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 ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ไดเร่ิมดำเนินการกอสรางมาต้ังแตป 2548  โดย ธพส. ไดเร่ิม

ทยอยสงมอบพ้ืนท่ีใหกับหนวยงานท่ีไดรับการจัดสรรพ้ืนท่ีภายในศูนยราชการฯ ต้ังแตป 2551 ท่ีผานมา จนกระท่ังปจจุบัน ป 2554 ได

มีหนวยงานยายเขาใชประโยชนในพื้นที่ศูนยราชการฯ ทั้งสิ้น 37 หนวยงาน จาก 39 หนวยงาน  ดังนี้

   

  อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์  (อาคารเอ)

   •  ศาลยุติธรรม

   -  ศาลลมละลายกลาง

   -  ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง

   •  กระทรวงยุติธรรม

   -  กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน

   -  กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ

   -  สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

   -  กรมคุมประพฤติ

   •  สำนักงานอัยการสูงสุด

   •  ศาลรัฐธรรมนูญ

  อาคารรัฐประศาสนภักดี  (อาคารบี)

   •  กรมการพัฒนาชุมชน

   •  สำนักงานกิจการยุติธรรม

   •  สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค

   •  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

   •  สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

   •  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

   •  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

   •  สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน)

   •  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 9

   •  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

   •  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)

   •  สถาบันพระปกเกลา 

   •  สำนักประเมินราคาทรัพยสิน

สรุปผลการดำเนินงานในป� 2554

1. ศูนย�ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
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    •  กรมที่ดิน

    •  องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน)

    •  กองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 1

    •  กองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 3

    •  กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

    •  สำนักงานผูตรวจการแผนดิน

    •  สำนักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน)

    •  สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

    •  สำนักงานจเรตำรวจ

    •  สำนักงานสถิติแหงชาติ

    •  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

    •  สำนักงานตรวจสอบภายใน

    •  กรมสอบสวนคดีพิเศษ

    •  กระทรวงการตางประเทศ

    •  สำนักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ

    •  สถาบันนิติวิทยาศาสตร

 นอกเหนือจากหนวยงานราชการท่ีเขาใชพ้ืนท่ีภายในอาคารราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ และอาคารรัฐประศาสนภักดีน้ัน ยังมีหนวยงาน

ราชการจำนวน 3 หนวยงานที่เขาใชประโยชนในพื้นที่พาณิชยของอาคารจอดรถของอาคารรัฐประศาสนภักดี

 • สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)

 • คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคนหาความจริงเพื่อความปรองดองแหงชาติ

 • สถาบันพระปกเกลา

 สำหรับหนวยงานที่ยังคงไมไดยายเขาใชประโยชนในพื้นที่ศูนยราชการฯ  อีก 2 หนวยงาน  อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์  คือ 

สำนักงานศาลยุติธรรม และศาลฎีกา

 รวมพื้นที่ของหนวยงานที่ ธพส. ไดสงมอบพื้นที่แลว จำนวน 441,645 ตารางเมตร จากพื้นที่หนวยงานทั้งหมด 484,000 

ตารางเมตร
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2. งานด�านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

Enterprise Resource Planning (ERP)

 เพ่ือเปนการรองรับสนับสนุนงานบริการหนวยงานราชการผูเชาพ้ืนท่ี ผูประกอบการในพ้ืนท่ีธุรกิจ และประชาชนผูมาติดตอ

หนวยงานหรือใชบริการภายในศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ และรวมถึงการสนับสนุนการดำเนินงาน 

ปจจุบัน บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จำกัด (ธพส.) ไดนำระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) เพ่ือวางแผนทรัพยากร

ทางธุรกิจขององคกรโดยรวมเพ่ือใหเกิดการใชประโยชนอยางสูงสุด ระบบ ERP เปนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีสามารถบูรณาการ

ระบบงานตางๆ เขาดวยกัน ต้ังแตการจัดซ้ือจัดจาง การขาย บัญชีการเงินและการบริหารลูกคา ซ่ึงแตละสวนงานจะมีความเช่ือมโยง

ทั้งในดานการดำเนินงานและดานขอมูล
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Web Site

 ปจจุบัน บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จำกัด (ธพส.) ไดเปดใหบริการขอมูลทางเว็บไซต ท้ังหมด 2 เว็บไซต ไดแก เว็บไซต 

บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จำกัด (www.dad.co.th) และเว็บไซตศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

(www.governmentcomplex.com) เพื่อใชเผยแพรขอมูล และสงเสริมภาพลักษณที่ดีและเปนสากลของ ธพส. 



สรุปผลการดำเนินงานในป� 2554สรุปผลการดำเนินงานในป� 2554 37

2011ANNUAL REPORT
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO.,LTD.

Intranet

 บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จำกัด (ธพส.) ไดเล็งเห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชประโยชนใน

การบริหารงานภายในองคกร โดยการพัฒนาสารสนเทศเพ่ือเปนแหลงเรียนรู และเผยแพร การใหบริการบนระบบเครือขายอินทราเน็ต 

ในลักษณะของเว็บไซต เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการคนหาแหลงขอมูล และสนับสนุนการทำงาน ตลอดจนการบริหารจัดการ ที่

ควรจะมีกระบวนการขั้นตอนที่งาย รวดเร็ว ตอการปรับปรุงขอมูลใหมีความทันสมัยตลอดเวลา เพื่ออำนวยประโยชนใหแกบุคลากร

ใน ธพส. อยางคุมคาท่ีสุด รวมท้ังสอดคลองกับกรอบนโยบาย ไดกำหนดเปนหลักการไวสำหรับเปนแนวทาง ในการพัฒนาเว็บไซตใน

ภาครัฐ เพ่ือการใหบริการขอมูลสารสนเทศแกบุคลากรไดอยางท่ัวถึง และมีประสิทธิภาพอยางสูงสุด นอกจากน้ียังรองรับการจัดการ

ขอมูลองคความรู (Knowledge Base) เพื่อสนับสนุนให ธพส. เปนองคกรแหงการเรียนรูอีกดวย
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3. ศูนย�ลูกค�าสัมพันธ�  ธพส. Call Center

 ธพส. Call Center ภายใตหมายเลข 0 2592 1800  ไดเปดบริการในปที่ 2 โดยยังคงใหความสำคัญดานขอมูลขาวสาร

เพื่อใหผูใชบริการไดรับขอมูลขาวสารที่ถูกตอง รวดเร็ว และเปนปจจุบัน สำหรับเรื่องแจงซอมจากการใชอาคารศูนยราชการฯ เปน

สถานท่ีปฏิบัติราชการ เจาหนาท่ี Call Center จะสงขอมูลใหฝายท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบทันทีหลังจากไดรับขอมูลจากผูใชบริการครบถวน  

เพ่ือจะไดเรงดำเนินการเร่ืองแจงซอมดังกลาวใหแลวเสร็จโดยเร็ว และเปนการยกคุณภาพชีวิตของราชการท่ีปฏิบัติงานในศูนยราชการฯ 

ใหมีส่ิงแวดลอมในท่ีทำงานท่ีดีข้ึน ทำใหในป 2554 ผูใชบริการมีความพึงพอใจในการใหบริการของ Call Center คิดเปนรอยละ 92.77
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4. งานด�านบร�หารจัดการพ�้นที่พาณิชยกรรม

 การบริหารจัดการพ้ืนท่ีพาณิชยภายในศูนยราชการฯ ไดจัดเตรียมพ้ืนท่ีพาณิชยไวสำหรับบริการและอำนวยความสะดวกตางๆ 

แกขาราชการและผูมาติดตอหนวยงานราชการภายในศูนยราชการฯ คือ ศูนยอาหาร รานคา รานอาหาร รานเครื่องดื่ม รานคายอย 

และธนาคาร โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

1. อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์

 พื้นที่พาณิชยกรรมตั้งอยูบริเวณชั้น 1 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ขนาดพื้นที่รวมทั้งหมด 4,531 ตารางเมตร ประกอบไปดวย

 1.1 ศูนยอาหาร จำนวน   1  ศูนย

 1.2 รานคา จำนวน  17  ราน

 1.3 รานอาหาร จำนวน  2  ราน

 1.4 รานเครื่องดื่ม จำนวน  4  ราน

 1.5 รานคายอย จำนวน      111  ราน

 1.6 ธนาคาร จำนวน      5  แหง

2. อาคารรัฐประศาสนภักดี

 พ้ืนท่ีพาณิชยกรรมต้ังอยูบริเวณช้ัน 1 อาคารรัฐประศาสนภักดี ขนาดพ้ืนท่ีรวมท้ังหมด 13,752 ตารางเมตร ประกอบไปดวย

 2.1 ศูนยอาหาร   จำนวน    2 ศูนย

 2.2 รานคา   จำนวน    35 ราน

 2.3 รานอาหาร   จำนวน    9 ราน

 2.4 รานเครื่องดื่ม   จำนวน    18  ราน

 2.5 รานคายอย   จำนวน    104 ราน

 2.6 ธนาคาร   จำนวน    11 แหง

 2.7 พื้นที่พาณิชยกรรม (สวนเพิ่มเติม) จำนวน    10  แหง

3. อาคารศูนยประชุม

 พื้นที่พาณิชยกรรมตั้งอยูบริเวณชั้น 1 อาคารศูนยประชุม ขนาดพื้นที่รวมทั้งหมด 428 ตารางเมตร ประกอบไปดวย

 3.1 รานคา จำนวน   2 ราน

4. อาคารจอดรถของอาคารรัฐประศาสนภักดี

 พื้นที่พาณิชยกรรมตั้งอยูบริเวณชั้น 1-5 อาคารจอดรถของรัฐประศาสนภักดี ขนาดพื้นที่รวมทั้งหมด 3,579 ตารางเมตร 

ประกอบไปดวย

 4.1 รานคา จำนวน   9 ราน

 4.2 รานอาหาร จำนวน   1 ราน

 4.3 รานเครื่องดื่ม จำนวน   1 ราน
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รายได�อื่นนอกเหนือจากพ�้นที่พาณิชยกรรม

(1)  พ้ืนท่ีลานอเนกประสงค ช้ัน 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ และอาคารรัฐประศาสนภักดี
  ธพส. เปดใหบริการพ้ืนท่ีลานอเนกประสงคแกหนวยงานภายใน ภายนอกศูนยราชการฯ โดยอาคารราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ มีพ้ืนท่ี
ประมาณ 4,324 ตารางเมตร ธพส. จะเรียกเก็บคาบริการจากหนวยงานราชการในอัตราคาบริการเร่ิมตนท่ี 10 บาทตอตารางเมตร สำหรับ
กิจกรรมท่ีมิไดจัดหาประโยชนหรือแสวงผลกำไร และหนวยงานเอกชนในอัตรา 25 บาทตอตารางเมตร และอาคารรัฐประศาสนภักดี 
มีพ้ืนท่ีประมาณ 9,700 ตารางเมตร โดยมีอัตราคาบริการจากหนวยงานราชการในอัตรา 30 บาทตอตารางเมตร และหนวยงานเอกชน
ในอัตรา 50 บาทตอตารางเมตร เพ่ือจัดกิจกรรมของหนวยงานตางๆ อาทิ งานนิทรรศการ งานกิจกรรมรณรงค งานครบรอบของหนวยงาน 
โดย ธพส. จะพิจารณาตามความเหมาะสม ซ่ึงแบงขนาดพ้ืนท่ีออกเปน ¼, ½, ¾ และเต็มพ้ืนท่ี ของลานอเนกประสงค 
 ในป 2554 ท่ีผานมา มีหนวยงานราชการ เขาใชพ้ืนท่ี เชน สำนักงานกิจการยุติธรรม สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
มูลนิธิเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง สถาบันพระปกเกลา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร สมาคมฟนดาบสมัครเลนแหงประเทศไทย เปนตน ทั้งนี้ ในป 2555 จะมีหนวยงานราชการและ
หนวยงานเอกชน เขาใชพ้ืนท่ีจำนวนมากข้ึน 

(2)  การบริการพ้ืนท่ีเชารายวัน บริเวณ ช้ัน 1 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ และอาคารรัฐประศาสนภักดี
 นอกจากพ้ืนท่ีพาณิชยท่ีเปดใหผูประกอบการรานคาเปดดำเนินการ ธพส. ยังเปดพ้ืนท่ีวางโดยรอบทางเดิน ช้ัน 1 ใหบริการแก
หนวยงานภายในภายนอกศูนยราชการฯ เชาใชพ้ืนท่ีตามพ้ืนท่ีท่ี ธพส.กำหนด  เพ่ือประชาสัมพันธสินคา  อาทิ  โครงการบานจัดสรร 
คอนโดมิเนียม  ผูประกอบการจำหนายรถยนต  ประกันชีวิต  สินคาสุขภาพ  ของตกแตงบาน  เปนตน  โดย ธพส. จะพิจารณาตาม
ความเหมาะสม ซ่ึงมีพ้ืนท่ีใหเชาใชต้ังแตขนาด 6-500 ตารางเมตร
 ในป 2554 ท่ีผานมา มีหนวยงานราชการและหนวยงานเอกชนใหความสนใจใชพ้ืนท่ีจำนวนมาก ท้ังน้ี คาดวาในป 2555 จะมี
รายไดเพ่ิมข้ึนจากการขอใชพ้ืนท่ีในบริเวณน้ี

(3)  การบริการพ้ืนท่ีโฆษณา สารคดีและภาพยนต บริเวณสวนกลางภายในและภายนอก อาคารราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ และอาคารรัฐประศาสนภักดี 
 ธพส. ใหบริการพ้ืนท่ีในการถายทำโฆษณา สารคดีและภาพยนตบริเวณท้ังภายในและภายนอกศูนยราชการฯ แกหนวยงานภายใน 
ภายนอกศูนยราชการฯ เพื่อประชาสัมพันธสินคาและถายทำภาพยนต  อาทิ  คอนโดมิเนียม  ผูประกอบการรถยนต และภาพยนต
ตางประเทศ เปนตน โดย ธพส. จะพิจารณาตามความเหมาะสม
 ในป 2554 ท่ีผานมา มีหนวยงานเอกชน ใหความสนใจใชพ้ืนท่ี อาทิ บริษัท อินโด บางกอก จำกัด บริษัท โกเก็ตเตอร จำกัด 
บริษัท สกายเอ็กซิทส จำกัด และ บริษัท ปภานัน จำกัด เปนตน ท้ังน้ี คาดวาในป 2555 จะมีหนวยงานเอกชนเขาใชมากข้ึน

(4)  การบริหารจัดการส่ือประชาสัมพันธ ประเภทส่ือท่ัวไป (Non Electronic Advertising Media)
 4.1 ส่ือโฆษณาโปสเตอรบนกรอบสแตนเลส (Poster Stainless Board)
 - ติดต้ังบริเวณผนังหนาทางเขาลิฟตขนาดไมต่ำกวา A3
 - ติดต้ังบริเวณโถปสสาวะในหองน้ำชาย ขนาดไมต่ำกวา A4
 4.2 ส่ือโฆษณาสต๊ิกเกอร (Sticker Wraps)
 - ติดต้ังบนประตูทางเขาลิฟต (Lift Door Wrap)
 - ติดต้ังบนโตะอาหารภายในศูนยอาหาร (Table Wrap)
 - ติดต้ังบนประตู ภายในหองน้ำ (Door Wrap)
 ในป 2554 ที่ผานมามีผูขอใชพื้นที่เพื่อการโฆษณาบริการและสินคา อาทิ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่ติดตั้งสื่อ
ประชาสัมพันธโดยมีการทำสัญญาเชาใชพื้นที่ดังกลาวจนถึงป 2556

(5)  การบริหารจัดการส่ือประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกส ประเภทอิเล็กทรอนิกส (Digital Media)
  ธพส. เปดโอกาสใหเอกชนเขามาดำเนินการลงทุนติดต้ังอุปกรณและบริหารจัดการ ส่ือประชาสัมพันธผานจอ LCD และ LED 
โดยแบงผลประโยชนตอบแทนใหกับ ธพส. โดยมีบริษัท อควา แอด จำกัด (มหาชน) เปนผูรับสิทธิในการบริหารจัดการส่ือประชาสัมพันธ
อิเล็กทรอนิกส ประเภทอิเล็กทรอนิกส ภายในศูนยราชการฯ
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5. งานด�านควบคุมระบบอาคาร

 ฝายควบคุมระบบอาคารมีการบริหารจัดการ เพื่อกำกับดูแล ควบคุมระบบอาคารและบำรุงรักษางานระบบไฟฟาและ

เคร่ืองกลประกอบอาคารเพ่ือใหเคร่ืองจักรและอุปกรณมีความพรอมใชงาน เชนระบบไฟฟาและระบบไฟฟาส่ือสาร ระบบปรับอากาศ 

ระบบจายน้ำประปาและสุขาภิบาล ระบบแจงเหตุเพลิงไหม ระบบดับเพลิง ระบบขนสงแนวดิ่ง 

 การบำรุงรักษาเชิงปองกัน (Preventive Maintenance-PM)   

 การบำรุงรักษาเชิงปองกัน  มีการวางแผน  (Planning)  การบำรุงรักษาเครื่องจักร (Equipment) และอาคาร (Building) 

เพื่อที่จะใหสามารถใชงานไดเต็มประสิทธิภาพและยืดอายุการใชงานเครื่องจักรตลอดจนหลีกเลี่ยงความเสียหายเนื่องจากการหยุด

เดินเครื่องจักรที่ไมอยูในแผนการบำรุงรักษา (Unplanned Maintenance) การบำรุงรักษาโดยทั่วไป  เริ่มตั้งแต  ทำความสะอาด  

การปรับแตง  การหลอล่ืน  การเปล่ียนช้ินสวนเล็กนอย  (Minor Component) เพ่ือยืดอายุการใชงานเคร่ืองจักร และสวนประกอบ

ที่เกี่ยวเนื่อง  โดยมีจุดประสงคหลักเพื่อลดความเสียหายของเครื่องจักรใหนอยที่สุด  (Minimize  Breakdowns)  หรือทำให   

“ความเสียหายเครื่องจักรหลักเปนศูนย”   ซึ่งจะชวยใหผูใชอาคารใชงานอาคารไดอยางตอเนื่องและปลอดภัย  

ว�ศวกรและช�างเทคนิคโดยแบ�งเป�น 3 ช�วงเวลา

การบำรุงรักษาเชิงป�องกันระบบขนส�งแนวดิ�ง
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บร�ษัท ธนารักษ�พัฒนาสินทรัพย� จำกัด

การบำรุงรักษาเชิงป�องกันระบบส�งจ�ายไฟฟ�า

การบำรุงรักษาเชิงป�องกันระบบปรับอากาศ

สรุปผลการดำเนินงานในป� 2554สรุปผลการดำเนินงานในป� 2554สรุปผลการดำเนินงานในป� 2554สรุปผลการดำเนินงานในป� 2554สรุปผลการดำเนินงานในป� 255442

2554รายงานประจำป�
บร�ษัท ธนารักษ�พัฒนาสินทรัพย� จำกัด

การบำรุงรักษาเชิงป�องกันระบบส�งจ�ายไฟฟ�า

การบำรุงรักษาเชิงป�องกันระบบปรับอากาศ
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การประชุมคณะทำงานประจำเดือน

คณะทำงานด�านการจัดการพลังงาน

ขั้นตอนการจัดการพลังงานกระทรวงพลังงาน

 การอนุรักษพลังงาน

 เพื่อใหเกิดการดำเนินการอนุรักษพลังงานอยางเปนระบบ ฝายควบคุมระบบอาคารไดนำขอกำหนดของมาตรฐานระบบ

การจัดการพลังงาน ท่ี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน(พพ.) จัดทำไวแลวมาประยุกตใชโดยจะนำมาใชเปนเคร่ืองมือ 

ในการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานของอาคารศูนยราชการฯ ซ่ึงจะเปนกรอบในการดำเนินการอนุรักษพลังงานและสอดคลองกับ

แผนยุทธศาสตรของกระทรวงพลังงานในการผลักดันใหเกิดการนำระบบการจัดการพลังงานไปใชอยางกวางขวาง เพ่ือผลักดันไปสูการ

เปนอาคารมาตรฐานสากลในอนาคต
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2554รายงานประจำป�
บร�ษัท ธนารักษ�พัฒนาสินทรัพย� จำกัด

การประกาศผลรางวัลสุดยอดด�านการอนุรักษ�พลังงานดีเด�นชนะเลิศระดับประเทศป� 2011

โครงการท่ีไดดำเนินการในป 2554

 1.โครงการศึกษาเร่ืองพัฒนาการใชระบบประกอบอาคาร

 •  พัฒนาประสิทธิภาพการใชงานระบบฯ และกำหนดการควบคุมเคร่ืองจักรของแตละอาคาร ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด

 •  กำหนดวิธีและข้ันตอนการควบคุมเคร่ืองจักรของแตละอาคารใหสามารถประหยัดพลังงานไดสูงสุด

 •  ใหคำปรึกษากับ ธพส. เร่ืองการบริหารสัญญากอสรางในชวงรับประกันผลงาน 

 •  สรางความเขาใจในการใชอาคารอยางถูกวิธี

 การสำรวจปญหาและการใหคำปรึกษา

 •  จัดหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือสรางความเขาใจการใชอาคารอยางถูกวิธีกับพนักงาน ธพส. และพนักงานของหนวยงาน

 •  จัดหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือสรางความเขาใจเร่ืองท่ีเก่ียวของกับหนวยงาน เชน คาไฟฟา คาน้ำประปา และคาน้ำเย็น

 •  จัดทำคูมือมาตรฐานการเดินเครื่องระบบประกอบอาคารเพื่อใหเปนบรรทัดฐานในการใชงานอยางมีประสิทธิภาพ และ

    เปนพ้ืนฐานในการปรับปรุงประสิทธิภาพตอไป

 •  การจัดทำเอกสารโครงการประกวดอาคารอนุรักษพลังงานของกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษพลังงาน

 •  จัดทำเอกสารเพ่ือสงเขาประกวด Thailand Energy Award 

   ใหคำปรึกษา ธพส. ในการเตรียมการเพ่ือเขาประกวดโครงการGreen Building



2.โครงการลดคาสาธารณูปโภคสวนกลาง

3.โครงการศึกษาการชดเชย Carbon Credit

 องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) รวมกับ บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จำกัด และสถาบันวิจัย

และพัฒนาพลังงานนครพิงค มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดการอบรมหลักสูตรพ้ืนฐานความรูดานการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก วันท่ี 

20 กรกฎาคม 2554 ณ หองประชุม อาคารศูนยประชุม ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร ภายใตแผนวิสาหกิจประจำป 

พ.ศ. 2554 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมที่ยั่งยืน เปาประสงคเพื่อสงเสริมสรางภาพลักษณในการ

เปนผูนำการบริหารอาคารประหยัดพลังงาน โดยมีผูแทนจากบริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จำกัด เขารับการอบรมจำนวน 44 คน 

