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(3) VISION & MISSION

ว�สัยทัศน (Vision) 
 เปนองคกรในการพัฒนาและบริหารจัดการศูนยราชการฯ และทรัพยสินอื่นตามนโยบาย
ของรัฐบาลใหเกิดคุณคาสุงสุดแกประเทศชาติตามหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ (Mission)
 เพื่อใหบริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จำกัด เปนองคกรในการพัฒนา และบริหาร
จัดการศูนยราชการฯ และทรัพยสินอื่นตามนโยบายของรัฐบาล ตามวิสัยทัศนที่กำหนดไวขางตน 
จึงไดกำหนดพันธกิจ (Mission) รองรับไว 2 พันธกิจ ไดแก
 1. พัฒนา และบริหารจัดการทรัพยสินอื่นตามนโยบายของรัฐ
 2. สราง และบริหารศูนยราชการฯ ที่ทันสมัยในมิติใหมของการอยูรวมกัน
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(5) COMMITTEE REPORT RISK SERVICES

สารจากประธานกรรมการ

 ในรอบปท่ีผานมา ธพส. ไดดำเนินการกอสรางโครงการศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ และคาดวาจะ
แลวเสร็จสมบูรณภายในป 2553 ขณะนี้ไดมีหนวยงานราชการและผูเชาพื้นที่เขามาใชพื้นที่เปนสวนใหญแลว 
ธพส.จึงเปล่ียนบทบาทหนาท่ีจากผูดำเนินงานควบคุมการกอสรางโครงการมาเปนผูดูแลบริหารจัดการโครงการ 
ที่จะตองมาเนนในการใหบริการดูแลผูเชาเปนหลัก รวมทั้งดูแลจัดการบริหารพื้นที่โครงการใหเปนอาคารที่
นาอยูอาศัยในการทำงานและการใหบริการประชาชน ใหลุลวงไปไดดวยดี
 อยางไรก็ตาม ป 2552 ท่ีผานมานับวาเปนปแหงการเปล่ียนแปลงท่ีทาทายของ ธพส.ท่ีตองดำเนินการ
ทั้งเรงการกอสรางใหแลวเสร็จตามเปาหมาย ในขณะเดียวกันตองดูแลบริหารจัดการหนวยงานผูเชาพื้นที่ที่ได
ทยอยเขามาในที่ทำการใหม และเมื่อมีหนวยงานในสวนที่ใหบริการประชาชนไดยายเขามา ทำใหมีประชาชน
เขามาติดตองานภายในศูนยราชการฯเพิ่มขึ้น ซึ่งเปนอีกเรื่องหนึ่งที่บริษัทฯ ตองเขามาดูแลงานบริการไมวา
จะเปน ระบบขนสงมวลชน ปายบอกทางภายในภายนอกอาคาร ที่จอดรถสาธารณะ เพื่อใหประชาชนเกิด
ความสะดวกสบายในการติดตองานภายในศูนยราชการฯ
 นอกจากนี้การดูแลบริหารจัดการภายในโครงการแลว บริษัทฯยังใหความสำคัญกับพื้นที่โดยรอบโดย
ไดมีสวนในการดูแลปรับปรุงเสนทางการจราจรที่อยูรอบๆโครงการ อยางเชน การขยายเพิ่มชองทางจราจร
ถนนแจงวัฒนะ ฝงดานใต เพื่อใหรถยนตที่เดินทางเขาสูศูนยราชการฯมีความคลองตัวเพิ่มขึ้น และตาม
แผนงานที่ตองดำเนินการเพิ่มถนนเสนทางเขาออกศูนยราชการฯ ที่ยังอยูในระหวางการเจรจากับเอกชนหรือ
หนวยงานอื่นๆที่คาดวาจะบรรลุขอตกลงในอนาคตอันใกลนี้
 สำหรับป 2553 ธพส.ไดเพิ่มความสำคัญในการพัฒนาการบริการเพื่อใหเกิดความพึงพอใจสูงสุดแก
ผูเชาและผูใชบริการภายในศูนยราชการฯ  โดยนำหลักการการบริหารจัดการในลักษณะ Stakeholder Centric 
ท่ีมุงเนนการตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดเสีย (ผูเชา สวนราชการ/พาณิชย และประชาชนผูมาติดตอ) 
เปนเปาประสงคหลัก ดังเชน การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการดำเนินงาน การจัดตั้งศูนย
ใหบริการขอมูลทางโทรศัพท (Call Center) การปรับปรุงปายบอกทางทั้งภายในและภายนอกอาคาร รวมทั้ง
การพัฒนาศักยภาพและการฝกอบรมบุคคลากร
 สำหรับโครงการอ่ืนๆท่ีอยูในความดูแลของธพส. เชนโครงการบานธนารักษ ในจังหวัด ภูเก็ต เชียงใหม 
สุพรรณบุรี และ นนทบุรี นั้น ใน 3 จังหวัดแรกไดมีการทยอยโอนสงมอบสิทธิ์ใหกับขาราชการแลวบางสวน 
เหลือเพียงโครงการฯในจังหวัดนนทบุรีที่ อยูในระหวางการกอสราง รอยละ 32.23 และคาดวาจะแลวเสร็จใน
เดือนพฤศจิกายน 2553 นอกจากนี้ยังมีโครงการสวนขยายของศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ (โซน C) ที่อยู
ในระหวางการนำเสนอกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณา โครงการความรวมมือเพื่อการพัฒนาทรัพยสินของ
รัฐบาลไทยในตางประเทศ โครงการศูนยประชุม จังหวัดภูเก็ต รวมทั้งการพัฒนาโครงการใหมๆตามนโยบาย
ของรัฐ เปนตน
 ธพส. มีความเชื่อมั่นวา ดวยพลังความรวมมืออันดีจากผูบริหารและพนักงานทุกระดับชั้น ตลอดจน
การสนับสนุนจากรัฐบาล กระทรวงการคลัง กรมธนารักษ และผูถือหุน จะชวยสนับสนุนใหการดำเนินงาน
ของธพส. ไดกาวผานพนวิกฤตและนำสูความม่ันคงและบรรลุภาระกิจตามเปาหมายท่ีต้ังไว และในฐานะตัวแทน
ของคณะกรรมการธพส. ใครขอขอบพระคุณทุกทานมา ณ โอกาสนี้

(นางเบญจา  หลุยเจริญ)
ประธานกรรมการ ธพส.
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จำกัด ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท 
ซ่ึงประกอบดวยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ทานท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิในดานตางๆ โดยมีผูอำนวยการฝายตรวจสอบภายใน
เปนเลขานุการ
 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและตามหลักเกณฑ
แนวทางการปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
กระทรวงการคลัง เพื่อสงเสริมใหมีกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ของบริษัทฯ       
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเปนอิสระในการเสนอความคิดเห็น ขอเสนอแนะใหมีการปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อ
การบริหารจัดการท่ีดี การมีจริยธรรมท่ีดี มีความยุติธรรม ความโปรงใส ตามหลักบรรษัทภิบาลท่ีดี เพ่ือประโยชนสูงสุด
ขององคกร
 ในป 2552 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดมีการประชุมรวมกับฝายจัดการ หัวหนาหนวยงานตางๆและหัวหนา
ฝายตรวจสอบภายใน ของบริษัทฯรวมจำนวน 4 คร้ัง เพ่ือสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ การควบคุมภายใน สอบทาน
แผนการสอบบัญชี ความเปนอิสระในการตรวจสอบและการปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐาน ขอกำหนดและกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสรุปเรื่องพิจารณาที่สำคัญ ไดดังนี้
 - สอบทานรายงานทางการเงิน รายไตรมาสและงบการเงินประจำป 2552 โดยประชุมรวมกับฝายจัดการของ
   บริษัทฯและผูสอบบัญชี เพ่ือใหงบการเงินมีความถูกตองเช่ือถือไดและมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ ตาม
   มาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
 - สอบทานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายของคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
   ใหมั่นใจวาการดำเนินงานของบริษัทฯถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ
 - สอบทานเพ่ือใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีดีและมีประสิทธิผล ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
   แผนดิน วาดวยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 รวมกับฝายจัดการและผูตรวจสอบภายใน 
   และติดตามใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
 - กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝายตรวจสอบภายในใหมีความเปนอิสระในการปฏิบัติงานและเปนไปตาม
   มาตรฐานการตรวจสอบ พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำป 2552 รวมทั้งสอบทานรายงานผลการ
   ตรวจสอบและใหความเห็นและขอเสนอแนะแกฝายจัดการในการปรับปรุงแกไขในประเด็นที่สำคัญ
 - พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีและคาตอบแทนของผูสอบบัญชี เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการบริษัทและขออนุมัติ
   จากที่ประชุมผูถือหุนแตงตั้ง สำนักงานการตรวจเงินแผนดิน เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจำป 2552
 คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวารายงานทางการเงินของบริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จำกัดถูกตอง
เชื่อถือไดตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอดังปรากฏตามความเห็นของ
ผูสอบบัญชีตอรายงานการเงินของบริษัทฯ และบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในเพียงพอ เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ

(นายประเสริฐ เลวิจันทร)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี ่ยง

 บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จำกัด (ธพส.) ไดตระหนักถึงความสำคัญในการจัดใหมีระบบการบริหารความเส่ียง
ในอันท่ีจะบงช้ีและปองกันมิใหเกิดความเสียหายหรือผลกระทบใดๆ ตอการดำเนินงาน ไดมีการระบุความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน
ในกระบวนการทำงานดานตางๆ ขององคกร สาเหตุหลักของความเสี่ยง การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยูในปจจุบัน
 ธพส. มีนโยบายใหฝายบริหารฯ จัดใหมีการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) โดยกำหนดนโยบายและ
วัตถุประสงคในการบริหารความเสี่ยง และดำเนินการเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการดำเนินงาน
ขององคกร ไดถูกจัดการใหอยูในระดับที่องคกรยอมรับได โดยไดทำการกำกับดูแลความเสี่ยงแตละประเภท พรอมทั้ง
ติดตามความคืบหนาในการดำเนินการตามมาตรการในการลดความเส่ียงเปนประจำ โดยปจจัยความเส่ียงหลักๆ สามารถ
จำแนกได ดังนี้
 1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ เพื่อใหการดำเนินงานของ ธพส. บรรลุวัตถุประสงคขององคกรอยางมีประสิทธิภาพ 
    จึงจัดใหมีระเบียบปฏิบัติงานในดานตางๆ เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีมาตรฐาน และมีแนวทางปฏิบัติท่ีสอดคลองกัน
    ทั้งองคกรในอันที่จะลดขอผิดพลาด หรือความเสียหายที่จะมีตอองคกร ตลอดจนจัดใหมีระบบการตรวจสอบ
    การดำเนินงานใหเปนไปตามระเบียบ นอกจากนี้ ยังเนนเรื่องการพัฒนาบุคลากร ระบบฐานขอมูล เพื่อให 
    ธพส. มีระบบขอมูลเพื่อการบริหารงานที่เพียงพอ เพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพและทันการ
 2. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติการ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุเปาหมาย หรือแผนงานที่กำหนดไว ธพส. 
    จึงจัดใหมีระบบการควบคุมภายใน มีการอนุมัติโดยถูกตอง และจัดใหมีระบบการสอบยันการปฏิบัติงานโดย
    ฝายงานท่ีเก่ียวของ ท้ังน้ี เพ่ือใหมีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานในทุกข้ันตอน รวมท้ังจัดใหมีระบบการรับเร่ือง
    รองเรียนจากบุคคลภายนอกที่มีประสิทธิภาพเพื่อบริหารความเสี่ยงดานชื่อเสียง
 3. ความเสี่ยงดานการเงิน ธพส. จะเนนเรื่องการบริหารสภาพคลอง เพื่อใหมีสภาพคลองไวรองรับคาใชจายใน
    การดำเนินงานตามแผนงานและงบประมาณประจำป รวมทั้งไดพิจารณาวางแผนทางการเงิน ทำให ธพส. 
    สามารถปดความเสี่ยงดานการเงินในการมีสภาพคลองเพียงพอ สำหรับโครงการศูนยราชการ และโครงการ
    อื่นๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของ ธพส.
 โดยในป 2552 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดปฏิบัติหนาท่ี ในการกำหนดนโยบายยุทธศาสตร เปาหมายของ
การบริหารความเสี่ยงและปฏิบัติงานกำกับดูแล และการนำนโยบายการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติทั่วทั้งองคกร ซึ่งสรุป
สาระสำคัญได ดังนี้
 1. อนุมัตินโยบายและกรอบการทำงานดานการบริหารความเส่ียงขององคกร และกำกับดูแลโครงสรางการทำงาน
    และกระบวนการบริหารความเสี่ยง และการสื่อสารไปยังพนักงานในทุกสวนงาน เพื่อสรางความตระหนักถึง
    ความสำคัญของกระบวนการบริหารความเสี่ยง และเพื่อใหมีการดำเนินกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้ง
    องคกรภายใตกรอบและกระบวนการเดียวกัน
 2. พิจารณากระบวนการและแผนงานการบริหารความเส่ียงเพ่ือใหม่ันใจวา การบริหารความเส่ียงและการควบคุม
    ภายในมีประสิทธิภาพเพียงพอกับระดับความเส่ียงท่ียอมรับได และเหมาะสมกับสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไป
 3. ติดตามผลของกิจกรรมบริหารความเสี่ยงในทุกสวนของอยางสม่ำเสมอ ซึ่งรวมถึงการใหคำแนะนำที่จำเปน
    สำหรับการจัดทำแผนบรรเทาความเส่ียง เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวา องคกรมีแผนบรรเทาความเส่ียงท่ีเหมาะสม
    และเพียงพอสำหรับการ จัดการความเสี่ยง ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ไดพิจารณารายงานการบริหารความเสี่ยง 
    รวมถึงการติดตามแนวโนมท่ีสำคัญของความเส่ียงตางๆ เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวา นโยบายและกรอบการทำงาน
    ดานการบริหารความเส่ียงขององคกร มีความเหมาะสมกับสภาวการณในการดำเนินการจัดการบริหารความเส่ียง
 ธพส. ไดพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงทั้งองคกรอยางตอเนื่อง โดยไดมีการจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุม
ทุกสวนงานท่ีสำคัญ โดยมีการบริหารความเส่ียงท่ีสามารถเช่ือมโยงกับการกำหนดกลยุทธและการวางแผนอยางเหมาะสม 
สามารถคาดการณและจัดการผลกระทบจากเหตุการณที่มีความไมแนนอนไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อสรางความมั่นใจ
ในการบรรลุเปาหมายที่องคกรกำหนดไวได

(นายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง



[ สู ค ว า ม สํ า เ ร็ จ  ]
เดินหนา
[ สู ค ว า ม สํ า เ ร็ จ  ]
เดินหนา
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The Board of Directors
คณะกรรมการบริษัท
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นางเบญจา หลุยเจริญ
ประธานกรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา

 - ปริญญาโท  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 - ปริญญาตรี  นิติศาสตรบัณฑิต   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

 - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ตำแหนงอื่น

 - รองปลัดกระทรวงการคลัง

 - กรรมการบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)

 - กรรมการ การไฟฟานครหลวง 

 - กรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท
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คณะกรรมการบริษัท

นายประสิทธิ์ สืบชนะ
รองประธานกรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา

 - Mini MBA  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

 - ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต 

   (รัฐประศาสนศาสตร) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

 - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ตำแหนงอื่น

 - ที่ปรึกษาดานพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย 

   กรมธนารักษ

 - ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานศาลปกครอง

 - กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

   การเคหะแหงชาติ 

นายรังสรรค ศรีวรศาสตร
กรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา

 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

 - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต 

   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)  

   มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหนงอื่น

 - ผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง

 - กรรมการธนาคารเพื่อการเกษตร

   และสหกรณการเกษตร

 - กรรมการการประปาสวนภูมิภาค
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นายวัฒนา เชาวสกู
กรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา

 - ปริญญาเอก Doctor of Public Administration  

   University of Northern Philippines

 - ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

 - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 - ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ตำแหนงอื่น

 - รองอธิบดีกรมธนารักษ

 - กรรมการบริษัท เอเซีย แปซิฟค 

   โปแตช คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 - กรรมการบริษัท บางพระกอลฟอินเตอรแนชชั่นแนล จำกัด

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
กรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา

 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

   Angelo State, Texas, USA.

 - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ตำแหนงอื่น

 - ผูอำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

   สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

 - กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท 

   หลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

 - ที่ปรึกษากรรมการตรวจสอบ บริษัท จัดการ

   และพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)

 - ที่ปรึกษาและกรรมการบริหารความเสี่ยง ธนาคาร

   พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย

 - กรรมการบริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด
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คณะกรรมการบริษัท

พลเอก วีระกูล ทองมา
กรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา

 - หลักสูตรสืบสวนสอบสวน (ซี ไอ ดี)

 - หลักสูตรชั้นนายพันเหลาสารวัตรสหรัฐอเมริกา 

   โรงเรียนทหารสารวัตรฟอรดแมคแคนเลน อลาบามา  

 - โรงเรียนนายรอย จปร.

ตำแหนงอื่น

 - กรรมการบริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล
กรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา

 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) 

   Walter A. Haas School of Business, University 

   of California at Berkeley

 - ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต  

   (LL.M.) Harvard Law School

 - เนติบัณฑิตไทย (นบท.)

 - ปริญญาตรี (เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง) 

   นิติศาสตรบัณฑิต  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ตำแหนงอื่น

 - รองผูอำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม   
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นายประเสริฐ เลวิจันทร
กรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา

 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สถาบันบัณฑิต

   บริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 - J.L. Kellogg Graduate School of Management, 

   Northwestern University Student Exchange Program

 - ปริญญาตรี B.S. Business Administration, 

   Major in Finance, University of Southern California

ตำแหนงอื่น

 - President, Pacifica Elements Co., Ltd.

 - President, Aspery Hotel

นายปราโมทย โชคศิริกุลชัย
กรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา

 - ปริญญาเอก Special Research Program International 

   Trade Relations and Economics, University of Tokyo, 

   Japan

 - ปริญญาโท International Business, Sophia University, 

   Tokyo, Japan

 - ปริญญาตรี Economics (เกียรตินิยม),  

   MarQuette University, Wisconsin, USA.

 - ปริญญาตรี Business Administration (เกียรตินิยม),  

   MarQuette University, Wisconsin, USA.

ตำแหนงอื่น

 - กรรมการในคณะกรรมการดูแลการดำเนินโครงการ

   นโยบายการเปลี่ยนแปลงสูระบบโทรทัศนดิจิตัล NECTEC  

   กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนยี 

 - ที่ปรึกษา SIPA  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

   และการสื่อสาร
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คณะกรรมการบริษัท

นายอนุพันธ กิจนิจชีวะ
กรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา

 - ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

   (ทางดานการบริหารการพัฒนา) 

   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

 - ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ)  

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

 - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)  

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ตำแหนงอื่น

 - หุนสวนอาวุโสบริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต จำกัด

 - กรรมการบริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต จำกัด

 - กรรมการบริษัท บริหารสินทรัพยอัลฟาแคปปตอล จำกัด

 - กรรมการบริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด

นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล
กรรมการและเลขานุการ

คุณวุฒิทางการศึกษา

 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 

   University of Hartford ประเทศสหรัฐอเมริกา

 - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ตำแหนงอื่น

 - กรรมการบริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด
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คณะกรรมการตามหลักธรรมาภิบาล

คณะกรรมการบริหาร
1. นายรังสรรค    ศรีวรศาสตร   ประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา      เชาวสกู  กรรมการ
3. นายปราโมทย   โชคศิริกุลชัย  กรรมการ
4. กรรมการผูจัดการ ธพส.  กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ
1. นายประเสริฐ   เลวิจันทร ประธานกรรมการ
2. นางสาวรื่นวดี   สุวรรณมงคล กรรมการ
3. พลเอกวีระกูล   ทองมา  กรรมการ
4. ผูอำนวยการฝายตรวจสอบภายใน เลขานุการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
1. นายประสิทธิ์   สืบชนะ  ประธานกรรมการ
2. นายจักรกฤศฏิ์      พาราพันธกุล กรรมการ
3. นายอนุพันธ   กิจนิจชีวะ กรรมการ
4. กรรมการผูจัดการ ธพส.   กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. นายจักรกฤศฏิ์      พาราพันธกุล ประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์      สืบชนะ  กรรมการ
3. นายอนุพันธ       กิจนิจชีวะ กรรมการ
4. กรรมการผูจัดการ ธพส.  กรรมการและเลขานุการ



The Management Team
คณะผูบริหารบริษัท
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นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล
กรรมการผูจัดการ

ประวัติการศึกษา

 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Hartford 

   ประเทศสหรัฐอเมริกา

 - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

คณะผูบริหารบริษัท
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นายทรงพล วงศสกุลวิวัฒน
รองกรรมการผูจัดการ 
สายปฏิบัติการ 

คุณวุฒิทางการศึกษา

 - ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโครงสราง 

   คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร 

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม

คณะผูบริหารบริษัท

นางจิรสา วงศธรรมสรณ
ผูอำนวยการ
สำนักกรรมการผูจัดการ

คุณวุฒิทางการศึกษา

 - ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร สาขาการจัดการภาครัฐ 

   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

 - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
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นางเบญจวรรณ มังคละวิรัช
ผูอำนวยการ
ฝายบัญชี

คุณวุฒิทางการศึกษา

 - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี  

   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

นายฉัตรวิชญ เสริมดำรงศักดิ์
ผูอำนวยการ
ฝายการเงิน

คุณวุฒิทางการศึกษา

 - ปริญญาโทพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต 

   ทางพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร

 - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
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นายชนินทร จงเจริญยานนท
ผูอำนวยการ
ฝายบริหารอาคารและสถานที่

คุณวุฒิทางการศึกษา

 - ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ 

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

 - ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาโยธา 

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

คณะผูบริหารบริษัท

นายเกรียงไกร อินพรวิจิตร
ผูอำนวยการ
ฝายพัสดุและทะเบียนทรัพยสิน

คุณวุฒิทางการศึกษา

 - ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขา 

   Finance Management มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

 - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน-การธนาคาร 

   มหาวิทยาลัยรามคำแหง
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นายกรานต ฉายาวิจิตรศิลป 
ผูอำนวยการ
ฝายการตลาด

คุณวุฒิทางการศึกษา

 - ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร สาขารัฐประศาสนศาสตร 

   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย / Management, UCLA, 

   ประเทศสหรัฐอเมริกา

 - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด 

   มหาวิทยาลัยรังสิต

นายรณชัย สืบสุรียกุล
ผูอำนวยการ
ฝายควบคุมระบบอาคาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

 - ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

   สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยขอนแกน
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คณะผูบริหารบริษัท

นายสุรชัย สกุลเตชะธนา
ผูอำนวยการ
ฝายตรวจสอบภายใน

คุณวุฒิทางการศึกษา

 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) 

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

 - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

นายไพบูลย พลประจักษ 
ผูอำนวยการ
ฝายกฎหมาย

คุณวุฒิทางการศึกษา

 - ปริญญาโท คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 - เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา

 - ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

    



นายพิสิฏฐ อาวัชนากร
ผูอำนวยการ
ฝายบริหารโครงการ

คุณวุฒิทางการศึกษา

 - ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาโยธา (MSCE)

   University of Pittsburgh ประเทศสหรัฐอเมริกา

 - ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาโยธา

   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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ร.ต.อ. ภูมินทร พึ่งสุจริต
ผูเชี่ยวชาญอาวุโส

คุณวุฒิทางการศึกษา

 - ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 - ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาอุตสาหการ 

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร



Operations Report 2009
สรุปผลการดำเนินงาน ป 2552



 คำอธ�บายและการว�เคราะหฐานะการเง�นและผลการดำเนินงานของบร�ษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จำกัด (ธพส.)

