เจริญพร ท่านกรรมการผูจ้ ด
ั การ บริษท
ั ธนารักษ์พฒ
ั นาสินทรัพย์ จ�ำกัด
ท่านกรรมการ พนักงาน และสาธุชนทุกท่าน
อาตมภาพมีความยินดี ทีไ่ ด้มาร่วมพิธบี ำ� เพ็ญกุศลเนือ่ งใน
วาระ ๑๔ ปีของบริษทั และได้มาเปิดอาคารธนพิพฒ
ั น์ ในวันนี้
ท่านทัง้ หลายต่างมีภารกิจอยูใ่ นองค์กรรัฐวิสาหกิจ สังกัด
กระทรวงการคลัง ย่อมมีหน้าทีเ่ กีย่ วกับบริหารจัดการทรัพย์สนิ
ของแผ่นดิน โดยเฉพาะการดูแลศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
๘o พรรษา ซึง่ เป็นสถานทีท่ ำ� งานของหน่วยงานของรัฐมากมาย
หลายแห่ง บริษทั ของท่านจึงไม่ใช่บริษทั เอกชนธรรมดาทัว่ ไป
ที่มุ่งแสวงหาก�ำไรแต่ฝ่ายเดียว หากแต่ยังมีหน้าที่ต่อส่วนรวม
คือ ชาติบา้ นเมือง อันหมายถึง ความสุขของประชาชนอีกด้วย
ทรัพย์น้ันแปลว่าเครื่องปลื้มใจ ชื่อบริษัทของท่านมีคำ� ว่า
พัฒนาสินทรัพย์ ย่อมหมายความว่าท่านมีหน้าที่โดยตรงที่
จะต้องพัฒนาสินทรัพย์ อันเป็นเครื่องปลื้มใจของคนทั้งหลาย
ให้งอกงามไพบูลย์ยงิ่ ขึน้ ณ โอกาสนี้ อาตมาจึงขอเชิญพระพุทธภาษิต
ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ทรงสั่งสอนพุทธบริษัท
ไว้ว่า “ปราชญ์ย่อมรักษาความไม่ประมาทไว้ เหมือนทรัพย์
อันประเสริฐสุด” มาย�ำ้ เตือนเป็นแนวทางการท�ำงานของทุกท่าน

ความไม่ ประมาท จั ด เป็ นธรรมสรุ ปรวบรวมยอดของ
หลักธรรมในพระพุทธศาสนา คนประมาทย่อมไม่สามารถรักษา
ทรัพย์สนิ ไว้ได้ ไม่สามารถพัฒนาตนเองและส่วนรวมได้ ซ�ำ้ ร้าย
ยังอาจน�ำพาตนเองและสังคมไปสูค่ วามวิบตั กิ ย็ งั ได้ ในขณะทีค่ น
ไม่ประมาทย่อมรุง่ เรืองทัง้ ทางโลกและทางธรรม ย่อมแสวงหา
รักษา และเพิ่มพูนทรัพย์ต่างๆ ได้เสมอ จนแม้ที่สุด ย่อมท�ำ
พระนิพพานให้แจ้งได้กเ็ พราะความไม่ประมาทนีเ้ อง
อาตมภาพจึงขอให้ทา่ นทัง้ หลาย จงมีทรัพย์เครือ่ งปลืม้ ใจ
อันประเสริฐสุด ตามหลักพระพุทธศาสนา ได้แก่ “ความไม่
ประมาท” เป็นแนวทางในการปฏิบัติตน และบริหารงาน
เพือ่ ความเจริญรุง่ เรืองของรัฐวิสาหกิจแห่งนี้ อันเป็นส่วนส�ำคัญ
แห่งความเจริญรุง่ เรืองของประเทศชาติสบื ไป
ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และบุญกุศลที่ท่าน
ได้รว่ มกันบ�ำเพ็ญ จงเป็นเหตุปจั จัย น�ำความเจริญรุง่ เรืองไพบูลย์
มาสู่ บริษทั ธนารักษ์พฒ
ั นาสินทรัพย์ จ�ำกัด ขอให้อาคารธนพิพฒ
ั น์
จงมั่ น คงสถาพร และขอให้ ส าธุ ช นที่ ม าประชุ ม พร้ อ มกั น
ณ ทีน่ ปี้ ระสบความสุขสวัสดีโดยทัว่ กันทุกท่าน เทอญ.

ขอเจริญพร

ธพส. เปิดอาคารที่ท�ำการส�ำนักงานแห่งใหม่ “ธนพิพัฒน์”
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา
สังฆปริณายก ทรงโปรดมีพระบัญชามอบถวายสมเด็จพระวันรัต
เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์เป็น
ประธานฝ่ า ยสงฆ์ ใ นพิ ธี บ� ำ เพ็ ญ กุ ศ ลงานคล้ า ยวั น จั ด ตั้ ง
บริษทั ธนารักษ์พฒ
ั นาสินทรัพย์ จ�ำกัด (ธพส.) ครบรอบ 14 ปี

และทรงประกอบพิธเี จิมป้ายอาคารทีท่ ำ� การส�ำนักงานแห่งใหม่
ทรงประพรมน�้ำพระพุทธมนต์ และทรงประทานพระโอวาท
ในพิ ธี เ ปิ ด อาคารธนพิ พั ฒ น์ ศู น ย์ ร าชการฯ แจ้ ง วั ฒ นะ
พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหาร พนักงาน เข้าร่วมรับเสด็จฯ เมือ่ วันที่
20 สิงหาคม 2561

นายสุเมธ ด�ำรงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ ธพส. เป็น
ประธานเปิดงาน GRAND OPENING “อาคารธนพิพฒ
ั น์ อัตลักษณ์
แห่งความยัง่ ยืน” และนางบัณฑรโฉม แก้วสอาด ผูต้ รวจราชการ
กระทรวงการคลังในฐานะกรรมการ ธพส. ร่วมแสดงความยินดี
และเปิดงาน

อาคารธนพิ พั ฒ น์ ได้ รั บ ประทานนามอาคารจาก
สมเด็จพระสังฆราช ว่า “อาคารธนพิพฒ
ั น์” แปลว่า อาคารที่
เจริญด้วยทรัพย์สมบัติ อันเป็นศิรมิ งคล อาคารนีม้ กี ารออกแบบ
ภายใต้ แ นวคิ ด การน� ำ รู ป ทรงปี ก นกวายุ ภั ก ษ์ ม าเป็ น โครง
ของตัวอาคาร สื่อถึงความเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงการคลัง
และกรมธนารักษ์โดยมุ่งเน้นออกแบบให้เป็นอาคารอนุรักษ์
พลังงานทีใ่ ส่ใจสิง่ แวดล้อม และใช้พลังงานอย่างคุม้ ค่า ค�ำนึงถึง
ประสิทธิภาพการใช้งานในอนาคต
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Building evaluation
Total score

80.3%
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ประวัติความเป็นมา
History

บริษทั ธนารักษ์พฒ
ั นาสินทรัพย์ จ�ำกัด (ธพส.) จัดตัง้ ขึน้
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 มีฐานะ
เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง ภายใต้การก�ำกับดูแล
ของกรมธนารักษ์ ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเป็นนิติบุคคล
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมือ่ วันที่ 18 สิงหาคม
พ.ศ. 2547 โดยมีกระทรวงการคลังถือหุน้ ทัง้ หมด ภารกิจหลัก
ที่ได้รับมอบหมายคือท�ำหน้าที่ก่อสร้างและบริหารจัดการ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
และบริหารจัดการทรัพย์สนิ อืน่ ของรัฐตามนโยบายรัฐบาล
ข้อมูลบริษัท
ชือ่ บริษทั 			
เรียกโดยย่อ		
เลขทะเบียนบริษทั 		
ประเภทธุรกิจ		
			
			
			
			
			
บุคลากร			
			
เว็บไซต์			
			
ทุนจดทะเบียน		
ผูส้ อบบัญชี			
ทีต่ งั้ ส�ำนักงาน		
			
			
			
			
โทรศัพท์			
โทรสาร			
Call Center		

บริษัทย่อย

ชื่อบริษัท			
เลขทะเบียนบริษัท		
ประเภทธุรกิจ		
			
			
			
			
			
บุคลากร			
ทุนจดทะเบียน		
			
			
			
ผู้สอบบัญชี		
ที่ตั้งส�ำนักงาน		
			
			
			
			
โทรศัพท์			
โทรสาร			

บริษทั ธนารักษ์พฒ
ั นาสินทรัพย์ จ�ำกัด
ธพส.
0105547111537
บริหารจัดการศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ รวมทัง้ กิจการอืน่
ทีต่ อ่ เนือ่ งกับการบริหารศูนย์ราชการ
และพัฒนาสินทรัพย์สนิ อืน่ ของรัฐ
ตามนโยบายทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
พนักงานจ�ำนวน 122 คนและลูกจ้าง
จ�ำนวน 42 คน (ณ ธันวาคม 2561)
www.dad.co.th
www.governmentcomplex.com
258,338,120 บาท
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เลขที่ 120 อาคารธนพิพฒ
ั น์
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงหลักสี่
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
0 2142 2222
0 2143 8888-9
0 2142 2233
บริษัทดีเอดี เอสพีวี จ�ำกัด
0105548045821
แปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ตาม
โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
ที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานของรัฐ
ภายใต้กฎหมายว่าด้วยนิตบิ คุ คล
เฉพาะกิจ เพื่อการแปลงสินทรัพย์
เป็นหลักทรัพย์
ไม่มี
10,000 บาท โดย ธพส. ถือหุ้น
490 หุ้น เป็นเงิน 4,900 บาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 49 ของทุนทีอ่ อก
และเรียกช�ำระแล้ว
บริษัทส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
เลขที่ 120 อาคารธนพิพฒ
ั น์
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงหลักสี่
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
0 2142 2222
0 2143 8889

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

Company name		
Aornym			
Registration No.		
Business mandate 		
			
			
			
			
			
			
			
Personnel			
			
Websites			
			
Authorized oapital		
Auditor			
Office location		
			
			
			
			
			
			
			
Telephone			
Facsimile 			
Call Center 			

Subsidiary

Company name 		
Registration No. 		
Business mandate 		
			
			
			
			
Personnel 			
Authorized capital		
			
			
Auditor			
Office location 		
			
			
			
			
			
			
Telephone			
Facsimile			

Dhanarak Asset Development Co., Ltd.
DAD
0105547111537
Administrating the Government
Complex Commemorating
His Majesty the King’s 80th
Birthday Anniversary, 5th December
B.E. 2550 (2007) and other related
businesses as well as development
of other government assets
according to its assigned policy.
There are 122 offices and
42 employees (as of December 2018).
www.dad.co.th
www.governmentoomplex.com
258.838.120 baht
Office of the Auditor General of Thailand
No. 120, Dhanaphiphat Building,
The Government Complex
Commemorating His Majesty the
King’s 80th Birthday Anniversary,
5th December B.E. 2550 (2007),
Chaeng Watthana Road,
Thung Song Hong Subdistrict, Lak Si
District, Bangkok 10210
0 2142 2222
0 2143 8888-9
0 2142 2233
DAD SPV Co., Ltd.
0105548045821
Conducting securitization according to
the projects approved by state 		
agencies in conformity with laws on
special purpose juristic persons for
securitization.
None
10,000 baht. DAD holds 490 shares,
costing 4,900 baht (49% of the issued
and paid-up share capital).
EY Office Limited
No. 120, Dhanaphiphat Building,
The Government Complex
Commemorating His Majesty the King’s
80th Birthday Anniversary, 5th December
B.E. 2550 (2007), Chaeng Watthana
Road, Thung Song Hong Subdistrict,
Lak Si District, Bangkok 10210
0 2142 2222
0 2143 8889
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Smart Building
Development for
Energy Saving
Site evaluation

86.3%

ทิศทางและเป้าหมายการดําเนินงาน
Operational Trends and Goals
ธพส. ได้ก�ำหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การด�ำเนินงาน
ระยะ 5 ปี (2560–2564) โดยก�ำหนดกลยุทธ์หลักใน
การขับเคลื่อนองค์กรเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ประกอบด้วย
2 Pillars หลัก และ 5 Pillars สนับสนุน ดังนี้

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

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

P1
Financial
Excellence

C

Customer
Centric

P2
Facility & Service
Excellence

I

Integrity

Asset Growth

P3
System
Excellence

P4
Human
Excellence

P5

Learning Organization

High Performance Organization

Asset Utilization

Sustainability
(CG&CSR)

P U C

Professional

Unity

Commitment
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2 Pillars หลัก
2 Primary Pillars

Asset Utilization

Asset Growth

1. Asset Utilization การใช้สินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด มีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดสรรประโยชน์พื้นที่
เช่า/บริการภายในศูนย์ราชการฯ เป้าหมายเพือ่ รักษา
เสถียรภาพและอัตราเติ บโตรายได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ไม่น้อยกว่า 95% รายได้เติบโตเฉลี่ยปีละ 2%
1. Asset Utilization. The plan is to allocate space
inside the Government Complex for rent or services.
The aim is to maintain financial stability, a revenue
growth rate of not less than 95%, and an average
annual growth rate of 2%.

Financial
Excellence

Facility &
Service Excellence

System
Excellence

Asset Utilization

Susta
(CG &

Human
Excellence

Asset Growth
2. Asset Growth การเติบโตของสินทรัพย์ มีวัตถุประสงค์
เพื่ อ ขยายพื้ น ที่ ก ารพั ฒ นาทรั พ ย์ สิ น เป้ า หมาย
10,000 ตร.ม./ปี หรือมีมูลค่าโครงการหรือสินทรัพย์
ตั้งแต่ 500 ลบ./ปี และ มีผลตอบแทนไม่น้อยกว่า 8%
2. Asset Growth. The target is to extend the asset
development area to 10,000 sq.m. a year or
project value more than 500 million baht a year and
a return on assets (ROA) not less than 8%.
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Financial
Excellence

Facility &
Service Excellence

System
Excellence

Human
Excellence

Sustainabilit
(CG & CSR)

Asset Utilization

Asset Growth

5 Pillars สนับสนุน
5 Secondary Pillars

P1

P2

P3

P4

P5

Financial
Excellence

Facility &
Service Excellence

System
Excellence

Human
Excellence

Sustainability
(CG & CSR)

1. Financial Excellence เป้าหมายเพือ่ สร้างผลก�ำไรและ
ผลตอบแทนเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริหารสินทรัพย์
ให้ เ กิ ด ประโยชน์ แ ละคุ ้ ม ค่ า มี ก ารแลกเปลี่ ย น
เรียนรู้กับแสวงหาคู่ความร่วมมือเพื่อพัฒนาบริการ
และบริ ห ารจั ด การด้ า นการเงิ น และงบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. Facility & Service Excellence เป้าหมายเพื่อสร้าง
ความพึงพอใจให้กับลูกค้า มีการจัดการอาคารที่เป็น
ระบบได้มาตรฐาน และเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่
3. System Excellence เป้าหมายเพือ่ ปรับปรุงระบบงาน
และกระบวนการท�ำงานให้มรี ะบบบริหารจัดการแบบ
สมัยใหม่มีมาตรฐานอย่างมืออาชีพ
4. Human Capital Excellence เป้าหมายเพื่อพัฒนา
ขีดความสามารถบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพมี
บุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถสูงขึน้ สามารถตอบ
สนองความต้องการของธุรกิจในระยะยาว บุคลากร
มี ภ าวะผู ้ น� ำ ภายใต้ บ ริ บ ทของตนเอง พร้ อ มรั บ
กับการเปลี่ยนแปลง ระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคลมีความเป็นมาตรฐานตอบสนองความพึงพอใจ
ความผาสุกและความผูกพันในงาน และสามารถ
ขับเคลื่อนองค์กรให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล
5. Sustainability (CG & CSR) เป้ า หมายเพื่ อ ให้
มี แ นวทางในการปฏิ บั ติ ง านในด้ า น CG & CSR
สอดคล้องกับมาตรฐาน มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการ
บริหารจัดการด้าน CG & CSR ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
ความพึงพอใจต่อ ธพส.

1. Financial Excellence. The aims are to generate
profit and promote continual revenue growth,
maximize and utilize assets, exchange knowledge
and promote cooperation to create efficient of
services, financial and budgeting
2. Facility & Service Excellence. The targets are to
enhance customer satisfaction, promote systematic
building management in line with set standards,
and create modern technologies and innovations.
3. System Excellence. The aim is to develop operational
and management systems on a modern and
professional basis in line with set standards.
4. Human Capital Excellence. The goal is to enhance
personnel capacity, professionalism, and knowledge
to accommodate business needs in the long term.
This will help to create leadership and resiliency
among employees. A human resource management
system has also been developed to meet set
standards and create satisfaction, happiness,
and dedicated work engagement for efficient
organizational advancement.
5. Sustainability (CG & CSR). This aims to deliver
CG & CSR guidelines in line with set standards.
CG & CSR innovations have also been introduced
to promote stakeholder satisfaction.
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แผนยุทธศาสตร์ภาพรวมของรัฐวิสาหกิจ
2560-2564 สาขาสาธารณูปการ
State Enterprise Strategic Plan (2017-2021)
กรอบยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ
ตามแนวนโยบายภาครัฐ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ ในฐานะหน่ ว ยงานของรั ฐ มี ห น้ า ที่ ส� ำ คั ญ
ต่อการขับเคลี่อนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาประเทศ
ทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
สร้างบทบาทการด�ำเนินงานให้มีความชัดเจน สอดคล้องกับ
นโยบายและสภาพแวดล้อมตามทีภ่ าครัฐได้กำ� หนดเป้าหมาย
คื อ “รั ฐ วิ ส าหกิ จ เป็ น เครื่ อ งมื อ ส� ำ คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ น
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ สู ่ ค วามมั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น ” เพื่ อ ให้
รั ฐ วิ ส าหกิ จ สามารถด� ำ เนิ น บทบาทในการสนั บ สนุ น
ยุทธศาสตร์ของประเทศในด้านต่างๆ ได้ตามเป้าหมายและเป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภาครัฐจึงได้กำ� หนดกรอบยุทธศาสตร์
รัฐวิสาหกิจในขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 5 ด้าน ดังนี้
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State Enterprise Strategy
Framework According to
government policy
State enterprises as government agencies have
important function to drive and development strategies and
guidelines direct and indirect for the country. Therefore,
it is very important to create clear operational roles in
accordance with the policy and environment as determined
by the government which is “a state enterprise is an
important tool in driving the national strategy to stability”
To state enterprises can play a role in supporting various
national strategies and meet the goals and be effective,
the government has therefore formulated a strategic framework
for state enterprises in driving 5 national strategies
as follows:

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 4

Strategy 1

Strategy 4

• ก�ำหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจนเพื่อ
เป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
• Specifying state enterprises’ roles clearly
to promote national strategy implementation.

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

ยุทธศาสตร์ที่ 2
Strategy 2

• บริหารแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของประเทศ
• Administrating investment plans in
accordance with the national strategy.
ยุทธศาสตร์ที่ 3
Strategy 3

• เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพือ่ ความ
ยั่งยืนในระยะยาว
• Strengthening financial management for
long-term sustainability.

GREEN
RESTING
AREA

ยุทธศาสตร์ที่ 5
Strategy 5

• ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใส
และมีคุณธรรม
• Developing a good governance system in a
transparent and moral manner.

Environmental
Quality

94.5%
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แนวทางการน�ำกรอบแผนยุทธศาสตร์
รัฐวิสาหกิจไปสู่การปฏิบัติ
ตามที่ภาครัฐได้พิจารณาก�ำหนดทิศทางและแนวพัฒนา
ที่เป็นนโยบายหรือประเด็นส�ำคัญเฉพาะสาขาที่รัฐวิสาหกิจ
แต่ละแห่งประกอบกิจการอยู่ว่าจะต้องมุ่งเน้นและพัฒนาและ
ให้ ค วามส� ำ คั ญ ในเรื่ อ งใดเป็ น พิ เ ศษ เพื่ อ ให้ รั ฐ วิ ส าหกิ จ มี
บทบาทการด�ำเนินงานที่ชัดเจนและเหมาะสมกับสภาพล้อม
ปัจจุบัน มีการลงทุนที่สอดคล้องกับบทบาทและยุทธศาสตร์
มีฐานะการเงินที่มั่นคง มีการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมและ
การวิจยั พัฒนาเพือ่ ปรับปรุงและเพิม่ ประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน
และมีธรรมาภิบาลและการบริการจัดการทีด่ ี ท้ายทีส่ ดุ จะท�ำให้
รัฐวิสาหกิจเป็นกลไกที่มีบทบาทและเป็นพลังส�ำคัญในการ
ขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภาครัฐ
จึ ง ได้ ก� ำ หนดแนวนโยบายภาพรวมสาขาสาธารณู ป การ
(Umbrella Statement) โดยมี ยุ ท ธศาสตร์ ภ าพรวมของ
รัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการ คือ “การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านน�้ำ และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อยกระดับ
คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน รองรั บ การเจริ ญ เติ บ โต
ของเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจอย่างมีคุณภาพ ควบคู่ไป
กับการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” เพื่อมุ่งเน้นเป้าหมายการ
ด�ำเนินงานของรัฐวิสาหกิจในสาขาสาธารณูปการให้ยกระดับ
คุณภาพชีวติ ของประชาชน การได้รบั บริการขัน้ พืน้ ฐานทีท่ วั่ ถึง
และสร้ า งความเท่ า เที ย มกั น ทางสั ง คมเป็ น ส� ำ คั ญ รวมถึ ง
การเป็นเครื่องมือของรัฐในการกระจายความเจริญสู่พื้นที่
เป้าหมาย โดยให้ความส�ำคัญกับการดูแลและรักษาสิง่ แวดล้อม

แนวนโยบายส�ำหรับ
บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ำกัด
“พิจารณาบทบาทและภารกิจขององค์กรให้เหมาะสมกับ
บริบททีเ่ ปลีย่ นแปลงไป เพือ่ สนับสนุนยุทธศาสตร์ของประเทศ
เพิม่ ศักยภาพในการด�ำเนินธุรกิจ รวมถึงบริหารจัดการองค์กร
ให้ทันสมัย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล”
บทบาท/เป้าหมายการด�ำเนินงาน
Roles / operational goals

•
•
•
•

พัฒนาที่ราชพัสดุอสังหาริมทรัพย์ภาครัฐ
บริหารจัดารพื้นที่ภายในศูนย์ราชการ
พัฒนาโครงการของรัฐที่ได้รับมอบหมาย
Development at the state property estate, government
sector
• Manage the area within the government center
• Develop the project of the state that has been assigned
14
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Guidelines for the implementation
of the State Enterprise
Strategic Plan
As the government has determined the direction and
development guidelines that is a policy or important issue
for each branch in which each state enterprise operates,
that must focus, develop and special emphasis on any
matter. In order for the state enterprises to have a clear
and appropriate operational role for the current environment,
an investment that are consistent with the roles and
strategies, a stable financial position using innovative
technology, a research and development to improve and
increase operational efficiency and good governance and
good management services. Ultimately, the state enterprise
will be a mechanism that plays an important role and is an
important force in driving the country’s strategy effectively.
Therefore the government has set the policy of the branch
of public facilities (Umbrella Statement). Overview of state
enterprises, public facilities is “Infrastructure development
,water and property development to raise the quality of life
of people, support growth of the city and quality economy
Coupled with being environmentally friendly“ to focus on
the operational goals of state enterprises in the field of
public facilities to raise the quality of people life, receiving
basic services thoroughly and creating social equality as
well as being a state tool for spreading prosperity into the
area the goal is to focus on the care and preservation of
the environment.

Policy guidelines for
Dhanarak Asset Development
Company Limited
“Consider the role and mission of the organization to
suit the changing context to support the country’s strategy.
Increase business potential including modern management
of the organization by adhering to good governance “
การลงทุน
investment

• มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพือ่ สร้างรายได้ระยะยาว
• มี ก ารขยายขอบเขตธุ ร กิ จ โดยการให้ บ ริ ก ารเป็ น
ผู้จัดการโครงการ
• Invest on real estate to create long-term profit
• Extend business’ s boundary by being a project manager

ฐานะการเงินที่มั่นคง
Stable financial status

• แผนการบริหารงบประมาณและค่าใช้จา่ ยอย่าง
มีประสิทธิภาพ
• แผนการบริหารความเสี่ยงด้านการเงินเพื่อ
รองรับการลงทุน
• Efficient of budgeting and cost management
• Financial risk management plan to support
business investment

การประกวดถ่ายภาพนิง่
“อาคารอนุรก
ั ษ์พลังงานทีย
่ งั่ ยืน”
ประเภทประชาชนทัว่ ไป

1

ชื่อภาพ สะท้อนมุมมองอันแตกต่าง
แห่งสถาปัตยกรรมอาคารอนุรักษ์
โดย นายวินนิวัตร ไตรตรงธนรัตน์

เทคโนโลยีและนวัตกรรม
Technology and innovation

• พั ฒ นาศั ก ยภาพบุคลากรและเทคโนโลยีใ น
การให้บริการ
• สร้างระบบความปลอดภัยมาตรฐาน ส�ำหรับ
ข้อมูลเพื่อตรวจจับและป้องกันการบุกรุก
• Develop personnel potential and technlogy
to enhance service quality
• Promote security standard system to detect
and protect cyber crime

ธรรมาภิบาล
และการบริหารจัดการที่ดี
Good governance
and management

• สนับสนุนรายงานการเปิดเผยข้อมูล/
รายงานประจ�ำปี ด้าน CG ตามแนวทาง GRI
และรัฐบาล
• สนับสนุนการเป็นองค์กรสีเขียว
• Support the disclosure report/Annual report
on CG according to GRI guidelines and
government
• Promote green organization

2

3

ชื่อภาพ อาคารธนพิพัฒน์
อนุรกั ษ์พลังงานทีย่ งั่ ยืน 1
โดย นายจิรวัฒน์ เพ็ชร์อ�ำไพ

ชื่อภาพ อัตลักษณ์แห่งความยั่งยืน
โดย นายพลฤทธิ์ ฐิติวริทธินันท์

ประเภทนักเรียน-นักศึกษา

1

ชื่อภาพ สีสันอาคารธนพิพัฒน์
โดย นางสาวปราณปรียา ยานุ

2

ชื่อภาพ ธนพิพัฒน์
นวัตกรรมรักษ์โลก
โดย นายพัสกร แนบสนิท

3

ชื่อภาพ ความรักที่ใฝ่ฝัน
โดย นายอนันทพล แสงทอง
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วิสัยทัศน์
Vision
องค์กรสมัยใหม่ในการพัฒนาทรัพย์สนิ ของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิม่
ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมืออาชีพ ตามหลักธรรมาภิบาล

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

พันธกิจ
Mission
1. พัฒนาศูนย์ราชการให้ทันสมัย และบริหารจัดการให้เกิด
ความสมดุล
2. พั ฒ นาทรั พ ย์ สิ น ของรั ฐ ให้ เ กิ ด มู ล ค่ า เพิ่ ม ทั้ ง ใน
เชิงเศรษฐกิจและสังคม
3. พั ฒ นาธุ ร กิ จ ใหม่ เพื่ อ เพิ่ ม ช่ อ งทางการหารายได้ ที่
หลากหลาย และสร้างประโยชน์แก่รัฐ
4. พัฒนาองค์กรด้วยการบริหารจัดการสมัยใหม่
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1. Modernizing the Government Complex with proper
management
2. Generating socio-economic value added of government
assets
3. Developing new businesses to diversify sources of
income and generate benefits to the state
4. Improving the capability of organization through modern
management approach

ค่านิยมองค์กร
Core Values

C U P I C

Commitment

Unity

Professional

Integrity

ความรับผิดชอบปฏิบัติ
ตามค�ำมั่นสัญญา

ความเป็นน�้ำหนึ่ง
ใจเดียวกัน
ในการปฏิบัติงาน

ความเป็นมืออาชีพ

มีคุณธรรม

Customer
Centric

ความมุ่งมั่นใส่ใจ
ท�ำตามความต้องการ
ของลูกค้า

วัตถุประสงค์องค์กร
Objectives
1. องค์กรมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการด�ำเนิน
โครงการเชิงสังคม
2. สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าขององค์กร
3. มีกระบวนการบริหารจัดการอาคารที่ได้มาตรฐาน
4. ระบบงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้องแม่นย�ำ
5. เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
6. พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
และมีขีดความสามารถสูง
7. ผลประกอบการทางการเงินที่เหมาะสม
มีฐานะการเงินมั่นคง
8. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความเชื่อมั่นไว้วางใจต่อ ธพส.

1. To ensure constant growth of the organization along
with corporate social responsibility projects
2. To boost customer satisfaction
3. To implement standardized building management
4. To establish efficient, quick and accurate operation
and IT systems
5. To forge ties between officers and the organization
6. To enhance personnel capacity for achieving the
corporate goal and missions
7. To maintain high and stable financial performance
8. To win the trust of all stakeholders
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ธพส. ปี 2560-2564
State Enterprise Strategic Plan (2017-2021)
แผนยุทธศาสตร์ ธพส. 5 ปี
(2560-2564)
เพือ่ ให้ ธพส. สามารถบรรลุผลตามวิสยั ทัศน์ ภายใต้บริบท
ทางเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อมและเทคโนโลยีทเี่ ปลีย่ นแปลงไป
จึงได้มีการทบทวนบทบาทภารกิจเพื่อให้สามารถตอบสนอง
ต่ อ สภาพแวดล้ อ มปั จ จุ บั น และตอบสนองต่ อ แนวนโยบาย
ภาครัฐและหน่วยงานก�ำกับที่มีต่อ ธพส. รวมทั้ง โอกาสและ
ความท้าทายที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ ธพส. จึงได้ก�ำหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ไว้ 5 ด้าน โดยมีรายละเอียดของยุทธศาสตร์และ
กลยุทธ์ในแต่ละยุทธศาสตร์ไว้ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจและสังคม
กลยุทธ์ที่ 1
บริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์และคุม้ ค่า
กลยุทธ์ที่ 2
สร้างการเติบโตของสินทรัพย์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการให้บริการและบริหารจัดการ
อาคาร
กลยุทธ์ท่ี 1
สร้ า งความพึ ง พอใจให้ กั บ ลู ก ค้ า และ
		
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลยุทธ์ที่ 2
ยกระดับการให้บริการ
กลยุทธ์ที่ 3
สื่อสารและสร้างภาพลักษณ์องค์กรเชิงรุก
กลยุทธ์ที่ 4
การบริ ห ารจั ด การอาคารหรื อ โครงการ
		
ให้ได้มาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 5
การบริหารจัดการ Outsource และสร้าง
		
ความร่วมมือกับพันธมิตร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบงานและเทคโนโลยีให้ทนั สมัย
กลยุทธ์ที่ 1
พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศให้
		
ทันสมัย
กลยุทธ์ที่ 2
บริ ห ารจั ด การ Outsource และสร้ า ง
		
ความร่วมมือกับพันธมิตร
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To achieve the vision under the changing economic,
social, environmental and technological context Therefore
the mission role has been reviewed in order to be able to
respond to the current environment and respond to government
policy guidelines and regulatory agencies towards DAD
including opportunities and challenges that cannot be
avoided, DAD has therefore formulated 5 strategic issues
the details of the strategies and strategies in each strategy
are as follows.
Strategy 1: Generating socio-economic value added of
government assets.
Approach Action 1: Optimizing asset management in a
		
cost-effective manner.
Approach Action 2: Boosting asset growth.
Strategy 2: Enhancing service standards and improving
building management.
Approach Action 1: Enhancing customer and stakeholder
		
satisfaction.
Approach Action 2: Upgrading services.
Approach Action 3 Conducting proactive corporate
		
communication and image building.
Approach Action 4: Standardized building or project
		
management.
Approach Action 5: Outsource and create management
		
Cooperation with partners.
Strategy 3: Developing modern operational systems and
technologies.
Approach Action 1: Developing modern information
		
technology (IT) systems.
Approach Action 2: Managing outsourced staff and
generating cooperation with alliances.

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ 1
พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
กลยุทธ์ท่ี 2
ถ่ า ยทอดค่ า นิ ย ม และยกระดั บ เป็ น
		
วัฒนธรรมองค์กร
กลยุทธ์ที่ 3
สร้างความภักดีผูกพันแก่บุคลากร
ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการการเงินให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 1
บริหารจัดการทางการเงินให้มปี ระสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 2
สร้างความร่วมมือกับพันธมิตร
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการ
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 1
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี CG & CSR
กลยุทธ์ที่ 2
ยกระดับ CG & CSR ให้ได้มาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 3
ยกระดับการบริหารความเสี่ยง
		
ให้เป็นวัฒนธรรม

Strategy 4: Developing professional personnel.
Approach Action 1: Developing professional personnel.
Approach Action 2: Promoting and integrating core
		
business values into corporate culture.
Approach Action 3: Creating loyalty and a sense of
		
ownership among personnel.
Strategy 5: Promoting efficient financial management.
Approach Action 1: Promoting efficient financial management.
Approach Action 2: Create partnerships with partners.
Strategy 6: Adhering to good governance principles and promoting
eco-friendly management.
Approach Action 1: Supporting the use of CG & CSR
		
technology.
Approach Action 2: Upgrading CG & CSR to be
		
standarded.
Approach Action 3: Upgrading risk management to
		
organization’s culture.
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สารจากประธานกรรมการ
Message from the Chairman of the Board
14 ปี แห่งการพัฒนาและบริหารจัดการศูนย์ราชการฯ
ตลอดจนทรัพย์สินอื่นของรัฐ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์
จ�ำกัด ได้นำ� เทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่และกระบวนการทีม่ ี
มาตรฐานเข้ามาใช้บริหารจัดการ ตอบสนองนโยบายรัฐบาล
และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โดยมุ่งหวังที่จะเป็นองค์กร
สมัยใหม่ในการพัฒนาทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจและสังคม รองรับการเจริญเติบโตของเมืองและพืน้ ที่
เศรษฐกิจอย่างมีคุณภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิตในการท�ำงาน
ของข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานภายในศูนย์ราชการ ด้วยการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ในปีทผี่ า่ น ธพส. ถือโอกาสวาระครบรอบการจัดตัง้ บริษทั ฯ
เปิ ดตัวอาคารส�ำนักงานแห่งใหม่ที่แสดงถึงอัตลัก ษณ์และ
โมเดลในการด�ำเนินธุรกิจของ ธพส. สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก ได้มีพระเมตตาประทานนามอาคาร
แห่ ง นี้ ว ่ า “ธนพิ พั ฒ น์ ” หมายความถึ ง อาคารที่ เ จริ ญ
ด้ ว ยทรั พ ย์ ส มบั ติ นั บ เป็ น สิ ริ ม งคลและขวั ญ ก� ำ ลั ง ใจแก่
คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานที่ปฎิบัติงานเป็นอย่างยิ่ง
อาคารหลังนีม้ แี นวคิดให้เป็นอาคารอนุรกั ษ์พลังงาน เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม และค�ำนึงถึงประสิทธิภาพการใช้งานอนาคต
โดยออกแบบให้ มี ค วามโดดเด่ น และน� ำ นวั ต กรรมที่ ยั่ ง ยื น
มาใช้ อาทิ แผงบังแดดอัตโนมัติปรับทิศทางตามแสงแดด
กระจก Low-E และติดตั้งฉนวนบริเวณผนัง ฝ้าเพดาน และ
หลังคา ช่วยป้องกันความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร, ระบบ Energy
Recovery wheel ที่ปรับอากาศแลกเปลี่ยนพลังงานการท�ำ
ความเย็นในตัวอาคารกับอากาศบริสทุ ธิจ์ ากภายนอก, แผง Solar
PV, สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า, ระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ
ประหยัดพลังงาน, ระบบไฟทีป่ รับระดับความสว่างให้เหมาะสม
ป้องกันการสะท้อนเข้าตา, การใช้วัสดุก่อสร้างสารประกอบ
อิ น ทรี ย ์ ร ะเหยต�่ ำ , สุ ข ภั ณ ฑ์ ป ระหยั ด น�้ ำ ที่ น� ำ น�้ ำ จากการ
Reuse มาใช้ และการจัดพื้นที่สีเขียวบริเวณตัวอาคาร เป็นต้น
แนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับกระแสความต้องของผู้บริโภค
ในปัจจุบัน ที่ให้ความสนใจค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมของกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ จนกลาย
มาเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์นอกเหนือ
ไปจากเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัย
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Fourteen years of development and management of
the Government Complex as well as other properties of
Thai government, Dhanarak Asset Development Company
Limited has utilized modern technologies and innovations
as well as standard processes to manage and respond to
government policies and satisfactions of clients with the
aim to become a modern organization in developing
government properties to gain added social and economic
value. Consequently, Thai government will be able to support
the growth of urban and economic areas qualitatively as well
as improve the quality of work life of government officers
and operators operating in the Government Complex through
Good Corporate Governance, social and environmental
responsibility.
In the last year, DAD used the occasion of our
anniversary to open our new officer representing identity
and business model of DAD. His Holiness the Supreme
Patriarch kindly gave the name of this office building as
‘Thanapipat’ referring to the building with properties and
assets development. This was considered as the morale
and good fortune to all directors, executives, and employees.
The concept of this building is energy saving building
and eco-friendly building by considering on efficiency of
future utilization. It was designed to be outstanding with
application of sustainable innovations, for example,
automatic blinds that can adjust its direction to meet with
wind and sunlight, Low-E mirror, insulation of ceilings,
walls, and roofs for preventing heat, Recovery Wheel System
that exchanges internal cooling energy with external pure
air , Solar PV panels, EV chargers, automatic and energy
saving lighting control system, lighting system that can be
adjusted properly for preventing reflection, the use of VOC
construction materials, water saving sanitary ware with
water reuse system, and green spaces around the building,
etc. Such concept is consistent with current demands
of consumers who consider on social and environmental
impacts of product production and service process until it
becomes another factor helping to add value to products
besides modern technologies and innovations.

แม้วา่ การมุง่ เน้นพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์และบริการมีคณ
ุ ภาพ
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จะเป็นหัวใจหลักในการด�ำเนินธุรกิจ
ของ ธพส. แต่ความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งที่สร้างองค์กรให้มั่นคง
ดังนัน้ ธรรมาภิบาลในองค์กร ยังคงเป็นเรือ่ งทีไ่ ด้รบั การผลักดัน
ให้เห็นเป็นรูปธรรมเสมอมา เมือ่ ทุกกระบวนการท�ำงานปฏิบตั ใิ ห้
เป็นไปตามกฎหมาย กรอบจริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณ
ที่ก�ำหนดไว้แล้ว ความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชั่นย่อมลดลง
ตามล�ำดับ จะเห็นได้จากคะแนนประเมิน ITA ที่เพิ่มสูงขึ้น
เป็นล�ำดับ โดยในปี 2561 ธพส. มีคะแนนอยู่ที่ 93.32 เป็น
ล�ำดับ 6 จากรัฐวิสาหกิจ 54 แห่ง สูงขึ้นจากปี 2560 ถึง 14
ล�ำดับ นับว่าเป็นแนวโน้มที่ดีที่จะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่
ผู้มีส่วนได้เสียทั้งปัจจุบันและอนาคต
Although emphasis on developing products and
services to have the ultimate quality and efficiency is the
key of business operation of DAD, reliability is a factor for
stabilizing organization. Therefore, Corporate Governance
has always been driven to be concrete. When all
operational processes meet with laws, framework of
business ethics and Business Code of Conduct as defined,
risks on corruption will be reduced respectively. This can
be seen from the score of ITA assessment that has been
increased respectively, i.e., in 2018, DAD had the score
of 93.32 that was ranked as the 6th rank from 54 state
enterprises and higher than that of 2017 by 14 ranks.
This is considered as the good tendency that will help to
make confidence for all stakeholders in present time and
in the future.
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จากความพยายามในการสร้ า งความเติ บ โตของ
ธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและ
ธรรมาภิบาล มีเป้าหมายเพื่อความยั่งยืนในการด�ำเนินธุรกิจ
ของ ธพส. และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนให้กับ
เศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อมของประเทศ ด้วยการส่งเสริม
การกระตุ ้ น เศรษฐกิ จ เร่ ง รั ด การเบิ ก จ่ า ยงบลงทุ น และ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เม็ดเงินถูกอัดเข้าไปในระบบ
เศรษฐกิจ สร้างมูลค่าเพิ่มบนที่ราชพัสดุที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
ก่อสร้าง Warehouse เป็นพื้นที่จัดเก็บเอกสารให้บริการแก่
หน่วยงานราชการ แสวงหาธุรกิจบริการใหม่ๆ ที่เป็นการ
Synergy ระหว่างรัฐวิสาหกิจ สุขภาวะที่ดีของผู้ใช้บริการและ
ผลกระทบในการด�ำเนินโครงการต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
โดยรอบเป็ น สิ่ ง ที่ ธพส. ค� ำ นึ ง ถึ ง และให้ ค วามใส่ ใ จเป็ น
ล�ำดับต้น ๆ ในการด�ำเนินงาน นอกจากนี้ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ของพนักงานและผูป้ ฏิบตั งิ านให้มสี ขุ ภาพกายใจทีด่ พี ร้อม
ต่อการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ท่ีจะใช้ในการท�ำงานให้
เกิดประสิทธิภาพอย่างมีความสุขต่อไป

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

ในนามของคณะกรรมการ ธพส. ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่ไว้วางใจให้การสนับสนุนเสมอมา
ธพส. ขอให้ ค� ำ มั่ น ว่ า จะเดิ น หน้ า พั ฒ นาทรั พ ย์ สิ น ของรั ฐ
สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมอย่ า งเต็ ม ก� ำ ลั ง
ความสามารถ ร่ ว มสร้ า งความมั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น ให้ กั บ
ประเทศต่อไป

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

(นายอ�ำนวย ปรีมนวงศ์)
(Mr. Amnuay Preemonwong)

ประธานกรรมการ ธพส.
Chairman of the Board
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สารจากกรรมการผู้จัดการ
Message from the
Managing Director
ปี 2561 นับเป็นอีกปีแห่งความภาคภูมิใจของผู้บริหาร
และพนั ก งาน ธพส. ส� ำ หรั บ การเปิ ด อาคารส� ำ นั ก งาน
แห่ ง ใหม่ เ นื่ อ งในโอกาสครบรอบ 14 ปี ในการนี้ ส มเด็ จ
พระสั ง ฆราช สกลมหาสั ง ฆปริ น ายก โปรดประทานนาม
อาคารว่า “ธนพิพัฒน์” การก่อสร้างอาคารผ่านการรับรอง
เกณฑ์มาตรฐานอาคารยั่งยืน Pre-certification DGNB ใน
ระดั บ แพลตติ นั่ ม จากสภาอาคารยั่ ง ยื น ของประเทศ
เยอรมนี (German Sustainable Building Council) ส�ำหรับ
การด� ำ เนิ น งานในปี ที่ ผ ่ า นมา ธพส. ยั ง คงรั ก ษาผลการ
ด� ำ เนิ น งานให้ บ รรลุ ผ ลส� ำ เร็ จ ตามเป้ า หมาย และได้ รั บ
รางวัลต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น
ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 ในด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ
รางวั ล อาคารประหยั ด พลั ง งานดี เ ลิ ศ ของ กฟน. จากการ
ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การใช้ พ ลั ง งานในอาคารอย่ า งมี
ประสิทธิภาพกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน
อาคารรัฐประศาสนภักดี
The year of 2018 was considered as the year of
pride of executives and employees of DAD because
our new office was opened as the celebration of our
14th anniversary. In this regard, His Holiness the Supreme
Patriarch kindly gave the name of this office building
as ‘Dhanaphiphat’ and the construction of this building
was also certified by Pre-certification DGNB in Platinum
Class by German Sustainable Building Council. For last
year’s operation, DAD was still able to maintain
performance to achieve the goal and received many
awards continuously including Excellent State Enterprise
Award on Information management that was considered
as the consecutive fourth year and MEA Energy
Saving Award from promoting and supporting
consumption of building energy efficiently as well as
stimulating participation in energy conservation of
Ratthaprasasanabhakti Building.
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จากความมุ ่ ง มั่ น ตั้ ง ใจพั ฒ นาองค์ ก รให้ เ ติ บ โตอย่ า ง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้โครงการลงทุนใหม่ประสบความส�ำเร็จ
และรุ ด หน้ า ไปมาก ทั้ ง การลงนามโครงการก่ อ สร้ า ง
อาคารส�ำนักงานบนที่ราชพัสดุ ซอยพหลโยธิน 11 มูลค่า
โครงการ 174.98 ล้ า นบาท คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ อ นุ มั ติ
ในหลั ก การให้ ด� ำ เนิ น โครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ ส ่ ว นขยาย
โซนซี มูลค่า 30,000 ล้านบาท พื้นที่อาคารรวม 660,000
ตร.ม. ส�ำหรับใช้เป็นที่ท�ำการของหน่วยงานหรือส�ำนักงาน
เพื่ อ รองรั บ การปฏิ บั ติ ร าชการที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ซึ่ ง มี ห น่ ว ยงาน
แจ้งความประสงค์ขอรับการจัดสรรพื้นที่แล้ว โดยรูปแบบ
อาคารและพื้ น ที่ ใ ช้ ง านได้ รั บ การออกแบบให้ ส อดคล้ อ ง
กั บ แนวคิ ด อาคารส� ำ นั ก งานนวั ต กรรมแห่ ง อนาคต
ที่รองรับเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ ตามมาตรฐานอาคาร
สีเขียว ตลอดจนการได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการ
โครงการสนามกอล์ฟบางพระ และการเตรียมความพร้อม
เพื่ อ เข้ า บริ ห ารศู น ย์ ป ระชุ ม และแสดงสิ น ค้ า นานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
ส� ำ ห รั บ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร อ า ค า ร โ ค ร ง ก า ร
ศู น ย์ ร าชการฯ ที่ ย กระดั บ และพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งด้ ว ย
การใช้ ร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและนวั ต กรรมใหม่
ในการด� ำ เนิ น งาน ด้ ว ยการเชื่ อ มต่ อ ผู ้ ใ ช้ ง านอาคาร
เข้ า ถึ ง บริ ก ารต่ า งๆ ผ่ า นแอพพลิ เ คชั่ น GovComplex
ที่ ช ่ ว ยสื่ อ สารประชาสั ม พั น ธ์ กิ จ กรรมและนิ ท รรศการ
ต่ า งๆ ในอาคาร แจ้ ง บริ ก ารรถรั บ ส่ ง บอกเส้ น ทาง
หน่ ว ยงานและร้ า นค้ า แจ้ ง เตื อ นเพื่ อ เข้ า ควบคุ ม ก� ำ จั ด
สั ต ว์ แ ละแมลงรบกวน แจ้ ง ซ่ อ ม แจ้ ง สภาพการจราจร
หน้ า ศู น ย์ ร าชการแบบ Real Time เปิ ด ช่ อ งทางการ
ถ่ า ยทอดสด รวมถึ ง เมนู ร ายงานผลการด� ำ เนิ น กิ จ กรรม
โครงการส� ำ คั ญ ต่ า งๆ ภายในศูน ย์ราชการฯ นอกจากนี้
ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศต่ า งๆ ที่ น� ำ เข้ า มาใช้ ใ น
การบริหารงาน ทั้งการบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดซื้อ
จัดจ้าง แผนงานงบประมาณ ได้ถูกบูรณาการให้สามารถ
ท�ำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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From determination to develop our organization to
grow continuously, new investment projects were highly
successful and advanced including signing in an office
building construction project on a state property located
at Phahon Yothin 11 Alley with the value of 174.98
million baht. The cabinet already approved the operation
of New National Government Complex Extension (Zone C)
Project with the value of 30 billion baht and total area
of 660,000 sq.m. for using as the office in order to
support increasing number of government operations.
Some agencies already informed their intention to
accept allocation of office spaces and the format of
building and utility spaces was already designed to be
consistent with the concept of future office that can
support modern digital technologies under the Green
Office Standard. In addition, the company was also
trusted to manage Bangphra Golf Course Project as well
as preparation for managing Chiang Mai International
Exhibition and Convention Center.
For managing the Government Complex Project,
the operation has been upgraded and developed
continuously by using information technology system
and new innovations connecting users with services via
GovComplex that helps to communicate and publicize
exhibitions and activities of the building (e.g., informing
shuttle bus service, map of agencies and stores,
notification on pest control and repairing, traffic Real
Time Notification on condition in front of the Government
Complex, and menu on performance report of important
project activities). Moreover, information technology
systems applied to management (including HR
management, procurement, budget plan) were also
integrated to be mutually operated more efficiently.

