
รายงานการก ากับดูแลกิจการที่ ปี 2561  
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์  จ ากัด 
 
 บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์  จ ากัด (ธพส.) ในฐานะรัฐวิสาหกิจที่ด าเนินการพัฒนาทรัพย์สิน  
ของรัฐ  ให้ความส าคัญต่อการมีธรรมาภิบาลที่ดีในองค์กร อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนในการด าเนินธุรกิจ ที่ก าลังเติบโต
ก้าวไปข้างหน้าด้วยการเข้าไปด าเนินโครงการลงทุนใหม่ในหลากหลายโครงการที่นอกเหนือไปจากการบริหารศูนย์
ราชการ ฯ ความน่าเชื่อถือขององค์กรจึงเป็นสิ่งส าคัญต่อความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้น กระทรวงการคลัง หน่วยงานก ากับ 
ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน  ทั้งยังเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่ส่งผลให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยความโปร่งใส   จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและเสริมสร้างการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง  ด้วย
การสนับสนุนส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมในการก ากับดูแลกิจการที่ดี ปลูกฝังจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และ
จรรยาบรรณในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรในองค์กร  
 
 คณะกรรมการ ธพส. จึงได้ก าหนด “หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี” (Good Corporate Governance 
Principles) ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  ในรูปแบบของนโยบายและคู่มือ  โดยครอบคลุมเนื้อหาในเรื่อง  การด าเนินการ 
ของภาครัฐในฐานะเจ้าของ  สิทธิและความเท่าเทียมกันของเจ้าของกิจการ/ผู้ถือหุ้น  ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ  บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย  การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและความโปร่งใส  จริยธรรมทางธุรกิจและ
จรรยาบรรณคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน  การก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของ
ผู้ปฏิบัติงาน  นโยบายเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี  การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น  การรับข้อร้องเรียนหรือแจ้ง
เบาะแส  โดยก าหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้อง
รับทราบท าความเข้าใจปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  ซึ่งคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและส่งเสริมความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ทบทวนคู่มือ ฯ ในการด าเนินธุรกิจและแนวปฏิบัติเป็นประจ าทุกปี 
 

ส าหรับปี 2561 นี้ คณะกรรมการ ธพส. ได้มีการทบทวนหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยยังคงยึด
หลักการตามแนวนโยบายภาครัฐ แนวทางของประเทศ และหลักการสากล ประกอบด้วย “หลักการและแนวทาง 
การก ากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ปี 2552 ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง และ
หลั กการก ากับดู แลกิ จการที่ ดี  OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) 
แนวนโยบายรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี หรือ Corporate 
Governance Code (CG Code) ของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปี 2560”  โดย
สาระส าคัญที่ปรับปรุงให้ครอบคลุมในประเด็น หลักการสิทธิมนุษยชนส าหรับธุรกิจ (UN Guiding Principles on 
Business and Human Rights – UNGP) และแนวคิดเรื่อง GRC Governance Risk และ Compliance การ
จัดการแบบบูรณาการที่ผสมผสานการจัดการเชิงรุก 

 
เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีที่ก าหนดขึ้นนี้ ได้รับการสื่อสาร ยึดถือ และ

ปฏิบัติตาม จึงได้ก าหนดแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามคู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยการเผยแพร่
คู่มือฉบับนี้ให้ทุกคนลงนามรับทราบเพ่ือปฏิบัติตาม  ประกาศในระบบ Intranet ให้ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้  รวมทั้ง ประกาศไว้บนเว็บไซต์ของ ธพส. 

 
 



วิสัยทัศน์การก ากับดูแลกิจการที่ด ี
 
 “ยกระดับธรรมาภิบาลให้ได้มาตรฐาน  ขยายผลสู่การปฏิบัติจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร” 

 
นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
 
 บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) ตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
จึงยึดถือตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และของตลาด
หลักทรัพย์ ฯ มาโดยตลอด ท าให้มีการบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม ค านึงถึงผู้มีส่วนได้
เสียทุกภาคส่วน ส่งผลให้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างยั่งยืน  คณะกรรมการ ธพส. 
จึงได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ ธพส. เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. คณะกรรมการ ธพส. จะก ากับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นไปตามแนวโยบายที่ส าคัญของภาครัฐ และ
มุ่งม่ันพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

2. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องน าหลักส าคัญในการก ากับดูแลกิจการที่ดี 7 ประการ 
มาใช้ในการก ากับดูแล ธพส. ประกอบด้วย 
(1) ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ 
(2) ความส านึกในหน้าที่ด้วยการมีขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ 
(3) การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยสุจริต และจะต้องพิจารณาให้เกิดความเท่าเทียมกัน 
(4) มีความโปร่งใสทั้งในลักษณะการด าเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูล

อย่างโปร่งใส 
(5) การสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่กิจการทั้งระยะสั้น และระยะยาว อันเนื่องมาจากการเพ่ิมความสามารถ

ในทุกด้านเพ่ือการแข่งขัน 
(6) การส่งเสริมพัฒนาการก ากับดูแลและจรรยาบรรณท่ีดีในการประกอบธุรกิจ 
(7) การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดการกระจายโอกาสแก่ประชาชน ในการแสดงความคิดเห็น

ที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของชุมชนหรือ
ท้องถิ่นให้ดีขึ้น 

3. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ประพฤติปฏิบัติตามคู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรม
ทางธุรกิจของ ธพส. จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และจรรยาบรรณต่อผู้มี
ส่วนได้เสีย  

4. คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ให้การสนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชั่นอย่างจริงจังและป้องกัน
การตัดสินใจหรือกระท าการใดๆ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

5. คณะกรรมการ ธพส. ให้ความส าคัญต่อการก าหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ 
และแผนงาน โดยพิจารณาความเสี่ยงและวางแนวทางการบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่เหมาะสม 
สอดคล้องกับระบบควบคุมภายใน แผนการตรวจสอบภายใน  

6. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บริหารจัดการด้วยความเป็นธรรม ค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย และ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงชุมชน สิ่งแวดล้อม เจ้าหนี้ ผู้รับบริการ องค์กร 
และพนักงาน รวมทั้งค านึงสิทธิมนุษยชน และการใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม 



7. คณะกรรมการ ธพส. จัดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยในระบบงานที่ส าคัญ เพ่ือช่วยให้
ข้อเสนอแนะในการก ากับทิศทางการด าเนินงานและพิจารณากลั่นกรองก่อนให้คณะกรรมการ ธพส. 
พิจารณาอนุมัติ  

8. ธพส. จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของ ธพส. ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่การเงินแก่ผู้ที่
เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน โดยข้อมูลนั้นต้องมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ ครบถ้วน เพียงพอ และสม่ าเสมอ 

9. คณะกรรมการ ธพส. และผู้บริหาร ต้องเป็นผู้น าที่ดี ทั้งด้านจริยธรรมคุณธรรมและการปฏิบัติตาม
นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ ธพส. จัดให้มีการส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแล
กิจการที่ดี และติดตามประเมินผล เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดลงสู่การปฏิบัติ 

 
การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ด ี
 
หมวดที่ 1 การด าเนินการของภาครัฐในฐานะเจ้าของ 
 บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) ได้รับมอบแนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ ที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ
จากกระทรวงการคลัง ซึ่งส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ในฐานะหน่วยงานก ากับดูแล ธพส. ก าหนด
ยุทธศาสตร์ให้รัฐวิสาหกิจน าไปด าเนินการ  ซึ่ง ธพส. อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ภาพรวมของรัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการ 
“การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านน้ า และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รองรับ
การเจริญเติบโตของเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจอย่างมีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”   
 คณะกรรมการ ธพส. ได้ยึดถือยุทธศาสตร์ดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และยุทธศาสตร์ ตลอดจนแผนงานโครงการประจ าปี 2561  และติดตามดูแลผลการด าเนินงานอย่างน้อยเป็นราย
ไตรมาส  ตลอดจน ดูแลผู้มีส่วนได้เสียให้ได้รับความเป็นธรรม และจัดให้มีรายงานผลการด าเนินงานแก่ผู้มีส่วนได้
เสียรับทราบประจ าปี ซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ก าหนดไว้ 
 
หมวดที่ 2 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 ธพส. ตระหนักและให้ความส าคัญในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือ
ริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยมีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน โดยได้รับข้อมูลและมีเวลาอย่างเพียงพอ
ในการพิจารณาเอกสารประกอบการประชุมในแต่ละวาระก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี พร้อมทั้งเปิด
โอกาสให้ซักถามได้ 
 1. ก าหนดจัดการประชุมผู้ถือหุ้น 
 ธพส. ได้ก าหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในสีเดือน ในปี 2561 ได้จัดให้มีการ
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ขึ้น เมื่อวันจันทร์ที่  30 เมษายน 2561 ณ ห้อง
ประชุม 1 ส านักงาน ธพส. ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ  
 ในปี 2561 คณะกรรมการ ธพส. ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 มี
มติให้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 โดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ธพส. 
ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม ข้อมูลประกอบที่ส าคัญและจ าเป็นส าหรับการตัดสินใจ/
ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมที่ผ่านมาซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วน รายงานประจ าปี พร้อมทั้ง
เอกสารประกอบการประชุม เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามากกว่า 7 วัน ก่อน
การประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือเชิญประชุมส่งออกวันที่ 20 เมษายน 2561 และได้ประกาศลงในหนังสือพิมพ์ วัฏจักรสื่อธุรกิจ 