 ธพส. เปนรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง กำกับดูแลโดยกรมธนารักษ ภารกิจแรกในการดำเนินการ คือ การกอสราง
อาคารโครงการศูนยราชการกรุงเทพมหานคร ถนนแจงวัฒนะ บนที่ราชพัสดุซึ่งเชาจากกระทรวงการคลัง มีระยะเวลาในการ
กอสราง 3 ป (ป 2548 - ป 2551) โดย ธพส. เปนผูบริหารอาคารและใหเชาแกกรมธนารักษในฐานะผูทำนิติกรรมแทน
หนวยงานภาครัฐเปนเวลา 30 ป (ป 2551- ป 2581) ตามที่ไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2547 
นอกจากนี้ ธพส. ยังบริหารจัดการทรัพยสินรัฐบาลตามนโยบายของรัฐบาล เชน โครงการบานธนารักษ
 
 ธพส. ไดจัดต้ังบริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด และไดจดทะเบียนจัดต้ังเปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2548 
ทุนจดทะเบียนจำนวน 10,000 บาท โดย ธพส. ถือหุนจำนวน 490 หุน เปนเงิน 4,900 บาท คิดเปนรอยละ 49 ของทุนที่ออก
และเรียกชำระแลว สำหรับหุนที่เหลืออีกจำนวน 510 หุน คิดเปนรอยละ 51 ปจจุบันถือโดยบุคคลธรรมดา

 การจัดตั้งบริษัทดีเอดี เอสพีวี จำกัด มีจุดประสงคเพื่อเปนนิติบุคคลเฉพาะกิจ ประกอบธุรกิจการแปลงสินทรัพย
เปนหลักทรัพยภายใตโครงการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพยของโครงการศูนยราชการกรุงเทพมหานคร ถนนแจงวัฒนะ ท่ีไดรับอนุมัติ
จากหนวยงานของรัฐ ตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ ตามการตีความมาตรฐานการบัญชี เร่ืองท่ี 2 เร่ืองงบการเงินรวม
- บริษัทยอยที่เปนกิจการเฉพาะกิจ ธพส. มีหนาที่ตองจัดทำงบการเงินรวมที่มีเอสพีวีเปนบริษัทยอย โดย ธพส. รับรูหนี้สิน
จากการโอนสิทธิเรียกรองในการรับเงินตามโครงการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพยของโครงการศูนยราชการฯ ตามกระแสเงินสด
ท่ีไดรับจากเอสพีวี และรับรูดอกเบ้ียจายตามวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง ซ่ึงบันทึกเปนตนทุนอาคารใหเชาตามสัดสวนงานกอสราง
ท่ีแลวเสร็จและหยุดรับรูดอกเบ้ียเม่ือโครงการแลวเสร็จ ในป 2552 ธพส.ไดบันทึกปรับปรุงภาษีโรงเรือนและท่ีดินสำหรับป 2551
จำนวน 52.48 ลานบาท โดยไดแกไขขอผิดพลาดตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยปรับยอนหลังในงบการเงิน
สำหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 ทำใหกำไร(ขาดทุน)สะสมในสวนของผูถือหุนลดลงจำนวน 52.48 ลานบาท และกำไรสุทธิ
ลดลงดวยจำนวนเดียวกัน

 
 1. ผลการดำเนินงานของ ธพส. และบร�ษัทยอย

 ธพส. และบริษัทยอยมีรายไดรวมในป 2552 จำนวน 2,740,410,337 บาท เพิ่มขึ้นเปนจำนวน 863,221,477 บาท
จากรายไดรวมจำนวน 1,877,188,860 บาท ในป 2551 คิดเปนอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 45.98 ประกอบดวยรายไดคาเชาและ
คาบริการโครงการศูนยราชการจำนวน 2,280,209,944 บาท รายไดคาเชาและคาบริการพื้นที่ธุรกิจโครงการศูนยราชการ
จำนวน 170,947,246 บาท รายไดคากอสรางโครงการบานธนารักษจำนวน 143,545,677 บาท รายไดดอกเบี้ยรับจำนวน 
143,974,858 บาท และรายไดอ่ืนจำนวน 1,732,612 บาท อน่ึง รายไดคาเชาและคาบริการโครงการศูนยราชการ รวมถึงรายได
คาเชาและคาบริการพื้นที่ธุรกิจโครงการศูนยราชการเพิ่มขึ้นจากป 2551 รอยละ 100 และรอยละ 4,051 ตามลำดับ เนื่องจาก
บริษัทดำเนินกิจการและรับรูรายไดจากโครงการศูนยราชการเต็มปในป 2552  ในขณะท่ีบริษัทรับรูรายไดจากโครงการศูนยราชการ
ในป 2551 เพียง 6 เดือน โดยเร่ิมต้ังแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2551 ตามสัญญาเชาพ้ืนท่ีอาคาร สัญญาบริการ และสัญญาบริการ
จัดหาเฟอรนิเจอรกับกรมธนารักษ อยางไรก็ดี รายไดดอกเบ้ียรับลดลงรอยละ 56.96 จากป 2551 เน่ืองจากการลดลงของสัดสวน
เงินลงทุนช่ัวคราวจาก 2,879,000,000 บาท ในป 2551 เปน 881,242,000 บาท ในป 2552 เน่ืองจากจายคากอสรางศูนยราชการ

 สำหรับคาใชจายในการบริหารในป 2552 จำนวน 1,262,432,611 บาท เพ่ิมข้ึนจำนวน 627,112,893 บาทจากคาใชจาย
จำนวน  635,319,718 บาท ในป 2551 คิดเปนอัตราเพ่ิมข้ึนรอยละ 98.71 โดยคาใชจายท่ีสำคัญไดแก ตนทุนคาเชาและคาบริการ
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โครงการศูนยราชการจำนวน 996,969,687 บาท ตนทุนคากอสรางโครงการบานธนารักษจำนวน 139,100,502 บาท 
และคาใชจายในการบริหารจำนวน 126,362,422 บาท อนึ่ง ในป 2552 ธพส. และบริษัทยอยมีตนทุนทางการเงินจำนวน 
1,160,510,166 บาท เพิ่มขึ้นจำนวน 331,540,938 บาท จากเดิม 828,969,229 บาทในป 2551 คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้น
รอยละ 39.99 บริษัทไมมีภาระภาษีเงินไดนิติบุคคลในป 2552 เนื่องจากมีผลขาดทุนสะสมยกมา ซึ่งสามารถนำมาหักเปน
คาใชจายทางภาษีได สงผลใหในป 2552 ธพส. และบริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 317,467,560 บาท ลดลงเปนจำนวน 95,432,353 บาท 
จากกำไรสุทธิจำนวน 412,899,913 บาท ในป 2551 คิดเปนอัตราลดลงรอยละ 23.11

 2. ฐานะทางการเง�นของ ธพส. และบร�ษัทยอย

 สินทรัพย
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 ธพส. และบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมมีมูลคาท้ังส้ิน 26,575,255,817 บาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 2.67 
จาก 25,884,832,514 บาท ณ สิ้นป 2551 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายไดคางรับ เงินลงทุนระยะยาว อาคารและ
อุปกรณใหเชา รวมไปถึงสินทรัพยไมมีตัวตน ท้ังน้ี โครงสรางสินทรัพยหลักของ ธพส. และบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 
ไดแก

  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด จำนวน 2,777,174,182 บาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 10.45 ของสินทรัพยรวม  
  ลดลงรอยละ 34.03 จาก 4,209,774,662 บาท ณ สิ้นป 2551 เนื่องจากนำไปชำระคากอสรางโครงการ
  ตามความกาวหนาของการกอสรางโครงการศูนยราชการ 
  เงินลงทุนช่ัวคราว จำนวน 881,242,000 บาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 3.32 ของสินทรัพยรวม ลดลงรอยละ 69.39  
  จาก 2,879,000,000 บาท  ณ ส้ินป 2551 เน่ืองจาก ธพส. นำเงินลงทุนช่ัวคราวไปชำระคากอสรางโครงการศูนยราชการ  
  และจากการจัดเงินลงทุนประเภทเงินฝากประจำ 3 เดือนเปนเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดของบริษัทยอย
  จำนวน 950.84 ลานบาท โดยเงินลงทุนชั่วคราวแบงเปนตั๋วแลกเงินจำนวน 61.20 ลานบาท และตั๋วสัญญา
  ใชเงินจำนวน  820.04 ลานบาท 
  เงินลงทุนระยะยาว จำนวน 1,357,760,516 บาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 5.11 ของสินทรัพยรวม เพ่ิมข้ึนรอยละ
  70.76 จาก 795,113,551 บาท  ณ ส้ินป 2551 เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของเงินกันสำรองเพ่ือชำระคืนหุนกูระยะยาว 
  ของบริษัทยอย
  อาคารและอุปกรณใหเชาสุทธิจำนวน 16,129,959,004 บาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 60.70 ของสินทรัพยรวม เพ่ิมข้ึน
  รอยละ 168.93 จาก 5,997,809,432 บาท ณ ส้ินป 2551 โดยเปนอาคารและระบบประกอบอาคารท่ีใหกรมธนารักษ
  เชาตามสัญญาเชาระยะเวลา 30 ป รวมท้ังอุปกรณและครุภัณฑท่ีใหกรมธนารักษเชาตามสัญญาเชาระยะเวลา 5 ป 
  งานระหวางกอสราง - โครงการศูนยราชการ จำนวน 3,811,725,774 บาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 14.34  
  ของสินทรัพยรวม  ลดลงรอยละ 62.01 จาก 10,032,386,310 บาท  ณ สิ้นป 2551 โดยไดโอนเปนอาคาร
  และอุปกรณใหเชาตามความสำเร็จของงานกอสรางโครงการศูนยราชการกรุงเทพมหานคร 

 หนี้สิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ธพส. และบริษัทยอยมีหนี้สินรวมมูลคา 26,508,277,494 บาท เพิ่มขึ้นรอยละ 1.43 จาก 
26,135,321,751 บาท ณ สิ้นป 2551 ทั้งนี้ โครงสรางหนี้สินหลักของ ธพส. และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 
ประกอบดวย
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เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด

628,406,000 

(2,060,700,882)

(305,598)

(1,432,600,480)

4,209,774,662 

2,777,174,182 

1,154,020,842 

(2,459,340,696)

(763,272)

(1,306,083,126)

5,515,857,788 

4,209,774,662 

 

  ดอกเบ้ียคางจายของบริษัทยอย จำนวน 148,079,313 บาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.56 ของหน้ีสินรวมโดยเปน
  ดอกเบี้ยคางจายของหุนกูที่ออกภายใตโครงการศูนยราชการกรุงเทพมหานคร ถนนแจงวัฒนะ
  รายไดคาเชา/คาบริการรับลวงหนา จำนวน 1,720,124,166 บาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 6.49 ของหนี้สินรวม  
  ประกอบดวยรายไดคาเชาพ้ืนท่ีธุรกิจโครงการศูนยราชการรับลวงหนาจำนวน 9,966,708 บาทและรายไดคาเชา/คาบริการ
  โครงการศูนยราชการรับลวงหนาจำนวน 1,710,157,458 บาท โดยบริษัทไดรับคาเชา/คาบริการจากกรมธนารักษ 
  ของหนวยงานท้ังหมด 29 หนวยงาน ตามสัญญาเชาพ้ืนท่ีอาคาร สัญญาบริการ และสัญญาบริการจัดหาเฟอรนิเจอร 
  จำนวน 2,280,209,944 บาท สำหรับคาเชา/คาบริการ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2553  
  โดยรับรูเปนรายไดคาเชา/คาบริการโครงการศูนยราชการจำนวน 570,052,486 บาท คงเหลือเปนรายไดคาเชา/
  คาบริการโครงการศูนยราชการรับลวงหนาจำนวน 1,710,157,458 บาท
  หุนกูระยะยาวของบริษัทยอย จำนวน 24,000,000,000 บาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 90.54 ของหน้ีสินรวม เปนหุน
  กูระยะยาวตามโครงการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย ภายใตโครงการศูนยราชการกรุงเทพมหานคร ถนนแจงวัฒนะ

 สวนของผูถือหุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ธพส. และบริษัทยอยมีสวนของผูถือหุนเทากับ 66,978,323 บาท เพิ่มขึ้นรอยละ 126.74 
จากส้ินป 2551 ท่ีขาดทุนเกินทุนเทากับ 250,489,237 บาท (ปรับปรุงผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาดทางการบัญชี) โดยเปนการ
เพ่ิมข้ึนจากกำไรสุทธิประจำป 2552 จำนวน 317,467,560 บาท ท้ังน้ี สวนของผูถือหุนของบริษัท ประกอบดวย ทุนจดทะเบียน
ท่ีเรียกชำระแลว 258,338,120 บาท  แบงเปนหุนสามัญจำนวน 25,833,812 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท และขาดทุนสะสม
ที่ยังไมไดจัดสรรจำนวน 481,918,812 บาท และสวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอยจำนวน 290,559,015 บาท 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 ธพส. และบริษัทยอยมีสวนของผูถือหุนท่ีขาดทุนเกินทุนเทากับ 250,489,237 บาท ซ่ึงเกิดจาก
สวนของผูถือหุน ณ สิ้นป 2551 ที่ขาดทุนเกินทุนกอนปรับปรุงเทากับ 198,013,057 บาท และการปรับยอนหลังงบการเงิน
งวดป 2551  จำนวน 52,476,180 บาท ซึ่งเปนผลจากการบันทึกปรับปรุงภาษีโรงเรือนและที่ดินสำหรับป 2551 ตามที่กลาว
ขางตน

 ในป 2552 ธพส. และบริษัทยอยมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวดจำนวน 4,209,774,662 บาท
และมีเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 628,406,000 บาท อยางไรก็ดี ธพส. และบริษัทยอยมีกระแสเงินสด

(29) Operations Report 2009

         ผลการดำเนินงาน ป 2552





อัตราสวนสภาพคลองทางการเงิน (Liquidity Ratio)

1. อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)

2. อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)

1. อัตราสวนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เทา)

1.95

1.49

1.27

4.07

3.54

1.50

 

 สุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินเพ่ือเปนเงินสดจายชำระเจาหน้ีเชาซ้ือจำนวน 305,598 บาท และกระแสเงินสดสุทธิใชไป
ในกิจกรรมลงทุนจำนวน 2,060,700,882 บาท ซึ่งสวนใหญเปนเงินสดจายคางานระหวางกอสรางโครงการศูนยราชการจำนวน 
3,385,378,552 บาท เงินสดจายคืนเงินประกันผลงานจำนวน 85,517,790 บาท เงินสดจายคืนเงินคาปรับงานระหวางกอสราง
จำนวน 60,900,000 บาท และเงินสดจายในเงินลงทุนระยะยาวจำนวน 511,000,000 บาท ในขณะที่ ธพส. และบริษัทยอย
มีเงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราวสุทธิ 1,997,758,000 บาท สงผลให ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552  ธพส. และบริษัทยอย
มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเปนจำนวน 2,777,174,182 บาท ซ่ึงลดลงจำนวน 1,432,600,480 บาทจาก ณ ส้ินป 2551
ที่จำนวน 4,209,774,662 บาท หรือคิดเปนรอยละ 34.03 

 อัตราสวนสภาพคลองและอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วของ ธพส. และบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 เทากับ
1.95 เทา และ 1.49 เทา ตามลำดับ ลดลงจากสิ้นป 2551 ซึ่งอยูที่ 4.07 เทา และ 3.54 เทา ตามลำดับ โดยมีสาเหตุหลัก
มาจากการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราวเพื่อนำไปจายคากอสรางโครงการศูนยราชการ 
รวมถึงการเพ่ิมข้ึนของงานจางกอสรางอาคารและลานรอบอาคารคางจาย งานจางตกแตงภายในอาคารคางจาย และภาษีโรงเรือน
และที่ดินคางจาย ในขณะที่อัตราสวนความสามารถชำระดอกเบี้ยของ ธพส. และบริษัทยอยในป 2551 และป 2552
ไมแตกตางกันมาก โดยอยูที่ระดับ 1.27 - 1.50 เทา ซึ่งยังแสดงถึงความสามารถในการจายดอกเบี้ยที่ดี
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 ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐  พรรษา ๕  ธันวาคม ๒๕๕๐ 
   
 ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เร่ิมดำเนินการกอสรางมาต้ังแตป 2548 ธพส. ไดเร่ิมทยอย
สงมอบพ้ืนท่ีเพ่ือใหหนวยงานยายเขาใชประโยชนต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2551 โดยสงมอบพ้ืนท่ีภายในป 2551 จำนวน 7 หนวยงาน
 ในป 2552 ธพส. ไดสงมอบพ้ืนท่ีเพ่ือใหหนวยงานยายเขาใชประโยชน เพ่ิมเติมอีก 16 หนวยงาน รวมหนวยงานยายเขา
ทั้งสิ้น 23 หนวยงาน จาก 29 หนวยงานหลัก ประกอบดวย  

 • สำนักงานศาลปกครอง  
 • กรมการพัฒนาชุมชน 
 • สำนักงานกิจการยุติธรรม 
 • สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 • ศาลลมละลายกลาง 
 • สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
 • สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
 • กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
 • สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) 
 • สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 9 
 • ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง 
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 • สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) 
 • สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกลา  
 • ศาลรัฐธรรมนูญ  
 • สำนักประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษ  
 • กรมที่ดิน   
 • องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน)   
 • สำนักงานตำรวจแหงชาติ 
  กองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 1 
  กองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 3 
  กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเก่ียวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สำนักงานจเรตำรวจแหงชาติ
 • สำนักงานผูตรวจการแผนดิน  
 • สำนักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) 
 • สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
 
 สำหรับหนวยงานท่ีเหลือ ท่ีไดเตรียมการยายเขา ไดแก สำนักงานสถิติแหงชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
สถาบันพระปกเกลา กระทรวงยุติธรรม (สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน กรมคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพ กรมคุมประพฤติ) ศาลฎีกา สำนักงานอัยการสูงสุด สถาบันนิติวิทยาศาสตร กรมสอบสวนคดีพิเศษ
กระทรวงการตางประเทศ (สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ ฝายหนังสือเดินทางทูตและราชการ กองหนังสือเดินทาง
กรมการกงสุล สำนักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ มูลนิธิรักษไทย) และสำนักงานตำรวจแหงชาติ 
(สำนักตรวจสอบภายใน) ซึ่งปจจุบันอยูระหวางการตกแตงพิเศษเพิ่มเติม  คาดวาจะสามารถยายเขาไดทั้งหมดประมาณ
กลางป  2553 
 รวมพื้นที่หนวยงานที่สงมอบแลว จำนวน  402,877 ตารางเมตร คิดเปนรอยละ 83.04 จากพื้นที่หนวยงานทั้งหมด 
484,000 ตารางเมตร 
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ผลการดำเนินงานป 2552

พื้นที่หนวยงานราชการทั้งสิ้น 484,000 ตารางเมตร แบงเปน

 ผลดำเนินงานภายในป 2552  

  

   

 

     1. งานกอสราง
      1) งานกอสรางอาคารท่ีทำการศาลปกครอง (สัญญาท่ี 1) ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เร่ิมดำเนินการกอสรางมาต้ังแต
วันที่ 22 มิถุนายน 2548-วันที่ 31 สิงหาคม 2551 โดยบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 
ซ่ึงสำนักงานศาลปกครองไดเขาใชพ้ืนท่ีเม่ือวันท่ี 14 กรกฎาคม 2551

สภาพพื้นที่กอสรางบริเวณโซนเอ เดือนธันวาคม 2551

สภาพพื้นที่กอสรางบริเวณโซนเอ เดือนธันวาคม 2552

12%

31%

56%

โซน A

โซน B

โซน A

อาคารสำนักงานการปกครอง 56,540 ตร.ม.