ก า ร มี คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ที่ ดี ข อ ง ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง า น ภ า ย ใ น
ศู น ย์ ร าชการฯ เป็ น สิ่ ง ส� ำ คั ญ ธพส. ค� ำ นึ ง ถึ ง และมุ ่ ง เน้ น
เสมอมา จึงจัดให้มีโครงการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพต่อเนื่อง
มาตั้ ง แต่ ป ี 2553 ทั้ ง กิ จ กรรมสอนฝึ ก โยคะและแอโรบิ ค
ปั จ จุ บั น ได้ ป รั บ ปรุ ง พื้ น ที่ โ ดยรอบทางเดิ น ของชั้ น 4
ศู น ย์ ร าชการเฉลิ ม พระเกี ย รติ อาคารรั ฐ ประศาสนภั ก ดี
เป็นลู่วิ่งในร่ม ภายใต้ชื่อโครงการ Sky Running ที่มีระบบ
จั บ ระยะทางด้ ว ยบลู ทู ธ ผ่ า นแอพพลิ เ คชั่ น Sky Running
เพิ่ ม ทางเลื อ กการดู แ ลสุ ข ภาพแก่ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านและช่ ว ย
ลดปั ญ หาการจราจรแออั ด ซึ่ ง ได้ รั บ ความสนใจทั้ ง จาก
ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านภายในศู น ย์ ร าชการฯ และบุ ค คลทั่ ว ไปมาใช้
บริการอย่างแพร่หลาย
การพัฒนาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้แก่โครงการที่มีอยู่เดิม
และผลั ก ดั น โครงการใหม่ ใ ห้ บ รรลุ เ ป้ า หมาย ล้ ว นเป็ น ไป
เพื่ อ ตอบแทนความไว้ ว างใจและความเชื่ อ มั่ น ที่ ก ระทรวง
การคลัง ผู้ถือหุ้นหลัก กรมธนารักษ์ หน่วยงานก�ำกับดูแล
ตลอดจนหน่วยงานรัฐ ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บริการพื้นที่
ศูนย์ราชการฯ ที่มีต่อ ธพส. เสมอมา สุดท้ายนี้ ผมขอเป็น
ตั ว แทนผู ้ บ ริ ห ารและผู ้ ป ฏิ บั ติ ง าน ธพส. ทุ ก คนขอแสดง
ความขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

Good quality of life of persons performing
operations in the Government Complex is considered
as the important thing that has been considered and
emphasized by DAD. Therefore, DAD has provided some
health promotion projects since 2010 including yoga
and aerobic exercises. Currently, the surrounding area of
the hallway on the 4th floor of The Government Complex
Commemorating His Majesty, Ratthaprasasanabhakti
Building, was renovated as the indoor running track
under Sky Running Project with Bluetooth Distance
Calculation via Sky Running Application in order to add
more alternatives on health care to operators as well
as to reduce the problem on traffic. This project has been
highly interested by operators in the Government Complex
and general people.
Development of new things and creativity for
existing projects and new project driving to achieve
the goals have been operated to reward to trust and
confidence that the company obtains from the Ministry
of Finance that is the major holder of the company
as well as Treasury Department, governing agencies,
government agencies, entrepreneurs, and users of
services in the Government Complex. Finally, I would like
to be the representative of executives and operators of
DAD to express our gratitude to all valued supporters
in this regard.

(นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์)
(Mr. Songpol Chevapanyaroj)

กรรมการบริษัท รักษาการแทน
กรรมการผู้จัดการ
Board of directors and Acting Managing Director
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คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors

1
1 นายอำ�นวย ปรีมนวงศ์

2

3

4

2 นางสาวอมรรัตน์ กล่ำ�พลบ

3 นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล

Mr. Amnuay Preemonwong

Ms. Amornrat Klamplob

Ms. Ruenvadee Suwanmongkol

ประธานกรรมการ
Chairman of the Board

กรรมการ
Director

กรรมการ
Director

4 นายดนุชา พิชยนันท์
Mr. Danucha Pichayanan

กรรมการ
Director
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5
5

นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล

6

7

8

6 นายชลัช ชินธรรมมิตร์

7 นายปกรณ์ อาภาพันธุ์

Mr. Thamanit Sumantakul

Mr. Chalush Chinthammit

Mr. Pakorn Apaphant

กรรมการ
Director

กรรมการ
Director

กรรมการ
Director

8 นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์
Mr. Songpol Chevapanyaroj

กรรมการและเลขานุการ
Director and Secretary
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ประวัติคณะกรรมการบริษัท
Personal Profile of Board of Directors
นายอ�ำนวย ปรีมนวงศ์

Mr. Amnuay Preemonwong

อายุ 60 ปี
ต�ำแหน่งงานอืน่ ในปัจจุบนั
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2562)

Age 60 years
Other Current Positions
(As at 1 Janyuary 2019)

• ประธานกรรมการ ธพส.

•
•
•
•

อธิบดีกรมธนารักษ์
ประธานกรรมการธนาคารออมสิน
กรรมการบริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการบริษัทที.ซี.เจ.เอเซีย จ�ำกัด (มหาชน)

•

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

คุณวุฒกิ ารศึกษา

•
•

การอบรม

•

•
•
•
•
•
•

หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุน่ 13/2014
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 38/2012
หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD) รุ่น 11/2011
และหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 80/2006
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Advanced Executive Program, Kellogg School
of Management, Northwestern University, the United States of America
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.)
รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการพลังงาน
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
รุ่นที่ 51 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 6
สถาบันวิทยาการการค้า
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.)
รุ่นที่ 17 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
หลักสูตรนักบริหารการยุตธิ รรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 6
วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง
ส�ำนักงานศาลปกครอง
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• Chairman of the board

•
•
•
•

Director-General of The Treasury Department
Chairman of the Board of Government Savings Bank
Director of PTT Global Chemical PLC.
Director of TCJ Asia PLC.

•

Master of Public Administration Program,
National Institute of Development Administration
Bachelor of Laws, Sukhothai Thammathirat Open University
Bachelor of Economics, Ramkhamhaeng University

Educational Background

•
•

Trainings

•

•
•
•
•
•
•

Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) Class 13/2014,
Audit Committee Program (ACP) Class 38/2012,
Financial Statement for Directors (FSD) Class 11/2011,
and Director Certification Program (DCP) Class 80/2006,
Thai Institute of Directors Association
Advanced Executive Program, Kellogg School
of Management, Northwestern University, the United States of America
Thailand Energy Academy (TEA) Class 8,
Thailand Energy Academy
National Defence Course, Thailand National Defence College, Class 51
Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCOT) Class 6
Commerce Academy
Capital Market Academy Programs (CMA.) Class 17
Capital Market Academy
Administrative Justice for Executives Class 6,
Institute of Administrative Justice,
The Office of the Administrative Courts of Thailand

ประสบการณ์การท�ำงาน
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กรมธนารักษ์
รองอธิบดีกรมธนารักษ์
กรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.)
รองประธานกรรมการอ�ำนวยการโรงงานยาสูบ
กระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ำกัด
กรรมการบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระบริษัทณุศาศิริ จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการบริษัททางยกระดับดอนเมือง จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กรรมการธนาคารออมสิน

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
• ไม่มี

การถือหลักทรัพย์ในบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
• ไม่มี

สัดส่วนการถือหุน้ ธพส. (ร้อยละ)
• ไม่มี

การมีสว่ นได้สว่ นเสียใน ธพส.
• ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน
• ไม่มี

ประวัตกิ ารกระท�ำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง
• ไม่มี

Work Experience
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dubuty Permanent Secretary of Ministry of Finance
Head of Inspector of Ministry of Finance
Inspector of Ministry of Finance
Property advisor of The Treasury Department
Deputy Permanent Secretary of The Treasury Department
Director of The State Railway of Thailand
Vice Chairman of Thailand Tobacco Monopoly, Ministry of Finance
Chairman of the Board of National Credit Bureau
Director of Bangkok Commercial Asset Management PCL.
Independent Director of Nusasiri PCL.
Director of Don Muang Tollway PCL.
Director of Tourism Authority of Thailand
Director of Government Savings Bank

Position in affiliated companies
• None

Ownership in affiliated companies
• None

Percentage of ownership in DAD’s shares
• None

Interest in DAD
• None

Family relations with other directors
• None

History of legal offence during the last 10 years
• None
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นางสาวอมรรัตน์ กล�่ำพลบ
•
•
•
•
•

กรรมการ ธพส.
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์
ประธานกรรมการสรรหากรรมการผูจ้ ดั การ ธพส.
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

อายุ 56 ปี
ต�ำแหน่งงานอืน่ ในปัจจุบนั
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2562)

• รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ด้านที่ราชพัสดุ
• ประธานคณะกรรมการ
บริษัทสหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จ�ำกัด
• กรรมการบริษัทโรงแรมเอราวัณ จ�ำกัด (มหาชน)

คุณวุฒกิ ารศึกษา

• สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณทิต (ภาควิชาเคหพัฒนศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• บริหารธุรกิจบัณฑิต (ภาควิชาการเงินและการธนาคาร)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การอบรม

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60
• หลักสูตรการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์
• หลักสูตรขั้นสูง “ผู้น�ำองค์การสู่อนาคต”
(Futuristic Leadership) กรมธนารักษ์
• หลักสูตรการประเมินราคาทรัพย์สิน
(Property Valuation Course) มูลนิธิสถาบันธนารักษ์ศึกษา
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ส�ำนักงาน ก.พ.

ประสบการณ์ทำ� งาน

• ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
กรมธนารักษ์
• ธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี
• ธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์
• กรรมการองค์การคลังสินค้า

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกับ ธพส.
• ไม่มี

การถือหลักทรัพย์ในบริษทั อืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
• ไม่มี

สัดส่วนการถือหุน้ ธพส. (ร้อยละ)
• ไม่มี

การมีสว่ นได้สว่ นเสียใน ธพส.
• ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน
• ไม่มี

ประวัตกิ ารกระท�ำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง
• ไม่มี

Ms. Amornrat Klamplob
•
•
•
•
•

Director
Member of the Executive Committee
Chairman of the Public Relations Committee
Chairman of the Nomination
(for Managing Directors) Committee
Member of the Nomination and Remuneration
Committee

Age 56 years
Other Current Positions
(As at 1 Janyuary 2019)

• Deputy Director-General of the Treasury Department (State Property)
• Chairman of the Syndicate of thai Hotels & Tourists
Enterprises Limited Committee
• Director of the Erawan Group PCL.

Educational Background

• Master of Achitecture (Housing Management),
Chulalongkorn University
• Bachelor of Business Administration (B.B.A.) (Finance and Banking),
Bangkok University

Trainings

• National Defence Course, Thailand National Defence College, Class 60
• State Property Development Feasibility Study Course,
the Treasury Department
• Futuristic Leadership Course, the Treasury Department
• Property Valuation Course,
Dhanarak Study Institute Foundation
• Senior Executive Program, Office of the Civil Service
Commission

Work Experience

• Director of Bangkok State Property Management Bureau,
the Treasury Department
• Director of Pathum Thani Provincial Treasury
• Director of Prachuap Khiri Khan Provincial Treasury
• Director of Public Warehouse Organization

Position in affiliated companies
• None

Ownership in affiliated companies
• None

Percentage of ownership in DAD’s shares
• None

Interest in DAD
• None

Family relations with other directors
• None

History of legal offence during the last 10 years
• None
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นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล

Ms. Ruenvadee Suwanmongkol

•
•
•

•
•
•

กรรมการ ธพส.
ประธานกรรมการความเสีย่ ง
ประธานอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการผูจ้ ดั การ ธพส.

Director
Chairman of the Risk Committee
Chairman of the Remuneration (for Managing
Directors) Sub-Committee

อายุ 54 ปี
ต�ำแหน่งงานอืน่ ในปัจจุบนั
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2562)

Age 54 years
Other Current Positions
(As at 1 Janyuary 2019)

คุณวุฒกิ ารศึกษา

Educational Background

• อธิบดีกรมบังคับคดี
• กรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.)
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ บริษัทไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) Walter A.Haas School of Business,
University of California at Berkeley, the United States of America
• นิติศาสตรมหาบัณฑิต (L.L.M.) Harvard Law School,
the United States of America
• เนติบัณฑิตไทย (นบท.) ส�ำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
• นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

• หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 127/2010
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 15
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
ส�ำนักงานศาลยุติธรรม
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 25
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 5
ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
• หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 2
ส�ำนักงบประมาณ
• หลักสูตรผู้บริหารงานกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 6
ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประสบการณ์ทำ� งาน

• Director-General of Legal Execution Department, Ministry of Justice
• Director of Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives
• Independent Director of IRPC PCL.
• Master of Business Administration (M.B.A.), Walter A. Haas School
of Business, University of California, Berkeley, the United States of America
• Master of Laws (LL.M.), Harvard Law School,
the United States of America
• Thai Barrister, Legal Training Institute, Thai Bar Association
• Bachelor of Laws (LL.B.) (First Class Honors with Gold Medal),
Chulalongkorn University

Trainings

• Director Certificate Program (DCP), Class 127/2010,
Thai Institute of Directors Association (IOD)
• The Program of Senior Executive of Justice Administration, Class 15,
National Justice Academy, Judicial Training Institute,
Office of Courts of Justice
• Diploma, National Defence College, the Joint State-Private Sector
Course, Class 25, the National Defence College of Thailand (NDC)
• The Anti-Corruption Strategic Management Course for Senior
Executive, Class 5, Office of the National Anti-Corruption
Commission
• Budgeting for Senior Executives Program, Class 2, Bureau of Budget
• Government Senior Legal Executives Training Program, Class 6,
Office of the Council of State

Work Experience

•
•
•
•

•
•
•
•
•

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกับ ธพส.

Position in affiliated companies

อธิบดีกรมคุมประพฤติ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานกิจการยุติธรรม
ช่วยปฏิบัติราชการทางศูนย์อ�ำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
• รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
• ผู้อ�ำนวยการส�ำนักกฎหมาย ส�ำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

• ไม่มี

การถือหลักทรัพย์ในบริษทั อืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
• ไม่มี

สัดส่วนการถือหุน้ ธพส. (ร้อยละ)
• ไม่มี

การมีสว่ นได้สว่ นเสียใน ธพส.
• ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน
• ไม่มี

ประวัตกิ ารกระท�ำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง
• ไม่มี

Director-General of the Department of Probation, Ministry of Justice
Inspector General of the Ministry of Justice
Deputy Director of the Office of Justice Affairs, Ministry of Justice
Southern Border Provinces Administrative Centre
Deputy Director-General of the Rights and Liberties Protection
Department, Ministry of Justice
• Director of the Office of Legal Affairs, the Office of the Permanent
Secretary
• None

Ownership in affiliated companies
• None

Percentage of ownership in DAD’s shares
• None

Interest in DAD
• None

Family relations with other directors
• None

History of legal offence during the last 10 years
• None
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นายดนุชา พิชยนันท์

Mr. Danucha Pichayanan

•
•
•

•
•
•

กรรมการ ธพส.
กรรมการตรวจสอบ
อนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการผูจ้ ดั การ ธพส.

อายุ 48 ปี
ต�ำแหน่งงานอืน่ ในปัจจุบนั
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2562)
•
•
•
•

รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กรรมการบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน

คุณวุฒกิ ารศึกษา

• Master of Science in Engineering Management,
George Washington University , the United States of America
• วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 211/2015
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Executive Program in Energy Literacy for a Sustainable Future
Program (TEA Class 10), Thailand Energy Academy
• นักบริหารระดับสูง : ผู้น�ำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.)
รุ่นที่ 78/2556/ส�ำนักงาน ก.พ.
• นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง
(นยปส.) รุ่นที่ 7/2559/ส�ำนักงาน ป.ป.ช.

ประสบการณ์ทำ� งาน

• ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรง
คุณวุฒิ)/ส�ำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
• ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ/สศช.
• กรรมการอิสระบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
• กรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ
• ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์กองทุนวิจัย
และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
เพื่อประโยชน์สาธารณะ
• อนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
เพื่อประโยชน์สาธารณะ
• กรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ
• กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
• รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างยุทธศาสตร์ชาติ
• กรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกับ ธพส.
• ไม่มี

การถือหลักทรัพย์ในบริษทั อืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
• ไม่มี

สัดส่วนการถือหุน้ ธพส. (ร้อยละ)
• ไม่มี

การมีสว่ นได้สว่ นเสียใน ธพส.
• ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน
• ไม่มี

ประวัตกิ ารกระท�ำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง
• ไม่มี

Director
Member of the Audit committee
Member of the Remuneration
(for Managing Directors) Sub-Committee

Age 48 years
Other Current Positions
(As at 1 Janyuary 2019)

• Deputy Secretary of Office of National Economic and
Social Development Council
• Director of Provincial Electricity Authority
• Director of PTT PLC.
• Director of National Energy Reform

Educational Background

• Master of Engineering Management
George Washington University, the United States of America
• Bachelor of Engineer, Chulalongkorn University

Trainings

• Director Certificate Program (DCP211/2015),
Thai Institute of Directors Association (IOD)
• Executive Program in Energy Literacy for a Sustainable Future
Program (TEA Class 10), Thailand Energy Academy
• The Civil Service Executive Development Program
: Visionary And Moral Leadership : Class 78/2013
• Senior Anti-corruption Strategy Executive Course, Class 7/2016,
Office of the National Anti-corruption Commission

Work Experience

• Policy and Planning Advisor of Offce of the National
Economic and Social Development Board
• Director of Government Investment Project Analysis Bureau
• Independent Director of PTT PLC.
• Member of the Executive Committee of
National Electronics and Computer Technology Center
• Member of the Executive Committee of Broadcasting and
Telecommunications Research and Development Fund
for the Public Interest
• Chairman of the Policy Driven and Strategic Planning
Sub-Committee, Broadcasting and Telecommunications Research
and Development Fund for the Public Interest
• Subcommittee of Monitoring and Evaluation of the Project,
Broadcasting and Telecommunications Research and Development
Fund for the Public Interest
• Director of Performance Evaluation of State Enterprise
• Member of the Bureau Committee of Expenditure Bureau Budget 2019
• Vice Chairman of the Extraordinary Commission considered studying
the national strategy
• Director of National Energy Reform

Position in affiliated companies
• None

Ownership in affiliated companies
• None

Percentage of ownership in DAD’s shares
• None

Interest in DAD
• None

Family relations with other directors
• None

History of legal offence during the last 10 years
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• None

นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล
•
•
•
•
•

กรรมการ ธพส.
กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ านและ
พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ ดั การ ธพส.

อายุ 63 ปี
ต�ำแหน่งงานอืน่ ในปัจจุบนั
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2562)
• กรรมการกฤษฎีกา

คุณวุฒกิ ารศึกษา

• เนติบัณทิตไทย
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

• หลักสูตร นักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 52
(พ.ศ. 2549 - 2550)
• การป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (2550)

ประสบการณ์ทำ� งาน
•
•
•
•
•

รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรรมการร่างกฎหมายประจ�ำ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
ผู้อ�ำนวยการศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผู้อ�ำนวยการกองยกร่างกฎหมาย ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยบูรพา

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกับ ธพส.
• ไม่มี

การถือหลักทรัพย์ในบริษทั อืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง

Mr. Thamanit Sumantakul
•
•
•
•
•

Director
Member of the Executive Committee		
Chairman of the Nomination and Remuneration
Committee
Chairman of the Corporate Governance and
Corporate Social Responsibility Committee
Chairman of the Evaluation and Compensation
(for Managing Directors) Committee

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

Educational Background

• The Barrister
• Bachelor of Laws, Thammasat University

Trainings

• Senior Executive Program I, Class 52 (2006-2007)
• National Defence Course,
Thailand National Defence College (2007)

Work Experience

• Deputy Secretary-General of the Council of State
• Permanent Law Councillor (Senior Expert)
• Director of the Federal Law Information Center,
the Office of the Council of State		
• Director of the Legal Drafting Division,
the Office of the Council of State 		
• Member of the Financial and Property Management Committee,
Burapha University

• ไม่มี

Position in affiliated companies

• ไม่มี

Ownership in affiliated companies

• ไม่มี

Percentage of ownership in DAD’s shares

• ไม่มี

Interest in DAD

• ไม่มี

Family relations with other directors

สัดส่วนการถือหุน้ ธพส. (ร้อยละ)

• None

การมีสว่ นได้สว่ นเสียใน ธพส.

• None

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

• None

ประวัตกิ ารกระท�ำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

• None
• None

History of legal offence during the last 10 years
• None
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นายชลัช ชินธรรมมิตร์
•
•
•

กรรมการ ธพส.
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหากรรมการผูจ้ ดั การ ธพส.

อายุ 49 ปี
ต�ำแหน่งงานอืน่ ในปัจจุบนั
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2562)

• กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบีบีจีไอ จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัทน�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการบริษัทโรงไฟฟ้าน�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด
• กรรมการบริษัทขอนแก่นแอลกอฮอล์ จ�ำกัด
• กรรมการบริษัทราชาเซรามิค จ�ำกัด
• กรรมการบริษัท KSL Real estate จ�ำกัด
• กรรมการบริษัทไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการบริษัทเคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการบริษัทบางจากไบโอฟูลแอล จ�ำกัด
• กรรมการบริษัทบางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จ�ำกัด

คุณวุฒกิ ารศึกษา

• บริหารธุรกิจมหาบัณทิต (M.B.A.) (Finance and Banking),
Mercer University, the United States of America
• บริหารธุรกิจบัณฑิต เอกการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรม

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 10
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 6
สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและ
การลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกับ ธพส.

Mr. Chalush Chinthammit
•
•
•

Director
Chairman of the Audit Committee
Member of the Nomination and Remuneration
(for Managing Director) Committee

Age 49 years
Other Current Positions
(As at 1 Janyuary 2019)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

President of BBGI PCL.
Director and Deputy Managing Director of Khon Kaen SugarIndustry PCL.
Director of Khon Kaen Sugar Power Plant Co., Ltd.
Director of Khon Kaen Alcohol Co., Ltd.
Director of Chengteh Chinaware (Thailand) Co., Ltd
Director of KSL Real Estate Co., Ltd.
Director of Thai Sugar Terminal PCL.
Director of KSL Greeninnovation PCL.
Director of Bangchakbiofuel Co., Ltd.
Director of Bangchakbioethanol (Chachoengsao) Co., Ltd.

Educational Background

• Master of Business Administration (M.B.A.) (Finance and Banking),
Mercer University, the United States of America
• Bachelor of Business Administration (B.B.A.) (Finance and Banking),
Assumption University

Trainings

• Director Accreditation Program (DAP) Class 17/2004,
Thai Institute of Directors
• Capital Market Academy Programs (CMA.) Class 10.
Capital Market Academy
• Thailand Energy Academy (TEA) Class 6,
Thailand Energy Academy
• Business and Industrial Development Program (BID) Class 3,
Institute of Business and Industrial Development

• กรรมการบริษทั ดีเอดี เอสพีวี จ�ำกัด (ตัง้ แต่วนั ที่ 27 เมษายน 2559)

Position in affiliated companies

• ไม่มี

Ownership in affiliated companies

• ไม่มี

Percentage of ownership in DAD’s shares

• ไม่มี

Interest in DAD

• ไม่มี

Family relations with other directors

• ไม่มี

History of legal offence during the last 10 years

การถือหลักทรัพย์ในบริษทั อืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง

• Director of DAD SPV Co., Ltd. (since 27 April 2016)

สัดส่วนการถือหุน้ ธพส. (ร้อยละ)

• None

การมีสว่ นได้สว่ นเสียใน ธพส.

• None

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

• None

ประวัตกิ ารกระท�ำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

• None
• None
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นายปกรณ์ อาภาพันธุ์

Mr. Pakorn Apaphant

•
•

•
•

•
•

กรรมการ ธพส.
ประธานกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศ
และการสือ่ สาร
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหากรรมการผูจ้ ดั การ ธพส.

อายุ 50 ปี
ต�ำแหน่งงานอืน่ ในปัจจุบนั
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2562)

• ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัทซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
• กรรมการบริหารส�ำนักงานเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

คุณวุฒกิ ารศึกษา

• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) (Civil Engineering),
Purdue University, Indiana, the United States of America
• วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (M.Sc.) Engineering (Civil Engineering),
Purdue University, Indiana, the United States of America
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

การอบรม

• หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุน่ ที่ 17 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยส�ำหรับนักบริหารระดับสูง
รุ่นที่ 20 (ปปร.20) สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรพลังงานส�ำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ (EEP 1) สถาบันพลังงานเพื่อ
อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุข
รุ่นที่ (4ส4) สถาบันพระปกเกล้า
• Audit Committee Program (ACP) รุ่น 34/2011 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 72/2008 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรผู้น�ำการเมืองยุคใหม่ รุ่น 3 (นมป.3) สถาบันพระปกเกล้า

ประสบการณ์ทำ� งาน

• กรรมการบริษัทดาต้า มายนิ่ง จ�ำกัด
• กรรมการบริหารส�ำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
• กรรมการและกรรมการตรวจสอบบริษัทตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จ�ำกัด
(มหาชน)

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกับ ธพส.

• กรรมการบริษัท ดีเอดี เอสพีวี จ�ำกัด (ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560)

การถือหลักทรัพย์ในบริษทั อืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
• ไม่มี

สัดส่วนการถือหุน้ ธพส. (ร้อยละ)
• ไม่มี

การมีสว่ นได้สว่ นเสียใน ธพส.
• ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน
• ไม่มี

ประวัตกิ ารกระท�ำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง
• ไม่มี

•
•

Director
Chairman of the Information and Communication
Management Committee
Member of the Audit committee
Member of the Nomination and Remuneration
(for Managing Director) Committee

Age 50 years
Other Current Positions
(As at 1 Janyuary 2019)

• Chairman of the board of Single Point Parts (Thailand) PCL.
• Director of Expressway Authority of Thailand
• Member of the Executive Director of Geo-Informatics and Space
Technology Development Agency (Public Organization)

Educational Background

• Doctor of Philosophy (Ph.D.) (Civil Engineering),
Purdue University, Indiana, the United States of America
• Master of Science (M.Sc.), Engineering (Civil Engineering),
Purdue University, Indiana, the United States of America
• Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering),
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

Trainings

• Corporate Governance for Director and Senior Executive of State
Enterprises and Public Organization Class 17,
King Prajadhipok’s Institute
• Politics and Governance in Democratic Systems for Executives, Class 20,
King Prajadhipok’s Institute
• Executive Energy Program (EEP 1),
The Institute of Industrial Energy, the Federation of Thai industries
• Promotion of a Peaceful Society, King Prajadhipok’s Institute
• Audit Committee Program (ACP), Class 34/2011,
Thai Institute of Directors
• Director Accreditation Program (DAP), Class 72/2008,
Thai Institute of Directors
• Political Leadership in the New Era, Class 3,
King Prajadhipok’s Institute

Work Experience

• Director of Data Mining Co., Ltd.
• Member of the Executive Committee of
Software Industry Promotion Agency (Public Organization)
• Director and the Audit Committee of Eastern Commercial Leasing PCL.

Position in affiliated companies

• Director of DAD SPV Co., Ltd. (since 1 August 2017)

Ownership in affiliated companies
• None

Percentage of ownership in DAD’s shares
• None

Interest in DAD
• None

Family relations with other directors
• None

History of legal offence during the last 10 years
• None
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นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์

Mr. Songpol Chevapanyaroj

•
•
•
•
•

•

•
•
•

กรรมการ ธพส.
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหาร ธพส.
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
และความรับผิดชอบต่อสังคม
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการความเสีย่ ง
กรรมการบริหารจัดการสารสนเทศและการสือ่ สาร
กรรมการสรรหากรรมการผูจ้ ดั การ ธพส.
รักษาการ กรรมการผูจ้ ดั การ ธพส.

อายุ 46 ปี
ต�ำแหน่งงานอืน่ ในปัจจุบนั
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2562)
•
•
•
•
•
•
•

กรรมการบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการองค์การเภสัชกรรม
กรรมการบริษัทเอสบี สยาม จ�ำกัด
กรรมการบริษัทสเปซแอทสยาม จ�ำกัด
กรรมการบริษัทเวนดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
กรรมการบริษัทดู เดย์ ดรีม จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการบริษัทเวดดิ้งพลัส จ�ำกัด

คุณวุฒกิ ารศึกษา

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) (Finance),
Case Western Reserve University, the United States of America
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (B.S.) (Finance), University of Findlay,
the United States of America

การอบรม

• หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังระดับสูง รุ่นที่ 3 กรมบัญชีกลาง
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 231/2016
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries
(CGI) รุ่นที่ 7/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำ� งาน
•
•
•
•
•

กรรมการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยจ�ำกัด (มหาชน)
รองกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการบริษัทเมืองไทยประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกับ ธพส.

• กรรมการบริษทั ดีเอดี เอสพีวี จ�ำกัด (ตัง้ แต่วนั ที่ 27 เมษายน 2559)

การถือหลักทรัพย์ในบริษทั อืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
• ไม่มี

สัดส่วนการถือหุน้ ธพส. (ร้อยละ)
• ไม่มี

การมีสว่ นได้สว่ นเสียใน ธพส.
• ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน
• ไม่มี

ประวัตกิ ารกระท�ำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง
• ไม่มี

•
•
•

•
•
•
•

Director
Member and Secretary the Executive Committee
Member and Secretary of the Corporate
Governance and Social Responsibility Committee
Member of the Nomination and Remuneration
Committee
Member of the Risk Management Committee
Member of the Information and Communication
Management Committee
Member of the Nomination and Remuneration
(for Managing Director) Committee
Acting Managing Director

Age 46 years
Other Current Positions
(As at 1 Janyuary 2019)
•
•
•
•
•
•
•

Director of Bangkok Commercial Asset Management PCL.
Director of The Government Pharmaceutial Organization
Director of SB Siam Co., Ltd.
Director of Space at Siam Co., Ltd.
Director of Vending Corporation Co., Ltd.
Director of Do Day Dream PCL.
Director of Wedding Plus Co., Ltd.

Educational Background

• Master of Business Administration (M.B.A.) (Finance),
Case Western Reserve University, the United States of America
• Bachelor of Science (Finance)
University of Findlay, the United States of America

Trainings

• Advanced Financial Management Class 3,
The Comptroller General’s Department
• Director Certification Program (DCP), Class 231/2016
Thai Institute of Directors
• Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI),
Class 7/2015, Thai Institute of Directors

Work Experience
•
•
•
•
•

Director of Krungthai Asset Management PCL.
Senior Executive Vice President of Krungthai Bank PCL.
Advisor to the President of Krungthai Bank PCL.
Executive Vice President of Kasikorn Bank PCL.
Director of Muang Thai Insurance PCL.

Position in affiliated companies

• Director of DHD SPV Co., Ltd. (since 27 April 2016)

Ownership in affiliated companies
• None

Percentage of ownership in DAD’s shares
• None

Interest in DAD
• None

Family relations with other directors
• None

History of legal offence during the last 10 years
• None
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คณะกรรมการบริษัท (ระหว่างปี 2561)
Board of Directors (During the year 2018)
นายพชร อนันตศิลป์

1

Mr. Patchara Anuntasilpa

ประธานกรรมการ
Chairman of the Board
(ปฏิบัติหน้าที่ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561)
(Performed duty until 30 September 2018)

2

นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์
Mr. Sompong Tantapart

รองประธานกรรมการ
Vice Chairman of the Board
(ปฏิบัติหน้าที่ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2561)
(Performed duty until 12 October 2018)

นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด

3

Ms. Banthornchome Kaewsa-ard

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

4

นายชนินทร์ จงเจริญยานนท์
Mr. Chanin Chongcharoenyanon

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

นายสุเมธ ดำ�รงชัยธรรม

5

Mr. Sumeth Damrongchaitham

กรรมการและเลขานุการ
Director and Secretary of the Board of Directors
(ปฏิบัติหน้าที่ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2561)
(Performed duty until 30 August 2018)
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คณะผู้บริหารบริษัท
Management Team
1

นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์
Mr. Songpol Chevapanyaroj

กรรมการ ธพส. รักษาการแทน
กรรมการผู้จัดการ
(ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2561)
Board of directors Acting Managing Director
(Took office on 31 August 2018)

นางจิรสา วงศ์ธรรมสรณ์

2

Mrs. Jirasa Wongthummasorn

รองกรรมการผู้จัดการ สายนโยบาย
Deputy Managing Director, Policy

3

นายฉัตรวิชญ์ เสริมดำ�รงศักดิ์
Mr. Chatwit Sermdumrongsak

รองกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ
Deputy Managing Director, Operation

นางสาวมลฤดี ชุติมาสกุล
Ms. Monruedee Chutimasakul

ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายบัญชี
(รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบัญชีและการเงิน)
(ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2561)
Director, Accounting
(Acting Assistant Managing Director - Accounting and Finance Division)
(Took office on 6 July 2018)
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4

5

นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์
Mr. Gran Chayavichitsilp

ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร
Senior Director, Corporate Communication

นายวรชัย ตั้งคุณาภรณ์

6

Mr. Worachai Tungkunaporn

ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ศูนย์อ�ำนวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร
Senior Director, Engineering and Building Management Center

7

นายไพบูลย์ พลประจักษ์
Mr. Paiboon Polprajak

ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย
Senior Director, Legal

นางพรรณี นิติศรวุฒิ

8

Mrs. Punnee Nitisorawut

ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง
Director, Strategy and Risk Management
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นายนิกรณ์ ณ ล�ำพูน

9

Mr. Nikorn Na Lamphun

ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Director, Human Resources

10

นายชยพล ลาภศิริ
Mr. Chayapol Larpsiri

ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายการตลาด และพัฒนาธุรกิจ
Director, Marketing and Business Development

นายกฤตานน ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 11
Mr. Krittanon Palakawong Na Ayudhya

ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
Director, General Administration

12

นางสาวภคพร ช้อนทอง
Ms. Pakkaporn Chontong

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

นางสาวอัมพรพิลาส วัฒนสุโพธิ์ 13
Ms. Ampornpilas Wattanasupho

ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
(ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561)
Director, Internal Audit
(Took office on 1 October 2018)
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ประวัติคณะผู้บริหารบริษัท
Personal Profile of Management Team
นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์

Mr. Songpol Chevapanyaroj

ประวัตกิ ารศึกษา
ปริญญาโท • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) (Finance),
			 Case Western Reserve University,
			 the United States of America
ปริญญาตรี • วิทยาศาสตรบัณฑิต (B.S.) (Finance), 		
			 University of Findlay,
the United States of America

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

รักษาการแทนกรรมการผูจ้ ดั การ

นางจิรสา วงศ์ธรรมสรณ์

รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายนโยบาย

ประวัตกิ ารศึกษา
ปริญญาโท • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

Board of directors Acting Managing Director

(Finance), Case Western Reserve University,
the United States of America
Bachelor Degree • Bachelor of Science (Finance)
University of Findlay,
the United States of America

Mrs. Jirasa Wongthummasorn
Deputy Managing Director, Policy

Educational Background
Master Degree • Master of Public Administration
			 สาขาวิชาการจัดการภาครัฐ
			 (Public Management), National Institute
			 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
			 of Development Administration (NIDA)
ปริญญาตรี • บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยสยาม Bachelor Degree • Bachelor of Business Administration
(Accounting), Siam University

นายฉัตรวิชญ์ เสริมด�ำรงศักดิ์

รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายปฏิบตั กิ าร

ประวัตกิ ารศึกษา
ปริญญาโท • เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาการ		

Mr. Chatwit Sermdumrongsak

Deputy Managing Director, Operation

Educational Background
Master Degree • Master of Economics (Economy Development),
			 เศรษฐกิจ) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
			 Financial Economics Program, National Institute
		
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
			 of Development Administration (NIDA)
ปริญญาตรี • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ บริหารทัว่ ไป Bachelor Degree • Bachelor of Business Administration
			 (General Admistration), Ramkhamhaeng University
			 มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• Bachelor of Laws, Ramkhamhaeng University
		 • นิตศิ าสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

นางสาวมลฤดี ชุติมาสกุล

Ms. Monruedee Chutimasakul

ประวัตกิ ารศึกษา
ปริญญาโท • บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี

			 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
			 วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ, CPA

Educational Background
Master Degree • Master of Accountancy, Thammasat University
Bachelor Degree • Bachelor of Business Administration
			 (Accounting), Rajamangala University of
Technology Krungthep (RMUTK), CPA

นายกรานต์ ฉายาวิจติ รศิลป์

Mr. Gran Chayavichitsilp

ประวัตกิ ารศึกษา
ปริญญาโท • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

Educational Background
Master Degree • Master of Public Administration,
			 Chulalongkorn University
• The Executive Management Academy, UCLA
Bachelor Degree • Bachelor of Business Administration (Marketing),
			 Rangsit University

ผูอ้ ำ� นวยการ ฝ่ายบัญชี (รักษาการ
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ สายบัญชีและการเงิน)

ผูอ้ ำ� นวยการอาวุโส ฝ่ายสือ่ สารองค์กร

			 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
		 • The Executive Management Academy, UCLA
ปริญญาตรี • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 		
			 มหาวิทยาลัยรังสิต

Director, Accounting (Acting Assistant Managing Director
- Accounting and Finance Division)

Senior Director, Corporate Communication
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นายวรชัย ตั้งคุณาภรณ์

ผูอ้ ำ� นวยการอาวุโส ศูนย์อำ� นวยการวิศวกรรม
และบริหารจัดการอาคาร

Mr. Worachai Tungkunaporn
Senior Director, Engineering
and Building Management Center

Educational Background
ประวัตกิ ารศึกษา
ปริญญาโท • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทัว่ ไป Master Degree • Master of Business Administration
(General Administration), National Institute of
			 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
			
Development Administration (NIDA)
ปริญญาตรี • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า Bachelor Degree • Bachelor
of Engineering (Electrical Engineering), 		
			 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
			 Khon Kaen University

นายไพบูลย์ พลประจักษ์

Mr. Paiboon Polprajak

ประวัตกิ ารศึกษา
ปริญญาโท • นิตศิ าสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
		 • เนติบณ
ั ฑิตไทย ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมาย

Educational Background
Master Degree • Master of Laws, Ramkhamhaeng University
• Thai Barrister, Institute of Legal Education,
			 Thai Bar Association
Bachelor Degree • Bachelor of Laws, Thammasat University

นางพรรณี นิติศรวุฒิ

Mrs. Punnee Nitisorawut

ประวัตกิ ารศึกษา
ปริญญาโท • ครุศาสตรมหาบัณฑิต

			 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ั ฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปริญญาตรี • บัญชีบณ

Educational Background
Master Degree • Master of Education, Bansomdejchaopraya 		
			 Rajabhat University
Bachelor Degree • Bachelor of Accountancy, Bangkok University

นายนิกรณ์ ณ ล�ำพูน

Mr. Nikorn Na Lamphun

ประวัตกิ ารศึกษา
ปริญญาโท • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

			 สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
			 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวนศาสตร์
			 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Educational Background
Master Degree • Master of Science (Human Resource and
			 Organization Development), National Institute of
			 Development Administration (NIDA)
Bachelor Degree • Bachelor of Science (Forestry),
			 Kasetsart University

นายชยพล ลาภศิริ

Mr. Chayapol Larpsiri

ประวัตกิ ารศึกษา
ปริญญาโท • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร
			 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
		 • Master of Business Administration
(General Management) (International Program),
			 Kasetsart University
ปริญญาตรี • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร
			 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Educational Background
Master Degree • Master of Science (Agricultural Economics), 		
			 Kasetsart University
		• Master of Business Administration
(General Management) (International Program),
			 Kasetsart University			
Bachelor Degree • Bachelor of Science (Agricultural Economics), 		
			 Kasetsart University

ผูอ้ ำ� นวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย

			 แห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
ปริญญาตรี • นิตศิ าสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผูอ้ ำ� นวยการ ฝ่ายกลยุทธ์และบริหารความเสีย่ ง

ผูอ้ ำ� นวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ผูอ้ ำ� นวยการ ฝ่ายการตลาด และพัฒนาธุรกิจ
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Senior Director, Legal

Director, Strategy and Risk Management

Director, Human Resources

Director, Marketing and Business Development

นายกฤตานน ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

Mr. Krittanon Palakawong Na Ayudhya

ประวัตกิ ารศึกษา
ปริญญาโท • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม

Educational Background
Master Degree • Master of Arts, Kasetsart University
Bachelor Degree • Bachelor of Arts, Ramkhamhaeng University

ผูอ้ ำ� นวยการ ฝ่ายบริหารทัว่ ไป

			 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์
			 มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

นางสาวภคพร ช้อนทอง

ผูอ้ ำ� นวยการ ศูนย์อำ� นวยการวิศวกรรม
และบริหารจัดการอาคาร

Director, General Administration

Ms. Pakkaporn Chontong

Director, Engineering
and Building Management Center

Educational Background
ประวัตกิ ารศึกษา
ปริญญาโท • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทรัพยากรกายภาพ Master Degree • Master of Science,
(Facility Management), Chulalongkorn University
			 facility management จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Bachelor
Degree
•
Bachelor
of Business Administration
ปริญญาตรี • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทัว่ ไป
(Management),
Suan Sunandha Rajabhat University
			 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

นางสาวอัมพรพิลาศ วัฒนสุโพธิ์

Ms. Ampornpilas Wattanasupho

ประวัตกิ ารศึกษา
ปริญญาโท • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

			 สาขาวิชาการตรวจสอบภายใน
			 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ั ฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปริญญาตรี • บัญชีบณ

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

นายสุเมธ ด�ำรงชัยธรรม

นายสุรชัย สกุลเตชะธนา

(ปฏิบัติหน้าที่ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2561
เนื่องจากลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการ)

(ปฏิบัติหน้าที่ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
เนื่องจากเกษียณอายุ)

Mr. Sumeth Damrongchaitham

Mr. Surachai Skultaechatana

(Performed duty until 30 August 2018
due to resignation)

(Performed duty until 30 September 2018
due to retirement)

ผูอ้ ำ� นวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน

กรรมการผูจ้ ดั การ

Managing Directors

Director, Internal Audit

ผูอ้ ำ� นวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน

Senior Director, Internal Audit
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รางวัลแห่งความภาคภูมิ ใจ
Honorary Awards

ปี 2561 (2018)

ปี 2560 (2017)

ปี 2559 (2016)
ปี 2558 (2015)

รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น
ธพส. มีการพัฒนาด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ
อย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดท�ำแผนงานโครงการสารสนเทศ
เ พื่ อ ส นั บ ส นุ น ก า ร ท� ำ ง า น ทั้ ง ภ า ย ใ น แ ล ะ ภ า ย น อ ก
องค์ ก ร และการพั ฒ นาระบบเพื่ อ น� ำ ไปสู ่ อ งค์ ก รดิ จิ ทั ล
ในอนาคต นอกจากนี้ ยั ง มี โ ครงการที่ ส นั บ สนุ น ให้ ก ลุ ่ ม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งาน
และปรับปรุงประสิทธิภาพการด�ำเนินงานให้สะดวก รวดเร็ว
และคุ้มค่าต่อการจัดท�ำโครงการ โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งผลให้ในปี 2561 ธพส. ได้รับรางวัล
รัฐวิสาหกิจดีเด่น ประเภท “รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น
ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 2
จึงนับเป็นการสร้างความภาคภูมิใจและเป็นขวัญก�ำลังใจให้
ผู้บริหารและพนักงานมีความมุ่งในในการพัฒนาปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานต่อไป
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State-owned Enterprise of
the Year Awards
DAD has continuous development in information
management by creating an information project plan to
support work both inside and outside the organization and
system development to lead the digital organization in the
future. In addition, there are projects that support various
stakeholders can connect to each other effectively
In order to comply with the requirements for use and improve
operational efficiency to be convenient, fast and worth
the project preparation by taking into account the benefits
for stakeholders. As a result, in 2018, DAD received
the Outstanding State Enterprise Award for “Outstanding
Enterprise Development Award In information management”
for the second consecutive year, that bringing pride and
morale for executives and employees to focus on the
development of operational efficiency.