ฉบับลงวันที่ 20 เมษายน 2561 เพ่ือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพียงพอส าหรับการเตรียมตัว
ก่อนมาเข้าร่วมประชุม 
 ทั้งนี้ ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ธพส. ได้น าข้อมูลเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเปิดเผยในเว็บไซต์ 
www.dad.co.th ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 11 วัน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2561)  

3. การด าเนินการประชุมผู้ถือหุ้น 
 ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมได้แนะน าผู้ที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 3 ราย 
มาเข้าร่วมประชุม ซึ่งครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 และมอบให้ กรรมการผู้จัดการ 
เป็นผู้แถลงเกี่ยวกับการลงมติและนับคะแนนเสียง  พร้อมทั้งด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ โดยไม่
มีการเพ่ิมวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ ถามค าถามในแต่ละวาระ จากนั้นประธานฯ และผู้บริหารจะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็น 
และให้ความส าคัญกับทุกค าถาม  ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีการจดบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน 

4. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ส าหรับการประชุม 
 คู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ ธพส. ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจัดท า
รายงานความขัดแย้งของผลประโยชน์ทั้งที่เป็นแบบรายงานประจ าปี และแบบรายงานใหม่ระหว่างปีกรณีมีการ
เปลี่ยนแปลง และในการประชุมใด ๆ ผู้มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกับ ธพส. จะต้องแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบและไม่ร่วมพิจารณาหรืองดออกเสียงในเรื่องนั้น ๆ  

5. การเปิดเผยผลการประชุมผู้ถือหุ้น 
 ในปี 2561 ธพส. จะจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจดบันทึกการประชุมโดยแยกวาระ
ชัดเจน ระบุจ านวนกรรมการที่เข้าประชุม/ลาประชุม ข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและข้อชี้แจงของคณะกรรมการ และ
มติของแต่ละวาระไว้อย่างครบถ้วน ให้ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ภายใน 14 วัน และรายงานให้
คณะกรรมการ ธพส. ทราบในการประชุมครั้งถัดไป 

 
หมวดที่ 3. บทบาทต่อผูมี้ส่วนได้เสีย 

ธพส. ได้ให้ความส าคัญในการดูแลและค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  ทั้งภายในและภายนอก ธพส. 
ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า คู่แข่ง ลูกค้า เจ้าหนี้ รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชนที่
บริษัทตั้งอยู่เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและการเติบโตในระยะยาวของ ธพส. ดังนี้ 

 ผู้ถือหุ้น 
ธพส. มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสโดยค านึงถึง 

การเจริญเติบโตของมูลค่า ธพส. ในระยะยาวมีผลตอบแทนที่ดี และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน  
ในการประชุมผู้ถือหุ้นได้รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 (มกราคม - ธันวาคม 2560) และผล
การด าเนินงานทางการเงินอย่างครบถ้วน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ด้วยเวลาที่เพียงพอ 
โดยมีคณะกรรมการและผู้บริหารตอบข้อซักถามในทุกประเด็น   ตลอดจนสนับสนุนข้อมูลในโอกาสต่างๆ ด้วยข้อมูล
ที่ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์โดยไม่ล่าช้า 

 รัฐบาลและหน่วยงานก ากับ 
ธพส. ต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงการคลัง และกรมธนารักษ์ เพ่ือ

เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐและสินทรัพย์อ่ืนๆ ให้สามารถน ามาพัฒนาในเชิง
เศรษฐกิจและสังคม มีการบริหารจัดการสินทรัพย์สมัยใหม่ ตลอดจนเทคนิควิธีการในการแปลงสินทรัพย์ให้เป็น
หลักทรัพย ์ โดยเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ของ ธพส. ทั้ง 6 ข้อ เข้ากับ 



(1) นโยบายรัฐบาล  กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)   
(2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)  
(3) แผนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
(4) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  
(5) ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง พ.ศ 2560 -2564  
(6) แผนปฏิบัติงานของกรมธนารักษ์ (พ.ศ.2560)   
(7) ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ สาขาสาธารณูปการ “การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนที่ฐานด้านน้ า และ

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนรองรับการเจริญเติบโตของเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ
อย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการเป็นมิตรและสิ่งแวดล้อม” โดยมุ่งเน้นด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์กับประเด็น
ยุทธศาสตร์  

ประเด็นยุทธศาสตร์ของ ธพส. 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคม  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับการให้บริการและบริหารจัดการอาคาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบงานและเทคโนโลยีให้ทันสมัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  บริหารจัดการการเงินให้มีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
ภาพแสดงการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ธพส. กับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายที่เกี่ยวข้อง 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี 

" ม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน"

แผนปฏิรูปประเทศ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับท่ี 
12 

(ปี 2560-2564)

4.การเติบโตท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม
เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน

5.การเสริมสร้าง
ความม่ันคงแห่งชาติ
เพ่ือการพัฒนาประเทศ
สู่ความม่ังค่ังและย่ังยืน

6.การบริหารจัดการใน
ภาครัฐการป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย

8.วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีวิจัยและ
นวัตกรรม

แผนดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม:DE

1.พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิ
ภาพสูงให้ครอบคลุม
ท่ัวประเทศ

2.ขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

3.สร้างสังคมคุณภาพ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

4.ปรับเปล่ียนภาครัฐสู่
การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

5.พัฒนาก าลังคนให้พร้อม
เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัล

6.สร้างความเช่ือม่ันใน
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

แผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต

1. สร้างสังคมท่ีไม่ทน
ต่อการทุจริต

2. ยกระดับเจตจ านง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต

3.  สกัดก้ันการทุจริต
เชิงนโยบาย

4. พัฒนาระบบ
ป้องกันการทุจริต
เชิงรุก

5. ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการการ
ปราบปรามการทุจริต

6. ยกระดับคะแนนดัชนี
การรับรู้การทุจริต

Sustainable 
Development Goals 
(SDGs)  17 เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง
20 ปี

1.การเสริมสร้าง
ความม่ันคงทางการ
คลัง

2.การสนับสนุน
ศักยภาพและ
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3.พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ก.คลัง

4.การลดความเหล่ือม
ล้ าทางเศรษฐกิจและ
สังคม

5.การคลังการเงินเพ่ือ
ส่ิงแวดล้อม

6.การเป็นองค์กรต้นแบบ
ในการบริหาร
งานอย่างมีธรรมาภิบาล
และเป็นมืออาชีพ

ยุทธศาสตร์ 
กรมธนารักษ์ 20 ปี

ยุทธศาสตร์พัฒนารัฐวิสาหกิจ
(ปี 2560-2564)

1.ก าหนดบทบาท
รัฐวิสาหกิจให้ชัดเจน
เพ่ือเป็นพลัง
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์
ชาติ

2.เร่งลงทุนท่ี
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์

3.เสริมสร้างความ
แข็งแกร่งทางการเงิน
เพ่ือสร้างความย่ังยืน
ในระยะยาว

5.ส่งเสริมระบบ
ธรรมาภิบาลให้มีความ
โปร่งใสและมีคุณธรรม

ยุทธศาสตร์
ธพส. 5 ปี

(ปี 2560-2564)

ย1. พัฒนาทรัพย์สิน
ของรัฐให้เกิดลค่าเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจและสังคม

ย2. ยกระดับคุณภาพ
การให้บริการและ
บริหารจัดการอาคาร

ย3. พัฒนาระบบงาน
และเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ทันสมัย

ย4. พัฒนาบุคลากรให้
เป็นมืออาชีพ

ย5. บริหารจัดการการเงิน
ให้มีประสิทธิภาพ

ย6. ยึดม่ันในหลัก
ธรรมาภิบาลบริหาร
จัดการอย่างเป็นมิตรต่อ  
 ส่ิงแวดล้อม

3.การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างย่ังยืน

ยึดหลักปรัญชาเศรฐกิจพอเพียง มาปรับใช้
ยุทธศาสตร์ท่ี 2

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ท่ี 5

ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี 6
การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริต

ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

3.2: การปฏิรูป หน่วยงานบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐ(รัฐวิสาหกิจ (สคร.))

4. สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 และแผน

 DE

8.การมีงานท่ีมีคุณค่าเพ่ือเพ่ิมการเจริญเติบ
โตทางเศรษฐกิจ

9. ส่งเสริมอุตสาหกรรมท่ีย่ังยืนและนวัตกรรม 12.การส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม

1. การบริหารทรัพย์สินของประเทศเพ่ือให้เกิด
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจสังคม และส่ิงแวดล้อม

2.. การบริหารทรัพย์สินเพ่ือลดความเหล่ือมล้ า
ในสังคมและเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชน

3. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล



 พนักงาน 
ธพส. ถือว่าพนักงานเป็นหนึ่งในปัจจัยความส าเร็จ และจะสนับสนุนพัฒนาความสามารถในการ

ท างานให้เป็นระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง ให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการท างานอย่างเท่าเทียม ไม่ค านึงถึง เพศ 
สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา หรือความเชื่อ มีสถานที่ท างานที่ปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดี พนักงานได้รับผลตอบแทนที่
เหมาะสมเป็นธรรม ไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน   ได้ด าเนินการดังนี้  

(1) ปฏิบัติตามนโยบายส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงาน 
- การเพ่ิมพูนความรอบรู้ ด้วยการจัดอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งการฝึกอบรมภายใน  

ที่เป็นหลักสูตรประจ าปี เน้นหลักสูตรที่พนักงานและลูกจ้างทุกคนควรเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาความรู้ให้เท่าทัน
วิวัฒนาการของโลกยุคปัจจุบัน 21 หลักสูตร และการอบรมภายนอก บริษัทจะส่งพนักงานและลูกจ้างรายบุคคลเข้า
รับการอบรมหลักสูตรที่เห็นว่าเหมาะสมตามสายงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือพัฒนาความเชี่ยวชาญในงาน เพ่ิมประสิทธิภาพ
การท างานให้แก่พนักงานและลูกจ้างโดยตรง กว่า 40 หลักสูตร มีพนักงานและลูกจ้างได้เข้ารับการอบรม ประมาณ 
70 คน  รวมทั้งการศึกษาดูงาน จ านวน 5 ครั้ง     นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีการฝึกอบรมและเตรียมบุคลากรส าหรับ
การพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถสูง เพ่ือสืบทอดต าแหน่งในอนาคตเป็นการเฉพาะ 

- การพิจารณาปรับเลื่อนต าแหน่งพนักงาน  มีการก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาและ
ประกาศให้ทราบอย่างทั่วถึง  โดยก าหนดเป็นค าสั่งบริษัทฯ เรื่องหลักเกณฑ์การปรับเลื่อนต าแหน่งพนักงาน หรือที่
แก้ไขเป็นประจ าทุกปี  โดยแจ้งให้ทราบในการปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่และก่อนรอบการประเมินของทุกปี ทั้งนี้ 
ได้บรรจุเป็นลายลักษณ์อักษรในคู่มือที่พนักงานควรรู้ที่สามารถดาวน์โหลดได้ทางระบบ HRIS   

(2) คุ้มครองป้องกันให้พนักงานและลูกจ้างเกิดความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดีในการท างาน 
โดยจัดเครื่องป้องกันอันตรายในการท างานที่จ าเป็นอย่างครบถ้วน ตลอดจน จัดสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดีแก่
ผู้ปฏิบัติงาน เหมาะสมกับบริบทการท างานในยุคปัจจุบัน โดยจัดให้มีพื้นที่เอนกประสงค์ส าหรับใช้ท ากิจกรรมต่างๆ
ร่วมกัน  เพิ่มพ้ืนที่สีเขียวในที่ท างาน  ตลอดจนอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการท างานต่างๆ    

(3) จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่พนักงานและลูกจ้าง ที่ช่วยสร้างความมั่นใจในคุณภาพ
ชีวิตการอย่างเท่าเทียม  อาทิ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือในการคลอดบุตร  เงินช่วยเหลือเมื่อพนักงานถึง
แก่กรรม  เงินช่วยเหลือบุตร  เงินช่วนเหลือการศึกษาบุตร  ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการท างานภายหลังประสบอันตราย 
เจ็บป่วย  เงินตอบแทนในการท างานเกษียณอายุ  เป็นต้น    

(4) พิจารณาผลการปฏิบัติงานและการปรับขึ้นเงินเดือนที่เป็นธรรม  โดยจัดให้มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล ซึ่งจะท าการประเมินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือน  ตาม
หลักเกณฑ์และวีธีการที่บริษัทก าหนดส าหรับปีนั้น ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ธพส.  และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง โดยส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การ
ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในส่วนค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ตามระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ในเรื่อง
การก าหนดวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปี   ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ดังกล่าวจะมีการประกาศเวียนให้บุคลากรของ ธพส. 
ทราบโดยทั่วกัน 

(5) เคารพหลักสิทธิมนุษยชนในการด าเนินธุรกิจ ตามหลักการสิทธิมนุษยชนส าหรับธุรกิจ (UN 
Guiding Principles on Business and Human Rights – UNGP) โดยก าหนดเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี และก าหนดแนวปฏิบัติไว้ในคู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปี 2561   

จากผลส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน ประจ าปี 2561 พบว่า พนักงาน 
และลูกจ้าง มีความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กร ผู้บริหารสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานเพ่ิมมากขึ้น อาทิ 
ผลตอบแทนและสวัสดิการ ต าแหน่งงาน  อีกทั้งพนักงานและลูกจ้างได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือ
โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และสามารถเติบโตในองค์กรภายนอกได้ มีมาตรฐานในการประเมินการปฏิบัติงาน 



กาหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicators: KPI) ที่ชัดเจน อีกทั้งเปิดโอกาสให้มีการแบ่งปัน
ความรู้ (Knowledge Sharing: KS) ระหว่างพนักงาน เช่น ระบบ E-Leaning, คู่มือ, Website, E-mail และจัด
กิจกรรมให้แต่ละฝ่ายน าเสนอโครงการประจ าปี เพ่ือเสนอผลงานหรือนวัตกรรมของแต่ละฝ่าย เป็นต้น ท าให้
พนักงานและลูกจ้างมีการทางานที่เป็นระบบ และเข้าใจระบบงานของบริษัทมากยิ่งขึ้น 

 คู่ค้า 
ธพส. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเอ้ือประโยชน์ร่วมกัน และปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้า

อย่างเคร่งครัด รวมทั้งปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค บนพื้นฐานของการแข่งขันท่ีเป็นธรรม    โดยการจัดให้มีการ
ลงทะเบียนผู้เสนอราคาทุรายในระบบ ITA ที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ ธพส.  ซึ่งระบบดังกล่าวจะตรวจสอบความ
เกี่ยวโยงกันระหว่างผู้เสนอราคากรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ธพส.  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรมในการ
คัดเลือกผู้เสนอราคาเข้ามาเป็นคู่สัญญาของ ธพส. 

 เจ้าหนี้ 
ธพส. จะรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีมีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด โดยไม่การผิดไปจากข้อตกลง

หรือเงื่อนไขที่ได้ท ากันไว้ 
 ลูกค้า 

ธพส. มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความม่ันใจให้กับลูกค้า เพ่ือให้ได้รับผลิตภัณฑ์ 
และการบริการที่ดีมีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม นอกจากนี้ ธพส. ยังมุ่งม่ันเพ่ิมบริการต่างๆ ให้ครบวงจร 
เพ่ือเป็นส านักงานที่สมบูรณ์แบบ ดังนี้ 

(1) พัฒนาต่อยอดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีใ่ช้ในการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
ในศูนย์ราชการ ฯ อย่างต่อเนื่อง ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และรองรับการใช้งานมากยิ่งขึ้น  อาทิ การแจ้งซ่อมผ่าน
ระบบ Service-D  ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ เป็นต้น 

(2) ปรับปรุงพ้ืนทีบ่ริการภายในศูนย์ราชการทั้ง 2 อาคาร เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจรมากยิ่งข้ึน อาทิ การอัพเกรดห้องน้ า  การปรับพ้ืนที่ทางเดินชั้น 4 อาคารรัฐ
ประศาสนภักดี (อาคารบี) เป็น Sky Running และจัดให้มีแอพพลิเคชั่นเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือ เพ่ือบันทึกข้อมูล
การวิ่งของผู้ใช้งาน 

(3) เพ่ิมช่องทางรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และเข้ามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศูนย์
ราชการฯ ที่หลากหลาย อาทิ  คณะกรรมการประสานงานเพ่ือการบริหารจัดการศูนย์ราชการฯ ซึ่งมีหน่วยงานผู้ใช้
พ้ืนที่อาคารเป็นคณะท างานฯ  ธพส. เป็นฝ่ายเลขานุการ  ซึ่งจัดให้มีการประชุมเป็นรายไตรมาส สังคมออนไลน์ 
เฟซบุ๊ค และพัฒนาต่อยอดในระบบโมบายแอพพลิเคชั่น “GovComplex” ซึ่งเป็นการอัพดตข้อมูลตลอดเวลา 