อาคารและหนวยงานยุติธรรม 150,000 ตร.ม.

อาคารรวมหนวยงานราชการ 277,460 ตร.ม.



 9) งานซื้อขายพรอมติดตั้งครุภัณฑ สำหรับอาคารสำนักงานบี สวนที่ 1 (สัญญาที่ 8.2) เริ่มดำเนินการมาตั้งแต
วันท่ี 20 กรกฎาคม 2551 โดยบริษัท สยามสตีลอินเตอรเนช่ันแนล จำกัด (มหาชน) ดำเนินการแลวเสร็จเม่ือวันท่ี 16 กันยายน 2552
 10) งานซ้ือขายพรอมติดต้ังครุภัณฑ สำหรับอาคารสำนักงานบี สวนท่ี 2 และอาคารประกอบ (สัญญาท่ี 8.3) เร่ิมดำเนินการ
มาตั้งแตวันที่ 20 กรกฎาคม 2551 โดยบริษัท สยามสตีลอินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) มีผลงานกอสรางสะสมในเดือน
ธันวาคม 2552 รอยละ 99.98
 11) งานตกแตงภายในอาคารเอ (สัญญาท่ี 8.4) เร่ิมดำเนินการมาต้ังแตวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2551 โดยผูรับจางกอสรางกิจการรวมคา
สยามสตีล-กนกเฟอรนิเจอร  มีผลงานกอสรางสะสมในเดือนธันวาคม 2552 รอยละ 80.02
 12) งานตกแตงภายในอาคารบี (สัญญาท่ี 8.5) เร่ิมดำเนินการมาต้ังแตวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2551 โดยผูรับจางกอสราง
กิจการรวมคา สยามสตีล-กนกเฟอรนิเจอร ดำเนินการแลวเสร็จเมื่อวันที่  16 กันยายน 2552
 13) งานตกแตงภายในอาคารประกอบ (สัญญาที่ 8.6)  เริ่มดำเนินการมาตั้งแตวันที่ 28 กุมภาพันธ 2551 โดยบริษัท 
บางกอก เดค-คอน จำกัด มีผลงานกอสรางสะสมในเดือนธันวาคม 2552 รอยละ 97.74
 14) งานกอสรางโครงขายถนนท่ีเช่ือตอโครงการ (สัญญาท่ี 9) เร่ิมดำเนินการมาต้ังแตวันท่ี 30 มกราคม 2551 โดยบริษัท 
อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จำกัด (มหาชน) มีผลงานกอสรางสะสมในเดือนธันวาคม 2552 รอยละ 92.48
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 2) งานกอสรางอาคารเอ อาคารจอดรถเอ และลานรอบอาคารเอ (สัญญาที่ 2) เริ่มดำเนินการกอสรางมาตั้งแตวันที่ 
16 พฤษภาคม 2549 โดยบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียร่ิง แอนด คอนสตรัคช่ัน จำกัด (มหาชน) มีผลงานกอสรางสะสมในเดือน
ธันวาคม 2552 รอยละ 95.32 ในป 2552 สามารถสงมอบพ้ืนท่ีท่ีกอสรางแลวเสร็จ ดังนี้ 
   ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคา
   ศาลรัฐธรรมนูญ
   ศาลลมละลายกลาง
   พื้นที่สวนกลาง
 3) งานกอสรางอาคารบี พรอมลานรอบอาคารบี (สัญญาท่ี 3) เร่ิมดำเนินการกอสรางมาต้ังแตวันท่ี 16 พฤษภาคม 2549
โดยบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จำกัด (มหาชน) ดำเนินการแลวเสร็จเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552
 4) งานกอสรางอาคารจอดรถบี ศูนยประชุม และหอพัก (สัญญาท่ี 4) เร่ิมดำเนินการกอสรางมาต้ังแตวันท่ี 16 พฤษภาคม 
2549 โดยบริษัท ซิโน-ไทยเอ็นจีเนียร่ิง แอนด คอนสตรัคช่ัน จำกัด (มหาชน) ดำเนินการแลวเสร็จ เม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม 2552
 5) งานกอสรางระบบสาธารณูปโภค และอาคารควบคุม (สัญญาที่ 5) เร่ิมดำเนินการมาต้ังแตวันท่ี 16 พฤษภาคม 
2549 โดยบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียร่ิง แอนด คอนสตรัคช่ัน จำกัด (มหาชน) มีีผลงานกอสรางสะสมในเดือน ธันวาคม
2552 รอยละ 100
 6) งานเตรียมพ้ืนท่ีกอสราง (สัญญาท่ี 6) เร่ิมดำเนินการมาต้ังแตวันท่ี 3 ตุลาคม 2548 โดยบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียร่ิง 
แอนด คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) มีผลงานดำเนินการแลวเสร็จเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2549
 7) งานกอสรางภูมิสถาปตยกรรม สวนงานตนไมพืชพรรณและตกแตง พรอมระบบรดน้ำและระบายน้ำ (สัญญาที่ 7) 
เร่ิมดำเนินการมาต้ังแตวันท่ี 11 ตุลาคม 2549 โดยบริษัท กรีนท้ัมบ มีผลงานกอสรางสะสมในเดือนธันวาคม 2552 รอยละ 87.55
 8) งานซ้ือขายพรอมติดต้ังครุภัณฑ สำหรับอาคารสำนักงานเอ (สัญญาท่ี 8.1) เร่ิมดำเนินการมาต้ังแตวันท่ี 20 กรกฎาคม 
2551 โดยบริษัท สยามสตีลอินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  มีผลงานกอสรางสะสมในเดือนธันวาคม 2552 รอยละ 95

สภาพพื้นที่กอสรางบริเวณโซนเอ เดือนธันวาคม 2552

ผลการดำเนินงาน ป 2552
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บร�เวณโซนบี  

สภาพพื้นที่กอสรางบริเวณโซนบี เดือนธันวาคม 2552

สภาพพื้นที่กอสรางบริเวณโซนบี เดือนธันวาคม 2552



บร�เวณโซนบี  

ภาพการกอสราง ดานทิศตะวันออกอาคารบี สัญญา 3 ธันวาคม 2552
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ภาพการกอสราง ดานทิศตะวันออกอาคารบี สัญญา 3 ธันวาคม 2551



บร�เวณโซนบี  

ภาพการกอสรางหอพักและอาคารจอดรถบี สัญญา 4 เดือนธันวาคม 2552
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   ภาพการกอสรางหอพักและอาคารจอดรถบี สัญญา 4 เดือนธันวาคม 2551



ภาพงานตกแตงภายใน

ภาพงานตกแตงภายใน
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ภายในอาคารศาลและหนวยงานยุติธรรม
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   2. งานบริหารอาคารและสถานที่
 
 2.1 งานดานการรักษาความปลอดภัย
 ในรอบป 2552 ธพส.ไดเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัย ภายในศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
เพ่ือรับมือกับสถานการณตางๆ ท้ังในการดานการจัดทำแผน การต้ังคณะทำงานเพ่ือปฎิบัติตามอำนาจหนาท่ี และความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับความปลอดภัยในภาวะวิกฤต รวมทั้งการประสานงานกับหนวยงานโดยรอบศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อการ
เตรียมพรอม นอกจากน้ีธพส. ยังไดติดต้ังระบบรักษาความปลอดภัย (Security) มาเสริมในดานการรักษาความปลอดภัยเฉพาะดาน
บริเวณประตูทางเขา – ออกอาคาร เชน การติดตั้งเครื่องตรวจจับการพกพาอาวุธและวัตถุระเบิด และเตรียมมาตรการ
การตรวจสอบการเขาออกอาคารท่ีเปนลำดับตามระดับการรักษาความปลอดภัย โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผูบริหารหนวยงาน
และเจาหนาที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติงานภายในศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 
 ในสถานการณปกติ นอกจากไดจัดใหมีระบบรักษาความปลอดภัยท้ังภายใน และภายนอกอาคารท่ัวบริเวณศูนยราชการ
เฉลิมพระเกียรติฯ ตลอด 24 ช่ัวโมง ไมเวนวันหยุด โดยมีเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยท้ังชาย-หญิง เพ่ือคอยอำนวยความสะดวก
และดูแลรักษาความปลอดภัย จำนวน 147 คน ยังไดเพิ่มการติดตั้งระบบควบคุมการเขา-ออก (Access Control) บริเวณ
ประตูทางเขา - ออกอาคาร และเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัย โดยการเพิ่มเติมระบบกลองโทรทัศนวงจรปด 
(CCTV) ในบริเวณจุดเสี่ยง จำนวน 1,400 ชุด ทั้งในและนอกอาคารโดยรอบศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
 สำหรับในสวนความปลอดภัยในการอยูอาศัยภายในอาคาร ในป 2552  ธพส. ไดรวมกับสำนักปองกันและบรรเทา
สาธารณะภัยกรุงเทพมหานครไดจัดอบรมดับเพลิงเบื้องตน และซอมอพยพหนีไฟ ใหกับเจาหนาที่ภายในอาคารสำนักงาน
ศาลปกครองเพื่อซักซอมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและเพลิงไหมในอาคาร

 2.2 งานดานรักษาความสะอาด ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม
     ดานความสะอาด ความปลอดภัยอาชีวอนามัย
     สำหรับการจัดการดานความสะอาดภายในโครงการ ธพส.ไดจัดใหมีพนักงานรักษาความสะอาดพื้นที่สวนกลาง
ของศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ทั่วบริเวณจำนวน 173 คน คอยดูแลความสะอาดพื้นที่สวนกลาง เชน ลานเอนกประสงค 
บริเวณโถงและภายในลิฟทโดยสาร โถงทางเดิน หองน้ำสวนกลาง พื้นที่พาณิชย บันไดเลื่อน ชองบันไดหนีไฟ ลานจอดรถ 
และถนนภายในรอบศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยในป 2552 ท่ีผานมาไดมีการระบาดของโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009
ธพส. ไดมีมาตราการการควบคุมการแพรระบาดภายในอาคาร โดยไดเพ่ิมการรักษาความสะอาดอยางตอเน่ือง ดวยการใชน้ำยา
ที่มีสวนผสมของน้ำยาฆาเชื้อโรคทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสทุก 1 ชั่วโมง เชน ลูกบิดประตู ราวบันได ปุมกดลิฟท 
และบริเวณที่จับประตูทางเขา-ออก การทำความสะอาดชองลมดวยน้ำยาฆาเชื ้อโรค การเพิ่มปริมาณอากาศบริสุทธิ ์
เพื่อใหมีอากาศหมุนเวียนภายในอาคารเพิ่มขึ้น การเชิญวิทยากรจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มาใหความรู 
ความเขาใจ และคำแนะนำในการปองกันไขหวัด 2009 ใหกับผูแทนหนวยงาน และผูแทนพนักงานรักษาความสะอาด
ของแตละหนวยงานภายใตหัวขอ “รูเทาทันโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009”  
 นอกจากนี้ ธพส. และสำนักงานเขตหลักสี่ ไดดำเนินการฉีดพนหมอกควันกำจัดยุง บริเวณพื้นที่อาคารเอ และอาคาบี 
รวมถึงการกำจัดหนูและแมลงในจุดที่พบ เนื่องจากเดิมอาคารยังมีการกอสรางที่ยังไมแลวเสร็จอยูในบางสวน จึงเปนเหตุ
ใหมียุง แมลงและหนู เล็ดลอดเขามาไดชองหรือพื้นที่ที่เปดไว

     ดานสิ่งแวดลอม
     ในป 2552 น้ัน การกอสรางอาคารในโครงการฯ ในสวนโครงสรางหลักไดดำเนินแลวเสร็จและไดมีการสงมอบพ้ืนท่ี
ใหผูรับเหมาในสัญญาอื่นๆ เพื่อดำเนินการในสวนตกแตงตอ ซึ่ง ธพส. ไดจัดใหมีการอบรมความปลอดภัยในการทำงาน
ใหแกผูรับเหมาท่ีจะเขามาตกแตงพ้ืนท่ีเพ่ิมเติมในศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เพ่ือใหผูรับเหมาปฏิบัติงานดวยความปลอดภัย 
ลดการเกิดอุบัติเหตุ รวมท้ังปองกันมลพิษ ฝุน กล่ิน ควัน  และเสียงท่ีจะกอความรำคาญใหกับหนวยงาน และผูเขามาใชบริการ
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ และเพื่อสรางความมั่นใจในการอาศัยภายในอาคารศูนยราชการฯ ธพส. ไดดำเนินการจาง
สำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เขามาดำเนินการ



ตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดลอมในบริเวณพ้ืนท่ีสวนกลางและสำนักงานของหนวยงานตาง ซ่ึงผลการตรวจวัดส่ิงแวดลอมท้ัง ความช้ืน
ความเขมขนของฝุน อุณหภูมิและปริมาณสารเคมีในบริเวณสำนักงานโดยเฉลี่ยอยูในเกณฑ “มาตรฐานปกติ”

 2.3 งานดานวิศวกรรมประกอบอาคาร
  จัดใหมีทีมงานบริหารจัดการ วิศวกร และชางเทคนิค จำนวน 88 คน เพ่ือกำกับ ดูแล ควบคุม และบำรุงรักษา
งานระบบไฟฟาและเคร่ืองกลประกอบอาคาร เพ่ือใหเคร่ืองจักรและอุปกรณมีความพรอมใชงาน เชน ระบบไฟฟาและไฟฟาส่ือสาร 
ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบสงจายน้ำประปาและสุขาภิบาล ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม ระบบดับเพลิง 
ระบบขนสงแนวดิ่ง เปนตน
  วางแผน และดำเนินงานดานอนุรักษพลังงาน โดยกำหนดมาตรการและควบคุมการใชพลังงานของอาคาร 

   3. งานดานการจัดการจราจรในศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
 ระบบขนสงภายในและการประสานงานระบบขนสงภายนอกศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
 ธพส. ไดใหบริการรถโดยสารภายในโครงการ โดยไดรับมอบรถโดยสารปรับอากาศจำนวน 5 คัน เพ่ือใหบริการขาราชการ
และผูมาติดตอราชการสำหรับการเดินทางภายในศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันราชการตั้งแตเวลา 06.30-20.00 น. 
รถโดยสารปรับอากาศแบบชานต่ำ หรือ LOW FLOOR BUS ท่ีถูกออกแบบเพ่ือคนท้ังมวล หรือ Universal Design และไดมีการเพ่ิม
ระบบพ้ืนลาดเอียง เพ่ืออำนวยความสะดวกผูพิการท่ีใชรถ Wheel Chair นอกจากน้ียังไดกำหนดใหใชกาซธรรมชาติอัด (CNG)
เปนเชื้อเพลิง เพื่อใหมีมลพิษต่ำและชวยรักษาสภาวะแวดลอมภายในโครงการฯ
 
 และเพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบจราจรเช่ือมตอศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ธพส. ไดทำโครงการ
สำรวจขอมูลเพื่อจัดทำระบบขนสงมวลชนสาธารณะศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ (E-Questionnaire) ซึ่งเปนการจัดทำ
แบบสำรวจขอมูลแบบออนไลนผานทางเว็บไซต เพ่ือใชเปนฐานขอมูลในการจัดทำระบบขนสงมวลชนสาธารณะอยางเปนระบบ
และตรงกับความตองการของขาราชการ พนักงาน และประชาชนผูมาติดตอราชการ สรุปผลการสำรวจพบวา ระบบขนสง
สาธารณะ ที่ขาราชการใหความสนใจดังตาราง

 
 ธพส. ไดประสานงานรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการจราจรและระบบขนสงมวลชน ประกอบดวย สำนักงานนโยบาย
และแผนการขนสงและจราจร (สนข.) กรมทางหลวง สถานีตำรวจนครบาลทุงสองหอง สถานีตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี 
สำนักการจราจรและขนสง กรุงเทพมหานคร เทศบาลนครปากเกร็ด องคการขนสงมวลชน (ขสมก.) และบริษัทเรือดวน
เจาพระยา จำกัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบจราจรโดยรอบศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ และลด
ความตองการการใชรถสวนบุคคลของขาราชการและผูมาติดตอ โดยไดดำเนินการ ดังนี้
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รถไฟฟาสายสีชมพู
(แคราย-มีนบุรี)

รถไฟชานเมืองสายสีแดง
(บางซื่อ--รังสิต)

รถเมลดวนพิเศษ BRT
(จตุจักร-เมืองทองธานี)

เรือดวนเจาพระยา 

65.30%

31.57%

36.87%

20.24%

0% 50% 100%



        องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  (ขสมก.) ไดจัดใหมีรถโดยสาร ขสมก. วิ่งมาสูศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
ซึ่งมีรถสาย 66 (ศูนยราชการ-สายใตใหม) สาย 166 (ศูนยราชการ-อนุสาวรียชัยสมรภูมิ ทางดวน) ทดลองวิ่งใหบริการเมื่อ
เดือนตุลาคม 2552 แตปรากฏวา จำนวนผูมาใชบริการนอยมาก ขสมก. จึงหยุดการจัดรถวิ่งในเสนทางดังกลาว
  ธพส.ไดประสานงานกับบริษัท เรือดวนเจาพระยา จำกัด ในการเพิ่มตารางเดินเรือมายังทาเรือปากเกร็ด 
เพ่ืออำนวยความสะดวกใหแกขาราชการท่ีเดินทางไป-กลับศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ดำเนินการขยายเสนทางเดินเรือโดยสาร
เรือดวนเจาพระยาธงเขียวเหลือง  โดยจัดทำโครงการ “เรือตอรถ รถตอเรือ”  เปดใหบริการเสนทาง สาทร-นนทบุรี-ปากเกร็ด
แลวเม่ือเดือนธันวาคม 2552  โดยชวงเชาจากทาน้ำสาทร-ทาน้ำปากเกร็ด ชวงเวลา  06.15-08.00 น. ใหบริการทุกๆ 15 นาที 
และชวงเย็นจากทาน้ำปากเกร็ด-ทาน้ำสาทร ชวงเวลา 15.30-17.30 น. ใหบริการทุกๆ 30 นาที
  การประสานงานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดระบบขนสงมวลชนสาธารณะขนาดใหญ โดยรอบ
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯฯ คือ โครงการระบบรถไฟฟาชานเมืองสายสีแดง (บางซื่อ-รังสิต) โครงการรถไฟฟาสายสีชมพู 
(แคราย-สุวินทวงศ)   โครงการรถไฟฟาสายสีเขียวเขม (หมอชิต-สะพานใหม)  โครงการรถโดยสารประจำทางดวนพิเศษ 
(BRT) เพื่อรวมผลักดันโครงการตางๆ ใหเกิดขึ้นรองรับการเดินทางของขาราชการและผูมาติดตอราชการ 
  ทั้งนี้ ธพส. ยังไดกำหนดนโยบายจัดทำสถานที่ใหบริการประชาชนในจุดเดียว (One Stop Service) เพิ่มเติม 
เชน จัดต้ังสถานีตำรวจยอยทุงสองหอง และประสานงานกับกรุงเทพมหานครฯ เพ่ือใหบริการงานดานทะเบียนราษฎร แกขาราชการ
และประชาชนผูมาติดตอ ภายในศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
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ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ



การบร�หารจัดการพื้นที่พาณิชยกรรมในศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
   
 

 นอกเหนือจากพ้ืนท่ีสำนักงานสำหรับหนวยงานราชการ ภายในศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ยังไดจัดเตรียมพ้ืนท่ีพาณิชย
เพื่อจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก และบริการตางๆ แกขาราชการและผูที่มาติดตองานภายในศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
โดยจัดพื้นที่ใหประกอบธุรกิจประเภทรานคา รานอาหารและเครื่องดื่ม รานคายอย ธนาคาร โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
 
   1. อาคารศาลและหนวยงานยุติธรรม
 ธพส. ไดเตรียมพื้นที ่และดำเนินการจัดหาผู ประกอบการเขาบริการจัดการในพื้นที ่พาณิชยกรรมบริเวณชั้น 1  
อาคารศาลและหนวยงานยุติธรรม ขนาดพื้นที่รวมทั้งหมด 4,531 ตารางเมตร โดยแบงพื้นที่ใหผูประกอบการยื่นขอเสนอ
เขาดำเนินธุรกิจ แบงเปน 
  
 1.1  รานคาทั่วไป จำนวน  18   ราย
 1.2  รานอาหาร จำนวน   2   ราย
 1.3  รานเครื่องดื่ม จำนวน   5   ราย
 1.4  รานคายอย จำนวน  111   ราย
 1.5  ธนาคาร  จำนวน        7   ราย
 