คุณชัยชาญ ฤทธิเกร�กไกร
สถาบันว�จัยและพัฒนาพลังงานนครพ�งค� มหาว�ทยาลัยเชียงใหม�

บรรยายในหัวข�อ
“ความรู�เบื้องต�นด�านการบร�หารจัดการก�าซเร�อนกระจก และผลกระทบจากภาวะโลกร�อน”
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2554รายงานประจำป�
บร�ษัท ธนารักษ�พัฒนาสินทรัพย� จำกัด

ผู�ช�วยศาสตราจารย�วงกต วงศ�อภัย
ผู�จัดการโครงการ และอาจารย�ประจำภาคว�ชาว�ศวกรรมเคร�่องกล มหาว�ทยาลัยเชียงใหม�

บรรยายในหัวข�อ
“ขั้นตอน/ความเป�นไปได�ในการพัฒนาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด” และ 

“การซื้อขายคาร�บอนเครดิต”
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ภาพบรรยากาศการอบรม

 งานปองกันอุทกภัย

 ในชวงวิกฤตอุทกภัยในปนี้ฝายควบคุมระบบอาคารไดมีแผนปองกันการทะลักของมวลน้ำที่จะไหลเขาทวมศูนยราชการฯ 

ซ่ึงมีการเตรียมการปองกันกอนท่ีจะเกิดน้ำทวมเปนระยะเวลา 2 เดือน และมีการเฝาระวังตลอด 24 ช่ัวโมงขณะท่ีเกิดน้ำทวมเขตหลักส่ี 

ในขณะเดียวกันฝายควบคุมระบบอาคารไดสนับสนุนบุคลากรเพ่ือรองรับการเปดเปน ศูนยพักพิงผูประสบอุทกภัย ของศูนยปฏิบัติการ

ชวยเหลือผูประสบอุทกภัย หรือ ศปภ. 
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6. งานด�านจราจร

 ธพส. ไดประสานงานกับองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดใหมีรถโดยสาร ขสมก. สาย 166 โดยใหบริการระหวาง

อนุสาวรีย และศูนยราชการฯ (ทางดวน) เพ่ืออำนวยความสะดวกแกขาราชการและประชาชนท่ัวไป

 นอกจากน้ี ธพส.ไดจัดรถโดยสาร(สองแถว) เพ่ือรับ-สง ขาราชการ ประชาชนและผูมาติดตอภายในศูนยราชการฯ ฟรี ต้ังแต

เวลา 06.30- 20.00 น. ในวันราชการ 

 ธพส. ไดจัดทำสติ๊กเกอรที่จอดรถศูนยราชการฯ และสงมอบใหหนวยงานตามสิทธิที่ไดรับพรอมทั้งประสานงานกับบริษัท 

ทีโอที จำกัด ใหรถที่ติดสติ๊กเกอรที่จอดรถศูนยราชการฯ สามารถวิ่งผานพื้นที่ของ ทีโอที ได โดยไมตองแลกบัตร เพื่อเปนอีกหนึ่ง

เสนทางนอกเหนือจากการว่ิงผานพ้ืนท่ีของบริษัท ไปรษณียไทย จำกัด (ปณท.) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (กสท) 

ซ่ึงสามารถลดปญหาการเดินทางระหวางหนวยงานใหมีความสะดวกและรวดเร็วเพ่ิมมากย่ิงข้ึน
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 ธพส.รวมกับ สน.ทุงสองหอง ไดเปดการจราจรในชวงเวลาเรงดวนชวงเชาเวลา 07.30-08.30 น. ใหขาราชการ ประชาชน

และผูมาติดตอสามารถเลี้ยวขวาเขาศูนยราชการฯได อีกทั้งชวงเวลาเรงดวนชวงเย็นเวลา 06.00 – 17.15 น. ก็เปดการจราจรให

เลี้ยวขวา ออกถนนแจงวัฒนะไปหลักสี่ เพื่ออำนวยความสะดวกดานการจราจรใหเกิดความคลองตัวขึ้น

       

 นอกจากนี้ ธพส.ยังติดตั้งยางชลอความเร็วบริเวณแยกตางๆตามถนนภายในศูนยราชการฯเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ

รถชนกันตามแยกถนนภายในศูนยราชการฯและยังติดตั้งเสายางสีสมตามแยกถนนตางๆ เพื่อเปนแนวเสนบังคับไมใหรถยนต

รวมถึงรถจักรยายนยนตวิ่งสวนเลนเพื่อลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น

 อีกท้ังบริเวณส่ีแยก จุดกลับรถ ธพส.ไดจัดซ้ือแบริเออรน้ำ เพ่ือติดต้ังเปนแนวบังคับเสนทางการจราจร ใหเกิดความเดนชัด

แกผูใชรถใชถนนใหทราบวาเปนจุดที่สามารถกลับรถหรือเลี้ยวรถได
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7. งานด�านรักษาความปลอดภัย

ธพส. จัดทำแผนรักษาความปลอดภัยตางๆ เชน แผนรักษาความปลอดภัยวันทำการ วันหยุด และการอพยพบุคคลสำคัญ แผนรักษา

ความปลอดภัยในภาวะวิกฤติ กรณีจี้ตัวประกัน ขูวางระเบิด เปนตน ซึ่งแผนรักษาความปลอดภัยดังกลาวไดสงมอบใหกับหนวยงาน

ภายในศูนยราชการฯ และหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของเปนที่เรียบรอยแลว และ ธพส.ยังมีการฝกซอมเพื่อเตรียมความพรอมเมื่อ

เกิดเหตุจริง เชน กรณีจี้ตัวประกัน เปนตน

 ธพส. ไดจัดเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยประจำจุดเขา - ออกอาคาร ทำการแลกบัตรจดบันทึกขอมูลเบ้ืองตนผูเขามาติดตอ 

พรอมแนะนำใหขอมูลเสนทาง เพื่ออำนวยความสะดวกใหแกผูมาติดตองานราชการสำหรับแตละหนวยงาน 
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 เพ่ือเปนการปองกัน การนำอาวุธและวัตถุตองสงสัยท่ี อาจนำมากอเหตุหรือมาประกอบเปนวัตถุระเบิดเพ่ือกอเหตุวินาศกรรม

ภายในอาคาร ธพส. ไดดำเนินการติดตั้งเครื่องตรวจโลหะ และเครื่อง X-Ray รวมถึงเครื่องตรวจโลหะแบบพกพา (แฮนดเฮ็ล) 

 การรักษาความปลอดภัยในชวงเหตุการณไมปกติ เชน การวางระเบิดในสถานที่สำคัญอื่นๆ หรือมีเหตุการณชุมนุมทาง

การเมืองตางๆ ธพส.จะเพิ่มการตรวจสอบรถยนตและรถจักรยานยนตที่เขา - ออกภายในศูนยราชการฯ เพื่อปองปรามเหตุรายที่อาจ

เกิดข้ึนในศูนยราชการฯ และหากอยูในภาวะปกติ ก็จะมีการอบรมและฝกซอมกรณีเกิดเหตุเพ่ือเตรียมความพรอมในการปองกันและ

ปองปรามเปนระยะๆ 
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 เนื่องจากอาคารศูนยราชการฯ มีพื้นที่ขนาดใหญ เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย จะเสียเวลาเดินทาง ทำใหการระงับเหตุ

กระทำไดชา เพื่อความรวดเร็วและคลองตัวในการเขาถึงพื้นที่  ธพส. ไดจัดเตรียมอุปกรณที่ทันสมัย เชน Segway ใหกับหัวหนาชุด

รักษาความปลอดภัยเพื่อลดเวลาเดินทางและเพื่อตรวจสอบพื้นที่ในภาวะปกติ รวมถึงมีการอบรมใหความรูแกเจาหนาที่รักษา

ความปลอดภัยโดยสม่ำเสมอ

 ธพส. รวมกับองคการสงเคราะหทหารผานศึกฯ ไดจัดใหมีการใหความรูทั่วไปในการดับเพลิงเบื้องตน เพื่อใหเจาหนาที่

รักษาความปลอดภัย มีความรูความเขาใจนำไปสูการปฏิบัติตนไดอยางถูกตองและเหมาะสม กรณีเกิดเหตุการณจริง
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 ธพส. รวมกับองคการสงเคราะหทหารผานศึกฯ ไดจัดใหมีการใหความรูทั่วไปเกี่ยวกับการปองกันตัว โดยการตอสูดวย

มือเปลา เพื่อใหเขาใจและสามารถนำไปใชไดในกรณีเกิดเหตุหรือกรณีถูกจับเปนตัวประกัน

 ธพส.ไดจัดใหมีการอบรมเก่ียวกับวัตถุระเบิดแตละชนิด เพ่ือเปนการใหความรูกับเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยใหไดรูและ

เขาใจ  รวมถึงการอบรมเกี่ยวกับเครื่อง  X-Ray  และวีธีใชเครื่องเพื่อใหเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยใชงานอยางถูกตองและมี

ประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงวิธีสังเกตผลการตรวจสอบกรณีวัตถุตองสงสัยผานเครื่อง X-Ray
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8. งานด�านตรวจสอบอาคาร

 ธพส. ไดจัดใหมีการตรวจสอบอาคารท่ีทำการศาลปกครองประจำป คร้ังท่ี  2 และตรวจสอบใหญภายในอาคารศูนยราชการฯ 
ท้ังหมด เชน อาคารราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ และอาคารรัฐประศาสนภักดี  ตามพระราชัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2535 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 และ(ฉบับท่ี4) พ.ศ. 2550 มาตรา 32 ทวิเพ่ือใหผูใชอาคารมีความปลอดภัยมากข้ึน ลดความสูญเสียชีวิต
และทรัพยสิน ในกรณีที่เกิดเหตุการณที่ไมพึงประสงค โดยดำเนินการตรวจสอบดังนี้
 -  ตรวจสอบตัวอาคาร ความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร เชน การทรุดตัวของฐานรากอาคาร  การชำรุดสึกหรอของอาคาร 
    การตอเติมดัดแปลงปรับปรุงอาคาร ฯ
 -  ตรวจสอบระบบและอุปกรณประกอบอาคาร เชน ระบบไฟฟา  ระบบประปา ระบบระบายน้ำเสีย ระบบระบายอากาศ 
    ระบบลิฟต ระบบบันไดเลื่อน ฯ
 -  ระบบปองกันและระงับอัคคีภัย เชน เคร่ืองหมายและปายบอกทางหนีไฟ ระบบลิฟตดับเพลิง สัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม 
    ระบบปองกันฟาผา ฯ

ตรวจวัดอัตราการไหลโดยเคร�่องป�โตต�ทิวป�
และหัวฉีดน้ำมาตรฐาน

ทดสอบค�าความต�านทานของตัวนำล�อฟ�า

ตรวจสอบก�าซรั่วในบร�เวณพ�้นที่ตู�ควบคุมสถานีก�าซ
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9. งานด�านดูแลรักษาความสะอาด

          ธพส. ไดจัดทำแผนรักษาความสะอาด และจัดพนักงานรักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่สวนกลาง ปฏิบัติงานทุกวันจันทร – 
วันศุกร เวลา 06.00 – 16.30 น. ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่สวนกลาง เชน ลานเอนกประสงค บริเวณโถงและภายใน
ลิฟตโดยสาร ลิฟตขนของ  โถงทางเดิน หองน้ำสวนกลาง พื้นที่พาณิชย บันไดเลื่อน ชองบันไดหนีไฟ ชั้นดาดฟา ลานจอดรถ บอน้ำ
และถนนภายในรอบศูนยราชการฯ มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น  216 คน โดยมีการแบงพื้นที่การดูแลดังนี้
 -  พื้นที่สวนกลางอาคารศาลปกครอง     จำนวน   26   คน
 -  พื้นที่สวนกลางอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ จำนวน 56   คน
 -  พื้นที่สวนกลางอาคารรัฐประศาสนภักดี จำนวน  134  คน 

ทำความสะอาดพ�้นด�วย
เคร�่องขัดล�างดูดกลับอัตโนมัติ

ขัดล�างพ�้นรอบอาคาร  ทำความสะอาดบร�เวณจ�ดพักขยะ

 มีการเลือกใชอุปกรณการทำความสะอาดที่ทันสมัย เชน รถดูดฝุนทำความสะอาดบริเวณถนนโดยรอบศูนยราชการฯ  ใช
ลิฟทบุคคลอำนวยความสะดวกในการทำความสะอาดพ้ืนท่ีสูงเกินกวาจุดสัมผัส พรอมท้ังมีการเลือกใชน้ำยาท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

ทำความสะอาดพ�้นผิวถนนด�วยรถดูดฝุ�น ลิฟท�บุคคลอำนวยความสะดวกในการทำความสะอาด
พ�้นที่สูงเกินกว�าจ�ดสัมผัส

 เพื่อรณรงคการคัดแยกขยะ ธพส. ไดตอบรับนโยบาย โครงการ "หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก"  
โดยตั้งจุดรับกลองเครื่องดื่มตามจุดตางๆ ภายในศูนยราชการฯ  และรวบรวมสงมอบ ใหกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก 
สภากาชาดไทย เพื่อนำกลองเครื่องดื่มที่ใชแลวกลับมารีไซเคิลเปนแผนหลังคานำไปใชประโยชนแกสังคมตอไป 
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2554รายงานประจำป�
บร�ษัท ธนารักษ�พัฒนาสินทรัพย� จำกัด

 เพื่อสุขภาพอนามัยและสภาพแวดลอมที่ดีภายในศูนยราชการฯ ธพส. ไดดำเนินการโครงการกำจัดสัตวและแมลงรบกวน 

ทั้งภายในอาคาร ตามหนวยงานผูเชาและบริเวณรอบอาคาร โดยเลือกใชสารเคมีที่ไมมีสารตกคาง

การฉีดพ�น เพ�่อกำจัดยุงและแมลงบินภายใน

ฉีดพ�น อบฆ�าเชื้อโรคบร�เวณห�องน้ำภายในอาคาร

ฉีดพ�น กำจัดแมลงบิน และฆ�าเชื้อโรค
บร�เวณที่พักขยะ

10. งานด�านชีวอนามัย
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ฉีดกำจัดปลวกภายในอาคาร

อบควันเพ�่อกำจัดยุงตามท�อน้ำทิ�งรอบๆ อาคาร

ฉีดกำจัดปลวกภายนอกอาคาร
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2554รายงานประจำป�
บร�ษัท ธนารักษ�พัฒนาสินทรัพย� จำกัด

โครงการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

 ธพส. ไดตระหนักถึงสุขภาพอนามัยและสภาพแวดลอมของผูใชอาคาร ธพส. ไดดำเนินการโครงการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

ภายในอาคารและตามหนวยงานผูเชา เพ่ือใหผูใชอาคารเกิดความม่ันใจ และนำขอมูลไปปรับปรุงสภาพแวดลอมใหดีย่ิงข้ึนไป

ตรวจวัดฝุ�นและคาร�บอนไดออกไซด� 
บร�เวณประตูทางเข�า

ตรวจวัดฝุ�นและคาร�บอนไดออกไซด� 
บร�เวณลานอเนกประสงค� 

ตรวจวัดความเข�มข�น Total Bacteria, 
Total Fungi และ Legionnaires บร�เวณห�องประชุม

ตรวจวัดฝุ�นและคาร�บอนไดออกไซด� 
บร�เวณสำนักงานตรวจคนเข�าเมือง 

ตรวจวัดฝุ�นและคาร�บอนไดออกไซด� 
ภายในหน�วยงานผู�เช�าอาคาร 

ตรวจวัดฝุ�นและคาร�บอนไดออกไซด� 
ภายในศูนย�อาหาร 
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 ดานการบริหารจัดการพื้นที่สวนกลาง ไดดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารอาคารเรียบรอยแลว

โครงการบ�านธนารักษ�ภูเก็ต

 ความเปนมาโครงการบานธนารักษ

 รัฐบาลไดมีนโยบายใหนำที่ดินราชพัสดุที่เปนที่วาง หรือที่ดินราชพัสดุที่มิไดใชประโยชน หรือเลิกใชประโยชน มาสราง

บานพักอาศัย เพ่ือเปนสวัสดิการสำหรับขาราชการหรือลูกจางประจำ ของหนวยงานภาครัฐไดมีท่ีอยูอาศัยเปนของตนเอง ในลักษณะ

สัญญาเชาระยะยาว ในอัตราคาเชาที่ผอนปรน กรมธนารักษจึงไดจัดตั้งโครงการบานธนารักษและมอบหมายใหบริษัท ธนารักษ

พัฒนาสินทรัพย จำกัด  บริหารและดำเนินการกอสราง  โดยในระยะแรกไดดำเนินการใน 4 จังหวัด  จำนวน 964 หนวย  ไดแก 

จังหวัดเชียงใหม จำนวน 140 หนวย สุพรรณบุรี จำนวน 44 หนวย (ที่ดินเปลา 4 หนวย) นนทบุรี จำนวน 624 หนวย และภูเก็ต 

จำนวน 156 หนวย 

โครงการบ�านธนารักษ�จังหวัดภูเก็ต
 ตั้งอยูบนที่ดินราชพัสดุแปลง ภก. 241 ตำบลบางตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่ ประมาณ 5-1-60 ไร  เปน

อาคารพักอาศัยรวม 8 ชั้น จำนวน 2 หลัง รวม 156 หนวย  มีผูรับสิทธิครบเต็มจำนวนแลว  ซึ่งปจจุบันมีการโอนสิทธิแลวจำนวน 

147 หนวย คงเหลือ 9 หนวย คาดวาจะสามารถโอนใหแกผูรับสิทธิใหแลวเสร็จในเดือนมีนาคม 2555 นี้

11. โครงการบ�านธนารักษ�
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2554รายงานประจำป�
บร�ษัท ธนารักษ�พัฒนาสินทรัพย� จำกัด

โครงการบ�านธนารักษ�จังหวัดเชียงใหม�

 ต้ังอยูบนท่ีดินราชพัสดุแปลง ชม. 1723 ตำบลดอนแกว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม เน้ือท่ีประมาณ 47 ไร เปนบานเด่ียว

พรอมระบบสาธารณูปโภค จำนวน 140 หนวย ดำเนินการกอสรางแลวเสร็จ ซึ่งปจจุบันมีการโอนสิทธิเรียบรอยแลว 77 หนวย คง

เหลือ 63 หนวย

โครงการบ�านธนารักษ�จังหวัดเชียงใหม�

 การบริหารจัดการพ้ืนท่ี ปจจุบัน ธพส. ไดมีการประชุมหารือเพ่ือคัดเลือกและแตงต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการในวันท่ี 20 

ตุลาคม 2554 และวันที่ 26 มกราคม 2555 โดยขอสรุปให ธพส. ดำเนินการยกราง ขอกำหนด ขอบเขต กฎเกณฑคณะกรรมการ

บริหารหมูบานกอนจึงจะดำเนินการแตงตั้งคณะกรรมการตอไป

ประชุมหาร�อการจัดตั้งคณะกรรมการบร�หารหมู�บ�านร�วมกับลูกบ�าน 
ณ ห�องประชุมศูนย�ราชการจังหวัดเชียงใหม�
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 ธพส. รวมกับสำนักงานธนารักษพ้ืนท่ีเชียงใหม ดำเนินการในการหาลูกคารายใหมโดยจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ แจกโบวชัวร 

แผนพับ ในการประชุมประจำเดือนของหนวยงานราชการจังหวัดเชียงใหม เม่ือวันท่ี 30 มีนาคม 2554

จัดบูธประชาสัมพันธ� ณ หอประชุมศูนย�ราชการจังหวัดเชียงใหม�
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2554รายงานประจำป�
บร�ษัท ธนารักษ�พัฒนาสินทรัพย� จำกัด

โครงการบ�านธนารักษ�จังหวัดสุพรรณบุร�

 ตั้งอยูบนที่ดินราชพัสดุแปลง อ.สพ. 79 ติดทางหลวงจังหวัดสุพรรณบุรี-บางปลามา ตำบลทาระหัด อำเภอเมือง จังหวัด

สุพรรณบุรี เนื้อที่ประมาณ 11-2-50 ไร เปนบานเดี่ยว บานแฝดและทาวเฮาส พรอมระบบสาธารณูปโภค กอสรางแลวเสร็จจำนวน 

40 หนวย ที่ดินเปลา 4 หนวย รวมเปน 44 หนวย ซึ่งปจจุบันมีการโอนสิทธิเรียบรอยแลว 33 หนวย (ที่ดินเปลา 3 หนวย) คงหลือ 

11 หนวย (ที่ดินเปลา 10 หนวย)

โครงการบ�านธนารักษ�สุพรรณบุร�

โครงการบ�านธนารักษ�จังหวัดนนทบุร�

 ตั้งอยูบนที่ดินราชพัสดุแปลงที่ นบ.381 ดานหลังศูนยราชการนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง 

จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่ประมาณ 24 ไร อาคารพักอาศัยรวม 8 ชั้น จำนวน 8 หลัง รวม 624 หนวย พรอมระบบสาธารณูปโภค อยู

ระหวางการกอสราง โดยมีผลงานสะสม ณ ปจจุบัน (ป 2554) คือรอยละ 92

โครงการบ�านธนารักษ�จังหวัดนนทบุร�
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12. โครงการในอนาคต

 ที่ราชพัสดุแปลง บบส.
 บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จำกัด ไดทำการศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงการที่ราชพัสดุ แปลง บรรษัทบริหาร

สินทรัพยสถาบันการเงิน (บบส.) โฉนดเลขที่ 6151,7844,9038,9941และ9942 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

 เปนการพัฒนาที่ราชพัสดุใหมีประโยชนอยางเหมาะสม และเกิดประโยชนทางพาณิชย สรางรายไดใหแกภาครัฐ จึงศึกษา

ความเปนไปไดในดานตางๆ ซึ่งทำเลที่ตั้งมีศักยภาพสูงในการพัฒนา เนื่องจากอยูในพื้นที่ ที่มีสาธารณูปโภคพรอม รวมไปถึงมีระบบ

รถไฟฟา BTS ผานหนาโครงการ

 รูปแบบการพัฒนาโครงการ

 เปนรูปแบบอาคารหนวยงานราชการกระทรวงการคลัง และพ้ืนท่ีพาณิชยในลักษณะเชนเดียวกับศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 

๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

 การตลาดโครงการ

 กลุมเปาหมายหลัก คือหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง

 กลุมเปาหมายรอง คือพื้นที่พาณิชยกรรม 

 รายละเอียดที่ตั้งโครงการ

 -  ที่ตั้งโครงการ

    ติดกับถนนพหลโยธินขนาด 6 ชอง จราจร รวมเขตทางกวางประมาณ 30 เมตร

    หางจากสถานีรถไฟสนามเปา ประมาณ 100 เมตร

 -  ขนาดและรูปราง

    เนื้อที่ 5-0-91 ไร หรือ 2,910 ตารางวา

 -  ระบบสาธารณูปโภค

    มีระบบสาธารณูปโภคครบครันพรอมตอการพัฒนา

รูปแบบอาคารสำนักงานหน�วยงานราชการกระทรวงการคลัง



ใช�น้ำระบายความร�อนรอบอาคาร(Pond Cooling)

นอกจากการใช�น้ำอย�างคุ�มค�า น้ำเสียจากอารที่ได�ถูกบำบัดจะนำมาใช�
หล�อเย็นเคร�่องผลิตไฟฟ�า และปล�อยลงสู�บ�อรอบอาคารเพ�่อให�ระบาย
ความร�อน น้ำที่อยู�รอบอาคารยังช�วยลดอุณหภูมิรอบๆ อาคาร ด�วย
การระเหยของน้ำ
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การดำเนินงานด�านความรับผิดชอบต�อสังคม CSR

กิจกรรมของบร�ษัท

 ในป 2554 ธพส. ยังคงดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม หลายกิจกรรมดวยกัน ภายใตแนวคิด “มิติการอยูรวมกัน” หรือ

ที่เรียกวา 3E ไดแก

 Education - เสริมสรางการศึกษา

 Engagement - การมีสวนรวมกัน

 Environment    - สรางจิตสำนึก ดูแลสิ่งแวดลอม

 โดย ธพส. ไดเนนที่ Engagement หรือการมีสวนรวมกันอยางเปนสุข  เพื่อใหขาราชการและประชาชนทั่วไปที่อยูภายใน

อาคารศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ไดมีสวนรวมในกิจกรรมเพื่อสังคม ที่ธพส. ไดตั้งใจทำงาน และ

จัดกิจกรรมตาง ๆ ขึ้น และยังจะคงยึดเปนแนวทางในการปฏิบัติตอไปในอนาคต

โครงการ ออมบุญ ป� 2

 ธพส. ไดจัดกิจกรรมตอเนื่องเปนประจำ โดยไดนิมนตพระจากวัดตาง ๆ เพื่อใหขาราชการ และประชาชนทั่วไปที่อยูใน

อาคารศูนยราชการฯ ไดรวมกันทำบุญ ตักบาตรอาหารแหง ในปนี้ไดดำเนินการจัดกิจกรรมนี้จำนวน 4 ครั้ง
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 ธพส. ไดจัดกิจกรรมน้ีตอเน่ืองเปนปท่ี 2  ไดนิมนตพระจากวัดตาง ๆ มารับบาตรในตอนเชาของวันอังคารและวันพฤหัสบดี 

และมีขาราชการ รวมถึงประชาชนที่มาติดตอหนวยงานในศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ มารวมใสบาตรเปนจำนวนมาก

กิจกรรม ตักบาตรเช�าประจำสัปดาห�

กิจกรรม โยคะเพ�่อสุขภาพ และ กิจกรรมขยับกายคลายเคร�ยด 

 ธพส. ไดจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเปนปที่ 2  เนื่องจากไดเล็งเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย นอกจากจะเปนการสรางเสริม

ใหขาราชการ ประชาชน  มีสุขภาพที่แข็งแรงแลว ยังกอใหเกิดการพัฒนาทางดานจิตใจ อารมณ  โดยจัดกิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ 

และกิจกรรมขยับกายคลายเครียด ภายใตแนวคิด good health good life & peachful mind สำหรับขาราชการ ประชาชนท่ัวไป 

และผูประกอบการรานคา รวมถึงหนวยงานตาง ๆ ที่อยูบริเวณรายรอบ ซึ่งกิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ เปดสอนวันจันทรถึงวันเสาร 

วันละ 2 รอบ เวลา 16.30 น. และ 18.00 น. และกิจกรรมขยับกายคลายเครียด ไดจัดข้ึนในวันอังคารถึงวันพฤหัสบดี ในเวลา 17.00 น. 