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

Dhanaphiphat Building received
the certification of sustainable
building standards Pre-Certification
at the Platinum level from the
German Sustainable Building
Council (German Sustainable
Building Council – DGNB)

อาคารธนพิพัฒน์เป็นอาคารส�ำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของ
ธพส. ภายใต้หลักแนวคิดที่มุ่งเน้นความยั่งยืนส�ำหรับอาคาร
ส�ำนักงาน โดยเป้าหมายหลักของแนวคิดนีค้ อื เพือ่ ให้เกิดความ
สมดุลระหว่างคุณภาพทางนิเวศวิทยา เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม เพือ่ เป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุง่ มัน่ ของ ธพส.
ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ธพส.จึงด�ำเนินการตามมาตรฐาน
เพือ่ ทีจ่ ะได้รบั การรับรองระดับแพลทินมั จากสภาอาคารยัง่ ยืน
แห่งเยอรมัน (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen,
DGNB)
“อาคารธนพิพฒ
ั น์” แปลว่า อาคารทีเ่ จริญด้วยทรัพย์สมบัติ
อันเป็นศิรมิ งคล อาคารนีม้ กี ารออกแบบภายใต้แนวคิดการน�ำ
รูปทรงปีกนกวายุภักษ์มาเป็นโครงของตัวอาคาร สื่อถึงความ
เป็นส่วนหนึง่ ของกระทรวงการคลังและกรมธนารักษ์ โดยมุง่ เน้น
ออกแบบให้เป็นอาคารอนุรกั ษ์พลังงานทีใ่ ส่ใจสิง่ แวดล้อม และใช้
พลังงานอย่างคุม้ ค่า ค�ำนึงถึงประสิทธิภาพการใช้งานในอนาคต
ตั้งแต่กระบวนการก่อสร้าง ไปจนถึงการบ�ำรุงรักษาอาคารที่
ค�ำนึงถึงปัจจัยส�ำคัญที่ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน ทั้งพลังงาน
สิง่ แวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม โดยเน้นทัง้ ความโดดเด่นของ

Dhanaphiphat building is the new head office buiding
of DAD under the concept of sustainability oriented for
office buildings. The main goal of this concept is to
create a balance between ecological, economic, social and
cultural quality in order to demonstrate the commitment of
DAD in sustainable development. Therefore, DAD follows
the standard in order to receive a platinum certification
from German Sustainable Building Council (Deutsche
Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, DGNB).
“Dhanaphiphat Building” means buildings that grow
with wealth. This building is designed under the concept
of bringing the Vayupak wing shape into the structure of
the building represented as part of the Ministry of Finance
and the Treasury Department. Focusing on designing to
be an energy conservation building that is environmentally
conscious and use energy efficiently taking into account the
efficiency of future use since the construction process to
maintenance of buildings that take into account important
factors covering all aspects, including energy, environment,
economy and society by emphasizing both the outstanding
design along with sustainable innovation whether using the
45
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การออกแบบควบคู่กับนวัตกรรมที่ย่ังยืน ไม่ว่าจะเป็นการใช้
แผงบังแดดปรับทิศทางอัตโนมัตติ ามทิศทางของแสงแดด ควบคู่
กับการใช้กระจก Low-E และการติดตั้งฉนวนบริเวณผนัง
ฝ้าเพดาน และหลังคา เพื่อป้องกันความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร,
การใช้ระบบ Energy Recovery wheel หรือระบบปรับอากาศทีน่ ำ�
ความเย็นจากอากาศทีป่ ล่อยทิง้ จากการท�ำความเย็นในอาคาร
มาแลกเปลีย่ นพลังงานกับอากาศบริสทุ ธิจ์ ากภายนอกอาคาร,
มีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar PV) พร้อมระบบควบคุม
และบันทึกค่าพลังงานเพือ่ ควบคุมการใช้พลังงาน,มีสถานีชาร์จ
ไฟฟ้า เพือ่ รองรับและส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า พร้อมทัง้ เปิด
ให้บริการรถยนต์ไฟฟ้าขนส่งสาธารณะภายในโครงการ , มีระบบ
เปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ เพือ่ ช่วยประหยัดพลังงาน , มีระบบไฟทีใ่ ห้
ระดับความสว่างทีเ่ หมาะสมและมีการป้องกันการสะท้อนเข้าตา,
เลือกใช้วสั ดุกอ่ สร้างทีม่ สี ารประกอบอินทรียร์ ะเหยต�ำ่ (Low VOC)
เพื่อให้อาคารมีความปลอดภัยส�ำหรับผู้ใช้อาคาร, เลือกใช้
สุขภัณฑ์ประหยัดน�้ำ, มีพื้นที่สีเขียวส�ำหรับพักผ่อนที่ส�ำคัญ
อาคารนีย้ งั ได้มกี ารออกแบบให้มรี ะบบเติมอากาศบริสทุ ธิเ์ ป็น
ไปตามมาตรฐาน เพือ่ สุขภาพและประสิทธิภาพการท�ำงานของ
พนักงาน และยังมีการออกแบบทีเ่ น้น Universal Design รองรับ
กลุม่ ผูส้ งู อายุ เด็กและผูพ้ กิ าร เพือ่ ให้เข้าถึงบริการของ ธพส. ได้
อย่างสะดวก ด้วยเหตุนี้ อาคารธนพิพฒ
ั น์ จึงได้รบั การรับรอง
เกณฑ์มาตรฐานอาคารยัง่ ยืน Pre-Certification ในระดับแพลตตินมั่
จากสภาอาคารยั่งยืนของเยอรมัน (German Sustainable
Building Council – DGNB) ก่อนการก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ
ซึง่ มีองค์ประกอบทางคุณภาพหลายด้าน ไม่วา่ จะเป็นคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม คุณภาพทางเศรษฐกิจ คุณภาพทางสังคมและ
วัฒนธรรมการท�ำงาน คุณภาพทางเทคนิค คุณภาพกระบวนการ
และคุณภาพของไซด์งาน ซึง่ ถือเป็นอาคารส�ำนักงานและอาคาร
ภาครัฐแห่งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทีไ่ ด้รบั การรับรอง
มาตรฐานดังกล่าว และอาคารหลังนีย้ งั เป็นต้นแบบของอาคาร
ภาครัฐต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ทั้งยังเป็นศูนย์การเรียนรู้อาคาร
อนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานส� ำ หรั บ ภาครั ฐ ภาคเอกชน และสถาบั น
การศึกษา อีกด้วย ธพส.มุง่ มัน่ เพิม่ ศักยภาพและบูรณาการด้าน
การให้บริการแก่ประชาชน ทั้งยังค�ำนึงถึงการดูแลและใส่ใจ
สิง่ แวดล้อมทีเ่ ริม่ ตัง้ แต่พนักงาน ตลอดจนการก่อสร้างอาคารที่
ช่วยประหยัดพลังงาน ซึง่ อาคารธนพิพฒ
ั น์จะเป็นส่วนหนึง่ ทีช่ ว่ ย
อนุรกั ษ์พลังงานและสิง่ แวดล้อม คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ ลดค่าใช้จา่ ย
เพิม่ เติม มีสขุ ภาพดีชว่ ยลดการเจ็บป่วย การก่อสร้างอาคารใช้
ทรัพยากรน้อยลง ปล่อยก็าซเรือนกระจกลดลง จากการรีไซเคิล
วัสดุ ลดของเสียเป็นการปกป้องสิง่ แวดล้อม
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sun visor, adjust the direction automatically according to
the direction of sunlight. Coupled with the use of low-E
glass and the installation of insulation on walls, ceilings
and roofs to prevent heat entering the building to prevent
heat entering the building, using the Energy Recovery wheel
system or air conditioning system that brings coolness from
the air released from cooling in the building to exchange
energy with fresh air from outside the building, using solar
power (Solar PV) with control and energy saving system to
control energy consumption, with electric charging stations
to support and promote the use of electric cars along with
the opening of electric cars, public transportation within
the project, with automatic power-off system to help save
energy, there is a power system that provides optimum
brightness levels and has protection against eye reflection,
choose building materials with low volatile organic
compounds (Low VOC) in order to ensure the building is
safe for building users, use water-saving sanitary ware,
have green space for relaxation. This building has also
been designed to have a filling system. Fresh air meets
standards for health and performance of employees and
also has a design that focuses on Universal Design to
support the elderly group children and disabled people
to provide convenient access to the services of DAD.
For this reason, Dhanaphiphat Building Therefore received
the certification of sustainable building standards
Pre-Certification At the Platinum level from the German
Sustainable Building Council (German Sustainable Building
Council – DGNB) before the construction of the building
is completed which has many quality components whether
it is environmental quality, economic quality social quality
and work culture, technical quality, process quality and
the quality of the job site which is considered as the first
office building and government building in Southeast Asia
that has been certified as such. Besides, this building
is also the prototype of various government buildings
that will happen It is also a learning center for energy
conservation buildings for the public sector, the private
sector and educational institutions. DAD is committed to
increasing the potential and integration of services to the
people. It also takes into account the care and attention
of the environment starting from employees. As well as
building construction that saves energy Dhanaphiphat
Building will be a part that helps conserve energy and the
environment, better quality of life, reduce additional costs,
healthy and help reduce illness, building construction
uses fewer resources, release the greenhouse glass from
material recycling and reduce waste to protect the
environment.

รางวัล ประเภทตราสัญลักษณ์
“กฟน.อาคารประหยัดพลังงานดีเลิศ”
ธพส. ได้ ส ่ ง อาคารรั ฐ ประศาสนภั ก ดี (อาคารบี )
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เข้ า ร่ ว มโครงการส่ ง เสริ ม การปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ใช้พลังงานในอาคาร ปีที่ 5 (ประเภทอาคารส�ำนักงาน)
ได้ ผ ่ า นเกณฑ์ ร ะดั บ ที่ 1 และได้ ส มั ค รเข้ า ร่ ว มประกวด
ตราสั ญ ลั ก ษณ์ ในระดั บ ที่ 2 โดยได้ ผ ่ า นเกณฑ์ แ ละการ
พิ จ ารณาจากการไฟฟ้ า นครหลวง (กฟน.)ให้ ไ ด้ รั บ
ตราสัญลักษณ์ ระดับที่ 2 “กฟน.อาคารประหยัดพลังงานดี
เลิศ” พร้อมเงินรางวัล 1,000,000 บาท โดยได้รบั มอบรางวัล
และตราสัญลักษณ์ “MEA Energy Saving Building 2017”
เมือ่ วันที่ 27 มีนาคม 2561 ณ โรงละครเคแบงค์สยามพิฆเนศ
ศูนย์การค้าสยามสแควร์วนั กรุงเทพฯ

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

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม

สถานะทางการเงิน
รายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ก�ำไร (ขาดทุน) ส�ำหรับปี
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
สินทรัพย์
หนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
สภาพคล่องทางการเงิน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)
กิจกรรมการด�ำเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
(ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
อัตราส่วนทางการเงิน
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)
Return on Equity (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ร้อยละ)
Return on Assets (%)
อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อทุน (เท่า)
Debt to Equity Ratio (Time)
อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)
Debt to Total Asset Ratio (Time)
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า)
Current Ratio (Time)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร (เท่า)
Return on Fixed Asset (Time)
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งบการเงิน ธพส.

2561

2560

2559

2561

2560

2559

2,857.25
855.23
1,390.41
80.71

3,657.56
1,096.44
1,392.28
296.74

2,985.17
1,007.94
1,396.40
-

2,640.16
848.55
1,437.83
80.71

3,486.43
1,089.81
1,460.14
296.74

2,864.24
1,001.26
1,516.73
-

530.90
872.10
580.83
273.07
639.74
346.25
(0.37)
(1.79)
0.35
(0.37)
(1.79)
0.35
530.53
870.31
581.18
272.70
637.95
346.60
25,725.21 25,154.14 23,837.81 19,602.30 20,130.54 19,632.05
22,806.83 22,758.29 22,312.27 19,071.43 19,864.36 20,003.82
2,918.38 2,395.85 1,525.54
530.87
266.18 (371.77)
856.19

798.95

685.68

(170.84)

(62.87)

(126.52)

(913.20)
(14.22)
(71.23)

(529.73)
(14.93)
254.28

(743.77)
(14.93)
(73.02)

(13.36)
112.88
(71.32)

134.73
183.67
255.53

(83.18)
137.77
(71.93)

530.57
459.33

276.28
530.57

349.30
276.28

529.21
457.88

273.68
529.20

345.61
273.68

18.19%

36.40%

38.07%

51.44%

240.34%

(93.14%)

2.06%

3.47%

2.44%

1.39%

3.18%

1.76%

7.81

9.50

14.63

35.92

74.63

(53.81)

0.89

0.90

0.94

0.97

0.99

1.02

2.04

2.25

1.73

1.28

1.51

0.90

0.02

0.04

0.03

0.02

0.04

0.02

การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ

Management Discussion and Analysis: MD & A
ข้อมูลทั่วไป

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

ความเป็นมาและลักษณะธุรกิจ

กระทรวงการคลังถือหุน้ ทัง้ หมดเป็นจ�ำนวน 25,833,810 หุน้
หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
บริษทั ธนารักษ์พฒ
ั นาสินทรัพย์ จ�ำกัด ด�ำเนินการ โครงการ
ศูนย์ราชการ โดยท�ำสัญญาเช่าที่ราชพัสดุจากกรมธนารักษ์
เป็นระยะเวลา 33 ปี โดย 3 ปีแรก (ปี 2548-2551)
ด�ำเนินการก่อสร้างอาคาร และอีก 30 ปี (ปี 2551-2581)
บริหารอาคารให้เช่าแก่หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ที่มอบอ�ำนาจ
ให้กรมธนารักษ์เป็นผู้ท�ำสัญญาเช่าแทน
บริษทั ดีเอดี เอสพีวี จ�ำกัด (เอสพีว)ี เป็นนิตบิ คุ คลเฉพาะกิจ
ที่ประกอบธุรกิจการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ภายใต้
โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ของโครงการศูนย์ราชการ
ที่ได้รับอนุมัติจาก ก.ล.ต. ตามพระราชก�ำหนดนิติบุคคล
เฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540
ซึ่งถือเป็นบริษัทย่อยของ ธพส. โดยจดทะเบียนจัดตั้งเป็น
นิตบิ คุ คลประเภทบริษทั จ�ำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 10,000 บาท
ธพส. ถือหุ้น 490 หุ้น เป็นเงิน 4,900 บาท หรือ คิดเป็น
ร้อยละ 49 ของทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว
ในการจัดท�ำงบการเงินรวม ธพส. ได้รวมงบการเงินของ
เอสพีวีเข้ามาอยู่ในรายงานด้วย โดยได้ตัดรายการระหว่างกัน
และยอดคงเหลือที่มีสาระส�ำคัญออกแล้ว

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2547
อนุมัติให้กระทรวงการคลัง (โดยกรมธนารักษ์) ด�ำเนินการ
โครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ทัง้ นี้ กระทรวงการคลัง
ได้จัดตั้งบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ำกัด (ธพส.) ซึ่งมี
ฐานะเป็ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ว ่ า ด้ ว ยวิ ธี ก าร
งบประมาณพ.ศ.2502 โดยกระทรวงการคลั ง ถื อ หุ ้ น
ร้อยละ 99.99 (เก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้า) ของทุนจดทะเบียน
ของ ธพส. และให้กรมธนารักษ์เป็นหน่วยงานก�ำกับดูแล
ธพส. ซึ่ง ธพส. จะท�ำหน้าที่ลงทุนก่อสร้างอาคาร และบริหาร
โครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร และบริหารจัดการ
ทรัพย์สินอื่นของรัฐตามนโยบายรัฐบาล

ทุนจดทะเบียน
บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ำกัด มีทุนจดทะเบียน
จ� ำ นวน 258,338,120 บาท (ช� ำ ระแล้ ว เต็ ม จ� ำ นวน)
โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ ทั้งสิ้นจ�ำนวน 25,833,812 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

1. ผลการด�ำเนินงานของ ธพส. และบริษัทย่อย
ข้อมูลที่ส�ำคัญทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท
สถานะทางการเงิน

ปี 2561

ปี 2560

เปลี่ยนแปลง (% yoy)

ปี 2559

รายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ก�ำไร (ขาดทุน) ส�ำหรับปี

2,857.25

3,657.56

(21.88%)

2,985.17

855.23
1,390.41
80.71
530.90

1,096.44
1,392.28
296.74
872.10

(22.00%)
(0.13%)
(72.80%)
(39.12%)

1,007.94
1,396.40
580.83

ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
สินทรัพย์
หนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น

(0.37)
530.53
25,725.21
22,806.83
2,918.38

(1.79)
870.31
25,154.14
22,758.29
2,395.85

(79.26%)
(39.04%)
2.27%
0.21%
21.81%

0.35
581.18
23,837.81
22,312.27
1,525.54
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รายได้ของ ธพส. และบริษัทย่อย

ค่าใช้จ่ายของ ธพส. และบริษัทย่อย
(หน่วย : ล้านบาท)

687.69

3500

2500

229.32
104.10
458.65

2000

904.60

173.10
358.43

124.21
344.56

22.06
419.58

400.35

861.52

861.52

1500
1,135.18

1,123.37

1000

268.72

110.97

37.21

3000

(หน่วย : ล้านบาท)

1200

1,143.56

261.51

1000
88.90

700

21.37
244.71

214.98

600

200.55

561.64

551.35

545.88

400
200

500
0

2561
ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าการเงิน
รายได้ค่าบริการโครงการ
ศูนย์ราชการฯ
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
พื้นที่ธุรกิจโครงการศูนย์ราชการฯ

0

2559

2560

รายได้ค่าบริการสนามกอล์ฟ
รายได้ค่าบริการศูนย์ประชุม
และโรงแรม
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น

ธพส. และบริษัทย่อยมีรายได้รวมในปี 2561 จ�ำนวน
2,857.25 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จ�ำนวน 800.31
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 21.88 เป็นผลมาจากการที่ไม่มี
รายได้ค่าบริการศูนย์ประชุมและโรงแรม เนื่องจาก ธพส.
ได้ด�ำเนินโครงการให้สิทธิเอกชนร่วมลงทุนในสิทธิการเช่า
อาคารศูนย์ประชุมและโรงแรมไปแล้วในปี 2560 และรายได้อนื่
ลดลง

2561

2560

ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ
โครงการศูนย์ราชการฯ

2559
ต้นทุนบริการสนามกอล์ฟ
ต้นทุนบริการศูนย์ประชุม
และโรงแรม

ค่าใช้จ่ายในการบริการ

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

2. ฐานะการเงินของ ธพส. และบริษัทย่อย
โครงสร้างสินทรัพย์
30000

170.65
724.05
1,203.14
7,018.05

25000

718.92
1,027.21
6,349.65

138.31
740.02
1,450.38
4,476.69
17,032.41

16,874.10

16,609.32

25000
20000

10000

5000

5000

2561
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดและเงินลงทุน
อุปกรณ์, สิทธิการเช่า

2560

2559
ลูกหนี้
สินทรัพย์อื่น

ธพส. และบริษทั ย่อยมีสนิ ทรัพย์รวมในปี 2561 จ�ำนวน
25,725.21 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2560 จ�ำนวน 571.07
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.27 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้น
ของเงินลงทุนในสัญญา Swap Agreements และการเพิ่มขึ้น
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455.94

431.65

355.73

505.96
1,369.22

484.97
1,317.38

25,000.00

25,000.00

122.88
1.343.67
25,000.00

15000

10000

0

(หน่วย : ล้านบาท)

30000

184.26

20000
15000

โครงสร้างหนี้สิน

(หน่วย : ล้านบาท)

0

2561
2560
หุ้นกู้
รายได้ค่าเช่า/บริการรับล่วงหน้า

2559
หนี้สินอื่น
เจ้าหนี้

ของอาคารและอุ ป กรณ์ เนื่ อ งจากมี ก ารก่ อ สร้ า งอาคาร
ส�ำนักงานแห่งใหม่ของ ธพส.
ธพส. และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมในปี 2561จ�ำนวน
22,806.83 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2560 จ�ำนวน 48.54
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.21

ผลการด�ำเนินงานของ ธพส. เทียบกับเป้าหมายองค์กร
1. ภาพรวมผลการด�ำเนินงานของ ธพส.
หน่วย : ล้านบาท
ปี 2561

ผลการด�ำเนินงานของ ธพส.

ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าการเงิน
รายได้ค่าเช่า/ค่าบริการ ภาครัฐ-ศูนย์ราชการฯ
รายได้ค่าเช่า/ค่าบริการพื้นที่ธุรกิจ-ศูนย์ราชการฯ
รายได้ค่าบริการสนามกอล์ฟ
รายได้ค่าบริการศูนย์ประชุมและโรงแรม
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ต้นทุนค่าเช่า/ค่าบริการโครงการศูนย์ราชการฯ
ต้นทุนบริการสนามกอล์ฟ
ต้นทุนบริการศูนย์ประชุมและโรงแรม
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
ก�ำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ก�ำไร (ขาดทุน) ส�ำหรับปี
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี

เกิดจริง-เป้าหมาย

ปี 2560

ปี 2559

เกิดจริง

เป้าหมาย

% เพิ่ม (ลด)

เกิดจริง

เกิดจริง

1,123.37

1,123.37

-

1,135.19

1,143.56

904.59
458.65
104.10
12.24
37.21
2,640.16

904.59
400.51
29.37
2,457.84

14.52%
26.69%
7.42%

861.52
419.58
22.06
358.43
1.96
687.69
3,486.43

861.52
400.35
344.56
3.28
110.97
2,864.24

551.35
88.90
208.30
848.55

587.31
254.43
841.74

(6.12%)
(18.13%)
0.81%

561.64
21.37
268.72
238.08
1,089.81

545.88
261.51
193.87
1,001.26

1,791.61
1,437.83
353.78
80.71
273.07
(0.37)
272.70

1,616.10
1,435.98
180.12
36.02
144.10
144.10

10.86%
0.13%
96.41%
124.07%
89.50%
89.24%

2,396.62
1,460.14
936.48
296.74
639.74
(1.79)
637.95

1,862.98
1,516.73
346.25
0.35
346.60

ผลการด�ำเนินงานปี 2561 เมือ่ เทียบกับเป้าหมายองค์กร
ธพส. มีก�ำไรเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี 272.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากเป้าหมายองค์กร 128.60 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
89.24 และลดลงจากปีก่อน 365.25 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 57.25 เป็นผลมาจากไม่มรี ายได้คา่ บริการศูนย์ประชุม
และโรงแรม เนือ่ งจาก ธพส. ได้ดำ� เนินโครงการให้สทิ ธิเอกชน
ร่วมลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารศูนย์ประชุมและโรงแรมไปแล้ว
ในปี 2560 และรายได้อนื่ ลดลง 650.48 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 94.59

ธพส. มีค่าใช้จ่ายรวมปีบัญชี 2561 จ�ำนวน 848.55
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเป้าหมายองค์กร จ�ำนวน 6.81 ล้านบาท
หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.81 และลดลงจากปีกอ่ นจ�ำนวน 241.26
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 22.14 เป็นผลมาจากไม่มีต้นทุน
บริการศูนย์ประชุมและโรงแรม
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2. ภาพรวมฐานะการเงินของ ธพส.
หน่วย : ล้านบาท
ฐานะการเงิน ของ ธพส.

ปี 2561

เกิดจริง-เป้าหมาย

ปี 2560

ปี 2559

เกิดจริง

เป้าหมาย

% เพิ่ม (ลด)

เกิดจริง

เกิดจริง

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

457.88

728.74

(37.17%)

529.20

273.68

เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
ที่ถึงก�ำหนดช�ำระในหนึ่งปี
สินค้าคงเหลือ
เงินสมทบค่าก่อสร้างค้างรับ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

440.00
74.36
343.70
473.77

48.54
335.70
473.77

53.19%
2.38%
-

800.00
67.90
344.61
459.19

74.85
359.30
355.83

0.26
301.91
150.72

301.91
84.03

79.36%

0.27
301.91
159.22

1.09
301.91
114.62

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม

17,359.70
19,602.30

17,281.58
19,254.27

0.45%
1.81%

17,468.24
20,130.54

18,150.77
19,632.05

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
รายได้ค่าเช่า/ค่าบริการรับล่วงหน้า
เงินกู้ยืมที่ถึงก�ำหนดช�ำระในหนึ่งปี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้เช่าซื้อ
หนี้สินจากการโอนสิทธิฯ
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินรวม
ทุน
ทุนส�ำรองตามกฎหมาย
ก�ำไร (ขาดทุน) สะสม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

296.13
1,369.22
91.98
16,891.04
377.45
45.60
19,071.42
258.34
0.44
272.10
530.88

1,521.30
243.01
16,850.68
200.55
10.21
18,825.75
258.34
170.18
428.52

(10.00%)
(62.15%)
0.24%
88.21%
346.62%
1.30%
59.89%
23.89%

321.52
1,317.37
121.98
17,732.52
296.74
74.23
19,864.36
258.34
7.84
266.18

220.15
1,343.67
82.84
3.68
18,317.99
35.49
20,003.82
258.34
(630.11)
(371.77)

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

19,602.30

19,254.27

1.81%

20,130.54

19,632.05

ฐานะทางการเงินปีบัญชี 2561 เมื่อเทียบกับเป้าหมาย
องค์กร ธพส. มีสินทรัพย์รวม จ�ำนวน 19,602.30 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ จากเป้าหมายองค์กรจ�ำนวน 348.03 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 1.81 และลดลงจากปีก่อน จ�ำนวน 528.24 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 2.62 เป็นผลมาจากในปี 2561 มีรายการ
ส�ำคัญที่ส่งผลกระทบกับสินทรัพย์ ดังนี้
• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลงจากปีก่อน
71.32 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 13.48
• เงินลงทุนชัว่ คราว ลดลงจากปีกอ่ น 360.00 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 45.00 เนื่องจากมีการน�ำเงิน
ไปใช้ในการก่อสร้างอาคารส�ำนักงานแห่งใหม่ของ
ธพส. ซื้ออุปกรณ์และเครื่องใช้ส�ำนักงาน รวมทั้ง
การปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์และครุภัณฑ์
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• สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ลดลงจากปีกอ่ น 108.54 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 0.62 เป็นผลมาจากการลดลงของ
ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิ 279.35 ล้านบาท
การลดลงของสิทธิการเช่า-สุทธิ 31.95 ล้านบาท
แต่ในทางกลับกัน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิเพิ่มขึ้น
207.88 ล้านบาท
ธพส. มีหนีส้ นิ รวม จ�ำนวน 19,071.42 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
จากเป้าหมายองค์กร จ�ำนวน 245.67 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1.30 และลดลงจากปีก่อน จ�ำนวน 792.94 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 3.99 โดยในปี 2561 มีรายการที่ส�ำคัญ
ส่งผลกระทบกับหนี้สิน ได้แก่
• เจ้ า หนี้ ก ารค้ า และเจ้ า หนี้ อื่ น ลดลงจากปี ก ่ อ น
25.39 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.90

• รายได้คา่ เช่า/ค่าบริการรับล่วงหน้า เพิม่ ขึน้ จาก
ปีกอ่ น 51.85 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.94
• หนี้สินหมุนเวียนอื่น ลดลงจากปีก่อน 30.00
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 24.59
• หนี้สินจากการโอนสิทธิเรียกร้อง ลดลงจาก
ปีกอ่ น 841.48 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.75
• หนี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได้ ร อตั ด บั ญ ชี เพิ่ ม ขึ้ น จาก
ปีกอ่ น 80.71 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 27.20
• หนี้สินไม่หมุนเวียน ลดลงจากปีก่อน 28.63
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 38.57
ส่งผลให้ ธพส. มีกำ� ไรสะสมจ�ำนวน 272.10 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ จากเป้าหมายองค์กรจ�ำนวน 101.92 ล้านบาท
หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 59.89 และเพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น จ�ำนวน
264.26 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3,370.66 รวมมี
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ในปี 2561 จ�ำนวน 530.88 ล้านบาท

การประกวดถ่ายภาพนิง่
“อาคารอนุรก
ั ษ์พลังงานทีย
่ งั่ ยืน”
ประเภทประชาชนทัว่ ไป

1

ชื่อภาพ เคียงคู่สิ่งแวดล้อม
โดย นายพลฤทธิ์ ฐิติวริทธินันท์

บุคคลอ้างอิงอื่น
บริษัทดีเอดี เอสพีวี จ�ำกัด
ผูบ
้ ริหารจัดการโครงการ
(Transaction administrator)

บริษทั คอนดูอทิ แมนเนจเมนท์ เซอร์วสิ เซส จ�ำกัด
179 อาคารบางกอกซิตที้ าวเวอร์ ชัน้ 25 ถนนสาทรใต้
แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2343 9628 โทรสาร 0 2343 9687-88
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และตัวแทนช�ำระเงิน
(Shareholders’ Representative)

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

ชื่อภาพ สะท้อนความงามแห่งธรรมชาติ
และโครงสร้างที่ยั่งยืน
โดย นางสาวชัชวรรณ รัตนทิพย์

2

3

ชื่อภาพ อาคารพลังงานแสงอาทิตย์
โดย นายโอภาส อังวรกุล

ประเภทนักเรียน-นักศึกษา

นายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนช�ำระเงิน
(Registrar and Paying Agent)

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล
เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2299 2349, 0 2299 2350
ผู้สอบบัญชี (Auditor)

บริษทั ส�ำนักงานอีวาย จ�ำกัด
ชัน้ 33 เลครัชดาออฟฟิส คอมเพล็กซ์ เลขที่ 193/136-7
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0 2264 0909 ต่อ 16017

1

ชื่อภาพ ความสวยงามของตึก
โดย นายศุภชัย สีตาบุตร

ผู้จัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Agency)

บริษัทฟิทซ์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (“FITCH”)
อาคาร Park Ventures ชั้น 17 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2108 0163
บริษัททริส เรทติ้ง จ�ำกัด (“TRIS”)
191 อาคารสีลมคอมเพลกซ์ ชั้น 24 ถนนสีลม แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0 2331 3011

2

ชื่อภาพ เงาแห่งมายา
โดย นายพัสกร แนบสนิท

3

ชื่อภาพ ตึกรักษ์ธรรมชาติ
พลังงานสะอาดที่ยั่งยืน
โดย ด.ช.ธนพล โรจน์ทินกร
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โครงสร้างองค์กร

Organizational Structure
ผูถือหุน
กรรมการผูจัดการ

รองกรรมการผูจัดการ/
ผช.กจ.สายบัญชีและการเงิน

ฝายการเงิน

ฝายบัญชี

สวนบัญชีบริหาร
และงบประมาณ

สวนบัญชีทว่ั ไป

คณะกรรมการตรวจสอบ

สวนการเงิน

ฝายตรวจสอบภายใน

สวนบริหาร
เงินทุน

สวนตรวจสอบ
ภายใน

รองกรรมการผูจัดการสายปฏิบัติการ

รองกรรมการผูจัดการสายนโยบาย

สายการตลาด
และพัฒนาธุรกิจ

สายบริหาร
งานสนับสนุน

สายนโยบาย
และกลยุทธ

Compliance
ศูนยอำนวยการ
วิศวกรรมและ
บริหารจัดการอาคาร

ฝายสื่อสาร
องคกร

ฝายการตลาด
และพัฒนาธุรกิจ

ฝายทรัพยากร
บุคคล

ฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝายบริหาร
ทั่วไป

ฝายกฎหมาย

ฝายกลยุทธ
และบริหาร
ความเสี่ยง

ฝายอำนวยการ

กองอำนวยการ

สวนสือ่ สาร
องคกร

สวนการตลาด
1

สวนพัฒนา
บุคลากร

สวนพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สวนพัสดุ
และจัดซือ้ จัดจาง

สวนนิตกิ รรม
สัญญาและวินยั

สวนแผนยุทธศาสตร
และประเมินผล

สวนชวยอำนวยการ
และเลขานุการ

สวนการตลาด
2

สวนบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล

สวนระบบเครือขาย
สารสนเทศ

สวนทะเบียน
ทรัพยสนิ
และธุรการ

สวนบริหารความเสีย่ ง
และควบคุมภายใน

สวนบริหาร
การประชุม

กลุม RM

สวนวิเคราะหและ
ศึกษาโครงการ
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สวนสารสนเทศ
เพือ่ การบัญชี
(ERP)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

โครงสร้างอัตราก�ำลัง
Manpower Structure
อัตราก�ำลังคน พนักงานและลูกจ้าง
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
สายงาน

ประเภทประชาชนทัว่ ไป

พนักงาน ลูกจ้าง

รวม

กรรมการผู้จัดการ

1

0

1

ผู้บริหารระดับสูง

2

0

2

สายบัญชีและการเงิน

13

0

13

สายนโยบายและกลยุทธ์

17

1

18

สายบริหารงานสนับสนุน

24

7

31

สายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ

19

13

32

สายปฏิบัติการ

41

21

62

5

0

5

122

42

164

ฝ่ายตรวจสอบภายใน
รวม

การประกวดถ่ายภาพนิง่
“อาคารอนุรก
ั ษ์พลังงานทีย
่ งั่ ยืน”

1

ชื่อภาพ กระจกลดการใช้พลังงาน
โดย นายโอภาส อังวรกุล

2

ชื่อภาพ ผนังเอียงเลี่ยงแสงแดด
เพื่อลดความร้อนเข้าสู่อาคาร
โดย นายฤทธิจักร์ เหลี่ยมวิเศษ

อัตราก�ำลัง พนักงานและลูกจ้าง
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
ค่าใช้จ่าย

หน่วย

2561

อัตราก�ำลัง

คน

164

ค่าใช้จ่าย

ล้าน
บาท

122.74

2560

159

3

ชื่อภาพ Excellent energy
saving building 2
โดย นายตฤณ สิงหกลางพล

ประเภทนักเรียน-นักศึกษา
2559

160

2558

2557

152

138

121.42 109.75 104.70

80.18

1

ชื่อภาพ สะท้อนอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
โดย นายธนธัญ ราชตัน

2

ชื่อภาพ ตึกคู่กับธรรมชาติ
โดย นายศุภชัย สีตาบุตร

3

ชื่อภาพ Sky & Natural
โดย นางสาวชัญญานุช ไกรยะวงษ์
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ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มในอนาคต
Industrial Conditions and Future Trends
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สามของปี 2561 ขยายตัว
ร้อยละ 3.3 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 4.6 ในไตรมาส
ก่อนหน้า ตามการชะลอตัวของอุปสงค์ภาคต่างประเทศ ในขณะ
ที่อุปสงค์ในประเทศปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง และเมื่อปรับผลของ
ฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สามของปี 2561
ทรงตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสที่สองของปี 2561 (QoQ_SA)
รวม 9 เดือนแรกของปี 2561 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 4.3
ในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ภาวะธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ใน
ภาพรวมขยายตัวได้ต่อเนื่อง เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล รวมถึง จังหวัดท่องเที่ยวที่ส�ำคัญในภาคเหนือและ
ภาคใต้ โดยอุปสงค์ของทีอ่ ยูอ่ าศัยแนวดิง่ ยังเติบโตดี ในบริเวณ
ใจกลางกรุงเทพฯ เช่น พระรามเก้า สุทธิสาร รัชดา ห้วยขวาง
สุขมุ วิท ส่วนหนึง่ มาจากอุปสงค์ ของชาวต่างชาติทมี่ อี ย่างต่อเนือ่ ง
รวมถึงความต้องการ ทีอ่ ยูอ่ าศัยเพิม่ ขึน้ ในบริเวณส่วนต่อขยาย
รถไฟฟ้า สายสีเขียว สะท้อนจากโครงการเปิดใหม่ที่มากขึ้น
และระยะเวลาการขายหมดที่ยังใกล้เคียงเดิม ขณะเดียวกัน
อุปสงค์ของทีอ่ ยูอ่ าศัยแนวราบยัง เติบโตได้ตามการขยายตัวของ
เมืองทั้งในเขตชานเมือง กรุงเทพฯ และหัวเมืองท่องเที่ยวหลัก
อย่างไรก็ตาม ภาวะอสังหาริมทรัพย์ในภูมิภาคโดยรวมยัง
ค่อนข้างทรงตัว ยกเว้นที่อยู่อาศัยกึ่งพาณิชย์ในเขต เมืองที่มี
อุปสงค์เพิ่มขึ้น
ความต้องการใช้พื้นที่ส�ำนักงานในกรุงเทพฯ ยังคงเติบโต
ต่อเนื่อง แต่อุปทานในระยะ 1-3 ปีข้างหน้าที่มีจ�ำกัดจะส่งผล
ให้อัตราการเช่าสูงและค่าเช่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น การฟื้นตัว
ทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
จะมีผลต่อความเชือ่ มัน่ ของนักลงทุน หนุนให้เกิดการลงทุนใน
ธุรกิจต่างๆ และน�ำไปสูค่ วามต้องการพืน้ ทีอ่ าคารส�ำนักงานใน
ระยะต่อไป ทั้งจากบริษัทไทยและบริษัทข้ามชาติที่เข้ามาเปิด
สาขาในประเทศไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี
ทีม่ แี นวโน้มจะเข้ามาเปิดด�ำเนินการและให้บริการในไทยมากขึน้
(ที่มา:CBRE) ท�ำให้อัตราการเช่าพื้นที่ส�ำนักงานยังคงทรงตัว
อยู่ในระดับสูง แม้ว่าจะมีอาคารส�ำนักงานใหม่หลายอาคารที่
สร้างเสร็จในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา แต่มีการท�ำสัญญาเช่าก่อน
ที่อาคารจะสร้างเสร็จ
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Thai economy in the third quarter of 2018 expanded
3.3 percent slowed down from 4.6 percent growth in the
previous quarter According to the slowdown in foreign
demand at the moment that domestic demand continued
to improve And when adjusting the results of the season
The Thai economy in the third quarter of 2018 was stable
compared to the second quarter of 2018 (QoQ_SA).
In the first 9 months of 2018, the Thai economy expanded
by 4.3 percent.
In the third quarter of 2018, the real estate business
situation in the overall picture continues to grow only in
Bangkok and suburbs including major tourist provinces
in the north and south The demand for vertical housing
continues to grow well. In the heart of Bangkok, such as
Rama IX, Sutthisan, Ratchada, Huay Kwang, Sukhumvit,
partly from demand Of foreigners who have continued
including requirements Housing increased in the green
line extension area, reflected by more new projects and
the sale period is still close to the same demand for
low-rise housing also Grow according to the expansion of
the city both in the suburbs of Bangkok and the main tourist
destinations. However, the overall real estate situation in
the region is still quite stable Except semi-commercial
housing in the area Cities that have increased demand.
Demand for office space in Bangkok Continues to grow
but the supply in the next 1-3 years is limited. Giving
higher rental rates and increasing rental rates economic
recovery and government infrastructure expansion will
affect investors’ confidence encourage investment in
various businesses and lead to the need for office
space in the next phase both from Thai companies and
multinational companies that come to open branches in
Thailand Especially the technology industry that is likely to
come into operation and provide more services in Thailand
(Source: CBRE). The office space rental rate remained
stable at a high level. Although there are many new
office buildings that have been completed in the past 2-3
years, but there are contracts for rent before the building
is finished.

ด้านค่าเช่าอาคารส�ำนักงาน พบว่าพืน้ ที่ ส�ำนักงานระดับเกรดเอ
ในย่าน CBD มีราคาค่าเช่าโดยเฉลีย่ อยูท่ ี่ 900-1,300 บาท
ต่อตารางเมตรต่อเดือน ส�ำนักงานระดับเกรดบีในย่าน CBD
มีราคาค่าเช่าโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 650-900 บาทต่อตารางเมตร
ต่อเดือน ในขณะทีพ่ นื้ ทีส่ ำ� นักงานระดับเกรดเอทีต่ งั้ อยูน่ อก CBD
มีราคาค่าเช่าโดย เฉลีย่ 700-800 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน
ส�ำนักงานระดับเกรดบีทตี่ งั้ อยูน่ อก CBD มีราคาค่าเช่าโดยเฉลีย่
450-700 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน
ในระยะ 1-3 ปีข้างหน้า คาดว่าจะมีอาคารส�ำนักงาน
ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลก่อสร้างเสร็จทยอยเข้าสู่ตลาด
เพิ่มขึ้น (พื้นที่รวมประมาณ 480,000 ตารางเมตร) ได้แก่
อาคารจี ทาวเวอร์ (ฝั่งทิศเหนือ) อาคารเกษรทาวเวอร์ 2
อาคารคอสโม ออฟฟิศ พาร์ค อาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์ และ
อาคารสามย่าน มิตรทาวน์ เป็นต้น อาจส่งผลให้อัตราการเช่า
ปรับลดลงเล็กน้อย แต่ยังคงอยู่เหนือระดับ 90% และค่าเช่า
ยังคงเติบโตแต่มีอัตราการเพิ่มที่ชะลอลง
แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ
4.2 โดยมูลค่าการส่งออกจะขยายตัวร้อยละ 7.2 การบริโภค
ภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 4.7 และร้อยละ
3.6 ตามล�ำดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 1.1 และ
บัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 6.4 ของ GDP

แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2562
เศรษฐกิจไทยปี 2562 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.5 – 4.5
โดยมี ป ั จ จั ย สนั บ สนุ น จาก (1) การใช้ จ ่ า ยภาคครั ว เรื อ น
ยังมีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์ดีและสนับสนุนการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง (2) การปรับตัวดีขึ้นของ
การลงทุ น รวม โดยการลงทุ น ภาครั ฐ มี แ นวโน้ ม เร่ ง ตั ว ขึ้ น
และการลงทุ น ภาคเอกชนขยายตั ว ในเกณฑ์ ดี ต ่ อ เนื่ อ ง
(3) การปรับตัวดีขึ้นของภาคการท่องเที่ยว (4) การขยายตัว
ของเศรษฐกิ จ และปริ ม าณการค้ า โลกที่ ส ามารถสนั บ สนุ น
การขยายตั ว ของการส่ ง ออกได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และ
(5) การเปลี่ยนแปลงทิศทางการค้า การผลิต และการลงทุน
ระหว่ า งประเทศ ทั้ ง นี้ คาดว่ า มู ล ค่ า การส่ ง ออกสิ น ค้ า จะ
ขยายตัวร้อยละ 4.6 การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวม
ขยายตัวร้อยละ 4.2 และร้อยละ 5.1 ตามล�ำดับ อัตราเงินเฟ้อ
ทั่วไปเฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ 0.7 – 1.7 และบัญชีเดินสะพัด
เกินดุลร้อยละ 5.8 ของ GDP

In the office building rental, it was found that the
grade A office space in the CBD area, the average rental
price is 900-1,300 baht per square meter per month
Grade B offices in the CBD area have an average rental
price of 650-900 baht per square meter per month while
the grade A office space located outside the CBD has an
average rental price of 700-800 baht per square meter
per month. Grade B offices located outside the CBD have
an average rental price of 450-700 baht per square
meter per month.
During the next 1-3 years, there will be office buildings
in Bangkok and the construction of the metropolitan
area gradually increased into the market (Total area of
approximately 480,000 square meters), including
G Tower (North Side), Gaysorn Tower 2, Cosmo Office Park,
Singha Complex Building and Sam Yan Mitrtown Building.
However, still above the 90% level and rental rates continue
to grow but with a slowing rate of increase
The outlook for the Thai economy in 2018 is expected
to expand by 4.2 percent. The export value will grow by
7.2 percent. Private consumption and the total investment
expanded by 4.7 percent and 3.6 percent, respectively.
the average headline inflation was 1.1 percent and
the current account surplus was 6.4 percent of GDP.

Thai Economic Outlook for 2019
The Thai economy in 2019 is expected to expand
by 3.5 - 4.5 percent with support from (1) household
spending still likely to expand well and support expansion
(2) Improving of the economy total investment by public
investment is likely to accelerate and private investment
continued to expand well (3) Improving of the tourism
sector (4) Expansion of the economy and world trade
volume that can support continuous expansion of exports
and (5) Changes in the direction of trade, production
and international investment grew by 4.6 percent. Private
consumption And total investment increased by 4.2% and
5.1%, respectively. The average headline inflation was in
the range of 0.7% - 1.7% and the current account surplus
of 5.8 percent of GDP.
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การกํากับดูแลกิจการ
Corporate Governance
สิทธิของผู้ถือหุ้นและการจัดประชุม
ผู้ถือหุ้น
กระทรวงการคลัง ในฐานะผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด มีสทิ ธิกำ� หนด
นโยบายและทิ ศ ทางในการด� ำเนิ น ธุ ร กิ จ รวมทั้ ง ตั ด สิ น ใจ
ในเรือ่ งทีม่ คี วามส�ำคัญและกระทบต่อการด�ำเนินงานของ ธพส.
เช่น การแต่งตั้งและก�ำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท
การอนุมัติงบการเงินและเงินปันผลประจ�ำปี ธพส. ได้ก�ำหนด
ให้ มี ก ารประชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ประจ� ำ ปี ภ ายใน 120 วั น
นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี หากมีความจ�ำเป็นเร่งด่วนที่มี
ผลกระทบต่อผลประโยชน์ของ ผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับ
เงื่อนไข หรือกฎหมายที่ใช้บังคับ โดยต้องได้รับอนุมัติจาก
ผู ้ ถื อ หุ ้ น จะจั ด ประชุ ม วิ ส ามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น เป็ น กรณี พิ เ ศษ
ทัง้ นี้ ในปี 2561 ธพส. ได้จดั ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี
ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 ส�ำนักงาน
ธพส. ศูนย์ประชุมวายุภกั ษ์ ชัน้ 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุง่ สองห้อง
เขตหลั ก สี่ กรุ ง เทพฯ เริ่ ม ประชุ ม เวลา 11.00 น. และ
เลิ ก ประชุ ม เวลา 12.00 น. มี ผู ้ เ ข้ า ประชุ ม ประกอบด้ ว ย
1) ผู้ถือหุ้น จ�ำนวน 3 ราย 2) กรรมการบริษัท จ�ำนวน 9 ราย
และ 3) ผู้บริหาร ธพส. จ�ำนวน 4 ราย
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อนึ่ ง ในการประชุ มทุ ก ครั้ ง จะมี ก ารจดบั นทึ ก รายงาน
การประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน และมีการรายงาน ผลการ
ประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบด้วย

โครงสร้างและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ ธพส.
องค์ประกอบของคณะกรรมการ ธพส.
• ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ก�ำหนดจ�ำนวนกรรมการ
ของบริษทั ทัง้ นี้ ให้มกี รรมการรวมทัง้ สิน้ ได้ ไม่เกิน 11 คน ปัจจุบนั
คณะกรรมการ ธพส. มีจ�ำนวนทั้งหมด 11 คน ประกอบด้วย
ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการอืน่ รวมทัง้
กรรมการผูจ้ ดั การซึง่ เป็นกรรมการและเลขานุการโดยต�ำแหน่ง
• แต่งตั้งจากบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ
(Directors’ Pool) ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการ
อื่นที่ไม่ใช่กรรมการโดยต�ำแหน่ง
• มี ก รรมการอิ สระ ที่ เ ป็ นผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จากภายนอก
(ไม่ใช่กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง กรรมการผู้แทน
ส่วนราชการ) จ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้ หมด

วาระการดํารงตําแหน่ง
• กรรมการ ธพส. มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี
แต่อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้
• ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นทุกๆ ปี กรรมการ
ต้องออกจากต�ำแหน่งจ�ำนวน 1 ใน 3 โดยกรรมการคนที่
อยู ่ ใ นต� ำ แหน่ ง นานที่ สุ ด เป็ น ผู ้ ต ้ อ งออกจากต� ำ แหน่ ง ซึ่ ง
ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น อาจเลือกเข้ารับต�ำแหน่งอีกก็ได้
รายนามคณะกรรมการ ธพส.

ในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการเดิมที่พ้นจาก
ต� ำ แหน่ ง ก่ อ นครบวาระ ให้ ก รรมการที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง
มีระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่งเท่าที่กรรมการเดิมเหลืออยู่
ทั้งนี้ ปี 2561 คณะกรรมการ ธพส. มีรายนามและ
รายละเอี ย ดการเปลี่ ย นแปลงกรรมการ ระหว่ า งวั น ที่
1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้

ระยะเวลาด�ำรงต�ำแหน่ง

ต�ำแหน่ง

นายอ�ำนวย ปรีมนวงศ์
นางสาวอมรรัตน์ กล�่ำพลบ
นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล

5 พฤศจิกายน 2561 – ปัจจุบัน
25 มกราคม 2560 – ปัจจุบัน
17 พฤศจิกายน 2554 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล
นายดนุชา พิชยนันท์
นายชลัช ชินธรรมมิตร์
นายปกรณ์ อาภาพันธุ์

29 เมษายน 2556 – ปัจจุบัน
27 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน
29 กรกฎาคม 2558 – ปัจจุบัน
27 เมษายน 2560 – ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์

28 สิงหาคม 2560 – ปัจจุบัน

นายพชร อนันตศิลป์

รักษาการกรรมการ
และเลขานุการ
12 กรกฎาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 ประธานกรรมการ

นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์
นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด

6 พฤศจิกายน 2557 – 12 ตุลาคม 2561 รองประธานกรรมการ
20 ตุลาคม 2560 – 12 ตุลาคม 2561
กรรมการ

นายชนินทร์ จงเจริญยานนท์
นายสุเมธ ด�ำรงชัยธรรม

27 เมษายน 2559 – 21 สิงหาคม 2561
5 มิถุนายน 2556 – 30 สิงหาคม 2561

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

Directors’ Pool

ล�ำดับที่ 64
ประกาศ ลว.20 ก.ย.53

ล�ำดับที่ 48
ประกาศ ลว.24 ม.ค.60
ล�ำดับที่ 11
ประกาศ ลว.19 ม.ค.58
ล�ำดับที่ 33
ประกาศ ลว.2 ก.ย.59
ล�ำดับที่ 15
ประกาศ ลว.11 ก.พ.58

Economic Quality

Efficient movable
and fixed external
shading systems

85.1%
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อํานาจหน้าที่
คณะกรรมการ ธพส. มีอ�ำนาจหน้าที่จัดการบริษัทให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น
และให้รวมถึงอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
• ก�ำหนดทิศทางธุรกิจของบริษัท
• อนุมัติแผนธุรกิจของบริษัท
• ก�ำหนดแผนการลงทุน และการจัดหาเงินลงทุน
• ควบคุมการปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ
• ดูแลจัดการและบริหารงานของบริษัทให้ได้ผลดีที่สุด

คุณสมบัติของคณะกรรมการ ธพส.
กรรมการ ธพส. ต้องมีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้าม
ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน ส�ำหรับกรรมการ
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และข้อบังคับบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ำกัด

การประชุมและค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการ ธพส.
ธพส. ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเป็นประจ�ำ
อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง โดยก�ำหนดไว้เป็นการล่วงหน้า
ตลอดทัง้ ปี ในปี 2561 คณะกรรมการ ธพส. ได้ให้ความเห็นชอบ
ก�ำหนดประชุม เพื่อให้คณะกรรมการสามารถจัดสรรเวลา
ในการเข้าร่วมประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอาจมีการ
ประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ต้องมี
กรรมการมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการ

ทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และในการประชุมผู้มีส่วนได้
เสียในเรื่องที่จะพิจารณาต้องออกจากที่ประชุมระหว่างการ
พิจารณาเรื่องนั้นๆ ทั้งนี้ การลงมติให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก
ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการ ธพส. รวมทั้งสิ้น
13 ครั้ง โดยคณะกรรมการ ธพส. มีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิ ด เห็ น หรื อ ข้ อ เสนอแนะที่ เ ป็ น ประโยชน์ แ ก่ อ งค์ ก ร
ในเรือ่ งเพือ่ พิจารณา และเรือ่ งเพือ่ ทราบ ทัง้ ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้อง
กั บ การเงิ น และไม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเงิ น อย่ า งสม�่ ำ เสมอ
นอกจากนี้ ยังมีการเชิญผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการ
เข้าประชุมด้วย เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
ของคณะกรรมการและรับนโยบายโดยตรง เพื่อจะได้สามารถ
น�ำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ธพส. จะท�ำหน้าทีส่ นับสนุน
การประชุ ม คณะกรรมการ ธพส. โดยจั ด ส่ ง หนั ง สื อ เชิ ญ
ประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบ
การประชุมต่างๆ ให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน
ก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษา
ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่ฝ่ายจัดการน�ำเสนอก่อนการ
ประชุม ทัง้ นี้ ในการประชุมทุกครัง้ กรรมการแต่ละท่านได้เสนอ
ความเห็ น อย่ า งเปิ ด เผยและเสรี มี ก ารจดบั น ทึ ก รายงาน
การประชุ ม ที่ ป ระกอบด้ ว ยข้ อ คิ ด เห็ น /ข้ อ สั ง เกตเป็ น
ลายลักษณ์อักษร
มี ก ารจั ด เก็ บ รายงานการประชุ ม ที่ ผ ่ า นการรั บ รอง
จากคณะกรรมการ ธพส. เพือ่ ให้ผเู้ กีย่ วข้องตรวจสอบได้ รวมทัง้
จัดส่งให้ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ธพส.
ธพส. ได้ก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง โดยได้รับอนุมัติ
จากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 มีรายละเอียดดังนี้
1) ค่าตอบแทนของกรรมการ ธพส.
รายการ

กรรมการ

รองประธาน

ประธาน

เงื่อนไข

ค่าตอบแทนกรรมการ

10,000

10,000

20,000

จ่ายเป็นรายเดือน กรณีด�ำรง
ต�ำแหน่งไม่เต็มเดือนให้จ่าย
ตามสัดส่วนระยะเวลาการ
ด�ำรงต�ำแหน่ง

เบี้ยประชุม

10,000

11,250

12,500

เฉพาะกรรมการที่มาประชุม
ไม่เกิน 1 ครั้ง/เดือน
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2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ธพส.
ชื่อคณะ

ค่าเบี้ยประชุม
(เฉพาะที่มาประชุม)

ค่าตอบแทน (รายเดือน)

คณะกรรมการตรวจสอบ

• ประธานกรรมการ
• กรรมการ

12,500
10,000

-

คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการความเสี่ยง
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
คณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ านและพิจารณาค่าตอบแทน
ของกรรมการผู้จัดการ ธพส.
คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการ
• ประธานกรรมการ
• รองประธานกรรมการ
• กรรมการ
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

12,500
11,250
10,000
3,000

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ธพส. ประจ�ำปี 2561
ล�ำดับ

1

ชื่อ-นามสกุล

นายพชร อนันตศิลป์

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

1/2561

2/2561

3/2561

4/2561

5/2561

6/2561

7/2561

8/2561

P

P

P

P

P

P

P

P

นายอ�ำนวย ปรีมนวงศ์

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

9/2561

10/2561

11/2561

12/2561

13/2561

P

P

รวม
เข้าประชุม

ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561

10

P

2

แต่งตั้งมีผลวันที่ 25 ตุลาคม 2561

P

2

นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์

P

P

O

P

O

P

P

P

P

P

ลาออกมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 12 ตุลาคม 2561

8

3

นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

ลาออกมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 12 ตุลาคม 2561

10

4

นางสาวอมรรัตน์ กล�่ำพลบ

O

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

12

5

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล

P

O

P

O

P

P

P

P

P

P

P

O

P

10

6

นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล

P

P

P

P

P

P

O

P

P

P

P

P

P

12

7

นายชลัช ชินธรรมมิตร์

P

O

O

P

P

P

P

O

P

P

P

P

O

9

8

นายชนินทร์ จงเจริญยานนท์

P

P

P

P

P

P

P

P

9

นายดนุชา พิชยนันท์

8

ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2561

แต่งตั้งมีผลวันที่ 27 กันยายน 2561

O

P

P

2

10 นายปกรณ์ อาภาพันธุ์

P

P

P

P

P

P

P

O

P

O

P

P

P

11

11 นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

13

รักษาการในต�ำแหน่ง กจ ตัง้ แต่วนั ที่ 31 สิงหาคม 2561

P

P

P

P

P

P

P

P

O

ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2561

รวม

10

9

9

10

10

11

10

9

9

8

6

7

7

จ�ำนวนกรรมการทั้งหมด

11

11

11

11

11

11

11

11

10

9

7

8

8

12 นายสุเมธ ด�ำรงชัยธรรม

P กรรมการมาประชุม O กรรมการไม่มาประชุม - ไม่เป็นกรรมการ

8
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การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคน ประจ�ำปี 2561
(จ�ำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จ�ำนวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด) สรุปได้ดังนี้
คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการประเมิน คณะกรรมการสรรหา

ธพส.

บริหาร

ตรวจสอบ

สรรหาและก�ำหนด

ความเสี่ยง

ก�ำกับดูแล

บริหารจัดการ

กิจการสัมพันธ์

ผลการปฏิบัติงานและ

กิจการและความรับ

สารสนเทศ

พิจารณาค่าตอบแทน

บริษัทธนารักษ์

ผิดชอบ

และการสื่อสาร

ของกรรมการผูจ้ ดั การ

พัฒนาสินทรัพย์

(ประชุม 3 ครั้ง)

(ประชุม 4 ครั้ง)

ค่าตอบแทน

ชื่อ-สกุล

ต่อสังคม
(ประชุม 13 ครั้ง)

(ประชุม 12 ครั้ง)

(ประชุม 8 ครั้ง)

1. นายพชร อนันตศิลป์*

*10/10

2. นายอ�ำนวย ปรีมนวงศ์*

*2/2

3. นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์

**8/10

4. นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด

10/10

5. นางสาวอมรรัตน์ กล�ำ่ พลบ

12/13

6. นางสาวรืน่ วดี สุวรรณมงคล

10/13

7. นายธรรมนิตย์ สุมนั ตกุล

12/13

8. นายชลัช ชินธรรมมิตร์

9/13

9. นายชนินทร์ จงเจริญยานนท์

8/8

10. นายดนุชา พิชยนันท์

2/3

1/2

11. นายปกรณ์ อาภาพันธ์ุ

11/13

7/8
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(ประชุม 12 ครั้ง)

2/2

11/11

*12/12

*4/4

*3/3
1/1

*1/1
**3/3

*11/11

*3/3

*7/7
9/9

9/9
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จ�ำกัด
(ประชุม 8 ครั้ง)

*6/6

*1/1 10/11

13. นายสุเมธ ด�ำรงชัยธรรม

* ประธานกรรมการแต่ละคณะ
** รองประธานกรรมการแต่ละคณะ

(ประชุม 4 ครั้ง)

*4/4

3/3

หมายเหตุ

(ประชุม 4 ครั้ง)

*11/11

12. นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ 9/9 4/4
8/9

(ประชุม 11 ครั้ง)

กรรมการผู้จัดการ

4/4
6/6

5/5

*2/2 6/6
4/4

1/1

0/2 2/2

3/3

6/7

3/3

2/2

5/5

4/4

สรุปค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ ธพส. ปี 2561 ค่าตอบแทนรายเดือน
และโบนัสประจ�ำปี
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ รวมเบี้ยประชุม
ธพส.

บริหาร

ตรวจสอบ

สรรหาและ

ก�ำกับดูแล

ก�ำหนด

รายชื่อ
กรรมการบริษัท

ค่าตอบแทน

บริหารจัดการ กิจการสัมพันธ์ ประเมินผลการ

กิจการ

สารสนเทศ

และความ

และการสื่อสาร

รับผิดชอบ

(ประชุม 12 ครั้ง)

(ประชุม 8 ครั้ง)

1. นายพชร อนันตศิลป์

112,500.00

2. นายอ�ำนวย ปรีมนวงศ์

25,000.00

3. นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์

78,750.00 125,000.00

4. นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด

90,000.00

5. นางสาวอมรรัตน์ กล�ำ่ พลบ

110,000.00

6. นางสาวรืน่ วดี สุวรรณมงคล

90,000.00

7. นายธรรมนิตย์ สุมนั ตกุล

(ประชุม 11 ครั้ง)

คณะกรรมการ

ปฏิบัติงานและ

กรรมการ

ธพส.

พิจารณาค่า

ผู้จัดการ

กรรมการ

(ประชุม 4 ครั้ง)

ค่าตอบแทน

โบนัส

รายเดือน

กรรมการ

ประชุม

ธพส.

ค่าตอบแทน

(ประชุม 8 ครั้ง)

(ประชุม 12 ครั้ง)

และโบนัส

พัฒนาสินทรัพย์

ผู้จัดการ

จ�ำกัด

(ประชุม 3 ครั้ง)

(ประชุม 4 ครั้ง)

กรรมการ

25,000.00
75,000.00

10,000.00

50,000.00
82,500.00

10,000.00

137,500.00

8. นายชลัช ชินธรรมมิตร์

90,000.00

9. นายชนินทร์ จงเจริญยานนท์

80,000.00

10. นายดนุชา พิชยนันท์

20,000.00

16,000.00

11. นายปกรณ์ อาภาพันธ์ุ

110,000.00

120,000.00

12. นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์

120,000.00

30,000.00

80,000.00

80,000.00

37,500.00

143,145.00
80,000.00

63,667.00

288,750.00

93,548.00 115,297.37 497,595.37

140,000.00

93,548.00

11,189.52 244,737.52

84,375.00 331,875.00

318,750.00 120,000.00 112,500.00 551,250.00
40,000.00 273,145.00 120,000.00 112,500.00 505,645.00

60,000.00

79,677.00

38,667.00

127,500.00 120,000.00

46,250.00

66,154.23 358,654.23

50,000.00 390,000.00 120,000.00 105,241.94 615,241.94

37,500.00
125,000.00

รวมค่าเบี้ย

รายเดือน

112,500.00 180,000.00

110,000.00

13. นายสุเมธ ด�ำรงชัยธรรม

(ประชุม 4 ครั้ง)

สรรหา

ตอบแทนของ บริษัทธนารักษ์

ต่อสังคม
(ประชุม 13 ครั้ง)

รวม

ความเสี่ยง

220,000.00
36,000.00

10,000.00
40,000.00

1,116,250.00 397,500.00 358,822.00 245,000.00

20,000.00

76,452.00 112,500.00 408,952.00
30,000.00

66,000.00

85,000.00

20,000.00 335,000.00 120,000.00

76,250.00 531,250.00

20,000.00

30,000.00 289,677.00 120,000.00

38,709.68 448,386.68

10,000.00

230,000.00

50,000.00 103,750.00 190,000.00 137,500.00

79,677.00 112,500.00 422,177.00

47,500.00 140,000.00 2,786,322.00 1,311,892.00 947,217.74 5,045,431.74

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคน ประจ�ำปี 2561
(จ�ำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จ�ำนวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด) สรุปได้ดังนี้			
						
คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการประเมิน
คณะกรรมการ
ชื่อ-สกุล

1. นายอรุณชัย ภัทรานนท์

และก�ำหนด
ค่าตอบแทน

ความเสี่ยง

ก�ำกับดูแลกิจการ
และความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

บริหารจัดการ
สารสนเทศ
และการสื่อสาร

(ประชุม 11 ครั้ง)

(ประชุม 4 ครั้ง)

(ประชุม 4 ครั้ง)

(ประชุม 8 ครั้ง)

9/11

2. นายวัชรา ตันตริยานนท์

0/1

3. นายสาธิต อนันตสมบูรณ์

4/4

4. นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ์

3/4

5. นางดวงมน จึงเสถียรทรัพย์

2/2

6. นายวิชิต จรัสสุขสวัสดิ์

4/4

7. รศ.ทองทิพา วิริยะพันธ์ุ

2/4

8. นายสุธนัย ประเสริฐสรรพ์

7/8

9. นางกรศิริ พิณรัตน์

7/8

10. นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์

ผลการปฏิบัติงาน
สรรหา
และพิจารณา
กรรมการผู้จัดการ
ค่าตอบแทนของ บริษัทธนารักษ์พัฒนา
กรรมการผู้จัดการ
สินทรัพย์ จ�ำกัด
(ประชุม 3 ครั้ง)
(ประชุม 4 ครั้ง)

3/3
1/1

11. นางดนุชา ยินดีพิธ

4/4
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สรุปค่าเบี้ยประชุมของกรรมการบุคคลภายนอกแต่ละคน ปี 2561			
คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

สรรหาและก�ำหนด

ความเสี่ยง

คณะกรรมการก�ำกับ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการประเมิน คณะกรรมการสรรหา
ดูแลกิจการและความรับ

จัดการสารสนเทศ

ผิดชอบต่อสังคม

และการสื่อสาร

(ประชุม 4 ครั้ง)"

(ประชุม 8 ครั้ง)"

ค่าตอบแทน

ชื่อ-สกุล

(ประชุม 11 ครั้ง)"

1. นายอรุณชัย ภัทรานนท์

(ประชุม 4 ครั้ง)"

ผลการปฏิบตั งิ าน กรรมการผู้จัดการ
บริษัทธนารักษ์พัฒนา
และพิจารณา
สินทรัพย์ จ�ำกัด
ค่าตอบแทนของ
กรรมการผูจ้ ดั การ
(ประชุม 3 ครัง้ )"

(ประชุม 4 ครั้ง)"

27,000.00

2. นายวัชรา ตันตริยานนท์

รวม

27,000.00
0*

-

12,000.00

12,000.00

4. นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ์

9,000.00

9,000.00

5. นางดวงมน จึงเสถียรทรัพย์

6,000.00

6,000.00

3. นายสาธิต อนันตสมบูรณ์

6. นายวิชิต จรัสสุขสวัสดิ์

12,000.00

12,000.00

7. รศ.ทองทิพา วิริยะพันธ์ุ

6,000.00

6,000.00

8. นายสุธนัย ประเสริฐสรรพ์

21,000.00

9. นางกรศิริ พิณรัตน์

21,000.00

21,000.00
9,000.00

10. นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์
11. นางดนุชา ยินดีพิธ

รวม
หมายเหตุ

27,000.00

27,000.00

18,000.00

42,000.00

9,000.00

30,000.00
3,000.00

3,000.00

12,000.00

12,000.00

15,000.00

138,000.00

* ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2561

การพัฒนากรรมการและการประเมิน
ตนเอง ของคณะกรรมการ ธพส.
นโยบายการพัฒนากรรมการ
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความรู ้ ค วามสามารถของคณะกรรมการ
ให้กรรมการน�ำประโยชน์จากความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้
ในการก�ำกับดูแล ธพส. เพิ่มความเป็นมืออาชีพให้กรรมการ
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และสามารถผลักดันให้องค์กรเข้าสู่
มาตรฐานสากล

การพัฒนากรรมการ
ธพส. มีการส่งเสริมความรูค้ วามสามารถของคณะกรรมการ
หลายรูปแบบ เพือ่ เพิม่ พูนมุมมองความรูท้ เี่ กีย่ วข้องกับบทบาท
หน้าที่ของการเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ
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• การจัดให้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจทุกครั้งที่มี
การแต่งตั้งกรรมการใหม่ และมอบเอกสารคู่มือกรรมการ
และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
ใหม่ รวมถึงชี้แจงและบรรยายลักษณะธุรกิจ และแนวทางการ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่
• การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริม ความรู้
ความสามารถของคณะกรรมการ ธพส. ทัง้ ทางด้านเทคโนโลยี
นวัตกรรมใหม่ๆ ที่ ธพส. จะน�ำมาปรับใช้พฒ
ั นา รวมถึงส่งเสริม
ให้ ธพส. มีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ซึง่ รูปแบบของกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความสามารถ
เช่ น การอบรม ดู ง าน เข้ า ร่ ว มสั ม นา และการเยี่ ย มชม
การปฏิบัติงาน
โดยในปี 2561 คณะกรรมการ ธพส. ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองของกรรมการ
หลากหลายกิจกรรม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ

หลักสูตรอบรม/การพัฒนากรรมการ/กิจกรรมกรรมการ

นายอ�ำนวย ปรีมนวงศ์
(แต่งตั้งมีผลวันที่ 25 ตุลาคม 2561)

• ศึกษาดูงานศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

นางสาวอมรรัตน์ กล�่ำพลบ

• อบรมหลักสูตร วปอ. รุ่นที่ 60 วิทยาป้องกันราชอาณาจักร
• ศึกษาดูงานศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

จังหวัดเชียงใหม่
• ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดบัวขวัญ และมอบเงินบ�ำรุงสถานศึกษา

จังหวัดเชียงใหม่
• ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ ประจ�ำปี 2561
นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล

• ร่วมกิจ กรรมเสริ ม สร้ า งความสั ม พั น ธ์ Group Outing (1) ปี 2561 ณ จั ง หวั ดราชบุรี

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล

• ร่วมกิจ กรรมเสริ ม สร้ า งความสั ม พั น ธ์ Group Outing (2) ปี 2561 ณ จั ง หวั ดราชบุรี

นายชลัช ชินธรรมมิตร์

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

นายปกรณ์ อาภาพันธุ์

• ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการอาคารเมืองและนวัตกรรม ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา-แคนาดา
• ร่วมงานประกาศผลรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ�ำปี 2561

นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์

• ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการอาคารเมืองและนวัตกรรม ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา-แคนาดา
• ศึกษาดูงานศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิม พระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

การถ่ายทอดความรู้จากคณะกรรมการสู่พนักงาน
• ร่วมกิจกรรมงาน DAD’s CG Day 2018
• ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดบัวขวัญ และมอบเงินบ�ำรุงสถานศึกษา
การถ่ายทอดความรู้จากคณะกรรมการสู่พนักงาน
• ร่วมงานประกาศผลรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ�ำปี 2561
ความรู้จากคณะกรรมการสู่พนักงาน

จังหวัดเชียงใหม่
• ร่วมกิจ กรรมเสริ ม สร้ า งความสั ม พั น ธ์ Group Outing (2) ปี 2561 ณ จั ง หวั ดราชบุรี
การถ่ายทอดความรู้จากคณะกรรมการสู่พนักงาน
• ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดบัวขวัญ และมอบเงินบ�ำรุงสถานศึกษา
นายพชร อนันตศิลป์
(ลาออกมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2561)

• ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการอาคารเมืองและนวัตกรรม ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา-แคนาดา

นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์
(ลาออกมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 12 ตุลาคม 2561)

• ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการอาคารเมืองและนวัตกรรม ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา-แคนาดา
• ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ ประจ�ำปี 2561
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รายชื่อกรรมการ

หลักสูตรอบรม/การพัฒนากรรมการ/กิจกรรมกรรมการ

นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด
(ลาออกมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 12 ตุลาคม 2561)

• อบรมหลักสูตร การก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและ

นายชนินทร์ จงเจริญยานนท์
(ลาออกมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 21 สิงหาคม 2561)

• ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการอาคารเมืองและนวัตกรรม ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา-แคนาดา
• ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ ประจ�ำปี 2561
• ร่วมงานครบรอบ 14 ปี ธพส.

นายสุเมธ ด�ำรงชัยธรรม
(ลาออกมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 31 สิงหาคม 2561)

• ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการอาคารเมืองและนวัตกรรม ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา-แคนาดา
• ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ ประจ�ำปี 2561
• ร่วมงานครบรอบ 14 ปี ธพส.
• ร่วมงานเปิดอาคารธนพิพัฒน์ ส�ำนักงาน ธพส.แห่งใหม่
• ร่วมงานประกาศผลรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ�ำปี 2561

องค์การมหาชน รุ่นที่ 19 สถาบันพระปกเกล้า
• ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการอาคารเมืองและนวัตกรรม ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา-แคนาดา
• ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ Group Outing (3) ปี 2561 ณ จังหวัดจันทบุรี-ระยอง
การถ่ายทอดความรู้จากคณะกรรมการสู่พนักงาน
• ร่วมงานเปิดอาคารธนพิพัฒน์ ส�ำนักงาน ธพส.แห่งใหม่
• ร่วมงานประกาศผลรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ�ำปี 2561

การปฐมนิเทศกรรมการ (Directors Orientation)
ธพส. โดยกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร ได้จัดให้
มีการปฐมนิเทศ (Directors Orientation) ให้แก่กรรมการใหม่
จ�ำนวน 2 ราย ดังนี้
รายนามกรรมการ

วัน-เดือน-ปี

นายอ�ำนวย ปรีมนวงศ์

22 พฤศจิกายน 2561

นายดนุชา พิชยนันท์

22 พฤศจิกายน 2561

โดยน�ำเสนอความเป็นมา ภาพรวมของธุรกิจ โครงการ
ส�ำคัญ แผนงาน ผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมา ผลประกอบ
การและฐานะทางการเงิน ระบบประเมินผลองค์กรของ ธพส.
และเรือ่ งเกีย่ วกับกรรมการ บทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ของกรรมการ ข้อกฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง ผลประโยชน์
ตอบแทนของกรรมการ ฯลฯ พร้อมทัง้ มอบเอกสารข้อมูลทีส่ ำ� คัญ
จ�ำเป็นส�ำหรับกรรมการใหม่ ประกอบด้วย
• คู่มือกรรมการ
• คู่มือจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ
• คู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
• รายงานประจ�ำปีที่ผ่านมา
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• ตารางประชุมคณะกรรมการ ธพส. คณะกรรมการ
ชุดย่อย รายชื่อคณะกรรมการ พร้อมรายชื่อเลขานุการ
คณะกรรมการชุดต่างๆ
• เอกสารประกอบการปฐมนิเทศ (Orientation)
• แบบแสดงรายการทรั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น เพื่ อ ยื่ น ต่ อ
คณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
แห่งชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่
กรรมการ
นอกจากนีย้ งั มีการหารือแลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหว่าง
กรรมการเข้าใหม่ กรรมการผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริหารในประเด็น
ส�ำคัญต่าง ๆ ที่ ธพส. เร่งรัดการด�ำเนินงาน

การศึกษาดูงานของคณะกรรมการ ธพส.
ในปี 2561 ได้ให้ความส�ำคัญในการศึกษาดูงานโครงการ
ส�ำคัญๆ เพื่อศึกษาโอกาสในการด�ำเนินธุรกิจ รวมถึงการ
น� ำ ความรู ้ ม าประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ การด� ำ เนิ น งานภารกิ จ ต่ า งๆ
จึงได้จดั ไปศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดา เมือ่ วันที่ 16 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 ด้านการบริหาร
จัดการอาคารเมืองและนวัตกรรม โดยมีขอ้ คิดเห็นและแนวทาง
ที่จะน�ำมาประยุกต์ใช้ ดังนี้ 1) แนวคิด Small Change,
Big Impact ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาคาร

อย่างยัง่ ยืน (Sustainability & Energy Efficiency) 2) การบูรณาการ
วางแผนและการปรับใช้เทคโนโลยี Smart Utilities มาใช้ใน
การด�ำเนินงานต่างๆ ของศูนย์ราชการฯ เพิม่ เติม ซึง่ จะช่วยเพิม่
ประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐศาสตร์ 3) รูปแบบของ Museum
of The City of New York น�ำมาใช้เป็นแนวทางในการจัดท�ำ
นิทรรศการศูนย์ราชการฯ และ 4) ศึกษาแนวคิด A Global
Brand for Business น�ำมาใช้พัฒนาในการด�ำเนินธุรกิจ
นอกจากนี้ ยังให้ความส�ำคัญกับการส่งเสริมการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม จึงจัดให้มีกิจกรรม
เสริมสร้างความสัมพันธ์ Group Outing ระหว่างกรรมการบริษทั
และพนักงาน เพื่อความสัมพันธ์อันดี เรียนรู้ร่วมกัน และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้
ครั้งที่ 1 : Group Outing (3) คณะกรรมการความเสี่ยง
และคณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร
เมื่อวันที่ 9-10 มิถุนายน 2561 ณ จังหวัดจันทบุรี-ระยอง
ครั้งที่ 2 : Group Outing (4) คณะกรรมการตรวจสอบ
เมื่อวันที่ 16-17 มิถุนายน 2561 ณ จังหวัดชลบุรี
ครั้งที่ 3 : Group Outing (2) คณะกรรมการก�ำกับดูแล
กิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม เมือ่ วันที่ 27-28 ตุลาคม
2561 ณ จังหวัดราชบุรี
ครัง้ ที่ 4 : Group Outing (1) คณะกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 8-10 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัด
กาญจนบุรี

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ ธพส.
คณะกรรมการ ธพส. ในการประชุมเมือ่ วันที่ 23 สิงหาคม
2561 (ครั้งที่ 9/2561) มีมติเห็นชอบการประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการ ธพส. ประจ�ำปี 2561 เป็นแบบรายคณะ
และแบบรายบุ ค คล ในปี 2561 คณะกรรมการ ธพส.
ได้ท�ำการประเมินตนเอง 1 ครั้ง สรุปผลการประเมิน ดังนี้
1. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ (รายคณะ)
มีหัวข้อการประเมิน 4 หมวด 26 ค�ำถาม ได้แก่ โครงสร้าง
และคุณสมบัติ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ การพัฒนา
ตนเอง และความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
สรุปผลการประเมินภาพรวม 4 หมวด มีคะแนนเฉลี่ย
อยู่ในเกณฑ์ประสิทธิภาพดีเยี่ยม เท่ากับร้อยละ 97.76
2. การประเมินตนเอง (รายบุคคล) มีหัวข้อในการ
ประเมิน 4 หมวด 10 ค�ำถาม ได้แก่ ความเป็นผู้น�ำ ทักษะ
ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความคิดเชิงกลยุทธ์
และการมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการ

สรุปผลการประเมินภาพรวม 4 หมวด มีคะแนนเฉลี่ย
อยู่ในเกณฑ์ประสิทธิภาพดีเยี่ยม เท่ากับร้อยละ 97.64
ทั้งนี้ ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ธพส.
และข้อเสนอแนะจากการอภิปรายผลการประเมินฯ ร่วมกัน
อย่างเป็นทางการของคณะกรรมการ ได้น�ำมาใช้ประโยชน์
ในการจัดท�ำแผนพัฒนาการกระบวนการก�ำกับดูแลกิจการ
และพัฒนากรรมการ ปี 2562 ที่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ธพส. ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 12/2561
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
ผลการด�ำเนินการตามแผนพัฒนากระบวนการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีและพัฒนากรรมการ ปี 2561 คณะกรรมการ
ได้ดำ� เนินการได้ครบถ้วนตามเป้าหมาย (คิดเป็นร้อยละ 100)
นอกจากนี้ยังมีการด�ำเนินการที่เพิ่มเติมมากว่าแผนฯ รวมถึง
มีการน�ำความรู้ มุมมอง วิสัยทัศน์ ตลอดจนข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรทั้งด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน

การเปิ ด เผยข้ อ มู ล สารสนเทศและความ
โปร่งใส
ธพส. ได้ให้ความส�ำคัญกับการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้
ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบข้อมูลในด้านต่างๆ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน
โปร่งใส ทั่วถึง และทันเวลา ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งภายใน
และภายนอก ตามพระราชบั ญ ญั ติ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารของ
ทางราชการ พ.ศ. 2540 ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ธพส. ได้น�ำเสนอ
ข้ อ มู ล ในด้ า นต่ า งๆ ผ่ า นช่ อ งทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ทางเว็บไซต์บริษัท (www.dad.co.th), เว็บไซต์ศูนย์ราชการฯ
(www.governmentcomplex.com), Facebook Government
Complex ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ, ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์
(Call Center 0 2142 2233), Mobile app (GovComplex)
และทางสื่อ Digital signage ทางสื่อสิ่งพิมพ์/สื่อสาธารณะ
และรายงานประจ�ำปีของบริษัท
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คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการ ธพส. ได้แต่งตัง้ กรรมการ ธพส. ทีม่ คี วามรู้
ความสามารถ ความช�ำนาญ ตลอดจนประสบการณ์ทเี่ หมาะสม
เป็นคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยพิจารณากลั่นกรองเรื่อง
ส�ำคัญแต่ละด้าน ตามขอบข่ายที่คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
รับผิดชอบเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ธพส. ในปี
2561 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 8 คณะ
มีองค์ประกอบและอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้

คณะกรรมการ ธพส. เป็นผู้แต่งตั้งประธานและกรรมการ
บริ ห าร มี ว าระการด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ตามวาระของการเป็ น
กรรมการ ธพส. โดยพิจารณาจากกรรมการ ธพส. อย่างน้อย 3 คน
แต่ไม่เกิน 5 คน กรรมการผูจ้ ดั การเป็นกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารโดยต�ำแหน่ง ในปี 2561 มีกรรมการ
รวมทั้งสิ้น 3 คน ดังนี้

รายชื่อ

1. นางสาวอมรรัตน์ กล�่ำพลบ
2. นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล
3. นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์

ต�ำแหน่งในคณะกรรมการบริหาร

กรรมการ ธพส.
กรรมการ ธพส.
กรรมการ ธพส. รักษาการ
กรรมการผู้จัดการ ธพส.

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารระหว่างปี 2561

1. นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์

ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2561

2. นางสาวอมรรัตน์ กล�่ำพลบ

ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 และได้รับ
แต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

3. นายชนินทร์ จงเจริญยานนท์

ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2561

4. นายสุเมธ ด�ำรงชัยธรรม

ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2561

5. นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล

ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

6. นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์

ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2561

คณะกรรมการบริหาร ก�ำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครัง้ โดยมีองค์ประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวน
กรรมการ และมีรายงานการปฏิบตั งิ านต่อคณะกรรมการ ธพส.
เพื่อทราบและ/หรือพิจารณาทุกไตรมาส ส�ำหรับปี 2561
มีการประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง

อ�ำนาจหน้าที่
1. พิจารณากลั่นกรอง ทบทวนยุทธศาสตร์ ก�ำหนด
นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนวิสาหกิจ แผนการ
ด�ำเนินงาน และงบประมาณประจ�ำปี ก่อนน�ำเสนอ
คณะกรรมการ ธพส. เห็นชอบ
2. พิจารณากลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะการน�ำระบบ
บริ ห ารจั ด การเพื่ อ สร้ า งมู ล ค่ า เชิ ง เศรษฐศาสตร์
(EVM) มาใช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การองค์ ก ร ก่ อ น
น�ำเสนอคณะกรรมการ ธพส. เห็นชอบ
3. พิจารณากลัน่ กรอง เพือ่ น�ำเสนอคณะกรรมการ ธพส.
พิจารณา
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1) จั ด ท� ำ /แก้ ไ ข ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา ระเบี ย บ
ข้อบังคับต่าง ๆ
2) แผนธุรกิจ รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการลงทุน
3) เสนอแนะนโยบายด้ า นการพั ฒ นาธุ ร กิ จ และ
การลงทุนในโครงการต่างๆ
4) การด� ำ เนิ น การลงทุ น การท� ำ ธุ ร กรรมทาง
การเงิน เพื่อการเปิดบัญชี กู้ยืม จ�ำน�ำ จ�ำนอง
ค�้ำประกัน และการอื่นใด
5) การจัดซื้อ จัดจ้าง สินค้าหรือบริการใดๆ ที่มี
วงเงินเกิน 10 ล้านบาทขึ้นไป
6) การน�ำทรัพย์สินของ ธพส. ออกจัดหาประโยชน์
4. ปฏิ บั ติ ง านอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการ ธพส.
มอบหมาย
5. น�ำเสนอความเห็นและรายงานการปฏิบัติงานต่อ
คณะกรรมการ ธพส. เพื่อทราบ

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการ ธพส. เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ ธพส. เป็น
คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งตามวาระ
ของการเป็นกรรมการ ธพส. ประกอบด้วย ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 1 คน และกรรมการตรวจสอบ 2 คน ซึ่งต้องเป็น
กรรมการอิสระทุกคน และอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้
รายชื่อ

1. นายชลัช ชินธรรมมิตร์
2. นายปกรณ์ อาภาพันธุ์
3. นายดนุชา พิชยนันท์

ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน
สามารถสอบทานความน่ า เชื่ อ ถื อ ของงบการเงิ น ได้ และ
ให้ ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง สุ ด ของสายงานตรวจสอบ-ภายใน
เป็ น เลขานุ ก ารของคณะกรรมการตรวจสอบโดยต� ำ แหน่ ง
ในปี 2561 มีกรรมการ รวมทั้งสิ้น 3 คน ดังนี้
ต�ำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการ ธพส.
กรรมการ ธพส.
กรรมการ ธพส.

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการตรวจสอบระหว่างปี 2561

1. นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์

ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2561

2. นายดนุชา พิชยนันท์

ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

คณะกรรมการตรวจสอบ ก�ำหนดให้มกี ารประชุมอย่างน้อย
ไตรมาสละ 1 ครั้ง ในกรณีจ�ำเป็นอาจเชิญ ผู้บริหารสูงสุด
ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบต้ อ งมี ก ารประชุ ม ร่ ว มกั บ ผู ้ ส อบบั ญ ชี โดยไม่ มี
ผู ้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด ฝ่ า ยจั ด การ หรื อ บุ ค คลอื่ น เข้ า ร่ ว มด้ ว ย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และรายงาน ต่อคณะกรรมการ ธพส.
อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วัน
สิ้นสุดในแต่ละไตรมาส ยกเว้นรายงานผลการด�ำเนินงาน
ในไตรมาสที่ 4 ให้ จั ด ท� ำ เป็ น รายงานผลการด� ำ เนิ น งาน
ประจ�ำปี พร้อมทั้งส่งรายงานดังกล่าวให้กระทรวงการคลัง
เพือ่ ทราบภายใน 90 วัน นับแต่วนั สิน้ ปีบญ
ั ชีการเงินของ ธพส.
ส�ำหรับปี 2561 มีการประชุมทั้งสิ้น 8 ครั้ง

อ�ำนาจหน้าที่
1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษทั ฯ เพือ่ ให้มนั่ ใจ
ว่ารายงานทางการเงินนั้นได้จัดท�ำอย่างครบถ้วน
ถู ก ต้ อ งเป็ น ไปตามหลั ก การบั ญ ชี ที่ รั บ รองทั่ ว ไป
และมี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล อย่ า งเพี ย งพอครบถ้ ว น
เชื่อถือได้
2. สอบทานประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของ
กระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการก�ำกับดูแล
ที่ดี และกระบวนการบริหารความเสี่ยง
3. สอบทานการด� ำ เนิ น งานของ ธพส. ให้ ถู ก ต้ อ ง
ตามกฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ วิ ธี ป ฏิ บั ติ
มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือค�ำสั่งที่เกี่ยวข้องกับ
การด�ำเนินงานของ ธพส.

4. สอบทานให้ มี ร ะบบการตรวจสอบภายในที่ ดี
และความเป็นอิสระของสายงานตรวจสอบภายใน
ก�ำกับดูแลการพัฒนาบุคลากรสายงานตรวจสอบ
ภายใน รวมทั้งพิจารณาความเพียงพอของจ�ำนวน
และทักษะของผูต้ รวจสอบภายใน ตามความเหมาะสม
5. สอบทานและอนุมตั กิ ฎบัตรสายงานตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบประจ�ำปี งบประมาณ แผนบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร และคู่มือการปฏิบัติงานของ
สายงานตรวจสอบภายใน
6. ประสานงานเกี่ ย วกั บ ผลการตรวจสอบกั บ ผู ้ ส อบ
บัญชีและอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบ
รายการใดที่เห็นว่าจ�ำเป็น รวมถึงเสนอค่าตอบแทน
ของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการ ธพส.
7. พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้น เลื่อนต�ำแหน่ง
และประเมิ น ผลงานของผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง สุ ด ของ
สายงานตรวจสอบภายใน
8. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจ
มี ค วามขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ห รื อ มี โ อกาสเกิ ด
การทุจริตทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการปฏิบตั งิ านของ ธพส.
9. รายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปีของคณะกรรมการ
ตรวจสอบในรายงานประจ�ำปีของ ธพส.
10. ปฏิ บั ติ ง านอื่ น ใดตามที่ ก ฎหมายก� ำ หนด หรื อ
คณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย ซึ่ ง อยู ่ ภ ายใต้
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการ ธพส. เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน จ�ำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน
5 คน แต่งตัง้ จากกรรมการ ธพส. กรรมการผูจ้ ดั การ และ/หรือ
ผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอก โดยมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 2 ปี

นั บตั้ ง แต่ วันที่ ไ ด้ รั บการแต่ ง ตั้ ง ชุ ด ปั จจุ บันด� ำ รงต� ำแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2562
ในปี 2561 มีกรรมการ รวมทั้งสิ้น 4 คน
ต�ำแหน่งในคณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน

รายชื่อ

1. นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล
2. นางสาวอมรรัตน์ กล�่ำพลบ
3. นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์
4. นายอรุณชัย ภัทรานนท์

กรรมการ ธพส.
กรรมการ ธพส.
กรรมการ ธพส. รักษาการ
กรรมการผู้จัดการ ธพส.
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการตรวจสอบระหว่างปี 2561

1. นายชนินทร์ จงเจริญยานนท์

ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2561

2. นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์

ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2561

คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ก�ำหนดให้
มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยมีองค์ประชุม
ไม่ น ้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของจ� ำ นวนกรรมการ และมี ร ายงาน
การปฏิ บั ติ ง านต่ อ คณะกรรมการ ธพส. อย่ า งน้ อ ย
ไตรมาสละ 1 ครัง้ ส�ำหรับปี 2561 มีการประชุมทัง้ สิน้ 11 ครัง้

อ�ำนาจหน้าที่
1. กลั่ น กรองบุ ค คลที่ ส มควรได้ รั บ การเสนอชื่ อ เป็ น
กรรมการใหม่ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ ธพส. /
ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นของ ธพส. เพื่อพิจารณาอนุมัติ
แต่งตั้งบุคคลดังกล่าว
2. พิ จ ารณาการก� ำ หนดค่ า ตอบแทนของกรรมการ
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ ธพส. และที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นของ ธพส. เพื่อพิจารณาอนุมัติการก�ำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ
3. สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เพื่อเข้าด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการ และน�ำเสนอ
คณะกรรมการ ธพส. ให้ความเห็นชอบ
4. พิ จ ารณา กลั่ น กรอง/ทบทวน เพื่ อ น� ำ เสนอ
คณะกรรมการ ธพส.พิจารณา
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5.
6.

7.
8.

1) แนวทางการประเมินตนเองของคณะกรรมการ
ธพส.
2) โครงสร้างองค์กรและกรอบอัตราก�ำลังของ ธพส.
3) โครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน
4) การปรับขึน้ เงินเดือนประจ�ำปี รวมทัง้ ค่าตอบแทน
สวัสดิการของพนักงานและลูกจ้าง
ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานประจ�ำปี ของ ธพส.
ทบทวนเกี่ ย วกั บ นโยบาย /แผนแม่ บ ทและ
แผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
ของ ธพส. รวมทั้ ง สอบทานกฎบั ต ร ให้ ทั น สมั ย
เป็นประจ�ำทุกปี
ติ ด ตามการด� ำ เนิ น งานด้ า นทรั พ ยากรบุ ค คล
อย่างสม�่ำเสมอ และรายงานต่อคณะกรรมการ ธพส.
อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส
ปฏิบัติงานอื่นใดที่คณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย

คณะกรรมการความเสี่ยง
คณะกรรมการ ธพส. เป็นผูแ้ ต่งตัง้ คณะกรรมการความเสีย่ ง
จ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน แต่งตัง้ จากกรรมการ ธพส. กรรมการ
ผูจ้ ดั การ และ/หรือผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอก โดยมีวาระการด�ำรง
ต�ำแหน่งคราวละ 2 ปี นับตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ โดยชุดเดิม
รายชื่อ

ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่
10 พฤษภาคม 2561 เนื่องจากครบวาระ และชุดปัจจุบัน
ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ตั้ ง แต่ วั น ที่ 4 มิ ถุ น ายน 2561 ถึ ง วั น ที่
3 มิถุนายน 2563 ในปี 2561 มีกรรมการ รวมทั้งสิ้น 5 คน
ต�ำแหน่งในคณะกรรมการความเสี่ยง

1. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล
2. นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์

กรรมการ ธพส.
กรรมการ ธพส. รักษาการ
กรรมการผู้จัดการ ธพส.