(4) ให้ความส าคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และมุ่งมั่นต่อการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า  
โดยการจัดส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการประจ าปี พร้อมจัดประชุมกลุ่มย่อย โดยเชิญผู้แทนหน่วยงานราชการ 
ผู้ประกอบการพ้ืนที่พาณิชย์  ภายในศูนย์ราชการฯ เพ่ือรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ความต้องการ/ความคาดหวัง จากการด าเนินงาน  รวมถึงรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปรับปรุงที่ได้ด าเนินการในปีปัจจุบัน จากผลส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการศูนย์ราชการฯ ปี 2561 พบว่า 
ผู้ใช้บริการพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ยประมาณ 4.33  
 
 
 
 
 



 ชุมชนและสังคม 
ธพส. ตระหนักและห่วงใยถึงความปลอดภัยของสังคม สิ่งแวดล้อมและคุณภาพ สังคมชีวิตของ

ชุมชน รวมทั้งให้ความส าคัญต่อกิจกรรมของชุมชนและสังคมอย่างสม่ าเสมอ  โดยปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมายและกฎระเบียบต่อชุมชนและสังคมอย่างเคร่งครัด  โดยจัดให้มีกิจกรรมการต่างๆ ดังนี้  กิจกรรมส่งมอบ
โครงการปรับปรุงสวนหย่อมเคหะชุมชนเขตหลักสี่ ซอยแจ้งวัฒนะ 5    กิจกรรม Kids Day Camp 2018  กิจกรรม
ประกวดถ่ายภาพนิ่ง “อาคารอนุรักษ์พลังงานที่ยั่งยืน”  กิจกรรมวันเด็ก ปี 2561  กิจกรรมบริจาคโลหิต  เป็นต้น 

 สิ่งแวดล้อม 
ธพส. ด าเนินธุรกิจพัฒนาที่ดินเพ่ือสร้างและบริหารศูนย์ราชการ ให้บริการเช่าพ้ืนที่ส านักงานให้แก่ 

หน่วยงานราชการต่างๆ การออกแบบอาคารโดยค านึงถึงการใช้ทรัพยากรที่ประหยัดพลังงาน ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนน้อยที่สุด และมีการรักษาสภาพแวดล้อม   ธพส. มีเจตจ านงที่จะด าเนินการต่างๆ ภายใต้
ความมุ่งมั่น  โดยจัดให้มีกิจกรรมการต่างๆ ดังนี้  กิจกรรมปลูกต้นไม้ (วันรักษ์ต้นไม้/วันต้นไม้แห่งชาติ)  กิจกรรม
รณรงค์การลดใช้พลาสติก เป็นต้น  

 
หมวดที่ 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 ธพส. มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญอย่างครบถ้วน ถูกต้อง แม่นย า และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง การเปิดเผย
ข้อมูลประกอบด้วย ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงิน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
และเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือ ให้กับ ธพส. ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้ 

4.1 การรายงานทางการเงินและรายงานทางการบริหาร  
 จัดท ารายงานประจ าปี ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  

- ประวัติความเป็นมา/ข้อมูลบริษัท - รายงานคณะกรรมการบริหาร ธพส. 
- ทิศทางและเป้าหมายการด าเนินงาน - ผลการด าเนินงานประจ าป2ี560 
- แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ ป2ี560-2564 - ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร 
- วิสัยทัศน์/พันธกิจ - รายงานคณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร 
- ค่านิยมองค์กร/วัตถุประสงค์องค์กร - ด้านบริหารจัดการอาคาร 
- ยุทธศาสตร์ของ ธพส. (ป2ี560-2564) - ด้านจราจรและรกัษาความปลอดภัย  
- สารจากประธานกรรมการ - ด้านชีวอนามยัและสภาพแวดล้อม 
- สารจากกรรมการผู้จัดการ - ด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีและด้านบรูณาการความรับผิดชอบตอ่สังคม 
- คณะกรรมการบริษัท - รายงานคณะกรรมการก ากับดแูลกิจการและความรับผิดชอบตอ่สังคม 
- คณะผู้บริหารบริษัท - โครงการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 
- รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ - โครงการประจ าป ี
- ข้อมูลที่ส าคัญทางการเงิน - โครงการในอนาคต 
- การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจัดการ - ด้านบริหารจัดการพื้นที่พาณิชยกรรม 
- โครงสร้างองค์กร ธพส. - รายงานของคณะกรรมการความเส่ียง 
- โครงสร้างอัตราก าลัง  - การบริหารความเส่ียง 
- การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด - รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ   
- ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มในอนาคต - ด้านการควบคุมภายใน 
- การก ากับดูแลกจิการ - ด้านการตรวจสอบภายใน 
- รายงานคณะกรรมการประเมินผล - รายงานของผู้สอบบัญช ี
- การปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ  

ปีบัญชี 2560 
- งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

พร้อมจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้กับผู้ที่สนใจบนเวบไวต์ของ ธพส. www.dad.co.th 
 น าส่งงบการเงินให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นรายไตรมาสและรายปี 

 
 



 จัดเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเวบไวต์ของ ธพส. www.dad.co.th ดังนี้ 
 ประวัติความเป็นมาและลกัษณะของธุรกิจ  การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส 
 วิสัยทัศน์ พนัธกิจ ค่านิยม - รายงานประจ าป ี
 แผนยุทธศาสตรแ์ละแผนด าเนนิงานขององค์กร - แผนงานที่ส าคัญ 
 ผังโครงสร้างองคก์ร - นโยบายการแสดงความรับผิดชอบตอ่สังคม 
 ข้อมูลคณะกรรมการบริษัท  - นโยบายและแนวปฏิบัติความมั่นคงปลอดภยัสารสนเทศ 
 ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย - นโยบายด้านอนุรกัษ์พลังงาน 

- คณะกรรมการบริหาร - นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอ้ม 
- คณะกรรมการตรวจสอบ - นโยบายมาตรฐานบริหารอาคาร ด้านการรกัษาความปลอดภัย 
- คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน - ผลการด าเนนิงานทั้งการเงินและไม่ใช่การเงนิที่ส าคัญ 
- คณะกรรมการความเสี่ยง - การแถลงทิศทางนโยบายขององค์กรโดยผู้บริหาร 
- คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและความรบัผิดชอบต่อสังคม - ผลการประเมินระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
- คณะกรรมการบริหารจดัการสารสนเทศและการสือ่สาร - ข้อมูลโครงการลงทุนที่ส าคัญ 
- คณะกรรมการกิจการสัมพนัธ์ - ข้อมูลผลการด าเนินงานตามนโยบายภาครฐั 
- คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของ

กรรมการผู้จดัการ ธพส. 
- ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตวัชี้วัดความโปร่งใสของ

หน่วยงานของรฐั 
 ข้อมูลคณะผู้บริหาร ธพส.  จัดซื้อจัดจ้าง 
 การก ากับดแูลกจิการที่ด ี - ประกาศจดัซ้ือจัดจ้าง 

- โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการที่ดี - ประกาศแผนจัดซื้อจดัจ้าง 
โครงสร้างองคก์ร - ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
คณะกรรมการ ธพส. - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกาศราคากลางอ้างอิง 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  ข้อมูลตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 
คณะกรรมการความเสี่ยง - โครงสร้างและการจัดองคก์รในการด าเนนิการ มาตรา 7(1) 
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม - สรุปอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญและวิธกีารด าเนนิงาน มาตรา 7(2) 
กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย - สถานที่ติดตอ่เพื่อขอข้อมูลข่าวสารหรอืค าแนะน าในการติดตอ่กับ 
งานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) หน่วยงานภาครฐั มาตรา 7(3) 

- นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลกิจการ - กฎมติคณะรฐัมนตรทีี่เกี่ยวข้อง มาตรา 7(4) 
นโยบายการก ากับดแูลกจิการที่ดขีอง ธพส. - ผลการพจิารณาหรือค าวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้ง 
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่  ความเห็นแย้งและค าส่ังที่เกี่ยวขอ้งในการพจิารณาวนิิจัยดังกล่าว  
นโยบายว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มาตรา 9 (1) 
นโยบายการก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ - นโยบายหรือการตีความที่ไมเ่ข้าข่ายตอ้งตีพมิพ์ในราชกิจจานเุบกษา มาตรา 9 (2) 
นโยบาย No Gift Policy - แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีที่ก าลัง 
ประกาศเจตจ านงค์สุจริต ด าเนนิการ มาตรา 9 (3) 

- คู่มือการก ากับดแูลกจิการที่ด ีจริยธรรมทางธุรกจิ และจรรยาบรรณ - คู่มือหรอืค าส่ังเกี่ยวกับวธิีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรฐั ซึ่งมี 
- วิสัยทัศน์ กลยุทธ ์และแผนงานด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี ผลกระทบถึงสทิธิหน้าทีข่องเอกชน มาตรา 9 (4) 
- เอกสารส าคญั - สิ่งพิมพ์ที่ได้มกีารอ้างถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง มาตรา 9 (5) 

หนังสือรับรอง - สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลกัษณะเป็นการผูกขาดตดัตอนหรอืสัญญา 
หนังสือบริคณห์สนธ ิ ร่วมทุนกับเอกชน ในการจัดท าบริการสาธารณะ มาตรา 9 (6) 
ข้อบังคับบริษัท - มติคณะรฐัมนตร ีหรอืมติคณะกรรมการทีแ่ต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดย 

