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

เกิน 6 เดือน - 1 ปี ร้อยละ 50

เกิน 1 ปี ร้อยละ 100

รายการเพิ่มและลดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ถือเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนในงวดบัญชีที่เกิดรายการนั้น

3.5 สินค้าคงเหลือ
บริษัทแสดงราคาสินค้าคงเหลือในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า ราคาทุนค�านวณ 
โดยใช้วิธีเข้าก่อน - ออกก่อน

3.6 เงินลงทุน
เงินลงทุนในตราสารหน้ีที่จะถือจนครบก�าหนดทั้งที่เป็นเงินลงทุนช่ัวคราวและเงินลงทุนระยะยาว แสดงด้วยราคา
ทุนตัดจ�าหน่าย  ส่วนต่างระหว่างราคาทุนกับมูลค่าตราไว้ของเงินลงทุนตัดจ�าหน่ายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนทั่วไป แสดงด้วยราคาทุนสุทธิ
จากค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุนกรณีที่เกิดการด้อยค่า

บริษทัจะบันทกึผลขาดทนุจากการด้อยค่าของเงนิลงทนุในงบก�าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ  เมือ่ราคาตามบัญชีสงูกว่ามลูค่า
ที่คาดว่าจะได้รับคืน

ต้นทุนของเงินลงทุน ค�านวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก

3.7 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
ในงบการเงินเฉพาะของบริษัทเป็นเงินลงทุนในบริษัท ดีเอดี เอสพีวี จ�ากัด  แสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

3.8 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินบันทึกด้วยมูลค่าต้นทุนสินทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าการเงิน บวกด้วยดอกเบ้ีย 
ตามสัญญาเช่าการเงินค้างรับ
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3. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ (ต่อ) 

3.9 อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ
อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุน ณ วันที่ซื้อหรือได้มาหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม  

ค่าเสือ่มราคา  ค�านวณโดยวิธเีส้นตรงตามเกณฑ์อายกุารใช้งานโดยประมาณของสนิทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการ 
อายุการใช้งานของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

 ระบบประกอบอาคาร     5 - 15 ปี

 ส่วนปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์และครุภัณฑ์   2 - 20 ปี

 เครื่องมือเครื่องใช้        3 - 5 ปี

 อาคารส�านักงาน      5 - 20 ปี

 อุปกรณ์และเครื่องใช้ส�านักงาน      3 - 7 ปี

 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์       3 - 5 ปี

 เครื่องตกแต่งส�านักงาน       5 - 7 ปี

 ยานพาหนะ      5 - 10 ปี

กรณีอุปกรณ์ที่มีมูลค่าต่อหน่วยไม่ถึง 3,000 บาท หรือเป็นอุปกรณ์ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน หรือเท่ากับ 1 ปี 
โดยประมาณ  รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในปีที่ซื้อทั้งจ�านวน

3.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ
บรษิทับันทกึสนิทรัพย์ไม่มตัีวตน (ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์) ตามราคาทนุ หลังการรับรูร้ายการครัง้แรกจะแสดงมลูค่า
ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์มีอายุใช้ประโยชน์โดยประมาณเท่ากับ 3 - 10 ปี

3.11 สิทธิการเช่า – สุทธิ
สทิธกิารเช่า บนัทกึตามราคาทุนและตัดเป็นค่าใช้จ่ายตลอดช่วงระยะเวลา 30 ปี (วนัที่ 1 กรกฎาคม  2551 - วันที่  
30 มิถุนายน  2581)

3.12 ต้นทุนการกู้ยืม
ดอกเบี้ยจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการก่อสร้างโครงการ บันทึกเป็นต้นทุนของโครงการ โดยหักรายได้ดอกเบ้ีย 
จากการน�าเงินกู้ไปลงทุนชั่วคราว และจะหยุดบันทึกเมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ์ รับมอบพื้นที่พร้อมใช้งานแล้ว

3.13 ค่าเช่าที่ดิน
ค่าเช่าและค่าธรรมเนยีมการต่ออายสุญัญาเช่าทีดิ่นราชพสัดุเพ่ือบรหิารอาคารและสิง่ปลกูสร้างโครงการศูนย์ราชการ 
ระยะเวลาเช่า 30 ปี (วันที่ 1 กรกฎาคม  2551 - วันที่ 30 มิถุนายน  2581)  บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย

3.14 กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
บริษัทได้เข้าร่วมกับกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ สินทวี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2549 โดยมีธนาคาร
กรุงเทพ จ�ากดั (มหาชน) เป็นผูจ้ดัการกองทนุ พนักงานมสีทิธสิมคัรเป็นสมาชิกกองทนุ โดยจ่ายเงนิสมทบเข้ากองทนุ
ในอัตราร้อยละ 2 - 15 ของเงินเดือน และบริษัทจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 7 - 11 ของเงินเดือน
พนักงานที่เป็นสมาชิก และบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร
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3.15 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ�านาจควบคุมบริษัท หรือ ถูกควบคุม 
โดยบริษัท ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท นอกจากน้ีบุคคล 
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�าคัญกับบริษัท ผู้บริหาร
ส�าคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท  ที่มีอ�านาจในการวางแผนและควบคุมการด�าเนินงานของบริษัท

3.16 ประมาณการหนี้สิน
บริษทัจะบนัทกึประมาณการหน้ีสนิไว้ในบัญชีเมือ่ภาระผกูพนัซึง่เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกดิขึน้แล้ว  และมี
ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบรษิทัจะเสยีทรัพยากรเชิงเศรษฐกจิไปเพือ่ปลดเปล้ืองภาระผกูพนัน้ัน  และบริษทั
สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุค�านวณตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับ 
ของบริษัท และแสดงไว้เป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