3. นายสาธิต อนันตสมบูรณ์
4. นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ์
5. นางดวงมน จึงเสถียรทรัพย์

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการความเสี่ยงระหว่างปี 2561

1. นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด

ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2561

2. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล

ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

3. นายวัชรา ตันตริยานนท์

ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ถึงวันที่ 17 เมษายน 2561

4. นางดวงมน จึงเสถียรทรัพย์

ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2561

5. นายสุเมธ ด�ำรงชัยธรรม

ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2561

6. นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์

ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2561

คณะกรรมการความเสีย่ ง ก�ำหนดให้มกี ารประชุมอย่างน้อย
ไตรมาสละ 1 ครั้ ง โดยมี อ งค์ ป ระชุ ม ไม่ น ้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง
ของจ� ำ นวนกรรมการ และมี ร ายงานการปฏิ บั ติ ง านต่ อ
คณะกรรมการ ธพส. อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ส�ำหรับ
ปี 2561 มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง

อ�ำนาจหน้าที่
1. วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่า
จะเกิ ด ความเสี่ ย ง และอาจกระทบต่ อ การปฏิ บั ติ
ภารกิจของ ธพส. ในทุกๆ ด้าน และก�ำหนดนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงโดยรวม เพื่อป้องกันควบคุม
และลดความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ทั้ ง หมด น� ำ เสนอ
ต่อคณะกรรมการ ธพส.เห็นชอบ เพื่อให้ฝ่ายบริหาร
และพนักงานน�ำไปปฏิบัติ
2. ก�ำหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้อง
กับนโยบายการบริหารความเสี่ยง และก�ำกับดูแล
ระบบบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างเหมาะสม
เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่า ธพส.
มีการระบุ วิเคราะห์ ประเมินและจัดการความเสี่ยง
ให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสมและยอมรับได้ และเชือ่ มโยง

กับระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งมีการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง
อย่างต่อเนื่อง
3. ทบทวนความพี ย งพอและความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ของระบบบริหารความเสีย่ ง และนโยบายการบริหาร
ความเสี่ ย งโดยรวม รวมถึ ง ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และประสิทธิผลของการปฏิบตั ติ ามนโยบายทีก่ ำ� หนด
ตลอดจนให้ ข ้ อ เสนอแนะในการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข
เพื่ อ เสริ ม สร้ า งสมรรถนะการบริ ห ารความเสี่ ย ง
เพื่อสร้างสรรค์คุณค่าให้แก่ ธพส. รวมทั้งสอบทาน
กฎบัตรให้ทันสมัยเป็นประจ�ำทุกปี
4. ก�ำกับดูแลการจัดท�ำคู่มือและแผนบริหารความเสี่ยง
และการทบทวนแผน รวมทัง้ ดูแล ติดตาม ประเมินผล
การบริ ห ารความเสี่ ย ง ตลอดจนให้ ข ้ อ เสนอแนะ
ในการปรับปรุงแก้ไขเพือ่ ให้แผนการจัดการความเสีย่ ง
สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่ก�ำหนด
5. ส่งเสริมให้มกี ารสือ่ สารเกีย่ วกับการบริหารความเสีย่ ง
ทั่วทั้งองค์กร เพื่อสร้างความตระหนักและการร่วม
รั บ ผิ ด ชอบบริ ห ารความเสี่ ย งอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
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และคุ ้ ม ค่ า ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ ก ารบริ ห ารความเสี่ ย ง
เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของวั ฒ นธรรมองค์ ก รและกิ จ กรรม
ประจ�ำวันของทุกส่วนงาน
6. ก� ำ กั บ ดู แ ล และเสนอแนะผู ้ บ ริ ห ารความเสี่ ย ง
(Risk owner) ในการด�ำเนินงาน เพื่อให้การบริหาร
ความเสี่ ย งประสบความส� ำ เร็ จ ในระดั บ องค์ ก ร
ตลอดจนระดั บ โครงการ และเป็ น รากฐานใน
การส่งเสริมให้องค์กรมีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล

7. รายงานการด� ำ เนิ น งานด้ า นบริ ห ารความเสี่ ย ง
ต่อคณะกรรมการ ธพส. อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส
ในกรณีที่มีเรื่องส�ำคัญซึ่งกระทบต่อ ธพส. อย่างมี
นั ย ส� ำ คั ญ ต้ อ งรายงานต่ อ คณะกรรมการ ธพส.
เพื่ อ พิ จ ารณาโดยเร็ ว ที่ สุ ด และรวมทั้ ง รายงาน
ผลการด�ำเนินงานฯ ในรายงานประจ�ำปีของ ธพส.
8. ปฏิบัติงานอื่นใดที่คณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย

คณ ะก รรมกา ร ก� ำกั บ ดู แ ลกิ จกา ร แ ล ะ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
คณะกรรมการ ธพส. เป็นผูแ้ ต่งตัง้ คณะกรรมการก�ำกับดูแล
กิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม จ�ำนวน ไม่นอ้ ยกว่า 3 คน
แต่ไม่เกิน 6 คน แต่งตั้งจากกรรมการ ธพส. กรรมการ
ผู ้ จั ด การ และ/หรื อ ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอก โดยมี ว าระ
การด� ำ รงต� ำ แหน่ ง คราวละ 2 ปี นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ

การแต่ ง ตั้ ง โดยชุ ด เดิ ม ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ตั้ ง แต่ วั น ที่
11 พฤษภาคม 2559 ถึ ง วั น ที่ 10 พฤษภาคม 2561
เนื่องจากครบวาระ และชุดปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่
13 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
ในปี 2561 มีกรรมการ รวมทั้งสิ้น 4 คน
ต�ำแหน่งในคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
และความรับผิดชอบต่อสังคม

รายชื่อ

1. นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล
2. นายวิชิต จรัสสุขสวัสดิ์

กรรมการ ธพส.
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

3. รศ.ทองทิพภา วิริยะพันธุ์
4. นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการ ธพส. รักษาการ
กรรมการผู้จัดการ ธพส.

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการก�ำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ระหว่างปี 2561

1. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล

ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

2. นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล

ปฏิบัติหน้าที่รองประธานกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และ
ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

3. นายสุเมธ ด�ำรงชัยธรรม

ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2561

4. นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์

ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ถึงวันที่ 4 กันยายน 2561 และปฏิบัติหน้าที่
กรรมการและเลขานุการ ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2561

คณะกรรมการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การและความรั บ ผิ ด ชอบ
ต่อสังคม ก�ำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
โดยมีองค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการ
และมีรายงานการปฏิบตั งิ านต่อคณะกรรมการ ธพส. อย่างน้อย
ไตรมาสละ 1 ครั้ง ส�ำหรับปี 2561 มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง

อ�ำนาจหน้าที่
1. ก�ำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการก�ำกับ
ดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม น�ำเสนอ
ต่อคณะกรรมการ ธพส. อนุมัติ
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2. พิจารณา กลัน่ กรอง/ทบทวนเกีย่ วกับนโยบาย/แผนแม่บท
และแผนปฏิบตั กิ ารด้านการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของ ธพส. รวมทั้งสอบทาน
กฎบัตรให้ทันสมัยเป็นประจ�ำทุกปี
3. ส่งเสริมเผยแพร่วฒ
ั นธรรมในการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
และความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ให้เป็นที่เข้าใจทั่วทุกระดับ และมีผลในทางปฏิบัติ
4. เสนอแนะข้อก�ำหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณ จริยธรรม
และข้อพึงปฏิบตั ขิ องผูบ้ ริหารและพนักงาน ของ ธพส.
เพื่อให้การด�ำเนินกิจการของ ธพส. บรรลุผลส�ำเร็จ
ตามเป้าหมาย

5. ก�ำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการก�ำกับดูแลและก�ำกับ
การปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นไปตามกฎหมาย
กฎ ระเบียบ นโยบาย และกระบวนการปฏิบัติที่ได้
วางเอาไว้ (Compliance Unit)
6. ติดตามการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างสม�ำ่ เสมอ และรายงาน
ต่อคณะกรรมการ ธพส. อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส
7. ก� ำ กั บ ดู แ ลหรื อ เสนอแนะให้ ก ารด� ำ เนิ น กิ จ การ
ของ ธพส. และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นไปตามนโยบายด้าน
การก�ำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
8. รายงานผลการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมในรายงานประจ�ำปี
ของ ธพส.
9. ปฏิบัติงานอื่นใดที่คณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย

คณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศและ
การสื่อสาร
คณะกรรมการ ธพส. เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
จัดการสารสนเทศและการสื่อสาร จ�ำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
แต่ไม่เกิน 5 คน แต่งตัง้ จากกรรมการ ธพส. กรรมการผูจ้ ดั การ
และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
คราวละ 2 ปี นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง โดยชุ ด เดิ ม
รายชื่อ

1. นายปกรณ์ อาภาพันธุ์
2. นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์
3. นายสุธนัย ประเสริฐสรรพ์
4. นางกรศิริ พิณรัตน์

ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่
29 พฤษภาคม 2562 เนือ่ งจากมีการเปลีย่ นแปลงองค์ประกอบ
จึงมีค�ำสั่งแต่งตั้งใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ในปี 2561 มีกรรมการ
รวมทั้งสิ้น 4 คน
ต�ำแหน่งในคณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร

กรรมการ ธพส.
กรรมการ ธพส. รักษาการ
กรรมการผู้จัดการ ธพส.
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร ระหว่างปี 2561

1. นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์

ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2561

2. นายปกรณ์ อาภาพันธุ์

ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 และได้รับ
แต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

3. นายสุเมธ ด�ำรงชัยธรรม

ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2561

4. นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์

ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2561

คณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร
ก�ำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยมี
องค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการ และมี
รายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ ธพส. อย่างน้อย
ไตรมาสละ 1 ครัง้ ส�ำหรับปี 2561 มีการประชุมทัง้ หมด 8 ครัง้

อ�ำนาจหน้าที่

1. ก� ำ หนดทิ ศ ทางและนโยบายการบริ ห ารจั ด การ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของ ธพส.
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ ของ ธพส.
2. ก� ำ กั บ ดู แ ลการบริ ห ารโครงการด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารให้ เ ป็ น ไปตามแผน
และเป้าหมายของ ธพส.

3. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนงาน งบประมาณ
และโครงการต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สาร ที่ จ ะต้ อ งน� ำ เสนอต่ อ
คณะกรรมการ ธพส.
4. ให้ ค� ำ ปรึ ก ษาแนะน� ำ และแก้ ไ ขปั ญ หาอุ ป สรรค
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การด� ำ เนิ น งานด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของ ธพส.
5. แต่งตั้งคณะท�ำงานตามที่เห็นสมควร
6. ปฏิบตั งิ านอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย
7. รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการ ธพส.
เพื่อทราบหรือพิจารณา
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คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
มาตรา 19 ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ขึ้น
ในรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ประกอบด้วย กรรมการรัฐวิสาหกิจ
คนหนึง่ เป็นประธานกรรมการ ผูแ้ ทนฝ่ายนายจ้างซึง่ แต่งตัง้ จาก
ฝ่ายบริหารของรัฐวิสาหกิจไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกิน 9 คน
รายชื่อ

1. นางสาวอมรรัตน์ กล�ำ่ พลบ
กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง
2. นางจิรสา วงศ์ธรรมสรณ์

กรรมการ ธพส.

3. นายวรชัย ตั้งคุณาภรณ์
4. นางสาวมลฤดี ชุติมาสกุล
5. นายรัฐภพ พงษ์ชัยประทีป
6. นายนิกรณ์ ณ ล�ำพูน
กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง
7. นางฤชุอร ครบสอน
8. นายรัฐพงศ์ พันธุ์ติยะ
9. นายเอกลักษณ์ อ่อนสอาด
10. นางวิภาวี สุรเจริญเวชกุล
11. นายภคพล ประทุมแก้ว

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ก�ำหนดให้มีการประชุม
อย่ า งน้ อ ยเดื อ นละ 1 ครั้ ง โดยมี อ งค์ ป ระชุ ม ไม่ น ้ อ ยกว่ า
กึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการ ส�ำหรับปี 2561 มีการประชุม
ทั้งสิ้น 12 ครั้ง

อ�ำนาจหน้าที่
ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ์ พ.ศ. 2543 ดังนี้
1. พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ การปรั บ ปรุ ง
ประสิ ท ธิ ภ าพในการด� ำ เนิ น งานของรั ฐ วิ ส าหกิ จ
ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์
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และผู ้ แทนฝ่ า ยลู ก จ้ า งมี จ�ำ นวนเท่ า กั บผู ้ แทนฝ่ า ยนายจ้า ง
มี ว าระการด� ำ รงต� ำ แหน่ ง คราวละ 2 ปี ชุ ด ปั จ จุ บั น
ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ตั้ ง แต่ วั น ที่ 27 ตุ ล าคม 2560 ถึ ง วั น ที่
26 ตุลาคม 2562 มีกรรมการรวมทั้งสิ้น 11 คน

ต�ำแหน่งในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2. หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในรัฐวิสาหกิจนัน้
3. พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการท�ำงาน
อั น จะเป็ น ประโยชน์ ต ่ อ นายจ้ า ง ลู ก จ้ า งและ
รัฐวิสาหกิจนั้น
4. ปรึ ก ษาหารื อ เพื่ อ แก้ ป ั ญ หาตามค� ำ ร้ อ งทุ ก ข์
ของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงาน รวมถึงการร้องทุกข์
ที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย
5. ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ านและ
พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ
ธพส. (นายสุเมธ ด�ำรงชัยธรรม)
คณะกรรมการ ธพส. เป็นผูแ้ ต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินผล
การปฏิ บั ติ ง านและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน ของกรรมการ
ผู้จัดการ ธพส. ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการ ธพส. ผู้ทรงคุณวุฒิ

ต�ำแหน่งในคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
และพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ ธพส.

รายชื่อ

1. นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล
2. นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์
3. นางกรศิริ พิณรัตน์

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

กรรมการ ธพส.
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ ธพส.ระหว่างปี 2561

1. นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์

ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2561 และได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณา
ค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ ดั การ ธพส. ก�ำหนดให้มกี ารประชุม
อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ โดยมีองค์ประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของ
จ�ำนวนกรรมการ ส�ำหรับปี 2561 มีการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง

อ�ำนาจหน้าที่
1. พิจารณา กลัน่ กรอง เพือ่ น�ำเสนอคณะกรรมการ ธพส.
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
1) แผนงานของกรรมการผู้จัดการ ธพส.
2) หลักเกณฑ์การประเมินผล และวิธีการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ธพส.
ตามกรอบระยะเวลาในสั ญ ญา โดยค� ำ นึ ง ถึ ง
เป้าหมาย ความส�ำเร็จของเป้าหมายหรือพันธกิจ
รวมทั้งตัวชี้วัดที่ชัดเจน อันเป็นความรับผิดชอบ
ของกรรมการผู้จัดการ ตามภาระงานของ ธพส.
นอกจากนี้ ในปี 2561 ได้มีการสรรหากรรมการผู้จัดการ
ธพส. คนใหม่ และเพื่อให้การด�ำเนินการสรรหากรรมการ
ผู้จัดการบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ำกัด (ธพส.) เป็น
ไปตามขั้ น ตอนของมาตรา 8 จั ต วา แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ

2. พิจารณาประเมินผลการปฏิบตั งิ านฯ ตามหลักเกณฑ์
และวิ ธี ก ารประเมิ น ที่ ไ ด้ ต กลงไว้ เพื่ อ น� ำ เสนอ
คณะกรรมการ ธพส. ให้ความเห็นชอบ
3. เสนอแนะอัตราค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมของกรรมการ
ผู้จัดการ ธพส. ต่อคณะกรรมการ ธพส.
4. เสนอแนะอั ต ราค่ า ตอบแทนเพิ่ ม ให้ กั บ กรรมการ
ผู้จัดการ ธพส. เป็นรายปี
5. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามทีค่ ณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย
ปัจจุบนั นายสุเมธ ด�ำรงชัยธรรม ได้ลาออกจากกรรมการ
ผู้จัดการ ธพส. ดังนั้น คณะกรรมการชุดนี้จะปฏิบัติหน้าที่
จนเสร็จภารกิจ

คุณสมบัตมิ าตรฐานส�ำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ.2518 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม จึงได้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการ
ขึ้น 2 คณะ คือ
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คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการ ธพส.
รายชื่อ

1. นางสาวอมรรัตน์ กล�่ำพลบ
2. นายชลัช ชินธรรมมิตร์
3. นายปกรณ์ อาภาพันธุ์
4. นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์
5. นางดนุชา ยินดีพิธ

ต�ำแหน่งในคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการ ธพส.

กรรมการ ธพส.
กรรมการ ธพส.
กรรมการ ธพส.
กรรมการ ธพส.
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

*ส�ำหรับปี 2561 มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง

อ�ำนาจหน้าที่
1. ก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารสรรหาผู ้ ที่ จ ะมา
ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการผู ้ จั ด การบริ ษั ท ธนารั ก ษ์
พัฒนาสินทรัพย์ จ�ำกัด
2. ด� ำ เนิ น การสรรหาผู ้ ที่ มี ค วามรู ้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และมีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัตคิ ณ
ุ สมบัตมิ าตรฐานส�ำหรับกรรมการ
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2550

เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทธนารักษ์
พัฒนาสินทรัพย์ จ�ำกัด
3. เสนอรายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการ
ผู ้ จั ด การบริ ษั ท ธนารั ก ษ์ พั ฒ นาสิ น ทรั พ ย์ จ� ำ กั ด
ต่อคณะกรรมการบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์
จ�ำกัด เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและแต่งตั้ง
ต่อไป

คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการ
ผู้จัดการ ธพส.
ต�ำแหน่งในคณะอนุกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทนกรรมการผู้จัดการ ธพส.

รายชื่อ

1. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล
กรรมการ ธพส.
2. นายดนุชา พิชยนันท์
กรรมการ ธพส.
3. ผู้แทนส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการผู้จัดการ ธพส. ระหว่างปี 2561

1. นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด

เป็นประธานอนุกรรมการ ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2561

2. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล

เป็นอนุกรรมการ ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 และได้รับแต่งตั้งเป็นประธาน
อนุกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2561

*ไม่มีการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการผู้จัดการ ธพส. ในปี 2561

อ�ำนาจหน้าที่
1. พิจารณาก�ำหนดผลตอบแทนของผูท้ มี่ คี วามเหมาะสม
ที่จะเป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัทธนารักษ์พัฒนา
สินทรัพย์ จ�ำกัด
2. เจรจาต่ อ รองผลตอบแทนกั บ บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ การ
เสนอชื่ อ ให้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการผู ้ จั ด การ
บริ ษั ท ธนารั ก ษ์ พั ฒ นาสิ น ทรั พ ย์ จ� ำ กั ด ตาม
หลั ก เกณฑ์แ ละแนวทางการจ่ายผลตอบแทนของ
ผู้บริหารสูงสุดตามสัญญาจ้างตามมติคณะรัฐมนตรี
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เมือ่ วันที่ 13 มิถนุ ายน 2543 และวันที่ 22 มิถนุ ายน
2547 ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0803.2/
ว. 90 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2551
3. จัดท�ำร่างสัญญา
4. เสนอผลการพิ จ ารณา พร้ อ มร่ า งสั ญ ญาจ้ า ง
ต่อคณะกรรมการ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์
จ�ำกัด เพื่อพิจารณาต่อไป

นโยบายว่าด้วยความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
ธพส. มีเจตนารมณ์ในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ
โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท
ด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม และตรวจสอบได้ ตามหลักการ
ก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ที่ ว างไว้ จึ ง ก� ำ หนดให้ ถื อ เป็ น หน้ า ที่
ของบุคลากร ธพส. ทุกระดับ ในการหลีกเลี่ยงการเข้าไป
มี ส ่ ว นได้ เ สี ย หรื อ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การด� ำ เนิ น งานและ
กิจกรรมใดๆ ในลักษณะที่เป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับ ธพส. อันจะส่งผลให้ ธพส. เสียประโยชน์ หรือท�ำให้
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพลดลง ด้วยเหตุนี้เพื่อให้เกิด
ความโปร่ ง ใสและเป็ น ธรรมต่ อ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก ราย
โดยเท่ าเที ย มกั น ธพส. จึงได้ก�ำหนดหลักปฏิบัติเ กี่ ย วกั บ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้
1. กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ธพส. ต้องมีจติ ส�ำนึก
ในการทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นั เป็นการรักษาผลประโยชน์
ส่วนรวม มากกว่าผลประโยชน์สว่ นตนอยูเ่ สมอ
2. กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ธพส. ต้องเปิดเผย
และน�ำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและผูท้ เี่ กีย่ วข้องต่อ
คณะกรรมการบริษัทให้ทราบถึงความสัมพันธ์และ
การท�ำธุรกิจใดๆนอกบริษทั ในลักษณะทีอ่ าจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทนั ทีทมี่ กี ารท�ำรายการ
หรือเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ท�ำหน้าที่ใดๆ พร้อมทั้ง
ต้องด�ำเนินการตรวจสอบตนเอง (Declare) ตามแบบ
รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ ธพส. ก�ำหนด
เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สาธารณะชนว่า
ธพส. มีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและตรวจสอบเรื่อง
ดั ง กล่ า วอย่ า งสม�่ ำ เสมอ จึ ง ได้ ก� ำ หนดให้ ทุ ก ฝ่ า ย
ที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ส�ำรวจรายการที่มีส่วนได้เสียเป็น
ประจ�ำทุกสิน้ ปี ทัง้ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริหาร และ/
หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
และน�ำเสนอข้อมูลดังกล่าวให้คณะกรรมการ ธพส. และ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
รับทราบอย่างน้อยปีละครัง้
ทัง้ นี้ ในกรณีทกี่ รรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานคนหนึง่
คนใดมีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีส่วนได้ส่วนเสีย
กับผลประโยชน์ในเรื่องที่ก�ำลังมีการพิจารณาหรือ
อนุมตั ิ บุคคลดังกล่าวต้องไม่เข้าร่วมพิจารณาหรืองด
ออกเสียง ในวาระทีท่ มี่ คี วามเกีย่ วข้องหรือมีสว่ นได้เสีย
3. หลีกเลี่ยงการท�ำรายการเกี่ยวโยงกับตนเอง และ/
หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบั ธพส. และไม่กระท�ำการในลักษณะ
ใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของ ธพส. หรือ
แสวงหาผลประโยชน์สว่ นตน และ/หรือผูท้ เี่ กีย่ วข้อง

4. กรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร จะอนุมัติการเข้าท�ำ
รายการใดๆ ต้องพิจารณาด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม
เหมาะสม และรอบคอบ โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์
สู ง สุ ด ของธพส. เสมื อ นการท� ำ รายการกั บ บุ ค คล
ภายนอก รวมทัง้ ต้องปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
และข้อก�ำหนดของบริษัทได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง
5. การกระท�ำดังต่อไปนีซ้ งึ่ เป็นผลให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร
และพนักงาน ธพส. ได้รับประโยชน์ทางการเงินอื่น
นอกเหนื อ จากที่ พึ ง ได้ ต ามปกติ หรื อ เป็ น เหตุ ใ ห้
ธพส. ได้ รั บ ความเสี ย หาย ให้ สั น นิ ษ ฐานว่ า เป็ น
การกระท�ำทีข่ ดั แย้งกับผลประโยชน์ของธพส. อย่างมี
นัยส�ำคัญ ดังนี้
5.1 การท�ำธุรกรรมระหว่างบุคคลที่เกี่ยวโยง กับ
กรรมการธพส. ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
โดยมิ ไ ด้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ข องการท� ำ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน
5.2 การใช้ข้อมูลของ ธพส. ที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็น
ข้อมูลที่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว
5.3 การใช้สินทรัพย์ หรือบริการอื่น หรือโอกาส
ทางธุรกิจของธพส.
รายการที่เกี่ยวโยงกัน หมายถึง การท�ำรายการระหว่าง
ธพส. กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ ธพส.
บุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น หมายถึ ง บุ ค คลที่ อ าจท� ำ ให้
กรรมการหรื อ ผู ้ บ ริ ห ารของ ธพส. มี ค วามขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ในการตัดสินใจด�ำเนินงานว่าค�ำนึงถึงประโยชน์
ของบุคคลนั้นหรือประโยชน์สูงสุดของ ธพส. เป็นส�ำคัญ ได้แก่
1) กรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม
ของ ธพส. ผูท้ จี่ ะได้รบั การเสนอให้เป็นกรรมการ หรือ
ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุม รวมทัง้ ผูเ้ กีย่ วข้องและ
ญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
2) นิติบุคคลใดๆ ที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมเป็นบุคคลตาม 1)
3) บุคคลใดๆ ทีพ่ ฤติการณ์บง่ ชีไ้ ด้วา่ เป็นผูก้ ระท�ำการแทน
หรืออยูภ่ ายใต้อทิ ธิพลของ 1) และ 2)
4) กรรมการของนิตบิ คุ คลทีม่ อี ำ� นาจควบคุมกิจการบริษทั
5) คูส่ มรส บุตร หรือ บุตรบุญธรรม ทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
ของกรรมการตาม 4)
6) นิตบิ คุ คลทีบ่ คุ คลตาม 4) หรือ 5) มีอำ� นาจควบคุม
กิจการ
7) บุคคลใดทีก่ ระท�ำการด้วยความเข้าใจ หรือความตกลง
ว่าหาก ธพส. ท�ำธุรกรรมทีใ่ ห้ประโยชน์ ทางการเงิน
แก่บคุ คลดังกล่าว บุคคลดังต่อไปนีจ้ ะได้รบั ประโยชน์
ทางการเงิน
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7.1) กรรมการของ ธพส.
7.2) ผู้บริหารของ ธพส.
7.3) บุคคลที่มีอ�ำนาจควบคุมกิจการ ธพส.
7.4) กรรมการของบุคคลที่มีอ�ำนาจควบคุมกิจการ
ธพส.
7.5) คู่สมรส บุตร หรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะของบุคคลตาม 7.1 ถึง 7.4
ผูบ้ ริหาร หมายถึง กรรมการผูจ้ ดั การ หรือผูด้ ำ� รงต�ำแหน่ง
ระดับบริหาร 4 รายแรกต่อจากกรรมการผูจ้ ดั การลงมาและผูม้ ี
ต�ำแหน่งเทียบเท่ารายที่ 4 ทุกราย รวมถึงต�ำแหน่งในสายงาน
บัญชีหรือการเงิน ทีเ่ ป็นระดับผูจ้ ดั การฝ่ายขึน้ ไปหรือเทียบเท่า
ผู ้ ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ หมายถึ ง ผู ้ ถื อ หุ ้ น ทั้ ง ทางตรงหรื อ
ทางอ้อมในนิติบุคคลใดเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ�ำนวนหุ้น
ที่มีสิทธิออกเสียงของนิติบุคคลนั้น
รายการที่เกี่ยวโยงกัน แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ
1. รายการค้าที่เป็นธุรกิจปกติ คือ รายการธุรกรรม
การค้าเกีย่ วกับสินทรัพย์/บริการอันเป็นธุรกิจปกติของ
ธพส. ทีท่ ำ� เป็นประจ�ำ และเป็นไปตามเงือ่ นไขการค้า
ทั่วไป เช่น การซื้อขายผลิตภัณฑ์ การซื้อวัตถุดิบ
การให้บริการ เป็นต้น
2. รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริการอืน่
3. รายการความช่วยเหลือทางการเงินกับ ธพส. เช่น
เงินทุนหมุนเวียนในรูปเงินกู้ การให้กู้ยืมค�้ำประกัน
เป็นต้นซึง่ ธพส. จะต้องได้รบั ผลตอบแทน เช่น ดอกเบีย้
ตามอัตราตลาด
4. รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันอืน่ นอกจากรายการตาม 1 ถึง 3

แนวทางในการด�ำเนินการ

ในการท�ำงานอาจเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่าง
ผลประโยชน์สว่ นตนของกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงาน กับ
ผลประโยชน์ของ ธพส. จึงมีการก�ำหนดแนวทางทีพ่ งึ ปฏิบตั ิ ดังนี้
1. การรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทน
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่รับเงินหรือ
ประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นการส่วนตัวจากลูกค้า
ของ ธพส. หรือจากบุคคลใดอันเนือ่ งจากการท�ำงาน
ในนาม ธพส.
2. การประกอบธุรกิจอืน่ นอกบริษทั
การท�ำธุรกิจส่วนตัวใดๆ ของกรรมการ ผูบ้ ริหารและ
พนักงานต้องไม่กระทบต่อหน้าที่ การปฏิบัติหน้าที่
และเวลาท�ำงานของ ธพส. และห้ามประกอบธุรกิจหรือ
มีสว่ นร่วมในธุรกิจใด อันเป็นการแข่งขันกับ ธพส. ไม่วา่
กรรมการ ผู ้ บ ริ ห าร หรื อ พนั ก งานไม่ ว ่ า จะได้ รั บ
ผลประโยชน์โดยตรงหรือโดยทางอ้อมก็ตาม
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3. การท�ำธุรกิจใดๆ กับ ธพส.
ห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่มีส่วนได้เสีย
ท�ำธุรกิจใดๆ กับ ธพส. ทั้งในนามครอบครัวหรือ
นิตบิ คุ คล เพือ่ ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
4. การรับของขวัญและการเลีย้ งรับรองทางธุรกิจ
กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน พึงหลีกเลีย่ งการรับ
ของขวัญทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินจากคู่ค้าหรือ
ผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ ธพส. เว้นแต่ในเทศกาล
หรือประเพณีนยิ มแต่ตอ้ งมีมลู ค่าไม่เกิน 3,000 บาท
ในกรณีทไี่ ม่สามารถปฏิเสธและต้องรับของขวัญ ซึง่ มี
มูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท ต้องแจ้งให้ผบู้ งั คับบัญชา
หรือเลขานุการคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อน�ำไปเป็นของรางวัล
แก่พนักงาน
ในปี 2561 ธพส. มีประกาศขอความร่วมมือในการงด
รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อขอความร่วมมือผู้บริหาร
และพนักงานทุกท่าน งดรับของขวัญ ในช่วงเทศกาลปีใหม่และ
ทุกเทศกาล อันเป็นการสร้างความน่าเชือ่ ถือให้แก่องค์กร และ
ยังเป็นการให้ความร่วมมือองค์กรต่อต้านคอร์รปั ชัน่ ฯ ทีไ่ ด้ออก
มาเชิญชวนให้ส่วนราชการหน่วยงานรัฐทุกแห่งน�ำนโยบาย
งดรับของขวัญมาใช้ เพือ่ สร้างมาตรฐานทีด่ ี และความโปร่งใส
ให้กบั หน่วยงานราชการ และองค์กรภาครัฐของไทย ให้ทดั เทียม
กับอารยประเทศต่อไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการ ธพส. ต้องพิจารณาความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทกับ
บริษัทอย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีเหตุผล
และเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมทีด่ ี โดยค�ำนึงถึงประโยชน์
สูงสุดของ ธพส. โดยก�ำหนดให้มนี โยบายและแนวทางป้องกัน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และแสดงรายการบัญชีทรัพย์สนิ
และหนี้ สิ น ตามแบบพิ ม พ์ ข องคณะกรรมการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)
คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่สอบทานรายการที่
เกีย่ วโยงกันหรือรายการระหว่างกันทีม่ นี ยั ส�ำคัญระหว่างบริษทั
กับบริษัทพิจารณาการเปิดเผยสารสนเทศของ ธพส. ในกรณี
ที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ให้มคี วามถูกต้องและครบถ้วน
กรรมการผู้จัดการ มีหน้าทีก่ ำ� กับให้มกี ารรายงานทันที
ทีเ่ กิดความชัดแย้งทางผลประโยชน์และในกรณีทไี่ ม่มคี วามขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ให้มกี ารรายงานเป็นประจ�ำทุกสิน้ ปี
พนักงานทุกระดับ จะต้องจัดท�ำรายงานการเปิดเผย
รายการที่สงสัยว่าจะเป็นผลประโยชน์ท่ีขัดกันกับผลประโยชน์
ของ ธพส. โดยแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาตามล�ำดับชั้นและน�ำส่ง
ฝ่ า ยอ� ำ นวยการ หรื อ เมื่ อ ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ ท� ำ หน้ า ที่
ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ด�ำเนินการตรวจสอบตนเอง
(Declare) ตามแบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ตามลักษณะงานจัดซือ้ จัดจ้าง

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ธพส.
บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ำกัด
รายชื่อกรรมการ

จ�ำนวนหุ้น
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561

หมายเหตุ

-

(ไม่ได้ถือหุ้น ธพส.)
(ไม่ได้ถือหุ้น ธพส.)
(ไม่ได้ถือหุ้น ธพส.)
(ไม่ได้ถือหุ้น ธพส.)
(ไม่ได้ถือหุ้น ธพส.)
(ไม่ได้ถือหุ้น ธพส.)
(ไม่ได้ถือหุ้น ธพส.)
(ไม่ได้ถือหุ้น ธพส.)

นายอ�ำนวย ปรีมนวงศ์
นางสาวอมรรัตน์ กล�่ำพลบ
นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล
นายดนุชา พิชยนันท์
นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล
นายชลัช ชินธรรมมิตร์
นายปกรณ์ อาภาพันธุ์
นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารระดับสูง
บริษัทดีเอดี เอสพีวี จ�ำกัด
จ�ำนวนหุ้น
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561

บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ำกัด
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นางจิรสา วงศ์ธรรมสรณ์
นายฉัตรวิชญ์ เสริมด�ำรงศักดิ์
นางเบญจวรรณ มังคละวิรัช
นายเกรียงไกร อินพรวิจิตร
นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์
นายธวัชชัย ตั้งเจริญชัยวัฒนา

101
101
5
101
101
101

หมายเหตุ

รองกรรมการผู้จัดการ ธพส.
รองกรรมการผู้จัดการ ธพส.
พนักงาน ธพส. เกษียณ 30 ก.ย.59
พนักงาน ธพส. เกษียณ 30 ก.ย.60
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร
พนักงาน ธพส. เกษียณ 30 กย.59

หมายเหตุ : ในปี 2561 บริษทั ธนารักษ์พฒ
ั นาสินทรัพย์ จ�ำกัด ถือหุน้ ในบริษทั ดีเอดี เอสพีวี จ�ำกัด คิดเป็นร้อยละ 49% และผูบ้ ริหารและอดีตผูบ้ ริหาร ธพส. ถือหุน้ ในบริษทั ดีเอดี เอสพีวี จ�ำกัด
รวมคิดเป็นร้อยละ 51%

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทดีเอดี เอสพีวี จ�ำกัด
รายนามคณะกรรมการบริษัทดีเอดี เอสพีวี จ�ำกัด

นายชลัช ชินธรรมมิตร์
นายปกรณ์ อาภาพันธุ์
นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์
นางจิรสา วงศ์ธรรมสรณ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หมายเหตุ

กรรมการ ธพส.
กรรมการ ธพส.
กรรมการ ธพส.
รองกรรมการผู้จัดการ ธพส.

ในปี 2561 มีกรรมการ ธพส. 3 คน คือ นายชลัช ชินธรรมมิตร์ นายปกรณ์ อาภาพันธุ์ นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์
เป็นกรรมการบริษทั ดีเอดี เอสพีวี จ�ำกัด และมีผบู้ ริหารระดับสูง 1 คน คือ นางจิรสา วงศ์ธรรมสรณ์ รองกรรมการผูจ้ ดั การ ธพส.
เป็นกรรมการบริษทั ดีเอดี เอสพีวี จ�ำกัด
ทัง้ นี้ ในปี 2561 ระหว่าง ธพส. กับบริษทั ดีเอดีเอสพีวี จ�ำกัด ไม่มรี ายการระหว่างกัน
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
Report of Nomination and Remuneration Committee
คณะกรรมการบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ำกัด
(ธพส.) ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน ดังนี้ 06/2560 สัง่ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
ประกอบด้วย
ค�ำสั่งคณะกรรมการ ธพส. ที่ 10/2561 สั่ง ณ วันที่
4 มิถุนายน 2561 มีคณะกรรมการ ประกอบด้วย
รายชื่อคณะกรรมการ

1. นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล
Mr. Thamanit Sumantakul

The Board of Directors of Dhanarak Asset Development
Company Limited (DAD) had the resolution to appoint
Nomination and Remuneration Committee as follows:
Order of DAD Committee No. 10/2561 ordered on
June 4th, 2018, consisted of the following committees:

ต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการ
Chairman

2. นางสาวอมรรัตน์  กล�่ำพลบ         
Ms. Amornrat Klamplob

กรรมการ
Member

3. นายอรุณชัย  ภัทรานนท์
Mr. Aroonchai Pattranont

กรรมการ
Member

4. กรรมการผู้จัดการ                    
Managing Director

กรรมการ
Member

5. นางจิรสา วงศ์ธรรมสรณ์          
Mrs. Jirasa Wongthummasorn

เลขานุการฯ
Secretary

80
ANNUAL REPORT 2018

คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ได้ปฎิบัติ
หน้ า ที่ ต ามที่ ค ณะกรรมการ ธพส.และตามกฎบั ต รของ
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน โดยในรอบปี
บัญชี 2561 มีการประชุมรวม 11 ครั้ง โดยมีเรื่องที่พิจารณา
ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ธพส.โดยสรุป ดังนี้
1) พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท                    

The Nomination and Remuneration Committee performs
duties as defined by the DAD Committee and the
Charter of the Nomination and Remuneration Committee.
In Accounting Period of 2018, there were totally 11
meetings. The agendas for consideration that were approved
by DAD Committee are as follows:

2) พิจารณาคุณสมบัตขิ องบุคคลทีจ่ ะเสนอเป็นกรรมการ   

1) Consideration on remuneration of the Board of
Directors;

3) พิ จ า ร ณ า ผ ล ก า ร คั ด เ ลื อ ก ผู ้ ส มั ค ร ต� ำ แ ห น ่ ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

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

4) พิจารณาแก้ไขข้อบังคับกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ           

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

5) พิจารณาร่างหลักเกณฑ์ กรอบวงเงินการปรับขึ้น
เงินเดือน และการจ่ายโบนัส
6) ทบทวนหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน

4) Consideration on Amendment of Regulations on
Provident Fund

7) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารและพัฒนทรัพยากร
บุคคล

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

8) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

6) Consideration on criteria of performance
assessment

9) ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน

7) Consideration on reviewing Human Resources
Management and Development Plan
8) Self-assessment of committees
9) Review on the Charter of the Nomination and
Remuneration Committee

(นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล)
(Mr. Thamanit Sumantakul)

ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ธพส.
Chairman of the Nomination and Remuneration Committee
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รายงานคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ านและ
พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ ดั การ

Report of the Committee on Performance and Remuneration
Evaluation for DAD’s Managing Director
คณะกรรมการบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ำกัด
(ธพส.)   ได้มีค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ
ตามค�ำสั่งที่ 06/2559 สั่ง ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2559
ค�ำสั่งที่ 05/2560  สั่ง ณ วันที่ 31 มกราคม 2560 และค�ำสั่ง
ที่ 17/2561 สัง่ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ประกอบด้วย

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

รายชื่อคณะกรรมการ

ต�ำแหน่ง

1. นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล
Mr. Thamanit Sumantakul

กรรมการ ธพส.
Director

ประธานกรรมการ
Chairman

2. นายสมพงษ์  ตัณฑพาทย์
Mr. Sompong Tantapart

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
Qualified outsource

กรรมการ
Member

3. นางกรศิริ  พิณรัตน์
Mrs. Kornsiri Pinnarat

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
Qualified outsource

กรรมการ
Member

โดยมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบตามทีค่ ณะกรรมการ ธพส. ก�ำหนด
อาทิ พิจารณา กลั่นกรองแผนงานของกรรมการผู้จัดการ
พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจ�ำปี ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธี
การประเมินที่ได้ตกลงไว้ รวมถึงพิจารณาอัตราค่าตอบแทน
ของกรรมการผู้จัดการ และเสนอแนะอัตราค่าตอบแทนเพิ่ม
ให้กรรมการผูจ้ ดั การ เพือ่ เสนอคณะกรรมการ ธพส. พิจารณา
ในระหว่างปีบัญชี  2561  คณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ
ได้มีการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง และได้น�ำเสนอคณะกรรมการ
ธพส. พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยได้สรุปสาระส�ำคัญ
ของเรื่องที่พิจารณา ดังนี้
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The responsibilities of the Committee for Assessment
of Performance and Consideration on Remuneration of
Managing Director as defined by DAD Committee are
considering on and screening plans of Managing Director,
considering on criteria and methods on annual performance
assessment under assessment criteria and methods as
agreed, and considering on remuneration of Managing
Director and suggesting additional remuneration to Managing
Director for proposing to DAD Committee for consideration.
During 2018 Accounting Year, the Committee
for Assessment of Performance and Consideration on
Remuneration of Managing Director held 3 meeting
and proposed the following agendas to DAD Committee
for approval :

1. พิจารณาประเมินผลการปฏิบตั งิ านประจ�ำปีของกรรมการ
ผู้จัดการ แต่ละช่วงเวลา เพื่อก�ำกับการด�ำเนินงานให้
เป็ น ไปตามเป้ า หมาย โดยยึ ด ถื อ ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละ
วิธกี ารประเมินฯ ทีค่ ณะกรรมการ ธพส. ได้ให้ความเห็นชอบ
ไว้แล้ว
2. พิจารณาค่าตอบแทนประจ�ำปี โดยได้น�ำผลคะแนนที่ได้
จากการประเมินผลประจ�ำปีไปเชือ่ มโยงกับหลักเกณฑ์การ
จ่ายค่าตอบแทนประจ�ำปี ตามที่คณะกรรมการ ธพส. ได้
ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว
3. พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ และแนวทางการจ่าย
ค่าตอบแทนประจ�ำปี เพื่อให้ส อดคล้องกับระยะเวลา
การปฏิบัติงาน
4. พิจารณาทบทวนตัวชี้วัดและเป้าหมายการประเมินผล
การปฏิบตั งิ านของกรรมการผูจ้ ดั การ เพือ่ ให้สอดคล้องกับ
ระยะเวลาการปฏิบัติงานแต่ละช่วงเวลา

1. Consider on and assess annual performance of
Managing Director in each period in order to govern
operations to meet with the goal by attaching to
criteria and methods of assessment as approved by
DAD Committee;
2. Consider on annual remuneration whereas the score
obtained from annual assessment is connected with
the criteria on annual remuneration as approved by
DAD Committee;
3. Consider on and review criteria and methods on
performance assessment of Managing Director as well
as guidelines on annual remuneration to be consistent
with operational duration;
4. Consider on and review indicators and the goals of
assessment on performance of Managing Director to
be consistent with operational duration in each period.

(นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล)
(Mr. Thamanit Sumantakul)

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

Report of the Executive Committee
คณะกรรมการบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ำกัด
(ธพส.) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ตามข้อบังคับ
ของบริษัท ประกอบด้วย กรรมการ ธพส. จ�ำนวน 3 ท่าน ดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการ

1. นางสาวอมรรัตน์ กล�่ำพลบ
Ms. Amornrat Klamplob
2. นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล
Mr. Thamanit Sumantakul
3. นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์
Mrs. Songpol Chevapanyaroj

ต�ำแหน่ง

กรรมการ ธพส.
Director
กรรมการ ธพส.
Director
กรรมการ ธพส.
รักษาการแทน กรรมการผู้จัดการ
Director and Acting Managing Director

คณะกรรมการบริ ห าร ได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด ้ า นต่ า ง ๆ
ตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้
รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการ ธพส. ตามที่ ก� ำ หนดไว้
ในกฎบัตร โดยได้ทบทวนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าหมาย
แผนวิ ส าหกิ จ แผนด� ำ เนิ น งาน และงบประมาณประจ� ำ ปี
แผนพัฒนาธุรกิจ แผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ แผนบริหาร
จัดการอาคาร การน�ำระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่า
เชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) รวมทัง้ ร่างระเบียบต่าง ๆ เพือ่ เสนอให้
คณะกรรมการ ธพส. พิจารณาอนุมตั ิ อีกทัง้ ได้พจิ ารณาอนุมตั ิ
ในการจัดท�ำประกันภัยของศูนย์ราชการฯ
โดยในปี 2561 คณะกรรมการบริหาร ได้มีการประชุม
รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง โดยคณะกรรมการ แต่ละท่านเข้าร่วม
ประชุมและปฏิบัติหน้าที่พิจารณาเรื่องส�ำคัญ เพื่อน�ำเสนอ
คณะกรรมการ ธพส. ดังนี้
• แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี พ.ศ.2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง
ปี 2561) และแผนด�ำเนินงานประจ�ำปี 2562 ภายใต้
กรอบยุ ท ธศาสตร์ 20 ปี แนวทางการพั ฒ นาตาม
แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 เพื่ อ ให้ มี ก ารด� ำ เนิ น งาน
ทีช่ ดั เจนเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมปัจจุบนั มีการลงทุน
ทีส่ อดคล้องกับบทบาทและยุทธศาสตร์ มีฐานะการเงิน
ทีม่ นั่ คง มีการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมและการวิจยั พัฒนา
เพือ่ ปรับปรุงและเพิม่ ประสิทธิภาพ รวมทัง้ มีการพิจารณา
แผนย่อย ได้แก่
- แผนพัฒนาธุรกิจ : เพื่อสร้างรายได้เพิ่ม ให้สอดรับ
กับเป้าหมายองค์กร
- แผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ : เพือ่ การพัฒนาทีร่ าชพัสดุ
เพิ่มมูลค่าทรัพย์สินภาครัฐ ให้เกิดประโยชน์ทั้งใน
เชิงเศรษฐกิจและสังคม
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The three Executive Committee appointed by the BOD
according to corporate’s regulation comprises :

ประธานกรรมการบริหาร
Chairman
กรรมการบริหาร
Member
กรรมการบริหาร
Member

The Executive Committee performs its duties conformity
with corporate governance assigned by the BOD and charter
in which considering and reviewing the corporate strategy,
direction, operation plans, budget, development plans, land
development master plan and management development
and service improvement plans. This included implementing
Economic Value Management (EVM) as well as various
regulations to propose to the BOD for approval.
Besides, considering the approval of the insurance for the
Government Complex.
In 2018, the Board of Directors held 12 meetings
totally whereas each director attended the meetings and
considered the following significant agendas for proposing to
DAD Committee :
• 5-Year Strategic Plan from 2017 – 2021 (Amendment
of 2018) and Annual Action Plan 2019 under 20 - Year
Strategic Plan, Development Guidelines under
Development Plan No. 12 for explicit operations that
suit with current environment, investment that is
consistent with roles and strategies, stable financial
status, the use of technologies, innovations, researches,
and development for improving efficiency, as well as
consideration on sub-plans including:
- Business Develop Plan : to increase income to be
consistent with the organization’s goal.
- Property Development Plan : to develop State
Property and increase value of government assets to
be beneficial economically and socially.
- Service Standard Improvement Plan : to develop
personnel and create service quality development
system sustainably.
- Building Management Plan : to develop work
efficiency and improve building management quality
in Government Complex.