 ปจจุบัน พื้นที่บริเวณดังกลาวอยูระหวางขั้นตอนการสรรหาผูประกอบการเขาบริหารจัดการพื้นที่ในสวนที่เหลือ
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ลานอเนกประสงค อาคารรวมหนวยราชการ
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   2. อาคารรวมหนวยราชการ
 ธพส. ไดดำเนินการจัดหาผูประกอบการเขาบริการจัดการในพื้นที่พาณิชยกรรมบริเวณชั้น 1 อาคารรวมหนวยราชการ
ขนาดพ้ืนท่ีรวมท้ังหมด 14,404 ตารางเมตร เปดดำเนินการแลว 13,752 ตารางเมตร โดยแบงพ้ืนท่ีใหผูประกอบการย่ืนขอเสนอ
เขาดำเนินธุรกิจ แบงเปน 
 
 2.1 รานคาทั่วไป จำนวน  35   ราย
  • เปดดำเนินการแลว  29 ราย
  • ยังไมเปดดำเนินการ  6   ราย
  • เปดเปนพื้นที่บริการศูนยการแพทยและทันตกรรม (รพ.บานแพว)   1 ราย
 2.2 รานอาหาร จำนวน   9 ราย
  • เปดดำเนินการแลว    6   ราย
  • ยังไมเปดดำเนินการ  3   ราย
 2.3 รานเครื่องดื่ม จำนวน  18   ราย
  • เปดดำเนินการแลว  14   ราย
  • ยังไมเปดดำเนินการ  4   ราย
 2.4 รานคายอย จำนวน  104   ราย
  • เปดดำเนินการแลว     102   ราย
  • ยังไมเปดดำเนินการ   2   ราย
 2.5 ธนาคาร  จำนวน  11   ราย
 2.6 พื้นที่พาณิชยกรรม (สวนเพิ่มเติม) จำนวน  10 ราย
  • เปดดำเนินการแลว     6   ราย
  • ยังไมเปดดำเนินการ       4   ราย

   3. อาคารศูนยประชุม
 ธพส. ไดดำเนินการจัดหาผูประกอบการเขาบริการจัดการในพ้ืนท่ีพาณิชยกรรมบริเวณช้ัน 1 อาคารศูนยประชุมขนาดพ้ืนท่ี
รวมท้ังหมด 428 ตารางเมตร โดยแบงพ้ืนท่ีใหผูประกอบการย่ืนขอเสนอเขาดำเนินธุรกิจ แบงเปน 

 3.1 รานคาท่ัวไป จำนวน  6   ราย
  • เปดดำเนินการแลว  4 ราย
  • ยังไมเปดดำเนินการ   2   ราย

   4. อาคารจอดรถในสวนของอาคารรวมหนวยราชการ
 ธพส. ไดดำเนินการจัดหาผูประกอบการเขาบริการจัดการในพ้ืนท่ีพาณิชยกรรมบริเวณช้ัน 1-5  อาคารจอดรถขนาดพ้ืนท่ี
รวมทั้งหมด 3,579 ตารางเมตร โดยแบงพื้นที่ใหผูประกอบการยื่นขอเสนอเขาดำเนินธุรกิจ แบงเปน
 
 4.1 รานคาทั่วไป จำนวน  9   ราย
  • เปดดำเนินการแลว  3   ราย
  • ยังไมเปดดำเนินการ   6   ราย
 4.2 รานอาหาร จำนวน  1   ราย    (ยังไมเปดดำเนินการ)
 4.3 รานเครื่องดื่ม จำนวน  1   ราย    (ยังไมเปดดำเนินการ)
 4.4 พื้นที่วาง  จำนวน  3   หอง   (ยังไมมีผูประกอบการ)
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 รายไดอื่นๆ นอกเหนือจากพื้นที่พาณิชยกรรม   
 
   1. พ้ืนท่ีลานอเนกประสงค ช้ัน 2 อาคารรวมหนวยราชการ
 ธพส. เปดใหบริการพ้ืนท่ีลานอเนกประสงคแกหนวยงานภายใน ภายนอกศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีขนาดพ้ืนท่ี
ประมาณ 9,700 ตารางเมตร เพื่อจัดกิจกรรมของหนวยงานตางๆ อาทิงานนิทรรศการ งานกิจกรรมรณรงค งานครบรอบ
ของหนวยงาน โดย ธพส.จะพิจารณาตามความเหมาะสม ซ่ึงแบงขนาดพ้ืนท่ีออกเปน  ¼ , ½ , ¾  และเต็มพ้ืนท่ีของลานเอนกประสงค 
ท้ังน้ี ธพส.จะเก็บคาบริการสาธาณูปโภคจากหนวยงานราชการในอัตรา 40 บาทตอตารางเมตร และหนวยงานเอกชนในอัตรา
80 บาทตอตารางเมตร
 ในป 2552 ท่ีผานมา มีหนวยงานราชการ เขาใชพ้ืนท่ี  เชน กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน
เปนตน ทั้งนี้ คาดวาในป 2553 จะเปดใหหนวยงานตางๆ เขาใชพื้นที่จำนวนมากขึ้น

   2. การบริการพื้นที่เชารายวัน บริเวณชั้น 1 อาคารรวมหนวยราชการ
 นอกจากพื้นที่พาณิชยที่เปดใหผูประกอบการรานคาเปดดำเนินการ ธพส.ยังเปดพื้นที่วางโดยรอบทางเดินบริเวณชั้น 1 
ใหบริการแกหนวยงานภายใน ภายนอกศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เชาใชพ้ืนท่ีตามพ้ืนท่ีตามท่ี ธพส. กำหนด เพ่ือประชาสัมพันธสินคา 
อาทิ โครงการบานจัดสรร คอนโนมิเนียม ผูประกอบการจำหนายรถยนต ประกันชีวิต สินคาสุขภาพ เปนตน โดย ธพส. 
จะพิจารณาตามความเหมาะสม ซึ่งมีพื้นที่ใหเชาใชตั้งแตขนาด 6 - 500 ตารางเมตร
 ในป 2552 ที่ผานมา มีหนวยงานราชการ และเอกชน ใหความสนใจใชพื้นที่หลายราย ทั้งนี้ คาดวาในป 2553 
จะมีรายไดเพิ่มขึ้นจากการขอเชาใชพื้นที่ในบริเวณนี้

   3. การบริหารจัดการสื่อประชาสัมพันธ ประเภทสื่อทั่วไป (Non Electronic Advertising Media)
 เปนพ้ืนท่ีเปดใหบริการแกหนวยงานภายใน ภายนอกศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจงความประสงคขอใชพ้ืนท่ี ติดต้ัง
ส่ือประชาสัมพันธประเภท
 
 3.1 สื่อโฆษณาโปสเตอรบนกรอบสแตนเลส (Poster Stainless Board)
  ติดตั้งบริเวณผนังหนาทางเขาลิฟตขนาดไมต่ำกวา A3 
  ติดตั้งบริเวณโถปสสาวะในหองน้ำชาย ขนาดไมต่ำกวา A4
 3.2 สื่อโฆษณาสติกเกอร (Sticker Wraps)
  ติดตั้งบนประตูทางเขาลิฟต (Lift Door Wrap) 
  ติดตั้งบนโตะอาหารภายในศูนยอาหาร(Table Wrap)  
  ติดตั้งบนประตู ภายในหองน้ำ (Door Wrap)
 
 ในป 2552 ท่ีผานมามีผูขอใชพ้ืนท่ีเพ่ือการโฆษณาบริการและสินคา อาทิ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ท่ีติดต้ังส่ือ
ประชาสัมพันธ โดยมีการทำสัญญาเชาใชพื้นที่ดังกลาวจนถึงปลายป 2553 และมีผูที่สนใจติดตออยางตอเนื่อง ทั้งนี้ คาดวา
ในป 2553 จะสามารถมีรายไดเพิ่มจากการเปดใหหนวยงานราชการและเอกชน ขอใชพื้นที่เพื่อการโฆษณามากขึ้น

   4. การบริหารจัดการสื่อประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกส ประเภทอิเล็กทรอนิกส (Digital Advertising Media)
 โดย ธพส. เปดโอกาสใหเอกชนเขามาดำเนินการลงทุนติดตั้งอุปกรณและบริหารจัดการสื่อประชาสัมพันธผานจอ LCD 
และ LED โดยแบงผลประโยชนตอบแทนใหกับ ธพส. ท้ังน้ี ธพส. จะเปนผูพิจารณาความเหมาะสมของส่ือประชาสัมพันธทุกคร้ัง
โดยในป 2552 ไดอยูในระหวางการศึกษาขอมูลและรางแผนงานการจัดจางเพ่ือประมูลจัดหาผูบริหารจัดการ คาดวาจะสามารถ
เปดดำเนินการไดในเดือนกรกฎาคม 2553
 

ผลการดำเนินงาน ป 2552
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  โครงการบานธนารักษ

ผลการดำเนินงาน ป 2552

   เปนโครงการสรางที่อยูอาศัยบนที่ราชพัสดุ เพื่อสรางคุณคาตอสังคม
และชุมชน โดยรัฐบาลไดมีนบายใหนำท่ีดินราชพัสดุท่ีเปนท่ีวาง หรือท่ีดินราชพัสดุ
ที่มิไดใชประโยชน มาสรางบานพักอาศัยเพื่อเปนสวัสดิการสำหรับขาราชการ
หรือลูกจางประจำของหนวยงานภาครัฐไดมีโอกาสมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง
โดยชวงแรกมีเปาหมายกอสรางในพ้ืนท่ี 4 จังหวัด จำนวน 964 หนวย ประกอบดวย
โครงการบานธนารักษจังหวัดเชียงใหม จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสุพรรณบุรี และ
จังหวัดนนทบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. โครงการบานธนารักษ จังหวัดเช�ยงใหม 

 ต้ังอยูบนท่ีดินราชพัสดุแปลง ชม.1723 ตำบลดอนแกว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม เน้ือท่ีประมาณ 47 ไร เปนบานเด่ียว
พรอมระบบสาธารณูปโภคจำนวน 140 หลัง ดำเนินกอสรางแลวเสร็จ ขณะนี้อยูระหวางดำเนินการสงมอบบานใหขาราชการ
ผูรับสิทธิ

 2. โครงการบานธนารักษ จังหวัดภูเก็ต 

 ตั้งอยูบนที่ดินราชพัสดุแปลง ภก.241 ตำบลบางตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่ประมาณ 5-1-60 ไร 
เปนอาคารพักอาศัยรวมสูง 8 ชั้น จำนวน 2 หลัง รวม 156 หนวย ดำเนินการกอสรางแลวเสร็จ ขณะนี้อยูระหวางดำเนินการ
ในขั้นตอนการสงมอบหองใหขาราชการผูรับสิทธิ

 3. โครงการบานธนารักษ จังหวัดสุพรรณบุร� 

 ตั้งอยูบนที่ดินราชพัสดุแปลง อ.สพ.79 ติดทางหลวงจังหวัดสายสุพรรณบุรี-บางปลามา ตำบลทาระหัด อำเภอเมือง 
จังหวัดสุพรรณบุรี เน้ือท่ีประมาณ 11-2-50 ไร เปนบานเด่ียว บานแฝด และทาวเฮาส พรอมระบบสาธาณูปโภค จำนวน 40 หลัง
ดำเนินการกอสรางแลวเสร็จ ขณะนี้อยูระหวางดำเนินการในขั้นตอนการสงมอบหองใหขาราชการผูรับสิทธิ

 4. โครงการบานธนารักษ จังหวัดนนทบุร� 

 ตั้งอยูบนที่ดินราชพัสดุแปลง นบ.381 ดานหลังศูนยราชการนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี เน้ือท่ีประมาณ 24 ไร เปนอาคารพักอาศัยรวมสูง 8 ช้ัน จำนวน 8 หลัง รวม 624 หนวย อยูระหวางการกอสราง
โดยมีผลงานสะสมในเดือน ธันวาคม 2552 รอยละ 32.23 และคาดวาจะแลวเสร็จในเดือน พฤศจิกายน 2553
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  ทั้งนี้โครงการบานธนารักษจังหวัดภูเก็ต จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดสุพรรณบุรี  ดำเนินงานกอสรางแลวเสร็จ 
ปจจุบันอยูระหวางการสงมอบบานใหกับลูกคา  ผลการสงมอบตามแผนภูมิดังนี้
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จำนวนหนวยที่กอสราง
จำนวนหนวยที่สงมอบแลว

สรุปผลการสงมอบบานใหกับลูกคา วันที่ 31 ธันวาคม 2552  
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 โครงการพัฒนาพื้นที่สวนขยายของศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ (โซน C)     

 บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จำกัด ไดทำการศึกษาแนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ีสวนขยายของศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 
๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม (โซน C)  บนพ้ืนท่ี 156-2-83.14 ไร เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีรองรับความตองการใชพ้ืนท่ีสำนักงานของหนวยงาน
ราชการและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเปนโครงการสวนขยายของ โซนเอ และ โซนบี ที่ตั้งโครงการอยูบริเวณถนนแจงวัฒนะ โดยมี
คณะทำงานรวม 3 หนวยงาน ประกอบดวย กรมธนารักษ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)  และ ธพส. 
ไดทำการสำรวจความตองการใชพื้นที่จากกลุมเปาหมาย 3 กลุม คือ หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคกรมหาชน  
พบวามี 5 หนวยงานท่ีมีความตองการใชพ้ืนท่ี  รวมพ้ืนท่ีสำนักงาน 107,000 ตร.ม.  และจากการศึกษาแนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ี 
คณะทำงานฯ ไดรวมกันพิจารณาแลว สรุปผลการพิจาณาแนวทางการดำเนินงานไดเปน 2 แนวทางคือ

 แนวทางที่ 1
 การดำเนินโครงการเชิงธุรกิจ  พัฒนาพ้ืนท่ีอาคารสำนักงานเพ่ือรองรับความตองการใชพ้ืนท่ีสำนักงานของหนวยงานราชการ
และรัฐวิสาหกิจ 

 

 

 

 แนวทางที่ 2 
 การดำเนินโครงการเชิงบริการสังคม พัฒนาพ้ืนท่ีเปนสวนสันทนาการ ศูนยกีฬา บางสวนเปนอาคารจอดรถ โรงพยาบาล 
และอาคารคลังพัสดุ เพ่ือเพ่ิมส่ิงอำนวยความสะดวกใหแกขาราชการ ประชาชน และหนวยงานราชการบริเวณโครงการศูนยราชการฯ  

แนวทางที่ 1 การดำเนินงานโครงการเชิงธุรกิจ

 การพัฒนาโครงการใหม



  
 ทั้งนี้คณะกรรมการรวม 3 หนวยงาน มีความเห็นใหนำทั้ง 2 แนวทาง นำเสนอกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณานำเสนอ
คณะรัฐมนตรีอนุมัติกอนดำเนินการตอไป 

 โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียน กท 2593 (บังกะโลเอ็นจอย)

      ที่ตั้งโครงการอยูระหวางซอยอินทามระ 21 และ 23 ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
ขนาดพ้ืนท่ี  1-0-43.4  ไร มีแนวคิดในการพัฒนาโครงการเปนรูปแบบอาคารพักอาศัยรวม เพ่ือเปนสวัสดิการใหแกขาราชการ
กรมธนารักษ  ปจจุบันอยูระหวางการสำรวจความตองการที่พักอาศัยของขาราชการกรมธนารักษเพื่อใชเปนแนวทาง
ในการพัฒนาโครงการตอไป

 โครงการความรวมมือเพื่อพัฒนาทรัพยสินของรัฐบาลไทยในตางประเทศ 

 เปนการรวมมือระหวาง กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงการคลัง กรมธนารักษ และ ธพส. เพ่ือรวมศึกษาแนวทาง
ในการบริหาร และพัฒนาทรัพยสินของรัฐบางไทยในตางประเทศ อาทิ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ 
ทำเนียบเอกอัครราชทูตและบานพักกงสุลใหญ เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณในการจัดการทรัพยสิน
ของรัฐบาลไทยในตางประเทศใหเกิดประโยชนสูงสุดในระยะยาว  โดยในเบื้องตนจะดำเนินการสำรวจเมืองนำรอง  6 เมือง 
ประกอบดวย กรุงมอสโก นครดูไบ เมืองมุมไบ กรุงคูเวต กรุงชันติอาโก และกรุงเอเธนส  เพ่ือจัดทำรายละเอียดโครงการนำรอง
เพ่ือขออนุมัติโครงการ ท้ังน้ีและในป พ.ศ.2553 กระทรวงการตางประเทศ ไดขยายเมืองนำรองเพ่ิมเติม ประกอบดวย  ลอนดอน  
นิวยอรค  และนครโอซากา
 

แนวทางที่ 2 การดำเนินงานโครงการเชิงบริการสังคม
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 กิจกรรมหนวยงานสัมพันธ

 ในป 2552 ท่ีผานมา ธพส. ไดเร่ิมดำเนินกิจกรรมหนวยงานสัมพันธ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหหนวยงานตางๆ ไดมีโอกาส
ไดพบปะและทำกิจกรรมรวมกัน สรางความสามัคคีในหมูคณะ ในฐานะที่เปนหนึ่งในผูอาศัยอยูในพื้นที่ศูนยราชการฯ แหงนี้ 
นอกจากน้ี ยังเปนโอกาสใหขาราชการ เจาหนาท่ีของหนวยงานตางๆ ไดรูจัก ธพส. ในฐานะผูบริหารจัดการโครงการศูนยราชการ
เฉลิมพระเกียรติฯ โดยจัดกิจกรรมเปนประจำทุกเดือน และมีรูปแบบท่ีหลากหลายอาทิ กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมท่ีเปนประโยชน
ตอสังคม กิจกรรมทำนุบำรุงศาสนา และสืบสานวัฒนธรรมไทย และกิจกรรมรณรงคเพื่อการอยูอาศัยรวมกัน เปนตน 
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 กิจกรรมสรางบานสรางฝน

 กิจกรรม “ศูนยราชการรวมใจ ชวยวัดพระบาทน้ำพุ”

สืบสารประเพณีสงกรานต
รวมรดน้ำอวยพรผูบริหารหนวยงานภายในศูนยราชการฯ

 กิจกรรม “ศูนยราชการรวมใจ ชวยบริจาคโลหิต”



 กิจกรรม “งานบุญกลางลาน”

กิจกรรม “ธรรมะในการอยูรวมกันและทำงานรวมกัน”
กับพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต”

กิจกรรม 
“รวมหวงใย ศูนยราชการฯ ปลอดภัย..ไขหวัดใหญ 2009”

กิจกรรม
 “เฉลิมพระเกียรติ เทิดไทองคราชันย ๕ ธันวามหาราช”
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 กิจกรรมการฝกอบรมภายใน

 ธพส. เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคคลากร จึงไดเร่ิม
โครงการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรและกิจกรรมพัฒนากลุมบุคคล
โดยไดจัด กิจกรรม Team Building ใหผูบริหารและพนักงาน
ไดสัมมนารวมกันเพ่ือกำหนดจริยธรรมของผูบริหารและพนักงาน 
ตลอดจนมีการจัดกิจกรรมพัฒนากลุมบุคคลที่ทำงานดวยกัน 
เพ่ือท่ีจะใหบุคคลเหลาน้ันไดเรียนรูการทำงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย
ของท้ังตนเอง ของกลุมหรือของหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 นอกจากน้ี ในป 2552 ธพส.ยังไดจัด กิจกรรมปลูกปาชายเลน
และเสริมสรางความสามัคคี ณ ตำบลคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม 
โดยมุงหวังใหกอใหเกิดการสานสัมพันธ และเพ่ือใหเกิดการเรียนรู 
พรอมท้ังเขาใจความแตกตางระหวางกันของเพ่ือนรวมงานท้ังดาน
รางกาย จิตใจ พื้นฐานความรู ทัศนคติ ความเชื่อ และคานิยม 
ตลอดจนกอใหเกิดความสามัคคี สมานฉันท และมีคุณธรรม

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม

 ดวยตระหนักวากาศึกษามีสวนสำคัญยิ่งในการพัฒนา
เยาวชนอันเปนรากฐานท่ีสำคัญในการพัฒนาประเทศ ธพส.จึงได 
ใหการสนับสนุนการพัฒนา และสงเสริมการศึกษาของเยาวชน
โดยไดดำเนินกิจกรรมโครงการตางๆ หลายโครงการ ภายใตแนวคิด
Green Society อาทิกิจกรรม“คายนักสำรวจนอยศูนยราชการฯ”
กิจกรรม “คายอัศวินนอยศูนยราชการฯ” และ กิจกรรม “หองเรียน
ศูนยราชการฯ สงเสริมเยาวชนเพื่อสังคมคุณภาพ” ที่เปดโอกาส
ใหเด็กไดรวมทำกิจกรรม เพ่ิมทักษะในการเรียนรู การอยูรวมกัน
ในสังคม และรูจักการอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข 
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กิจกรรมปลูกปาชายเลนและเสริมสรางความสามัคคี 
ณ ตำบลคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม

กิจกรรม “คายนักสำรวจนอยศูนยราชการฯ”