3.17 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน

บริษัท บันทึกภาษีเงินได้งวดปัจจุบันตามจ�านวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยค�านวณ 
จากก�าไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างช่ัวคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสิน  
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ 
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างช่ัวคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย ์
ทางภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�าหรับผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช ้
ในจ�านวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะมีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จาก 
ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษทัจะทบทวนมลูค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชีทกุสิน้รอบระยะเวลารายงานและจะท�าการ
ปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทจะไม่มีก�าไรทางภาษีเพียงพอต่อการ 
น�าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดข้ึนเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้
บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

3.18 การใช้ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดท�างบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ในบางสถานการณ์ฝ่ายบริหารอาจต้องใช้การประมาณ
การและการต้ังสมมติฐาน ซึ่งจะมีผลกระทบต่อจ�านวนเงินที่แสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน   
ด้วยเหตุนี้ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจ�านวนที่ประมาณการไว้

3.19 ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ค�านวณโดยการหารก�าไรสทุธด้ิวยจ�านวนถวัเฉล่ียถ่วงน�า้หนกัของหุน้สามญัทีอ่อกจ�าหน่ายและเรียกช�าระเต็มมลูค่าแล้ว
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3. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ (ต่อ) 

3.20 การท�าธุรกรรมแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
โครงการแปลงสนิทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ของโครงการศูนย์ราชการรับรู้หน้ีสนิจากการโอนสทิธเิรยีกร้องในการรับเงนิ
ตามกระแสเงินสดที่ได้รับ  และรับรู้ดอกเบี้ยตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

3.21 รายได้รอรับรู้

เงินอุดหนุนรอตัดบัญชี เป็นเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้โครงการ
ส่งเสริมพลงังานทดแทนและปรับปรุงประสทิธภิาพการใช้พลงังานในพืน้ทีศ่นูย์ราชการเฉลิมพระเกยีรติ ๘๐ พรรษา 
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เงินอุดหนุนดังกล่าวแสดงเป็นรายได้รอการรับรู้รวมอยู่ในรายการหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 
ในงบแสดงฐานะการเงนิ และเมือ่การติดต้ังแล้วเสร็จจะทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์อายกุารใช้งานโดยประมาณ
ของสินทรัพย์เป็นระยะเวลา 5 ปี และ 10 ปี (เท่ากับอัตราค่าเสื่อมราคา)

4. ข้อมูลเพิ่มเติม
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

2561 2560 2561 2560

เงินสด 0.87 1.04 0.87 1.04

เงินฝากธนาคาร

   กระแสรายวัน 0.04 0.04 0.04 0.04

   ออมทรัพย์ 258.42 209.47 256.97 208.12

เงินลงทุนชั่วคราว ไม่เกิน 3 เดือน 200.00 320.01 200.00 320.00

รวม 459.33 530.56 457.88 529.20

4.2 เงินลงทุน

 4.2.1 เงินลงทุนชั่วคราว
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

2561 2560 2561 2560

เงินฝากธนาคาร

   มากกว่า 3 - 6 เดือน 894.22 801.27 390.00 300.00

   6 - 12 เดือน 1,133.19 1,575.30 50.00 500.00

รวม 2,027.41 2,376.57 440.00 800.00

 4.2.2 เงินลงทุนระยะยาว
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

2561 2560 2561 2560

เงนิลงทนุในสญัญา Swap Agreements 4,529.97 3,441.16 - -

เงนิลงทนุ - กองทนุรวมวายภุกัษ์ หน่ึง       1.34       1.36 1.34 1.36

รวม 4,531.31 3,442.52 1.34 1.36

เงินลงทุนระยะยาว (Swap Agreements) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 จ�านวน 
4,529.97 ล้านบาท  และ 3,441.16 ล้านบาท ตามล�าดับ เป็นของบรษิทัดีเอดี เอสพีวี จ�ากดั ทีส่�ารองไว้ เพือ่ช�าระ
คนืเงนิต้น ของหุน้กูร้ะยะยาว (หมายเหตปุระกอบงบการเงนิข้อ 4.15) ตามสญัญาจัดการความเสีย่งทางการเงนิ  
(Swap Agreements) ที่ท�ากับธนาคารแห่งหน่ึง โดยเป็นสัญญาแบบรับประกันผลตอบแทน (Guarantee Return  
on Investment) ตามทีก่ล่าวไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ ข้อ 4.27 หัวข้อ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
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4.3 ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
  

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท

2561 2560

ลูกหนี้การค้า - พื้นที่หน่วยงานราชการ 51.36 39.16

ลูกหนี้การค้า - พื้นที่ธุรกิจ 43.84 39.16

ลูกหนี้การค้า - สนามกอล์ฟ 0.40 0.62

ลูกหนี้การค้า - ศูนย์ประชุมและโรงแรม - 12.14

รวม 95.60 91.08

หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 21.24 23.18

ลูกหนี้การค้า - สุทธิ 74.36 67.90

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มูลค่าของลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ระยะเวลาค้างช�าระ

งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท

2561 2560

ลูกหนี้การค้า
ค่าเผื่อหนี้สงสัย

จะสูญ
ลูกหนี้การค้า

ค่าเผื่อหนี้สงสัย

จะสูญ

ไม่เกิน 3 เดือน 73.04 - 67.78 -

3 - 6 เดือน 1.32 - 0.03 -

6 - 12 เดือน - - 0.17 0.08

มากกว่า 12 เดือน 21.24 21.24 23.10 23.10

รวม 95.60 21.24 91.08 23.18

4.4 ลูกหนี้อื่น
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

2561 2560 2561 2560

ค่าเช่าที่ดินราชพัสดุจ่ายล่วงหน้า 14.34 14.34 14.34 14.34

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ 5.28 4.38 1.68 0.35

ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า 0.16 0.77 0.16 0.77

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 5.64 4.64 5.15 4.16

ลูกหนี้ - กรุงเทพมหานคร 322.31 324.92 322.31 324.92

ลูกหนี้อื่นๆ 0.06         0.06  0.06        0.06  

รวม 347.79 349.11 343.70 344.60

ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมลูีกหน้ี - กรุงเทพมหานคร ทีเ่กดิจากค่าภาษโีรงเรือนและทีดิ่นของปีภาษ ี2554  
ปีภาษี 2555 ปีภาษี 2556 และปีภาษี 2558 ซึ่งในเดือนมกราคม 2562 บริษัทได้รับช�าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ดังกล่าวทั้งจ�านวนแล้ว ในปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างด�าเนินการช�าระหนี้คงค้างให้กับกรุงเทพมหานคร