ถึง 18.00 น.
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กิจกรรมบร�จาคโลหิต

 ธพส. ไดรวมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรม “บริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ที่ศูนยราชการฯ”ณ ลานอเนกประสงค

ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี โดยไดเชิญชวนขาราชการ และประชาชนทั่วไป ที่อยูภายในอาคารศูนยราชการฯ  รวมบริจาคโลหิต

เพื่อเปนสาธารณกุศล และดำเนินการ 4 ครั้งตอป
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กิจกรรม ศูนย�ช�วยเหลือผู�ประสบอุทกภัยศูนย�ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

 ธพส. ไดจัดตั้งศูนยชวยเหลือผูประสบอุทกภัย ตามนโยบายของกระทรวงการคลัง กรมธนารักษ และกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย ไดใชพื้นที่อาคารศูนยประชุมทรงเหลี่ยม และศูนยประชุมทรงกลม เพื่อชวยเหลือผูประสบอุทกภัย

ในชวงสิ้นปที่ผานมา รวมทั้งไดมีศิลปน ดารามาเยี่ยมเยียน และใหความบันเทิงใหแกผูประสบอุทกภัยในครั้งนี้
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กิจกรรม ห�องเร�ยนศูนย�ราชการฯ

 ธพส. ไดตอนรับสถาบันการศึกษาตาง ๆ อาทิ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ฯลฯ พรอมใหขอมูลเกี่ยวกับอาคารประหยัดพลังงานของศูนยราชการฯ โดยมีนิสิตจาก

สถาบันการศึกษาตาง ๆ ใหความสนใจเกี่ยวกับงานสถาปตยกรรม ทั้งในเรื่องการออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน การออกแบบ

ดานงานวิศวกรรม รวมถึงระบบการบริหารจัดการพลังงาน สิ่งแวดลอม ของศูนยราชการฯ 

 บริษัท  ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จำกัด (ธพส.)  ไดรับรางวัลจากการประกวด  Thailand Energy Awards 2011  ซึ่ง

อาคารศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐  ธพส. ไดรับรางวัลดีเดน ดานการอนุรักษพลังงาน ประเภท

อาคารสรางสรรคเพ่ือการอนุรักษพลังงาน (อาคารใหม) และไดรับเกียรติจาก นางสาวย่ิงลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เปนประธาน

พิธีมอบรางวัล โดยมีนายประสิทธิ์ สืบชนะ กรรมการ ธพส. เปนตัวแทนในการเขารับรางวัลดังกลาว  ในวันศุกรที่ 30 มีนาคม 2555 

ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล



การลดปร�มาณการปล�อยก�าซคาร�บอน 
(Carbon Dioxide Emission Reduction)

ศูนย�ราชการเฉลิมพระเกียรติมีการออกแบบให�ประหยัดพลังงาน ทั้งการ
ใช� ไฟฟ�า ระบบความเย็น จนสามารถปร�มาณการใช�พลังงานไฟฟ�าลงได� 
24,792 เมกกะวัตต�ช ั ่วโมงต�อป� เทียบเท�ากับการลดการปล�อยก�าซ
คาร�บอนไดออกไซด�สู �ชั ้นบรรยากาศได�ป�ละ 13,676 ตันคาร�บอนต�อป�



การกำกับดูแลกิจการที่ดี 
(Good Corporate Governance)

1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. สิทธิของผู�ถือหุ�นและการจัดประชุมผู�ถือหุ�น
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 ธพส. ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี  อันเปนปจจัยหลักในการเสริมสรางใหองคกรมีระบบที่มี

ประสิทธิภาพ มีความนาเชื่อถือ โปรงใส และเปนพื้นฐานของการเติบโตอยางยั่งยืน เพื่อใหผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียมีความ

เชื่อมั่นตอองคกร และเชื่อวาการยึดมั่นดำเนินการตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะทำให ธพส. สามารถบรรลุเปาหมาย

ขององคกรในการมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง สรางความพึงพอใจใหกับผูมีสวนไดสวนเสีย มีระบบการบริหารจัดการอยางมือ

อาชีพโดยยึดหลักบรรษัทภิบาล และเปนองคกรแหงการเรียนรูและการพัฒนา อันจะนำพาไปสูการเปน “องคกรชั้นนำในการ

พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยสินของรัฐใหเกิดประโยชนสูงสุด” โดยในรอบปที่ผานมาสามารถสรุปสาระสำคัญของการ

ดำเนินการดานการกำกับดูแลกิจการที่ดีได ดังนี้

 ในรอบปที่ผานมา ธพส. ไดมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนไดแตงตั้ง

กรรมการใหมจำนวน 7 ทาน เขามากำกับดูแลและกำหนดนโยบายในการบริหารจัดการ ธพส.  โดยท่ียังคงตระหนักถึง

ความสำคัญและความตอเน่ืองของกระบวนการกำกับดูแลกิจการท่ีดี จึงไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ท่ีดีชุดใหมข้ึน พรอมกับคณะกรรมการชุดยอยตามหลักธรรมาภิบาลอ่ืนๆ ประกอบดวยกรรมการบริษัทและผูทรงคุณวุฒิ

จากภายนอกรวมเปนกรรมการ มีหนาท่ีกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติดานการกำกับดูแลกิจการท่ีดี (Corporate 

Governance : CG) สงเสริม ใหคำแนะนำ และกำหนดผูรับผิดชอบในการดูแลและกำกับการปฏิบัติงานใหเปนไป

ตามกฎหมาย ระเบียบ  นโยบายและแนวทางปฏิบัติงานที่วางไว (Compliance Unit) รวมทั้งปรับปรุง ทบทวน 

นโยบายและแนวทางปฏิบัติดานการกำกับดูแลกิจการที่ดีใหทันสมัย สอดคลองกับกฎหมายและแนวทางปฏิบัติ

ของสากล 

 ทั้งนี้ ไดมีการมอบหมายใหฝายกฎหมาย ธพส. เปนผูรับผิดชอบในการดูแลและกำกับการปฏิบัติงานให

เปนไปตามกฎหมายระเบียบ นโยบายและแนวทางปฏิบัติงานที่วางไว (Compliance Unit)

 กระทรวงการคลัง ในฐานะผูถือหุนทั้งหมด มีสิทธิกำหนดนโยบายและทิศทางในการดำเนินธุรกิจ 

รวมท้ังตัดสินใจในเร่ืองท่ีมีความสำคัญและกระทบตอการดำเนินงานของ ธพส. เชน การแตงต้ังและกำหนด

คาตอบแทนแกกรรมการบริษัท การอนุมัติงบการเงินและเงินปนผลประจำป  ธพส. ไดกำหนดใหมีการ

ประชุมสามัญผูถือหุนประจำปภายใน 120 วัน นับแตวันสิ้นสุดรอบปบัญชี หากมีความจำเปนเรงดวนที่มี

ผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหุน หรือเกี่ยวของกับเงื่อนไข หรือกฎหมายที่ใชบังคับ โดยตองไดรับ

อนุมัติจากผูถือหุน จะจัดประชุมวิสามัญผูถือหุนเปนกรณีพิเศษ ทั้งนี้ ในป 2554 ธพส. ไดจัดประชุม

สามัญผูถือหุนและการประชุมวิสามัญผูถือหุน ดังนี้



การกำกับดูแลกิจการที่ดี72

2554รายงานประจำป�
บร�ษัท ธนารักษ�พัฒนาสินทรัพย� จำกัด

 2.1 การประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2554 จำนวน 1 คร้ัง จัดข้ึนในวันอังคารท่ี 19 เมษายน 2554 ณ หองประชุม 301 ช้ัน 3  
กรมธนารักษ  ถนนพระราม 6  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. และเลิกประชุมเวลา 11.45 น.  
โดยมีผูเขาประชุมประกอบดวย (1) ผูถือหุน จำนวน 3 ราย (2) กรรมการบริษัท จำนวน 6 ราย และ (3) ผูบริหาร ธพส. จำนวน 4 ราย 
 2.2 การประชุมวิสามัญผูถือหุน จำนวน 1 ครั้ง จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2554 ณ หองประชุม ธพส. ชั้น 1 
อาคารศูนยประชุม ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ เลขที่ 120 ถนนแจงวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เริ่มประชุมเวลา 
10.30 น. และเลิกประชุมเวลา 11.30 น. โดยมีผูเขาประชุมประกอบดวย (1) ผูถือหุน จำนวน 3 ราย (2) กรรมการบริษัท จำนวน 
2 ราย และ (3) ผูบริหาร ธพส. จำนวน 1 ราย
 อน่ึง ในการประชุมทุกคร้ังจะมีการจดบันทึกรายงานการประชุมอยางถูกตองครบถวน และจะมีการรายงานผลการประชุม
ใหคณะกรรมการบริษัททราบดวย

3. สิทธิของผู�มีส�วนได�เสีย
 ในป 2554 ท่ีผานมา ธพส. ไดแสดงใหเห็นถึงการใหความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงผูมีสวนไดเสียในทุกระดับท้ังผูถือหุน 
พนักงาน ลูกคา คูคา สังคมและสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงที่เกิดอุทกภัยครั้งใหญในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน ธพส. 
ไดมีการกำหนดแนวทางในการใหความชวยเหลือแกพนักงาน ลูกคา คูคา รวมทั้งสังคมโดยรวม ที่ชัดเจน ครอบคลุมในทุกมิติ และ
รวดเร็วทันทวงที 
 ผูถือหุน  ธพส. ไดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติตางๆ ท่ีกระทรวงการคลังซ่ึงเปนผูถือหุนใหญกำหนด ภายใต
ขอกำหนดของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของอยางเครงครัด รวมทั้งนำขอเสนอแนะที่ไดจากการประชุม ผูถือหุนมาพัฒนาการ
ปฏิบัติงานในดานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 พนักงาน ธพส. ยังคงมุงสงเสริมวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดีรวมกัน มีการพิจารณาใหผลตอบแทนการปฏิบัติ
งานที่เปนธรรมตามระดับความสามารถ ความรับผิดชอบและผลของการปฏิบัติงาน สงเสริมพนักงานใหไดรับการอบรม เพื่อพัฒนา
ความรูความสามารถเพิ่มเติม โดยในป 2554  ธพส. ไดมีการสงพนักงานไปฝกอบรมและพัฒนาความรูในดานตางๆ กวา 70 ครั้ง มี
การจัดอบรมสัมมนารวมกันทั้งองคกรทั้งในและนอกสถานที่รวม 4 ครั้ง นอกจากนี้ จากการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริษัท ธพส. 
จึงไดมีการทบทวนและเสนอใหมีการแตงต้ังประธานกรรมการกิจการ สัมพันธข้ึนใหม เพ่ือใหการดำเนินการตางๆ เปนไปอยางตอเน่ือง

 อนึ่ง จากเหตุการณอุทกภัยในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 2554 ธพส. ไดใหความชวยเหลือพนักงานในทุกระดับอยาง
เทาเทียมกัน ท้ังในเร่ืองของการจัดหาท่ีพักอาศัยช่ัวคราว เคร่ืองอุปโภคบริโภคท่ีจำเปน ตลอดจนการใหเงินชวยเหลือและการหาแหลง
เงินกูปลอดดอกเบี้ยใหกับพนักงานที่ไดรับความเดือดรอน

 ลูกคา ธพส. เอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคาดวยการมุงสรางความพึงพอใจสูงสุดใหแกลูกคา  อันไดแก ขาราชการและ
พนักงานของหนวยงานในศูนยราชการฯ ผูประกอบการที่เชาพื้นที่พาณิชยในศูนยราชการฯ ประชาชนผูมาติดตอราชการ รวมทั้งผู
จองสิทธิ์โครงการบานธนารักษทุกโครงการ เพื่อสรางความเชื่อมั่น และความสัมพันธที่ดี รับฟงความตองการ ขอคิดเห็นและขอ
เสนอแนะจากลูกคา เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ รับฟงขอรองเรียนและเรงรัดดำเนินการตรวจสอบแกไข รวมทั้งติดตามและ
ประเมินผลความพึงพอใจเพื่อสรางความประทับใจแกลูกคามากที่สุด โดย ธพส. ไดจัดใหมีชองทางในการติดตอสื่อสารกับลูกคา 
ประกอบดวย
 (1)      ทางโทรศัพท ธพส. Call Center  0 2592 1800
 (2)     ทางเว็บไซต  www.dad.co.th

 นอกจากนี้ ธพส. ยังใหความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอยางเปนธรรมโดยการกำหนด นโยบายและแผนการดำเนินงานที่
คำนึงถึงความโปรงใสของการจัดสรรพื้นที่เชาเชิงพาณิชย รวมทั้งพิจารณาลดคาเชาใหกับผูประกอบการที่เชาพื้นที่พาณิชยในศูนย
ราชการฯ ในชวงเวลาที่เกิดอุทกภัย ซึ่งผูประกอบการไมสามารถเขาดำเนินธุรกิจในพื้นที่ศูนยราชการฯ ไดตามปกติ
 คูคา ธพส. ไดใหความสำคัญในกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง และปฏิบัติกับคูคาอยางเปนธรรม โดยการยึดม่ันในจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจท่ีเหมาะสม เน่ืองจากคูคาถือเปนผูมีสวนไดสวนเสียสำคัญท่ีมีสวนเก้ือหนุนในการดำเนินธุรกิจซ่ึงกันและกัน ธพส. จึงใหความ
สำคัญกับการปฏิบัติตอคูคาอยางเสมอภาคบนพ้ืนฐานการแขงขันท่ีเปนธรรม เคารพซ่ึงกันและกัน สรางความสัมพันธและความรวมมือ
อันดี ภายใตการปฏิบัติตามสัญญาอยางเครงครัด และยังไดกำหนดนโยบายและแผนการดำเนินงานท่ีคำนึงถึง ความโปรงใสของกระบวน
การจัดซ้ือ-จัดจาง เพ่ือใชเปนแนวทางในการดำเนินงานในอนาคตดวย 
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 สังคมและส่ิงแวดลอม ธพส. เช่ือม่ันวาธุรกิจท่ีย่ังยืนตองเติบโตไปพรอมกับสังคมและส่ิงแวดลอม จึงมีนโยบายในการดำเนิน
ธุรกิจบนพื้นฐานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม มุงมั่นในการดำเนินงานโดยสุจริต ไมเอาเปรียบหรือสรางความเดือดรอน
ใหกับสังคม โดยในป 2554 ท่ีผานมาบริษัทไดเขาไปมีสวนรวมอยางสำคัญในการชวยเหลือสังคมโดยการใชพ้ืนท่ีในศูนยราชการฯ จัด
ตั้งเปนศูนยชวยเหลือผูประสบอุทกภัย  ศูนยราชการฯ  แจงวัฒนะ  เปนสถานที่พักพิงชั่วคราวใหแกผูประสบอุทกภัย  จำนวนกวา 
2,500 ราย  พรอมจัดบริการดานสาธารณูปการ  การสื่อสารตางๆ  การดูแลรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัย  การ
สุขาภิบาล ฯลฯ ใหกับผูประสบภัยและเจาหนาที่ของหนวยงานตางๆ ที่เขามาปฏิบัติงานในศูนยฯ  นอกจากนี้ยังไดมีการเปดรับ
บริจาคเงินและสิ่งของ เพื่อรวบรวมนำไปมอบใหกับผูประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดใกลเคียงดวย

4.1 คณะกรรมการบร�ษัท
 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 11 คน ประกอบดวย กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร จำนวน 10 คน และกรรมการที่เปนผู
บริหาร จำนวน 1 คน กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถ มีทักษะ ประสบการณดาน
ธุรกิจอยางกวางขวาง มีความเปนอิสระจากฝายบริหาร ปราศจากความสัมพันธทางธุรกิจหรือความสัมพันธอ่ืนใดอันอาจมีอิทธิพลตอ
การใชดุลยพินิจอยางอิสระ  ในป 2554  ธพส. มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทจำนวน 1 ครั้ง โดยในการประชุมวิสามัญผูถือหุน 
ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2554 ที่ประชุมไดมีมติแตงตั้งบุคคลเปนกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออก 
จำนวน 7 ราย ทำใหปจจุบัน ธพส. มีกรรมการจำนวน 10 คน (กรรมการผูจัดการ ซึ่งเปนกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ 
อยูระหวางดำเนินการสรรหาตาม พรบ. คุณสมบัติมาตรฐานฯ) เปนกรรมการที่แตงตั้งจากบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
(Directors’ Pool) จำนวน 4 คน และมีกรรมการอิสระที่เปนผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก (ไมใชกรรมการผูแทนกระทรวงการคลัง 
กรรมการผูแทนสวนราชการ) จำนวนไมนอยกวา 1 ใน 3 ของกรรมการท้ังหมด ตามท่ีกำหนดในหลักการและแนวทางการกำกับดูแล
ที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ป 2552

 คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจหนาที่จัดการบริษัทใหเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับ และมติที่ประชุมผูถือหุน เปน
ผูกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน รวมทั้งควบคุมดูแลการบริหารงานของบริษัทใหเปนไปตามแผนและเกิดประโยชน
สูงสุดกับบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงมีหนาที่และความรับผิดชอบทั้งในเชิงจริยธรรมและกฎหมาย ตองมีการปฏิบัติหนาที่ดวย
ความระมัดระวัง (Duty of Care) ดวยทักษะ (Skills) และดวยความซื่อสัตยสุจริต (Duty of Loyalty) ทั้งนี้ ในการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการ ธพส. สามารถมอบหมายหนาที่ใหแกคณะอนุกรรมการชุดตางๆ หรือฝายบริหารได แตยังคงรับผิดชอบโดยรวมตอ
งานที่ไดมอบหมาย และยังคงรับผิดชอบตอการกำหนดยุทธศาสตร และการควบคุมงานตางๆ ของบริษัท

4. คณะกรรมการ

4.2 การประชุมคณะกรรมการบร�ษัท
 ธพส. ไดกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทไวเปนการลวงหนาตลอดทั้งป เดือนละ 2 ครั้ง  เพื่อใหคณะกรรมการ
สามารถจัดสรรเวลาในการเขารวมประชุมไดอยางมีประสิทธิภาพ และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ 
ตองมีกรรมการมาประชุมอยางนอยก่ึงหน่ึงของจำนวนกรรมการท้ังหมดจึงจะครบองคประชุม และในการประชุมผูมีสวนไดเสียในเร่ือง
ที่จะพิจารณาตองออกจากที่ประชุมระหวางการพิจารณาเรื่องนั้นๆ ทั้งนี้ การลงมติใหถือคะแนนเสียงขางมาก 
 ในป  2554  มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท  รวมทั้งสิ้น 21 ครั้ง  รวมถึงการประชุมคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ราย
ละเอียดปรากฏดังตาราง โดยคณะกรรมการบริษัทไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนแกองคกร
ท้ังในเร่ืองเพ่ือพิจารณาและเร่ืองเพ่ือทราบ ท้ังในเร่ืองท่ีเก่ียวของกับการเงินและไมเก่ียวของกับการเงิน อยางสม่ำเสมอ ในขณะท่ีฝาย
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ทำหนาท่ีสนับสนุนการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยจัดสงหนังสือเชิญประชุม พรอมระเบียบวาระ
การประชุม และเอกสารประกอบการประชุมตางๆ ใหกรรมการลวงหนาไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม เพ่ือใหกรรมการมีเวลาเพียงพอ
ในการศึกษาขอมูลและรายละเอียดตางๆ ท่ีฝายจัดการนำเสนอกอนการประชุม ท้ังน้ี ในการประชุมทุกคร้ังกรรมการแตละทานไดเสนอ
ความเห็นอยางเปดเผยและเสรี มีการจดบันทึกรายงานการประชุมเปนลายลักษณอักษรและจัดสงใหกรรมการไมเกิน 14 วันนับจาก
วันประชุม จัดเก็บรายงานการประชุมท่ีผานการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท เพ่ือใหผูเก่ียวของตรวจสอบได รวมท้ังจัดสงใหสำนัก
งานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) สำนักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) นอกจากนี้ยังไดมีการเผยแพรมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทไวในระบบ Intranet ของ ธพส. เพื่อใหพนักงานสามารถเขาไปสืบคนขอมูลได 
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 อน่ึง ในแตละป ฝายเลขานุการคณะกรรมการบริษัท จะมีการประเมินผลความพึงพอใจของกรรมการท่ีมีตอการปฏิบัติหนาท่ี