- ช่องทางการรอ้งเรียน มติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการรายงานข้อเท็จจริง  
- กิจกรรมด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี หรือขอ้มูลขา่วสารที่น ามาใช้ในการพจิารณาไว้ด้วยมาตรา 9 (7) 
- รายงาน - ข้อมูลข่าวสารอืน่ตามที่คณะกรรมการก าหนด มาตรา 9 (8) 

รายงานการด าเนินงานต่างๆ ขององคก์ร ประกอบด้วย 
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  
รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   
รายงานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

 ดาวน์โหลดเอกสาร ธพส. 
- เอกสาร ธพส. : ส าเนาบัญชีรายชือ่ผู้ถอืหุ้น, หนังสือรับรองบริษัท, บอจ.3 
- คู่มือต่างๆ 
- เอกสารอื่นๆ : แบบฟอร์ม 

รายงานทางการเงินที่ส าคัญ - รายงานงบการเงิน  ภาพกิจกรรม ธพส.  
รายงานผลการด าเนนิงานที่ส าคัญ  

รายงานคณะกรรมการก ากับดแูลกิจการที่ดี 
ผลการด าเนนิงานตามนโยบายภาครัฐ 
โครงการลงทุนที่ส าคัญ 

 ถาม-ตอบ 
 ข้อมูลการขอเช่าพื้นที่-แบบฟอร์ม 
 ติดต่อหนว่ยงาน 
 ร้องเรียน ตชิม 

รายงานด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
รายงานคณะกรรมการก ากับดแูลกิจการที่ด ี
รายงานการก ากับดูแลกจิการที่ดี 
รายงานการประเมนิผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

 ข้อเสนอแนะ 
 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรต ิ
 ข่าวประชาสมัพันธ์ ความเคลื่อนไหวทางธุรกิจ 

- ศูนย์ปฎิบัติการตอ่ต้านทุจริต ธพส.  
- ประเมินคุณธรรมและองค์กรโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ประกาศผลคะแนนฯ 
รายงานผลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) 

 

- กฎระเบียบและพรบ.  
- เผยแพร่ความรู้ด้านธรรมาภิบาล  



 
4.2 ช่องทางการแจ้งเบาะแส 

พนักงาน ลูกค้า หรือ บุคคลภายนอกสามารถยื่นเรื่องแจ้งเบาะแสพร้อมแนบข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
เพ่ือให้สามารถด าเนินการตรวจสอบได้ โดยส่งไปยังประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ 4 ช่องทาง ดังนี้ 

(1) ประธานคณะท างานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
โทรศัพท์ : 0-2142-2222 , 0-2142-2203 

โทรสาร : 02-143-8889 
ไปรษณีย์ :  เรียน   ประธานคณะท างานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  

              บริษัท  ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
อาคารธนพิพัฒน์ 
เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชัน้ 1 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 

(2) เว็บไซต์ศูนย์ราชการฯ  http://governmentcomplex.com/ 
(3) เว็บไซต์ ธพส.  http://www.dad.co.th/ 
(4) กล่องรับความคิดเห็น  Information Counter 
ทั้งนี้ การร้องเรียนจะถือเป็นความลับที่สุด และผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้มากกว่า หนึ่งช่องทางและ

ไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยตัวตนผู้ร้องเรียน   แต่หากเปิดเผยตนเองจะท าให้ ธพส. โดยประธานกรรมการตรวจสอบ
สามารถแจ้งผลการด าเนินการหรือรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่ร้องเรียนให้ทราบได้  

กระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต 
(1) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ศปท.ธพส.) เป็น

หน่วยงานหลักในการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ของ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด  
(2) เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน ให้ประธานคณะท างาน ศปท.ธพส. รวบรวมข้อมูลร้องเรียนเสนอ 

กรรมการผู้จัดการ ตามล าดับขั้นตอน ในกรณีที่เป็นบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายการที่มีลักษณะตามที่ก าหนด
ในประกาศนี ้

(3) กรณีท่ีกรรมการผู้จัดการ เห็นสมควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง หรือ มอบหมาย
ให้ผู้ใดตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้ประธานคณะท างาน ศปท.ธพส. เสนอด าเนินการตามค าสั่งนั้น 

(4) ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ได้รับแต่งตั้ง มีหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้อง และ
พิจารณาไต่สวนหาข้อเท็จจริงเบื้องต้นว่า เรื่องที่ร้องเรียนมีมูลหรือไม่เพียงใด โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
พร้อมทั้งท าความเห็นเสนอกรรมการผู้จัดการ ว่ามีการกระท าทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดข้ึนหรือไม่ และเป็นการ
กระท าผิดวินัยหรือไม่ เพ่ือด าเนินการตามระเบียบในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป หากไม่มีมูลให้เสนอความเห็นต่อ
กรรมการผู้จัดการ และยุติเรื่อง  

(5) ในการพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงให้ด าเนินการอย่างลับ และต้องเปิดโอกาสให้บุคลากร 
ที่ถูกกล่าวหาพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม 

(6) ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงรายงานผลการสอบสวนเบื้องต้นต่อกรรมการผู้จัดการ 
ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง หากมีเหตุผลจ าเป็นที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ คณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริง อาจเสนอขอขยายระยะเวลาด าเนินการต่อกรรมการผู้จัดการ โดยเสนอขอขยายระยะเวลาได้ไม่เกินสอง
ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 7 (เจ็ด) วัน 



(7) เมื่อมีการด าเนินการในเบื้องต้น เป็นประการใด ให้ประธานคณะท างาน ศปท.ธพส. แจ้งให้ผู้ร้องเรียน
ทราบภายในเวลา 15 (สิบห้า) วัน เว้นแต่เป็นกรณีที่ผู้ ร้องเรียนไม่ได้ให้ข้อมูล หรือให้ข้อมูลที่ไม่สามารถติดต่อ
กลับไปยังผู้ร้องเรียนได้ให้ถือเสมือนหนึ่งว่า ประธานคณะท างาน ศปท.ธพส. ได้แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบแล้ว  

(8) ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือการพิจารณาของ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ 
จ ากัด ให้ด าเนินการดังนี้ 

(8.1) ส่งต่อเรื่องไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้องโดยตรง เมื่อข้อร้องเรียนได้ถูกจัดส่งไปถึงหน่วยงาน
นั้นๆ ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 

(8.2) ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน กรณีท่ีผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง 
พร้อมชี้แจงเหตุผลและแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ อันถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 

กระบวนการจัดการต่อข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
ส าหรับข้อเสนอแนะ ร้องเรียน ติชม การด าเนินงานของ ธพส. ผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งข้อมูล เพ่ือให้

ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางติดต่อเรา ร้องเรียนติชม บนเว็บไซต์ ธพส.  ซึ่งจะมีการ
ติดต่อความคืบหน้าการแจ้งข้อมูลผ่านระบบทุกวัน   



 
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

จากการให้ความส าคัญต่อการน าหลักการการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Government) 
มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร   คณะกรรมการ ธพส. ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ทั้งทางด้านการปฏิบัติให้
ถูกต้องตามกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ กฎหมาย และท าให้บริษัทมีมูลค่าเพ่ิม ด้วยการก าหนดทิศทาง นโยบาย แผนงาน 
กลยุทธ์ และเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม รวมทั้งการสร้างความมั่นใจในความเพียงพอของระบบการบริหาร
จัดการองค์กรที่ส าคัญ ได้แก่ ระบบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการ
สารสนเทศ และการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล  ตลอดจนก ากับ ควบคุมดูแล ติดตามผลการด าเนินงานของ
องค์กรให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด   นอกจากนี้ คณะกรรมการ ธพส. เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วย
การสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
รวมทั้งมีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณะกรรมการ ธพส. และผู้บริหารระดับสูงต่างๆ ของ ธพส. อยู่เสมอ  
เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์มาใช้และปรับปรุงการพัฒนา ธพส.  ดังนี้ 

 
คณะกรรมการ ธพส. 
คณะกรรมการ ธพส. :  มีจ านวนทั้งสิ้น 11 คน เป็นกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง 4 คน กรรมการ

อิสระ 5 คน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน กรรมการและเลขานุการโดยต าแหน่ง 1 คน (กรรมการผู้จัดการ) ซึ่งมี
บทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ ก ากับดูแล และตรวจสอบการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย  รวมทั้งการก ากับดูแลกิจการเพ่ือประโยชน์สู งสุดต่อ ธพส./
ผู้ถือหุ้น 

การแต่งตั้งกรรมการ ธพส. ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการก าหนดนโยบายและ
ก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2557 ข้อบังคับของบริษัท และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เรื่อง
แนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยน าสมรรถนะหลักและความรู้ที่จ าเป็น (Skill Matrix) มาใช้ในการ
พิจารณาสรรหา  เสนอให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน พิจารณาก่อนเสนอคณะกรรมการ ธพส.
และหรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง 