กิจกรรม Team Building 
ณ โรงแรมรอยัลคลิฟ บีช รีสอรท จังหวัดชลบุรี



 รูจักการปรับตัวเขากับสิ่งใหมๆ และมีเพื่อนมากขึ้น ทำใหพัฒนาดานความกลาและมีความมั่นใจ รวมทั้งเสริมความรู
ดานการอนุรักษส่ิงแวดลอม และลดการใชพลังงาน โดยเปดโอกาสใหลูกหลานของขาราชการ และเจาหนาท่ีภายในศูนยราชการ
เฉลิมพระเกียรติฯ เขารวมกิจกรรม
 ในขณะเดียวกัน ธพส. ยังไดดำเนินกิจกรรมรณรงคเพ่ือใหทุกคนไดตระหนักถึงการดูแลรักษาส่ิงแวดลอม และการใชพลังงาน
ใหเกิดประโยชนสูงสุดอีก 2 กิจกรรมดวยกันคือ กิจกรรม “ศูนยราชการฯ รวมใจ เพ่ือโลกสีเขียว” ท่ีรณรงคใหความรูเก่ียวกับ
การชวยอนุรักษสิ่งแวดลอมอยางงายๆ ในชีวิตประจำวันไดดวยการเลือกใชสินคาอุปโภคบริโภคที่ดีตอสิ่งแวดลอม อาทิ 
ผักปลอดสารพิษ อาหารปองกันโรคราย เสื้อผา ของใชที่ผลิตดวยกรรมวิธีปลอดสารเคมี จากชุมชนและองคกรตางๆ

 กิจกรรม “แรลลี่ครอบครัวศูนยราชการฯ รวมใจ รักษโลก รักพอเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว” 
ที่เปดโอกาสใหสมาชิกในครอบครัว และระหวางครอบครัว ทำกิจกรรมรวมกัน จำนวน 100 ครอบครัว ซึ่งมีวัตถุประสงค 
เพื่อสรางความสัมพันธในครอบครัว และความสัมพันธระหวางครอบครัวบุคลากรในศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ปลูกฝง
ทัศนคติ และจิตสำนึกในเรื่องการมีสวนรวมในสังคมคุณภาพ และยังเปนการรวมทำบุญโดยบริจาคเงินรางวัลของทีมที่ชนะ
ใหกับสถานสงเคราะหเด็กออนปากเกร็ด และสถานสงเคราะหเด็กพิการทางสมองและปญญาหญิง ปากเกร็ด

กิจกรรม “คายอัศวินนอยศูนยราชการฯ”
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กิจกรรม “แรลลี่ครอบครัวศูนยราชการฯ รวมใจ รักษโลก รักพอเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว”

กิจกรรม “ศูนยราชการฯ รวมใจ เพื่อโลกสีเขียว”
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Good Corporate Governance
การกำกับดูแลกิจการที่ดี
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การกำกับดูแลกิจการที่ดี

 การกำกับดูแลกิจการที่ดี   

 บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จำกัด (ธพส.) มีเจตนารมณยึดม่ันปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงเปนพ้ืนฐาน 
ในการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจและบริหารงานในทุกระดับ มีการเจริญเติบโตอยางมั่นคง ตอบสนอง
ความพึงพอใจของลูกคาภายใตระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการมีสวนรวมของผูมีสวน
ไดเสีย อยูบนพื้นฐานของคุณธรรม รวมถึงรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

 การกำกับดูแลองคกรที่ดี เปนแนวทางที่กำหนดโครงสรางและบทบาทที่เหมาะสมใหคณะกรรมการบริษัท ไดตระหนัก
ถึงความสำคัญในการดำเนินงานและการบริหารงานดวยความรอบคอบรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาท่ี ซ่ึงเปนไปตามหลักเกณฑ
และแนวทางการกำกับดูแลองคกรท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ ประมวลกฎหมาย แพงและพาณิชยท่ีเก่ียวของ รวมท้ังขอบังคับของบริษัท
ที่ไดกำหนดอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหการปฏิบัติงานของบริษัทดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล  คำนึงถึงสิทธิความรับผิดชอบท่ีมีตอผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียมกัน บนพ้ืนฐานของการเปดเผยขอมูลความโปรงใส
ในการดำเนินงาน และมิใหเกิดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน เพิ่มความเชื่อมั่น
และคำนึงถึงการสรางมูลคาเพิ่มของกิจการในระยะยาว

 สิทธ�ของผูถือหุน
 
 บริษัทธนารักษพัฒนาสินทรัพย จำกัด ไดรายงานขอมูลท่ีเพียงพอตอกระทรวงการคลังในฐานะผูถือหุน และตอกรมธนารักษ 
ซึ่งเปนหนวยงานกำกับดูแล

 การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย
 
 ธพส. ตระหนักในความรับผิดชอบและปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียมกัน  โดยมีนโยบายและระเบียบปฏิบัติ
เปนลายลักษณอักษร รวมทั้งมีคูมือจรรยาบรรณของบริษัท  และจัดพิมพสงใหผูบริหารและพนักงานทุกคน 

  ผูถือหุน บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามขอกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของโดยเครงครัด 
    และถือปฏิบัติตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติตางๆ ที่กระทรวงการคลังกำหนด

  พนักงาน บริษัทฯ ไดตระหนักถึงผลประโยชนของพนักงาน  โดยมุงสงเสริมวัฒนธรรมและบรรยากาศ
    การทำงานที่ดีรวมกัน  ใหผลตอบแทนตามระดับความสามารถ  ความรับผิดชอบและผล
    ของการปฏิบัติงาน สงเสริมพนักงานใหไดรับการอบรมเพื่อพัฒนาความรูความสามารถเพิ่มเติม
    นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งคณะกรรมการกิจการสัมพันธ ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติแรงงาน
    รัฐวิสาหกิจสัมพันธ รวมทั้งการจัดตั้งกองทุน  สำรองเลี้ยงชีพของพนักงาน
  
  คูคา  ธพส. ยึดมั่นในความซื่อสัตยตอการปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่ไดตกลงกันไวอยางเครงครัด  
    เปนไปตามเง่ือนไขทางการคา และถือวาคูคาเปนปจจัยสำคัญในการรวมสรางมูลคาใหกับบริษัท



  ลูกคา  ธพส. เอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคาดวยการมุงสรางความพึงพอใจสูงสุดใหแกลูกคา สราง
    ความเช่ือม่ัน และความสัมพันธท่ีดี  รับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากลูกคา เพ่ือการพัฒนา
    คุณภาพการบริการ รวมถึงการรับเรื่องรองเรียนและเรงดำเนินการตรวจสอบแกไขโดยเร็วที่สุด
  สังคม  บริษัทฯ มีนโยบายดำเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานความรับผิดชอบตอสังคม  จึงมุงเนนการสงเสริมกิจกรรม
    เพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอมอยางสม่ำเสมอ

 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการ ธพส. ไดตระหนักเปนอยางดีถึงอำนาจ หนาท่ีและความรับผิดชอบในฐานะกรรมการอยางเทาเทียมกัน 
ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย รับผิดชอบตอการกระทำของตน และเขาใจลักษณะการดำเนิน ธุรกิจของบริษัทเปนอยางดี   
ไดทบทวนและใหความเห็นชอบกลยุทธ  แผนงาน/โครงการตางๆ   เนนการกำกับดูแลการดำเนินงานของฝายบริหาร
ใหเปนไปตามแผนงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ิมมูลคาสูงสุดใหแกบริษัท รัฐ ประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสีย
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกำหนดใหมีการประเมินตนเองของกรรมการ (รายบุคคล) อีกดวย
 ธพส. สงเสริมและพัฒนาความรูของคณะกรรมการ โดยจัดใหเขารับการอบรมในหลักสูตรตางๆ เชน การอบรมหลักสูตร
ของสถาบันพัฒนากรรมการและผูบริหารระดับสูง (PDI) การอบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) 
หลักสูตร Audit Committee Program (DCP) หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FDN) ฯลฯ เปนตน จัดกิจกรรม
ไปศึกษาดูงานตางประเทศ ซึ่งเปนการเสริมสรางวิสัยทัศนใหมๆ ในการบริหารจัดการจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
 ธพส.  ถือวาจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจเปนสิ่งสำคัญที่ตองสงเสริมใหคณะกรรมการบริษัท ฝายบริหาร
และพนักงานถือปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ  จึงกำหนดเปนแนวทางท่ีตองประพฤติและปฏิบัติ  เพ่ือใหยึดถือเปนหลักในการดำเนินงาน
ดวยความซ่ือสัตย สุจริต และเท่ียงธรรม  ปฏิบัติตามกฎระเบียบอยางเครงครัด มีความรับผิดชอบอยางสูงเพ่ือใหการดำเนินงาน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเกิดมูลคาสูงสุด

 การประชุมคณะกรรมการ 

 ธพส. ไดกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไวเปนการลวงหนาตลอดท้ังป  เดือนละ 2 คร้ัง  โดยกำหนดวันประชุม
ทุกวันพุธสัปดาหท่ี 2 และ 4 ของเดือน เพ่ือใหกรรมการบริษัทฯ และผูบริหารทุกคนไดรับทราบและจัดสรรเวลาเพ่ือเขารวมการประชุม
ไดอยางมีประสิทธิผล โดยฝายเลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะสงหนังสือเชิญประชุม พรอมระเบียบวาระและเอกสารการประชุม
ใหกรรมการแตละทานทราบเปนการลวงหนากอนการประชุม เพ่ือใหกรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาเอกสาร และรายละเอียด
ตางๆ ที่บริษัทนำเสนอกอนการประชุม  ทั้งนี้ ในการประชุมทุกครั้งกรรมการแตละทานไดเสนอความคิดเห็นอยางเปดเผย
และเสรี มีการจดบันทึกรายงานการประชุมเปนลายลักษณอักษร และมีการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผานการรับรองแลว
จากคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหกรรมการและผูเกี่ยวของตรวจสอบได  รวมทั้งไดสงสำเนาใหกระทรวงการคลัง สำนักงาน
การตรวจเงินแผนดิน นอกจากน้ียังไดเผยแพรมติของท่ีประชุมคณะกรรมการไวบน Intranet ของ ธพส. เพ่ือใหพนักงานท่ีสนใจ
ดูรายละเอียดไดดวย 
 ในป  2552 คณะกรรมการ ธพส.  ไดมีการประชุมตามวาระปกติ และวาระพิเศษเฉพาะคราวรวมทั้งสิ้น 22 ครั้ง  
โดยมีรายละเอียดการเขาประชุมของกรรมการแตละทาน ดังนี้
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 ผลประโยชนตอบแทนกรรมการ

 ธพส. ไดกำหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการเปนไปตามหลักการ โดยคาตอบแทนเปนไปตามหลักเกณฑ
ของกระทรวงการคลังและมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ  เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548  ดังนี้

    กำหนดใหกรรมการบริษัท ไดรับคาตอบแทนเปนเบ้ียประชุม  10,000 บาท/คร้ัง โดยเบิกจายไดไมเกิน 2 คร้ัง/เดือน
    และจายเฉพาะครั้งที่มาประชุม   สำหรับประธานกรรมการไดรับสูงกวากรรมการ 25% ของคาตอบแทน
    ที่กรรมการไดรับ และรองประธานกรรมการไดรับสูงกวากรรมการ 12.5% ของคาตอบแทนที่กรรมการไดรับ  
    (ตามหนังสือ สคร. ที่ กค 0805/ว.56 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2547)
    กำหนดคาตอบแทนคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ที่แตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท สำหรับอนุกรรมการ
    ที่เปนกรรมการบริษัท  ใหไดรับคาตอบแทนเปนเบี้ยประชุม  10,000  บาท/เดือน โดยจายเฉพาะเดือนที่มี
    การประชุม หากเดือนใดมีการประชุมมากกวา 1 ครั้ง ใหจายเบี้ยประชุมไดเพียงครั้งเดียว ไมวาจะประชุม
    กี่คณะก็ตาม สำหรับประธานกรรมการไดรับสูงกวากรรมการรอยละ 25  

 คณะกรรมการชุดยอย

 คณะกรรมการ ธพส. ไดจัดใหมีคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ภายใตกรอบการกำกับดูแลองคกรท่ีดี เพ่ือกล่ันกรองงาน
ตามความจำเปน โดยคัดเลือกกรรมการที่มีความรู ความสามารถ และความชำนาญในกิจการนั้นๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพ
และประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการ  ดังนี้

  • คณะกรรมการบริหาร
  • คณะกรรมการตรวจสอบ
  • คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
  • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

 บริษัทฯ ใหความสำคัญตอการเปดเผยขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน โปรงใสและทั่วถึง ทันเวลา อาทิ รายงานขอมูลอื่นๆ
ที่มีผลกระทบตอบริษัท เพื่อใหผูมีสวนไดเสียรับทราบโดยผานสื่อตางๆ ทั้งภายในและภายนอก ตามพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ท้ังน้ี บริษัทฯ ไดจัดทำเว็บไซต  www.dad.co.th  และ www.governmentcomplex.com
เพื่อความสะดวกในการสืบคนขอมูลแกผูสนใจ
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รายงานของผูสอบบัญชีและงบการเงินรวม
บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จำกัด และบริษัทยอย

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
Financial Reports

[ อ ย า ง ไ ม ห ยุ ด ยั้ ง   ]
กาวตอไป
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สำนักงานตรวจเง�นแผนดิน
Office of the Auditor General
วันที่ 17 มีนาคม 2553

(60)

รายงานของผูสอบบัญช�

เสนอ ผูถือหุนบริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จำกัด

 
 สำนักงานการตรวจเงินแผนดินไดตรวจสอบงบดุลรวมและเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
งบกำไรขาดทุนรวมและเฉพาะบริษัท งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและเฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสด
รวมและเฉพาะบริษัท สำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จำกัด และบริษัทยอย 
ซ่ึงผูบริหารของบริษัทเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลาน้ี สวนสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน
เปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาว จากผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน 
และรายงานของผูสอบบัญชีอ่ืน โดยผูสอบบัญชีอ่ืนเปนผูตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย 
และรวมอยูในงบการเงินรวม สำนักงานการตรวจเงินแผนดินไดรับและใชรายงานของผูสอบบัญชีอื่นดังกลาว และความเห็น
ของสำนักงานการตรวจเงินแผนดินในสวนท่ีเก่ียวของกับจำนวนเงินของรายการตางๆ ของบริษัทยอย ซ่ึงรวมอยูในงบการเงินรวม
ไดถือตามรายงานของผูสอบบัญชีอื่นนั้น
 
 สำนักงานการตรวจเงินแผนดินไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให 
สำนักงานการตรวจเงินแผนดินตองวางแผนและปฏิบัติงาน เพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูล
ที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการ ทั้งที่เปน
จำนวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่บริษัทใช  และประมาณการ
เกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสำคัญ ซึ่งผูบริหารของบริษัทเปนผูจัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสม
ของการแสดงรายการท่ีนำเสนอในงบการเงินโดยรวม สำนักงานการตรวจเงินแผนดินเช่ือวาการตรวจสอบดังกลาว ประกอบกับ
รายงานของผูสอบบัญชีอ่ืนในวรรคแรกใหขอสรุปท่ีเปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงิน
แผนดิน
 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินของ 2.1 ขอ 3.20 และขอ 4.6 บริษัทจัดประเภทสัญญาเชาพ้ืนท่ีอาคาร สัญญาบริการ
และสัญญบริการจัดหาเฟอรนิเจอรของโครงการศูนยราชการ เปนสัญญาเชาดำเนินงาน และรับรูรายไดคาเชาและคาบริการ
โครงการศูนยราชการ ตามนโยบายการบัญชีขอ 3.1 เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดใหบริษัท
เปนผูบริหารโครงการศูนยราชการ มีผลทำใหการบันทึกรายการสินทรัพย และรับรูรายไดคาเชา และคาบริการโครงการศูนยราชการ
ไมเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

 จากผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผนดินและรายงานของผูสอบบัญชีอ่ืน สำนักงานการตรวจเงินแผนดิน
เห็นวา ยกเวนผลกระทบที่อาจมีหากรับรูรายไดตามสัญญาเชาการเงินตามที่กลาวไวในวรรคกอน งบการเงินรวมและเฉพาะ
บริษัทขางตนนี้แสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ผลการดำเนินงานรวม
และเฉพาะบริษัท การเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและเฉพาะบริษัท และกระแสเงินสดรวมและเฉพาะบริษัท สำหรับปส้ินสุด
วันเดียวกันของแตละปของบริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จำกัด และบริษัทยอย โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญ
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
 
 โดยไมเปนเงื ่อนไขในการแสดงความเห็นตองบการเงิน สำนักงานการตรวจเงินแผนดินขอใหสังเกตหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 4.24 เรื่องรายการแกไขขอผิดพลาด โดยปรับยอนหลังงบการเงินป 2551 ที่นำมาเปรียบเทียบ

(นางสาวจิราภรณ พิริยะกิจไพบูลย)
ผูอำนวยการสำนักงาน

(นางมณี วัชระกิจจา)
ผูอำนวยการกลุม
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         งบดุล
 บร�ษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จำกัดและบร�ษัทยอย

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

สินทรัพยหมุนเวียน   
    เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด   
    เงินลงทุนชั่วคราว   
    ลูกหนี้การคา - สุทธิ   
    สินคาคงเหลือ   
    รายไดคางรับ   
    เงินสมทบคากอสรางคางรับ - ศาลปกครอง   
    สินทรัพยหมุนเวียนอื่น   
รวมสินทรัพยหมุนเวียน    
สินทรัพยไมหมุนเวียน    
    เงินลงทุนในบริษัทยอย   
    เงินลงทุนระยะยาว   
    อาคารและอุปกรณใหเชา - สุทธิ   
    อาคารและอุปกรณ - สุทธิ    
    สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ   
    งานระหวางกอสราง - โครงการศูนยราชการ   
    งานระหวางกอสราง - โครงการบานธนารักษ   
    คากอสรางและคาที่ปรึกษาจายลวงหนา   
    สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น   
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน    
รวมสินทรัพย    

 สินทรัพย 

4.1
4.2.1
4.3
4.10
 

4.4
 

4.5
4.2.2
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
 

 

 
2,777,174,181.45
 881,242,000.00
 81,875,123.02
 44,838,329.28

 402,701,826.03
 289,289,777.28
306,596,293.39

4,783,717,530.45

 -  
1,357,760,516.43

16,129,959,003.94
 7,339,058.89

 12,980,556.89
 3,811,725,773.51

 7,693,043.73
 71,765,498.19

 392,314,835.42
21,791,538,287.00
26,575,255,817.45

 4,209,774,661.81
 2,879,000,000.00

 3,908,121.78
 -  

 369,486,968.03
 289,289,777.28
 402,179,590.57

 8,153,639,119.47

 -  
 795,113,550.96

 5,997,809,431.65
 8,473,798.27
 903,895.92

10,032,386,309.68
 92,755,077.11

 399,537,545.28
 404,213,785.97

17,731,193,394.84
25,884,832,514.31

 1,825,925,609.66
 -  

 81,875,123.02
 44,838,329.28

 402,701,826.03
 289,289,777.28
 300,784,251.35

 2,945,414,916.62

4,900.00
 -  

16,129,959,003.94
 7,339,058.89

 12,980,556.89
 3,811,725,773.51

 7,693,043.73
 71,765,498.19

 392,314,835.42
20,433,782,670.57
23,379,197,587.19

  4,196,759,625.09 
 1,000,000,000.00

 3,908,121.78
 -  

 369,486,968.03
 289,289,777.28
 374,760,292.31

 6,234,204,784.49

 4,900.00
 -  

 5,997,809,431.65
 8,473,798.27
 903,895.92

10,032,386,309.68
 92,755,077.11

 399,537,545.28
 404,213,785.97  

16,936,084,743.88  
23,170,289,528.37




 

 


 


หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้      





งบดุล
 บร�ษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จำกัดและบร�ษัทยอย
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

 หนี้สินและสวนของผูถือหุน 

หนี้สินหมุนเวียน   

    เจาหนี้เชาซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป   

    ดอกเบี้ยคางจาย   

    รายไดคาเชา/คาบริการรับลวงหนา    

    หนี้สินหมุนเวียนอื่น   

รวมหนี้สินหมุนเวียน 

หนี้สินไมหมุนเวียน 

    หุนกูระยะยาว   

    หนี้สินจากการโอนสิทธิเรียกรอง   

    หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น   

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน    

รวมหนี้สิน    

สวนของผูถือหุน    

    ทุนเรือนหุน   

      ทุนจดทะเบียน  

        หุนสามัญ 25,833,812 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 

      ทุนที่ออกและชำระแลว  

        หุนสามัญ 25,833,812 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 

    กำไร(ขาดทุน)สะสม   

      ยังไมไดจัดสรร  

รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ    

    สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย   

รวมสวนของผูถือหุน    

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน    

 

 

4.12

4.13

 

4.14

4.15

4.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 -  

 148,079,313.28

 1,720,124,165.61

 582,247,573.50

 2,450,451,052.39

24,000,000,000.00 

 -  

 57,826,441.42 

24,057,826,441.42 

26,508,277,493.81 

 258,338,120.00 

 258,338,120.00 

 (481,918,811.98)

 (223,580,691.98)

 290,559,015.62 

 66,978,323.64 

26,575,255,817.45 

  

305,598.00 

 148,079,313.28 

 1,711,076,627.94 

 141,901,568.34 

 2,001,363,107.56 

24,000,000,000.00 

- 

133,958,643.48 

24,133,958,643.48 

26,135,321,751.04 

 258,338,120.00 

 258,338,120.00 

 (673,138,139.09)

 (414,800,019.09)

164,310,782.36 

 (250,489,236.73)

25,884,832,514.31 

 -  

 -  

 1,720,124,165.61 

 580,918,944.29 

 2,301,043,109.90 

 -  

21,371,715,864.39 

 57,826,441.42 

21,429,542,305.81 

23,730,585,415.71 

 258,338,120.00 

 258,338,120.00 

 (609,725,948.52)

 (351,387,828.52)

 -  

 (351,387,828.52)