อำนวยการประชุมของฝายเลขานุการฯ เพ่ือใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานใหดีย่ิงข้ึนไป โดยในป 2554 ไดรับ

ผลการประเมินจากคณะกรรมการบริษัท รอยละ 91.48 อยูในเกณฑพอใจมาก-พอใจมากที่สุด มากกวาป 2553 ที่ไดผลการประเมิน

รอยละ 90.00

4.3 คณะกรรมการชุดย�อยตามหลักธรรมาภิบาลและเฉพาะเร�่อง

 คณะกรรมการบริษัท  ไดแตงตั้งกรรมการบริษัท   ผูบริหาร  ธพส.  และผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกเปนกรรมการในคณะ

กรรมการตามหลักธรรมาภิบาลและคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองชุดตางๆ เพ่ือกล่ันกรองและดำเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย และเปน

ไปตามขอบังคับบริษัท รวมท้ังใหการบริหารจัดการองคกรเปนไปอยางโปรงใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี  ไดแก

 (1) คณะกรรมการตรวจสอบ  

 (2) คณะกรรมการบริหาร  

 (3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน  

 (4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

 (5) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี  

 (6) คณะกรรมการสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคม  

 (7) คณะกรรมการกิจการสัมพันธ  

 (8) คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจ  

 (9) คณะทำงานรักษาความปลอดภัย ขนสง และจราจร ศูนยราชการฯ 

 ทั้งนี้ ในป 2554 คณะกรรมการบริษัท ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการตามหลักธรรมาภิบาลและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

ชุดตางๆ ชุดใหมเพื่อใหเหมาะสมสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการ

แตละคณะ รวมทั้ง มีการจัดทำกฎบัตรเพื่อใหคณะกรรมการ มีความเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค ขอบเขตอำนาจหนาที่ และความ

รับผิดชอบของตน ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีดวย

4.4 ผลประโยชน�ตอบแทนกรรมการ

 ธพส. ไดกำหนดคาตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย ตามหลักเกณฑของกระทรวงการคลังและมติที่ประชุม

สามัญผูถือหุน ประจำป 2554 เมื่อวันอังคารที่ 19 เมษายน 2554 ดังนี้

 กำหนดใหกรรมการบริษัท ไดรับคาตอบแทนเปนเบี้ยประชุม 10,000 บาท/ครั้ง โดยเบิกจายไดไมเกิน 2 ครั้ง/เดือน และ

จายเฉพาะคร้ังท่ีมาประชุม สำหรับประธานกรรมการไดรับสูงกวากรรมการรอยละ 25 และรองประธานกรรมการไดรับสูงกวากรรมการ

รอยละ 12.5 (ตามหนังสือ สคร. ที่ กค 0805/ว.56 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2547)
 กำหนดคาตอบแทนกรรมการ ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทใหเปนกรรมการในคณะกรรมการชุดยอยตางๆ 

เปนเบี้ยประชุม 10,000 บาท/เดือน โดยจายเฉพาะเดือนที่มีการประชุม (เฉพาะกรรมการฯ ที่เขาประชุม) หากเดือนใดมีการประชุม

มากกวา 1 ครั้ง  ใหจายเบี้ยประชุมไดเพียงครั้งเดียว  ไมวาจะประชุมกี่คณะก็ตาม  สำหรับประธานกรรมการไดรับสูงกวากรรมการ

รอยละ 25 

 สำหรับบุคคลภายนอกท่ีไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัท เปนกรรมการในคณะกรรมการตามหลักธรรมาภิบาลหรือ

คณะกรรมการชุดยอยคณะตางๆ ไดรับเบ้ียประชุมเปนรายคร้ังในอัตราสูงสุดไมเกินคร้ังละ 1,000 บาท โดยจายเฉพาะคร้ังท่ีมาประชุม 

ตามหลักเกณฑหนังสือสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ดวนที่สุด ที่ กค 0805/ว.56 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2547
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4.5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบร�ษัท
 ในป 2554 คณะกรรมการบริษัทไดทำการประเมินตนเอง 1 ครั้ง โดยมีการประเมิน 2 รูปแบบคือ การประเมินตนเองราย
บุคคล (Self Assessment) และการประเมินผลคณะกรรมการ (Board Evaluation) ซึ่งยึดถือตามหลักเกณฑและแนวทางในการ
กำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจของกระทรวงการคลัง โดยเมื่อมีการประเมินตนเองแลว คณะกรรมการไดรวมกันอภิปรายผลการ
ประเมินอยางเปนทางการ และกำหนดแนวทางท่ีจะทำใหการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการมีประสิทธิผลมากย่ิงข้ึนอยางเปนรูปธรรม 
ตลอดจนนำไปใชประโยชนเพื่อพัฒนาการปฏิบัติหนาที่ตอไป 
 สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ (Board Evaluation) ซึ่งเปนการประเมินในภาพรวมของคณะกรรมการทั้ง
คณะ ไดแก คุณสมบัติของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ ข้ันตอนการทำงาน บทบาทในการกำกับดูแล และความสัมพันธ
กับฝายบริหาร ในป 2554 คณะกรรมการมีผลการประเมินคิดเปนรอยละ 91.01 อยูในเกณฑประสิทธิภาพดีเยี่ยม

4.6. การส�งเสร�มความรู�ความสามารถของกรรมการบร�ษัท

 ตลอดระยะเวลาที่ผานมา ธพส. ไดใหความสำคัญกับการสงเสริมและพัฒนาความรูของคณะกรรมการ โดยจัดใหเขาอบรม
ในหลักสูตรตางๆ ของสถาบันท่ีมีช่ือเสียงเปนท่ียอมรับ ตามความประสงคของกรรมการแตละทาน เชน การอบรมหลักสูตรการกำกับ
ดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผูบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน ของสถาบันพัฒนากรรมการและผูบริหารระดับ
สูงภาครัฐ (PDI) การอบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หลักสูตร The Role of the Chairman Program 
(RCP) หลักสูตร Role of the Compensation Committee  หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) ของสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ฯลฯ รวมถึงการเขารวมสัมมนาที่สถาบันตางๆ จัดขึ้น นอกจากนี้ ยังไดจัดกิจกรรมการ
ปฐมนิเทศกรรมการใหม และการศึกษาดูงานโครงการตางๆ ของ ธพส. เพื่อเสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับภารกิจของบริษัทใหแก
คณะกรรมการ
 ในป 2554 มีกรรมการบริษัทเขาอบรมในหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) จำนวน 2 ทาน  หลักสูตร
การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผูบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน ของสถาบันพัฒนากรรมการและ
ผูบริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI)  จำนวน 1 ทาน และเขารวมการสัมมนาของสมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย (TMA) 2 ครั้ง 
ในหัวขอ การบริหารจัดการชื่อเสียงและการสื่อสารในภาวะวิกฤต จำนวน 1 ทาน และในหัวขอ การเตรียมความพรอมดานบุคลากร
เพื่อรองรับ AEC (ASEAN Economic Community) จำนวน 1 ทาน

 1. เรื่องเกี่ยวกับกรรมการ ธพส. ประกอบดวย
 1.1 บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ (ตามเกณฑ สคร.)
 1.2 ขอกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
 1.3 ผลประโยชนตอบแทนของกรรมการ
 1.4 การแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยตามหลักธรรมาภิบาลและคณะกรรมการตรวจการจางคณะตางๆ
 2. ภาพรวมการดำเนินงานของ ธพส.  ประกอบดวย
 2.1 ความเปนมา วิสัยทัศน พันธกิจ และโครงสรางองคกรของบริษัท
 2.2 ภารกิจในปจจุบัน
 2.3 ภารกิจในอนาคต
 2.4 ผลการดำเนินงานประจำป 2553
โดยฝายเลขานุการฯ ไดนำเสนอขอมูลแกกรรมการใหมผานการ Presentation และเอกสารแนะนำกรรมการใหม  รวมทั้งไดมีการ
ปรับปรุงและจัดทำคูมือกรรมการบริษัทจัดสงใหกรรมการบริษัททุกทานดวย

4.7 การปฐมนิเทศกรรมการ (Directors Orientation)
 ธพส. โดยฝายเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ไดจัดใหมีการปฐมนิเทศกรรมการใหม (Directors Orientation) เพื่อนำ
เสนอขอมูลที่เปนประโยชนกับกรรมการใหม ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 19/2554 เมื่อวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 
2554 โดยมีเนื้อหาแบงเปน 2 สวน คือ
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2554รายงานประจำป�
บร�ษัท ธนารักษ�พัฒนาสินทรัพย� จำกัด

5. ความขัดแย�งทางผลประโยชน�

 ธพส. ไดกำหนดใหมีการเปดเผยขอมูลเพื่อปองกันการขัดกันของผลประโยชนสวนตนกับบริษัท (Conflicts of Interest) 

เพื่อปองกันกิจกรรมที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน กิจกรรมที่ผิดกฎหมายและไมเหมาะสม หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับ

ตนเองท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท รวมถึงการไมประกอบธุรกิจหรือมีสวนรวมในธุรกิจใดท่ีเปนการแขงขัน

กับบริษัท  ทั้งในสวนของคณะกรรมการบริษัท  ผูบริหาร  พนักงานและลูกจาง  โดยกำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแยงทางผล

ประโยชนบนหลักการที่วาการตัดสินใจใดๆ ของบุคลากรทุกระดับจะตองทำเพื่อผลประโยชนสูงสุดของบริษัท 

 (1) คณะกรรมการบริษัท  กำหนดใหมีการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของกับการขัดกันของผลประโยชนกอนเขารับตำแหนง และ

ยึดถือปฏิบัติตามนโยบายเก่ียวกับเร่ืองผลประโยชนท่ีขัดกัน โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท หากในวาระใดท่ีมีกรรมการเก่ียว

ของหรือมีสวนไดสวนเสีย กรรมการผูนั้นตองแจงตอที่ประชุมเพื่อของดออกเสียงหรือขอไมเขารวมประชุมในวาระนั้นๆ

 (2) ผูบริหาร พนักงาน และลูกจาง  ธพส. ไดจัดทำคูมือวาดวยความขัดแยงทางผลประโยชน เพื่อพัฒนาระบบการทำงาน

ดานการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในองคกรใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามมาตรฐานและสอดคลองกับแนวทางการกำกับดูแล

กิจการท่ีดี และใชเปนแนวทางในการรายงานความขัดแยงทางผลประโยชน โดยใหผูบริหารและพนักงานเปดเผยขอมูลเก่ียวกับความ

ขัดแยงทางผลประโยชนในแบบแสดงรายการเปดเผยความขัดแยงทางผลประโยชน  เมื่อเขารับตำแหนงหรือบรรจุแตงตั้ง  ในเดือน

ธันวาคมของทุกป  และเมื่อเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนในระหวางป 

6. จร�ยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

 ธพส. ถือวาจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ เปนส่ิงสำคัญท่ีตองสงเสริมใหคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร พนักงานและ

ลูกจางถือปฏิบัติ โดยไดกำหนดเรื่องดังกลาวไวในคูมือกรรมการบริษัทและคูมือจรรยาบรรณผูบริหารและพนักงาน ซึ่งมีการทบทวน

ทุกป เพื่อใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานควบคูกับระเบียบและขอบังคับบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให ธพส. เปนองคกรที่มีการดำเนินงานดวย

ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย สุจริต เที่ยงธรรม และโปรงใสสามารถตรวจสอบได 

7. การเป�ดเผยข�อมูลและความโปร�งใส

 ธพส. ไดใหความสำคัญกับการเปดเผยขอมูล เพื่อใหผูมีสวนไดเสียรับทราบขอมูลในดานตางๆ ที่ถูกตอง ครบถวน โปรงใส 

ทั่วถึงและทันเวลา ผานชองทางตางๆ ทั้งภายในและภายนอก ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ทั้งนี้ 

ที่ผานมา ธพส. ไดนำเสนอขอมูลในดานตางๆ ผานชองทางอิเล็กทรอนิกส ทางเว็บไซต www.dad.co.th และ www.government

complex.com  และทางสื่อ Digital signage  ทางสื่อสิ่งพิมพ/สื่อสาธารณะ และรายงานประจำปของบริษัท
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2554รายงานประจำป�
บร�ษัท ธนารักษ�พัฒนาสินทรัพย� จำกัด

คำอธิบายและการว�เคราะห�ฐานะการเง�นและผลการดำเนินงานของ
บร�ษัท ธนารักษ�พัฒนาสินทรัพย�จำกัด (ธพส.)

 ธพส. เปนรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง กำกับดูแลโดยกรมธนารักษ ภารกิจแรกในการดำเนินการ คือ การกอสราง

อาคารโครงการศูนยราชการกรุงเทพมหานคร ถนนแจงวัฒนะ บนท่ีราชพัสดุซ่ึงเชาจากกระทรวงการคลัง มีระยะเวลาในการกอสราง 

3 ป (ป 2548-ป 2551) โดย ธพส. เปนผูบริหารอาคารและใหเชาแกกรมธนารักษในฐานะผูทำนิติกรรมแทนหนวยงานภาครัฐเปนเวลา 

30 ป (ป 2551- ป 2581) ตามที่ไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2547 นอกจากนี้ ธพส. ยังบริหารจัดการ

ทรัพยสินรัฐบาลตามนโยบายของรัฐบาล 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 ของทุนท่ีออก

และเรียกชำระแลว  สำหรับหุนที่เหลืออีกจำนวน 510 หุน คิดเปนรอยละ 51 ปจจุบันถือโดยบุคคลธรรมดา จำนวน 6 ราย 

 การจัดตั้งบริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด มีจุดประสงคเพื่อเปนนิติบุคคลเฉพาะกิจ ประกอบธุรกิจการแปลงสินทรัพยเปน

หลักทรัพยภายใตโครงการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพยของโครงการศูนยราชการกรุงเทพมหานคร ถนนแจงวัฒนะ ที่ไดรับอนุมัติ

จากหนวยงานของรัฐ ตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ ตามการตีความมาตรฐานการบัญชี เรื่องที่ 2  เรื่องงบการเงินรวม – 

บริษัทยอยที่เปนกิจการเฉพาะกิจ ธพส. มีหนาที่ตองจัดทำงบการเงินรวมที่มีเอสพีวีเปนบริษัทยอยโดย ธพส. รับรูหนี้สินจากการโอน

สิทธิเรียกรองในการรับเงินตามโครงการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพยของโครงการศูนยราชการฯ ตามกระแสเงินสดท่ีไดรับจากเอสพีวี 

และรับรูดอกเบี้ยจายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงซึ่งบันทึกเปนตนทุนอาคารใหเชาตามสัดสวนงานกอสรางที่แลวเสร็จ และหยุดรับ

รูดอกเบี้ยเมื่อโครงการแลวเสร็จในป 2554 ธพส.ไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการจัดประเภทสัญญาเชาพื้นที่อาคารสัญญาบริการและ

สัญญาบริการจัดหาเฟอรนิเจอรของโครงการศูนยราชการจากเดิมที่ธพส. จัดประเภทเปนสัญญาเชาดำเนินงานและรับรูรายไดคาเชา

และคาบริการโครงการศูนยราชการตามเกณฑคงคางตลอดอายุสัญญามาเปนจัดประเภทเปนสัญญาเชาการเงินโดยธพส. จะตองตัด

จำหนายอาคารและอุปกรณใหเชาออกจากบัญชีและรับรูรายไดดอกเบ้ียรับตามสัญญาเชาการเงินตามอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริงโดย

จากผลการปรับปรุงดังกลาวมีผลกระทบตองบการเงินสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2553 ไดแก ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน - 

สุทธิเพ่ิมข้ึน 33,226.31  ลานบาทอาคารและอุปกรณใหเชา - สุทธิลดลง 17,103.19  ลานบาทสินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืนลดลง 380.42  

ลานบาทรายไดคาเชา/คาบริการรับลวงหนาลดลง 1,282.70  ลานบาทประมาณการหนี้สินระยะยาวตามสัญญาเชาการเงินเพิ่มขึ้น 

17,950.41  ลานบาทและขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้น 803.94  ลานบาทนอกจากนี้กำไรสุทธิยังเพิ่มขึ้น 803.94  ลานบาท 

 นอกจากน้ีธพส. ไดนำมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองผลประโยชนของพนักงานมาปฏิบัติใชเปนคร้ังแรก 

โดยธพส. ไดบันทึกผลประโยชนระยะสั้นของพนักงานโดยวิธีปรับยอนหลังในงบการเงินสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2553 ซึ่ง

ผลจากการปรับยอนหลังทำใหหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึนจำนวน 0.88   ลานบาทขาดทุนสะสมเพ่ิมข้ึนดวยจำนวนเดียวกัน คาใชจาย

ในการบริหารเพิ่มขึ้น 0.42  ลานบาทและกำไรลดลงดวยจำนวนเดียวกัน โดยในงบการเงินสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2554 

ธพส. ไดบันทึกบัญชีหน้ีสินตามโครงการผลประโยชนพนักงานสวนท่ีเปนคาใชจายในอดีตปรับปรุงลดกำไร (ขาดทุน) สะสมวันตนงวด 

สงผลใหกำไร (ขาดทุน) สะสมลดลง 2.46  ลานบาทและประมาณการหนี้สินตามโครงการผลประโยชนพนักงานเพิ่มขึ้นดวยจำนวน

เดียวกัน
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2.  ฐานะทางการเง�นของ ธพส.และบร�ษัทย�อยสินทรัพย�

1.  ผลการดำเนินงานของ ธพส.และบร�ษัทย�อย
 

 ธพส. และบริษัทยอยมีรายไดรวมในป 2554 จำนวน 2,100,707,861 บาท ประกอบดวยดอกเบ้ียรับตามสํญญาเชาการเงิน

จำนวน 1,651,550,124 บาท รายไดคาเชาและคาบริการพ้ืนท่ีธุรกิจโครงการศูนยราชการจำนวน 289,617,622 บาท รายไดโครงการ

บานธนารักษจำนวน 4,749,589 บาท รายไดคาบริการศูนยประชุม 313,987 บาท รายไดดอกเบ้ียรับจำนวน151,297,668 บาท และ

รายไดอ่ืนจำนวน 3,178,871 บาท โดยรายไดรวมลดลงเปนจำนวน 176,331,144 บาทจากรายไดรวมจำนวน 2,277,039,005 บาท

ในป 2553 คิดเปนอัตราลดลงรอยละ 7.74 ทั้งนี้รายไดที่ลดลงที่สำคัญ ไดแก ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเชาการเงินลดลงจากป 2553 

รอยละ 11.55 รายไดโครงการบานธนารักษลดลงรอยละ 13.09 ในขณะท่ีรายไดคาเชาและคาบริการพ้ืนท่ีธุรกิจโครงการศูนยราชการ

เพิ่มขึ้นจากป 2553 รอยละ 4.31 และรายไดดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้นรอยละ 32.38 จากป 2553

 สำหรับคาใชจายในป 2554 จำนวน 417,071,772 บาท ลดลงจาก 427,205,199 บาท ในป 2553 คิดเปนอัตราลดลง

รอยละ 2.37 โดยคาใชจายสำคัญท่ีลดลงไดแก ตนทุนโครงการบานธนารักษจำนวน 3,775,344 บาทลดลงจากป 2553 คิดเปนรอยละ 

22.09 โดยคาใชจายที่สำคัญอื่นๆ ไดแก ตนทุนคาเชาและคาบริการโครงการศูนยราชการจำนวน 259,660,422 บาท ตนทุนบริการ

ศูนยประชุม 116,076 บาท และคาใชจายในการบริหารจำนวน 153,519,930 บาท อนึ่ง ในป 2554 ธพส. และบริษัทยอยมีตนทุน

ทางการเงินจำนวน 1,646,768,582 บาท เพ่ิมข้ึนจาก 1,484,281,792 บาท ในป 2553 คิดเปนอัตราการเพ่ิมข้ึนรอยละ10.95 สงผล

ใหในป 2554 ธพส. และบริษัทยอยมีกำไรสุทธิจำนวน 36,867,507 บาท ลดลงจาก 365,552,014 บาท ในป 2553 คิดเปนรอยละ 

89.91

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ธพส. และบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมมีมูลคาทั้งสิ้น 41,245,574,137 บาท ลดลงรอยละ 1.13 

จาก 41,716,622,253 บาท ณ สิ้นป 2553 โครงสรางสินทรัพยหลักของ ธพส. และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554ไดแก

        เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด จำนวน 367,820,427 บาทคิดเปนสัดสวนรอยละ 0.89 ของสินทรัพยรวม ลดลง

                  รอยละ 51.52 จากส้ินป 2553 ท่ี 758,779,662 บาท เน่ืองจากนำเงินไปลงทุนในเงินลงทุนช่ัวคราวอายุเกิน 3 เดือน

                   และเงินลงทุนระยะยาว

        เงินลงทุนช่ัวคราว จำนวน 1,843,600,000 บาทคิดเปนสัดสวนรอยละ 4.39 ของสินทรัพยรวม เพ่ิมข้ึนรอยละ 45.53 

                   จากสิ้นป 2553 ที่ 1,266,840,000 บาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนชั่วคราวอายุเกิน 3 เดือน ประกอบดวย

                  เงินฝากธนาคารประจำ 135 วันจำนวน 156.00 ลานบาท เงินฝากธนาคารประจำ 6 เดือน จำนวน 1,272.45  ลานบาท 

                   และเงินฝากธนาคารประจำ 12 เดือนจำนวน 415.15 ลานบาทรวมจำนวน 1,843,600,000  ลานบาท
       ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน – สุทธิจำนวน 33,070,752,258 บาทคิดเปนสัดสวนรอยละ 80.18 ของสินทรัพยรวม 

                  ลดลงรอยละ 0.47จากสิ้นป 2553 ที่ 33,226,314,409 บาท 

       เงินลงทุนระยะยาวจำนวน 2,547,009,888 บาทคิดเปนสัดสวนรอยละ 6.18 ของสินทรัพยรวม เพ่ิมข้ึนรอยละ 31.45 

                   จากส้ินป 2553 ท่ี 1,937,658,896 บาท เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของเงินกันสำรองเพ่ือชำระคืนหุนกูระยะยาวของบริษัทยอย

        อาคารและอุปกรณใหเชาสุทธิจำนวน 1,612,417,074 บาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 3.91 ของสินทรัพยรวม ลดลง