การก าหนดให้มีแผน ทิศทาง กลยุทธ์ นโยบายและเป้าหมายที่ส าคัญ 
(1) น าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี จัดท าเป็นนโยบายและแนวทางการก ากับดูแลกิจการของบริษัท 

ตลอดจนก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวบรวมเป็นคู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ก่อนที่จะได้รับการพิจารณา
อนุมัติจากคณะกรรมการ ธพส.   แล้วประกาศให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน  พร้อมทั้งเปิดเผยบนเว็บไซต์    
นอกจากนี้ ยังได้มีการสื่อสารหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีให้คู่ค้าที่เป็นผู้ประกอบการภายในพ้ืนที่ศูนย์ราชการฯ 
รับทราบ เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจสอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ ธพส. ต่อไป 

(2) ทบทวนหลักการก ากับดูแลกิจการทีดี ของ ธพส. เป็นประจ าทุกปี หรือโดยไม่ชักช้า หากมีการ
เปลี่ยนแปลงที่มีนัยส าคัญ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าหลักการดังกล่าวมีความเหมาะสมกับแนวนโยบายภาครัฐ 
สภาวการณ์และสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป  จึงก าหนดให้มีการทบทวนนโยบายและคู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดี
เป็นประจ าทุกปี   

(3) จัดให้มีจริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เป็น Code 
Conduct  โดยมีจริยธรรมทางธุรกิจ เป็นการกรอบในการด าเนินงานของ ธพส. และมีจรรยาบรรณ เป็นเครื่องมือที่



จะช่วยให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหลักการและแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสม อันจะน ามาซึ่งประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน รวมทั้งความเลื่อมใสศรัทธา ความเชื่อมั่นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยประกาศให้ทราบ
โดยทั่วกันไว้บนเว็บไซต์  ซึ่งเป็นหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่จะต้องศึกษาท าความเข้าใจและ
ปฏิบัติตามอย่างสม่ าเสมอ   

(4) จัดหลักสูตรพ้ืนฐานการก ากับดูแลกิจการที่ดี และหลักสูตรจริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณ 
เป็นหลักสูตรการอบรมภาคบังคับ ผ่านการเรียนรู้ในระบบ E-Learning ที่ทุกคนจะต้องเข้ารับการอบรมทุกปี โดย
ต้องผ่านการทบสอบภายหลังการอบรมด้วยคะแนนร้อยละ 100  ซึ่งในปี 2561 มีผู้บริหารและพนักงานเข้าเรียนรู้
และทดสอบ จ านวน 115 คน ทดสอบผ่าน 108 คน คิดเป็น 93.92 %  ไม่ผ่าน 7 คน คิดเป็น 6.08 % 

(5) คณะกรรมการ ธพส. ได้ก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและประกาศให้
พนักงานทราบ เพ่ือยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามท่ีก าหนดไว้ โดยได้ท าการทบทวนวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และค่านิยมเป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงไป ในปี 2561 
คณะกรรมการ ธพส. พิจารณาทบทวนแล้วเห็นสมควรให้คงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของ ธพส. ไว้ตามเดิม 

(6) คณะกรรมการ ธพส. เห็นชอบการทบทวนแผนยุทธศาสตร์  5 ปี พ.ศ. 2560-2564 ฉบับปรับปรุง
ปี 2561 ของ ธพส. ที่ก าหนดให้มีการทบทวนเป็นประจ าทุกปี  ซึ่งการทบทวนแผนฉบับดังกล่าวได้วิเคราะห์
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งภายในภายนอก มาพิจารณาเป็นข้อมูลในการทบทวน ประกอบด้วย  ยุทธศาสตร์
และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและภารกิจของ ธพส. โดยเฉพาะกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  แนวทาง 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และนโยบายที่เกี่ยวข้อง อาทิ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs 
นโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)  แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy : DE)   
สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม อาทิ เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3  ความต้องการใช้พ้ืนที่ส านักงานในกรุงเทพฯ ของปี 
2561  ค่าเช่าอาคารส านักงาน  แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2562 เป็นต้น   

แผนยุทธศาสตร์ ธพส. 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 ฉบับปรับปรุงปี 2561 ของ ธพส. ประกอบด้วย 
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  วัตถุประสงค์องค์กร  ประเด็นยุทธศาสตร์  โครงสร้างของแผนงานตามประเด็นยุทธศาสตร์  
การบริหารแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 

(7) คณะกรรมการ ธพส. เห็นชอบแผนการด าเนินประจ าปี 2562  ของ ธพส. ทีไ่ด้พิจารณาให้
เชื่อมโยงและสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ประการ ของสหประชาชาติเพ่ือโลกอนาคต :SDGs แผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ยุทธศาสตร์ภาพรวมของรัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการ ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง และยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์    

กระบวนการจัดท าแผนด าเนินงานประจ าปี ได้เชิญคณะกรรมการ ธพส. และผู้บริหาร ร่วมประชุม 
เชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดเห็น และวิเคราะห์ทบทวนผลการด าเนินงานของ ธพส. ที่ผ่านมา ประเมิน 
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป พิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อองค์กร เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมา ทบทวน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์องค์กร ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และจัดท าโครงการที่สอดคล้อง ภารกิจองค์กรและ
แผนปรับปรุงประสิทธิภาพ (Strategic Improvement Plan) มีการน าระบบบริหารจัดการ เพ่ือสร้างมูลค่าเชิง
เศรษฐศาสตร์มาใช้ในองค์กร (Economic Value Management: EVM) มีการก าหนด ประเด็น ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
ตัวชี้วัด (KPI) /เป้าหมายของแผนงาน/โครงการที่ชัดเจน รวมทั้งมีก าหนดระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และงบประมาณ
ก ากับไว้อย่างชัดเจน ซึ่งจะเป็นเครื่องมือส าคัญของผู้บริหารและบุคลากรของ ธพส. ที่จะน าไปใช้ในการปฏิบัติ ก ากับ 
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายตามผลผลิต 
และผลลัพธ์ของแผนที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ   รวมถึงติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ และ
รายงานผลการด าเนินการเปรียบเทียบกับแผนกลยุทธ์ที่ได้ก าหนดไว้ให้ที่ประชุมทราบเป็นประจ าทุกไตรมาส 



การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยที่รับผิดชอบระบบงานส าคัญ 5 ระบบ และคณะกรรมการชุ 
ดย่อยอ่ืนๆ เพื่อการก ากับดูแลกิจการที่ดี ของ ธพส.  

(1) คณะกรรมการ ธพส. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อทบทวนความเพียงพอของระบบงาน
ที่ส าคัญ 5 ระบบ โดยเฉพาะเรื่อง การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การจัดการ
สารสนเทศ และการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีการก าหนดอ านาจหน้าที่ชัดเจน ได้แก่  คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการความเสี่ยง  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  คณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศ
และการสื่อสาร และจัดให้มีแผนด าเนินงานในแต่ละระบบ ก่อนเริ่มปีบัญชี 2561  และจัดให้มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานให้คณะกรรมการทราบทุกไตรมาส 

(2) คณะกรรมการชุดย่อยอ่ืน เพ่ือพิจารณากลั่นกรองเรื่องส าคัญต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร  
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม  คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและ
พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ ธพส.   

การติดตามดูแลผลการด าเนินงาน 
(1) ด้านที่ไม่ใช่การเงิน ประกอบด้วย ผลการด าเนินงานตามภารกิจหลัก การด าเนินงานตามนโยบาย

รัฐบาล ผลการด าเนินงานตามแผนวิสาหกิจ/แผนปฏิบัติการประจ าปี  ผลการด าเนินงานหรือความคืบหน้าโครงการ
ที่ส าคัญ ผลการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานประจ าปี  ผลความคืบหน้าในการน า
ระบบ EVM มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร  ผลการด าเนินงานตามมติคณะกรรมการหรืองานที่คณะกรรมการ
มอบหมาย  โดยจัดให้มีการรายงานผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

รายเดือน : รายงานผลปฎิบัติตามมติคณะกรรมการ ธพส. ที่ผ่านมา, รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน
ประจ าเดือนและสะสม, รายงานสรุปเรื่องแจ้งซ่อมประจ าเดือนและสะสม 

รายไตรมาส : รายงานผลด าเนินงานตามแผนและตัวชี้วัด ปี 2561 (ด้านบทบาทคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ, ด้านบริหารความเสี่ยง, ด้านควบคุมภายใน, ด้านตรวจสอบภายใน, IT, HR), รายงานผลด าเนินงาน 
คณะกรรมการชุดย่อย, รายงานผลด าเนินงานการบริหารจัดการอาคาร, รายงานผลด าเนินงาน CG CSR, โครงการ
อาคารส านักงาน ซอยพหลโยธิน 11, โครงการร่วมทุนศูนย์ประชุมและโรงแรม การจดทะเบียนเช่า, รับทราบ
รายงานผู้ถือหุ้น, โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทน, โครงการพัฒนาพ้ืนที่ส่วนขยายศูนย์ราชการฯ โซนซี, การ
บริหารจัดการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่, 
รายงานผลตามแผนปรับปรุงการด าเนินงานปี 2561 จากผลส ารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ศูนย์ราชการฯ ปี 2560 