- แผนยกระดับมาตรฐานบริการ : เพือ่ พัฒนาบุคลากร
และสร้างระบบพัฒนาคุณภาพบริการอย่างยัง่ ยืน
- แผนบริหารจัดการอาคาร : เพือ่ พัฒนาประสิทธิภาพ
ในการท�ำงานและยกระดับคุณภาพด้านการบริหาร
จัดการอาคารภายในศูนย์ราชการ
• โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการฯ โซนซี
ประกอบด้วย แผนงาน แผนการเงิน และทางเลือก
การระดมทุน โดยเห็นชอบกรอบวงเงินลงทุนโครงการฯ
จ�ำนวน 30,000 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมการจัดระบบ
ศูนย์ราชการและรองรับความต้องการใช้ประโยชน์พื้นที่
เป็นส�ำนักงานของหน่วยงานราชการ
• พิ จ ารณาเงื่ อ นไขการรั บ บริ ห ารจั ด การศู น ย์ ป ระชุ ม
และแสดงสินค้านานาชาติฯ จ. เชียงใหม่
• พิจารณาการปรับขึน้ ราคาค่าเช่า และค่าบริการส่วนกลาง
พื้นที่เช่า ประเภทร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ ร้านจ�ำหน่าย
เครือ่ งดืม่ และร้านอาหาร เพือ่ การบริหารจัดการให้เป็น
ปัจจุบนั
• พิจารณากรอบวงเงินด�ำเนินการตามแผนจัดสรรพื้นที่
และจัดหาผู้เช่าพื้นที่พาณิชย์ ประเภทพื้นที่ส�ำนักงาน
เพิม่ เติม และพิจารณาก�ำหนดอัตราค่าเช่าพืน้ ที่ ค่าบริการ
รายส�ำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า เพื่อให้
การด�ำเนินงานจัดสรรพื้นที่และจัดหาผู้เช่าเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ และ ธพส. มีรายได้เพิม่ ขึน้
• พิจารณาร่างระเบียบ ธพส. ว่าด้วยการพัสดุเพือ่ การบริหาร
โครงการ พ.ศ. 2561 คูม่ อื วิเคราะห์โครงการลงทุนตาม
ระบบการบริหารจัดการ เพือ่ สร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์
(EVM) และร่างตัวชีว้ ดั ส�ำหรับการจัดท�ำบันทึกข้อตกลง
ประเมินผลการด�ำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจ�ำปี 2562
• พิจารณากฎบัตรคณะกรรมการบริหาร เพื่อทบทวน
ขอบเขต หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ และแนวทางใน
การปฏิบัติ เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริหาร
นอกจากนีย้ งั มีเรือ่ งทีค่ ณะกรรมการบริหาร พิจารณาอนุมตั ิ
ให้จดั ท�ำประกันภัยความเสีย่ งทุกชนิด (Industrial All Risks),
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance)
และประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก เพือ่ ประกันภัย
ความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดกับทรัพย์สนิ ของศูนย์ราชการฯ
จากผลการด� ำ เนิ น งานดั ง กล่ า ว ท� ำ ให้ ค ณะกรรมการ
ธพส. พิจารณาอนุมตั เิ รือ่ งต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทัง้
คณะกรรมการบริหาร ได้รายงานผลการประชุมและข้อเสนอแนะ
ต่อคณะกรรมการ ธพส. เพือ่ ทราบทุกไตรมาส ทัง้ นี้ คณะกรรมการ
บริ ห ารได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายอย่ า งเต็ ม
ความสามารถด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และโปร่งใส
เพื่อประโยชน์สูงสุดของ ธพส. และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
อย่างเหมาะสม

• New National Government Complex Extension (Zone C)
Project consisted of action plan, financial plan, and
funding alternatives whereas the limit of this project
was approved in the amount of 30,000 million baht for
promoting system management of Government Complex
and supporting demands on utilization of this area as
the offices of government agencies;
• Consider on conditions of management of Chiang Mai
International Exhibition AND Convention Center;
• Consider on increasing of rental fee and common fee of
rented areas classified as convenience stores, beverage
shops, and restaurants, for updating management;
• Consider on limit of operations under the Plan on Spaces
Allocation and Procurement of Tenants for Commercial
Spaces (Office Areas) and consider on setting rental
fee and service fee of Office of Trade Competition
Commission to make spaces allocation and procurement
of tenants efficient with higher income for DAD;
• Consider on drafting Regulations of DAD on Procurement
for Project Management B.E. 2561, Manual on Analysis
of Investment Project under Management System for
Generating Economic Value Management (EVM) and
drafting Indicators for Preparation of Memorandum of
Understanding on Assessment of Performance of State
Enterprise 2019;
• Consider on the Charter of the Executive Committee to
review scope, duties, responsibilities, and operational
guidelines for using as the operational standard of the
Executive Committee.
Moreover, the Executive Committee also considered
on and approved making of Industrial All Risks, Business
Interruption Insurance, and Public Liability Insurance in order
to make insurance for possible risks against assets of the
Government Complex.
From such performance, DAD Committee is able to
consider on and approve all matters efficiently. In addition,
the Executive Committee also reports the results of meeting
and suggestions to DAD Committee for acknowledgement
in all quarters. The Executive Committee performs assigned
duties as good as possible with carefulness, prudence,
and transparency for the ultimate benefit of DAD and all
stakeholders appropriately.

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

ประธานกรรมการบริหาร
Chairman of the Executive Committee
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ผลการดําเนินงานประจําปี 2561
Overall Operation in 2018
More info
Scan here
ด้านสารสนเทศ
และการสื่อสาร

• รายงานคณะกรรมการบริหาร
จัดการสารสนเทศ
และการสื่อสาร
• นวัตกรรมดิจิทัล
• ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

ด้านบริหาร
จัดการอาคาร

• งานด้านวิศวกรรมอาคาร
• งานปรับปรุงทัศนียภาพ
และซ่อมแซมพื้นที่
• งานมาตรฐานบริการ
• งานติดตั้งเครื่องชาร์จโทรศัพท์
เคลื่อนที่

ด้านจราจร
และรักษาความปลอดภัย

• งานด้านจราจร
• งานปรับปรุงพื้นผิวถนน
ภายในศูนย์ราชการฯ
• งานด้านรักษาความปลอดภัย
• งานปรับปรุง
ระบบกล้องวงจรปิด
• งานซ่อมแซมเครื่องตรวจ
สิ่งของแบบรังสีเอ็กซ์
(X-Ray)

ด้านชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อม

•
•
•
•
•
•
•
•

งานตรวจสอบอาคาร
งานด้านดูแลรักษาความสะอาด
งานซ้อมอพยพหนีไฟ
งานกําจัดสัตว์
และแมลงรบกวน
โครงการรณรงค์กําจัดสัตว์
รบกวน (Cat Agent)
งานตรวจวัดคุณภาพอากาศ
งานล้างทําความสะอาด
เครื่องปรับอากาศ
ภายในหน่วยงานราชการ
การบริหารจัดการ
ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ด้านการกํากับดูแล
กิจการที่ดี (CG)
และด้านบูรณาการ
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

• รายงานคณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
• การกํากับดูแลกิจการที่ดี
• การบูรณาการความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
• กิจกรรม/งานเด่นประจําปี

โครงการ
พัฒนาสู่ความยั่งยืน

• โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานในศูนย์ราชการฯ
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โครงการ
ประจําปี

ด้านบริหารจัดการ
พื้นที่พาณิชยกรรม

รายงานของ
คณะกรรมการความเสี่ยง

• การบริหารความเสี่ยง
• แนวทางการบริหารความเสี่ยง
• การวิเคราะห์ความเสี่ยง
ที่มีต่อกลยุทธ์องค์กร
• การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง
ที่มีผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์องค์กร
• การเชื่อมโยงการบริหาร
ความเสี่ยงกับแผนยุทธศาสตร์

รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ

• ด้านการควบคุมภายใน
• ด้านการตรวจสอบภายใน

งบการเงินและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

• รายงานของผู้สอบบัญชี
• งบการเงินและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร
Information and Communication

Technical Quality

65.7%

รายงานคณะกรรมการบริหารจัดการ
สารสนเทศและการสื่อสาร
Report of the Information and Communication
Management Committee (ICMC)
ตามที่ คณะกรรมการบริษทั ธนารักษ์พฒ
ั นาสินทรัพย์ จ�ำกัด
มี ม ติ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารจั ด การสารสนเทศและ
การสื่อสาร ตามค�ำสั่ง คณะกรรมการบริษัทที่ 14/2561
สั่ง ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 โดยมีผลตั้งแต่
วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 นัน้
ทั้ ง นี้ ค ณะกรรมการ ธพส. ตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ
ของการบริหารจัดการสารสนเทศและการสือ่ สาร อันเป็นปัจจัย
ที่ ส� ำ คั ญ ในการก� ำ หนดแนวทางในการปฏิ บั ติ ง าน และมี
ความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
โดยคณะกรรมการ ธพส. ได้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร
จัดการสารสนเทศและการสือ่ สาร ประกอบด้วย คณะกรรมการ
จ�ำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ

1. นายปกรณ์ อาภาพันธุ์
Mr. Pakorn Apaphant

According to the resolution of the Board of Directors
of Dhanarak Asset Development Company Limited to
appoint the Communication and Information Technology
Steering Committee under Order of the Board of Directors
No. 14/2561 ordered on November 13th, 2018 that is
effective on November 13th, 2018,
DAD Committee realizes on importance of communication
and information technology management that is the important
factor for establishing the guidelines on operations with
determination to manage communication and information
technology to be more efficient, Therefore, DAD Committee
appointed the Communication and Information Technology
Steering Committee that is consisted of 4 committees as
follows:
ต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการ
Chairman

2. กรรมการผู้จัดการ ธพส.
Managing Director of DAD

กรรมการ
Member

3. นายสุธนัย ประเสริฐสรรพ์
Mr. Suthanai Prasertsan

กรรมการ
Member

4. นางกรศิริ พิณรัตน์
Mrs. Kornsiri Pinnarat

กรรมการ
Member
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คณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร
ปีบัญชี 2561 ได้มีการจัดประชุมรวม 8 ครั้ง เพื่อด�ำเนินงาน
ตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่ก�ำหนดในกฎบัตร
ของคณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร
ดังนี้
1. ก� ำ หนดทิ ศ ทางและนโยบายการบริ ห ารจั ด การ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของ ธพส.
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ
วิสยั ทัศน์ของ ธพส.
2. ก� ำ กั บ ดู แ ลการบริ ห ารโครงการด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให้เป็นไปตามแผนและ
เป้าหมายของ ธพส.
3. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนงาน งบประมาณ
และโครงการต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สาร ที่ จ ะต้ อ งน� ำ เสนอต่ อ
คณะกรรมการ ธพส.
4. ให้ ค� ำ ปรึ ก ษาแนะน� ำ และแก้ ไ ขปั ญ หาอุ ป สรรคที่
เกีย่ วข้องกับการด�ำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สารของ ธพส.
5. แต่งตัง้ คณะท�ำงานตามทีเ่ ห็นสมควร
6. ปฏิบตั งิ านอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย
7. รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการ ธพส.
เพือ่ ทราบหรือพิจารณา
ปัจจุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT )
ได้เข้ามามีบทบาท และถูกน�ำมาเป็นตัวขับเคลื่อนที่ส�ำคัญ
ต่อการด�ำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานภายในองค์กรเป็น
อย่ า งมาก ทาง ธพส. โดยคณะกรรมการบริ ห ารจั ด การ
สารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้ก�ำหนดทิศทางแนวนโยบาย
ด้านสารสนเทศ ในปี พ.ศ. 2561 ด้วยการน�ำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาพัฒนาและปรับใช้กับการบริหารจัดการงาน
และการให้ บ ริ ก ารของผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ทั้ ง ภายในและ
ภายนอกอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งท�ำให้ส่งผลให้การปฏิบัติงาน
และการบริหารเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงงานบริการ
ได้รับความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้นด้วย อีกทั้งยังได้เล็งเห็นถึง
การพัฒนา เพิม่ พูนความรู้ โดยจัดอบรมให้ความรูแ้ ก่พนักงาน
และผู้บริหาร ธพส. ในการน�ำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน
การท�ำงานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

In 2018 Accounting Period, the Communication and
Information Technology Steering Committee held
8 meetings for performing operations under roles,
duties, and responsibilities as defined in the Charter of the
Communication and Information Technology Steering
Committee as follows:
1. Establish direction and policies on communication
and information technology management of DAD to
be efficient and consistent with vision of DAD;
2. Govern communication and information technology
management to meet with plan and goal of DAD;
3. Consider on and give opinions on action plan,
budgets, and projects related to communication and
information technology system that are required to
be proposed to DAD Committee.
4. Provide consulting and suggestions as well as solve
problems and obstacles related to operations on
communication and information technology of DAD;
5. Appoint the working group as proper;
6. Perform other assignments as assigned by
DAD Committee;
7. Report performance to DAD Committee for
acknowledgement or consideration.
Currently, Information Technology (IT) plays a role and
be utilized as the important drive of business operation
and operations in many organizations. DAD, by the
Communication and Information Technology Steering
Committee, establishes guidelines and policies on
information in 2018 by developing and applying information
technology to management and to provide services to
internal and external stakeholders concretely.
Consequently, operations and management will be more
efficient with higher level of satisfaction. In addition,
the Communication and Information Technology Steering
Committee also considers on developing and improving
knowledge by providing knowledge to employees and
executives of DAD for applying obtained knowledge to gain
more efficient operations.
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ในการพัฒนาระบบสารสนเทศส�ำหรับการเผยแพร่ข้อมูล
ข่ า วสารไปยั ง ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ภายนอกนั้ น ทาง ธพส.
ได้ ป รั บ ปรุ ง การให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสารทางเว็ บ ไซต์
ได้ แ ก่ เ ว็ บ ไซต์ บริ ษั ท ธนารั ก ษ์ พั ฒ นาสิ น ทรั พ ย์ จ� ำ กั ด
(www.dad.co.th) และ เว็บไซต์ศนู ย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐
พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (www.governmentcomplex.com)
ให้มีความทันสมัย สะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูลและมีความเป็น
ปัจจุบัน โดยเป็นการปรับปรุงบนพื้นฐานมาตรฐานเว็บไซต์
ภาครัฐ Web 2.0 อีกทั้งยังเพิ่มความสามารถของเว็บไซต์
ให้รองรับกลุ่มผู้ใช้ที่มีความบกพร่องทางสายตา ให้สามารถ
เข้ า ถึ ง และเข้ า ใจเนื้ อ หาเว็ บ ไซต์ รวมทั้ ง การมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์
กับเว็บไซต์ได้ เพื่อความเท่าเทียมกันในการใช้งานเว็บไซต์
และส่งเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร
ธพส. ได้มีการปรับปรุงระบบ Bus Tracking บน Mobile
Application เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การให้ บ ริ ก ารรถไฟฟ้ า
โดยสารฟรีแก่ประชาชนภายในศูนย์ราชการฯ โดยเพิม่ สถานที่
และหน่ ว ยงานใกล้ เ คี ย งกั บ สถานี ร ถโดยสาร พั ฒ นา
และปรับปรุงระบบเพิ่มเติม ในการจัดท�ำแผนที่บอกทางของ
หน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งการแจ้งข้อมูลข่าวสารหรือกิจกรรม
ใหม่ๆให้ทราบทันที อีกทั้งปรับปรุงระบบงานเชื่อมต่อระหว่าง
หน้าจอแสดงผลสภาพการจราจรบน Mobile Application
กับระบบงานกล้อง CCTV เพื่อประสิทธิภาพของภาพที่ดีมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาต่อยอดบนระบบ
Mobile Application “GovComplex” และเพื่อเป็นการเพิ่ม
ช่องทางในการบริการและอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน
มากยิ่งขึ้นได้อีกด้วย
โดยที่ ธพส. ปรับปรุงฐานระบบการเข้าถึงข้อมูลแบบ
รวมศูนย์ (Single Sign-On) ในส่วนงานของข้อมูลพนักงาน
เข้าใหม่ และพนักงานลาออก บนระบบ Single Sign-On ซึ่ง
เป็นฐานข้อมูลหลักของการเข้าใช้งานระบบต่างๆภายในองค์กร
ให้มีความเป็นปัจจุบัน และถูกต้อง อีกทั้งยังได้มีการทบทวน
สิ ท ธิ์ ก ารเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล และสิ ท ธิ์ ก ารใช้ ง านระบบอื่ น ๆ
แก่พนักงาน ธพส. ตามอ�ำนวจหน้าที่ที่รับผิดชอบในส่วนงาน
อย่างถูกต้อง
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To develop information system for publishing news
and information to external stakeholders, DAD updates
services on news and information provided via websites
including the website of Dhanarak Asset Development
Company Limited (www.dad.co.th) and the website of
The Government Complex Commemorating His Majesty the
King’s 80 th Anniversary on December 5 th, 2007
(www.governmentcomplex.com) to be modern and
convenient for accessing. This improvement is based on
Web 2.0 standard of government sector and website is
also upgraded to support users with visual impairment
to access and understand content on the website and
interact with the website for equality of the use of website
and promoting good image of the organization.
DAD improves Bus Tracking System on Mobile Application
to be consistent with free electrical shuttle bus service for
public in the Government Complex by adding more services
to places or agencies located near bus stops. In addition,
the system was also developed and improved to make the
map for specifying directions of other agencies and clarifying
information, news or new activities. Moreover, connection
system between display monitor on traffic condition on
Mobile Application with CCTV system for better resolution.
This was considered as a part of further development of
Mobile Application “GovComplex” and another channel to
provide more convenience and services to users.
Whereas, DAD improved Single Sign-On for section
of new employees data and resigned employees data
on Single Sign-On System that is the major database of
accessibility to all internal systems to be updated and
correct. In addition, data access right and the right to use
some systems of DAD employees are also reviewed based
on authority and responsibility correctly.

รวมทัง้ ได้ทำ� การปรับปรุงระบบจัดเก็บและติดตามเอกสาร
หรือสถานะการด�ำเนินการ (Workflow) ในรูปแบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้สามารถแสดงผลได้ในรูปแบบ Responsive
Design ทุ ก Web Browsers และระบบปฏิ บั ติ ก ารบน
สมาร์ ท โฟน iOS / Android / Window เพื่ อ ตอบสนอง
และอ�ำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลแก่ผู้ใช้งานระบบ
มากขึ้น
นอกจากนี้ ธพส. ได้ มี ก ารพั ฒ นาบทเรี ย นในระบบ
e-Learning ได้แก่ หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี 2561
หลักสูตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และ หลักสูตร
จริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณ โดยบทเรียนดังกล่าว
จะช่วยในการสนับสนุนและรณรงค์ให้ ธพส. เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ต่อไป
และได้จดั สัมมนาหลักสูตร Security Awareness - รูเ้ ท่าทัน
ภัยไซเบอร์ เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงาน
ธพส. ได้ เ รี ย นรู ้ เ ครื่ อ งมื อ สร้ า งสรรค์ ผ ่ า นกิ จ กรรมต่ า งๆ
แล้วสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้กบั การท�ำงานของตัวเองได้ทนั ที
เพื่อพัฒนาแนวคิดสร้างสรรค์อันน�ำไปสู่การคิดเชิงนวัตกรรม
ด้ ว ยตนเอง และสนั บ สนุ น ให้ ก ่ อ เกิ ด นวั ต กรรมในองค์ ก ร
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
จากความทุ่มเทของคณะกรรมการ ธพส. ผู้บริหาร และ
พนักงาน ที่ให้ความส�ำคัญและร่วมมือในการพัฒนาองค์กร
มาอย่างต่อเนือ่ งส�ำหรับการเพิม่ ประสิทธิภาพด้านสารสนเทศ
ส่งผลให้ ธพส. ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ�ำปีบัญชี
2561 จากส� ำ นั ก งานคณะกรรมการนโยบายรั ฐ วิ ส าหกิ จ
(สคร.) กระทรวงการคลัง 1 รางวัล ได้แก่ รางวัลพัฒนาองค์กร
ดีเด่นด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ และได้รบั ใบประกาศ
เกรียติคุณรางวัลเลิศรัฐ จากส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) ทั้ ง นี้ เ พื่ อ สร้ า งขวั ญ และก� ำ ลั ง ใจ
ให้ ธพส. มีความมุ่งมั่นในการด�ำเนินงานเพื่อพัฒนาองค์กร
ให้มีประสิทธิภาพและมีการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

Moreover, document storage and follow-up system
is also improved or enabling to Workflow in the form of
e-Saraban to be displayed in the form of Responsive Design
in all Web Browsers and iOS / Android / Window platforms
for responding and facilitating data accessibility of users.
Moreover, DAD also develops some e-Learning
lessons including Corporate Governance Program 2018,
Anti-Corruption Program, and Business Code of Conduct
and Ethics, whereas these lessons will help to support and
campaign DAD as the organization of learning.
The seminar on Security Awareness was also held in
order to make DAD directors, executives, and employees
to learn creative tools through activities for applying to
their operations immediately and for developing creative
concepts leading o innovative thinking and supporting
new innovations in the organization continuously and
sustainably.
With dedication of DAD Committee, executives,
and employees who emphasize and cooperate in developing
the organization continuously for improving efficiency
on information technology, DAD received the Excellent
State Enterprise of 2018 from State Enterprise Policy
Office (SEPO), the Ministry of Finance, as the excellent
organization on information management and the Certificate
of Public Sector management Quality Award from Office
of The Public Sector Development Commission (OPDC).
These awards are considered as morale for DAD to strive to
develop the organization to be efficient and grown
sustainably.

(นายปกรณ์ อาภาพันธุ์)
(Mr. Pakorn Arphaphant)

ประธานกรรมการ
บริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร
Chairman of the Information
and Communication Management Committee
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ผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

จัดงานสัมมนาหลักสูตร
Security Awareness
- รู้เท่าทันภัยไซเบอร์ :
ธพส. และคณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศและ
การสือ่ สารได้เห็นควรให้ฝา่ ยเทคโนโลยีสารสนเทศจัดสัมมนา
หลักสูตร “Security Awareness - รูเ้ ท่าทันภัยไซเบอร์” เพือ่ ให้
คณะกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงาน ธพส. ได้เรียนรู้
ถึ ง ภั ย คุ ก คามทางไซเบอร์ และตระหนั ก ถึ ง การใช้ ง าน
อินเตอร์เน็ต บนพื้นฐาน พรบ. คอมพิวเตอร์ ฉบับ 2560
อย่างถูกต้อง และยังสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในการท�ำงาน
ได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์
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เว็บไซต์ ส�ำหรับผู้บกพร่อง
ทางสายตา
ธพส. ได้ปรับปรุงการให้บริการข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์
ได้ แ ก่ เ ว็ บ ไซต์ บริ ษั ท ธนารั ก ษ์ พั ฒ นาสิ น ทรั พ ย์ จ� ำ กั ด
(www.dad.co.th) และ เว็บไซต์ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (www.governmentcomplex.com)
ให้มีความทันสมัยตามเทรนด์เทคโนโลยี สะดวกและง่าย
ต่อการเข้าถึงข้อมูลและมีความเป็นปัจจุบนั โยเป็นการปรับปรุง
บนพื้นฐานมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ Web 2.0
อีกทัง้ ยังเพิม่ ความสามารถของเว็บไซต์ให้รองรับกลุม่ ผูใ้ ช้งาน
ที่มีความบกพร่องทางสายตา ให้สามารถเข้าถึงและเข้าใจ
เนื้ อ หาเว็ บ ไซต์ รวมทั้ ง การมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ เว็ บ ไซต์ ไ ด้
เพือ่ ความเท่าเทียมกันในการใช้งาน และส่งเสริมสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีให้กับองค์กร

เว็บไซต์บริษทั ธนารักษ์พฒ
ั นาสินทรัพย์ จ�ำกัด
(www.dad.co.th)

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

Mobile Application
“GovComplex”
ธพส. ได้มีการปรับปรุงระบบ Bus Tracking เพื่อสอดคล้องกับการให้บริการรถไฟฟ้าโดยสารฟรีแก่ประชาชนภายใน
ศูนย์ราชการฯ โดยเพิม่ สถานทีแ่ ละหน่วยงานใกล้เคียงกับสถานีรถโดยสาร พัฒนาและปรับปรุงระบบเพิม่ เติม ในการจัดท�ำแผนที่
บอกทางของหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งการแจ้งข้อมูลข่าวสารหรือกิจกรรมใหม่ๆให้ทราบทันที อีกทั้งปรับปรุงระบบงานเชื่อมต่อ
ระหว่างหน้าจอแสดงผลสภาพการจราจรบน Mobile Application กับระบบงานกล้อง CCTV เพื่อประสิทธิภาพของภาพที่ดีมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาต่อยอดบนระบบ Mobile Application “GovComplex” และเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทาง
ในการบริการและอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น
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ระบบการเข้าถึงข้อมูลแบบ
รวมศูนย์ (Single Sign-On)

บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
e-Learning Courseware

ธพส. ได้ปรับปรุงฐานข้อมูลพนักงานเข้าใหม่ และพนักงาน
ลาออก บนระบบ Single Sign-On ซึง่ เป็นฐานข้อมูลหลักของการ
เข้าใช้งานระบบต่างๆภายในองค์กร ให้มีความเป็นปัจจุบัน
และถูกต้อง อีกทั้งยังได้มีการทบทวนสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล
และสิทธ์การใช้งานบางระบบแก่พนักงาน ธพส. ตามอ�ำนาจ
หน้าที่รับผิดชอบในส่วนงานอย่างถูกต้อง

ธพส. ได้มกี ารพัฒนาบทเรียนเพิม่ เติม จ�ำนวน 3 บทเรียน
ได้แก่ หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี 2561 หลักสูตร
การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และ หลักสูตรจริยธรรม
ทางธุ ร กิ จ และจรรยาบรรณ โดยบทเรี ย นดั ง กล่ า วได้ รั บ
ความร่วมมือจากฝ่ายกฎหมายและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการน� ำ เนื้ อ หามาจั ด ท� ำ เป็ น การเรี ย นรู ้ ผ ่ า นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ e-Learning เพือ่ ให้สอดคล้องกับการรณรงค์ให้
ธพส. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป โดยน�ำบทเรียนที่ได้มี
การพัฒนาใหม่เพิ่มเติมนี้ส�ำหรับการเรียน การอบรม และ
การจัดการความรู้ภายในองค์กร นับเป็นการเพิ่มช่องทาง
ในการเรี ย นการสอนผ่ า นระบบออนไลน์ เป็ น ทางเลื อ ก
ที่อ�ำนวยความสะดวกให้ผู้เรียน ทั้งในเรื่องของเวลา สถานที่
และประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องการจัดอบรมให้กับองค์กร

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban)
ธพส. ได้มีการปรับปรุงระบบจัดเก็บและติดตามเอกสาร หรือสถานะการด�ำเนินการ (Workflow) ในรูปแบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ ให้สอดคล้องกับหลักการประหยัดทรัพยากรกระดาษ รวมถึงอ�ำนวยความสะดวก ประหยัดเวลาในการด�ำเนินงาน
สามารถติดตาม และตรวจสอบสถานะของเอกสารนั้น ๆ ได้แบบออนไลน์ และได้มีการปรับปรุงการแสดงผลให้สามารถแสดงผล
ได้ในรูปแบบ Responsive Design ทุก Web Browsers และระบบปฏิบัติการบนสมาร์ทโฟน iOS / Android / Window
เพื่อตอบสนอง และอ�ำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลแก่ผู้ใช้งานระบบมากขึ้น
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ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
Call Center & Information Counter

บริการให้ขอ้ มูลข่าวสารทีถ่ กู ต้อง ครบถ้วน และรวดเร็ว รวมถึงบริการรับแจ้งซ่อม ข้อเสนอแนะ และรับเรือ่ งร้องเรียนเกีย่ วกับการใช้
บริการภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ รวมทัง้ ให้บริการข้อมูลเกีย่ วกับการด�ำเนินงานของ ธพส.

Call Center
• ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ
หมายเลข 0 2142 2233
เปิดบริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
(เว้นวันหยุดราชการ)
• บริษท
ั ธนารักษ์พฒ
ั นาสินทรัพย์ จ�ำกัด (ธพส.)
หมายเลข 0 2142 2222 และ 0 2142 2203
เปิดบริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น.
(เว้นวันหยุดราชการ)

Information Counter
• ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ
บริเวณประตูทางเข้า 1,2 และ 3 ชั้น 2
อาคารรัฐประศาสนภักดี
เปิดบริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
(เว้นวันหยุดราชการ)

• บริษท
ั ธนารักษ์พฒ
ั นาสินทรัพย์ จ�ำกัด (ธพส.)
อาคารธนพิพัฒน์
เปิดบริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น.
(เว้นวันหยุดราชการ)
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แนวทางการแก้ไขเรื่องร้องเรียน
ในปี 2561 ได้รับเรื่องร้องเรียนจ�ำนวน 11 เรื่องมีมูล
ความจริ ง 8 เรื่ อ ง ได้ แ ก่ 1) การให้ บ ริ ก ารของแม่ บ ้ า น
บริเวณห้องน�ำ้ ส่วนกลางศาลล้มละลายกลาง 2) การจัดงาน
บนลานอเนกประสงค์มเี สียงดัง 3) เจ้าหน้าทีศ่ าลฎีกาเดินสะดุด
สมอบก 4) กลิน่ อาหารจากการจัดงานบนลานอเนกประสงค์
2 ครัง้ 5) เจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยขับ Segway ทับเท้า
ผู้ประกอบการพื้นที่พาณิชย์ 6) ร้านค้าภายในศูนย์อาหาร
ขายของเกินราคา 7) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่โบก
รถเท็กซีท่ ำ� ให้รถติดหน้าอาคารรัฐประศาสนภักดี ประตู 1 โดย
เรือ่ งร้องเรียนทัง้ 8 เรือ่ งได้รบั แจ้งจากช่องทางเว็บไซต์ ธพส.
(www.dad.co.th) จ�ำนวน 1 เรือ่ ง คิดเป็นร้อยละ 12.5 และ
เว็บไซต์ศูนย์ราชการฯ (www.governmentcomplex.com)
จ�ำนวน 2 เรือ่ ง คิดเป็นร้อยละ 25 และInformation Counter
จ�ำนวน 2 เรือ่ งคิดเป็นร้อยละ25 และทาง Call Center จ�ำนวน
2 เรือ่ ง คิดเป็นร้อยละ 25 และหนังสือราชการจ�ำนวน 1 เรือ่ ง
คิดเป็นร้อยละ 12.5 ทัง้ นี้ เรือ่ งร้องเรียนจัดอยูใ่ นมิตกิ ารบริหาร
จัดการศูนย์ราชการฯ จ�ำนวน 6 เรือ่ งคิดเป็นร้อยละ 75 และ
ด้านการบริการจ�ำนวน 2 เรือ่ งคิดเป็นร้อยละ 25
ในปี 2561 มีเรือ่ งร้องเรียนมากกว่าปี 2560 จ�ำนวน 4 เรือ่ ง
หรือคิดเป็นเรือ่ งร้องเรียนมากกว่าร้อยละ 100 โดยเป็นเรือ่ ง
ร้องเรียนของฝ่ายศูนย์อำ� นวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการ
อาคารจ�ำนวน 4 เรือ่ งหรือคิดเป็นร้อยละ 50 และฝ่ายการตลาด
พัฒนาธุรกิจจ�ำนวน 4 เรื่อง หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ทั้งนี้
ได้ดำ� เนินการแก้ไขเรือ่ งร้องเรียนแล้วเสร็จตาม SLA ทุกเรือ่ ง
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ส�ำหรับในปี 2561 ได้มกี ารทบทวนค�ำสัง่ บริษทั ธนารักษ์
พัฒนาสินทรัพย์ จ�ำกัด ที่ 74/2559 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2559
เรือ่ งมอบหมายหน้าทีร่ บั ผิดชอบด้านการจัดการเรือ่ งร้องเรียน
ให้มีความครอบคลุมการปฏิบัติงานมากกขี้นจึงได้มีค�ำสั่ง
บริษทั ธนารักษ์พฒ
ั นาสินทรัพย์ จ�ำกัด ที่ 030/2561 สัง่ ณ
เดื อ นมี น าคม 2561 เรื่ อ งมอบหมายหน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
ด้านการจัดการเรือ่ งร้องเรียน และยกเลิกค�ำสัง่ ฉบับเดิม และ
ฝ่ายสือ่ สารองค์กรได้ทบทวนคูม่ อื การจัดการเรือ่ งเรียน เพือ่ เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน รวมถึงได้เผยแพร่
ภายในองค์กรอย่างทั่วถึง และได้น�ำเรื่องร้องเรียนเสนอต่อ
ที่ประชุม FOCUS GROUP โดยมีผู้แทนทุกหน่วยงานราชการ
และผู้ประกอบการพื้นที่พาณิชย์ภายในศูนย์ราชการฯ และ
หน่วยงานรอบๆ ศูนย์ราชการฯ มาร่วมประชุม โดยได้รว่ มกัน
พิจารณา เพือ่ จัดท�ำแผนปรับปรุงการด�ำเนินงานในปีถดั ไป
แนวทางการจัดการเรือ่ งร้องเรียนในปี 2561
1.รายงานเรือ่ งร้องเรียนต่อทีป่ ระชุมผูบ้ ริหารทุกเดือน
2.ทบทวนคูม่ อื การจัดการเรือ่ งร้องเรียน
3.รายงานเรือ่ งร้องเรียนในทีป่ ระชุมผูบ้ ริหาร

ด้านการบริหารจัดการอาคาร
Building Management

Process Quality

82.1%

งานด้านบริหารจัดการงานระบบวิศวกรรม
ธพส. ได้ด�ำเนินงานด้านบริหารจัดการอาคาร โดยมีศูนย์อ�ำนวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร (ศวบ.)
ท�ำหน้าที่บริหารจัดการงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ก�ำกับดูแล ควบคุมอาคาร และบ�ำรุงรักษางานระบบไฟฟ้า ตลอดจน
เครื่องกลประกอบอาคาร เพื่อให้เครื่องจักร และอุปกรณ์พร้อมใช้งาน เช่น ระบบไฟฟ้าสื่อสาร ระบบปรับอากาศ ระบบจ่ายน�้ำ
ประปาและสุขาภิบาล ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบดับเพลิง และระบบขนส่งแนวดิ่ง

งานด้านบริหารจัดการงานระบบวิศวกรรมปรับอากาศและระบายอากาศ
งานปรับปรุงระบบดูดควันภายในศูนย์อาหาร
ธพส. ได้ ด� ำ เนิ น การปรั บ ปรุ ง ระบบดู ด ควั น ภายใน
ศู น ย์ อ าหารอาคารราชบุ รี ดิ เ รกฤทธิ์ เพื่ อ ลดปั ญ หาการ
กระจาย กลิ่ น และควั น จากการประกอบอาหารในบริ เ วณ
ศูนย์อาหาร เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งานปรับเปลี่ยนเครื่องสูบน�้ำเย็น
เพื่ อ ให้ เ ครื่ อ งจั ก รในระบบส่ ง น�้ ำ เย็ น ท� ำ งานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ธพส. ได้ด�ำเนินการบ�ำรุงรักษาตามแผนบ�ำรุง
รักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) โดยการยกเครือ่ ง
(Overhaul) ส�ำหรับอุปกรณ์ระบบเครื่องสูบน�้ำเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
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งานปรับปรุงระบบระบายอากาศ
และแสงสว่างของสถานีสูบน�้ำ
ธพส. ให้ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการระบบการ
ระบายน�้ำภายในศูนย์ราชการฯ จึงได้ปรับปรุงระบบระบาย
อากาศและแสงสว่างของสถานีสูบน�้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท�ำงาน ลดอุณหภูมิของเครื่องสูบน�้ำขณะระบายน�้ำ
ออกภายนอกศูนย์ราชการฯ

งานด้านบริหารจัดการงานระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและไฟฟ้าสื่อสาร
งานเปลี่ยนมอเตอร์และแบริ่ง
เครื่องจ่ายอากาศ (FAU)
เพือ่ แก้ไขปัญหาอุณหภูมใิ นพืน้ ทีป่ รับอากาศไม่มคี วามเย็น
โดยเฉพาะช่วงฤดูร้อนของทุกปี และปัญหาช่องปรับอากาศ
ไม่มีลมออก ธพส. ได้ด�ำเนินการเปลี่ยนมอเตอร์และแบริ่ง
พร้ อ มอุ ป กรณ์ ที่ อ าคารราชบุ รี ดิ เ รกฤทธิ์ และอาคาร
รั ฐ ประศาสนภั ก ดี รวมทั้ ง ปรั บ ตั้ ง ค่ า เครื่ อ งจั ก รของ
เครื่ อ งจ่ า ยอากาศบริ สุ ท ธิ์ ใ หม่ ใ ห้ ส ามารถใช้ ง านได้ เ ต็ ม
ประสิทธิภาพตลอดเวลา
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งานเปลี่ยนเครื่องส�ำรองไฟขนาดใหญ่
ธพส. ได้ ด� ำ เนิ น การเปลี่ ย นเครื่ อ งส� ำ รองไฟ (UPS)
ที่ใช้จ่ายไฟฟ้าส�ำรองให้กับห้องควบคุมระบบอาคาร (Control
Room) เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับคอมพิวเตอร์ของระบบ
ควบคุมอาคารภายในห้องควบคุม (Control Room) เช่น ระบบ
ปรับอากาศ ระบบประกาศเสียงฉุกเฉิน ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ของอาคารราชบุรดี เิ รกฤทธิ์ ทีม่ กี ารใช้งานมานาน เพือ่ ให้ระบบ
วิศวกรรมประกอบอาคารสามารถท�ำงานได้อย่างต่อเนื่อง
และเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (Life Safety)

งานระบบเสียงประกาศตามสาย
ธพส. ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความปลอดภั ย ของผู ้ ใ ช้ อ าคาร
จึ ง ได้ เ ปลี่ ย นอุ ป กรณ์ ต ่ า งๆ พร้ อ มลงโปรแกรมของระบบ
เสี ย งตามสายอาคารรั ฐ ประศาสนภั ก ดี เพื่ อ ให้ ร ะบบ
เสียงประกาศตามสาย สามารถพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
เมื่ อ เกิ ด ไฟไหม้ เหตุ ด ่ ว นเหตุ ร ้ า ย รวมถึ ง ประชาสั ม พั น ธ์
ข่าวสาร การจัดกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้ใช้อาคารได้รับทราบ
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งานจัดจ้างปรับปรุงระบบเสาอากาศโทรทัศน์รวม
(MATV SYSTEM)
ธพส. ได้ปรับปรุงระบบเสาอากาศโทรทัศน์รวม (MATV
SYSTEM) ของอาคารศูนย์ราชการฯ จากระบบแอนะล็อกเป็น
ระบบดิจิตอล เพื่อรองรับผู้ใช้อาคารที่ติดตั้งกล่องสัญญาณ
ดิจิตอลทีวีหรือทีวีระบบดิจิตอล ให้มีสัญญาณภาพและเสียง
คมชัด ไม่มีสัญญาณรบกวน และท�ำให้จุดรับชมช่องรายการ
ภายในอาคารคมชั ด ถึ ง ระดั บ HD และรั บ ชมช่ อ งรายการ
ได้ถึง 32 ช่อง

งานด้านบริหารจัดการงานระบบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และสุขาภิบาล
งานปรับปรุงระบบน�้ำเสีย
ธพส. มีความรับผิดชอบต่อการใช้น�้ำภายในโครงการ
ศูนย์ราชการ ที่มีปริมาณมากในแต่ละวัน จึงได้ปรับปรุงระบบ
บ�ำบัดน�้ำเสีย ให้ได้มาตรฐานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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งานปรับปรุงเปลี่ยนเครื่องสูบน�้ำเสีย
ธพส. ได้ดำ� เนินการปรับปรุง (Overhaul) เครือ่ งสูบน�ำ้ เสีย
(Submersible Pump) และบ่อสูบน�้ำภายในอาคารราชบุรี
ดิเรกฤทธิ์ อาคารรัฐประศาสนภักดี และอาคารส�ำนักงาน
ศาลปกครอง เพื่ อ ให้ ร ะบบใช้ ง านได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การสู บ ส่ ง น�้ ำ เสี ย ไปยั ง อาคารบ� ำ บั ด
น�้ำเสีย

งานปรับปรุงท่อประปา ABS
ธพส. ตระหนักถึงความส�ำคัญของระบบสุขาภิบาลให้
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ จึงได้ส�ำรวจและด�ำเนินการปรับปรุง
ท่อน�้ำประปาทั้งแนวตั้ง และแนวนอนของอาคารส�ำนักงาน
ศาลปกครอง โดยเปลี่ยนจากท่อ ABS เป็นท่อ PPR เพื่อลด
และป้องกันปัญหาการแตกรั่วของท่อน�้ำประปาที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อพื้นที่และทรัพย์สินของผู้ใช้อาคาร
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งานปรับปรุงระบบกักเก็บน�้ำ
และระบายน�้ำรอบโครงการ
ธพส. ได้ ด� ำ เนิ น การขุ ด ลอกบ่ อ กั ก เก็ บ น�้ ำ และระบบ
ระบายน�้ ำ โดยรอบอาคารรั ฐ ประศาสนภั ก ดี เนื่ อ งจาก
ท่อระบายน�้ำโดยรอบโครงการ มีสภาพตื้นเขินจากดินตะกอน
ทีท่ บั ถมกันเป็นจ�ำนวนมาก และเพือ่ ให้การกักเก็บน�ำ้ มีปริมาณ
เพิม่ มากขึน้ กว่าเดิมเพิม่ ประสิทธิภาพในการกักเก็บน�ำ้ และการ
ระบายน�ำ้ เพือ่ บริหารจัดการใช้ประโยชน์พนื้ ทีใ่ ห้เกิดประโยชน์
สูงสุด สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการศูนย์ราชการฯ
และรองรับการขยายตัวของโครงการศูนย์ราชการฯ ในอนาคต

งานด้านบริหารจัดการงานระบบวิศวกรรมอื่นๆ
งานปรับปรุงระบบลิฟต์
ธพส. เปลีย่ นและติดตัง้ ทดแทนลวดสลิงระบบลิฟต์ของเดิม
ภายในอาคารรัฐประศาสนภักดี ทีเ่ สือ่ มสภาพตามอายุการใช้งาน
และเพื่อให้ระบบลิฟต์สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัยต่อผู้ใช้อาคาร
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งานปรับปรุงช่อง Shaft
อาคารรัฐประศาสนภักดี
ธพส. ด�ำเนินการปรับปรุงช่อง Shaft อาคารรัฐประศาสนภักดี
โดยการท�ำบ่อรับน�้ำและติดตั้ง Submersible Pump เพื่อสูบน�้ำ
ที่ขังออกและท�ำกันซึมบริเวณผนังช่อง Shaft เพื่อป้องกัน
การเกิดเชื้อราในบริเวณข้างเคียง ช่วยลดแบคทีเรียในอากาศ
บริเวณชั้น 1 ท�ำให้คุณภาพอากาศดีขึ้น และยังท�ำให้สะดวก
รวดเร็ว และง่ายต่อการบ�ำรุงรักษา

งานปรับปรุงทัศนียภาพ และซ่อมแซมพืน
้ ที่
งานปรับปรุงพื้นหินขัด
ธพส. ได้ด�ำเนินการเปลี่ยนกระเบื้องหินขัดที่ช�ำรุดบริเวณ
พื้นที่ส่วนกลาง อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 1 เพื่อให้สะดวก
ในการเดินและเพื่อความปลอดภัยส�ำหรับผู้ใช้อาคาร ท�ำให้
ภายในอาคารสวยงามเกิ ด ทั ศ นี ย ภาพที่ ดี และส่ ง เสริ ม
ภาพลักษณ์ที่ดีของศูนย์ราชการฯ
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งานปรับปรุงห้องน�้ำ
ตกแต่งด้านสถาปัตยกรรมและ
สิ่งแวดล้อมในห้องน�้ำของศูนย์ราชการฯ
ธพส. ได้ดำ� เนินการปรับปรุงห้องน�ำ้ อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชัน้ 1–2 พร้อมติดตัง้ ฝารองนัง่ อัตโนมัตแิ ละกล่องแอลกอฮอล์
เช็ดฝารองนั่ง เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน ถูกสุขลักษณะ
มีทัศนียภาพที่สวยงาม เพิ่มความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ และ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ ธพส.

นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงพื้นและผนังห้องน�้ำชั้น 3–9
เพื่อให้สภาพสวยงามเหมาะกับการใช้งาน
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งานปรับปรุงพื้นผิวโครงสร้าง
พร้อมท�ำกันซึมพื้นชั้นดาดฟ้า
อาคารรัฐประศาสนภักดี
ธพส. ด�ำเนินการปรับปรุงพื้นผิวโครงสร้างชั้นดาดฟ้า
อาคารรัฐประศาสนภักดี เพื่อไม่ให้เกิดน�้ำรั่วซึม เป็นการ
ป้ อ งกั น ความเสี ย หายของทรั พ ย์ สิ น หน่ ว ยงานราชการ
ลดข้ อ ร้ อ งเรี ย นของหน่ ว ยงานที่ เ ช่ า พื้ น ที่ ภ ายในอาคาร
และรักษาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

งานปรับปรุงน�้ำท่วมขัง
บริเวณลานจอดรถ(BC)
ธพส. ด�ำเนินการปรับปรุงพื้นอาคารจอดรถ (BC) ที่มี
น�ำ้ ท่วมขังไม่สามารถระบายน�ำ้ ได้ทนั เพือ่ ให้การบริหารจัดการ
ข้อร้องเรียนภายในศูนย์ราชการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สินและผู้ใช้อาคารที่ใช้
ประโยชน์ภายในลานจอดรถ
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ด้านจราจรและรักษาความปลอดภัย
Traffic and Security Management

งานมาตรฐานบริการ
ธพส. ได้จัดอบรมมาตรฐานบริการ เรื่อง “ลดข้อขัดแย้ง
เพิ่มคุณค่าให้ลูกค้า” ให้พนักงานและผู้รับจ้างสัญญาต่างๆ
เพื่อสร้างเข้าใจหลักการบริการที่ดี มีรูปแบบการให้บริการ
ในแนวทางเดียวกันตามมาตรฐานที่ก�ำหนดไว้ มีทักษะและ
เทคนิคการบริหารความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิผล เพือ่ จูงใจ
ให้ลูกค้าคล้อยตามแนวความคิดด้วยความเต็มใจในระหว่าง
การให้บริการและให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ

งานด้านรักษาความปลอดภัย
ธพส. ได้ร่วมกับบริษัทรักษาความปลอดภัย อาร์ จี เอช
อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด และต�ำรวจหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด
(EOD) จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวัตถุระเบิดรวมถึง
ระเบิดแสวงเครื่องชนิดต่างๆ โดยได้ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานหน้างาน
มีความรู้ ความเข้าใจ และฝึกให้มกี ารสังเกตุ หากพบเห็นบุคคล
หรือวัตถุต้องสงสัย เพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม กรณีเกิดเหตุการณ์จริง
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ธพส. ได้ติดตั้งระบบสแกนบัตรประชาชน เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกให้แก่ผู้มาติดต่องานราชการของแต่ละหน่วยงาน
ภายในศูนย์ราชการฯ เนื่องจากผู้มาติดต่อราชการส่วนมาก
มีความจ�ำเป็นที่ต้องใช้บัตรประจ�ำตัวประชาชนในการติดต่อ
ราชการ ธพส. จึงอ�ำนวยความสะดวกโดยการใช้ระบบสแกน
บัตรประจ�ำตัวประชาชนแล้วคืนบัตรให้กับผู้มาติดต่อ ไม่ว่า
จะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติ อีกทั้งได้ท�ำการอบรมให้กับ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อการปฎิบัติงานที่ถูกต้อง

ธพส. ด�ำเนินการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์และเปลี่ยน
อะไหล่เครื่องตรวจสิ่งของแบบใช้รังสีเอ็กซ์และเครื่องส�ำรอง
ไฟฟ้ า ตามอายุ การใช้ ง าน เพื่ อ ให้ สามารถใช้ ง านได้อย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีการอบรมให้ความรู้
เกี่ ย วกั บ การใช้ เ ครื่ อ งตรวจสั ม ภาระสิ่ ง ของด้ ว ยรั ง สี เ อกซ์
(X-Ray) รวมถึงการใช้งานและการสังเกตุวตั ถุตอ้ งสงสัยให้แก่
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน
หน้ า งาน มี ค วามรู ้ ความเข้ า ใจ และฝึ ก ให้ มี ก ารสั ง เกตุ
หากพบเห็นวัตถุต้องสงสัย เพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติตนได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม กรณีเกิดเหตุการณ์จริงในหน้างาน

เพื่ อ เป็ น การป้ อ งกั น การน� ำ อาวุ ธ และวั ต ถุ ต ้ อ งสงสั ย
ทีอ่ าจน�ำมาก่อเหตุหรือมาประกอบเป็นวัตถุระเบิด เพือ่ ก่อเหตุ
วิ น าศกรรมภายในอาคาร ธพส. ได้ จั ด เจ้ า หน้ า ที่ รั ก ษา
ความปลอดภัยประจ�ำเครื่อง X-Ray เพื่อท�ำการสแกนกระเป๋า
รวมถึงสัมภาระต่างๆของผูม้ าติดต่อ และข้าราชการทีจ่ ะเข้ามา
ปฏิบัติงานภายในศูนย์ราชการฯ ด้วย
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พร้อมติดตั้งระบบกล้อง CCTV ภายใน
ศูนย์ราชการฯ

ธพส. ร่วมกับบริษัทรักษาความปลอดภัย อาร์ จี เอช
อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด ได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ทั่วไป
ในการดับเพลิงเบื้องต้น แก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ของศูนย์ราชการฯ เพื่อเป็นการทบทวนให้เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย มีความรู้ ความเข้าใจ ในการดับเพลิงเบื้องต้น
รวมถึงการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงชนิดต่างๆอย่างถูกวิธี เพื่อน�ำ
ไปสู่การปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมกรณีเกิด
เหตุการณ์จริง
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งานด้านจราจร
เนื่ อ งจากถนนแจ้ ง วั ฒ นะ และภายในศู น ย์ ร าชการฯ
มีจ�ำนวนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ที่หนาแน่น เพื่อเป็นการ
อ�ำนวยความสะดวกด้านการจราจรร่วมกับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
เจ้าหน้าทีส่ ารวัตรทหาร (สห.) ในการอ�ำนวยการจราจรบริเวณ
ถนนแจ้งวัฒนะและภายในศูนย์ราชการฯ ธพส. ร่วมกับสถานี
ต�ำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง ได้จัดอบรมอาสาจราจรเพื่อให้
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้าใจถึงกฎระเบียบจราจร
เพื่อปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจจราจรในการอ�ำนวย
การจราจรภายในศูนย์ราชการฯ และถนนแจ้งวัฒนะ

ทั้ ง นี้ ธพส. ยั ง ได้ ซ ่ อ มแซมพื้ น ผิ ว ถนนที่ ช� ำ รุ ด ภายใน
ศูนย์ราชการฯ และเพิม่ เนินชะลอความเร็วพร้อมติดป้ายเตือน
ทางข้ า งหน้ า มี เ นิ น ชะลอความเร็ ว ตามถนนหลั ก ภายใน
ศูนย์ราชการฯ รวมถึงตามแยกต่างๆ เพื่อลดความเร็วของ
ผู้ขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ อีกทั้งเป็นการลดอุบัติเหตุที่จะ
เกิดขึน้ ส�ำหรับผูใ้ ช้รถใช้ถนนภายในศูนย์ศนู ย์ราชการฯ อีกด้วย

เพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการจราจรให้มี
ความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งเป็นการลดความเร็วใน
การขั บ ขี่ ร ถยนต์ รถจั ก รยานยนต์ ภายในศู น ย์ ร าชการฯ
ธพส. ได้ปรับปรุงและเพิ่มเนินชะลอความเร็วตามถนนรอบ
อาคารรัฐประศาสนภักดี และอาคารราชบุรดี เิ รกฤทธิ์
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อีกทั้งจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) อ�ำนวย
ความสะดวกบริเวณแยกต่างๆ ภายในศูนย์ราชการฯ รวมถึง
เปิดการจราจรให้เลีย้ วขวาออกถนนแจ้งวัฒนะไปหลักสี่ ช่วงเย็น
เวลา 16.30 – 17.00 น. และเลี้ยวซ้ายไปปากเกร็ด โดยมี
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอ�ำนวยความสะดวกใน
การจราจรร่วมกับเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจจราจร สน.ทุง่ สองห้อง และ
เจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร (สห.)

ปัจจุบันเพื่อเป็นการอ�ำนวยความสะดวกในการเดินทาง
อันรวดเร็วส�ำหรับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง รวมถึง
ผู้มาติดต่อราชการที่ศูนย์ราชการฯ ธพส. ได้จัดซื้อรถไฟฟ้า
ขนาด 23 ที่นั่งเพิ่มอีก 1 คัน และรถกระบะเครื่องยนต์ดีเซล
จ�ำนวน 1 คัน เพื่ออ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับข้าราชการ
เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง รวมถึงผู้มาติดต่อราชการที่
ศูนย์ราชการฯ
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ด้านชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
Occupational Health and Environment

งานดูแลรักษาสวนและภูมิทัศน์
ธพส. ได้จัดพนักงานคอยเก็บกวาดใบไม้ท�ำความสะอาด
และตามพื้นที่บริเวณต่างๆ ภายในศูนย์ราชการฯ ดูแลรักษา
พื้นที่สวนและภูมิทัศน์โดยรอบศูนย์ราชการฯ กว่า 94 ไร่
ซึ่งต้นไม้แต่ละประเภทก็จะมีวิธีดูแลที่แตกต่างกัน
ในส่วนที่เป็นพื้นที่สนามหญ้าได้มีการตัดแต่งเพื่อรักษา
ความยาวให้เกิดความสวยงาม

นอกจากนี้ ธพส.ยังจัดพนักงานท�ำการใส่ปยุ๋ อินทรียป์ ยุ๋ คอก
ตามแนวแปลงต้นไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน เพื่อท�ำการปรับสภาพดิน
และเป็นการเพิ่มธาตุอาหารให้ดิน ช่วยให้ต้นไม้เจริญเติบโต

พร้อมทั้งการฉีดยาฆ่าแมลงอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อป้องกัน
แมลงและสัตว์รบกวนต่างๆ

114
ANNUAL REPORT 2018

ส� ำ หรั บ ต้ น ไม้ ยื น ต้ น รวมถึ ง ต้ น ไม้ ที่ มี ค วามเอนเอี ย ง
จะตัดแต่งกิ่งไม้และตีไม้ค�้ำยัน เพื่อให้โปร่งดูสบายตา และ
ลดแรงต้านของลมกรณีทมี่ ฝี นตกหนัก ป้องกันต้นไม้ลม้ ซึง่ อาจ
เป็นอันตรายต่อประชาชนหรือรถที่ผ่านไปมา

ส�ำหรับต้นไม้ยนื ต้นรวมถึงต้นไม้ทมี่ คี วามเอนเอียง จะตัดแต่ง
กิ่งไม้และตีไม้ค�้ำยัน เพื่อให้โปร่งดูสะบายตา และลดแรงต้าน
ของลมกรณี ที่ มีฝนตกหนั ก ป้ อ งกั นต้ นไม้ ล ้ ม ซึ่ ง อาจเป็น
อันตรายต่อประชาชนหรือรถที่ผ่านไปมา

ธพส. ตรวจสอบระบบสปริงเกอร์ ระบบปัม๊ น�ำ้ และระบบท่อ
ส่งน�้ำไม่เพียงเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นการท�ำความสะอาดอุปกรณ์
ซ่อมแซมทัง้ ท่อหลัก ท่อส่งน�ำ้ สาขา และเปลีย่ นอุปกรณ์ทชี่ ำ� รุด
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรดน�้ำต้นไม้อย่างเสมอ

ปั จ จุ บั น ธพส. ได้ ท� ำ การปรั บ ปรุ ง และห้ อ งจั ด ต้ น ไม้
ในร่ ม เพื่ อ ประดั บ ตกแต่ ง ห้ อ งน�้ ำ ส่ ว นกลางภายในอาคาร
ทั้งอาคารรัฐประศาสนภักดี และอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เพื่อ
ปรั บ ปรุ ง ทั ศ นี ย ภาพให้ เ กิ ด ความสวยงามและภาพลั ก ษณ์
ที่ ดี ข อง ธพส. และศู น ย์ ร าชการฯ โดยหวั ง ว่ า จะสร้ า ง
ความสะดวกสบายแก่ขา้ ราชการ เจ้าหน้าทีแ่ ละผูท้ มี่ าใช้บริการ
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โครงการรณรงค์ก�ำจัดสัตว์และแมลงรบกวน

โครงการบริหารจัดการสุนัขจรจัด

ในปี ท่ี ผ ่ า นมา ธพส. มี ค วามตั้ ง ใจในการจั ด กิ จ กรรม
Thank You Party Cat Agent เพื่ อ เป็ น การขอบคุ ณ
ผู้แทนของหน่วยงาน (Cat Agent) ทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุน
โครงการรณรงค์ก�ำจัดสัตว์และแมลงรบกวน โดยน�ำนโยบาย
ไปปรั บ ใช้ กั บ องค์ ก ร รวมถึ ง ส่ ง ต่ อ ไปยั ง เพื่ อ นร่ ว มงาน
และบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ รับทราบ ตลอดจนปฏิบัติ
ตามจนเกิดเป็นวัฒนธรรมที่ดี ด้วยดีเสมอมา นอกจากนี้
ยังมีการเพิ่มพูนความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ และสุขอนามัย
ที่ดีในชีวิตประจ�ำวัน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวง
สาธารณสุขในหัวข้อ “ความสะอาด และอาชีวะอนามัยในชีวิต
ประจ�ำวันและการท�ำงาน” ในปีถัดไปจะยังมีกิจกรรมอื่นๆ
ต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ให้ศูนย์ราชการฯ เป็นพื้นที่
สะอาดปราศจากสัตว์ และแมลงรบกวนต่อไป

โครงการบริหารจัดการสุนัขจรจัดได้ร่วมมือกับกลุ่มคน
เลี้ยงสุนัขภายในศูนย์ราชการฯ และ The Hope Thailand
กลุ่มอาสาช่วยเหลือสุนัขจรจัดและได้รับความอนุเคราะห์จาก
ศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัดกรุงเทพมหานคร ด�ำเนินการน�ำสุนัข
ทั้งหมด จ�ำนวน 40 ตัว ไปพักพิงที่ “มูลนิธิบ้านสงเคราะห์
สั ต ว์ พิ ก าร” ตั้ ง อยู ่ ที่ 93 ม.10 ต.บางภาษี อ.บางเลน
จังหวัดนครปฐม

งานตรวจสอบอาคาร
ธพส. ได้จัดให้มีการตรวจสอบอาคาร ประจ�ำปี 2561
อาคารราชบุ รี ดิ เ รกฤทธิ์ และกลุ ่ ม อาคาร บริ เ วณโซน A
อาคารรัฐประศาสนภักดี กลุ่มอาคารสาธารณูปโภค และ
ตรวจสอบอาคารศาลปกครอง เพื่อความปลอดภัยของชีวิต
และทรัพย์สินของผู้ใช้บริการอาคาร โดยด�ำเนินการ
• ตรวจสอบสถานภาพทางโครงสร้างของอาคาร ระบบ
และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ของอาคาร ระบบบริหาร
จัดการเพื่อความปลอดภัยในอาคาร
• ทดสอบสมรรถนะของระบบและอุ ป กรณ์ ต ่ า งๆ
ของอาคาร เช่น ระบบระบายควันและควบคุมการ
แพร่กระจายควัน ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ระบบเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าส�ำรอง ระบบเครื่องสูบน�้ำ
ดับพลิง ระบบตรวจจับก๊าซรั่วในบริเวณห้องอาหาร
ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า
ซึ่ ง ผลการตรวจสอบปรากฏว่ า อาคารต่ า งๆ ข้ า งต้ น
มีความปลอดภัย ครบถ้วนทุกประการ
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งานดูแลรักษาความสะอาด
ธพส. ด� ำ เนิ น การบริ ห ารจั ด การงานดู แ ลรั ก ษา
ความสะอาดบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง พื้นที่พาณิชย์ ศูนย์อาหาร
ที่ อ ยู ่ ภ ายในอาคาร บ่ อ น�้ ำ และถนนภายในศู น ย์ ร าชการฯ
โดยมีพนักงานจ�ำนวนทั้งสิ้น 183 คน ปฏิบัติงานทุกวันจันทร์
– วันศุกร์ เวลา 06.30 – 16.30 น. และท�ำความสะอาดผนัง
และกระจกสูงเป็นประจ�ำทุกปี

ธพส. ได้ ด� ำ เนิ น การสู บ ล้ า งบ่ อ ดั ก ไขมั น รอบอาคาร
ราชบุรีดิเรกฤทธิ์ และอาคารรัฐประศาสนภักดี เพื่อลดปัญหา
การอุดตัน กลิ่นไม่พึงประสงค์ของระบบระบายน�้ำเสียภายใน
ศูนย์อาหาร เป็นการลดแหล่งเพาะพันธุเ์ ชือ้ โรค เพือ่ สุขอนามัย
ของผู้ใช้อาคาร

และ ได้มีจดั ซื้อถังขยะเพิ่มเติมขนาด 240 ลิตร และขนาด
1,100 ลิตร เพื่อให้เพียงพอกับการรองรับปริมาณขยะของ
ผู้ใช้บริการ
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โครงการซ้อมอพยพ
ธพส. ได้ ร ่ ว มกั บ สถานี ดั บ เพลิ ง ลาดยาว ท� ำ การซ้ อ ม
อพยพเป็นการเตรียมความพร้อมในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น
กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ ให้กับหน่วยงานผู้เช่าอาคารภายใน
ศู น ย์ ร าชการ ประจ� ำ ปี 2561 อาคารรั ฐ ประศาสนภั ก ดี
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 และอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

โครงการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ธพส. ได้ตระหนักถึงสุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อม
ของผู้ใช้อาคาร ธพส. ได้ด�ำเนินการโครงการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศ ซึง่ ได้แก่ การตรวจวัดฝุน่ ละอองภายในอาคาร การตรวจ
คาร์บอนไดออกไซด์ แบคทีเรียและเชื้อรา ภายในอาคารทั้งใน
พื้ น ที่ ส ่ ว นกลางและพื้ น ที่ ส� ำ นั ก งานผู ้ เ ช่ า ภายในอาคาร
รัฐประศาสนภักดี และอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ระหว่างวันที่
4-7 กันยายน 2561 โดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
เป็นไปมาตรฐานสากล (Singapore Standard SS 554:2009,
Code of practice for Indoor air quality for air conditioned
buildings.)
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งานท�ำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
ภายในหน่วยงานราชการ
ธพส. ได้ดำ� เนินการล้างเครือ่ งปรับอากาศ ในช่องกรองฝุน่
ให้กับหน่วยงานที่ใช้อาคาร เพื่อลดปัญหาเรื่องฝุ่นละออง
สุขภาพอนามัย สภาพแวดล้อมของผู้ใช้อาคาร และท�ำให้
เครื่องปรับอากาศท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ติดตั้งเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติ
เพือ่ ให้ผใู้ ช้อาคารมีสขุ อนามัยทีด่ ี ธพส. เห็นว่าเจลล้างมือ
แอลกอฮอล์เป็นตัวเลือกทางหนึ่งในการลดการกระจายของ
เชื้อโรค สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสได้ทันที อีกทั้งยัง
สะดวก ง่ายต่อการใช้งานและประหยัดเวลา จึงร่วมมือกับ
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมือ
แอลกอฮอล์บริเวณประตูทางเข้า-ออก ของอาคารรัฐประศาสนภักดี
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ด้านการก�ำกับดูแลกิจการทีด
่ ี
และด้านบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคม
Good Corporate Governance
and Corporate Social Responsibility

Sociocultural and
Functional Quality

75.1%
Design for all

รายงานคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
และความรับผิดชอบต่อสังคม
Report of the Corporate Governance
and Social Responsibility Committee
บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ำกัด (ธพส.) มีหน้าที่
ในการบริหารจัดการศูนย์ราชการฯ โดยภายในศูนย์ราชการฯ
แห่งนีม้ ผี มู้ สี ว่ นได้เสียหลายกลุม่ อาทิ พนักงาน ลูกค้า ผูถ้ อื หุน้
ชุมชนและหน่วยงานรอบๆ ศูนย์ราชการฯ ส�ำหรับกลุ่มลูกค้า
จ�ำแนกเป็น หน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการพื้นที่พาณิชย์
และผู ้ ใ ช้ บ ริ ก าร ภายในศู น ย์ ร าชการฯ ซึ่ ง เป็ น ผู ้ มี ส ่ ว นได้
ส่วนเสียหลัก
ทั้งนี้ ในการบริหารจัดการของ ธพส. เน้นความซื่อสัตย์
โปร่งใส เป็นธรรมต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่ อย่างเสมอภาค
ภายใต้หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ หรือกฎหมาย เพือ่ ให้ผมู้ สี ว่ นได้
ส่วนเสียทุกกลุ่มได้รับคุณค่าและคุณภาพที่ดี ด้วยแนวทาง
ในการก�ำหนดกลยุทธ์ ด้านแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
3E ได้แก่ Engagement (การสร้างการมีส่วนร่วม) Education
(การเสริมสร้างศึกษา) และ Environment (การสร้างจิตส�ำนึก
ในการดูแลสิ่งแวดล้อม) โดยมีคณะกรรมการก�ำกับกิจการ
และความรับผิดชอบต่อสังคม ท�ำหน้าที่ก�ำหนดให้นโยบาย
และแนวทางปฏิบัติเพื่อเกิดประโยชน์ต่อองค์กรสูงสุด

Dhanarak Asset Development Co.,Ltd. (DAD) is
responsible for management of the government complex
where relating to stakeholders, employees, customers,
shareholders, community and enterprises surrounding
complex area. Our customers who are major stakeholders
consists of various government sectors, private ownerships
and their customers.
The management duty of DAD focuses on honesty,
transparency and fairness principal to all stakeholders,
under the same standard, regulation and law. For the most
satisfaction of stakeholders to get value and quality from
our services, DAD manages the complex by following the
social responsibility strategy under “3E”, Engagement
(participation building), Education (education support),
and Environment (environment awareness). The Corporate
Governance Committee and Corporate Social Responsibility
Committee has made policies and guidelines accordingly
for the highest profit of the organization.
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ในการด�ำเนินงานแต่ละปีคณะกรรมการได้มีการทบทวน
การด�ำเนินงานเชิงปฏิบตั กิ ารทีส่ อดคล้องกับภารกิจของ ธพส.
โดยในปี 2561 ธพส. ได้รับการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
ให้ดำ� เนินการพัฒนาพืน้ ทีส่ ว่ นขยายโซน C ท�ำให้การด�ำเนินงาน
ด้าน CSR ได้จดั ล�ำดับชุมชนรอบๆ ศูนย์ราชการฯ ใหม่เพือ่ รองรับ
ตามภารกิจของ ธพส. โดยชุมชนการเคหะหลักสี่ได้ยกระดับ
เป็นชุมชนส�ำคัญ ที่ ธพส. เข้าไปมีส่วนร่วมในดูแล และอีก
ภารกิ จส� ำ คั ญ ที่ค ณะกรรมการได้เ ล็งเห็น ความส�ำคั ญก็ คือ
การช่วยลดโลกร้อนซึ่งเป็นปัญหาระดับโลก ด้วยมีผู้ใช้อาคาร
ศูนย์ราชการกว่าสองหมื่นคนต่อวัน จึงได้เริ่มจัดกิจกรรม
ลดการใช้พลาสติกในปี 2561 และท�ำต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการ
ปฏิบัติอย่างจริงจังและสม�่ำเสมอ
ทั้งนี้ ธพส. ยังมุ่งเน้นผลส�ำเร็จและให้ความส�ำคัญแก่
ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ และในปีตอ่ ๆ ไป ธพส. ยังคงยึดแนวทาง
การปฏิบตั ดิ งั กล่าว เพือ่ ประโยชน์ตอ่ องค์กรและผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ควบคู่กันไป โดยมุ่งเน้นการมีกิจกรรมร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่มจะน�ำพา ธพส. ไปสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

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

(นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล)
(Mr. Thamanit Sumantakul)

ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
และความรับผิดชอบต่อสังคม
The Chairman of the Corporate Governance
and Social Responsibility Committee
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การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
Good Corporate Governance
บริษทั ธนารักษ์พฒ
ั นาสินทรัพย์ จ�ำกัด (ธพส.) ตระหนักถึง
ความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี จึงได้ยดึ ถือหลักการ
การก�ำกับดูแลกิจการ ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย น�ำมา
ปฏิบัติมาโดยตลอด ท�ำให้มีการบริหารงานเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม โดยค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกภาคส่วน ส่งผลให้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และ
อยูร่ ว่ มกับสังคมได้อย่างยัง่ ยืน
วิสัยทัศน์การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
“ยกระดับธรรมาภิบาลให้ได้มาตรฐาน ขยายผลสู่การปฏิบัติ
จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร”

นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการ ธพส. ได้ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีของ ธพส. เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. คณะกรรมการ ธพส. จะก�ำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็น
ไปตามแนวโยบายที่ส�ำคัญของภาครัฐ และมุ่งมั่น
พั ฒ นาการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ
มาตรฐานสากล
2. คณะกรรมการ ผู ้ บ ริ ห าร และพนั ก งาน ต้ อ งน� ำ
หลักส�ำคัญในการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี 7 ประการมาใช้
ในการก�ำกับดูแล ธพส. ประกอบด้วย
• ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่
• ความส�ำนึกในหน้าทีด่ ว้ ยการมีขดี ความสามารถ
และประสิทธิภาพที่เพียงพอ
• การปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียโดยสุจริต และจะต้อง
พิจารณาให้เกิดความเท่าเทียมกัน
• มีความโปร่งใสทั้งในลักษณะการด�ำเนินงานที่
สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูล
อย่างโปร่งใส
• การสร้างมูล ค่าเพิ่มแก่กิจ การทั้งในระยะสั้ น
และในระยะยาว อันเนื่องมาจากการเพิ่มความ
สามารถในทุกด้านเพื่อการแข่งขัน
• การส่งเสริมพัฒนาการก�ำกับดูแลและจรรยาบรรณ
ที่ดีในการประกอบธุรกิจ
• การมีสว่ นร่วมในการส่งเสริมให้เกิดการกระจาย
โอกาสแก่ประชาชน ในการแสดงความคิดเห็นที่
อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย
คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของชุมชนหรือ
ท้องถิ่นให้ดีขึ้น
3. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ประพฤติ
ปฏิบัติตามคู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรม
ทางธุรกิจของ ธพส. จรรยาบรรณของคณะกรรมการ
ผูบ้ ริหาร พนักงาน และจรรยาบรรณต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย
4. คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ให้การสนับสนุน
การต่อต้านคอรัปชัน่ อย่างจริงจังและป้องกันการตัดสินใจ
หรือกระท�ำการใดๆ ทีม่ คี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์

5. คณะกรรมการ ธพส. ให้ความส�ำคัญต่อการก�ำหนด
และทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์และ
แผนงาน โดยพิจารณาความเสีย่ งและวางแนวทางการ
บริหารจัดการกับความเสี่ยงที่เหมาะสม สอดคล้อง
กับระบบควบคุมภายใน แผนการตรวจสอบภายใน
6. คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน บริหารจัดการ
ด้วยความเป็นธรรม ค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย และ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งรวมถึง
ชุ ม ชน สิ่ ง แวดล้ อ ม เจ้ า หนี้ ผู ้ รั บ บริ ก าร องค์ ก ร
และพนักงานในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการค�ำนึง
สิทธิมนุษยชน และการใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม
7. คณะกรรมการ ธพส. จัดให้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการ
ชุดย่อยในระบบงานที่ส�ำคัญ เพือ่ ช่วยให้ขอ้ เสนอแนะ
ในการก�ำกับทิศทางการด�ำเนินงานและพิจารณากลัน่
กรองก่อนให้คณะกรรมการ ธพส. พิจารณาอนุมัติ
8. ธพส. จัดให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของ ธพส.
ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่การเงินแก่ผู้
ที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน โดยข้อมูลนั้นต้องมี
ความถูกต้อง เชือ่ ถือได้ ครบถ้วน เพียงพอ และสม�ำ่ เสมอ
9. คณะกรรมการ ธพส. และผู้บริหาร ต้องเป็นผู้น�ำที่ดี
ทัง้ ด้านจริยธรรมคุณธรรมและการปฏิบตั ติ ามนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ ธพส. จัดให้มีส่งเสริม
การปฏิ บั ติ ต ามนโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
และติดตามประเมินผล เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดลง
สู่การปฏิบัติ
ทัง้ นี้ ในปี 2561 ทีผ่ า่ นมา คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
และความรับผิดชอบต่อสังคม ได้มกี ารน�ำระบบการเรียนรูแ้ ละ
ทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) มาใช้เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจด้านก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ใี ห้มปี ระสิทธิภาพ และเป็น
ประโยชน์ ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี แก่ ผูบ้ ริหาร และ
พนักงาน ธพส.ทุกคน โดยมีการจัดอบรมทัง้ หมด 3 หลักสูตร คือ
• หลักสูตรพื้นฐานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (CG)
• หลักสูตรจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ
• หลักสูตรต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
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รายงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ธพส. บริหารจัดการและด�ำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
โปร่งใส เป็นธรรม ค�ำนึงถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกภาคส่วน ส่งผลให้
มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่าง
ยั่งยืน โดยให้ความส�ำคัญกับ
• การก�ำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance)
• จริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics)
• จรรยาบรรณคณะกรรมการ ผู ้ บ ริ ห าร และ
พนักงาน (Code of Conduct)
• การต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-corruption)
โดยมีคณะกรรรมการก�ำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม เป็นผู้ก�ำหนดวิสัยทัศน์และนโยบายด้านการก�ำกับ
ดูแลกิจการ และมีคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้สอบทาน
การปฏิบัติตามนโยบาย แนวปฏิบัติ และกระบวนการต่างๆ
รวมทั้ง การปลูกฝังค่านิยมองค์กร CUPIC และการไม่ทน
ต่อการทุจริตให้กลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กร

นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ของ ธพส.
บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ำกัด (ธพส.) ตระหนัก
ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ ว ยมาตรฐานสู ง สุ ด
ซึ่งชอบด้วยกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ค�ำสั่งและประกาศ
ต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร และเพื่อแสดงถึง
เจตนารมณ์อันแน่วแน่ คณะกรรมการ ธพส. จึงได้ก�ำหนด
“นโยบายการก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตามกฎหมาย
และกฎระเบียบ (Compliance Policy)” เพื่อให้กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
1. ธพส. หมายความถึ ง กรรมการ ผู ้ บ ริ ห ารและ
พนักงาน ประสงค์ให้การด�ำเนินธุรกิจเป็นไปด้วย
ความราบรื่น ถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบ
องค์ ก ร ปราศจากการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ
ทุ ก รู ป แบบ โดยต้ อ งเคารพ ยึ ด ถื อ ปฏิ บั ติ ต าม
กฎหมาย กฎระเบียบองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนิน
ธุรกิจ และมีหน้าที่ต้องท�ำความเข้าใจในงานของตน
ว่าเกีย่ วข้องหรือต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎระเบียบ
องค์ ก ร หรื อ ข้ อ สั่ ง การจากหน่ ว ยงานก� ำ กั บ หรื อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพึงตระหนักอยู่เสมอถึง
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ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตาม
หรือปฏิบตั ไิ ม่สอดคล้องกับทีก่ ฎหมายและกฎระเบียบ
องค์กรก�ำหนด
2. ในการปฏิบัติงานผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายและกฎระเบี ย บองค์ ก รระเบี ย บ
ข้อบังคับและประกาศต่างๆ ที่บัญญัติโดยหน่วยงาน
ก�ำกับหรือภายนอก ซึ่งใช้บังคับกับ ธพส. รวมถึง
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ที่ ธพส. ต้องปฏิบัติตาม
3. ธพส. ต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎระเบียบทีเ่ กีย่ วกับ
การแข่งขันทางการค้า ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้
ความลับทางการค้าของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการ
ฉ้ อ ฉล ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ภ ายใต้ ก รอบกติ ก าของ
การแข่งขันที่ดี
4. ธพส. ต้องปฏิบัติตามหลักกฎหมายเรื่องแรงงานและ
สิทธิมนุษยชน และเคารพสิทธิแรงงาน สิทธิเด็ก
สิทธิสตรี และศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ รวมถึงเสรีภาพ
และความเสมอภาคของบุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ รองหรื อ
คุ้มครองทั้งโดยกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่าง
ประเทศ
5. ธพส.มุ่งมั่นที่จะป้องกันองค์กรไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือ
ของกระบวนการฟอกเงิน หรือสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย โดยการสอดส่อง ดูแล และให้
เบาะแสแก่เจ้าหน้าที่ หากมีการกระท�ำที่ไม่เป็นไป
ตามกฎหมาย รวมถึงดูแลให้มกี ารบันทึกรายการและ
ข้อเท็จจริงทางการเงิน หรือทรัพย์สนิ ต่างๆ ให้ถกู ต้อง
เป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด
6. ธพส. ให้ความส�ำคัญต่อการรักษาความลับของข้อมูล
ที่ อ ยู ่ ใ นความครอบครองของ ธพส. โดยยึ ด หลั ก
กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ และจะไม่น�ำข้อมูล
ดั ง กล่ า วไปเปิ ด เผยหรื อ ใช้ เ พื่ อ แสวงหาประโยชน์
อันจะท�ำให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นหรือต่อ
ธพส. นอกเหนื อ ไปจากที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตหรื อ นอก
เหนือไปจากทีไ่ ด้เข้าไปมีความสัมพันธ์อนั ถูกต้องตาม
กฎหมายต่อกัน
7. ผู้บริหารและพนักงาน ธพส. มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตาม
นโยบายต่างๆ ของ ธพส. ไม่วา่ จะเป็นนโยบายปัจจุบนั
หรื อ ที่ จ ะก� ำ หนดขึ้ น ในอนาคต โดยปฏิ บั ติ ง านให้
สอดคล้องเป็นไปตามกรอบนโยบาย ทิศทางกลยุทธ์
ทางธุรกิจของ ธพส.

การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี : จริยธรรมทางธุรกิจและ
จรรยาบรรณกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
ธพส. จัดให้มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรม เพื่อให้
การด�ำเนินธุรกิจของ ธพส. มีจรรยาบรรณเป็นเครื่องมือ
ที่จะช่วยให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหลักการ
และแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสม อันจะน�ำมาซึ่งประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการปฏิบตั งิ านรวมทัง้ ความเลือ่ มใสศรัทธา
และความเชื่อมั่นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
มีหลักการส�ำคัญ ดังนี้
1. มีความประพฤติที่ดี ปฏิบัติต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และ
ต่ อ สั ง คมเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความถู ก ต้ อ งและความเจริ ญ
รุ่งเรืองในสังคม ใช้คู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
เป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ด�ำเนิน
ธุรกิจถือปฎิบัติด้วยความถูกต้อง
2. ด�ำเนินธุรกิจของ ธพส. ได้รับการยอมรับและยกย่อง
จากสังคม
3. รักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงของ ธพส.

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
ธพส. ไม่ ย อมรั บ หรื อ ให้ เ กิ ด การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ใน
ทุ ก รู ป แบบทั้ ง ทางตรงหรื อ ทางอ้ อ ม โดยครอบคลุ ม ถึ ง
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติ
อย่างสม�่ำเสมอ โดยก�ำหนดเป็นนโยบาย ดังนี้

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
1. คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานร่วมกันต่อต้าน
การทุจริตคอร์รปั ชัน่ ทุกรูปแบบ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด เช่น การให้ค�ำมั่นสัญญา
การขอ การเรียกร้อง การให้หรือรับสินบน การกระท�ำ
หรื อ พฤติ ก รรมที่ ส ่ อ ไปในทางทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ใน
ทุกสถานที่ที่ ธพส.ด�ำเนินกิจการอยู่
2. สื่ อ สารประชาสั ม พั น ธ์ ทั้ ง ภายในและภายนอก
องค์กรเพื่อเสริมสร้างให้เกิดความรู้ความเข้าใจและ
ความร่ ว มมื อ ที่ จ ะยั บ ยั้ ง ผู ้ ที่ ต ้ อ งการกระท� ำ ทุ จ ริ ต
คอร์รัปชั่นต่อ ธพส.

3. จัดท�ำกระบวนงานและวิธีปฏิบัติอย่างชัดเจน มีการ
ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้ง
มีกระบวนการติดตามและสอบทานอย่างสม�่ำเสมอ
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธ
การกระท�ำทุจริตคอร์รัปชั่นและ/หรือให้ความร่วม
มือโดยแจ้งเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับ ธพส.
ผ่านช่องทางที่ก�ำหนด ในกรณีพนักงานคนใดเป็น
ผู ้ ก ระท� ำ การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น จะต้ อ งได้ รั บ
การพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่ก�ำหนดไว้

No Gift Policy
ธพส. มีเจตนารมณ์ในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ
สร้างความโปร่งใสในการด�ำเนินธุรกิจ ตามจริยธรรมทาง
ธุรกิจและกรอบจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และ
พนักงาน ธพส. ตลอดจน ไม่สนับสนุนการให้สนิ บนอย่างเด็ดขาด
โดยก�ำหนดเป็นแนวปฏิบัติต่อไปนี้
1. บุคลากรของ ธพส. รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
จากบุคคลใดๆ ได้ดังนี้
• ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย
หรื อ กฎข้ อ บั ง คั บ ที่ อ อกโดยอาศั ย อ� ำ นาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
• ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
ได้แก่
- รับจากญาติที่ให้โดยเสน่หา
- รับจากการให้ในลักษณะเป็นการให้กบั บุคคล
โดยทั่วไป
2. ธพส. ได้กำ� หนดแนวทางปฏิบตั เิ พิม่ เติมในเรือ่ งของขวัญ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ดังนี้
• ห้ า มบุ ค ลากรทุ ก ระดั บ และ/หรื อ ครอบครั ว
เรียกร้องหรือรับของขวัญทรัพย์สนิ หรือประโยชน์
อื่นใดจากผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง ลูกค้า คู่ค้า/
ผู ้ ข าย ผู ้ ร ่ ว มทุ น หรื อ ผู ้ ที่ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ
ธุรกิจของ ธพส. ไม่ว่าในกรณีใด ซึ่งอาจมีผลต่อ
การตัดสินใจในการปฏิบัติงานด้วยความล�ำเอียง
หรือล�ำบากใจ หรือเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันได้
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• ธพส. จะได้แจ้งเตือนให้มีการรายงานเกี่ยวกับ
การรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
อย่างสม�่ำเสมอ และจะแจ้งให้ผู้รับเหมา ผู้รับ
เหมาช่วง ลูกค้า คู่ค้า/ผู้ขาย ผู้ร่วมทุน หรือผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ ธพส. ทราบเกี่ยวกับ
นโยบายนี้ด้วย

นโยบายการแจ้งเบาะแส
เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงาน ลูกค้า หรือบุคคล
ภายนอกสามารถร้องเรียนการกระท�ำผิดกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และจรรยาบรรณการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั อันน�ำมา
ซึ่งความเสื่อมเสียในทรัพย์สินและชื่อเสียงของ ธพส.

ขอบเขตของการแจ้งเบาะแส
3. พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการกระท�ำใดๆ เพื่อแสวงหา
ประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วย กฎหมายซึ่งรวมถึง
การยักยอกทรัพย์ การทุจริต การคอร์รปั ชัน่ และการให้
และการรับ สินบน พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการฉ้อโกง
หรือการตกแต่งงบการเงิน ซึง่ เป็นการตัง้ ใจ หลอกลวง
ผู ้ อื่ น ด้ ว ยการแสดงข้ อ ความเท็ จ หรื อ ปกปิ ด ข้ อ
ความจริงซึ่งควรบอก
4. พฤติ ก รรมที่ เ กี่ ย วกั บ การด� ำ เนิ น ธุ ร กรรมที่ ฝ ่ า ฝื น
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ธพส. จรรยาบรรณ
ในการด�ำเนินธุรกิจ

ช่องทางการแจ้งเบาะแส
พนักงานลูกค้า หรือ บุคคลภายนอกสามารถยื่นเรื่องแจ้ง
เบาะแสพร้อมแนบข้อมูลทีน่ า่ เชือ่ ถือ เพือ่ ให้สามารถด�ำเนินการ
ตรวจสอบได้ โดยสามารถส่งไปยังประธานคณะกรรมการ
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ตรวจสอบ เว็ บ ไซต์ ศู น ย์ ร าชการฯ เว็ บ ไซต์ ธพส. และ
กล่องรับความคิดเห็น การร้องเรียนจะถือเป็นความลับทีส่ ดุ และ
ผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้มากกว่า หนึ่งช่องทางและ
ไม่จำ� เป็นต้องเปิดเผยตัวตนผูร้ อ้ งเรียน แต่หากเปิดเผยตนเอง
จะท�ำให้ ธพส. โดยประธานกรรมการตรวจสอบสามารถแจ้ง
ผลการด�ำเนินการหรือรายละเอียดเพิม่ เติมในเรือ่ งทีร่ อ้ งเรียน
ให้ทราบได้ ทัง้ นี้ ได้กำ� หนดการคุม้ ครองปกป้องผูท้ แี่ จ้งข้อมูล
หรือให้เบาะแสไว้ด้วย

การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.
ธพส.)
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ธพส. ได้มีค�ำสั่งที่
121/2560 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.
ธพส.) และแต่ ง ตั้ ง คณะท� ำ งานศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ า น
การทุจริต มีหน้าที่ (1) ด้านปฏิบตั กิ ารต่อต้านการทุจริต และ (2)
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประชุมไปแล้ว จ�ำนวน
11 ครั้ง โดยได้ด�ำเนินการติดตาม
นอกจากนี้ ในช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ ธพส. ได้มีประกาศ
บริ ษั ท ธนารั ก ษ์ พั ฒ นาสิ น ทรั พ ย์ จ� ำ กั ด ขอความร่ ว มมื อ
ในการงดรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด เนื่องในโอกาส
เทศกาลวันปีใหม่ 2562 เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ และแสดงให้เห็นถึงความมุง่ มัน่ ในการปฏิบตั ิ
ต่ อ ทุ ก คนที่ ติ ด ต่ อ หรื อ ท� ำ ธุ ร กิ จ ด้ ว ยความเท่ า เที ย มกั น
ด้ ว ยความเป็ น มื อ อาชี พ ไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ ซึ่ ง สอดคล้ อ ง
กับมาตรฐานด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาลในระดับสากล

การด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
1. ทบทวนองค์ประกอบและอ�ำนาจหน้าทีค่ ณะกรรมการ
ชุดย่อยอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้เหมาะสมกับบริบท
ขององค์กร ตลอดจนคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ ของกรรมการที่เข้ามาท�ำหน้าที่
ในคณะกรรมการชุดนั้นๆ อย่างสม�่ำเสมอ หรือใน
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการเข้าใหม่ ซึ่งได้มี
พิจารณา จ�ำนวน 3 ครั้ง
2. จัดให้มกี ารประเมินผลการรับรูแ้ ละเข้าใจของบุคลากร
ต่อการก�ำกับดูแลกิจการของ ธพส. โดยจัดท�ำบทเรียน
ผ่านระบบ e-Learning ในหลักสูตรพืน้ ฐานการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี (CG) ได้ด�ำเนินการให้ผู้บริหารและ
พนักงาน เข้าเรียนรู้และทดสอบ จ�ำนวน 115 คน
(เกณฑ์ผ่านร้อยละ 100%) ทดสอบผ่าน 108 คน
คิดเป็นร้อยละ 93.92 ไม่ผ่าน 7 คน คิดเป็นร้อยละ
6.08 นอกจากนี้ ยังได้ทำ� การประเมินผลการปฏิบตั ิ
ตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยเทียบเคียง
แบบแสดงข้ อ มู ล ตามหลั ก เกณฑ์ Corporate
Governance Report of Thai Listed Companies
(CGR) ประจ�ำปี 2559 และแบบประเมินตนเอง
การปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
ปี 2555 (Corporate Governance Self-Assessment)
พิจารณาข้อค�ำถามให้เหมาะสมกับบริบทของบริษัท
เชือ่ มโยงเข้ากับแบบสอบถามเพือ่ การประเมินบทบาท
คณะกรรมการรั ฐ วิ ส าหกิ จ ปี 2561 โครงสร้ า ง
ข้อค�ำถาม ประกอบด้วย 4 หมวด ประกอบด้วย
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น หมวดที่ 2 บทบาทของ
ผู้มีส่วนได้เสีย หมวดที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลและ
ความโปร่ ง ใส หมวดที่ 4 ความรั บ ผิ ด ชอบ
ของกรรมการ จากข้อค�ำถาม 156 ข้อ ธพส. สามารถ
ด�ำเนินการได้ 152 ข้อ คิดเป็น ร้อยละ 97.44
3. จั ด ให้ มี ก ารทบทวนนโยบายที่ ส� ำ คั ญ นโยบาย
การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี นโยบายต่ อ ต้ า นทุ จ ริ ต
คอร์ รั ป ชั่ น นโยบายว่ า ด้ ว ยความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ และคู ่ มื อ การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทในปั จ จุ บั น โดยพิ จ ารณา
จากแนวนโยบายรัฐบาลในการป้องกัน และปราบ
ปรามการทุจริต แนวทางการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของส�ำนักงาน ป.ป.ช.