                  รอยละ 3.17 จากส้ินป 2553 ท่ี 1,665,160,386 บาท โดยเปนอาคารและระบบประกอบอาคารท่ีใหกรมธนารักษเชา

                   ตามสัญญาเชาระยะเวลา 30 ป รวมทั้งอุปกรณและครุภัณฑที่ใหกรมธนารักษเชาตามสัญญาเชาระยะเวลา 5 ป

        งานระหวางกอสราง - โครงการศูนยราชการ จำนวน 34,500,000 บาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.08 ของสินทรัพยรวม  

                  ลดลงรอยละ 97.39 จากสิ้นป 2553 ที่จำนวน 1,319,686,138 บาท โดยงานกอสรางที่แลวเสร็จในป 2554 จำนวน 

                   1,101.22 ลานบาท สวนหน่ึงไดโอนใหกับลูกหน้ีตามสัญญาเชาการเงินจานวน 1,052.71 ลานบาทสวนท่ีเหลือจำนวน 

                  48.51  ลานบาทไดโอนเปนอาคารและอุปกรณใหเชา
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2554รายงานประจำป�
บร�ษัท ธนารักษ�พัฒนาสินทรัพย� จำกัด

หนี้สิน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ธพส. และบริษัทยอยมีหนี้สินรวมมูลคา 42,509,120,145 บาท ลดลงรอยละ 1.18 จาก 

43,014,579,899 บาท ณ ส้ินป 2553 ท้ังน้ีโครงสรางหน้ีสินหลักของ ธพส. และบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ประกอบดวย

       เงินกูยืมระยะสั้นจำนวน 500,000,000 บาทคิดเปนสัดสวนรอยละ 1.18 ของหนี้สินรวม 

       ประมาณการหน้ีสินระยะยาวตามสัญญาเชาการเงินจำนวน 17,508,805,448 บาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 41.19 ของ

                  หนี้สินรวมลดลงรอยละ 2.46 จากสิ้นป 2553 ที่17,950,405,192 บาท 

       หุนกูระยะยาวของบริษัทยอย จำนวน 24,000,000,000 บาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 56.46 ของหนี้สินรวมเปนหุนกู

                  ระยะยาวตามโครงการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย ภายใตโครงการศูนยราชการกรุงเทพมหานคร ถนนแจงวัฒนะ

ส�วนของผู�ถือหุ�น

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ธพส. และบริษัทยอยมีสวนของผูถือหุนขาดทุนเกินทุนเทากับ 1,263,546,008 บาท โดยมีสวน

ของผูถือหุนขาดทุนลดลง 34,411,638 บาท จากส้ินป 2553 ท่ีมีสวนของผูถือหุนขาดทุนเกินทุนเทากับ 1,297,957,646 บาทโดยเปน

ผลจากการท่ีบริษัทมีกำไรในป 2554 จำนวน 36,867,507 บาท ท้ังน้ี สวนของผูถือหุนของบริษัท ประกอบดวย ทุนจดทะเบียนท่ีเรียก

ชำระแลว 258,338,120 บาท  แบงเปนหุนสามัญจำนวน 25,833,812 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10  บาท และขาดทุนสะสมที่ยังไม

ไดจัดสรรจำนวน 2,038,042,499 บาทและสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมจำนวน 516,158,371 บาท

สภาพคล�อง

หนวย : บาท

ป 2554 ป 2553

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน    599,175,264  254,057,909

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน    (1,490,134,499)  (2,272,452,429)

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน    500,000,000  0

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ   (390,959,235)  (2,018,394,520)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดณ วันตนงวด    758,779,662  2,777,174,182

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดณ วันสิ้นงวด    367,820,427  758,779,662
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 ในป 2554 ธพส. และบริษัทยอยมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวดจำนวน 758,779,662 บาท และมี

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 599,175,264 บาท อยางไรก็ดี ธพส. และบริษัทยอยมีกระแสเงินสดสุทธิใชไปใน

กิจกรรมลงทุนจำนวน 1,490,134,499 บาท ซึ่งสวนใหญเปนเงินสดจายคางานระหวางกอสรางโครงการศูนยราชการจำนวน 

373,990,320 บาท เงินสดจายในคากอสรางและคาที่ปรึกษาจายลวงหนา จำนวน 11,565,421 บาท เงินสดจายคืนเงินประกัน

ผลงานจำนวน10,849,030 บาท เงินสดจายในเงินลงทุนช่ัวคราวสุทธิจำนวน 576,760,000 บาทและเงินสดจายในเงินลงทุนระยะยาว

สุทธิจำนวน 497,000,000 บาท ในขณะที่ ธพส. และบริษัทยอยมีเงินสดรับกิจกรรมจัดหาเงินสุทธิจำนวน 500,000,000 บาท จาก

เงินกูยืมระยะสั้น สงผลให ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ธพส. และบริษัทยอยมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเปนจำนวน 

367,820,427บาท ซ่ึงลดลงจำนวน 390,959,235 บาทจาก ณ ส้ินป 2553 ท่ีจำนวน 758,779,662 บาท หรือคิดเปนรอยละ 51.52

อัตราส�วนทางการเง�น

อัตราสวนทางการเงินที่สำคัญ
ป 2554 ป 2553

อัตราสวนสภาพคลองทางการเงิน (Liquidity Ratio)

1. อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)      37.32  34.55

2. อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)        2.26    1.93

 อัตราสวนสภาพคลองและอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วของ ธพส. และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554เทากับ 

37.72 เทา และ 2.26 เทา ตามลำดับ เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2553 ซึ่งอยูที่ 34.55 เทา และ 1.93 เทา ตามลำดับ โดยมีสาเหตุหลักมา

จากการเพิ่มขึ้นของเงินสมทบคากอสรางคางรับ – ศาลปกครอง และเงินลงทุนชั่วคราว
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2554รายงานประจำป�
บร�ษัท ธนารักษ�พัฒนาสินทรัพย� จำกัด
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2554รายงานประจำป�
บร�ษัท ธนารักษ�พัฒนาสินทรัพย� จำกัด

บร�ษัท ธนารักษ�พัฒนาสินทรัพย� จำกัดและบร�ษัทย�อย
งบแสดงฐานะการเง�น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หน�วย : บาท

หมายเหตุ งบการเง�นรวม งบการเง�นเฉพาะบร�ษัท

สินทรัพย�
2554 2553

(ปรับปรุงใหม�)

สินทรัพย�หมุนเว�ยน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงินลงทุนชั่วคราว

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิ

ลูกหนี้การคา - สุทธิ

สินคาคงเหลือ

รายไดคางรับ

เงินสบทบคากอสรางคางรับ

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพยหมุนเวียน

สินทรัพย�ไม�หมุนเว�ยน

เงินลงทุนในบริษัทยอย

เงินลงทุนระยะยาว

อาคารอุปกรณใหเชา - สุทธิ

อาคารและอุปกรณ - สุทธิ

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ

งานระหวางกอสราง - โครงการศูนยราชการ

งานระหวางกอสราง - โครงกาบานธนารักษ

คากอสรางและคาที่ปรึกษาจายลวงหนา

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน

รวมสินทรัพย

4.1

4.2.1

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.2.2

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

367,820,427

 1,843,600,000 

 33,070,752,258 

 81,814,647 

 36,216,973 

 83,308,105 

 884,390,479 

 141,603,325 

 36,509,506,214 

  

 2,547,009,888 

 1,612,417,074 

 21,424,475 

 16,012,696 

 34,500,000 

 485,872,397 

 18,831,393 

 4,736,067,923 

 41,245,574,137 

 758,779,662 

 1,266,840,000 

 33,226,314,409 

 135,781,065 

 39,992,316 

 116,599,585 

 289,289,777 

 437,439,657 

 36,271,036,471

  

 1,937,658,895 

 1,665,160,386 

 10,556,984 

 17,074,456 

 1,319,686,138 

 474,596,298 

 20,852,625 

 5,445,585,782 

 41,716,622,253 

 366,987,519 

 

 33,070,752,258 

 81,814,647 

 36,216,973 

 83,308,105 

 884,390,479 

 129,272,243 

 34,652,742,224 

 4,900

 1,559,669

 1,612,417,074

 21,424,475

 16,012,696

 34,500,000

 485,872,397

 18,831,393

 2,190,662,604

 36,843,364,828

 192,134,246 

  

 33,226,314,409 

 135,781,065 

 39,992,316 

 116,599,585 

 289,289,777 

 431,052,389 

 34,431,163,787 

 4,900 

 1,573,386 

 1,665,160,386 

 10,556,984 

 17,074,456 

 1,319,686,138 

 474,596,298 

 20,852,625 

 3,509,505,173 

 37,940,668,960 

2554 2553
(ปรับปรุงใหม�)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

- -

- -
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บร�ษัท ธนารักษ�พัฒนาสินทรัพย� จำกัดและบร�ษัทย�อย

งบแสดงฐานะการเง�น (ต�อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หนี้สินหมุนเว�ยน
เงินกูยืมระยะสั้น
ดอกเบี้ยคางจาย
รายไดคาเชา/คาบริการรับลวงหนา
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไม�หมุนเว�ยน

หุนกูระยะยาว
หนี้สินจากการโอนสิทธิเรียกรอง
ประมาณการหน้ีสินระยะยาวตามสัญญาเชาการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน

ส�วนของเจ�าของ
ทุนเรือนหุน
            ทุนจดทะเบียน
                 หุนสามัญ 25,833,812 หุน
    มูลคาหุนละ 10 บาท
           ทุนที่ออกและชำระแลว
                 หุนสามัญ 25833812 หุน
    มูลคาหุนละ 10 บาท
กำไร(ขาดทุน)สะสม
           ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของเจาของที่เปนของบริษัทใหญ
           สวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม
รวมสวนของเจาของ
รวมหนี้สินและสวนของเจาของ

4.16

4.17
4.18

4.19
4.20
4.21
4.22
4.23

 500,000,000
 148,079,313
 11,643,183

 318,602,401
 978,324,897

 24,000,000,000
 -

 17,508,805,448
 3,279,896

 18,709,904
 41,530,795,248
 42,509,120,145

 258,338,120

 258,338,120

(2,038,042,499)
(1,779,704,379)

 516,158,371
(1,263,546,008)
 41,245,574,137

  -
 148,079,313
 439,250,315
 462,411,837

 1,049,741,465

 24,000,000,000
 -

 17,950,405,192
 -

 14,433,242
 41,964,838,434
 43,014,579,899

 258,338,120

 258,338,120

(1,957,544,991)
(1,699,206,871)

 401,249,225
(1,297,957,646)
 41,716,622,253

 500,000,000
 -

 11,643,183
 317,381,622
 829,024,805

 -
 20,607,808,614
 17,508,805,448

 3,279,896
 18,709,904

 38,138,603,862
 38,967,628,667

 258,338,120
 

 258,338,120
 

(2,382,601,959)
(2,124,263,839)

 -
(2,124,263,839)
 36,843,364,828

 -
 -

 439,250,315
 461,140,143
 900,390,458

 -
 21,008,803,493
 17,950,405,192

 -
 14,433,242

 38,973,641,927
 39,874,032,385

 258,338,120

 258,338,120
 

(2,191,701,545)
(1,933,363,425)

 - 
(1,933,363,425)
 37,940,668,960

หน�วย : บาท

หมายเหตุ งบการเง�นรวม งบการเง�นเฉพาะบร�ษัท
2554 2553

(ปรับปรุงใหม�)
2554 2553

(ปรับปรุงใหม�)หนี้สินและส�วนของเจ�าของ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2554รายงานประจำป�
บร�ษัท ธนารักษ�พัฒนาสินทรัพย� จำกัด

ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเชาการเงิน
รายไดคาเชาและคาบริการพิ้นที่ธุรกิจ
โครงการศูนยราชการ
รายไดคากอสรางโครงการบานธนารักษ
รายไดคาบริการศูนยประชุม
ดอกเบี้ยรับ
รายไดอื่น
รวมรายได

ค�าใช�จ�าย
ตนทุนคาเชาและคาบริการโครงการศูนยราชการ
ตนทุนคากอสรางโครงการบานธนารักษ
ตนทุนบริการศูนยประชุม
คาใชจายในการบริหาร
รวมคาใชจาย
กำไรกอนตนทุนทางการเงิน
ตนทุนทางการเงิน
กำไร(ขาดทุน)
กำไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
การแบงปนกำไร(ขาดทุน)
สวนที่เปนของบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม

การแบงปนกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
        สวนที่เปนของบริษัทใหญ
        สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม

กำไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสวนที่เปนของบริษัทใหญ
จำนวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก(หุน)

4.24
4.25
4.26
4.27

 1,651,550,124
 289,617,622

 
4,749,589
 313,987

 151,297,668
 3,178,871

 2,100,707,861

 259,660,422
 3,775,344

 116,076
 153,519,930
 417,071,772

 1,683,636,089
 1,646,768,582

 36,867,507
 36,867,507

(78,041,639)
 114,909,146
 36,867,507

(78,041,639)
 114,909,146
 36,867,507

(3.02)
 25,833,812

 1,867,113,692
 277,652,180

5,464,860
 -

 114,291,768
 12,516,505

 2,277,039,005

 266,525,612
 4,846,013

 -
 155,833,574
 427,205,199

 1,849,833,806
 1,484,281,792

 365,552,014
 365,552,014

 254,861,804
 110,690,210
 365,552,014

 254,861,804
 110,690,210
 365,552,014

9.87
 25,833,812

 1,651,550,124
 289,617,622

4,749,589
 313,987

 5,407,656
 3,178,871

 1,954,817,849

 259,660,422
 3,775,344

 116,076
 145,975,958
 409,527,800

 1,545,290,049
 1,733,734,594
(188,444,545)
(188,444,545)

(188,444,545)
 -

(188,444,545)

(188,444,545)
 -

(188,444,545)

(7.29)
 25,833,812

 1,867,113,692
 277,652,180

5,464,860
 -

 12,150,183
 12,516,505

 2,174,897,420

 266,525,612
 4,846,013

 -
 147,783,097
 419,154,722

 1,755,742,698
 1,607,230,311

 148,512,387
 148,512,387

 148,512,387
 -

 148,512,387

 148,512,387
 -

 148,512,387

5.75
 25,833,812

หน�วย : บาท

หมายเหตุ งบการเง�นรวม งบการเง�นเฉพาะบร�ษัท
2554 2554 2553

(ปรับปรุงใหม�)

 บร�ษัท ธนารักษ�พัฒนาสินทรัพย� จำกัดและบร�ษัทย�อย 

 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเตล็ด 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

รายได�

2553
(ปรับปรุงใหม�)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

25542554255425542554
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(483,009,721)

 (1,217,567,002)

(511,368,486)

 (461,586)

(2,212,406,795)

254,861,804

(1,957,544,991)

(1,031,672,125)

(1,728,935,488)

803,939,123

 (876,501)

(1,957,544,991)

 (2,455,869)

 (78,041,639)

 (2,038,042,499)

290,559,015

 -

 

-

-

290,559,015

 110,690,210

401,249,225

401,249,225

 -

-

-

401,249,225

 -

114,909,146

 516,158,371

258,338,120

-

-

-

258,338,120

 -

258,338,120

258,338,120

-

-

-

258,338,120

-

-

258,338,120

(610,816,858)

(1,217,567,002)

(511,368,486)

(461,586)

(2,340,213,932)

148,512,387

(2,191,701,545)

(1,265,828,679)

(1,728,935,488)

803,939,123

(876,501)

(2,191,701,545)

(2,455,869)

(188,444,545)

(2,382,601,959)

(352,478,738)

 (1,217,567,002)

(511,368,486)

 

(461,586)

 

(2,081,875,812)

148,512,387 

(1,933,363,425)

 (1,007,490,559)

(1,728,935,488)

803,939,123 

(876,501)

(1,933,363,425)

(2,455,869)

(188,444,545)

(2,124,263,839)

65,887,414

(1,217,567,002)

(511,368,486)

(461,586)

(1,663,509,660)

365,552,014

(1,297,957,646)

(372,084,780)

(1,728,935,488)

803,939,123

(876,501)

(1,297,957,646)

(2,455,869)

36,867,507

(1,263,546,008)

หน�วย : บาท

หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2552

ผลสะสมของผลกระทบจากการรับรูรายไดตาม

     สัญญาเชาการเงิน ป 2551

ผลสะสมของผลกระทบจากการรับรูรายไดตาม

     สัญญาเชาการเงิน ป 2552

ผลกระทบจากการรับรูหนี้สินโครงการผล

     ประโยชนพนักงาน

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2552 (ปรับปรุงใหม)

กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม (ปรับปรุงใหม)

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2553 (ปรับปรุงใหม)

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2553

ผลสะสมของผลกระทบจากการรับรูรายไดตาม

     สัญญาเชาการเงิน ป 2551-2552

ผลสะสมของผลกระทบจากการรับรูรายไดตาม

     สัญญาเชาการเงิน ป 2553

ผลกระทบจากการรับรูหน้ีสินโครงการผลประโยชน

     พนักงาน 

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2553 (ปรับปรุงใหม)

ผลกระทบจากการรับรูหน้ีสินโครงการผลประโยชน

     พนักงาน

กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2554

บร�ษัท ธนารักษ�พัฒนาสินทรัพย� จำกัดและบร�ษัทย�อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส�วนของเจ�าของ

สำหรับป�สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2554 และ 2553

ทุนเรือนหุน
ที่ออกและ
ชำระแลว 

2.5.2

2.5.2

2.5.3

2.5.2,2.5.3

2.5.2

2.5.2

2.5.3

2.5.3

258,338,120

-

-

 

-

258,338,120

-

258,338,120

258,338,120

-

-

-

258,338,120

-

-

258,338,120

กำไร(ขาดทุน)
สะสม
ยังไมไดจัดสรร

สวนที่เปนของ
สวนไดเสียที่ไมมี
อำนาจควบคุม

รวม รวมทุนเรือนหุน
ที่ออกและ
ชำระแลว

กำไร(ขาดทุน)
สะสม
ยังไมไดจัดสรร

งบการเง�นเฉพาะบร�ษัทงบการเง�นรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



 งบกระแสเง�นสด88

2554รายงานประจำป�
บร�ษัท ธนารักษ�พัฒนาสินทรัพย� จำกัด

กำไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได
รายการปรับกระทบกำไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได-
เปนเงินสดรับ(จาย)จากกิจกรรมดำเนินงาน :
 ดอกเบ้ียรับตามสัญญาเชาการเงิน
 ดอกเบ้ียจาย
 ดอกเบ้ียรับ
 ตนทุนบริการตามสัญญาเชาการเงิน
 คาเส่ือมราคาและตัดจาย
 (กำไร)ขาดทุนจากการจำหนายสินทรัพย
 หน้ีสงสัยจะสูญ
 คาใชจายโครงการผลประโยนชพนักงาน
 ตนทุนคากอสรางโครงการบานธนารักษ
 สวนตางเงินลงทุนกับมูลคาเงินตน
ขาดทุนจากการดำเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงใน-
สินทรัพยและหน้ีสินดำเนินงาน
 ลูกหน้ีตามสัญญาเชาการเงินลดลง
 ลูกหน้ีการคา(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
 รายไดคางรับลดลง
 สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
 งานระหวางกอสราง - โครงการบานธนารักษเพ่ิมข่ึน
 รายไดคาเชา/คาบริการรับลวงหนาเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนเพิมข้ึน (ลดลง)
 เงินสดรับคืนเงินมัดจำ - โครงการบานธนารักษ
 เงินสดจายคืนเงินประกันผลงาน - โครงการบานธนารักษ
     เงินสดไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
เงินสดรับดอกเบ้ียตามสัญญาเชาการเงิน
เงินสดรับดอกเบ้ีย
เงินสดจายดอกเบ้ีย
เงินสดรับภาษีเงินได
เงินสดจายภาษีเงินได
 เงินสดสุทธิไดรับมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมการดำเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

 36,867,507  365,552,014 (188,444,545)  148,512,387

(1,651,550,124)
 1,646,768,582
(151,389,480)
(348,070,423)
 118,848,392

 457,099
 38,287,634

 824,027
 3,775,344

(112,364,709)

(417,546,151)
 552,217,246
 15,678,784
 33,291,480
 91,477,778
(16,294,219)

(150,526)
(100,929,932)

 32,000
 -

 157,776,460
 1,727,992,697

 145,390,012
(1,641,736,337)

 237,751,890
(27,999,458)
 599,175,264

(1,867,113,692)
 1,484,281,792
(114,270,935)
(303,170,087)
 107,837,846

(599,531)
 32,035,177

 414,915
 4,846,013

(81,324,994)

(371,511,482)
 493,183,777
(85,941,119)
 129,963,801
(22,026,012)

(269,479,723)
 1,827,002

 143,462,039
-

(2,399,571)
 17,078,712

 1,787,026,166
 114,999,115

(1,637,846,953)
 -

(27,199,131)
 254,057,909

(1,651,550,124)
 1,733,734,594

(5,499,468)
(348,070,423)
 118,848,392

 457,099
 38,287,634

 824,027
 3,775,344

 -

(297,637,470)
 -

 15,678,783
 33,291,480
 91,477,911
(16,294,219)

(150,526)
(100,879,018)

 32,000

(274,481,059)
 -

 5,443,684
(3,889,384)

 237,751,890
(27,999,458)
 (63,174,327)

(1,867,113,692)
 1,607,230,311

(12,129,351)
(303,170,087)
 107,837,846

(599,531)
 32,035,177

 414,915
 4,846,013

 -

(282,136,012)
 -

(85,941,119)
 129,963,801

 289,458
(269,479,723)

1,827,002
 143,518,974

-
(2,399,571)

(364,357,190)
 -

 13,919,386
 -
 -

(27,199,131)
 (377,636,935)

หน�วย : บาท

งบการเง�นรวม งบการเง�นเฉพาะบร�ษัท
2554 2553

(ปรับปรุงใหม�)
2554 2553

(ปรับปรุงใหม�)

 บร�ษัท ธนารักษ�พัฒนาสินทรัพย� จำกัดและบร�ษัทย�อย
 งบกระแสเง�นสด

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

กระแสเง�นสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
เงินสดจายในเงินลงทุนชั่วคราว
เงินสดจายในเงินลงทุนระยะยาว
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ
เงินสดจายในอาคารและอุปกรณใหเชา
เงินสดจายในการซื้ออาคารและอุปกรณ
เงินสดจายในการซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
เงินสดจายในการซ้ือสินทรัพยระหวางดำเนินการ
เงินสดจายในงานระหวางกอสราง - โครงการ
     ศูนยราชการ
เงินสดจายในคากอสรางและคาที่ปรึกษาจาย
     ลวงหนา
เงินสดจายคืนเงินประกันผลงาน
 เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน

กระแสเง�นสดจากกิจกรรมจัดหาเง�น

เงินสดรับจากเอสพีวี
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้น
 เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น
     (ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป

4.1
4.1

 2,693,640,000
(3,270,400,000)

(497,000,000)
 5,841

(7,484,822)
(3,495,195)
(1,549,142)
(7,446,410)

(373,990,320)

(11,565,421)

(10,849,030)
(1,490,134,499)

-
 500,000,000
500,000,000

(390,959,235)
 