4.5 เงินสมทบค่าก่อสร้างค้างรับ
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท

2561 2560

ศาลปกครอง 289.29 289.29

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   12.62   12.62

รวม 301.91 301.91
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4.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท

2561 2560

ลูกหนี้ - กรมสรรพากร 8.89 0.07

ภาษีซื้อ - รอใช้สิทธิ์ 14.96 12.28

ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอเรียกคืน 73.07 57.40

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย 30.91 73.07

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ    22.89  16.40

รวม 150.72 159.22

4.7 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
บริษัทได้จัดต้ังบริษัท ดีเอดี เอสพีวี จ�ากัด เพื่อเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจ ประกอบธุรกิจการแปลงสินทรัพย์ 
เป็นหลักทรัพย์ภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ของโครงกศูนย์ราชการ ซึ่งถือเป็นบริษัทย่อย ที่เป็น
กจิการเฉพาะกจิ บริษทัย่อยมทีนุจดทะเบียน จ�านวน 10,000 บาท (หน่ึงหมืน่บาทถ้วน) บริษทัถอืหุน้จ�านวน 490 หุน้  
เป็นเงิน 4,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 49 ของทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

หน่วย : ล้านบาท

บรษิทั ดเีอด ีเอสพวี ีจ�ากดั หลงัจากรายการตดับญัชรีะหว่างกนั

2561 2560 2561 2560

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

สินทรัพย์รวม 25,221.39 24,750.62 6,122.91 5,023.59

หนี้สินรวม 22,449.44 22,338.95 3,735.40 2,893.92

ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,771.95 2,411.67 2,387.51 2,129.67

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

รายได้รวม 1,757.29 1,737.86 217.08 171.14

ค่าใช้จ่ายรวม 1,397.02 1,396.97 (40.75) (61.23)

ก�าไรสุทธิ 360.27 340.89 257.83 232.37

4.8 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
บริษัทได้จัดประเภทสัญญาเช่าพ้ืนที่อาคาร และ สัญญาบริการ (บางส่วน) ของโครงการศูนย์ราชการเป็นสัญญา
เช่าการเงินซึ่งมีกรมธนารักษ์เป็นผู้เช่า โดยสัญญาเช่าพื้นที่อาคารและสัญญาบริการมีอายุ 30 ปี บริษัทรับรู้รายได้
ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าการเงินโดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง  

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 แสดงได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท

2561 2560

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - กรมธนารักษ์ 16,414.90 16,676.57

บวก  ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินค้างรับ     194.42     197.52

รวม 16,609.32 16,874.09

หัก   ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระในหนึ่งปี     473.77     459.19

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน – สุทธิ    16,135.55 16,414.90
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4.9 อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท

ระบบ

ประกอบ

อาคาร

ส่วน

ปรบัปรงุ

อาคาร 

อปุกรณ์

และ

ครภุณัฑ์

เคร่ืองมอื

เคร่ืองใช้

อาคาร

ส�านกังาน

อปุกรณ์

เคร่ืองใช้

คอมพวิ 

เตอร์และ

อปุกรณ์

เคร่ือง

ตกแต่ง

ส�านกังาน

ยานพาหนะ สนิทรัพย์

ระหว่าง

ด�าเนนิ

การ

รวม

ราคาทุน

ยอดคงเหลอื ณ วันที ่31 ธนัวาคม  2560 287.96 252.22 21.52 - 9.04 41.16 26.13 11.4 94.54 743.97

ซื้อเพิ่มระหว่างปี    0.61   10.05      5.34 0.63 1.64 0.69    1.17 1.51 319.87 341.51

ลดลงระหว่างปี       -       - - -      - (3.54)       -       - (65.08) (68.62)

รับโอนจากสินทรัพย์ระหว่างด�าเนินการ   10.34   99.67      - 129.42   9.14   6.69       -    - (255.26)     -

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 298.91 361.94 26.86 130.05 19.82 45.00   27.30   12.91 94.07 1,016.86

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560 90.75 208.95 7.96 - 5.05 25.87 25.12 8.11        -     371.81

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี  36.08    13.17 4.23 2.41 1.83  8.26  1.02 1.55    -   68.55

ลดลงระหว่างปี    -    -    -    -    -  (3.54)    -      -     -   (3.54)

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 126.83 222.12 12.19 2.41 6.88 30.59 26.14 9.66    - 436.82

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

มลูค่าสทุธติามบัญชี ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2560 197.21 43.27 13.56    - 3.99 15.29 1.01 3.29 94.54 372.16

มลูค่าสทุธติามบัญชี ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2561 172.08 139.82 14.67 127.64 12.94 14.41 1.16 3.25 94.07 580.04

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จ�านวน 68.55 ล้านบาท และ 88.20 ล้านบาท  
ตามล�าดับ แสดงรวมอยู่ภายใต้รายการในงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท

2561 2560

ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการโครงการศูนย์ราชการ (หมายเหตุ 4.19) 54.13 47.35