23,379,197,587.19 

 305,598.00

 -  

 1,711,076,627.94

 128,476,704.45

 1,839,858,930.39

 -  

21,617,781,787.98 

 133,958,643.48 

21,751,740,431.46 

23,591,599,361.85 

 258,338,120.00 

 258,338,120.00 

 (679,647,953.48)

 (421,309,833.48)  

-  

 (421,309,833.48)

23,170,289,528.37 
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ความคืบหนาของโครงการ

(นางเบญจา  หลุยเจริญ)
ประธานกรรมการ 

 (นายสุระชัย  เอี่ยมวชิรสกุล)
กรรมการผูจัดการ





รายได    

    รายไดคาเชาและคาบริการโครงการศูนยราชการ  

    รายไดคาเชาและคาบริการพ้ืนท่ีธุรกิจโครงการศูนยราชการ 

    รายไดคากอสรางโครงการบานธนารักษ   

    ดอกเบี้ยรับ   

    รายไดอื่น   

รวมรายได    

    

คาใชจาย    

    ตนทุนคาเชาและคาบริการโครงการศูนยราชการ  

    ตนทุนคากอสรางโครงการบานธนารักษ   

    คาใชจายในการบริหาร      

รวมคาใชจาย    

กำไรกอนตนทุนทางการเงิน    

ตนทุนทางการเงิน    

กำไรสุทธิ    

    

การแบงปนกำไรสุทธิสำหรับงวด    

สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ    

สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย   

 

กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน    

กำไรสุทธิสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ   

 

3.1

3.2

4.18 

4.19 

4.20

 

 

 

 

 

 

2,280,209,943.91

170,947,246.10

143,545,676.73

143,974,858.12

1,732,611.70

2,740,410,336.56

 996,969,686.62

 139,100,501.84

 126,362,422.03

1,262,432,610.49

1,477,977,726.07

1,160,510,165.70

317,467,560.37

191,219,327.11

126,248,233.26

317,467,560.37

7.40 

 1,140,104,971.97

 4,117,911.78

394,678,556.76

334,521,693.06

3,765,726.14

1,877,188,859.71

186,835,037.10

370,555,514.98

77,929,165.87

635,319,717.95

1,241,869,141.76

 828,969,228.63

412,899,913.13

273,108,278.15

 139,791,634.98

412,899,913.13

10.57

2,280,209,943.91

170,947,246.10

143,545,676.73

60,158,920.37

1,732,611.70

2,656,594,398.81

996,969,686.62

139,100,501.84

117,917,072.03

1,253,987,260.49

1,402,607,138.32

1,332,685,133.36

69,922,004.96

69,922,004.96

 -  

69,922,004.96

2.71

 

1,140,104,971.97

 4,117,911.78

 394,678,556.76

258,428,474.97

3,765,726.14

1,801,095,641.62

 186,835,037.10

 370,555,514.98

69,612,621.65

627,003,173.73

1,174,092,467.89

 1,035,293,799.82

138,798,668.07

138,798,668.07

 -  

138,798,668.07

5.37 
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(นางเบญจา  หลุยเจริญ)
ประธานกรรมการ 

 (นายสุระชัย  เอี่ยมวชิรสกุล)
กรรมการผูจัดการ
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งบกำไรขาดทุน
 บร�ษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จำกัดและบร�ษัทยอย

 สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551





งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
บร�ษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จำกัดและบร�ษัทยอย
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2550

ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาดทางการบัญชี

ยอดคงเหลือท่ีปรับปรุงแลว

กำไรสุทธิ-ปรับปรุงใหม

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม  2551 (ปรับปรุงใหม)

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2551 (กอนปรับปรุง)

ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาดทางการบัญชี

ยอดคงเหลือท่ีปรับปรุงแลว

กำไรสุทธิ

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม  2552

4.24

4.24

4.24

 258,338,120.00

 -  

 258,338,120.00

 -  

 258,338,120.00

 258,338,120.00

 -  

 258,338,120.00

 -  

 258,338,120.00

(946,734,736.71)

 488,319.47 

(946,246,417.24)

 273,108,278.15 

(673,138,139.09)

(620,661,958.90)

 (52,476,180.19)

(673,138,139.09)

 191,219,327.11 

(481,918,811.98)

  24,519,147.38

 -  

 24,519,147.38

 139,791,634.98

 164,310,782.36

 164,310,782.36

 -  

 164,310,782.36

 126,248,233.26

 290,559,015.62

(663,877,469.33)

 488,319.47 

(663,389,149.86)

 412,899,913.13 

(250,489,236.73)

 

(198,013,056.54)

 (52,476,180.19)

(250,489,236.73)

 317,467,560.37 

 66,978,323.64 

  258,338,120.00 

 -  

 258,338,120.00

 -  

 258,338,120.00

 258,338,120.00

 -  

 258,338,120.00

 -  

258,338,120.00

(818,934,941.02)

 488,319.47 

(818,446,621.55)

 138,798,668.07 

(679,647,953.48)

 

(627,171,773.29)

 (52,476,180.19)

(679,647,953.48)

 69,922,004.96 

(609,725,948.52)

(560,596,821.02)

 488,319.47 

(560,108,501.55)

 138,798,668.07 

(421,309,833.48)

 

(368,833,653.29)

 (52,476,180.19)

(421,309,833.48)

 69,922,004.96 

(351,387,828.52)
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งบกระแสเง�นสด
 บร�ษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จำกัดและบร�ษัทยอย

 สำหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน   
    กำไรสุทธิกอนภาษีเงินได    
    รายการปรับกระทบกำไรสุทธิกอนภาษีเงินได -  
    เปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดำเนินงาน :  
 ดอกเบี้ยจาย   
 คาเสื่อมราคาและตัดจาย   
 หนี้สงสัยจะสูญ   
 ดอกเบี้ยเชาซื้อตัดจาย   
 คาธรรมเนียมจดทะเบียนเชาตัดจาย  
 สินทรัพยตัดจาย   
 ตนทุนคากอสรางโครงการบานธนารักษ  
 สวนตางเงินลงทุนกับมูลคาเงินตน   
    กำไรจากการดำเนินงานกอนการเปล่ียนแปลง
    ในสินทรัพยและหนี้สินดำเนินงาน   
 ลูกหนี้การคาเพิ่มขึ้น   
 รายไดคางรับเพิ่มขึ้น   
 ดอกเบี้ยคางรับลดลง   
 สินทรัพยหมุนเวียนอื่นลดลง   
 งานระหวางกอสราง - โครงการบานธนารักษเพ่ิมข้ึน 
 รายไดคาเชา/คาบริการรับลวงหนาเพิ่มขึ้น  
 หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น   
    เงินสดจายคืนเงินคาประกันผลงานงานระหวางกอสราง-   
        โครงการบานธนารักษ   
 เงินสดไดมาจากกิจกรรมดำเนินงาน  
    เงินสดจายดอกเบี้ย    
    เงินสดจายภาษีเงินได    
 เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดำเนินงาน  

 317,467,560.37 

 1,160,510,165.70 
 585,636,885.42 

 3,519,843.17 
 30,285.50 

 11,898,950.55 
 -  

 139,100,501.84 
 (51,646,965.47)

 2,166,517,227.08 
 (81,486,844.41)
 (33,214,858.00)
 21,197,756.22 

 111,838,217.99 
 (68,738,269.21)
 9,047,537.67 

 168,085,132.13 

 (381,711.60)
 2,292,864,187.87 
(1,637,846,953.24)

 (26,611,234.88)
 628,405,999.75 

  412,899,913.13 

 828,969,228.63 
 88,351,141.75 

 -  
 75,147.00 

 5,949,676.03 
 1,202,391.94 

 370,462,063.52 
 (5,113,550.96)

 1,702,796,011.04 
 (3,908,121.78)

 (369,486,968.03)
 1,790,655.78 
 9,473,905.08 

 (248,899,613.84)
 1,711,076,627.94 

 93,358,213.48 

 (11,082,205.67)
 2,885,118,504.00 
(1,650,538,852.64)

 (80,558,808.77)
 1,154,020,842.59 

 69,922,004.96 

 1,332,685,133.36 
 585,636,885.42 

 3,519,843.17 
 30,285.50 

 11,898,950.55 
 -  

 139,100,501.84 
 -  

 2,142,793,604.80 
 (81,486,844.41)
 (33,214,858.00)

 -  
 111,428,717.99 
 (68,738,269.21)
 9,047,537.67 

 180,181,366.81 

 (381,711.60)
 2,259,629,544.05 

 -  
 (26,611,234.88)

 2,233,018,309.17 

 138,798,668.07 

 1,035,293,799.82 
 88,351,141.75 

 -  
 75,147.00 

 5,949,676.03 
 1,202,391.94 

 370,462,063.52 
 -  

 1,640,132,888.13 
 (3,908,121.78)

 (369,486,968.03)
 -  

 9,064,405.06 
 (248,899,613.84)

 1,711,076,627.94 
 80,691,123.85 

 (11,082,205.67)
 2,807,588,135.66 

 -  
 (80,558,808.77)

 2,727,029,326.89 
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    
    เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว   
    เงินสดจายในเงินลงทุนชั่วคราว   
    เงินสดจายในเงินลงทุนระยะยาว   
    เงินสดจายในอาคารและอุปกรณใหเชา   
    เงินสดจายในการซื้ออาคารและอุปกรณ   
    เงินสดจายในการซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน   
    เงินสดจายในงานระหวางกอสราง  - โครงการศูนยราชการ 
    เงินสดจายในคากอสรางและคาที่ปรึกษาจายลวงหนา 
    เงินสดจายคืนเงินประกันผลงาน   
    เงินสดจายคืนเงินคาปรับงานระหวางกอสราง  
 เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน   
    เงินสดรับจากเอสพีวี   
    เงินสดจายเอสพีวี   
    เงินสดจายชำระเจาหนี้เชาซื้อ   
     เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด  
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด  

 6,318,500,000.00 
(4,320,742,000.00)
 (511,000,000.00) 

(125,810.55)
 (2,133,270.50)

 (13,403,459.52)
(3,385,378,551.74)

 -  
 (85,517,789.80)
 (60,900,000.00)

(2,060,700,882.11)

 -  
 -  

 (305,598.00)
 (305,598.00)

(1,432,600,480.36)
 4,209,774,661.81 
 2,777,174,181.45 

 

4.1
4.1

12,712,965,019.98 
(8,223,500,000.00)
 (790,000,000.00)
 (101,283,971.70)

 (5,740,603.17)
 -  

(5,680,996,884.10)
 (103,851,000.00)
 (178,143,257.39)
 (88,790,000.00)

(2,459,340,696.38)

 -  
 -  

 (763,272.00)
 (763,272.00)

(1,306,083,125.79)
 5,515,857,787.60 
 4,209,774,661.81 

 3,550,000,000.00 
(2,550,000,000.00)

 -  
 (125,810.55)

 (2,133,270.50)
 (13,403,459.52)

(3,385,378,551.74)
 -  

 (85,517,789.80)
 (60,900,000.00)

(2,547,458,882.11)

 201,320,000.00 
(2,257,407,844.49)

 (305,598.00)
(2,056,393,442.49)
(2,370,834,015.43)
 4,196,759,625.09 
 1,825,925,609.66 

 
10,200,000,000.00 
(5,500,000,000.00)

 -  
 (101,283,971.70)

 (5,740,603.17)
 -   

(5,680,996,884.10)
 (103,851,000.00)
 (178,143,257.39)
 (88,790,000.00) 

(1,458,805,716.36)

 5,583,440,000.00 
(2,821,759,805.61)

 (763,272.00)
 2,760,916,922.39 
 4,029,140,532.92 
 167,619,092.17 

 4,196,759,625.09 
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งบกระแสเง�นสด          
บร�ษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จำกัดและบร�ษัทยอย
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
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 1. ขอมูลทั่วไป

บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จำกัด (ธพส.)  จัดต้ังข้ึนโดยกระทรวงการคลัง ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม  2547 
มีกรมธนารักษเปนหนวยงานกำกับดูแล  บริษัทไดจดทะเบียนเปนบริษัทจำกัด ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2547  ทะเบียนเลขที่  0105547111537 

บริษัทมีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจ  โดยกระทรวงการคลังถือหุนทั้งหมด  มีวัตถุประสงคเพื่อบริหารงานกอสรางและบริหาร
โครงการศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม  ๒๕๕๐  (โครงการศูนยราชการ) รวมท้ังบริหารจัดการทรัพยสิน
ของรัฐบาลตามนโยบายรัฐบาล 

บริษัทมีสำนักงานต้ังอยูเลขท่ี 120 หมูท่ี 3 ช้ัน 1 อาคารศูนยประชุม ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม  ๒๕๕๐
ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง   เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร  10210 

บริษัทดำเนินการในโครงการศูนยราชการโดยทำสัญญาเชาท่ีดินราชพัสดุจากกรมธนารักษเปนเวลา 33 ป โดยสัญญาฉบับแรก
มีอายุ 3 ป มีวัตถุประสงคเพื่อกอสรางอาคารใหหนวยงานของรัฐใชเปนสถานที่ในการปฏิบัติงาน และสัญญาฉบับที่สอง
อายุ 30 ป มีวัตถุประสงคเพื่อใหกรมธนารักษเชาอาคารที่กอสรางเสร็จ กระทรวงการคลังไดมอบหมายใหกรมธนารักษเปน
ผูทำสัญญาเชาแทนหนวยงานตางๆ ประกอบดวย สัญญาเชาพ้ืนท่ีอาคาร สัญญาบริการ ระยะเวลา 30 ป และ สัญญาบริการ
จัดหาเฟอรนิเจอร ระยะเวลา 5 ป โดยเมื่อครบกำหนดสัญญา อาคารและอุปกรณโครงการศูนยราชการ จะตกเปนกรรมสิทธิ์
ของกระทรวงการคลังและในการดำเนินการกอสรางอาคารบริษัทไดเสนอโครงการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย (Securitization) 
ตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพ่ือระดมทุนมาใชสำหรับการกอสรางอาคาร 
โดยจัดตั้งบริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด (เอสพีวี) เพื่อเปนนิติบุคคลเฉพาะกิจ ประกอบธุรกิจการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย
และไดโอนสิทธิเรียกรองในการรับเงินคาเชาพื้นที่อาคาร คาบริการและคาบริการจัดหาเฟอรนิเจอรที่กรมธนารักษมีหนาที่
ชำระเงินตามสัญญา 3 ฉบับ  ใหแกเอสพีวี ตามขอตกลงในสัญญาโอนสิทธิเรียกรอง ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2548

บริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด เปนนิติบุคคลเฉพาะกิจ ประกอบธุรกิจการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพยภายใตโครงการ
แปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย  ของโครงการศูนยราชการ ที่ไดรับอนุมัติจากหนวยงานรัฐ  ตามพระราชกำหนดนิติบุคคล
เฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย  พ.ศ. 2540  ซึ่งถือเปนบริษัทยอยที่เปนกิจการเฉพาะกิจ ตามการตีความ
มาตรฐานการบัญชี เร่ืองท่ี 2 เร่ือง งบการเงิน-บริษัทยอยท่ีเปนกิจการเฉพาะกิจ และไดจดทะเบียนจัดต้ังเปนนิติบุคคลประเภท
บริษัทจำกัด ทะเบียนเลขท่ี 0105548045821 เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2548 ทุนจดทะเบียนจำนวน 10,000 บาท (หน่ึงหม่ืนบาทถวน)
บริษัทถือหุนจำนวน 490 หุน เปนเงิน 4,900 บาท คิดเปนรอยละ 49 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแลว

 
 2. เกณฑการเสนองบการเง�น

    2.1 หลักเกณฑในการจัดทำงบการเงิน
  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี  
  พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายความรวมถึงมาตรฐานการบัญชีท่ีออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และการแสดงรายการ
  ในงบการเงินเปนไปตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กำหนดรายการยอที่ตองมีในงบการเงิน พ.ศ. 2552  
  ลงวันที่ 30 มกราคม  2552  ยกเวนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2550) เรื่องสัญญาเชา
    
    งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดจัดทำขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดคาองคประกอบของงบการเงิน  
    เวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี

(67) FINANCIAL REPORTS

         หมายเหตุประกอบงบการเง�น
 บร�ษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จำกัดและบร�ษัทยอย
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    2.2 หลักเกณฑในการจัดทำงบการเงินรวม
  งบการเงินรวมน้ีไดจัดทำข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จำกัด และงบการเงินของบริษัท ดีเอดี 
  เอสพีวี จำกัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยท่ีเปนนิติบุคคลเฉพาะกิจเพ่ือประกอบธุรกิจการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย โดยไดตัด
  รายการระหวางกันและยอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญออกแลว

    2.3 มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินปรับปรุงใหม
  สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่ 86/2551 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 และฉบับที่ 16/2552  
  ลงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2552 ใหใชมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีใหม
  
  2.3.1 การใชมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุง
    แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2550) มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 26 มิถุนายน 2552
    มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย (ฉบับ 36 เดิม)
    มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย
    และการดำเนินงานที่ยกเลิก (ฉบับ 54 เดิม)
    แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการบันทึกบัญชีสิทธิการเชา
    แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน
  
  มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวปฏิบัติทางการบัญชีขางตน ถือปฏิบัติกับงบการเงิน
    สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม  2552 เปนตนไป ฝายบริหารของบริษัทไดประเมินแลวเห็นวา
    มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2550) แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการบันทึกบัญชีสิทธิการเชา
    และแนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน ไมเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท สวนแมบท
    การบัญชี (ปรับปรุง 2550) และมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2550) ไมมีผลกระทบท่ีเปนสาระสำคัญกับงบการเงิน
    ของบริษัท

  2.3.2 มาตรฐานการบัญชีที่ประกาศแลวแตยังไมมีผลบังคับใชในป 2552 
               
                 วันที่มีผลบังคับใช

  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20  การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล     1 มกราคม 2555

       และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความ

       ชวยเหลือจากรัฐบาล   

  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24  การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ     1 มกราคม 2554

  (ปรับปรุง 2550)   ที่เกี่ยวของกัน (ฉบับ 47 เดิม)   

  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40  อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน       1 มกราคม 2554

  2.3.3 การจัดเลขระบุฉบับมาตรฐานการบัญชีของไทยใหม
        สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับท่ี 12/2552 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2552 เร่ือง การจัดเลขระบุ
      ฉบับมาตรฐานบัญชีของไทยใหตรงตามมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ ดังนั้น มาตรฐานการบัญชีที่อางอิง
  ในงบการเงินน้ี  จึงใชเลขระบุฉบับมาตรฐานใหมตามประกาศดังกลาวแลว
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 3. สรุปนโยบายการบัญช�ที่สำคัญ

    3.1 การรับรูรายได
  รายไดคาเชาพื้นที่และรายไดคาบริการโครงการศูนยราชการ รับรูตามเกณฑคงคางตลอดอายุสัญญา
  
  รายไดคาเชาพ้ืนท่ีธุรกิจโครงการศูนยราชการ รับรูตามเกณฑเสนตรงตามชวงเวลาท่ีผูเชาไดรับประโยชนตลอดอายุสัญญา
  
  รายไดโครงการบานธนารักษ รับรูตามเกณฑอัตราสวนของงานที่แลวเสร็จ เมื่อมีการทำสัญญาจาง
  
  รายไดดอกเบี้ย รับรูตามเกณฑสัดสวนของเวลาโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง
  
  รายไดอื่น รับรูตามเกณฑคงคาง

    3.2 การรับรูคาใชจาย
  คาใชจายโครงการบานธนารักษ เปนตนทุนคากอสรางโครงการบานธนารักษ รับรูตามวิธีอัตราสวนของงานท่ีแลวเสร็จ
  ของตนทุนโดยประมาณคาใชจาย 
     
  คาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง

    3.3 การคำนวณตนทุนอาคารใหเชา
  ตนทุนอาคารใหเชา บันทึกคางานอาคาร งานระบบประกอบอาคารและครุภัณฑใหเชา โดยการจัดสรรตนทุน
  การกอสรางทั้งหมดที่คาดวาจะเกิดขึ้นตามสัญญาจางกอสรางตาง ๆ ตามเกณฑสัดสวนพื้นที่กอสรางทั้งหมด
  ซึ่งประกอบดวยอาคารใหเชาสำหรับหนวยงานของรัฐ อาคารจอดรถ พื้นที่สวนกลาง หอพัก และศูนยประชุม

  ตนทุนการกอสรางประกอบดวย คากอสราง งานระบบประกอบอาคาร ครุภัณฑลอยตัวและติดตั้ง คาออกแบบ 
  คาบริหารงานกอสราง คาเชาที่ดิน ดอกเบี้ยและตนทุนที่เกี่ยวของอื่น ๆ

    3.4 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสด เงินฝากสถาบันการเงินและเงินลงทุนช่ัวคราว
  ที่มีกำหนดจายคืนในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน

    3.5 ลูกหนี้การคา
  ลูกหน้ีการคาแสดงมูลคาตามจำนวนมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับบริษัทบันทึกคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณ
  ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินลูกหน้ีไมได ซ่ึงโดยท่ัวไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุหน้ี ซ่ึงได
  มีการกำหนด  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว ดังนี้
 
   ระยะเวลาที่คางชำระ    อัตราคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
   เกิน 6 เดือน - 1 ป     รอยละ 50
   เกิน 1 ป       รอยละ 100