758,779,662
 367,820,427

 2,520,557,363
(2,906,155,363)

(498,594,218)
 599,533
(196,723)

(2,471,816)
(974,788)

(5,860,412)
(1,329,411,412)

 
-

(49,944,593)
(2,272,452,429.00)

-
 -
-

(2,018,394,520)
 

2,777,174,182
758,779,662

-
 -
 -
 5,841

(7,484,822)
(3,495,195)
(1,549,142)
(7,446,410)

(373,990,320)

(11,565,421)

(10,849,030)
(416,374,499)

 154,402,099
 500,000,000
654,402,099

 174,853,273
 

192,134,246
 366,987,519

 -
 -

(1,594,218)
 599,533
(196,723)

(2,471,816)
(974,788)

(5,860,412)
(1,329,411,412)

 -

(49,944,593)
(1,389,854,429)

 133,700,000
 -

133,700,000
(1,633,791,364)

 
1,825,925,610
 192,134,246

หน�วย : บาท

หมายเหตุ งบการเง�นรวม งบการเง�นเฉพาะบร�ษัท
2554 2553

(ปรับปรุงใหม�)
2554 2553

(ปรับปรุงใหม�)

 บร�ษัท ธนารักษ�พัฒนาสินทรัพย� จำกัดและบร�ษัทย�อย
 งบกระแสเง�นสด (ต�อ)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

กระแสเง�นสดจากกิจกรรมลงทุน
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2554รายงานประจำป�
บร�ษัท ธนารักษ�พัฒนาสินทรัพย� จำกัด

บร�ษัท  ธนารักษ�พัฒนาสินทรัพย�  จำกัดและบร�ษัทย�อย
หมายเหตุประกอบงบการเง�น

สำหรับป�สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2554  และ 2553

 

 บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จำกัด (ธพส.) จัดต้ังข้ึนโดยกระทรวงการคลัง ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม 2547  

มีกรมธนารักษเปนหนวยงานกำกับดูแล บริษัทไดจดทะเบียนเปนบริษัทจำกัดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เมื่อวันที่ 18 

สิงหาคม 2547 ทะเบียนเลขท่ี 0105547111537  

 บริษัทมีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจ โดยกระทรวงการคลังถือหุนทั้งหมด มีวัตถุประสงคเพื่อบริหารงานกอสรางและบริหาร

โครงการศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการศูนยราชการ) รวมทั้งบริหารจัดการทรัพยสินของ

รัฐบาลตามนโยบายรัฐบาล 

 บริษัทมีสำนักงานต้ังอยูเลขท่ี 120 หมูท่ี 3 ช้ัน 1 อาคารศูนยประชุม ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม 

๒๕๕๐ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 

 บริษัทดำเนินการในโครงการศูนยราชการโดยทำสัญญาเชาท่ีดินราชพัสดุจากกรมธนารักษเปนเวลา 33 ป โดยสัญญาฉบับแรก

มีอายุ 3 ป มีวัตถุประสงคเพื่อกอสรางอาคารใหหนวยงานของรัฐใชเปนสถานที่ในการปฏิบัติงาน และสัญญาฉบับที่สองอายุ 30 ป 

มีวัตถุประสงคเพื่อใหกรมธนารักษเชาอาคารที่กอสรางเสร็จ กระทรวงการคลังไดมอบหมายใหกรมธนารักษเปนผูทำสัญญาเชา

แทนหนวยงานตางๆ ประกอบดวย สัญญาเชาพ้ืนท่ีอาคาร สัญญาบริการ ระยะเวลา 30 ป และ สัญญาบริการจัดหาเฟอรนิเจอร ระยะ

เวลา 5 ป โดยเม่ือครบกำหนดสัญญา อาคารและอุปกรณโครงการศูนยราชการ จะตกเปนกรรมสิทธ์ิของกระทรวงการคลังและในการ

ดำเนินการกอสรางอาคารบริษัทไดเสนอโครงการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย (Securitization) ตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อระดมทุนมาใชสำหรับการกอสรางอาคาร โดยจัดตั้งบริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด 

(เอสพีวี) เพื่อเปนนิติบุคคลเฉพาะกิจ ประกอบธุรกิจการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพยและไดโอนสิทธิเรียกรองในการรับเงินคา

เชาพื้นที่อาคาร คาบริการและคาบริการจัดหาเฟอรนิเจอรที่กรมธนารักษมีหนาที่ชำระเงินตามสัญญา 3 ฉบับ  ใหแกเอสพีวี ตามขอ

ตกลงในสัญญาโอนสิทธิเรียกรอง ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2548

 บริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด เปนนิติบุคคลเฉพาะกิจ ประกอบธุรกิจการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพยภายใตโครงการแปลง

สินทรัพยเปนหลักทรัพยของโครงการศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ที่ไดรับอนุมัติจากหนวยงานรัฐ  

ตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพ่ือการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย พ.ศ. 2540 ซ่ึงถือเปนบริษัทยอยท่ีเปนกิจการเฉพาะกิจ 

ตามการตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 2 เร่ือง งบการเงิน-บริษัทยอยท่ีเปนกิจการเฉพาะกิจ และไดจดทะเบียนจัดต้ังเปนนิติบุคคล

ประเภทบริษัทจำกัด  ทะเบียนเลขที่  0105548045821  เมื่อวันที่  31  มีนาคม  2548  ทุนจดทะเบียนจำนวน  10,000  บาท 

(หนึ่งหมื่นบาทถวน) บริษัทถือหุนจำนวน 490 หุน เปนเงิน 4,900 บาท คิดเปนรอยละ 49 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแลว

2.เกณฑ�การเสนองบการเง�น

2.1 หลักเกณฑในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทจัดทำข้ึนตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

ซ่ึงหมายความรวมถึงมาตรฐานการบัญชีท่ีออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และการแสดงรายการในงบการเงิน

เปนไปตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เร่ือง กำหนดรายการยอท่ีตองมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 ลงวันท่ี 28 กันยายน 2554 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดจัดทำขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดคาองคประกอบของงบการเงิน เวนแต

จะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี

1.ข�อมูลทั่วไป
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2.2 เกณฑในการจัดทำงบการเงินรวม

2.3 มาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมหรือปรับปรุงใหม

 

   

มาตรฐานการบัญชี                                        วันที่มีผลบังคับใช

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) การนำเสนองบการเงิน    1 มกราคม  2554

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) สินคาคงเหลือ     1 มกราคม  2554

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด     1 มกราคม  2554

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง   1 มกราคม  2554

                         ประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน  1 มกราคม  2554

ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552)  สัญญากอสราง     1 มกราคม  2554

ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ    1 มกราคม  2554

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) สัญญาเชา     1 มกราคม  2554

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552)  การรับรูรายได     1 มกราคม  2554

ฉบับที่ 19  ผลประโยชนของพนักงาน    1 มกราคม  2554

ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) ตนทุนการกูยืม     1 มกราคม  2554

ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 1 มกราคม  2554

ฉบับที่ 26  การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน  1 มกราคม  2554

                         เมื่อออกจากงาน 

ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  1 มกราคม  2554

ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) กำไรตอหุน     1 มกราคม  2554

งบการเงินรวมน้ีไดจัดทำข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จำกัด และงบการเงินของบริษัท ดีเอดี เอสพีวี 

จำกัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยท่ีเปนนิติบุคคลเฉพาะกิจเพ่ือประกอบธุรกิจการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย โดยไดตัดรายการระหวางกัน

และยอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญออกแลว

บริษัทไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมหรือปรับปรุงใหม ดังนี้

ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวางกาล    1 มกราคม  2554

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) การดอยคาของสินทรัพย    1 มกราคม  2554

ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และ  1 มกราคม  2554

                         สินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น

ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมมีตัวตน     1 มกราคม  2554

ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน    1 มกราคม  2554

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน      วันที่มีผลบังคับใช

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) การรวมธุรกิจ     1 มกราคม  2554

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน     วันที่มีผลบังคับใช

ฉบับที่ 15   สัญญากอสรางอสังหาริมทรัพย    1 มกราคม  2554
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สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหมซ่ึงมีผลบังคับใชสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ดังนี้

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 12          ภาษีเงินได

ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)      การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปดเผยขอมูล

    เกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)          ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

การตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 10   ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไมมีความเกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจง

    กับกิจกรรมดำเนินงาน

ฉบับที่ 21   ภาษีเงินได - การไดรับประโยชนจากสินทรัพยที่ไมไดคิดคาเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม

ฉบับที่ 25   ภาษีเงินได - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถือหุน

ฝายบริหารของบริษัทอยูระหวางการพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน จากการใชมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐาน

การบัญชีใหมขางตนตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

2.5.1   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง การนำเสนองบการเงิน

 งบการเงินสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทแสดงรายการรายไดและคาใชจายทั้งหมด ที่รับรูในงวดใน

 งบการเงินเดียว (งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) บริษัทมีการปรับปรุงงบการเงินยอนหลังและมีการจัดประเภทรายการใน

 งบการเงินใหม โดยบริษัทเลือกท่ีจะแสดงงบแสดงฐานะการเงินเพียงสองงบโดยไมแสดงงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันตนงวด

 ของงวดที่นำมาเปรียบเทียบ

2.5.2 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง สัญญาเชา  

 บริษัทไดเปล่ียนแปลงนโยบายการจัดประเภทสัญญาเชาพ้ืนท่ีอาคาร สัญญาบริการ และสัญญาบริการจัดหาเฟอรนิเจอร

 ของโครงการศูนยราชการในป 2554 จากเดิมบริษัทจัดประเภทเปนสัญญาเชาดำเนินงานและรับรูรายไดคาเชาและ

 คาบริการโครงการศูนยราชการตามเกณฑคงคางตลอดอายุสัญญา มาเปนจัดประเภทเปนสัญญาเชาการเงิน โดยบริษัท

 จะตองตัดอาคารและอุปกรณใหเชาออกจากบัญชี และรับรูรายไดดอกเบ้ียรับตามสัญญาเชาการเงินตามอัตราผลตอบแทน

 ที่แทจริง ซึ่งถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาเชา โดยบริษัทไดปรับปรุง

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทยอนหลังสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่นำมาเปรียบเทียบ 

 จากผลการปรับปรุงดังกลาวมีผลกระทบตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท สำหรับปสิ ้นสุดวันที ่ 

 31 ธันวาคม  2553  ดังนี้

2.4 มาตรฐานการบัญชีใหมที่ออกใหระหวางปแตยังไมมีผลบังคับใช

2.5 ผลกระทบจากการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีใหม



ผลกระทบตองบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     

 รายไดคาเชาและคาบริการโครงการศูนยราชการ  2,280.21       -  (2,280.21)

 ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเชาการเงิน        -  1,867.11   1,867.11

 ตนทุนคาเชาและคาบริการโครงการศูนยราชการ  1,502.42     266.53  (1,235.89)

 ตนทุนทางการเงิน      

 - งบการเงินรวม     1,465.43  1,484.28   18.85

 - งบการเงินเฉพาะบริษัท    1,588.38  1,607.23    18.85

 กำไรเพิ่ม(ลด)         803.94

         กำไรเบ็ดเสร็จรวมเพิ่ม(ลด)        803.94
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       งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท

       สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

       ยอดเดิม  หลังปรับปรุง เพิ่ม(ลด)

ผลกระทบตองบแสดงฐานะการเงิน    

 ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิ  

 อาคารและอุปกรณใหเชา - สุทธิ  

 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  

 รายไดคาเชา/คาบริการรับลวงหนา     

 ประมาณการหนี้สินระยะยาวตามสัญญาเชาการเงิน     

 ขาดทุนสะสม    

 
1,217.57

511.37

803.94

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

หนวย : ลานบาท

33,226.31

1,665.16 

-

439.25

17,950.41

-

18,768.35

380.42

1,721.95 

-

33,226.31

(17,103.19)

(380.42)

(1,282.70)

17,950.41
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1)   บริษัทบันทึกหน้ีสินท่ีเกิดจากผลประโยชนของพนักงานเม่ือเกษียณอายุในงบแสดงฐานะการเงิน ภายใตหัวขอภาระผูกพัน

ผลประโยชนพนักงาน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4.21 โดยบันทึกบัญชีประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน

สวนท่ีเปนคาใชจายในอดีตปรับปรุงลดกำไร (ขาดทุน) สะสม ณ วันตนงวด เปนผลใหกำไร(ขาดทุน) สะสมลดลง จำนวน 2.46 

ลานบาท และประมาณการหนี้สินผลประโยชนของพนักงานเพิ่มขึ้นดวยจำนวนเดียวกันในงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะบริษัท และรับรูผลประโยชนของพนักงานในงวดนี้ จำนวน 0.82 ลานบาท

2)   บริษัทไดบันทึกผลประโยชนระยะสั้นของพนักงานโดยวิธีปรับยอนหลังในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะ

การเงินเฉพาะบริษัทปกอนเปนผลใหหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน จำนวน 0.88  ลานบาท และขาดทุนสะสมเพ่ิมข้ึนดวยจำนวน

เดียวกัน  และคาใชจายในการบริหารเพิ่มขึ้น 0.42 ลานบาท และกำไรลดลงดวยจำนวนเดียวกัน

3.  สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

 

3.2.1  ตนทุนอาคารและอุปกรณใหเชา

         ตนทุนการกอสราง ประกอบดวย คากอสราง งานระบบประกอบอาคาร อุปกรณ ครุภัณฑลอยตัวและติดตั้ง 

         คาออกแบบ คาบริหารงานกอสราง คาเชาที่ดิน ดอกเบี้ยและตนทุนที่เกี่ยวของอื่น ๆ

         ตนทุนอาคารใหเชาบันทึกโดยการจัดสรรตนทุนงานอาคาร งานระบบประกอบอาคารจากตนทุนการกอสรางอาคาร

         ท้ังหมดท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนตามสัญญาจางกอสรางตาง ๆ ตามเกณฑสัดสวนพ้ืนท่ีกอสรางท้ังหมด และตนทุนอุปกรณ

         และครุภัณฑใหเชาบันทึกตามตนทุนที่เกิดขึ้นจริงตามสัญญา

3.2.2  ตนทุนโครงการบานธนารักษ

         ตนทุนโครงการบานธนารักษ คำนวณโดยแบงสรรตนทุนทั้งหมดที่คาดวาจะเกิดขึ้น (โดยคำนึงถึงตนทุนจริง

         ที่เกิดขึ้นดวย) ใหกับแตละหนวยตามเกณฑราคาขาย และจะรับรูเปนตนทุนในงบกำไรขาดทุนตามสัดสวนของ

         การรับรูรายได

2.5.3   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน

3.1  การรับรูรายได

รายไดดอกเบี้ยรับตามสัญญาเชาการเงิน คำนวณโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง (Effective interest rate 

method) ตลอดอายุสัญญา

รายไดคาเชาพ้ืนท่ีธุรกิจโครงการศูนยราชการ รับรูตามเกณฑเสนตรงตามชวงเวลาท่ีผูเชาไดรับประโยชนตลอดอายุสัญญา

รายไดโครงการบานธนารักษ รับรูเมื่องานกอสรางเสร็จตามสัญญาและมีการสงมอบใหผูซื้อแลว

รายไดดอกเบี้ย รับรูตามเกณฑสัดสวนของเวลาโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง

รายไดอื่น รับรูตามเกณฑคงคาง

3.2  การคำนวณตนทุน
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คาใชจาย รับรูตามเกณฑคงคาง

 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสด เงินฝากสถาบันการเงินและเงินลงทุนชั่วคราวที่มี

กำหนดจายคืนในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน

 

ลูกหน้ีตามสัญญาเชาการเงินแสดงมูลคาโดยใชยอดคงคางตามสัญญาภายหลังจากหักดวยดอกเบ้ียรับตามสัญญาเชาการเงิน

รอตัดบัญชีบริษัททยอยรับรูดอกเบี้ยรับตามสัญญาเชาการเงินรอตัดบัญชีเปนรายไดตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบ

งบการเงินขอ 3.1

 

ลูกหนี้การคาแสดงมูลคาตามจำนวนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ

บริษัทบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินลูกหนี้ไมได  ซึ่งโดยทั่วไป

พิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุหนี้ ซึ่งไดมีการกำหนด  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว ดังนี้

 ระยะเวลาที่คางชำระ อัตราคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

 เกิน 6 เดือน - 1 ป    รอยละ 50

 เกิน 1 ป    รอยละ 100

รายการเพิ่มและลดคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ถือเปนคาใชจายในงบกำไรขาดทุนในงวดบัญชีที่เกิดรายการนั้น

 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดทั้งที่เปนเงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุนระยะยาว แสดงดวยราคาทุน

ตัดจำหนาย  สวนตางระหวางราคาทุนกับมูลคาตราไวของเงินลงทุนตัดจำหนายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง

บริษัทจะบันทึกขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในงบกำไรขาดทุน  เม่ือราคาตามบัญชีสูงกวามูลคา ท่ีคาดวาจะไดรับคืน

บริษัทใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักในการคำนวณตนทุนของเงินลงทุน

 

ในงบการเงินเฉพาะของบริษัทเปนเงินลงทุนในบริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด  แสดงมูลคาตามวิธีราคาทุน

3.3  การรับรูคาใชจาย

3.4  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

3.5  ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิ

3.6  ลูกหนี้การคา - สุทธิ

3.7  เงินลงทุน

3.8  เงินลงทุนในบริษัทยอย
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อาคารและอุปกรณใหเชาแสดงในราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม  

คาเสื่อมราคาคำนวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพยแตละรายการประมาณการอายุ

การใชงานของสินทรัพยแสดงไดดังนี้

 อาคาร     อายุสัญญาเชา 30 ป

 งานระบบประกอบอาคาร 5, 8, 10, 12, 15, 20, 25   และ 30 ป

 อุปกรณและครุภัณฑ       5        ป

 เครื่องมือเครื่องใช        5 ป

 ยานพาหนะ      10 ป

วิธีการคิดคาเส่ือมราคา อายุการใหประโยชนของสินทรัพยและมูลคาคงเหลือ ถูกทบทวนอยางนอยท่ีสุด ทุกส้ินรอบปบัญชี 

และปรับปรุงตามความเหมาะสม

อุปกรณแสดงในราคาทุน ณ วันที่ซื้อหรือไดมาหลังหักคาเสื่อมราคาสะสม  

การคำนวณคาเสื่อมราคาใชวิธีเสนตรง ตามอายุการใชงานโดยประมาณ ดังนี้

 อุปกรณและเครื่องใชสำนักงาน    5 ป

 คอมพิวเตอรและอุปกรณ           3 - 5 ป

 เครื่องตกแตงสำนักงาน     5 ป

 ยานพาหนะ      5 ป

กรณีอุปกรณที่มีมูลคาตอหนวยไมถึง 3,000 บาท หรือเปนอุปกรณที่มีอายุการใชงานไมเกิน หรือเทากับ 1 ปโดยประมาณ  

รับรูเปนคาใชจายในปที่ซื้อทั้งจำนวน

บริษัทบันทึกสินทรัพยไมมีตัวตน (ซอฟแวรคอมพิวเตอร) ตามราคาทุน หลังการรับรูรายการครั้งแรกจะแสดงมูลคาของ

สินทรัพยไมมีตัวตนตามราคาทุนหักคาตัดจำหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคาสะสม (ถามี) ของสินทรัพยนั้น 

ซอฟแวรคอมพิวเตอรมีอายุใชประโยชนโดยประมาณเทากับ   3 - 5  ป

ดอกเบี้ยจายที่เกี่ยวของโดยตรงกับการกอสรางโครงการ บันทึกเปนตนทุนของโครงการ โดยหักรายไดดอกเบี้ยจากการนำ

เงินกูไปลงทุนชั่วคราว และจะหยุดบันทึกเมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ รับมอบพื้นที่พรอมใชงานแลว

คาเชาและคาธรรมเนียมการจัดใหเชาที่ดินราชพัสดุเพื่อกอสรางอาคารและสิ่งปลูกสรางโครงการศูนยราชการ ระยะเวลา

เชา 3 ป (วันที่ 1 กรกฎาคม 2548 - วันที่ 30 มิถุนายน  2551) บันทึกเปนตนทุนของโครงการ

คาเชาและคาธรรมเนียมการตออายุสัญญาเชาท่ีดินราชพัสดุเพ่ือบริหารอาคารและส่ิงปลูกสรางโครงการศูนยราชการ ระยะเวลา

เชา 30 ป (วันที่ 1 กรกฎาคม  2551 - วันที่ 30 มิถุนายน  2581)  บันทึกเปนคาใชจาย

3.9    อาคารและอุปกรณใหเชา - สุทธิ

3.10  อุปกรณ - สุทธิ

3.11  สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ

3.12  ตนทุนการกูยืม

3.13  คาเชาที่ดิน
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คาจดทะเบียนสัญญาเชาที่ดินและสัญญาเชาพื้นที่อาคาร รวมทั้งอากรแสตมปปดสัญญาเชาพื้นที่อาคารและสัญญาบริการ 

บันทึกเปนคาใชจายรอตัดจาย และตัดเปนคาใชจายตามอายุของสัญญาเปนเวลา 30 ป โดยเร่ิมต้ังแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2551

บริษัทไดเขารวมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สินทวี  ซึ่งจดทะเบียนแลว เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2549 โดยมีธนาคารกรุงเทพ 

จำกัด (มหาชน) เปนผูจัดการกองทุน พนักงานมีสิทธิสมัครเปนสมาชิกกองทุน  โดยจายเงินสมทบเขากองทุนในอัตรารอยละ 

3 - 9 ของเงินเดือน และบริษัทจายเงินสมทบเขากองทุนในอัตรารอยละ 3 -  10 ของเงินเดือนพนักงานที่เปนสมาชิก และ

บันทึกเปนคาใชจายในการบริหาร

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัท หรือถูกควบคุมโดยบริษัท

ไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม  หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัท

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอยางเปนสาระสำคัญกับบริษัท 

ผูบริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณในอดีตไดเกิดขึ้นแลว และมีความ

เปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทสามารถ

ประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเชื่อถือ 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานเมื่อเกษียณอายุคำนวณตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กำหนดไวในขอบังคับของบริษัท และ

แสดงไวเปนหนี้สินไมหมุนเวียนในงบดุล

คำนวณจากกำไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากร

ในการจัดทำงบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  ในบางสถานการณฝายบริหารอาจตองใชการประมาณการและการ

ต้ังสมมติฐาน ซ่ึงจะมีผลกระทบตอจำนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดวยเหตุน้ีผลท่ีเกิดข้ึนจริง

จึงอาจแตกตางไปจากจำนวนที่ประมาณไว

คำนวณโดยการหารกำไรสุทธิดวยจำนวนถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักของหุนสามัญที่ออกจำหนายและเรียกชำระเต็มมูลคาแลว

โครงการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพยของโครงการศูนยราชการรับรูหนี้สินจากการโอนสิทธิเรียกรองในการรับเงินตาม

กระแสเงินสดที่ไดรับ และรับรูดอกเบี้ยตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง และบันทึกเปนตนทุนอาคารใหเชาตามสัดสวน