ต้นทุนบริการศูนย์ประชุมและโรงแรม (หมายเหตุ 4.21) - 31.81

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (หมายเหตุ 4.22)  14.42  9.04

รวม 68.55 88.20

4.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท

ราคาทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 72.13

ซื้อเพิ่มระหว่างปี 0.30

รับโอนจากสินทรัพย์ระหว่างด�าเนินการ   7.15

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 79.58

ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 47.44

ตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี  12.47

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 59.91

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 24.69

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 19.67
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4.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ (ต่อ)

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จ�านวน 12.47 ล้านบาท และ 10.68 ล้านบาท  
ตามล�าดับ แสดงรวมอยู่ภายใต้รายการในงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท

2561 2560

ต้นทุนบริการศูนย์ประชุมและโรงแรม  (หมายเหตุ 4.21) - 0.14

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  (หมายเหตุ 4.22) 12.47 10.54

รวม 12.47 10.68

4.11 สิทธิการเช่า - สุทธิ
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท

2561 2560

สิทธิการเช่า 655.04 1,206.50

หัก ลดลงระหว่างปี - 497.73

     สิทธิการเช่าตัดจ่ายส�าหรับปี 31.95 53.73

สิทธิการเช่า - สุทธิ 623.09 655.04

สทิธกิารเช่าตดัจ่ายส�าหรับปีสิน้สดุวันที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 จ�านวน 31.95 ล้านบาท และ 53.73 ล้านบาท  
ตามล�าดับ แสดงรวมอยู่ในต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการโครงการศูนย์ราชการ (หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ข้อ 4.19)

4.12 เจ้าหนี้อื่น
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

2561 2560 2561 2560

ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างจ่าย 5.50 11.03 5.50 11.03

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 73.35 86.20 72.60 85.46

รวม 78.85 97.23 78.10 96.49

4.13 รายได้ค่าเช่า/ค่าบริการรับล่วงหน้า 

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท

2561 2560

รายได้ค่าเช่า/ค่าบริการรับล่วงหน้า - กรมธนารักษ์ 1,359.15 1,305.66

รายได้ค่าเช่า/ค่าบริการรับล่วงหน้า - พื้นที่ธุรกิจ     10.06     11.71

รวม 1,369.21 1,317.37

4.14 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท

2561 2560

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย 3.71 3.06

เจ้าหนี้เงินประกัน 81.60 71.72

หนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ   6.66  47.19

รวม  91.97 121.97
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4.15 หุ้นกู้ระยะยาว
 หน่วย : ล้านบาท

วันท่ีออกหุ้นกู้ คร้ังที่ / ชุดที่

งบการเงินรวม

อายุหุ้นกู้
ครบก�าหนด 

ไถ่ถอนปี พ.ศ.

มูลค่าหุ้นกู ้

ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย 

ร้อยละ

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ

29 พฤศจิกายน 2548 คร้ังที ่1/2548 ชุดที่ 3 15 ปี 2563 1,800.00 7.50

ชุดที่ 4 20 ปี 2568   5,000.00 7.99

  6,800.00

17 ตุลาคม 2549 คร้ังที ่1/2549 ชุดที่ 1 14 ปี 2563 2,200.00 6.05

ชุดที่ 2 19 ปี 2568   6,000.00 6.50

  8,200.00

20 พฤศจิกายน 2550 คร้ังที ่1/2550 ชุดที่ 1 18 ปี 2568   5,499.90 6.05

รวม 20,499.90

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ

9 ธันวาคม 2548 คร้ังที ่1/2548 ชุดที่ 1 33 ปี 2581        0.10 3.00

รวม 20,500.00

บริษัทดีเอดี เอสพีวี จ�ากัด (บริษัทย่อย) เป็นผู้ออกหุ้นกู้ระยะยาวตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์  
ภายใต้โครงการศูนย์ราชการ ดังนี้

(1) หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือ  ประเภทไม่มีหลักประกัน จ�านวน 20,499.90 ล้านบาท อายุ 14 - 20 ปี 
อัตราดอกเบี้ยคงที่ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบันการเงิน

(2) หุ้นกู้ด้อยสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่มีหลักประกัน จ�านวน 0.10 ล้านบาท อายุ 33 ปี อัตราดอกเบี้ย 
ร้อยละ 3 ต่อปี เสนอให้แก่ผู้ลงทุน 10 ราย

ดอกเบ้ียจ่ายของหุ้นกู้ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จ�านวน 1,390.35 ล้านบาท  
และ 1,390.35 ล้านบาท ตามล�าดับ

4.16 หนี้สินจากการโอนสิทธิเรียกร้อง
บริษัทได้โอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินค่าเช่าพื้นที่อาคาร ค่าบริการ และค่าบริการจัดหาเฟอร์นิเจอร์ 
จ�านวน82,114.07 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ที่ได้รับจากกรมธนารักษ์ (ผู้เช่า) ให้แก่บริษัทดีเอดี เอสพีวี 
จ�ากัด (บรษิัทยอ่ย) ตามข้อตกลง ในสัญญาโอนสิทธิเรยีกร้อง ลงวนัที ่17 พฤศจิกายน 2548 จ�านวน 40,000.00  
ล้านบาท ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทได้รับกระแสเงินสดจากบริษัท ดีเอดี เอสพีวี จ�ากัด (บริษัทย่อย) 
จ�านวน 22,541.22 ล้านบาท ส่วนที่เหลือได้รับเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินด้อยสิทธิ ฉบับลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 
จ�านวน 17,458.78 ล้านบาท  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมียอดคงเหลือของหนี้สินจากการโอนสิทธิเรียกร้องแสดงได้ดังนี้
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4.16 หนี้สินจากการโอนสิทธิเรียกร้อง (ต่อ)
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