    3.6 เงินลงทุน
  เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดทั้งที่เปนเงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุนระยะยาว แสดงดวยราคาทุน
  ตัดจำหนาย สวนตางระหวางราคาทุนกับมูลคาตราไวของเงินลงทุนตัดจำหนายโดยวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง 
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  บริษัทจะบันทึกขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในงบกำไรขาดทุน  เมื่อราคาตามบัญชีสูงกวามูลคา ที่คาดวา
  จะไดรับคืน
  
  บริษัทใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักในการคำนวณตนทุนของเงินลงทุน

    3.7 เงินลงทุนในบริษัทยอย
  ในงบการเงินเฉพาะของบริษัทเปนเงินลงทุนในบริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด  แสดงมูลคาตามวิธีราคาทุน

    3.8 อาคารและอุปกรณใหเชา - สุทธิ
  อาคารและอุปกรณใหเชาแสดงในราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม การคำนวณคาเสื่อมราคาคำนวณใชวิธีเสนตรง
  ตามอายุการใชงานโดยประมาณ ดังนี้
 
    อาคาร       อายุสัญญาเชา 30 ป
    งานระบบประกอบอาคาร     15 ป
    อุปกรณ        5 ป

    3.9 อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
  แสดงในราคาทุน ณ วันที่ซื้อหรือไดมาหลังหักคาเสื่อมราคาสะสม  การคำนวณคาเสื่อมราคาใชวิธีเสนตรง ตามอายุ
  การใชงานโดยประมาณ ดังนี้

    อุปกรณและเครื่องใชสำนักงาน     5 ป
    คอมพิวเตอรและอุปกรณ    3 - 5 ป
    เครื่องตกแตงสำนักงาน      5 ป
    ยานพาหนะ        5 ป

  กรณีอุปกรณท่ีมีมูลคาตอหนวยไมถึง 3,000 บาท หรือเปนอุปกรณท่ีมีอายุการใชงานไมเกิน หรือเทากับ 1 ปโดยประมาณ
  รับรูเปนคาใชจายในปที่ซื้อทั้งจำนวน

    3.10 สินทรัพยไมมีตัวตน
   บริษัทบันทึกสินทรัพยไมมีตัวตน (ซอฟแวรคอมพิวเตอร) ตามราคาทุน หลังการรับรูรายการครั้งแรกจะแสดงมูลคา
   ของสินทรัพยไมมีตัวตนตามราคาทุนหักคาตัดจำหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคาสะสม (ถามี) ของสินทรัพยนั้น
   
   ซอฟแวรคอมพิวเตอรมีอายุใชประโยชนโดยประมาณเทากับ 5 ป

    3.11 ตนทุนการกูยืม
    ดอกเบ้ียจายท่ีเก่ียวของโดยตรงกับการกอสรางโครงการ บันทึกเปนตนทุนของโครงการ โดยหักรายไดดอกเบ้ียจากการ
   นำเงินกูไปลงทุนชั่วคราว และจะหยุดบันทึกเมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ รับมอบพื้นที่พรอมใชงานแลว
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    3.12 คาเชาที่ดิน
   คาเชาและคาธรรมเนียมการจัดใหเชาท่ีดินราชพัสดุเพ่ือกอสรางอาคารและส่ิงปลูกสรางโครงการศูนยราชการ ระยะเวลาเชา
   3 ป (1 กรกฎาคม  2548 - 30 มิถุนายน  2551) บันทึกเปนตนทุนของโครงการ 

   คาเชาและคาธรรมเนียมการตออายุสัญญาเชาท่ีดินราชพัสดุเพ่ือบริหารอาคารและส่ิงปลูกสรางโครงการศูนยราชการ  
   ระยะเวลาเชา 30 ป (1 กรกฎาคม 2551 - 30 มิถุนายน 2581)  บันทึกเปนคาใชจาย

    3.13 คาใชจายรอตัดจาย
   คาจดทะเบียนสัญญาเชาท่ีดินและสัญญาเชาพ้ืนท่ีอาคาร รวมท้ังอากรแสตมปปดสัญญาเชาพ้ืนท่ีอาคารและสัญญาบริการ  
   บันทึกเปนคาใชจายรอตัดจาย และตัดเปนคาใชจายตามอายุของสัญญาเปนเวลา 30 ป โดยเร่ิมต้ังแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2551
 
    3.14 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
   บริษัทไดเขารวมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สินทวี  ซึ่งจดทะเบียนแลว เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2549 โดยมีธนาคาร
   กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปนผูจัดการกองทุน พนักงานมีสิทธิสมัครเปนสมาชิกกองทุน  โดยจายเงินสมทบเขากองทุน
   ในอัตรารอยละ 3 - 9 ของเงินเดือน และบริษัทจายเงินสมทบเขากองทุนในอัตรารอยละ 3 - 10 ของเงินเดือนพนักงาน
   ที่เปนสมาชิก และบันทึกเปนคาใชจายในการบริหาร

    3.15 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
   บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอำนาจควบคุมบริษัท หรือถูกควบคุมโดยบริษัท   
   ไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม  หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัท 

   นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลซ่ึงมีอิทธิพลอยางเปนสาระสำคัญกับบริษัท  
   ผูบริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท  ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัท

    3.16 ภาษีเงินไดนิติบุคคล
   คำนวณจากกำไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากร

    3.17 การใชประมาณการทางบัญชี
   ในการจัดทำงบการเงินตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป  ในบางสถานการณฝายบริหารอาจตองใชการประมาณการ
   และการต้ังสมมติฐาน  ซ่ึงจะมีผลกระทบตอจำนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน  ดวยเหตุน้ี
   ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกตางไปจากจำนวนที่ประมาณไว

    3.18 กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
   คำนวณโดยการหารกำไรสุทธิดวยจำนวนถัวเฉล่ียถวงน้ำหนักของหุนสามัญท่ีออกจำหนายและเรียกชำระเต็มมูลคาแลว

    3.19 การทำธุรกรรมแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย
   โครงการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพยของโครงการศูนยราชการรับรูหนี้สินจากการโอนสิทธิเรียกรองในการรับเงิน
   ตามกระแสเงินสดท่ีไดรับ  และรับรูดอกเบ้ียตามวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง และบันทึกเปนตนทุนอาคารใหเชาตามสัดสวน
   งานกอสรางที่แลวเสร็จและหยุดรับรูดอกเบี้ยเมื่อโครงการแลวเสร็จ
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เงินสด
เงินฝากธนาคาร
 กระแสรายวัน
 ออมทรัพย
เงินลงทุนชั่วคราว ไมเกิน 3 เดือน
รวม

0.01

0.02
176.30

2,600.84
2,777.17

0.01

0.01
209.75

4,000.00
4,209.77

0.01

0.02
175.90

1,650.00
1,825.93

0.01

0.01
196.74

4,000.00
 4,196.76

 

   



เงินฝากธนาคาร
 ประจำ 5 เดือน
 ประจำ 6 เดือน
ตั๋วแลกเงิน
ตั๋วสัญญาใชเงิน
รวม

-  
-  

61.20
820.04
881.24

1,000.00
205.25

1,673.75     
-  

2,879.00

-  
-  
-  

         -  
  -  

1,000.00
-  

  -  
 -  

1,000.00

 

   

    3.20 สัญญาเชาดำเนินงาน
   สัญญาเชาพื้นที่อาคาร สัญญาบริการ และสัญญาบริการจัดหาเฟอรนิเจอรของโครงการศูนยราชการ เปนสัญญาเชา
   ท่ีเขาเง่ือนไขสัญญาเชาการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2550) เร่ืองสัญญาเชา หากบริษัทจัดประเภท
   สัญญา 3  ฉบับดังกลาว เปนสัญญาเชาการเงิน บริษัทจะตองตัดอาคารและอุปกรณใหเชาออกจากบัญชี  
   และกรมธนารักษจะตองบันทึกรับรูอาคารและอุปกรณดังกลาว ซึ่งในกรณีนี้ยังไมมีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐรองรับ  
   ดังน้ัน เพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณ ของมติคณะรัฐมนตรีท่ีกำหนดใหบริษัทเปนผูบริหารโครงการศูนยราชการ ฝายบริหาร
   จึงไดจัดประเภทสัญญาเชา 3 สัญญา เปนสัญญาเชาดำเนินงาน และรับรูรายไดคาเชาและคาบริการโครงการศูนยราชการ
   ตามนโยบายการบัญชีขอ 3.1

 4. ขอมูลเพิ่มเติม

    4.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

    4.2 เงินลงทุนชั่วคราว
  4.2.1 เงินลงทุนชั่วคราว

หมายเหตุประกอบงบการเง�น
บร�ษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จำกัดและบร�ษัทยอย
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
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ลูกหนี้การคา - หนวยงานราชการ

ลูกหนี้การคา - บุคคลภายนอก

รวม

หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้การคา - สุทธิ

63.05

22.34

85.39

3.52

81.87

-  

3.91

3.91

-  

3.91



 



ลูกหนี้การคา 

 ไมเกิน 3 เดือน

 3 - 6 เดือน

 6 - 12 เดือน

 มากกวา 12 เดือน

รวม

36.08

42.38

6.82

0.11

85.39

3.91

-  

-  

-  

3.91



 



เงินลงทุนในสัญญา Swap Agreements 1,357.76 795.11 -   -  

 

   

  4.2.2 เงินลงทุนระยะยาว

 เงินลงทุนระยะยาว จำนวน 1,357.76 ลานบาท เปนของบริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด ที่สำรองไวเพื่อชำระคืนเงินตน
 ของหุนกูระยะยาวตามสัญญาจัดการความเส่ียงทางการเงิน (Swap Agreements) ท่ีทำกับธนาคารแหงหน่ึง โดยเปนสัญญา
 แบบรับประกันผลตอบแทน (Guarantee Return on Investment)  

    4.3 ลูกหนี้การคา - สุทธิ
  ลูกหนี้การคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2552 และ 2551 ประกอบดวย

 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2552 และ 2551 มูลคาของลูกหนี้การคาแยกตามอายุหนี้ ดังนี้ 

   
  ลูกหน้ีการคา - หนวยงานราชการ จำนวน 63.05 ลานบาท เปนลูกหน้ีคาสาธารณูปโภค และลูกหน้ีการคา - บุคคลภายนอก
  จำนวน 22.34 ลานบาท เปนลูกหนี้คาเชา คาบริการสวนกลาง และคาสาธารณูปโภค 
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คาเชาที่ดินราชพัสดุจายลวงหนา

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารคางรับ

ลูกหนี้ - กรมสรรพากร

คาเบี้ยประกันภัยจายลวงหนา

ดอกเบี้ยจากการเชาซื้อรอตัดจาย

สินทรัพยหมุนเวียนอื่นๆ

รวม

14.44

6.67

23.92

10.26

-  

251.31

306.60

14.44

67.08

98.20

3.46

0.03

218.97

402.18

14.44

1.83

23.92

10.26

-  

250.33

300.78

14.44

41.04

98.20

3.46

0.03

217.59

374.76

 

   



สินทรัพยรวม

หนี้สินรวม

สวนของผูถือหุน

รายไดรวม

คาใชจายรวม

กำไรสุทธิ

26,159.39

25,859.56

299.83

1,839.92

1,646.29

      193.63

25,977.86

25,871.66

106.20

936.21

830.01

    106.20

3,196.06

2,777.69

418.37

83.82

(163.73)

  247.55

2,714.54

2,543.72

170.82

76.09

(198.01)

  274.10

 

   

    4.4 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

    4.5 เงินลงทุนในบริษัทยอย
  บริษัทไดจัดต้ังบริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด เพ่ือเปนนิติบุคคลเฉพาะกิจ ประกอบธุรกิจการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย
  ภายใตโครงการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพยของโครงการศูนยราชการ (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 1) ซ่ึงถือเปน
  บริษัทยอยที่เปนกิจการเฉพาะกิจตามการตีความมาตรฐานการบัญชี เรื่องที่ 2 เรื่อง งบการเงินรวม - บริษัทยอย
  ที่เปนกิจการเฉพาะกิจ บริษัทยอยมีทุนจดทะเบียน จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) บริษัทถือหุน จำนวน
   490 หุน เปนเงิน 4,900 บาท คิดเปนรอยละ 49 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแลว

  ขอมูลทางการเงินโดยสรุป

 

หมายเหตุประกอบงบการเง�น
บร�ษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จำกัดและบร�ษัทยอย
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ราคาทุน

   ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2551

   ซื้อเพิ่มระหวางป - ราคาทุน

   รับโอนจากงานระหวางกอสราง

   ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2552

คาเสื่อมราคาสะสม

   ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2551

   คาเสื่อมราคาสำหรับป

   ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2552

มูลคาสุทธิตามบัญชี

   มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2551

   มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2552

4,344.67

0.12

  7,557.88

11,902.67

36.64

   262.83

   299.47

  4,308.03

11,603.20

1,351.72

-  

2,603.46

3,955.18

22.87

  176.71

  199.58

1,328.85

3,755.60

387.87

-  

551.69

939.56

26.94

141.46

168.40

360.93

771.16

6,084.26

0.12

10,713.03

16,797.41

86.45

    581.00

    667.45

  5,997.81

16,129.96



 







    4.6 อาคารและอุปกรณใหเชา - สุทธิ 

  คาเส่ือมราคาสำหรับป จำนวน 581.00 ลานบาท (2551 : 86.45 ลานบาท) แสดงรวมอยูในตนทุนคาเชาและคาบริการ
  โครงการศูนยราชการ
 
  อาคารและอุปกรณใหเชา จะตกเปนกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลังเมื่อสัญญาเชาพื้นที่อาคารและสัญญาบริการ
  ครบกำหนดภายใน 30 ป  (เร่ิม 1 กรกฎาคม  2551 ครบกำหนด 30 มิถุนายน  2581) อุปกรณครบกำหนดภายใน 5 ป 
  (เริ่ม 1 กรกฎาคม  2551 ครบกำหนด 30 มิถุนายน  2556)                                                                        
 
  บริษัทจัดประเภทสัญญาเชาพ้ืนท่ีอาคาร สัญญาบริการ และสัญญาบริการจัดหาเฟอรนิเจอรของโครงการศูนยราชการ  
  เปนสัญญาเชาดำเนินงาน เพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณของมติคณะรัฐมนตรี ท่ีกำหนดใหบริษัทเปนผูบริหารโครงการ
  ศูนยราชการ มีผลทำใหการบันทึกรายการสินทรัพยและรับรูรายไดคาเชาและคาบริการไมเปนไปตามหลักการบัญชี
  ที่รับรองทั่วไป
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ราคาทุน

   ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2551

   เพิ่มขึ้น

   ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2552

คาเสื่อมราคาสะสม

   ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2551

   คาเสื่อมราคาสำหรับป

   ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2552

มูลคาสุทธิตามบัญชี

   มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2551

   มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2552

1.69

0.31

2.00

0.44

0.37

0.81

1.25

1.19

5.15

1.13

6.28

1.46

1.42

2.88

3.69

3.40

3.14

0.03

3.17

0.59

0.64

1.23

2.55

1.94

3.79

0.71

4.50

2.81

0.88

3.69

0.98

0.81














13.77

2.18

15.95

5.30

3.31

8.61

8.47

7.34



    4.7 อาคารและอุปกรณ - สุทธิิ 

 
  คาเสื่อมราคาสำหรับป จำนวน 3.31 ลานบาท (2551 : 1.80 ลานบาท) แสดงรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร

    4.8 สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ

 

หมายเหตุประกอบงบการเง�น
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ซอฟแวรคอมพิวเตอร  

หัก  คาตัดจำหนายสะสม  

มูลคาสุทธิตามบัญชี  

คาตัดจำหนายสำหรับป แสดงรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร

14.51

  1.53

12.98

1.33

1.11

0.20

0.91

0.10



 





งานจางที่ปรึกษาบริหารและควบคุมการกอสราง

งานจางที่ปรึกษาออกแบบโครงการ

งานจางที่ปรึกษาศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมและ-

   วางแผนออกแบบระบบการขนสงและจราจร

งานจางที่ปรึกษาออกแบบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ -

   ระบบอาคารและสถานที่

งานจางกอสรางงานเตรียมพื้นที่กอสราง

งานสำรวจภูมิประเทศและเจาะสำรวจดิน

งานจางกอสรางอาคาร A อาคารจอดรถ A และ-

   ลานรอบอาคาร A

งานจางกอสรางอาคาร B พรอมลานรอบอาคาร B

งานจางกอสรางอาคารจอดรถ B ศูนยประชุมและ หอพัก

งานจางกอสรางระบบสาธารณูปโภค อาคารควบคุม

งานจางกอสรางงานภูมิสถาปตยกรรม

งานติดตั้งและจัดซื้อครุภัณฑ

งานตกแตงภายในอาคาร

งานจางกอสรางงานโครงขายถนนที่เชื่อมตอโครงการ

คาเชาที่ดิน

ตนทุนการกูยืม

คาประกันภัย

คาชดเชยสิ่งปลูกสราง

รวม

349.03

115.11

23.95

-  

58.52

0.42

2,362.51

3,875.74

1,376.02

690.35

1.98

73.78

19.63

17.17

118.61

915.71

23.44

       10.41

10,032.38

42.14

21.79

-  

7.87

-  

-  

1,625.11

1,057.28

291.31

289.30

38.50

183.50

344.16

76.64

5.75

477.33

9.81

      21.89

4,492.38

315.04

125.35

19.18

-  

46.86

0.34

1,574.12

4,933.02

1,666.02

246.49

40.48

224.22

327.47

93.81

99.59

966.10

25.04

        9.90

10,713.03

76.13

11.55

4.77

7.87

11.66

0.08

2,413.50

-  

1.31

733.16

-  

33.06

36.32

-  

24.77

426.94

8.21

     22.40

3,811.73



 






    4.9 งานระหวางกอสราง - โครงการศูนยราชการ

  งานระหวางกอสรางท่ีแลวเสร็จในปน้ี จำนวน 10,713.03 ลานบาท ไดโอนเปนอาคารและอุปกรณใหเชาแลวท้ังจำนวน  
  และไดคิดคาเสื่อมราคาแลว
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         หมายเหตุประกอบงบการเง�น
 บร�ษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จำกัดและบร�ษัทยอย

 สำหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551





งานจางกอสรางอาคาร A อาคารจอดรถ A และลานรอบอาคาร A (สัญญา 2)

งานจางกอสรางอาคาร B  พรอมลานรอบอาคาร B (สัญญา 3)

งานจางกอสรางอาคารจอดรถ B ศูนยประชุมและหอพัก (สัญญา 4)

งานจางกอสรางระบบสาธารณูปโภค อาคารควบคุม (สัญญา 5)

งานจางกอสรางงานภูมิสถาปตยกรรม (สัญญา 7)

งานจางกอสรางงานตกแตงภายในอาคาร A (สัญญา 8.4)

งานจางกอสรางงานตกแตงภายในอาคาร B (สัญญา 8.5)

งานจางกอสรางงานตกแตงภายในอาคารประกอบ (สัญญา 8.6)

งานจางกอสรางงานโครงขายถนนที่เชื่อมตอโครงการ (สัญญา 9)

งานจางกอสรางโครงการบานธนารักษ  จ.นนทบุรี

งานจางกอสรางโครงการบานธนารักษ  จ.เชียงใหม 1

งานจางที่ปรึกษาควบคุมงานกอสรางโครงการบานธนารักษ จ.นนทบุรี และ จ.ภูเก็ต

รวม

-  

-  

-  

2.82

5.95

8.00

-  

1.73

6.61

46.61

-  

0.05

71.77

109.51

69.60

27.64

38.99

12.68

19.09

28.71

13.37

17.64

60.99

0.83

0.49

399.54



 



โครงการบานธนารักษ จ.นนทบุรี
โครงการบานธนารักษ จ.สุพรรณบุรี
โครงการบานธนารักษ จ.เชียงใหม 1
โครงการบานธนารักษ จ.ภูเก็ต
รวม

6.99
9.72

63.43
12.61
92.75

98.87
-  
-  

    -  
98.87

-  
6.12

30.06
  8.65
44.83

98.17
3.60

33.37
    3.96
139.10



  





7.69
-  
-  

   -  
7.69



    4.10 งานระหวางกอสราง - โครงการบานธนารักษ   

    บริษัทดำเนินงานโครงการบานธนารักษโดยทำสัญญาจางกอสรางกับผูมีสิทธิเชาท่ีราชพัสดุกับกรมธนารักษ ผลการดำเนินการ
    โครงการดังกลาวบริษัทไดดำเนินการ  โครงการบานธนารักษ ระยะท่ี 1 จำนวน 964 หนวย  ไดแก  โครงการ จ.นนทบุรี   
    จ.สุพรรณบุรี  จ.เชียงใหม 1  และ จ.ภูเก็ต

    4.11 คากอสรางและคาที่ปรึกษาจายลวงหนา

 
 

หมายเหตุประกอบงบการเง�น
บร�ษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จำกัดและบร�ษัทยอย
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
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รายไดคาเชา/คาบริการรับลวงหนา - กรมธนารักษ

รายไดคาเชา/คาบริการรับลวงหนา - พื้นที่ธุรกิจ

รวม

1,710.16       

9.96

1,720.12

1,710.16       

0.92

1,711.08



 



งานจางที่ปรึกษาบริหารและควบคุมการกอสรางคางจาย
งานจางกอสรางโครงขายถนนเชื่อมตอโครงสราง
งานจางกอสรางอาคารและลานรอบอาคารคางจาย
งานจางตกแตงภายในอาคารคางจาย
ภาษีโรงเรือนและที่ดินคางจาย (หมายเหตุ 4.24)
ภาษีหัก ณ ที่จาย
เงินสวนกลางบานธนารักษ จ.ภูเก็ต
หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ
รวม