งานกอสรางที่แลวเสร็จและหยุดรับรูดอกเบี้ยเมื่อโครงการแลวเสร็จ

3.14  คาใชจายรอตัดจาย

3.15  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

3.16  รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

3.17  ประมาณการหนี้สิน

3.18  ภาษีเงินไดนิติบุคคล

3.19  การใชประมาณการทางบัญชี

3.20  กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

3.21  การทำธุรกรรมแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย



    4.2  เงินลงทุนชั่วคราว

          4.2.1  เงินลงทุนชั่วคราว                                                                                  

                         หนวย : ลานบาท

          งบการเงินรวม

           31 ธ.ค. 54 31 ธ.ค.53

 เงินฝากธนาคาร   

  ประจำ 135 วัน          156.00        -

  ประจำ 6 เดือน            1,272.45    826.49

  ประจำ 12 เดือน          415.15    415.15

 ตั๋วแลกเงิน                        -          25.20

 รวม         1,843.60  1,266.84
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4.ข�อมูลเพ��มเติม

    4.1  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

               หนวย : ลานบาท

      งบการเงินรวม      งบการเงินเฉพาะบริษัท

     31 ธ.ค. 54 31 ธ.ค.53 31 ธ.ค. 54 31 ธ.ค.53

 เงินสด        0.09      0.01     0.09     0.01

 เงินฝากธนาคาร       

  กระแสรายวัน      3.61     0.02     3.61     0.02

  ออมทรัพย    14.12    92.49    13.29    92.11

 เงินลงทุนชั่วคราว ไมเกิน 3 เดือน 350.00  666.26  350.00  100.00

 รวม    367.82  758.78  366.99  192.14

 4.2.2  เงินลงทุนระยะยาว 

               หนวย : ลานบาท

           งบการเงินรวม      งบการเงินเฉพาะบริษัท

     31 ธ.ค. 54 31 ธ.ค.53 31 ธ.ค. 54 31 ธ.ค.53

 

 เงินลงทุนในสัญญา Swap Agreements 2,545.45  1,936.09         -        -

 เงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล        1.56        1.57       1.56       1.57

 รวม    2,547.01  1,937.66       1.56       1.57
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เงินลงทุนระยะยาว (Swap Agreements) ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2554 และ 2553 จำนวน 2,545.45 ลานบาท และ 

1,936.09 ลานบาท ตามลำดับ เปนของบริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด ที่สำรองไวเพื่อชำระคืนเงินตนของหุนกูระยะยาว 

(หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4.19) ตามสัญญาจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (Swap Agreements)  ที่ทำกับธนาคาร

แหงหนึ่ง โดยเปนสัญญาแบบรับประกันผลตอบแทน (Guarantee Return on Investment) ตามที่กลาวไวในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน ขอ 4.30 หัวขอความเสี่ยงดานสภาพคลอง

ลูกหนี้การคา - หนวยงานราชการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 จำนวน 74.75 ลานบาท และ 117.70 ลานบาท 

ตามลำดับ เปนลูกหนี้คาสาธารณูปโภค 

ลูกหนี้การคา - บุคคลภายนอก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 จำนวน 80.90 ลานบาท และ  53.64 ลานบาท 

ตามลำดับ เปนลูกหนี้คาเชา คาบริการสวนกลาง และคาสาธารณูปโภค 

4.3  ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิ

บริษัทไดจัดประเภทสัญญาเชาพื้นที่อาคาร สัญญาบริการ และสัญญาบริการจัดหาเฟอรนิเจอรของโครงการศูนยราชการ

เปนสัญญาเชาการเงินซึ่งมีกรมธนารักษเปนผูเชา โดยสัญญาเชาพื้นที่อาคารและสัญญาบริการมีอายุ 30 ป และสัญญา

เฟอรนิเจอรมีอายุ 5 ป  บริษัทรับรูรายไดดอกเบี้ยรับตามสัญญาเชาการเงินโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง  

 

         ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 แสดงไดดังนี้

                หนวย : ลานบาท

         งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท

         31 ธ.ค. 54 31 ธ.ค. 53

 ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน - กรมธนารักษ    69,162.01 68,553.35

 หัก  ดอกเบี้ยตามสัญญาเชาการเงินรอตัดบัญชี    36,091.26 35,327.04

 ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิ     33,070.75 33,226.31

  4.4  ลูกหนี้การคา - สุทธิ

         ลูกหนี้การคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ประกอบดวย

                หนวย : ลานบาท

         งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท

         31 ธ.ค. 54 31 ธ.ค. 53

 ลูกหนี้การคา - หนวยงานราชการ          74.75     117.70

 ลูกหนี้การคา - บุคคลภายนอก            80.90       53.64

 รวม           155.65     171.34

 หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ             73.84       35.56

 ลูกหนี้การคา - สุทธิ              81.81     135.78



หมายเหตุประกอบงบการเง�น100

2554รายงานประจำป�
บร�ษัท ธนารักษ�พัฒนาสินทรัพย� จำกัด

         ในงวดน้ีไดรับชำระเงินของโครงการบานธนารักษ จ.สุพรรณบุรี จำนวน 1.09 ลานบาท จ.เชียงใหม 1 จำนวน 27.94 ลานบาท 

         และ จ.ภูเก็ต จำนวน 4.26 ลานบาท 

4.4  ลูกหนี้การคา - สุทธิ  (ตอ)

4.5  สินคาคงเหลือ

4.6  รายไดคางรับ

                         หนวย : ลานบาท

           งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท

          31 ธ.ค. 54 31 ธ.ค. 53

 โครงการบานธนารักษ จ.สุพรรณบุรี             3.43     4.52

 โครงการบานธนารักษ จ.เชียงใหม 1         79.05  106.99

 โครงการบานธนารักษ จ.ภูเก็ต             0.83     5.09

 รวม            83.31  116.60

 

         ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2554 และ 2553 มูลคาของลูกหนี้การคาแยกตามอายุหนี้ ดังนี้

                                        หนวย : ลานบาท

        งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท

 ระยะเวลาคางชำระ     31 ธ.ค. 54   31 ธ.ค. 53

      ลูกหนี้การคา คาเผื่อหนี้  ลูกหนี้การคา คาเผื่อหนี้

        สงสัยจะสูญ   สงสัยจะสูญ

 ไมเกิน 3 เดือน        49.60       -    73.73       -

 3 - 6 เดือน        16.41       -    33.13       -

 6 - 12 เดือน        31.60    15.80    17.07      6.41

 มากกวา 12 เดือน          58.04    58.04    47.41    29.15

 รวม       155.65    73.84  171.34    35.56

 

                                  หนวย : ลานบาท

                     งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท

          31 ธ.ค. 54 31 ธ.ค. 53

 โครงการบานธนารักษ จ.สุพรรณบุรี            6.12    6.12

 โครงการบานธนารักษ จ.เชียงใหม 1         23.79   25.22

 โครงการบานธนารักษ จ.ภูเก็ต              6.30     8.65

 รวม            36.21    39.99
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 ในป 2554 ไดรับคืนเงินภาษีนิติบุคคลป 2549 - 2552 จากกรมสรรพากร จำนวน 237.75 ลานบาท

 4.7  เงินสมทบคากอสรางคางรับ

 4.8  สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

                           หนวย : ลานบาท

      งบการเงินรวม      งบการเงินเฉพาะบริษัท

     31 ธ.ค. 54 31 ธ.ค.53 31 ธ.ค. 54 31 ธ.ค.53

 คาเชาที่ดินราชพัสดุจายลวงหนา   14.34    14.34     14.34    14.34

 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารคางรับ   11.95      5.96       0.11     0.06

 ลูกหนี้ - กรมสรรพากร    12.53   112.09     12.53  112.09

 ภาษีซื้อ - รอใชสิทธิ์       3.78      4.84      3.78     4.84

 คาเบี้ยประกันภัยจายลวงหนา    40.15    27.48    40.15    27.48

 ภาษีนิติบุคคลรอเรียกคืน    27.20  237.75    27.20  237.75

 สินทรัพยหมุนเวียนอื่นๆ      31.65    34.98    31.16    34.49

 รวม     141.60  437.44  129.27  431.05

                      หนวย : ลานบาท

         งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท

         31 ธ.ค. 54 31 ธ.ค. 53

 ศาลปกครอง       289.29  289.29

 ศาลรัฐธรรมนูญ          51.29      -

 ศาลฎีกา        531.19      -

 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร         12.62      -   

 รวม        884.39  289.29



 

 ขอมูลทางการเงินโดยสรุป

                          หนวย : ลานบาท

      บริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด  หลังจากรายการตัดบัญชี

                  ระหวางกัน

                31 ธ.ค. 54 31 ธ.ค.53 31 ธ.ค. 54 31 ธ.ค.53

 สินทรัพยรวม              26,562.48 26,350.06 4,402.21  3,775.95

 หนี้สินรวม              25,859.46 25,859.51 3,541.49  3,140.55

 สวนของผูถือหุน                  703.02     490.55   860.72    635.40

หมายเหตุประกอบงบการเง�น102

2554รายงานประจำป�
บร�ษัท ธนารักษ�พัฒนาสินทรัพย� จำกัด

 

 สำหรับปสิ้นสุดวันที่              31 ธ.ค. 54 31 ธ.ค.53 31 ธ.ค. 54 31 ธ.ค.53

 รายไดรวม    1,857.86   1,836.62   145.89    102.14

 คาใชจายรวม    1,645.39   1,645.90   (79.42)  (114.90)

 กำไรสุทธิ        212.47     190.72   225.31    217.04

4.9  เงินลงทุนในบริษัทยอย

บริษัทไดจัดตั้งบริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด เพื่อเปนนิติบุคคลเฉพาะกิจ ประกอบธุรกิจการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย

ภายใตโครงการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพยของโครงการศูนยราชการ ซึ่งถือเปนบริษัทยอยที่เปนกิจการเฉพาะกิจ 

บริษัทยอยมีทุนจดทะเบียน จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) บริษัทถือหุนจำนวน 490 หุน เปนเงิน 4,900 บาท 

คิดเปนรอยละ 49 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแลว
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คาเสื่อมราคาสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 จำนวน 108.25 ลานบาท และ 100.82 ลานบาทตามลำดับ  

แสดงรวมอยูในตนทุนคาเชาและคาบริการโครงการศูนยราชการ (หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4.24)

อาคารและอุปกรณใหเชา จะตกเปนกรรมสิทธ์ิของกระทรวงการคลังเม่ือสัญญาเชาพ้ืนท่ีอาคารและสัญญาบริการครบกำหนดภายใน 

30 ป  (เร่ิมวันท่ี 1 กรกฎาคม 2551 ครบกำหนดวันท่ี 30 มิถุนายน 2581) อุปกรณ  ครบกำหนดภายใน 5 ป (เร่ิมวันท่ี 1 กรกฎาคม 

2551 ครบกำหนดวันที่ 30 มิถุนายน 2556) 

อาคาร สวน
ปรับปรุง
อาคาร

ระบบ
ประกอบ
อาคาร

อุปกรณ
และ

ครุภัณฑ

เครื่องมือ
เครื่องใช

ยาน
พาหนะ

รวม

4.10  อาคารและอุปกรณใหเชา - สุทธิ

        งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท

ราคาทุน             

    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2553  1,196.52      - 454.47 152.28    0.07    6.54 1,809.88

    ซื้อเพิ่มระหวางป         -    4.10    1.06    1.38    0.92    -       7.46

    รับโอนจากงานระหวางกอสราง (หมายเหตุ 4.13)     13.00    4.17    8.06   23.28     -    -     48.51

    ตัดจำหนายระหวางป                              -           -       (0.59)     -        -      -       (0.59)

    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2554  1,209.52    8.27 463.00 176.94    0.99   6.54 1,865.26

คาเสื่อมราคาสะสม             

    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2553       58.70      -   42.79   42.19     -   1.04   144.72

    คาเสื่อมราคาสำหรับป        42.64    0.50   22.99   41.39    0.08   0.65   108.25

    ตัดจำหนายระหวางป                     -          -     (0.13)      -         -      -        (0.13)

    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2554       101.34   0.50   65.65   83.58    0.08   1.69   252.84

มูลคาสุทธิตามบัญชี             

    มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2553 1,137.82      -  411.68 110.09    0.07   5.50 1,665.16

    มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2554 1,108.18    7.77 397.35   93.36    0.91   4.85 1,612.42
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ราคาทุน         

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2553         2.75      11.66      3.70      2.38     20.49

 ซื้อเพิ่มระหวางป            1.46       0.96     13.84       -        16.26

 จำหนายระหวางป                  -        (0.03)        -          -         (0.03)

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2554         4.21      12.59    17.54      2.38      36.72

คาเสื่อมราคาสะสม         

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2553         1.25       4.92       1.91      1.86       9.94

 คาเสื่อมราคาสำหรับป           0.45       2.98       1.80      0.16       5.39

 จำหนายระหวางป                 -         (0.03)        -          -          (0.03)

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2554         1.70       7.87       3.71      2.02      15.30

มูลคาสุทธิตามบัญชี         

 มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553         1.50       6.74       1.79      0.52      10.55

 มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554         2.51       4.72     13.83      0.36      21.42

                                      หนวย : ลานบาท

                           งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท

                      31 ธ.ค. 54  31 ธ.ค. 53

 ซอฟแวรคอมพิวเตอร                      26.24     22.09

 หัก  คาตัดจำหนายสะสม                      10.23       5.02

 มูลคาสุทธิตามบัญชี                       16.01     17.07

อุปกรณ
เครื่องใช
สำนักงาน

คอม
พิวเตอร

และ
อุปกรณ

เครื่อง
ตกแตง

สำนักงาน

ยาน
พาหนะ

รวม

  

งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท

4.11  อาคารและอุปกรณ - สุทธิ

คาเส่ือมราคาสำหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 จำนวน 5.39 ลานบาท และ 3.53 ลานบาท ตามลำดับ แสดงรวม

อยูในคาใชจายในการบริหาร (หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4.27)

คาตัดจำหนายสำหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 จำนวน 5.21 ลานบาท และ 3.49 ลานบาท ตามลำดับ แสดงรวม

อยูในคาใชจายในการบริหาร

4.12  สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ

หนวย : ลานบาท
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งานจางที่ปรึกษาออกแบบโครงการ         1.63        -       1.63  -

งานจางที่ปรึกษาศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมและ            

 วางแผนออกแบบระบบการขนสงและจราจร       0.34        -       0.34  -

งานจางที่ปรึกษาออกแบบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ                  

 ระบบอาคารและสถานที่         0.09        -       0.09  -

งานจางกอสรางงานเตรียมพื้นที่กอสราง         0.83        -       0.83  -

งานจางกอสรางอาคาร A อาคารจอดรถ A และ -

            ลานรอบอาคาร A    1,101.52  (493.75)    607.77  -

งานจางกอสรางอาคารจอดรถ B ศูนยประชุมและหอพัก       0.09        -       0.09  -

งานจางกอสรางระบบสาธารณูปโภค อาคารควบคุม       6.81      0.33       7.14  -

งานจางกอสรางงานภูมิสถาปตยกรรม          1.33        -       1.33  -

งานตกแตงภายในอาคาร        10.06   191.76    201.82  -

งานจางกอสรางโครงขายถนนที่เชื่อมตอโครงการ          -     87.27      87.27  -

คาเชาที่ดิน          1.76        -       1.76  -

ตนทุนการกูยืม       192.59     (3.75)    188.84  -

คาประกันภัย           0.51        -       0.51  -

คาชดเชยสิ่งปลูกสราง              0.59        -       0.59  -

งานจัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณพิเศษระบบ

 รักษาความปลอดภัย          1.41        -       1.41  -

งานรั้วและปรับปรุงภูมิทัศน         0.04        -       0.04  -

งานปรับปรุงและเพิ่มเติมงานปาย              0.09        -           0.09  -    

อุปกรณพิเศษระบบรักษาความปลอดภัย

 ศูนยประชุมและโรงแรม                    -        34.50        -              34.50

รวม      1,319.69  (183.64)            1,101.55          34.50

งานระหวางกอสรางที่แลวเสร็จในปนี้ จำนวน 1,101.55 ลานบาท  สวนหนึ่งไดโอนใหกับลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน

จำนวน 1,053.04 ลานบาท สวนที่เหลือจำนวน 48.51 ลานบาทไดโอนเปนอาคารและอุปกรณใหเชาแลวทั้งจำนวน 

(หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4.10)  และไดคิดคาเสื่อมราคาแลว

31 ธ.ค. 53 เพิ่มขึ้น
(ลดลง)

โอนเปนอาคาร
และอุปกรณ

ใหเชา

31 ธ.ค. 54

หนวย : ลานบาท

            งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท

4.13  งานระหวางกอสราง - โครงการศูนยราชการ
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      31 ธ.ค. 53 เพิ่มขึ้น      ตนทุน 31 ธ.ค. 54

       

         โครงการบานธนารักษ จ.นนทบุรี    474.60   11.27          -      485.87

4.14  งานระหวางกอสราง - โครงการบานธนารักษ 

บริษัทดำเนินงานโครงการบานธนารักษโดยทำสัญญาจางกอสรางกับผูมีสิทธิเชาท่ีราชพัสดุกับกรมธนารักษ ผลการดำเนินการ

โครงการดังกลาวบริษัทไดดำเนินการโครงการบานธนารักษ ระยะที่ 1 จำนวน 964 หนวย ไดแก โครงการ จ.นนทบุรี 

จ.สุพรรณบุรี  จ.เชียงใหม 1 และ จ.ภูเก็ต สรางเสร็จแลว 3 โครงการ คงเหลือเพียงโครงการ จ.นนทบุรี

4.15  คากอสรางและคาที่ปรึกษาจายลวงหนา

   หนวย : ลานบาท

          งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท

                   โอนเปน

4.16  เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

                            หนวย : ลานบาท

         งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท

 ตั๋วสัญญาใชเงิน 6 เดือน      31 ธ.ค. 54 31 ธ.ค. 53

      ฉบับที่ 1 : อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.40625    100.00        -

     ฉบับที่ 2 : อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.65625    100.00         -

     ฉบับที่ 3 : อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.65625    300.00        -    

 รวม        500.00        -    

 

                      หนวย : ลานบาท

         งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท

         31 ธ.ค. 54 31 ธ.ค. 53

 งานจางกอสรางงานตกแตงภายในอาคาร A (สัญญา 8.4)      -    6.84

 งานจางกอสรางงานตกแตงภายในอาคารประกอบ (สัญญา 8.6)     -    1.73

 งานจางกอสรางงานโครงขายถนนที่เชื่อมตอโครงการ (สัญญา 9)     -    5.01

 อุปกรณพิเศษระบบรักษาความปลอดภัยศูนยประชุมและโรงแรม  11.56      -

 งานจางกอสรางโครงการบานธนารักษ  จ.นนทบุรี        7.27    7.27

 รวม        18.83  20.85
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4.17  รายไดคาเชา/คาบริการรับลวงหนา

4.18  หนี้สินหมุนเวียนอื่น  

 

                                 หนวย : ลานบาท

         งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท

                                                                               หมายเหตุ  31 ธ.ค. 54 31 ธ.ค. 53

 

 รายไดคาเชา/คาบริการรับลวงหนา - กรมธนารักษ         2.5.2     -   427.46

 รายไดคาเชา/คาบริการรับลวงหนา - พื้นที่ธุรกิจ     11.64    11.79

 รวม         11.64   439.25

 

                                   หนวย : ลานบาท

       งบการเงินรวม        งบการเงินเฉพาะบริษัท

      31 ธ.ค. 54 31 ธ.ค. 53 31 ธ.ค. 54 31 ธ.ค. 53

 งานจางกอสรางโครงการศูนยราชการคางจาย      0.46     0.07     0.46     0.07

 งานจางกอสรางโครงการบานธนารักษคางจาย     12.80   18.18    12.80   18.18

 งานจางที่ปรึกษาดานพัฒนาประสิทธิภาพ       

  การใชอาคารโดยรวมคางจาย       -     1.72      -     1.72

 ภาษีโรงเรือนและที่ดินคางจาย   111.57  273.90  111.57            273.90

 ภาษีหัก ณ ที่จายคางจาย       5.52     2.68     5.52    2.68

 เงินสวนกลางบานธนารักษคางจาย      0.37     0.30     0.37    0.30

 เจาหนี้เงินประกัน       56.96    60.63    56.96   60.63

 เจาหนี้อื่น      104.41    62.36   104.41   62.36

 รายไดรับลวงหนาคากอสราง - กรมที่ดิน      -    33.36       -   33.36

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ       26.51      9.21    25.29     7.94

 รวม     318.60  462.41  317.38  461.14
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หุนกูไมดอยสิทธิ              

29 พฤศจิกายน 2548 ครั้งที่ 1/2548 ชุดที่ 1  7  ป  2555    1,500.00 6.70

     ชุดที่ 2  10  ป  2558    2,000.00 7.35

     ชุดที่ 3  15  ป  2563    1,800.00 7.50

     ชุดที่ 4  20  ป  2568    5,000.00 7.99

           10,300.00  

17 ตุลาคม 2549  ครั้งที่ 1/2549 ชุดที่ 1  14  ป  2563    2,200.00 6.05

     ชุดที่ 2  19  ป  2568    6,000.00 6.50

             8,200.00  

20 พฤศจิกายน 2550 ครั้งที่ 1/2550 ชุดที่ 1  18  ป  2568    5,499.90 6.05

 รวม          23,999.90  

หุนกูดอยสิทธิ              

9 ธันวาคม 2548  ครั้งที่ 1/2548 ชุดที่ 1  33  ป  2581          0.10 3.00

 รวม          24,000.00  

บริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด  (บริษัทยอย)  เปนผูออกหุนกูระยะยาวตามโครงการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย ภายใต

โครงการศูนยราชการ ดังนี้ 

(1) หุนกูไมดอยสิทธิชนิดระบุช่ือผูถือ ประเภทไมมีหลักประกัน  จำนวน 23,999.90 ลานบาท  อายุ 7-20 ปอัตราดอกเบ้ียคงท่ี 

     เสนอขายใหแกผูลงทุนทั่วไป และผูลงทุนสถาบันการเงิน

(2) หุนกูดอยสิทธิชนิดระบุช่ือผูถือ ประเภทไมมีหลักประกัน  จำนวน 0.10 ลานบาท  อายุ 33 ป อัตราดอกเบ้ียรอยละ 3 ตอป 

     เสนอใหแกผูลงทุน 10 ราย

ดอกเบ้ียจายของหุนกูสำหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553  จำนวน 1,637.85 ลานบาท และ 1,637.85 ลานบาท 

ตามลำดับ

 

บริษัทไดโอนสิทธิเรียกรองในการรับเงินคาเชาพื้นที่อาคาร คาบริการ และคาบริการจัดหาเฟอรนิเจอร  จำนวน 82,114.07 

ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ที่ไดรับจากกรมธนารักษ (ผูเชา) ใหแกเอสพีวี ตามขอตกลงในสัญญาโอนสิทธิเรียกรอง 

ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2548 จำนวน 40,000 ลานบาท  ซ่ึง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทไดรับกระแสเงินสดจากเอสพีวี 

จำนวน 21,227.55 ลานบาท สวนที่เหลือไดรับเปนตั๋วสัญญาใชเงินดอยสิทธิ ฉบับลงวันที่ 1 พฤศจิกายน  2554 จำนวน 

18,772.45  ลานบาท  

ครบ
กำหนด
ไถถอน
ป พ.ศ.วันที่ออกหุนกู ครั้งที่ / ชุดที่ อายุหุนกู 

มูลคาหุนกู
ลานบาท

อัตรา
ดอกเบี้ย
รอยละ

 4.19  หุนกูระยะยาว 

หนวย : ลานบาท

         งบการเงินรวม

4.20  หนี้สินจากการโอนสิทธิเรียกรอง (งบการเงินเฉพาะบริษัท)
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ในระหวางป 2554 บริษัทชำระเงินใหเอสพีวี จำนวน 2,257.41 ลานบาท (หลังหักภาษีหัก ณ ท่ีจาย จำนวน 22.80 ลานบาท) 

ชำระดอกเบี้ยตั้งแตวันที่ 29 ตุลาคม  2553 - 26 ตุลาคม  2554 จำนวน 1,704.94 ลานบาท สวนที่เหลือนำไปลดเงินตน 

จำนวน 552.47 ลานบาท 

ตั๋วสัญญาใชเงิน หมายถึง ตั๋วสัญญาใชเงินชนิดระบุชื่อผูรับเงิน และหามโอนหรือเปลี่ยนมือ โดยมีกำหนดระยะเวลาชำระเงิน

ภายหลังจากหุนกูตามโครงการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพยหรือเงินกูหรือตราสารหนี้อื่นใดที่ไดจัดใหมีขึ้นเพื่อทดแทนหรือ

เพื่อชำระหนี้หุนกูดังกลาวไดรับชำระคืนเงินตน ดอกเบี้ย และหนี้สินอื่นใดที่มีขึ้นหรือเกี่ยวของกับหุนกู เงินกู หรือตราสารหนี้

ดังกลาวจนครบถวนเรียบรอยแลว

4.21  ประมาณการหนี้สินระยะยาวตามสัญญาเชาการเงิน

  ในระหวางป 2553 และ 2554 รายการเคลื่อนไหวของบัญชีหนี้สินจากการโอนสิทธิเรียกรองแสดงได ดังนี้

                 หนวย : ลานบาท

       เงินตน  ดอกเบี้ย      รวม

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552  20,916.64     455.08 21,371.72

 รายการเคลื่อนไหวในป 2553     

 บวก (หัก)  กระแสเงินสดรับจากเอสพีวี       133.70         -      133.70

          ภาษีหัก ณ ที่จาย         22.80     (22.80)        -

    ดอกเบี้ยจาย           -   1,760.79   1,760.79

    จายชำระ         (369.13) (1,888.27) (2,257.40)

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2553  20,704.01    304.80 21,008.81

 รายการเคลื่อนไหวในป 2554     

 บวก (หัก)  กระแสเงินสดรับจากเอสพีวี           131.60        -      131.60

         ภาษีหัก ณ ที่จาย         22.80    (22.80)        -

                      ปรับปรุงอัตราดอกเบี้ย (IRR)        (6.11)     (0.32)       (6.43)

    ดอกเบี้ยจาย                     -      1,724.81   1,724.81 

       20,852.30 2,006.49             22,858.79

 บวก (หัก) จายชำระ           (552.47)         (1,704.94) (2,257.41)

                     ปรับปรุงอัตราดอกเบี้ย (IRR)                   -            6.43         6.43

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2554  20,299.83   307.98  20,607.81

 

                            หนวย : ลานบาท

              งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท

        31 ธ.ค. 54  31 ธ.ค. 53

 ประมาณการหนี้สินระยะยาวตามสัญญาเชาการเงิน  17,508.81  17,950.41

 รวม       17,508.81  17,950.41
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        ประมาณการหนี้สินระยะยาวตามสัญญาเชาการเงิน เปนการประมาณการคาใชจายในการบริหาร ศูนยราชการตลอดอายุ

        สัญญาเชา 30 ป (ป 2551 - 2581) ไดแก คาบริการอำนวยความสะดวก คาสาธารณูปโภค คาเชาท่ีราชพัสดุ คาซอมแซมและ

        บำรุงรักษางานระบบประกอบอาคารคาใชจายอ่ืน ๆ คาภาษีโรงเรือนและท่ีดิน รวม 18,551.41 ลานบาท ไดบันทึกเปนตนทุน

        บริการแลวในป 2551 - 2553 จำนวน 694.53 ลานบาท ในงวดนี้บันทึกเปนตนทุนบริการตามสัญญาเชาการเงิน จำนวน 

        348.07 ลานบาท (หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4.24) ทำใหมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จำนวน 

        17,508.81 ลานบาท  

 

 ขอสมมติฐานหลัก จากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่ใช ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

 

 ขอสมมติฐานดานการเงินของบริษัท    อัตรารอยละตอป

 อัตราคิดลด       4.2

 อัตราเงินเฟอ       3 

 อัตราการขึ้นเงินเดือน  

      สำหรับพนักงานอายุนอยกวา 40 ป     6.5

      สำหรับพนักงานอายุตั้งแต 40 ปขึ้นไป    6

4.22  ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

        ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 บริษัทไดนำมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงานมาถือปฏิบัติโดย

        บริษัทรับรูผลประโยชนที่ใหกับพนักงานเปนคาใชจายเมื่อกิจการไดรับบริการจางงานจากพนักงานแลว โดยเฉพาะอยางยิ่ง

        กิจการจะตองประเมินและบันทึกหนี้สินเกี่ยวกับผลประโยชนของพนักงานเนื่องจากเกษียณอายุ ผลประโยชนดังกลาวไดถูก

        คิดลดเปนมูลคาปจจุบัน โดยอัตราคิดลดใชอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลการประมาณการหน้ีสินดังกลาว คำนวณโดย

        ผูเชี่ยวชาญอิสระดานคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว (Project Unit Credit Method)

         

                   หนวย : ลานบาท

                   งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท

         31 ธ.ค. 54 1 ม.ค. 54

 มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนตนงวด       2.46     2.46

 ตนทุนบริการงวดปจจุบัน         0.72       -                

 ตนทุนดอกเบี้ย          0.10       -    

            3.28     2.46

 บริษัทไดบันทึกบัญชีภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 19 โดยการปรับปรุงลดกำไร (ขาดทุน) 

 สะสม ณ วันตนงวด จำนวน 2.46 ลานบาท และบันทึกรับรูผลประโยชนระหวางงวดใน งบกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ 

 จำนวน 0.82 ลานบาท
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 ขอสมมติฐานดานประชากรศาสตรของบริษัท

 ขอสมมติฐานเกี่ยวกับการมรณะ อัตรามรณะอางอิงตามตารางมรณะปพุทธศักราช 2540 (TMO 97) ประกาศโดยสำนัก

 งานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สะทอนใหเห็นถึงอัตราการมรณะที่เกิดขึ้นจริงของ

 ประชากรในประเทศไทย

 ขอสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราการหมุนเวียนพนักงาน   อัตรารอยละตอป

 สำหรับพนักงานอายุนอยกวา 55 ป            9.5

 สำหรับพนักงานอายุตั้งแต 55 ป ขึ้นไป             -

 

 อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน เปนอัตราสวนของพนักงานที่ลาออกจากงานโดยสมัครใจไมรวมถึงการตาย ทุพพลภาพ 

 การเกษียณอายุกอนกำหนด

                 หนวย : ลานบาท

         งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท

         31 ธ.ค. 54 31 ธ.ค. 53

 เงินประกันผลงาน   

  - งานจางที่ปรึกษาบริหารและควบคุมการกอสราง      

  - งานจางที่ปรึกษาออกแบบโครงการ     

  - งานจางกอสรางงานภูมิสถาปตยกรรม      

  - งานรั้วและปรับปรุงภูมิทัศน       

  - งานจางกอสรางงานตกแตงภายในอาคารประกอบ (สัญญา 8.6) 

  - งานจางที่ปรึกษาควบคุมงานกอสรางโครงการบานธนารักษ   

  จ.นนทบุรี และ จ.ภูเก็ต     

  - งานกอสรางถนนเขา - ออกโครงการบานธนารักษ จ.นนทบุรี 

 คาปรับงานระหวางกอสราง            

 รวม        

4.22  ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (ตอ)

4.23  หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น

1.08

10.80

0.14

0.19

0.28

0.50

1.44

14.43

-

1.08

10.80

0.43

0.19

5.93

0.28

18.71

-
-

4.24  ตนทุนคาเชาและคาบริการโครงการศูนยราชการ

                           หนวย : ลานบาท

        งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท

                                                                                        หมายเหตุ 31 ธ.ค. 54 31 ธ.ค. 53

 คาเสื่อมราคาอุปกรณใหเชา                                             4.10    108.25    100.82

 คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ             343.18    313.68

 คาภาษีโรงเรือนและที่ดิน        112.13    112.07

 คาใชจายอื่น            44.17      43.13

 หัก  ตนทุนบริการตามสัญญาเชาการเงิน                              4.21             (348.07)  (303.17)

 รวม          259.66    266.53
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4.27  คาใชจายในการบริหาร

    

                  หนวย : ลานบาท

       งบการเงินรวม       งบการเงินเฉพาะบริษัท

      31 ธ.ค. 54 31 ธ.ค. 53 31 ธ.ค. 54 31 ธ.ค. 53

 คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน       55.59    65.43      55.59     65.43

 คาตอบแทนกรรมการ         3.84      4.46        3.70       4.36

 คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ     24.73    22.61      24.73     22.61

 คาธรรมเนียมและบริการ       11.10    11.93        3.78       4.11

 หนี้สงสัยจะสูญ        38.29    32.04      38.29     32.04

 คาใชจายอื่น          19.97    19.36      19.87     19.23

 รวม       153.52  155.83    145.96   147.78

4.26  ตนทุนบริการศูนยประชุม

               

                             หนวย : ลานบาท

          งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท

          31 ธ.ค. 54 31 ธ.ค. 53

 ตนทุนบริการศูนยประชุม                 0.12        -   

 รวม                   0.12        - 

4.25  ตนทุนคากอสรางโครงการบานธนารักษ

               

                             หนวย : ลานบาท

          งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท

          31 ธ.ค. 54 31 ธ.ค. 53

 ตนทุนคากอสรางบานธนารักษ - ภูเก็ต                  2.35        -

 ตนทุนคากอสรางบานธนารักษ - เชียงใหม               1.42      4.85

 รวม                   3.77      4.85
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4.28  คาใชจายตามลักษณะจำแนกตามลักษณะของคาใชจาย

                 หนวย : ลานบาท

       งบการเงินรวม       งบการเงินเฉพาะบริษัท

      31 ธ.ค. 54 31 ธ.ค. 53 31 ธ.ค. 54 31 ธ.ค. 53

 คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน   

 คาตอบแทนกรรมการ   

 คาเสื่อมราคาอุปกรณใหเชา   

 คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ 

 คาธรรมเนียมและบริการ   

 ตนทุนคากอสรางบานธนารักษ - เชียงใหม 

 คาภาษีโรงเรือนและที่ดิน   

 หนี้สงสัยจะสูญ    

 คาใชจายอื่น    

 ตนทุนบริการศูนยประชุม   

 หัก  ตนทุนบริการตามสัญญาเชาการเงิน 

 รวม     

55.59

3.84

108.25

367.91

11.10

3.77

112.13

38.29

64.14

0.12

(348.07)

417.07

65.43

4.46

100.82

336.29

11.93

4.85

112.07

32.04

62.49

(303.17)

427.21

55.59

3.70

108.25

367.91

3.78

3.77

112.13

38.29

64.06

0.12

(348.07)

409.53

65.43

4.36

100.82

336.29

4.11

4.85

112.07

32.04

62.36

(303.17)

419.16

--
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4.29  ผลการดำเนินงานตามโครงการ

4.29.1  โครงการศูนยราชการ 

                       หนวย : ลานบาท

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      

582.49

216.68

35.00

2,108.41

77.80

0.62

 

5,099.29 

7,629.60 

1,972.27 

1,187.51 

149.75

156.11

177.96

157.69

174.83

262.48

220.18

240.71

20,449.38

567.59

213.64

35.00

2,053.36 

77.80

0.62

 

4,941.77 

7,449.29 

1,923.38 

1,131.68 

144.75

145.90

166.32

147.48

163.39

245.31

206.11

230.32

19,843.71

6.12

0.68

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 

6.80

จำนวนเงิน
ตามสัญญา

จายเงิน
แลว

ภาษี
มูลคาเพิ่ม 

คงเหลือ

8.78

2.36

 

55.05

 

 

 

157.52

180.31

48.89

55.83

5.00

10.21

11.64

10.21

11.44

17.17

14.07

10.39

598.87

-

-
-
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4.29.1  โครงการศูนยราชการ (ตอ)

 โครงการศูนยราชการ มีระยะเวลาดำเนินการต้ังแต ป 2547 - 2551 โดยโครงการมีพ้ืนท่ีกอสรางอาคารรวมท้ังส้ิน ประมาณ 

 979,860 ตารางเมตร เปนพ้ืนท่ีใชสอยสำหรับหนวยงานประมาณ 484,000 ตารางเมตร มูลคากอสรางท้ังโครงการเปนเงิน

 ประมาณ 20,449.38 ลานบาท จายเงินแลวจำนวน 20,442.58 ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)  คงเหลือ 6.80 ลานบาท

4.29.2  โครงการบานธนารักษ

                 หนวย : ลานบาท

งานออกแบบเขียนแบบ      

งานทบทวนการประมาณราคางานกอสราง    

งานสำรวจรังวัดจัดทำแผนที่รายละเอียดระดับของที่ดิน     

งานสำรวจภูมิประเทศ โครงการบานธนารักษ ระยะที่ 2   

งานจางที่ปรึกษาออกแบบ      

งานจางที่ปรึกษาทำรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  

ที่ดินโครงการบานธนารักษ จ.นนทบุรี     

งานจางกอสรางโครงการบานธนารักษ จ.นนทบุรี    

งานจางกอสรางโครงการบานธนารักษ จ.นนทบุรี (13 รายยอย)   

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 

งานวางทอเมนประปางานกอสรางโครงการบานธนารักษ จ.นนทบุรี  

งานกอสรางถนนเขา-ออก โครงการบานธนารักษ จ.นนทบุรี   

งานจางทำรายงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม

 ระยะกอสราง โครงการบานธนารักษ จ.นนทบุรี   

งานจางออกแบบถนนทางเขา-ออก โครงการบานธนารักษ จ.นนทบุรี  

1.39

0.14

0.05

0.06

2.80

0.90

5.03

491.89

59.98

49.65

219.92

140.02

0.59

8.25

4.33

0.87

1.55

9.98

0.80

0.19

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

65.26

10.39

-   

-   

-   

-   

0.18

-   

-   

-   

-   

-   

-   

0.09

0.01

-   

-   

0.18

0.06

-   

27.91

3.24

3.25

14.39

9.16

0.04

0.53

0.28

 0.06

0.10

0.65

0.06

0.01

1.30

0.13

0.05

0.06

2.62

0.84

5.03

398.72

46.35

46.40

205.53

130.86

0.55

7.54

4.05

0.81

1.45

 9.33

0.74

0.18

จำนวนเงิน
ตามสัญญา

จายเงิน
แลว

ภาษี
มูลคาเพิ่ม 

คงเหลือ
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2554รายงานประจำป�
บร�ษัท ธนารักษ�พัฒนาสินทรัพย� จำกัด

4.30  เครื่องมือทางการเงิน 

        นโยบายการบริหารความเสี่ยง

        ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการสำหรับเครื่องมือทางการเงิน บริษัทและบริษัทยอยมีเครื่องมือ

        ทางการเงินที่สำคัญที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดวย เงินฝากกับสถาบันการเงิน เงินลงทุน ตั๋วสัญญาใชเงิน

        ดอยสิทธิและหุนกู บริษัทและบริษัทยอยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายในการบริหาร

        ความเสี่ยง  ดังนี้

        ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ

        ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่บริษัทยอยไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไวในสัญญาโอนสิทธิเรียกรอง 

        ซึ่งกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัทเนื่องจากบริษัทไดโอนสิทธิการรับเงินคาเชาและคาบริการตามสัญญาเชาพื้นที่อาคารและ

        บริการจากกรมธนารักษใหแกบริษัทยอย ดังนั้น หากเกิดความลาชาในขั้นตอนหรือกระบวนการเบิกจายเงินงบประมาณทำ

        ใหกรมธนารักษไมสามารถชำระหน้ีดังกลาวไดตามกำหนดเวลาหรือผิดนัดชำระคาเชาและคาบริการบางสวนอาจทำใหบริษัทยอย

        ชำระหน้ีหุนกูลาชาหรือผิดนัดชำระหน้ีและจะมีผลใหชำระหน้ีบริษัทลาชาหรือผิดนัดชำระหน้ีเชนเดียวกัน เพ่ือปองกันความเส่ียง

        ดังกลาวทางคณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม 2547 ใหกรมธนารักษต้ังงบประมาณในทุกๆ ป เพ่ือชำระคาเชา และ

        คาบริการใหกับบริษัท ซึ่งงบประมาณดังกลาวจัดเปนงบประมาณเพื่อใหกรมธนารักษสามารถดำเนินการไดตามที่กำหนดไวใน

        สัญญาเชาพ้ืนท่ีอาคารและสัญญาบริการ นอกจากน้ี เม่ือวันท่ี 9 พฤษภาคม 2549 คณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติใหกรมธนารักษ

        กอหน้ีผูกพันขามป ต้ังงบประมาณสำหรับชำระคาเชาพ้ืนท่ีอาคารและบริการมีกำหนดระยะเวลา 30 ป  นับต้ังแตปงบประมาณ 

        2551 ถึงปงบประมาณ 2581

จำนวนเงิน
ตามสัญญา

จายเงิน
แลว

ภาษี
มูลคาเพิ่ม 

คงเหลือ

4.29.2  โครงการบานธนารักษ (ตอ) 

                          หนวย : ลานบาท

งานเพิ่มความสูงรั้วและระบบระบายน้ำ จ.นนทบุรี 2.09               1.95          0.14  -      -

งานติดตั้งเครื่องปองกันกระแสลัดวงจรและอุปกรณ จ.นนทบุรี              0.04          0.03        0.01      -

งานติดตั้งระบบไฟฟาแรงดันต่ำมาตรฐาน จ.นนทบุรี                     1.57          1.47        0.10       -   

รวม        1,002.09      865.99      60.27  75.83

บริษัทดำเนินงานโครงการบานธนารักษโดยทำสัญญาจางกอสรางกับผูมีสิทธิเชาท่ีราชพัสดุกับกรมธนารักษผลการดำเนินการโครงการ

ดังกลาวบริษัทไดดำเนินการ โครงการบานธนารักษ ระยะท่ี 1 จำนวน 964 หนวย ไดแก  โครงการ จ.นนทบุรี จ.ภูเก็ต จ.เชียงใหม 1 

และ  จ.สุพรรณบุรี  โดยบริษัทไดดำเนินการจัดจางและทำสัญญาแลวรวมเปนเงิน 1,002.09 ลานบาท จายเงินแลว 926.26 ลานบาท 

(รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)  คงเหลือ 75.83 ลานบาท
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4.30  เครื่องมือทางการเงิน (ตอ)

        ความเสี่ยงดานสภาพคลอง

        ความเสี่ยงดานสภาพคลอง คือ ความเสี่ยงที่บริษัทยอยจะเผชิญกับความยุงยากในการระดมทุนใหเพียงพอและทันเวลาตอ

        การจายชำระคืนหุนกูและภาระผูกพันตางๆ ตามสัญญาที่เกี่ยวของกับโครงการบริษัทยอยไดทำสัญญาจัดการความเสี่ยงทาง

        การเงินกับธนาคารแหงหนึ่งโดยจะทยอยโอนเงินสำรองเพื่อชำระคืนเงินตนของหุนกู (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 4.19 

        ในสวนของหุนกูไมดอยสิทธิ) เงินที่ทยอยโอนเปนเงินที่ไดรับเงินคาเชาและคาบริการจากกรมธนารักษ โดยเริ่มโอนเงินตั้งแต

        ป 2551 จนถึงป 2568 จำนวน 10,297 ลานบาท ใหกับธนาคารและธนาคารจะโอนเงินเพื่อชำระคืนเงินตนที่ครบกำหนดใน 

        ป 2555 ถึงป 2568 ตามจำนวนเงินที่ระบุไวในสัญญาจัดการความเสี่ยงทางการเงิน รวมจำนวน 13,300 ลานบาท  สำหรับ

        หน้ีหุนกูสวนท่ีเหลืออีกจำนวน 10,699.90 ลานบาท  ท่ีจะครบกำหนดในป 2568  บริษัทยอยคาดวาจะจัดหาแหลงเงินทุนโดย

        การออกหุนกูเพ่ือเสนอขายแกผูลงทุนทั่วไปและผูลงทุนจากสถาบันการเงินเพื่อนำมาชำระหนี้หุนกูสวนดังกลาว

 

        ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เงินที่โอนใหธนาคารไปแลว จำนวน 2,295 ลานบาท ซึ่งธนาคารจะโอนคืนเปนเงิน 2,545.45 

        ลานบาท (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 4.2.2)

 

        ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย

        ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยนี้เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต ซึ่งจะสงผลกระทบตอผล

        การดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอย บริษัทและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากมี

        เงินฝากกับสถาบันการเงิน เงินลงทุนและหุนกู บริษัทและบริษัทยอยมิไดใชตราสารอนุพันธทางการเงินเพื่อปองกันความเสี่ยง

        ดังกลาว

4.31  ภาษีเงินไดนิติบุคคล

        ในป 2554 มีผลขาดทุนสะสมยกมาไมเกิน 5 ป จำนวน 978.86 ลานบาท ซึ่งถือเปนคาใชจายทางภาษีได และในปนี้บริษัท

        มีผลขาดทุนทางภาษี จำนวน 1,084.33 ลานบาท จึงไมมีคาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคล

4.32  การจัดประเภทรายการในงบการเงิน

        บริษัทไดมีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553  ใหม เพื่อใหสอด

        คลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีในงวดปจจุบัน

4.33  การอนุมัติงบการเงิน

        กรรมการผูมีอำนาจของบริษัทไดอนุมัติใหออกงบการเงินนี้ในวันที่  13  มีนาคม  2555



บร�ษัท ธนารักษ�พัฒนาสินทรัพย� จำกัด
เลขที่ 120 หมู�ที่ 3 ชั้น 1 อาคารศูนย�ประชุม
ศูนย�ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
ถนนแจ�งวัฒนะ แขวงทุ�งสองห�อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท� : 0-2142-2222   โทรสาร : 0-2143-8888
เว็บไซต� : http://www.dad.co.th   อีเมล : ifo@dad.co.th
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