เงินต้น ดอกเบี้ย รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2559 18,056.32     261.67 18,317.99

รายการเคลื่อนไหวในปี 2560
บวก (หัก) กระแสเงินสดรับจากเอสพีวี 198.60 - 198.60
             ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 22.65 (22.65) -
             ปรับปรุงอัตราดอกเบี้ย (IRR) (26.66) (0.66) (27.32)
             ดอกเบี้ยจ่าย       -  1,458.21   1,458.21 

18,250.91 1,696.57 19,947.48
บวก (หัก)  จ่ายช�าระ (772.06) (1,470.22) (2,242.28)
               ปรับปรุงอัตราดอกเบี้ย (IRR)       -      27.32       27.32
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2560 17,478.85   253.67 17,732.52
รายการเคลื่อนไหวในปี 2561
บวก (หัก) กระแสเงินสดรับจากเอสพีวี 127.10 - 127.10
             ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 24.31 (24.31) -
             ปรับปรุงอัตราดอกเบี้ย (IRR) 5.56 (7.25) (1.69)
             ดอกเบี้ยจ่าย        -  1,437.78   1,437.78 

17,635.82 1,659.89 19,295.71
บวก (หัก)  จ่ายช�าระ (986.46) (1,419.90) (2,406.36)
               ปรับปรุงอัตราดอกเบี้ย (IRR)        -      1.69       1.69
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2561 16,649.36    241.68 16,891.04

ในปี 2561 บริษทัช�าระเงนิให้เอสพวีี จ�านวน 2,406.36 ล้านบาท (หลังหกัภาษหีกั ณ ทีจ่่าย จ�านวน 24.31 ล้านบาท) 
ช�าระดอกเบ้ียต้ังแต่วันที ่29 ตุลาคม 2561 - 28 ตุลาคม 2562 จ�านวน 1,419.90 ล้านบาท ส่วนทีเ่หลือน�าไปลดเงนิต้น  
จ�านวน 986.46 ล้านบาท 

4.17 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
บริษทัได้น�ามาตรฐานการบัญชีฉบับที ่19 (ปรบัปรุง 2560) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน มาถอืปฏบัิติโดยบรษิทัรับรู้ 
ผลประโยชน์ที่ให้กับพนักงานเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อกิจการได้รับบริการจ้างงานจากพนักงานแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
กิจการจะต้องประเมินและบันทึกหน้ีสินเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงานเนื่องจากเกษียณอายุ ผลประโยชน ์
ดงักล่าวได้ถกูคดิลดเป็นมลูค่าปัจจบุนั โดยอตัราคดิลดใช้อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรฐับาล การประมาณการ
หน้ีสินดังกล่าว ค�านวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยใช้วิธีคิดลด แต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Project 
Unit Credit Method)

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท

2561 2560

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ต้นงวด 7.97 5.45

ต้นทุนบริการงวดปัจจุบัน 1.17 1.16

ต้นทุนดอกเบี้ย 0.29 0.25

รวม 9.43 6.86

บวก ผลขาดทุนตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

      ที่ยังไม่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน

 0.36 1.94

หัก รายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง 0.72 0.83

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ปลายงวด 9.07 7.97

4.16 หนี้สินจากการโอนสิทธิเรียกร้อง (ต่อ)
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

เงินต้น ดอกเบ้ีย รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2559 18,056.32     261.67 18,317.99

รายการเคลื่อนไหวในปี 2560

บวก (หัก) กระแสเงินสดรับจากเอสพีวี 198.60 - 198.60

             ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 22.65 (22.65) -

             ปรับปรุงอัตราดอกเบี้ย (IRR) (26.66) (0.66) (27.32)

             ดอกเบี้ยจ่าย       -  1,458.21   1,458.21 

18,250.91 1,696.57 19,947.48

บวก (หัก)  จ่ายช�าระ (772.06) (1,470.22) (2,242.28)

               ปรับปรุงอัตราดอกเบี้ย (IRR)       -      27.32       27.32

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2560 17,478.85   253.67 17,732.52

รายการเคลื่อนไหวในปี 2561 127.10 - 127.10

บวก (หัก) กระแสเงินสดรับจากเอสพีวี 24.31 (24.31) -

             ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5.56 (7.25) (1.69)

             ปรับปรุงอัตราดอกเบี้ย (IRR)        -  1,437.78   1,437.78 

             ดอกเบี้ยจ่าย 17,635.82 1,659.89 19,295.71

บวก (หัก)  จ่ายช�าระ (986.46) (1,419.90) (2,406.36)

               ปรับปรุงอัตราดอกเบี้ย (IRR)        -      1.69       1.69

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2561 16,649.36    241.68 16,891.04

ในปี 2561 บริษทัช�าระเงนิให้เอสพวีี จ�านวน 2,406.36 ล้านบาท (หลังหกัภาษหีกั ณ ทีจ่่าย จ�านวน 24.31 ล้านบาท) 
ช�าระดอกเบ้ียต้ังแต่วันที ่29 ตุลาคม 2561 - 28 ตุลาคม 2562 จ�านวน 1,419.90 ล้านบาท ส่วนทีเ่หลือน�าไปลดเงนิต้น  
จ�านวน 986.46 ล้านบาท 

4.17 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
บริษทัได้น�ามาตรฐานการบัญชีฉบับที ่19 (ปรบัปรุง 2560) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน มาถอืปฏบัิติโดยบรษิทัรับรู้ 
ผลประโยชน์ที่ให้กับพนักงานเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อกิจการได้รับบริการจ้างงานจากพนักงานแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
กิจการจะต้องประเมินและบันทึกหน้ีสินเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงานเน่ืองจากเกษียณอายุ ผลประโยชน ์
ดงักล่าวได้ถกูคดิลดเป็นมลูค่าปัจจบุนั โดยอตัราคดิลดใช้อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรฐับาล การประมาณการ
หน้ีสินดังกล่าว ค�านวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยใช้วิธีคิดลด แต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Project 
Unit Credit Method)