-  
9.51

209.73
31.26

161.84
2.20
0.89

166.82
582.25

6.70
-  
-  
-  

52.48
35.07
0.25

47.40
141.90

-  
9.51

209.73
31.26

161.84
2.20
0.89

165.49
580.92

 6.70
-  
-  
-  

52.48
22.48
0.25

46.57
128.48

 

   

    4.12 รายไดคาเชา/คาบริการรับลวงหนา

    4.13 หนี้สินหมุนเวียนอื่น  
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         หมายเหตุประกอบงบการเง�น
 บร�ษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จำกัดและบร�ษัทยอย

 สำหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551





หุนกูไมดอยสิทธิ
29 พฤศจิกายน 2548

17 ตุลาคม 2549

20 พฤศจิกายน 2550
รวม
หุนกูดอยสิทธิ
9 ธันวาคม 2548
รวม

 
ครั้งที่ 1/2548 ชุดที่ 1
  ชุดที่ 2
  ชุดที่ 3
  ชุดที่ 4
 
ครั้งที่ 1/2549 ชุดที่ 1
  ชุดที่ 2
 
ครั้งที่ 1/2550 ชุดที่ 1
 
 
ครั้งที่ 1/2548 ชุดที่ 1
 

 
7 ป
10 ป
15 ป
20 ป

 
14 ป
19 ป

 
18 ป

 
 

33 ป
 

2555
2558
2563
2568

2563
2568

2568

2581

1,500.00
2,000.00
1,800.00

  5,000.00
10,300.00
2,200.00

  6,000.00
  8,200.00
  5,499.90
23,999.90

         0.10
24,000.00



 







6.70
7.35
7.50
7.99

6.05
6.50

6.05

3.00




    4.14 หุนกูระยะยาว  

   บริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด  (บริษัทยอย)  เปนผูออกหุนกูระยะยาวตามโครงการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย 
   ภายใตโครงการศูนยราชการ ดังนี้ 
 
   (1) หุนกูไมดอยสิทธิชนิดระบุชื ่อผูถือ  ระเภทไมมีหลักประกัน จำนวน 23,999.90 ลานบาท อายุ 7 - 20 ป
   อัตราดอกเบี้ยคงที่  เสนอขายใหแกผูลงทุนทั่วไป และผูลงทุนสถาบันการเงิน
 
   (2) หุนกูดอยสิทธิชนิดระบุชื่อผูถือ  ประเภทไมมีหลักประกัน  จำนวน 0.10 ลานบาท  อายุ 33 ป อัตราดอกเบี้ย
   รอยละ 3 ตอป เสนอใหแกผูลงทุน 10 ราย

   ดอกเบ้ียจายของหุนกูสำหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551  จำนวน 1,637.85 ลานบาท และ 1,642.38 ลานบาท  
   ตามลำดับ

หมายเหตุประกอบงบการเง�น
บร�ษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จำกัดและบร�ษัทยอย
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
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ยอดยกมา (ป 2549 - 2550)
รายการเคลื่อนไหวในป 2551
 กระแสเงินสดรับจากเอสพีวี
 ภาษีหัก ณ ที่จาย
 ดอกเบี้ยจาย
 จายชำระ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
รายการเคลื่อนไหวในป 2552
 กระแสเงินสดรับจากเอสพีวี
 ภาษีหัก ณ ที่จาย
 ดอกเบี้ยจาย
 จายชำระ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

15,080.58

5,583.44
28.50

-  
-  

20,692.52

201.32
22.80

-  
-  

20,916.64

1,926.86 

-  
 (28.50)

1,848.66 
(2,821.76)

925.26

-  
(22.80)

1,810.02 
(2,257.40)

    455.08 

17,007.44 

5,583.44 
-  

1,848.66 
  (2,821.76)
21,617.78 

201.32 
-  

1,810.02 
 (2,257.40)
21,371.72 

  

    4.15 หนี้สินจากการโอนสิทธิเรียกรอง (งบการเงินเฉพาะบริษัท)
   บริษัทไดโอนสิทธิเรียกรองในการรับเงินคาเชาพื้นที่อาคาร คาบริการ และคาบริการจัดหาเฟอรนิเจอร จำนวน 
   82,114.07 ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิม) ท่ีไดรับจากกรมธนารักษ (ผูเชา) ใหแกเอสพีวี ตามขอตกลงในสัญญาโอนสิทธิ
   เรียกรอง ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2548 จำนวน 40,000 ลานบาท โดยไดรับเปนเงินสดจำนวน 7,916.75 ลานบาท
   และต๋ัวสัญญาใชเงินดอยสิทธิ  จำนวน 32,083.25 ลานบาท  ฉบับลงวันท่ี 4 มกราคม 2549  และบริษัทจะทยอยรับ
   กระแสเงินสดจากเอสพีวี ตั้งแตป 2549 ถึง 2581

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัทมียอดคงเหลือของหนี้สินจากการโอนสิทธิเรียกรองดังนี้ 

   บริษัทไดรับกระแสเงินสดจากเอสพีวี จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม  2552 จำนวน 20,916.64 ลานบาท สวนท่ีเหลือไดรับ
   เปนตั๋วสัญญาใชเงินดอยสิทธิ ฉบับลงวันที่ 2 พฤศจิกายน  2552 จำนวน 19,083.36 ลานบาท ซึ่งไดเปลี่ยน
   แทนตั๋วสัญญาใชเงินฉบับเดิม โดยมีเงื่อนไขตาง ๆ ตามเดิมทุกประการ
 
     ต๋ัวสัญญาใชเงิน  หมายถึง  ต๋ัวสัญญาใชเงินชนิดระบุช่ือผูรับเงิน และหามโอนหรือเปล่ียนมือ โดยมีกำหนดระยะเวลา
   ชำระเงินภายหลังจากหุนกูตามโครงการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพยหรือเงินกูหรือตราสารหนี้อื่นใดที่ไดจัดใหมีขึ้น
   เพ่ือทดแทนหรือเพ่ือชำระหน้ีหุนกูดังกลาวไดรับชำระคืนเงินตน ดอกเบ้ีย และหน้ีสินอ่ืนใดท่ีมีข้ึนหรือเก่ียวของกับหุนกู 
   หรือตราสารหนี้ดังกลาวจนครบถวนเรียบรอยแลว
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 บร�ษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จำกัดและบร�ษัทยอย

 สำหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551





เงินประกันผลงาน
 - งานจางที่ปรึกษาบริหารและควบคุมการกอสราง
 - งานจางที่ปรึกษาออกแบบโครงการ
 - งานจางกอสรางอาคาร B พรอมลานรอบอาคาร B
 - งานจางกอสรางงานภูมิสถาปตยกรรม
 - งานจางกอสรางโครงขายถนนที่เชื่อมตอโครงการ
 - งานจางตกแตงภายในอาคารประกอบ
 - งานจางกอสรางโครงการบานธนารักษ จ.เชียงใหม 1
 - งานจางที่ปรึกษาควบคุมงานกอสรางโครงการบานธนารักษ
   จ.นนทบุรี และ จ.ภูเก็ต
 - งานจางที่ปรึกษาควบคุมงานกอสรางโครงการบานธนารักษ
   จ.เชียงใหม 1 และ จ.สุพรรณบุรี
คาปรับงานระหวางกอสราง
รวม

4.25
9.42

32.57
1.92
6.39
0.30
2.40

0.25

-  
0.33

57.83





1.85
8.34

59.26
 -  
3.12
0.93
2.40

0.21

0.25
57.60

133.96



    4.16 หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น   

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเง�น
บร�ษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จำกัดและบร�ษัทยอย
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งานจางที่ปรึกษาบริหารและควบคุมการกอสราง
งานจางที่ปรึกษาออกแบบโครงการ
งานจางที่ปรึกษาศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมและ-
   วางแผนออกแบบระบบการขนสงและจราจร
งานจางกอสรางอาคารที่ทำการศาลปกครอง
งานจางกอสรางงานเตรียมพื้นที่กอสราง
งานสำรวจภูมิประเทศและเจาะสำรวจดิน
งานจางกอสรางอาคาร A อาคารจอดรถ A และลานรอบอาคาร A
งานจางกอสรางอาคาร B พรอมลานรอบอาคาร B
งานจางกอสรางอาคารจอดรถ B ศูนยประชุม และหอพัก
งานจางกอสรางระบบสาธารณูปโภค อาคารควบคุม  
งานจางกอสรางงานภูมิสถาปตยกรรม  
งานจัดซื้อและติดตั้งครุภัณฑ อาคาร A
งานจัดซื้อและติดตั้งครุภัณฑ อาคาร B(1)
งานจัดซื้อและติดตั้งครุภัณฑ อาคาร B(2)
งานจางกอสรางงานตกแตงภายใน อาคาร A
งานจางกอสรางงานตกแตงภายใน อาคาร B
งานจางกอสรางงานตกแตงภายในอาคารประกอบ
งานจางกอสรางโครงขายถนนที่เชื่อมตอโครงการ
รวม

574.27
188.46

35.00
2,052.78

77.80
0.62

4,124.53
7,459.48
1,833.81
1,076.32

83.87
71.55

166.32
125.13
59.69

245.31
74.34

    127.81
18,377.09

-  
-  

-  
55.63

-  
-  

99.99
170.12
28.51
28.64

-  
5.01

11.64
8.76
4.18

17.17
5.20

     - 
434.85

8.22
19.62

-  
-  
-  
-  

586.30
-  

109.95
22.82
60.84
66.89

-  
9.55

78.82
-  

38.04
     58.31
1,059.36



582.49
208.08

35.00
2,108.41

77.80
0.62

4,810.82
7,629.60
1,972.27
1,127.78
144.71
143.45
177.96
143.44
142.69
262.48
117.58

    186.12
19,871.30


  

    4.17 ผลการดำเนินงานตามโครงการ
   4.17.1 โครงการศูนยราชการ 

   โครงการศูนยราชการ มีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต  ป 2547 - 2551 โดยโครงการมีพื ้นที ่กอสรางอาคาร
   รวมทั้งสิ้น ประมาณ 979,860 ตารางเมตร เปนพื้นที่ใชสอยสำหรับหนวยงานประมาณ 484,000 ตารางเมตร   
   มูลคากอสรางทั ้งโครงการเปนเงินประมาณ 19,871.30 ลานบาท จายเงินแลวจำนวน 18,811.94 ลานบาท  
   (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)  คงเหลือ 1,059.36 ลานบาท
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งานออกแบบเขียนแบบ
งานทบทวนการประมาณราคางานกอสราง
งานสำรวจรังวัดจัดทำแผนที่รายละเอียดระดับของที่ดิน  
งานสำรวจภูมิประเทศ โครงการบานธนารักษ ระยะที่ 2
งานจางที่ปรึกษาออกแบบ
งานจางที่ปรึกษาทำรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
ที่ดินโครงการบานธนารักษ  จ.นนทบุรี
งานจางกอสรางโครงการบานธนารักษ  จ.นนทบุรี
งานจางกอสรางโครงการบานธนารักษ  จ.สุพรรณบุรี
งานจางกอสรางโครงการบานธนารักษ  จ.เชียงใหม 1
งานจางกอสรางโครงการบานธนารักษ  จ.ภูเก็ต
งานจางที่ปรึกษาออกแบบบานธนารักษ  จ.ชลบุรี
งานจางที่ปรึกษาควบคุมงานกอสรางโครงการบานธนารักษ  
   จ.นนทบุรี และ จ.ภูเก็ต
งานจางที่ปรึกษาควบคุมงานกอสรางโครงการบานธนารักษ
   จ.เชียงใหม 1
งานจางที่ปรึกษาควบคุมงานกอสรางโครงการบานธนารักษ 
   จ.สุพรรณบุรี
รวม

1.30
0.13
0.05
0.06
2.62
0.84
5.03

135.29
46.40

205.53
130.86

0.55

6.24

4.05

0.81
539.76

0.09
0.01
-  
-  
0.18
0.06
-  
9.47
3.25

14.39
9.16
0.04

0.43

0.28

0.06
37.42

-  
-  
-  
-  
-  
-  
 -  

426.89
-  
-  
-  
-  

1.03

-  

-  
427.92



1.39
0.14
0.05
0.06
2.80
0.90
5.03

571.65
49.65

219.92
140.02

0.59

7.70

4.33

0.87
1,005.10


  

  4.17.2 โครงการบานธนารักษ 

  บริษัทดำเนินงานโครงการบานธนารักษโดยทำสัญญาจางกอสรางกับผูมีสิทธิเชาท่ีราชพัสดุกับกรมธนารักษ ผลการดำเนินการ
  โครงการดังกลาวบริษัทไดดำเนินการ โครงการบานธนารักษ ระยะท่ี 1 จำนวน 964 หนวย ไดแก โครงการ จ.นนทบุรี 
  จ.ภูเก็ต จ.เชียงใหม 1 และ  จ.สุพรรณบุรี  โดยบริษัทไดดำเนินการจัดจางและทำสัญญาแลวรวมเปนเงิน 1,005.10  
  ลานบาท จายเงินแลว 577.18 ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)  คงเหลือ 427.92 ลานบาท

หมายเหตุประกอบงบการเง�น
บร�ษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จำกัดและบร�ษัทยอย
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
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คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
คาตอบแทนกรรมการ
คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ
คาธรรมเนียมและบริการ
คาใชจายอื่น
รวม

59.19
4.35

18.21
17.36
27.25

126.36

34.62
3.98

15.36
10.68
13.29
77.93

59.19
4.35

18.21
9.42

26.75
117.92

34.62
3.98

15.36
6.72
8.93

69.61

 

   



คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย

คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ

คาภาษีโรงเรือนและที่ดิน

คาใชจายอื่น

รวม

636.21

243.04

109.36

 8.36

996.97

107.56

24.11

52.48

2.69

186.84



 



ตนทุนคากอสรางบานธนารักษ - ภูเก็ต

ตนทุนคากอสรางบานธนารักษ - นนทบุรี

ตนทุนคากอสรางบานธนารักษ - เชียงใหม

ตนทุนคากอสรางบานธนารักษ - สุพรรณบุรี

รวม

3.95

98.18

33.37

3.60

139.10

121.19

56.87

154.94

37.56

370.56



 

    4.18 ตนทุนคาเชาและคาบริการโครงการศูนยราชการ 

    4.19 ตนทุนคากอสรางโครงการบานธนารักษ

    4.20 คาใชจายในการบริหาร
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คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
คาตอบแทนกรรมการ
คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ
คาธรรมเนียมและบริการ
ตนทุนคากอสรางบานธนารักษ - ภูเก็ต
ตนทุนคากอสรางบานธนารักษ - นนทบุรี
ตนทุนคากอสรางบานธนารักษ - เชียงใหม
ตนทุนคากอสรางบานธนารักษ - สุพรรณบุรี
คาภาษีโรงเรือนและที่ดิน
คาใชจายอื่น
รวม

59.19
4.35

897.46
17.36
3.95

98.18
33.37
3.60

109.36
35.61

1,262.43

34.62
3.98

147.03
10.68

121.19
56.87

154.94
37.56
52.48
15.97

635.32

59.19
4.35

897.46
9.42
3.95

98.18
33.37
3.60

109.36
35.11

1,253.99

34.62
3.98

147.03
6.72

121.19
56.87

154.94
 37.56
52.48
11.61

627.00

 

   

    4.21 คาใชจายตามลักษณะจำแนกตามลักษณะของคาใชจาย 

    4.22 เครื่องมือทางการเงิน
   นโยบายการบริหารความเสี่ยง
   ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการสำหรับเครื่องมือทางการเงิน  บริษัทและบริษัทยอย
   มีเครื่องมือทางการเงินที่สำคัญที่แสดงในงบดุล  ประกอบดวย เงินฝากกับสถาบันการเงิน เงินลงทุน  ต๋ัวสัญญา
   ใชเงินดอยสิทธิและหุนกู  บริษัทและบริษัทยอยมีความเส่ียงท่ีเก่ียวของกับเคร่ืองมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบาย
   ในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

   ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
   ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่บริษัทยอยไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไวในสัญญา
   โอนสิทธิเรียกรอง ซึ่งกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัทเนื่องจากบริษัทไดโอนสิทธิการรับเงินคาเชาและคาบริการ
   ตามสัญญาเชาพื้นที่อาคารและบริการจากกรมธนารักษใหแกบริษัทยอย ดังนั้น หากเกิดความลาชาในขั้นตอน
   หรือกระบวนการเบิกจายเงินงบประมาณทำใหกรมธนารักษไมสามารถชำระหนี้ดังกลาวไดตามกำหนดเวลา
   หรือผิดนัดชำระคาเชาและคาบริการบางสวนอาจทำใหบริษัทยอยชำระหน้ีหุนกูลาชาหรือผิดนัดชำระหน้ี และจะมีผล
   ใหชำระหนี้บริษัทลาชาหรือผิดนัดชำระหนี้เชนเดียวกัน  เพื่อปองกันความเสี่ยงดังกลาวทางคณะรัฐมนตรีไดมีมติ
   เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม 2547  ใหกรมธนารักษต้ังงบประมาณในทุกๆ ป เพ่ือชำระคาเชา และคาบริการใหกับบริษัท
   ซึ่งงบประมาณดังกลาวจัดเปนงบประมาณเพื่อใหกรมธนารักษสามารถดำเนินการไดตามที่กำหนดไวในสัญญาเชา
   พ้ืนท่ีอาคารและสัญญาบริการ นอกจากน้ี เม่ือวันท่ี 9 พฤษภาคม 2549 คณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติใหกรมธนารักษ
   กอหน้ีผูกพันขามป  ต้ังงบประมาณสำหรับชำระคาเชาพ้ืนท่ีอาคารและบริการ มีกำหนดระยะเวลา 30 ป  นับต้ังแต
   ปงบประมาณ 2551 ถึงปงบประมาณ 2581

หมายเหตุประกอบงบการเง�น
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   ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
    ความเส่ียงดานสภาพคลอง คือ ความเส่ียงท่ีบริษัทยอยจะเผชิญกับความยุงยากในการระดมทุนใหเพียงพอและทันเวลา
   ตอการจายชำระคืนหุนกูและภาระผูกพันตางๆ ตามสัญญาที่เกี่ยวของกับโครงการ 
 
   บริษัทยอยไดทำสัญญาจัดการความเส่ียงทางการเงินกับธนาคารแหงหน่ึงโดยจะทยอยโอนเงินสำรองเพ่ือชำระคืนเงินตน
   ของหุนกูท่ีไดรับเงินคาเชาและคาบริการจากกรมธนารักษใหกับธนาคาร  และธนาคารจะโอนเงินจำนวน 13,300 ลานบาท  
   เพื่อชำระคืนเงินตนตามจำนวนเงินที่ระบุไวในสัญญาจัดการความเสี่ยงทางการเงิน  โดยเริ่มโอนเงินตั้งแตป 2551  
   จนถึงป 2568  สำหรับหน้ีหุนกูสวนท่ีเหลืออีกจำนวน 10,699.90 ลานบาท  ท่ีจะครบกำหนดในป 2568  บริษัทยอย
   คาดวาจะจัดหาแหลงเงินทุนโดยการออกหุนกูเพ่ือเสนอขายแกผูลงทุนท่ัวไปและผูลงทุนจากสถาบันการเงิน เพ่ือนำมา
   ชำระหนี้หุนกูสวนดังกลาว

   ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
   ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยนี้เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต  ซึ่งจะสงผลกระทบ
   ตอผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอย  บริษัทและบริษัทยอยมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย
   เนื่องจากมีเงินฝากกับสถาบันการเงิน  เงินลงทุนและหุนกู  บริษัทและบริษัทยอยมิไดใชตราสารอนุพันธทางการเงิน
   เพื่อปองกันความเสี่ยงดังกลาว
 
    4.23 ภาษีเงินไดนิติบุคคล
   ในป 2552 มีผลขาดทุนสะสมยกมาจากงวดกอน จำนวน 640.50 ลานบาท ซ่ึงถือเปนคาใชจายทางภาษีได ในงวดน้ี
   บริษัทจึงไมมีคาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคล
 
    4.24 รายการแกไขขอผิดพลาด
   ในป 2552 บริษัทไดแกไขขอผิดพลาดตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท โดยไดบันทึกปรับปรุงภาษีโรงเรือน
   และท่ีดินสำหรับป 2551 จำนวน 52.48 ลานบาท บริษัทปรับยอนหลังงบการเงินสำหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551  
   มีผลกระทบตองบดุล งบกำไรขาดทุน โดยทำใหบัญชีคาใชจายคางจายเพ่ิมข้ึน จำนวน 52.48 ลานบาท ตนทุนคาเชา
   และคาบริการโครงการศูนยราชการ เพิ่มขึ้น จำนวน 52.48 ลานบาท และขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นดวยจำนวนเดียวกัน
  
   ในป 2551 บริษัทไดบันทึกปรับปรุงลดยอดขาดทุนสะสมท่ียกมาจากป 2550 จำนวน 0.49 ลานบาท ซ่ึงเปนภาษีเงินได
   นิติบุคคลที่ยื่นเพิ่มเติม
 
    4.25 การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
   บริษัทไดมีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสำหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  2551 ใหม เพ่ือให
   สอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีในงวดปจจุบัน
 
    4.26 การอนุมัติงบการเงิน
   กรรมการผูมีอำนาจของบริษัทไดอนุมัติใหออกงบการเงินนี้ในวันที่ 17 มีนาคม  2553
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