(2) ด้านการเงิน ประกอบด้วย รายงานผลด าเนินงานและฐานะการเงิน, รายงานผลการใช้งบประมาณ 
ปี 2561, รายงานฐานะการเงินและสถานะลูกหนี้, รายงานการใช้งบประมาณ (งบลงทุน), รายงานการใช้งบประมาณ 
ก าหนดให้มีการรายงานอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส   

การประชุมคณะกรรมการ ธพส. และคณะกรรมการชุดย่อย  
(1) คณะกรรมการ ธพส. ก าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ส าหรับคณะกรรมการชุดย่อย

ก าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาส 1 ครั้ง โดยก าหนดวันประชุมและวาระที่ส าคัญในแต่ละเดือน/ไตรมาส  
ตลอดทั้งปีเป็นการล่วงหน้า ในกรณีที่มีเรื่องจ าเป็นเร่งด่วน ประธานกรรมการอาจเรียกประชุมคณะกรรมการ ธพส. 
ครั้งพิเศษได ้

(2) ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ท าหน้าที่น าส่งหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุมและ
เอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งในรูปแบบของแฟ้มเอกสาร (Hard Copy) และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document) 
ให้กรรมการพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม  เพื่อให้มีเวลาศึกษาก่อนการประชุม 



(3) กรรมการมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เว้นแต่กรณีท่ีติดภารกิจที่จ าเป็นอย่างยิ่ง อาทิ เข้าร่วม
ประชุมงานราชการส าคัญเร่งด่วนไม่ได้คาดหมาย  ปฏิบัติภารกิจต่างประเทศ  หรือเจ็บป่วย  ส าหรับการประชุมในปี 
2561 กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยคิดเป็น ร้อยละ 88.65 ของการประชุมทั้งหมด (รายบุคคล) และโดย
เฉลี่ยกรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 88.36 ของการประชุมทั้งหมด (รายคณะ) 

(4) องค์ประชุมต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด  และการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม
ให้ถือเสียงข้างมาก  ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด   
ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี  คณะกรรมการ ธพส. ได้ก าหนดให้ การที่ลงมติในที่ประชุม 
ควรมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด  

(5) การประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 4 ชั่วโมง โดยประธานกรรมการ เปิดโอกาสให้
กรรมการทุกคนได้ใช้เวลาอย่างเต็มที่ และมีอิสระในการซักถาม ให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนอภิปรายและแสดงความ
คิดเหน็ในประเด็นต่างๆ เพ่ือให้กรรมการใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยได้มีการเชิญผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น เข้าร่วมประชุมด้วย เพ่ือตอบข้อซักถาม และรับทราบความคิดเห็ นและข้อสังเกตของ
คณะกรรมการ 

(6) รายงานการประชุมมีการระบุ วัน เวลา ที่เริ่มและเสร็จสิ้นการประชุม รายชื่อกรรมการที่เข้าและ
ไม่ได้เข้าร่วม สรุปสาระส าคัญเรื่องที่น าเสนอ ประเด็นที่ได้มีการอภิปราย และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ธพส. 
รวมถึงค าชี้แจงของฝ่ายจัดการ มติคณะกรรมการ ธพส. อย่างละเอียดชัดเจนเพียงพอ และมีการลงลายมือชื่อของ
กรรมการและเลขานุการ  และเลขานุการบริษัท ผู้จดบันทึกการประชุม   นอกจากนี้  กรณีที่กรรมการคนใดมีส่วน
ได้เสียกับเรื่องใด ก็จะไม่เข้าร่วมการพิจารณาและงดออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น  โดยเลขานุการบริษัท จะท าการ
ตรวจสอบข้อมูลล่วงหน้าแจ้งให้กรรมการทราบก่อนเริ่มการประชุม และมีการจดบันทึกไว้ในรายงานการประชุมด้วย 

(7) ภายหลังจากที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ จะน าส่ง
ส าเนารายงานการประชุมให้แก่หน่วยงานภายในภายนอกที่เกี่ยวข้อง และจัดเก็บรายงานการประชุมทั้งในรูปแบบ 
ที่เป็นเอกสารและที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Soft File) ลงในระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ง่ายต่อ
การสืบค้นในการใช้งานอ้างอิงและตรวจสอบได้  แต่ไม่สามารถแก้ไขโดยไม่ผ่านการอนุมัติจากท่ีประชุมได้ 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง 
 คณะกรรมการ ได้ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานทุกๆ 6  โดยคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ ธพส. จะเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
หลักเกณฑ์ แนวทางการประเมิน เป้าหมาย และผลการปฏิบัติงาน ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย กลยุทธ์ และผลการด าเนินงานของ ธพส.  โดยจะเชื่อมโยงเข้ากับค่าตอบแทน 
 ส าหรับผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบหลักเกณฑ์ ซึ่งใช้ก าหนดในทิศทางเดียวกับกรรมการผู้จัดการ 

การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ ธพส. 
 ธพส. ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ธพส. ทั้งคณะและรายบุคคลเป็น
ประจ าทุกปีๆ ละ 1 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มั่นใจว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ธพส. เป็นไปตาม
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี สะท้อนถึงการด าเนินงานของคณะกรรมการ ธพส. และฝ่ายจัดการที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งขึ้น  ตลอดจนให้คณะกรรมการ ธพส. ได้มีโอกาสพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรค 
ต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา เพ่ือน าไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ มีข้ันตอน ดังนี้ 
 
 



 ทบทวนแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ธพส. โดยน าแนวทางมาจาก หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี
ของ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเกณฑ์การประเมินบทบาท
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร และน าเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน เพ่ือพิจารณากลั่นกรองก่อนเสนอคณะกรรมการ ธพส. พิจารณาเห็นชอบและด าเนินการจัดส่ง
ให้คณะกรรมการแต่ละคนท าการประเมินต่อไป 
 ผลการประเมินที่ฝ่ายเลขานุการฯ ท าการประมวล วิเคราะห์ และสรุปผลแล้ว จะเสนอให้คณะกรรมการ ธพส. 
พิจารณาอภิปรายมีข้อเสนอแนะข้อสังเกต ซึ่งจะได้น าไปจัดท าแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการก า กับดูแลกิจการที่ดี 
ส าหรับด าเนินการในปีถัดไป 
 
 การพัฒนากรรมการ ธพส.  
 ธพส. ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน ในรูปแบบของการบรรยายสรุปโดยผู้บริหารระดับสูง 
ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ  รองกรรมการผู้จัดการ สายนโยบาย  ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาด  ผู้จัดการอาวุโส ส่วนแผน-
ยุทธศาสตร์และประเมินผล  ผู้จัดการส่วนบัญชีทั่วไป  ผู้จัดการส่วนบัญชีบริหารและงบประมาณ    ผู้จัดการอาวุโส 
ส่วนการตลาด  โดยบรรยายเกี่ยวกับ 

 ความเป็นมาของ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
 ภาพรวมภารกิจ โครงการส าคัญ ของ ธพส. 
 แผนงาน ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา และระบบประเมินผลองค์กร 
 ผลประกอบการและฐานะทางการเงิน 
 เรื่องเก่ียวกับกรรมการ 

ซ่ึงในระหว่างการบรรยายได้เปิดโอกาสให้กรรมการซักถามและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานเพ่ิมเติม 
พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูลเอกสารประกอบการปฐมนิเทศ  และคู่มือต่าง ๆ อาทิ คู่มือกรรมการ คู่มือการก ากับดูแลกิจการ
ที ่ของ ธพส.  
 คณะกรรมการ ธพส. มีนโยบายส่งเสริมให้การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริม ความรู้
ความสามารถของคณะกรรมการ ธพส. ทั้งทางด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ ธพส. จะน ามาปรับใช้พัฒนา ธพส. 
รวมถึงส่งเสริมให้ ธพส. มีการก ากับดูแลกิจการที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้แนะน ารูปแบบของกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความสามารถ อาทิ การอบรม การดูงาน 
การเข้าร่วมสัมมนา และการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานภายในหรือหน่วยงานภายนอก โดยเข้าร่วม ดังนี้ 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
การอบรม/สัมมนา/ 
รับฟังบรรยายพิเศษ 

การดูงาน 
การเยี่ยมชมการ
ปฏิบัติงาน ธพส. 

กิจกรรมส่งเสริม 
CG 

1 นายพชร อนันตศิลป ์  - ศึกษาดูงานด้านการ
บริหารจัดการอาคาร
เมืองและนวัตกรรม ณ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา-
แคนาดา จัดโดย ธพส. 