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท

2561 2560

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ต้นงวด 7.97 5.45

ต้นทุนบริการงวดปัจจุบัน 1.17 1.16

ต้นทุนดอกเบี้ย 0.29 0.25

รวม 9.43 6.86

บวก ผลขาดทุนตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

      ที่ยังไม่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน

 0.36 1.94

หัก รายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง 0.72 0.83

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ปลายงวด 9.07 7.97
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4.17 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

อัตราร้อยละต่อปี

2561 2560

สมมติฐานด้านการเงินของบริษัท

อัตราคิดลด 3.43 3.43

อัตราเงินเฟ้อ 1.35 1.35

อัตราการขึ้นเงินเดือน

   ส�าหรับพนักงานและลูกจ้าง 8.8 8.8

   ส�าหรับผู้บริหาร 5.8 - 8.4 5.8 - 8.4

ข้อสมมติฐานด้านประชากรศาสตร์ของบริษัท

ข้อสมมติฐานเกี่ยวกับการมรณะ อัตรามรณะอ้างอิงตามตารางมรณะปีพุทธศักราช 2560 ประกาศโดยส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สะท้อนให้เห็นถึงอัตราการมรณะที่เกิดขึ้นจริง    
ของประชากรในประเทศไทย

อัตราร้อยละต่อปี

2561 2560

สมมติฐานเกี่ยวกับอัตราการหมุนเวียนพนักงาน

   ส�าหรับพนักงานอายุน้อยกว่า 55 ปี 8.0 8.0

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน เป็นอัตราส่วนของพนักงานที่ลาออกจากงานโดยสมัครใจไม่รวมถึงการตาย 
ทุพพลภาพ การเกษียณอายุก่อนก�าหนด

4.18 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท

2561 2560

เงินอุดหนุนรอตัดบัญชี

   ยอดยกมา 65.82 28.70

   บวก รับเงินอุดหนุน           - 57.40

65.82 86.10

   หัก รับรู้รายได้ 29.37 20.28

   ยอดคงเหลือ 36.45 65.82

เงินประกันผลงาน

   - งานติดตั้งกล้องวงจรปิดศูนย์ราชการ - 0.28

   - งานซ่อมแซมหลังคาลานอเนกประสงค์อาคาร BM   0.08   0.08

   - งานปรับปรุงถนนคอนกรีตแยกพระพรหม           -     0.07

รวม   0.08   0.43

รวมทั้งสิ้น 36.53 66.25

เงินอุดหนุนรอตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จ�านวน 36.45 ล้านบาท เป็นเงินที่ได้รับการสนับสนุนจาก
กองทนุเพ่ือส่งเสริมการอนรุกัษ์พลังงาน ภายใต้โครงการส่งเสรมิพลงังานทดแทนและปรับปรุงประสทิธภิาพการใช้
พลังงานในพื้นที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม  ๒๕๕๐ หลังทยอยตัดรับรู้รายได้ตามเกณฑ์
อายกุารใช้งานโดยประมาณของสนิทรัพย์ตามนโยบายการบัญชีรายได้รอรับรู้ โดยบรษิทัฯ ได้รับจัดสรรเงนิอุดหนนุ
ในวงเงิน 191.34 ล้านบาท แบ่งจ่ายเป็น 4 งวด ดังนี้ งวดที่ 1 จ�านวน 28.70 ล้านบาท งวดที่ 2 จ�านวน 57.40 
ล้านบาท งวดที่ 3 จ�านวน 66.97 ล้านบาท และงวดที่ 4 จ�านวน 38.27 ล้านบาท
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4.19 ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการโครงการศูนย์ราชการ
หน่วย : ล้านบาท

หมายเหตุ
งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท

2561 2560

ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์  4.9 54.13 47.35

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์  405.15 395.90

ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2.01 8.87

สิทธิการเช่าตัดจ่าย 4.11 31.95 53.73

ค่าเช่าที่ราชพัสดุ 34.53 34.53

ค่าใช้จ่ายอื่น   23.58   21.26

รวม 551.35 561.64

4.20 ต้นทุนบริการสนามกอล์ฟ
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท

2561 2560

ต้นทุนบริการสนามกอล์ฟ 88.90 21.37

รวม 88.90 21.37

4.21 ต้นทุนบริการศูนย์ประชุมและโรงแรม
หน่วย : ล้านบาท

หมายเหตุ
งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท

2561 2560

ต้นทุนบริการศูนย์ประชุมและโรงแรม - 235.26

หนี้สงสัยจะสูญ -    1.51

ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ 4.9 -  31.81

ค่าตัดจ�าหน่าย 4.10 -    0.14

รวม - 268.72

4.22 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
หน่วย : ล้านบาท

หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

2561 2560 2561 2560

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 122.74 121.42 122.74 121.42

ค่าตอบแทนกรรมการ 6.18 5.90 5.90 5.68

ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ 4.9 14.42 9.04 14.42 9.04

ค่าตัดจ�าหน่าย 4.10 12.47 10.54 12.47 10.54

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ 3.40 3.75 3.40 3.75

ค่าธรรมเนียมและบริการ 24.84 21.47 18.47 15.07

หนี้สงสัยจะสูญ - (0.47) - (0.47)

ค่าใช้จ่ายบริหารศูนย์ประชุมและโรงแรม - 46.00 - 46.00

ค่าใช้จ่ายอื่น   30.93   27.06   30.90   27.05

รวม 214.98 244.71 208.30 238.08
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4.23 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะจ�าแนกตามลักษณะของค่าใช้จ่าย
หน่วย : ล้านบาท

หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

2561 2560 2561 2560

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 122.74 121.42 122.74 121.42

ค่าตอบแทนกรรมการ 6.18 5.90 5.90 5.68

ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ 4.9 68.55 88.20 68.55 88.20

ค่าตัดจ�าหน่าย 4.10 12.47 10.68 12.47 10.68

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ 408.55 399.65 408.55 399.65

ค่าธรรมเนียมและบริการ 24.84 21.47 18.47 15.07

ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2.01 8.87 2.01 8.87

สิทธิการเช่าตัดจ่าย 4.11 31.95 53.73 31.95 53.73

ค่าเช่าที่ราชพัสดุ 34.53 34.53 34.53 34.53

หนี้สงสัยจะสูญ - 1.04 - 1.04

ต้นทุนบริการสนามกอล์ฟ 88.90 21.37 88.90 21.37

ต้นทุนบริการศูนย์ประชุมและโรงแรม - 235.26 - 235.26

ค่าใช้จ่ายบริหารศูนย์ประชุมและโรงแรม - 46.00 - 46.00

ค่าใช้จ่ายอื่น      54.51     48.32    54.48     48.31

รวม 855.23 1,096.44 848.55 1,089.81

4.24 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงไว้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท

2561 2560
ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน
ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับงวด - -

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
จากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและ
การกลับรายการแตกต่างชั่วคราว 80.71 296.74

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 80.71 296.74

4.25 ส�ารองตามกฎหมาย
ตามข้อบังคับของบริษัท บริษัทต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนส�ารองอย่างน้อยหน่ึงในย่ีสิบของเงินก�าไรสุทธิ ซ่ึงบริษัท
ท�ามาหาได้จากกิจการของบริษัท จนกว่าทุนส�ารองนั้นจะมีจ�านวนถึงหนึ่งในสิบของทุนของบริษัทหรือมากกว่านั้น

4.26 การจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี 2560 และการจ่ายเงินปันผล
เมือ่วันที ่30 เมษายน 2561 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2561 มมีติให้บรษิทัจ่ายเงนิปันผลประจ�าปี 2560 ให้แก่ 
ผู้ถือหุ้น จ�านวน 8 ล้านบาท

4.27 เครื่องมือทางการเงิน
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 เรื่อง การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงินบริษัทและ
บรษิทัย่อยมเีคร่ืองมอืทางการเงนิทีส่�าคัญทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ ประกอบด้วย เงนิฝากกบัสถาบันการเงนิ 
เงนิลงทนุ  ต๋ัวสญัญาใช้เงนิด้อยสทิธแิละหุน้กู ้บริษทัและบริษทัย่อยมคีวามเสีย่งทีเ่กีย่วข้องกบัเครือ่งมอืทางการเงนิ
ดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

4.23 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะจ�าแนกตามลักษณะของค่าใช้จ่าย
หน่วย : ล้านบาท

หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

2561 2560 2561 2560

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 122.74 121.42 122.74 121.42

ค่าตอบแทนกรรมการ 6.18 5.90 5.90 5.68

ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ 4.9 68.55 88.20 68.55 88.20

ค่าตัดจ�าหน่าย 4.10 12.47 10.68 12.47 10.68

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ 408.55 399.65 408.55 399.65

ค่าธรรมเนียมและบริการ 24.84 21.47 18.47 15.07

ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2.01 8.87 2.01 8.87

สิทธิการเช่าตัดจ่าย 4.11 31.95 53.73 31.95 53.73

ค่าเช่าที่ราชพัสดุ 34.53 34.53 34.53 34.53

หนี้สงสัยจะสูญ - 1.04 - 1.04

ต้นทุนบริการสนามกอล์ฟ 88.90 21.37 88.90 21.37

ต้นทุนบริการศูนย์ประชุมและโรงแรม - 235.26 - 235.26

ค่าใช้จ่ายบริหารศูนย์ประชุมและโรงแรม - 46.00 - 46.00

ค่าใช้จ่ายอื่น      54.51     48.32    54.48     48.31

รวม 855.23 1,096.44 848.55 1,089.81

4.24 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงไว้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท

2561 2560

ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับงวด - -

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

จากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและ

การกลับรายการแตกต่างชั่วคราว 80.71 296.74

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 80.71 296.74

4.25 ส�ารองตามกฎหมาย
ตามข้อบังคับของบริษัท บริษัทต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนส�ารองอย่างน้อยหน่ึงในยี่สิบของเงินก�าไรสุทธิ ซึ่งบริษัท
ท�ามาหาได้จากกิจการของบริษัท จนกว่าทุนส�ารองนั้นจะมีจ�านวนถึงหนึ่งในสิบของทุนของบริษัทหรือมากกว่านั้น

4.26 การจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี 2560 และการจ่ายเงินปันผล
เมือ่วันที ่30 เมษายน 2561 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2561 มมีติให้บรษิทัจ่ายเงนิปันผลประจ�าปี 2560 ให้แก่ 
ผู้ถือหุ้น จ�านวน 8 ล้านบาท