  

  นายอ านวย ปรีมนวงศ์   - การบริหารจัดการ
ศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้า
นานาชาติเฉลิม
พระเกียรติ ๗ รอบ
พระชนมพรรษา  
จ.เชียงใหม่ (ศูนย์

- งานกฐิน
พระราชทาน 
ปี 2561 



ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
การอบรม/สัมมนา/ 
รับฟังบรรยายพิเศษ 

การดูงาน 
การเยี่ยมชมการ
ปฏิบัติงาน ธพส. 

กิจกรรมส่งเสริม 
CG 

ประชุมและแสดง
สินค้านานาชาติฯ) 

2 นางสาวอมรรัตน์ กล่ าพลบ - หลักสูตรการป้องกัน
ราชอาณาจกัร (ว.ป.อ.)  
รุ่นที ่60 จัดโดย วิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักร 
สถาบันวิชาการปอ้งกัน
ประเทศ 

 - การบริหารจัดการ
ศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้า
นานาชาติเฉลิม
พระเกียรติ ๗ รอบ
พระชนมพรรษา  
จ.เชียงใหม่ (ศูนย์
ประชุมและแสดง
สินค้านานาชาติฯ) 

-  

3 นายสมพงษ ์ ตัณฑพาทย์  - ศึกษาดูงานด้านการ
บริหารจัดการอาคาร
เมืองและนวัตกรรม ณ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา-
แคนาดา จัดโดย ธพส. 

  

4 นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด - หลักสูตรการก ากับดูแล
กิจการส าหรับกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงของ
รัฐวิสาหกิจและองค์กร
มหาชน รุ่นที่ 19 

- ศึกษาดูงานด้านการ
บริหารจัดการอาคาร
เมืองและนวัตกรรม ณ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา-
แคนาดา จัดโดย ธพส. 

 - กิจกรรมเสริมสร้าง
ความสัมพันธ ์
Group Outing 
ระหว่างกรรมการ
บริษัทและ
พนักงาน เพื่อ
ความสัมพันธอ์ันดี 
เรียนรู้ร่วมกัน และ
ถ่ายทอดองค์
ความรู้ ครั้งที่ 1 

5 นางสาวร่ืนวดี สุวรรณมงคล - สัมมนาในหัวข้อหลักการ
และแนวทางการก ากับ
ดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ จัด
โดยสถาบันพระปกเกลา้ 

   

6 นายธรรมนิตย ์ สุมันตกลุ - รับฟังบรรยาย การ
ยกระดับธรรมาภิบาลใน
องค์กรด้วย ITA ยุคใหม่ 
ประเทศไทย 4.0”  
จัดโดย ธพส. 

  - งาน DAD’s CG & 
KM DAY 2018 

- งานกฐิน
พระราชทาน 
ปี 2561 

- กิจกรรมเสริมสร้าง
ความสัมพันธ ์
Group Outing 
ระหว่างกรรมการ
บริษัทและพนักงาน 
เพื่อความสัมพันธ์
อันดี เรียนรู้ร่วมกัน 
และถ่ายทอดองค์
ความรู้ ครั้งที่ 3-4 

7 นายชลชั ชินธรรมมิตร์ - สัมมนาในหัวข้อหลักการ
และแนวทางการก ากับดูแล
ที่ดีในรัฐวิสาหกิจ จัดโดย
ส านักงานคณะกรรมการ 
นโยบายรัฐวิสาหกิจ 

  กิจกรรมเสริมสร้าง
ความสัมพันธ ์
Group Outing 
ระหว่างกรรมการ
บริษัทและพนักงาน 
เพื่อความสัมพันธ์



ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
การอบรม/สัมมนา/ 
รับฟังบรรยายพิเศษ 

การดูงาน 
การเยี่ยมชมการ
ปฏิบัติงาน ธพส. 

กิจกรรมส่งเสริม 
CG 

อันดี เรียนรู้ร่วมกัน 
และถ่ายทอดองค์
ความรู้ ครั้งที่ 2 

8 นายชนนิทร์ จงเจริญยานนท ์  - ศึกษาดูงานด้านการ
บริหารจัดการอาคาร
เมืองและนวัตกรรม ณ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา-
แคนาดา จัดโดย ธพส. 

  

  นายดนุชา พิชยนันท ์     

9 นายปกรณ์ อาภาพันธุ ์ - สัมมนาในหัวข้อหลักการ
และแนวทางการก ากับดูแล
ที่ดีในรัฐวิสาหกิจ จัดโดย
ส านักงานคณะกรรมการ 
นโยบายรัฐวิสาหกิจ 

- ศึกษาดูงานด้านการ
บริหารจัดการอาคาร
เมืองและนวัตกรรม ณ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา-
แคนาดา จัดโดย ธพส. 

  

10 นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน ์- สัมมนาในหัวข้อหลักการ
และแนวทางการก ากับดูแล
ที่ดีในรัฐวิสาหกิจ จัดโดย
ส านักงานคณะกรรมการ 
นโยบายรัฐวิสาหกิจ 

- ศึกษาดูงานด้านการ
บริหารจัดการอาคาร
เมืองและนวัตกรรม ณ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา-
แคนาดา จัดโดย ธพส. 

- การบริหารจัดการ
ศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้า
นานาชาติเฉลิม
พระเกียรติ ๗ รอบ
พระชนมพรรษา  
จ.เชียงใหม่ (ศูนย์
ประชุมและแสดง
สินค้านานาชาติฯ) 

- งาน DAD’s CG & 
KM DAY 2018 

- กิจกรรมเสริมสร้าง
ความสัมพันธ ์
Group Outing 
ระหว่างกรรมการ
บริษัทและพนักงาน 
เพื่อความสัมพันธ์
อันดี เรียนรู้ร่วมกัน 
และถ่ายทอดองค์
ความรู้ ครั้งที่ 3 

11 นายสุเมธ ด ารงชัยธรรม  - ศึกษาดูงานด้านการ
บริหารจัดการอาคาร
เมืองและนวัตกรรม ณ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา-
แคนาดา จัดโดย ธพส. 

  

 
 กิจกรรมส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับปิดชอบต่อสังคม ปี 2561 

 จัดกิจกรรม DAD’s CG & KM DAY 2018 เพ่ือถ่ายทอดนโยบายด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีไปสู่
การปฏิบัติฯ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร ในวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 4 อาคารธนพิพัฒน์  
ภายในงานมี  

- มอบนโยบายการก ากับดูแลกิจการ โดย ประธานกรรมการ ธพส.  
- มอบนโยบายการปฏิบัติงานอย่างมีธรรมาภิบาลและปลุกจิตส านึกสุจริต จาก ประธานกรรมการ 

CG&CSR   
- บรรยายพิเศษจาก วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน หัวข้อ “ยกระดับธรรมาภิบาลในองค์กรด้วย ITA 

ยุคใหม่ ประเทศไทย 4.0” โดย นายอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และ 
หัวข้อ “การจัดการความรู้ (Knowledge management-KM)” โดย ดร. นนทวัฒน ์สุขผล  
ผู้ทรงคุณวุฒิ   

- นอกจากนี้ มีนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับ CG – KM – RISK และนิทรรศการปลูกฝังค่านิยม
สุจริต-ต่อต้านการทุจริต ของ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ธพส. โดยมีคณะกรรมการ 
ผู้บริหาร และบุคลากรของ ธพส. เข้าร่วม จ านวน 180 คน 



 กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ Group Outing ระหว่างกรรมการบริษัทและพนักงาน เพื่อความ
ความสัมพันธ์อันดี เรียนรู้ร่วมกัน และถ่ายทอดองค์ความรู้ 
คร้ังที่ 1 : คณะกรรมการความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสารเมื่อวันที่ 9-

10 มิถุนายน 2561 ณ จังหวัดจันทบุรี-ระยอง 
คร้ังที่ 2 : คณะกรรมการตรวจสอบ  วันที่ 16 -17 มิถุนายน 2561 ณ จังหวัดชลบุร ี
คร้ังที่ 3 : คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและความรบัผิดชอบต่อสังคม  วันที่ 27-28 ตุลาคม 2561  

ณ จังหวัดราชบุรี 
คร้ังที่ 4 : คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จะจดัขึ้นในวันที่ 8-10 ธันวาคม 2561  

ณ อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุร ี
 กิจกรรม กฐินพระราชทานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 

ณ วัดบัวขวัญพระอารามหลวง ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ในวันศุกร์ที่  
9 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2561  
 

 อ่ืนๆ  
 ธพส. ได้ด าเนินการในเรื่องต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  

- ไม่มีกรณีถูกกล่าวโทษจากการกระท าผิดหรือกระท าการฝ่าฝืนกฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ และ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

- ไม่มีกรณีการท าผิดด้านการทุจริตหรือกระท าผิดจริยธรรม 
- ไม่มีกรณีท่ีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออก อันเนื่องมาจากประเด็นเรื่องการก ากับดูแลกิจการของ ธพส. 
- ไม่มีกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบ อันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการท าหน้าที่สอดส่องดูแลของ

คณะกรรมการ ธพส. 
- ไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของ ธพส. เคยเป็นพนักงานในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 
--------------------------------------------- 

 