4.27 เครื่องมือทางการเงิน
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 เรื่อง การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงินบริษัทและ
บรษัิทย่อยมีเคร่ืองมอืทางการเงนิทีส่�าคัญทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ ประกอบด้วย เงนิฝากกบัสถาบันการเงนิ 
เงนิลงทนุ  ต๋ัวสัญญาใช้เงนิด้อยสิทธิและหุน้กู ้บริษัทและบริษัทย่อยมีความเส่ียงทีเ่กีย่วข้องกบัเครือ่งมอืทางการเงนิ
ดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
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ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
ความเสีย่งด้านการให้สนิเช่ือ คือ ความเสีย่งทีบ่ริษทัย่อยไม่สามารถปฏบัิติตามภาระผกูพันทีร่ะบไุว้ในสญัญาโอนสิทธิ
เรียกร้อง ซึง่ก่อให้เกดิความเสยีหายแก่บรษิทัเน่ืองจากบริษทัได้โอนสทิธกิารรบัเงนิค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญา
เช่าพ้ืนทีอ่าคารและบริการจากกรมธนารักษ์ให้แก่บริษทัย่อย ดงัน้ัน หากเกดิความล่าช้าในขัน้ตอนหรือกระบวนการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณท�าให้กรมธนารักษ์ไม่สามารถช�าระหนี้ดังกล่าวได้ ตามก�าหนดเวลาหรือผิดนัดช�าระค่าเช่า
และค่าบริการบางส่วนอาจท�าให้บริษทัย่อยช�าระหน้ีหุน้กูล่้าช้าหรอืผดินัดช�าระหน้ีและจะมผีลให้ช�าระหน้ีบริษทัล่าช้า
หรือผิดนัดช�าระหนี้เช่นเดียวกัน เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว ทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 
2547 ให้กรมธนารักษ์ต้ังงบประมาณในทกุๆ ปีเพือ่ช�าระ  ค่าเช่าและค่าบริการให้กบับริษทั ซึง่งบประมาณดังกล่าว
จัดเป็นงบประมาณเพ่ือให้กรมธนารักษ์สามารถด�าเนินการได้ตามที่ก�าหนดไว้ในสัญญาเช่าพื้นที่อาคารและสัญญา
บริการ นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2549คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้กรมธนารักษ์ก่อหนี้ผูกพันข้ามปี 
ตั้งงบประมาณส�าหรับช�าระค่าเช่าพื้นที่อาคารและบริการมีก�าหนดระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551 
ถึงปีงบประมาณ 2581

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงที่บริษัทย่อยจะเผชิญกับความยุ่งยากในการระดมทุนให้เพียงพอและทัน
เวลาต่อการจ่ายช�าระคืนหุ้นกู้และภาระผูกพันต่าง ๆ ตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

บริษทัย่อยได้ท�าสญัญาจัดการความเสีย่งทางการเงนิกบัธนาคารแห่งหนึง่โดยจะทยอยโอนเงนิส�ารอง เพือ่ช�าระคืนเงนิต้น 
ของหุ้นกู้ (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 4.15 ในส่วนของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ) เงินที่ทยอยโอนเป็นเงินที่ได้รับเงิน
ค่าเช่าและค่าบรกิารจากกรมธนารกัษ์ โดยเริม่โอนเงนิตัง้แต่ปี 2551 จนถงึปี 2568 จ�านวน 10,297.00 ล้านบาท  
ให้กับธนาคารและธนาคารจะโอนเงินเพื่อช�าระคืนเงินต้นที่ครบก�าหนดในปี 2555 ถึงปี 2568 ตามจ�านวนเงิน 
ที่ระบุไว้ในสัญญาจัดการความเสี่ยงทางการเงิน รวมจ�านวน 13,300.00 ล้านบาท  ส�าหรับหนี้หุ้นกู้ส่วนที่เหลืออีก
จ�านวน 10,699.90 ล้านบาท ที่จะครบก�าหนดในปี 2568 บริษัทย่อยคาดว่า   จะจัดหาแหล่งเงินทุนโดยการออก
หุ้นกู้เพื่อเสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนจากสถาบันการเงิน เพื่อน�ามาช�าระหนี้หุ้นกู้ส่วนดังกล่าว

ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
ความเส่ียงเกี่ยวกับอัตราดอกเบ้ียน้ีเกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคต ซ่ึงจะส่งผลกระทบ 
ต่อผลการด�าเนินงานและกระแสเงนิสดของบรษิทัและบรษิทัย่อย บรษิทัและบรษิทัย่อยมคีวามเสีย่งจากอัตราดอกเบ้ีย
เนื่องจากมีเงินฝากกับสถาบันการเงิน เงินลงทุนและหุ้นกู้ บริษัทและบริษัทย่อยมิได้ใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว
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4.28 การจัดประเภทรายการใหม่
บริษัทได้จัดประเภทรายการใหม่บางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ ณ วันที่ 1 
มกราคม 2560 เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบการเงินงวดปัจจุบันดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ยอดเดิม หลังปรับปรุง เพิ่ม (ลด)

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงก�าหนดช�าระในหนึ่งปี - 459.19 459.19

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ 16,874.09 16,414.90 (459.19)

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

ยอดเดิม หลังปรับปรุง เพิ่ม (ลด)

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงก�าหนดช�าระในหนึ่งปี - 355.83 355.83

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ 17,032.40 16,676.57 (355.83)

4.29 การอนุมัติงบการเงิน 

กรรมการผู้มีอ�านาจของบริษัทได้อนุมัติให้ออกงบการเงินนี้ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

(นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์)
กรรมการบริษัท รักษาการแทน

กรรมการผู้จัดการ

(นายอ�านวย ปรีมนวงศ์)
ประธานกรรมการ ธพส. 
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รายงานประจําป 2561
ใชกระดาษถนอมสายตา (Green Read)

สีกระดาษนวล ชวยลดแสงสะทอนและถนอมสายตา
ทําใหอานไดนานกวา และยังเก็บรักษาไดยาวนาน

โดยที่เนื้อกระดาษไมเปลี่ยนสี 



เลขที่ 120 อาคารธนพิพัฒน 
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
ถนนแจงวัฒนะ แขวงหลักสี่ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท : 0 2142 2222
โทรสาร : 0 2143 8888-9
เว็บไซต : www.dad.co.th 

อีเมล :
info@dad.co.th

เว็บไซตศนูยราชการเฉลิมพระเกียรต ิ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐ 
www.governmentcomplex.com

Facebook :
www.facebook.com/governmentcomplex
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