(Integrity & Transparency Assessment: ITA)
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หลักการสิทธิมนุษยชนส�ำหรับธุรกิจ
(UN Guiding Principles on Business and Human
Rights – UNGP) ซึ่งได้เสนอคณะกรรมการก�ำกับ
ดู แ ลกิ จ และความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม พิ จ ารณา
เห็นชอบและเสนอคณะกรรมการ ธพส. พิจารณา
เห็นชอบและประกาศใช้แล้ว
4. ทบทวนแผนแม่ บ ทด้ า นการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
หรือ แผนงานระยะ 5 ปี (ปีบัญชี 2560-2564)
โดยยึ ด หลั ก ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การและแนวทาง
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจที่กระทรวง
การคลั ง ก� ำ หนด หลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมาตรฐาน
สากล OECD มาเป็นกรอบแนวทางในการจัดท�ำแผนฯ
โดยก�ำหนดวิสัยทัศน์ด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ดังนี้ “ยกระดับธรรมาภิบาลให้ได้มาตรฐานขยาย
ผลสู่การปฏิบัติจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร” มี 4
กลยุทธ์หลัก คือ กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับมาตรฐาน
ด้ า นธรรมาภิ บ าล กลยุ ท ธ์ ที่ 2 สร้ า งวั ฒ นธรรม
ธรรมาภิบาล กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อ
ผูม้ สี ว่ นได้เสียกลยุทธ์ที่ 4 พัฒนากระบวนการเปิดเผย
ข้อมูลและความโปร่งใส
5. กิจกรรม DAD’s CG & KM DAY2018 เพื่อถ่ายทอด
นโยบายด้ า นการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ไ ปสู ่ ก าร
ปฏิ บั ติ ฯ และแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ใ นองค์ ก ร ในวั น
อังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 โดยมีกรรมการ
ธพส. ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ธพส. เข้าร่วมในกิจกรรม
ดังกล่าว โดยประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
และความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นประธานในพิธี
กล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งมอบนโยบาย การบรรยาย
พิเศษจาก วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในหัวข้อ “ยกระดับ
ธรรมาภิบาลในองค์กรด้วย ITA ยุคใหม่ ประเทศไทย
4.0” โดย นายอุ ทิ ศ บั ว ศรี ผู ้ ช ่ ว ยเลขาธิ ก าร
คณะกรรมการ ป.ป.ช. และหั ว ข้ อ “การจั ด การ
ความรู้ (Knowledge management-KM)” โดย
ดร.นนทวัฒน์ สุขผล ผู้ทรงคุณวุฒิ และประกาศ
สร้างความมือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด� ำ เนิ น งาน ธพส.โดย กรรมการผู ้ จั ด การ
นอกจากนี้ มีนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับ CG –
KM – RISK และนิทรรศการปลูกฝังค่านิยมสุจริตต่อต้านการทุจริต
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การบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคม
Corporate Social Responsibility
การประเมินผลการด�ำเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
ในปี 2561 ธพส. ได้ มุ ่ ง เน้ น ให้ ส ร้ า งความพึ ง พอใจ
แก่ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ทุ ก กลุ ่ ม โดยมุ ่ ง เน้ น การท� ำ งานที่
เป็ น CSR IN PROCESS สอดแทรกอยู ่ ใ นกระบวนการ
ท� ำ งานภายใต้ ก รอบหลั ก การและแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ข องการ
แสดงความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม รวมถึ ง
การสร้างความพึงพอใจฯ ทีเ่ ป็น AFTER PROCESS ผ่านกิจกรรม
ต่างๆ ภายใต้กลยุทธ์ 3E ได้แก่ ENGAGEMENT (สร้างการ
มีสว่ นร่วม) EDUCATION (เสริมสร้างการศึกษา) ENVIRONMENT
(สร้างจิตส�ำนึกในการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม) โดยในปี 2561
ได้ด�ำเนินกิจกรรมผ่านกลยุทธ์ 3E รวม 29 กิจกรรม และ
ทุกกิจกรรมได้ดำ� เนินการส�ำรวจความพึงพอใจผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
ณ วันทีจ่ ดั กิจกรรม โดยมีระดับความพึงพอใจผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
CSR ในปี 2561 มีคา่ เฉลีย่ ระดับ 4.54 ส�ำหรับในปี 2557
และปี 2558 ได้ทำ� การส�ำรวจความพึงพอใจฯ โดยเจ้าหน้าที่
ของ ธพส. มีระดับความพึงพอใจร้อยละ 90.46 และร้อยละ
91.28 ตามล�ำดับ ทัง้ นี้ ตัง้ แต่ปี 2559 ได้จา้ งผูร้ บั จ้างภายนอก
ที่มีเชี่ยวชาญในการส�ำรวจฯ และได้ลงทะเบียนกับศูนย์ข้อมูล
กระทรวงการคลัง เป็นผูท้ ำ� การส�ำรวจฯ ในปี 2559 มีคา่ เฉลีย่
4.27 และปี 2560 มีคา่ เฉลีย่ 4.59
ธพส. ยั ง ได้ ส� ำ รวจความพึ ง พอใจของผู ้ ใ ช้ บ ริ ก าร
ศูนย์ราชการฯ ได้แก่ หน่วยงานราชการ ผูป้ ระกอบการ และผูใ้ ช้
บริ ก ารภายในศู น ย์ ร าชการฯ มี 7 หั ว ข้ อ ที่ ท�ำ การส� ำ รวจ
ใหญ่ประจ�ำปี ได้แก่ 1) ระบบการจราจรของศูนย์ราชการฯ
2) การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในศูนย์ราชการฯ
3) การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 4) การบริหาร
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จัดการระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 5) ระบบรักษา
ความปลอดภัย 6) ระบบรักษาความสะอาด 7) ลูกค้าสัมพันธ์
(call center) ซึง่ เป็นตามเกณฑ์ของ สคร. ก�ำหนดให้ทำ� การ
ส�ำรวจและ ธพส. ได้ท�ำการส�ำรวจย่อยรายกิจกรรม/งาน/
โครงการหลังจากด�ำเนินการแล้วเสร็จและรายไตรมาส และ
ในปี 2561 มีระดับความพึงพอใจผู้ใช้บริการศูนย์ราชการฯ
มีคา่ เฉลีย่ 4.33 ทัง้ นี้ ระดับความพึงพอใจฯ ในปี 2557 มีคา่ เฉลีย่
3.59 ในปี 2558 มีคา่ เฉลีย่ 3.92 ในปี 2559 มีคา่ เฉลีย่ 4.32
และในปี 2560 มีคา่ เฉลีย่ 4.44 โดยการส�ำรวจฯ ปี 2557
-2560 ได้จ้างผู้รับจ้างภายนอกที่มีเชี่ยวชาญในการส�ำรวจฯ
และได้ลงทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลกระทรวงการคลังเป็นผู้ท�ำ
การส�ำรวจฯ ซึง่ เป็นไปตามเกณฑ์ของ สคร.
ส�ำหรับมิติของผู้ถือหุ้นหรือกระทรวงการคลัง ธพส.
ได้ดำ� เนินการในปี 2561 มีผลประกอบการดีขนึ้ และสามารถ
บริหารจัดการหนี้ ท�ำให้ลูกหนี้ทั้งภายในและภายนอกช�ำระ
หนีต้ ามเป้าหมาย ท�ำให้สถานะทางการเงินและการด�ำเนินงาน
ของ ธพส. ดีเหมือนปีที่ผ่าน จากการด�ำเนินงานที่ดีขึ้นท�ำให้
ผูบ้ ริหารและพนักงาน ธพส. มีขวัญและก�ำลังในการปฏิบตั งิ าน
ทัง้ นีม้ าจากการนโยบายการบริหารของ คณะกรรมการ ธพส.
และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ผนวกกับการที่ผู้บริหาร
และพนักงานได้รับความรู้ ด้านการก�ำกับกิจการที่ดี (CG)
และด้านแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานท�ำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถท�ำงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้

กรอบนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมได้ก�ำหนดกรอบนโยบายด้านแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
รวม 4 ด้าน เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ธพส. ยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียของ ธพส.
ด้านคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
และความรับผิดชอบต่อสังคม

การปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ในกระบวนการท�ำงาน (CSR IN PROCESS)

คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อ
สังคม ยึดมัน่ ในหลักการและแนวทางการปฏิบตั ทิ ดี่ กี ารแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมตามหลักเกณฑ์ของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 10 ข้อ ได้แก่
1) การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
2) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
3) การต่อต้านการทุจริต
4) การเคารพสิทธิมนุษยชน
5) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
6) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
7) การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
8) การจัดการสิ่งแวดล้อม
9) นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการ
ด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
10) การจัดท�ำรายงานแห่งความยั่งยืน

ด้านการมีสว่ นร่วมในการด�ำเนินการ โดยขอความร่วมมือ
คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ธพส. เข้าร่วมกิจกรรม
ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม ร่ ว มกั บ
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร (ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงหรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องโดยอ้อม) เพื่อให้เกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอกองค์กร
ด้านกระบวนการท�ำงานของ ธพส. คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร
ให้การส่งเสริมกระบวนการท�ำงานของ ธพส. ทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อองค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อมในภาพรวม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท�ำงานจะได้อ�ำนวยความสะดวกสบาย
และสร้างความสุขให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย อันจะเป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ ธพส.

ด้านการก�ำหนดกิจกรรมเพื่อแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน

ด้านการสร้างพันธมิตรมิติเชิงสังคม

โดยเน้นการมีสว่ นร่วมต่อ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

มีการใช้แนวทาง ISO 26000 และหลักเกณฑ์ของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และประยุกต์
ใช้ปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบในการด�ำเนินงาน
และการตัดสินใจ ภายใต้กลยุทธ์ CSR ตามแผนแม่บท ได้แก่
ENGAGEMENT ENVIRONMENT และ EDUCATION โดยยึดหลัก
ความเหมาะสม คุม้ ค่าเพือ่ สร้างความสมดุล มัน่ คง และยัง่ ยืน
ในแต่ละกิจกรรม ทัง้ นี้ ในแต่ละกิจกรรมทีจ่ ดั ท�ำขึน้ ต้องมีผมู้ ี
ส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มหรือทั้งหมดเข้าร่วมกิจกรรมด้วย
เพื่อเป็นการเพิ่มต้นทุนทางสังคมขององค์กรอย่างยั่งยืน
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ผังภาพรวมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
บูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมทั่วทั้งองค์กร สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทั้งในและนอกองค์กร

กรอบหลักการ และแนวปฏิบัติที่ดี
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

การกํากับดูแลกิจการที่ดี
การจัดการสิ่งแวดล้อม
การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
การต่อต้านการทุจริต
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
การเคารพสิทธิมนุษยชน
นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม
จากการดําเนินความรับผิดชอบต่อสังคม
10. การจัดทํารายงานแห่งความยั่งยืน

E1 : Engagement
(เสริมสร้าง
การมีส่วนร่วม)

E1 ร่วม E3

E1 ร่วม E2

E2 : Education
(เสริมสร้าง การศึกษา)

E2
ร่วม
E3

E3 : Environment
(สร้างจิตสํานึกในการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม)

กลยุทธ์ 3E

แผนปฏิบัติ

การประเมินผล
CSR after Process

แบบสํารวจ
ความพึงพอใจ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมเพื่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม
ที่ไม่เกี่ยวกับ
การดําเนินงาน
งาน/โครงการ
กิจกรรม
ขององค์กร

CSR in Process (TRIS)
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จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริม
CSR in Process ที่มีคณะกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานเข้าร่วม
อย่างครบถ้วน และมีสม�่ำเสมอทั้งปี

CSR in Process

กิจกรรมเพื่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม
ที่อยู่ในการดําเนินงาน
ขององค์กร

แนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียของ ธพส.
หน่วยงานกํากับดูแล

• กรมธนารักษ์

ผู้ถือหุ้น

• กระทรวงการคลัง
ภายในศูนย์ราชการฯ

• หน่วยงานราชการ
• ผู้ประกอบการพื้นที่

ภายใน ธพส.

พาณิชย์ และผูใ้ ช้บริการ

• คณะกรรมการ
• ผู้บริหาร
• เจ้าหน้าที่
• ลูกจ้าง

ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
Outsource

• งานด้านรักษา
ความปลอดภัย
• งานทําความสะอาด
• งานซ่อมบํารุง
• งานดูแลสวนและภูมิทัศน์

คณะกรรมการ ธพส. และคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
และความรับผิดชอบต่อสังคม ก�ำหนดนโยบายด้าน CSR ภายใต้
การก�ำกับกิจการที่ดีโดยปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยแนวทาง
ISO 26000 และประยุกต์ใช้กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ภายใต้กลยุทธ์3E ได้แก่ ENGAGEMENT (การสร้างการมี
ส่วนร่วม) EDUCATION (การเสริมสร้างการศึกษา) และ
ENVIRONMENT (สร้างจิตส�ำนึกในการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม)
ผ่านกิจกรรม CSR กับผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ เพือ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย
มีความพึงพอใจในการด�ำเนินงานของ ธพส. ทั้งนี้ได้จ�ำแนก
ผู้มีส่วนได้เสียเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่

รอบๆ ศูนย์ราชการฯ

• หน่วยงานราชการ
• ชุมชน

1) ผู้ถือหุ้น ได้แก่กระทรวงการคลัง ร้อยละ 99.99
2) หน่วยงานก�ำกับดูแล ได้แก่กระทรวงการคลัง
และกรมธนารักษ์
3) ภายใน ธพส. ได้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ธพส.
4) ภายในศูนย์ราชการฯ ได้แก่หน่วยงานราชการ
ผู้ประกอบการพื้นที่พาณิชย์ และผู้ใช้บริการ
5) รอบๆ ศูนย์ราชการฯ เช่นหน่วยงานราชการ และชุมชน
6) OUTSOURCE ได้แก่ รปภ. แม่บา้ น และช่างซ่อมบ�ำรุง
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กิจกรรม/งานเด่นประจ�ำปี

โครงการ Sky Running ลู่วิ่งติดแอร์
สนามวิ่งรูปแบบใหม่ภายในอาคารสนองนโยบายภาครัฐ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 สร้างเสริม
ให้ข้าราชการมีสุขภาพพลานามัยที่ดี รวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมให้ประชาชนออกก�ำลังกายหรือกิจกรรมทางกายมากขึน้
ประกอบคณะกรรมการประสานงานเพื่อการบริหารจัดการ
ศู น ย์ ร าชการฯ เห็ น ชอบสนั บ สนุ น การออกก� ำ ลั ง กายของ
หน่ ว ยงานภายในศู น ย์ ร าชการฯ อี ก ทั้ ง เป็ น การใช้ พื้ น ที่
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการสนับสนุนการออกก�ำลังกาย
โดยเพิ่มพื้นที่ออกก�ำลังกายภายในอาคารที่มีความปลอดภัย
จากสภาพแวดล้อม และมลภาวะรองรับการออกก�ำลังกาย
โดยเฉพาะช่วงเวลาเย็นทีม่ กี ารจราจรคับคัง่ ท�ำให้ลดผลกระทบ
เชิงลบด้านอารมณ์และจิตใจจากรถติด และเพิ่มผลกระทบ
เชิงบวกการออกก�ำลังกายทีท่ ำ� ให้สขุ ภาพแข็งแรง
Sky Running มีระยะทาง 412 เมตร พืน้ ท�ำจากวัสดุยาง
สังเคราะห์ชนิดพิเศษส�ำหรับการวิ่งในร่ม (Indoor Running)
ช่วยลดแรงกระแทกขณะวิง่ โดยแบ่งเป็น 3 ลู่ ประกอบด้วย ลูว่ งิ่
ลู่จ๊อกกิ่ง และ ลู่เดิน เพื่อความสะดวกและความปลอดภัย
ของผู้ออกก�ำลังกายแต่ละประเภท รวมถึงแบ่งพื้นที่ด้านข้าง
เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ทางเดิ น ส� ำ หรั บ บุ ค คลทั่ ว ไป พร้ อ มทั้ ง เครื่ อ ง
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บริหารกล้ามเนือ้ ก่อนและหลังออกก�ำลังกาย เพือ่ ป้องกันและ
ลดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ ทั้งนี้ ได้น�ำเทคโนโลยีทันสมัย
ตามนโยบายภาครัฐ Thailand 4.0 มาช่วยสนับสนุนในการ
ออกก�ำลังกาย ผ่านแอปพลิเคชัน่ Sky Running แสดงระยะทาง
ทุ ก ครั้ ง ที่ วิ่ ง ผ่ า นจุ ด เช็ ค พ้ อ ยต์ และยั ง มี พื้ น ที่ สั น ทนาการ
พร้อมบริการล็อคเกอร์อตั โนมัติ จ�ำนวน 96 ช่อง บริเวณชัน้ 5
(ฝั่งจุดเริ่มต้น) ตลอดจนระบบรักษาความปลอดภัยภายใน
อาคาร เช่น กล้องวงจรปิด สายตรวจเคลือ่ นที่ และเจ้าหน้าที่
รปภ. ประจ�ำจุดตรวจทางเข้า-ออก โดยเปิดให้ประชาชนทัว่ ไป
เข้าใช้บริการทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 06.00 – 21.00 น. ในบริเวณ
ชั้น 4 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ
แจ้งวัฒนะ

กลยุทธ์ ENGAGEMENT (การสร้างการมีส่วนร่วม)

กิจกรรมตักบาตรเช้าประจ�ำสัปดาห์
ธพส. ได้จดั กิจกรรมตักบาตรเช้าประจ�ำสัปดาห์ โดยนิมนต์
พระสงฆ์มารับบิณฑบาตร ทุกๆ วันอังคารและวันพฤหัสบดี
เพื่อให้ข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานภายในศูนย์ราชการได้ร่วม
ตักบาตรในวันท�ำงานตอนเช้า ซึ่งได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัด
ต่างๆ บริเวณใกล้เคียงศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ ในปี 2561 ดังนี้
ไตรมาส
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4

อาคาร
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์

รายชื่อวัด
วัดพุทธสยาม

จังหวัด
กรุงเทพฯ

อาคารรัฐประศาสนภักดี

วัดศรีรัตนาราม

นนทบุรี

อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์

วัดสายอ�ำพันธ์เอมสาร

กรุงเทพฯ

อาคารรัฐประศาสนภักดี

วัดบางพูดนอก

นนทบุรี

อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์

วัดคลองบ้านใหม่

กรุงเทพฯ

อาคารรัฐประศาสนภักดี

วัดกลางเกร็ด

นนทบุรี

อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์

วัดพรหมรังษี

กรุงเทพฯ

อาคารรัฐประศาสนภักดี

วัดโพธิ์ทองบน

นนทบุรี
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กิจกรรมออมบุญ
ธพส. จัดกิจกรรมออมบุญโดยนิมนต์พระสงฆ์ มารับ
บิ ณ ฑบาตรข้ า วสาร อาหารแห้ ง และปั จ จั ย ตามจิ ต ศรั ท ธา
เวลา 08.00-09.30 น. ซึ่งมีหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม อาทิ
เช่น กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ ส�ำนักงานอัยการ
สู ง สุ ด ศาลแขวงดอนเมื อ ง ส�ำนั ก ประเมิ น ราคาทรั พ ย์ สิ น
ส� ำ นั ก งานผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น ส� ำ นั ก งานกิ จ การยุ ติ ธ รรม
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ โรงแรมเซ็นทรา ฯลฯ
และมีรายละเอียดการจัดกิจกรรม ดังนี้
กิจกรรม
ต้อนรับปีใหม่
2561
วันมาฆบูชาปี
2561
วันวิสาขบูชาปี
2561

อาคาร
อาคารรัฐประศาสนภักดี
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
อาคารรัฐประศาสนภักดี
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
อาคารรัฐประศาสนภักดี
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์

วันอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษา
ปี 2561
อาคารรัฐประศาสนภักดี

วันที่จัดกิจกรรม
วันที่ 5 มกราคม 2561
วันที่ 9 มกราคม 2561
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ 18 พฤษภาคม 2561
วันที่ 22 พฤษภาคม 2561
วันที่ 17 กรกฎาคม 2561
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561

รายชื่อวัด
วัดศรีรัตนาราม
จังหวัดนนทบุรี
วัดสะพานสูง
จังหวัดนนทบุรี
วัดบางรักใหญ่
จังหวัดนนทบุรี
วัดกลางเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี
วัดคลองบ้านใหม่
กรุงเทพฯ

กิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย
ธพส. ได้จดั กิจกรรมบริจาดโลหิตกับสภากาชาดไทยทีศ่ นู ย์ราชการฯ โดยประสานกับศูนย์บริการโลหิตจัดทีมแพทย์และพยาบาล
มารับบริจาคโลหิต ณ อาคารราชบุรดี เิ รกฤทธิ์ และอาคารรัฐประศาสนภักดี มีกำ� หนดจัดกิจกรรมเป็นประจ�ำทุกปี ปีละ 4 ครัง้ ซึง่ มี
จ�ำนวนโลหิตทีไ่ ด้รบั บริจาค รวมทัง้ สิน้ 3,564 ยูนติ
ครั้งที่
1 / 2561
ครั้งที่
2 / 2561
ครั้งที่
3 / 2561
ครั้งที่
4 / 2561
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วันที่ 22 - 23 มกราคม 2561
วันที่ 24 - 26 มกราคม 2561
วันที่ 23 – 24 เมษายน 2561
วันที่ 25 – 27 เมษายน 2561
วันที่ 23 - 24 กรกฏาคม 2561
วันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2561
วันที่ 22 และ 24 ตุลาคม 2561
วันที่ 25 - 26 ตุลาคม 2561

อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
อาคารรัฐประศาสนภักดี
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
อาคารรัฐประศาสนภักดี
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
อาคารรัฐประศาสนภักดี
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
อาคารรัฐประศาสนภักดี

1,020 ยูนิต
881 ยูนิต
886 ยูนิต
777 ยูนิต

กิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ
ธพส.มีโครงการสร้างเสริมสุขภาวะแก่ผู้ปฏิบัติงานใน
ศูนย์ราชการฯ เป็นกิจกรรมสอนฝึกโยคะเพือ่ สุขภาพ โดยได้เริม่
จัดกิจกรรมขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2553 เป็นต้นมา ภายใต้
แนวคิด Good Health Good Life & Peaceful Mind มีจดุ มุง่ หมาย
หลั ก เพื่ อ ให้ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านภายในศู น ย์ ร าชการฯ มี ส ถานที่
ออกก�ำลังกายเพือ่ ผ่อนคลายความตึงเครียด จากการท�ำงานและ
เป็นการส่งเสริมสุขภาพให้แก่หน่วยงานราชการและหน่วยงาน
อิสระของภาครัฐ ผู้ประกอบการภายในศูนย์ราชการฯ รวมถึง
หน่วยงานรอบๆ ศูนย์ราชการฯ และประชาชน โดยจัดให้มี
กิจกรรมตัง้ แต่วนั จันทร์ถงึ วันเสาร์ วันละ 2 รอบ ณ บริเวณห้อง
ทางเข้าประตู 3 ชัน้ 1 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ

กิจกรรมแอโรบิค ขยับกาย คลายเครียด
ธพส. จัดกิจกรรมสอนเต้นแอโรบิค เพื่อให้ข้าราชการ
พนั ก งานที่ ป ฏิ บั ติ ง านในศู น ย์ ร าชการฯ หน่ ว ยงานรอบๆ
ศูนย์ราชการฯ และประชาชนทีอ่ ยูโ่ ดยรอบ มีสขุ ภาพร่างกายที่
แข็งแรง เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และยังช่วยลด
ปัญหาการจราจรคับคั่งในช่วงเย็น โดยน�ำเวลาที่สูญเสียไปบน
ท้องถนนมาออกก�ำลังกายเพื่อสุขภาพ จัดขึ้นทุกวันอังคาร พุธ
และพฤหัสบดี เวลา 17.00 น.–18.00 น. ณ อาคาร Bus Terminal
ศูนย์ราชการฯ

โครงการ “ก้าวไปด้วยกัน...ก้าวไปได้ไกล (DAD Moving Forward Together)”
ธพส. จัดโครงการ “ก้าวไปด้วยกัน...ก้าวไปได้ไกล
(DAD Moving Forward Together)” เพื่อสร้างความสามัคคี
และสร้างบรรยากาศการท�ำงานร่วมกัน ท�ำให้ทุกคนเห็น
จุ ด หมายเดี ย วกั น โดยแบ่ ง ปั น ความรู ้ แ ละประสบการณ์
มีวิธีการคิดและทัศนคติที่ถูกต้องเหมาะสม พร้อมที่จะช่วย
เหลือทีมอื่นๆ ให้ประสบความส�ำเร็จในงานไปพร้อมๆ กัน
ณ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 17-18 มีนาคม 2561
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งานสงกรานต์ เบิกบานผ้าขาวม้าไทย

ธพส. จัดงานสงกรานต์ เบิกบานผ้าขาวม้าไทย ภายในงาน
มีกจิ กรรม อาทิ ให้เบ็ด ดีกว่าให้ปลา เป็นการสอนท�ำปูนพาสเตอร์
ทีส่ ามารถน�ำไปท�ำเป็นอาชีพได้ การแสดงบนเวที การประกวด
ก่อกองทราย การขายสินค้าและอาหาร พร้อมการละเล่นเกมส์
มากมาย ณ ถนนศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ระหว่างวันที่ 2-8
เมษายน 2561

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานรอบๆ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ
(สนับสนุนโครงการเยาวชนสัมพันธ์)
ธพส. จั ด กิ จ กรรมสร้ า งความสั ม พั น ธ์ กั บ
หน่วยงานรอบๆ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ โดย
ธพส. สนับสนุนเสื้อเยาวชนสัมพันธ์ และเสื้อ
ครู พี่ เ ลี้ ย งจ� ำ นวน 700 ตั ว ส� ำ หรั บ โครงการ
เยาวชนสั ม พั น ธ์ ข องสถานี ต� ำ รวจนครบาล
ทุ่งสองห้องจัดขึ้น เพื่อปลูกฝังเยาวชนให้มีความ
จงรักภักดี ให้ความรูท้ เี่ ป็นประโยชน์ และส่งเสริม
ให้ เ ยาวชนเป็ น พลเมื อ งที่ ดี ต ่ อ ไปในอนาคต
ณ โรงเรียนการเคหะท่าทราย เขตหลักสี่ ระหว่าง
วันที่ 5-8 มิถุนายน 2561

136
ANNUAL REPORT 2018

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

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา

ธพส. ร่ ว มกั บ ส� ำ นั ก งานเขตหลั ก สี่ จั ด กิ จ กรรม
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา โดยการปรับภูมิทัศน์บริเวณ
ซอยแจ้งวัฒนะ 5 เมื่อวันที่ 23 กรกรฎาคม 2561
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กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับผู้เช่าพื้นที่พาณิชย์
ธพส. จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ช่าพืน้ ทีพ่ าณิชย์
โดย ธพส. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ CG & CSR ธุรกิจยุค
4.0 เพื่อให้ผู้เช่าพื้นที่พาณิชย์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการด้านธุรกิจยุคปัจจุบัน การให้ความส�ำคัญกับผู้มี
ส่วนได้สว่ นเสีย และน�ำไปปรับใช้ในการด�ำเนินธุรกิจของตนเอง
มากขึ้น เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561

งานลอยกระทง
ธพส. จัดงานลอยกระทง “สุนทรีคืนเดือนเพ็ญ” ภายใน
งานมีการแสดงดนตรีจากกองดุริยางค์ต�ำรวจ ร้านอาหาร
Food Truck และจัดสถานที่ให้ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงานภายใน
และใกล้ เ คี ย งศู น ย์ ร าชการฯ ประชาชนทั่ ว ไปลอยกระทง
ณ ลานหน้าอาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
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กลยุทธ์ EDUCATION (การให้ความรู้ ในด้านต่างๆ)

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

ธพส. แสดงความจงรั ก ภั ก ดี ถ วาย เนื่ อ งในโอกาส
เฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ด้วยการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ณ บริเวณลานประตู
ทางเข้า 1 (ทิศตะวันออก) ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและ
พระราชกรณียกิจให้เป็นที่ประจักษ์แก่ปวงชนชาวไทย จัดขึ้น
เมื่อวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2561

ธพส. แสดงความจงรั ก ภั ก ดี ถ วาย เนื่ อ งในโอกาส
เฉลิ ม พระชนมพรรษา 62 พรรษา 2 เมษายน 2561
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยการ
จั ด นิ ท รรศการเฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ ณ บริ เ วณลานประตู
ทางเข้า 1 (ทิศตะวันออก) ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและ
พระราชกรณียกิจให้เป็นที่ประจักษ์แก่ปวงชนชาวไทย จัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน 2561
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นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ธพส. แสดงความจงรั ก ภั ก ดี ถ วาย เนื่ อ งในโอกาส
เฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ ด้ ว ยการ
จั ด นิ ท รรศการเฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ ณ บริ เ วณลานประตู
ทางเข้า 1 (ทิศตะวันออก) ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและ
พระราชกรณียกิจให้เป็นที่ประจักษ์แก่ปวงชนชาวไทย จัดขึ้น
เมื่อวันที่ 1-31 สิงหาคม 2561

นิทรรศการถวายความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ธพส. น้อมเกล้าร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาท
สมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช (รั ช กาลที่ 9)
ด้วยการจัดนิทรรศการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระราช
กรณียกิจ ณ บริเวณลานประตูทางเข้า 1 (ทิศตะวันออก) ชัน้ 2
อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ จัดขึ้น
เมื่อวันที่ 1-31 ธันวาคม 2561
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กลยุทธ์ ENVIRONMENT (การให้ความส�ำคัญด้านสิ่งแวดล้อม)

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
“รวมพลังชุมชน ร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม”
ธพส. จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก “รวมพลังชุมชน
ร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2561 โดยได้
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวเคหะชุมชนหลักสี่ เข้าร่วมกิจกรรม
ซึ่ ง ภายในงานมี ก ารจั ด กิ จ กรรมต่ า งๆ มากมาย อาทิ เ ช่ น
ประกวดเพ้นท์ป้ายรณรงค์ เพ้นท์กระเป๋า ตัดผมฟรี ออกร้าน
อาหาร เครือ่ งดืม่ ให้บริการแก่ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม รวมถึง ออกบูธ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ดาวน์โหลด App : Govcomplex
กด Like Fan page : Government Complex ศูนย์ราชการฯ
แจ้งวัฒนะ และ Fan page : Government Complex Zone C
และจัดงานมอบของรางวัลการประกวดเพ้นท์ป้ายรณรงค์
ไม่ทิ้งขยะ โดยภายในงานได้มีการแจกรางวัลชนะเลิศ และ
รางวัลชมเชย แก่เด็กๆ ที่ชนะการประกวด จ�ำนวน 40 รางวัล
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2561

กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ

ธพส. ได้จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจ�ำปีของชาติ โดยมี
คณะกรรมการ ผู ้ บ ริ ห าร พนั ก งานและลู ก จ้ า ง ร่ ว มกั น
ปลูกต้นแสงจันทร์ เพือ่ ช่วยลดโลกร้อนอีกทางหนึง่ บริเวณตรงข้าม
อาคารศูนย์ประชุมวายุภกั ษ์ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เมือ่ วันที่
6 มิถุนายน 2561
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กิจกรรมวันรักษ์ต้นไม้
ธพส. ได้ จัด กิจ กรรม วัน รักษ์ต้น ไม้ป ระจ�ำปีข องชาติ
โดยเชิญพนักงาน ธพส. เข้าร่วมบ�ำรุงรักษา รดน�ำ้ ใส่ปยุ๋ พรวนดิน
และรดน�้ำต้นไม้ ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารศูนย์ประชุม
วายุภกั ษ์ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เมือ่ วันที่ 24 ตุลาคม 2561

กิจกรรมพัฒนาชุมชน โครงการปรับปรุง
สวนหย่อม ชุมชนเคหะแจ้งวัฒนะซอย 5
นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ กรรมการ ธพส. รักษาการ
ต�ำแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ พร้อมคณะผูบ้ ริหาร พนักงาน ธพส.
จัดพิธีส่งมอบโครงการปรับปรุงสวนหย่อม เคหะชุมชนหลักสี่
ซอยแจ้งวัฒนะซอย 5 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

กิจกรรมพัฒนาชุมชน (โครงการบูรณะ
ศาลพ่อปู่ชัยมงคล เคหะชุมชนหลักสี่)
ธพส.ร่วมกับประชาชนเคหะชุมชนหลักสี่ จัดโครงการ
บูรณะศาลพ่อปูช่ ยั มงคล เคหะชุมชนหลักสี่ โดยการบูรณะศาล
ทาสีรวั้ บริเวณทีต่ งั้ ศาลพ่อปูช่ ยั มงคล ให้มคี วามสวยงาม โดยมี
นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสาร
องค์กร จัดพิธีส่งมอบเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561
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กลยุทธ์ ENGAGEMENT AND EDUCATION
(การสร้างความผูกพันที่ดีและการให้ความรู้ ในด้านต่างๆ)

กิจกรรมวันเด็ก
ธพส.ได้จัดงานมหกรรมวันเด็กแจ้งวัฒนะ โดยร่วมกับ
หน่ ว ยงานราชการและหน่ ว ยงานอิ ส ระของภาครั ฐ
ผู้ประกอบการภายในศูนย์ราชการฯ รวมถึงหน่วยงานรอบๆ
และชุ ม ชนรอบศู น ย์ ร าชการฯ มากกว่ า 25 หน่ ว ยงาน
โดยภายในงานมี นิ ท รรศการให้ ค วามรู ้ กิ จ กรรม บู ธ ของ
หน่วยงาน กิจกรรมบนเวที การเล่นเกมส์พร้อมมอบของรางวัล
อาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งเครื่องเล่นมากกว่า 15 รายการ
มี ผู ้ ล งทะเบี ย นเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมประมาณ 7,530 คน
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้ น 2 อาคารรั ฐ ประศาสนภั ก ดี
ศูนย์ราชการฯ ทั้งนี้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ธพส. ได้ร่วมพิธีเปิดในกิจกรรมดังกล่าวด้วย
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กิจกรรม KIDS DAY CAMP
ธพส.ได้จัดกิจกรรม KIDS DAY CAMP ระหว่างวันที่
8-19 ตุลาคม 2561 เป็นกิจกรรมเข้าค่ายฝึกทักษะส�ำหรับ
เด็กอายุ 8 - 13 ปี ซึ่งมีบุตรหลานของหน่วยงานราชการ
และหน่ ว ยงานอิ ส ระของภาครั ฐ ผู ้ ป ระกอบการภายใน
ศู น ย์ ร าชการฯ รวมถึ ง หน่ ว ยงานรอบๆ ศู น ย์ ร าชการฯ
แจ้ ง วั ฒ นะ เข้ า ร่ ว ม รวมจ� ำ นวนทั้ ง สิ้ น 180 คน โดยมี
นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ กรรมการ ธพส. รักษาการ
แทนกรรมการผู ้ จั ด การ เป็ น ประธานในพิ ธี ป ิ ด กิ จ กรรม
ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ ทัง้ นี้ คณะกรรมการฯ
ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ธพส. ได้เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย

กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดพลังงาน
และลดการใช้ถุงพลาสติก
ธพส. จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดใช้
พลังงานและลดการใช้ถุงพลาสติก ภายในพื้นที่ส่วนกลาง
หน่ ว ยงานภายในและหน่ ว ยงานใกล้ เ คี ย งศู น ย์ ร าชการฯ
แจ้ ง วั ฒ นะ เพื่ อ รณรงค์ ใ ห้ ค นตื่ น ตั ว ลดการใช้ พ ลั ง งาน
สิ้นเปลือง ลดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ท�ำมาจากพลาสติก อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ วิกฤตการณ์สงิ่ แวดล้อม และช่วยลดปัญหา
โลกร้อน ระหว่างวันที่ 4-8 มิถุนายน 2561
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โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้
พลังงานในศูนย์ราชการฯ

หลอดไฟ LED และติดตั้ง
Street light LED

ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์
แสงอาทิตย์

ธพส. ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการส่งเสริม
การอนุรกั ษ์พลังงาน เพือ่ ด�ำเนินการโครงการส่งเสริมพลังงาน
ทดแทนและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในพื้นที่
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ท�ำหน้าที่
ให้คำ� ปรึกษา และก�ำกับดูแลโครงการฯ ดังกล่าว โดยโครงการฯ
ดังกล่าว ธพส. ได้จัดจ้างการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็น
ผู้ด�ำเนินการ
ในส่วนการเปลี่ยนหลอด LED ในพื้นที่ส่วนกลางภายใน
ศูนย์ราชการฯ จ�ำนวน 38,017 หลอด ประกอบด้วย

การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด
ก� ำ ลั ง การผลิ ต ติ ด ตั้ ง รวม 2,212 MW โดยมี ก ารติ ด ตั้ ง
แผงเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ ใ นแต่ ล ะอาคาร จ� ำ นวน 4 อาคาร
ประกอบไปด้วย

• โคมไฟถนน LED
จ�ำนวน 336 หลอด
• หลอด LED Tube ขนาด 60 ซม. 			
จ�ำนวน 6,294 หลอด
• หลอด LED Tube ขนาด 120 ซม.
จ�ำนวน 23,931 หลอด
• หลอด LED Down Light		
		
จ�ำนวน 7,456 หลอด

จ�ำนวนพื้นที่ที่ ใช้
ในการติดตั้ง
(ตร.ม.)

จ�ำนวนแผง
เซลล์แสงอาทิตย์
ที่ติดตั้ง (แผง)

ก�ำลังไฟฟ้า
ติดตั้ง (kW)

อาคาร A

3,496

1,785

535

อาคาร B

3,329

1,700

510

อาคารจอดรถ BC

5,953

3,040

912

ศูนย์ประชุมฯ

1,665

850

255

รวม

14,442

7,375

2,212

อาคาร

ผลการด� ำ เนิ น การในปี 2561 สามารถลดการใช้
พลังงานไฟฟ้าส่วนกลางได้ร้อยละ 20 ต่อปี คิดเป็นการลด
ก๊ า ชคาร์ บ อนไดออกไซด์ ไ ด้ ป ระมาณ 1,900 ตั น ต่ อ ปี
หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ใหญ่ 125,000 ต้น คิดเป็น
1,250 ไร่
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โครงการประจ�ำปี
Current Projects

รูปจ�ำลองโครงการ ณ ธันวาคม 2561

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

ความคืบหน้าโครงการ
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ นหลั ก การโครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ ส ่ ว นขยาย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
พื้นที่โซนซี ของ ธพส. ส�ำหรับกรอบวงเงินลงทุนรวม 30,000
ล้านบาท ให้กระทรวงการคลังรับไปพิจารณาแหล่งเงินทุน
และวิธีการระดมทุนที่เหมาะสม
ตามแผนจะเริ่มงานก่อสร้างอาคารในปลายปี 2562
จะแล้ ว เสร็ จ สามารถส่ ง มอบพื้ น ที่ ใ ห้ ก รมธนารั ก ษ์ เ พื่ อ ให้
หน่วยงานเข้าใช้พื้นที่อาคาร ในปี 2565
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โครงการบริหารสนามกอล์ฟ
บางพระ จังหวัดชลบุรี
รายละเอียดข้อมูลโครงการ
สนามกอล์ฟบางพระ ตั้งอยู่ที่ ต.บางพระ อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี เป็นสนามกอล์ฟขนาด 18 หลุม พาร์ 72 รวมระยะ
7,393 หลา (Black Tee) บนเนื้อที่ 576-2-72 ไร่ ภายในมี
โรงแรมเปิดให้บริการจ�ำนวน 94 ห้อง พร้อมสระว่ายน�้ำ และ
ห้องอาหาร

ผลการด�ำเนินโครงการ
ธพส. ท�ำหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการสนามกอล์ฟบางพระ
เป็นระยะเวลา 24 เดือน ในระหว่างทีก่ รมธนารักษ์ดำ� เนินการ
หาเอกชนร่วมลงทุนในกิจการสนามกอล์ฟบางพระ โดย ธพส.
ได้เข้าด�ำเนินการบริหารสนามกอล์ฟ ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม
2560 -12 ตุลาคม 2562
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รูปจ�ำลองโครงการ ณ ธันวาคม 2561

โครงการก่อสร้างอาคารส�ำนักงาน
ซอยพหลโยธิน 11
รายละเอียดข้อมูลโครงการ
โครงการก่อสร้างอาคารส�ำนักงาน ซอยพหลโยธิน 11
ด� ำ เนิ น การก่ อ สร้ า งบนพื้ น ที่ ดิ น ราชพั ส ดุ แ ปลงหมายเลข
ทะเบียนที่ กท. 2615 (บางส่วน) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 2-1-48 ไร่ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นอาคารส�ำนักงาน มีพื้นที่รวม 9,975 ตารางเมตร
ประกอบด้วยส�ำนักงานจ�ำนวน 4 ชัน้ พืน้ ที่ 6,453 ตารางเมตร
และอาคารจอดรถ 5 ชั้น พื้นที่ 3,522 ตารางเมตร มีพื้นที่
สีเขียวประมาณ 750 ตารางเมตร มีลักษณะการออกแบบ
ตามเกณฑ์มาตรฐานอาคารเขียวไทย ด้วยกรอบวงเงินลงทุน
จ�ำนวน 261.61 ล้านบาท ซึ่งมีระยะเวลาการด�ำเนินงาน
ก่อสร้างตามสัญญาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 ซึ่งปัจจุบัน
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2562
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ด้านบริหารจัดการพื้นที่พาณิชยกรรม
Commercial Area Management

การบริหารจัดการพืน้ ทีพ่ าณิชยกรรมภายในศูนย์ราชการฯ
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ บ ริ ก ารและอ� ำ นวยความสะดวก
แก่ ข ้ า ราชการและผู ้ ม าติ ด ต่ อ หน่ ว ยงานราชการภายใน
ศูนย์ราชการฯ โดยการจัดสรรและใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดและรวมทั้งสร้างรายได้ให้กับ ธพส. พื้นที่พาณิชยกรรม
ดังกล่าวประกอบด้วย พื้นที่ร้านค้า/ร้านค้าย่อย ร้านอาหาร/
เครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อ ศูนย์อาหาร ธนาคาร และพื้นที่
ให้เช่าใช้ประโยชน์ชวั่ คราว เช่น พืน้ ทีป่ ระชาสัมพันธ์ และพืน้ ที่
ลานอเนกประสงค์ โดยปัจจุบันสามารถจัดสรรพื้นที่พาณิชย์
ได้แล้วกว่าร้อยละ 90 และสามารถจัดหาผู้เช่าและสร้าง
รายได้จากพื้นที่ประชาสัมพันธ์และพื้นที่ลานอเนกประสงค์ได้
อย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย

(1) อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A)
พืน้ ทีพ่ าณิชยกรรมในอาคารราชบุรดี เิ รกฤทธิ์ ได้แก่ พืน้ ที่
พาณิชยกรรมบริเวณพืน้ ทีช่ นั้ 1 ประกอบด้วย ร้านค้า/ร้านค้าย่อย
ร้านเครื่องดื่ม ศูนย์อาหาร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร และ
พื้นที่เช่าส�ำนักงาน และพื้นที่ประชาสัมพันธ์ส�ำหรับจัดงาน
ขายสินค้าและบริการต่างๆ และพื้นที่พาณิชยกรรมบริเวณ
พื้นที่ชั้น 2 ประกอบด้วย ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม และพื้นที่
ลานอเนกประสงค์สำ� หรับจัดงานแสดงสินค้าและกิจกรรมต่างๆ
ของทั้งภาครัฐและเอกชน
ปัจจุบันพื้นที่พาณิชยกรรมบริเวณชั้น 1 อาคารราชบุรี
ดิเรกฤทธิ์ มีขนาดพื้นที่รวมประมาณ 10,200 ตารางเมตร
ประกอบไปด้วย
ร้านค้า/ร้านค้าย่อย จ�ำนวน 26 ร้าน
ร้านอาหาร
จ�ำนวน 1 ร้าน
ศูนย์อาหาร
จ�ำนวน 1 ศูนย์
(ผูจ้ ำ� หน่วยอาหาร 30 ราย)
ร้านสะดวกซื้อ
จ�ำนวน 1 ร้าน
ธนาคาร		
จ�ำนวน 3 ธนาคาร
ส�ำนักงานหน่วยงาน จ�ำนวน
ราชการการ

6

หน่วยงาน
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พื้ น ที่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ บริ เ วณพื้ น ที่ ว ่ า งรอบทางเดิ น
ชั้น 1 ขนาด 8 – 80 ตารางเมตร จัดสรรให้เอกชนและ
หน่วยงานของรัฐ เช่าใช้พื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์
จ�ำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นรายสัปดาห์
พื้นที่พาณิชยกรรมบริเวณชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
มี ลั ก ษณะเป็ น พื้ น ที่ ล านอเนกประสงค์ มี ข นาดพื้ น ที่ ร วม
ประมาณ 4,324 ตารางเมตร จัดสรรให้เอกชนและหน่วยงาน
ของรั ฐ เช่ า ใช้ เ พื่ อ จั ด กิ จ กรรมต่ า งๆ อาทิ เ ช่ น งานรั ฐ พิ ธี
งานกิจกรรมในวันส�ำคัญของหน่วยงาน งานเลี้ยงบริษัท/
หน่วยงาน งานแสดงนิทรรศการ ตลอดจนงานจ�ำหน่ายสินค้า
และงานประกวดพระ เป็นต้น

(2) อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B)
พืน้ ทีพ่ าณิชยกรรมในอาคารรัฐประศาสนภักดี ได้แก่ พืน้ ที่
พาณิชยกรรมบริเวณชั้น 1 ประกอบด้วย ร้านค้า/ร้านค้าย่อย
ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ศูนย์อาหาร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร
พื้นที่เช่าส�ำนักงาน และพื้นที่ประชาสัมพันธ์ส�ำหรับจัดงาน
ขายสินค้าและบริการต่างๆ และพื้นที่พาณิชยกรรมบริเวณ
ชั้น 2 ประกอบด้วย พื้นที่ลานอเนกประสงค์ส�ำหรับจัดงาน
แสดงสินค้าและกิจกรรมต่างๆ ของทั้งภาครัฐและเอกชน
ปั จ จุ บั น พื้ น ที่ พ าณิ ช ยกรรมบริ เ วณชั้ น 1 อาคาร
รั ฐ ประศาสนภั ก ดี มี ข นาดพื้ น ที่ ร วมประมาณ 13,800
ตารางเมตร ประกอบไปด้วย
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ร้านค้า
จ�ำนวน
70 ร้าน
ร้านค้าย่อย
จ�ำนวน
46 ร้าน
ร้านอาหาร
จ�ำนวน
5 ร้าน
ร้านเครื่องดื่ม
จ�ำนวน
17 ร้าน
ศูนย์อาหาร
จ�ำนวน
3 ศูนย์
(ผูจ้ ำ� หน่วยอาหาร 75 ราย)
ร้านสะดวกซื้อ
จ�ำนวน
3 ร้าน
ธนาคาร		
จ�ำนวน
10 แห่ง
ส�ำนักงานหน่วยงาน จ�ำนวน
5 หน่วยงาน
ราชการ 		
สถานพยาบาล
จ�ำนวน
2 แห่ง
พื้ น ที่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ บริ เ วณพื้ น ที่ ว ่ า งรอบทางเดิ น
ชั้น 1 ขนาด 8 – 1,000 ตารางเมตร จัดสรรให้เอกชน
และหน่วยงานของรัฐ เช่าใช้พนื้ ทีเ่ พือ่ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์
จ�ำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นรายสัปดาห์
พื้นที่พาณิชยกรรมบริเวณชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี
มี ลั ก ษณะเป็ น พื้ น ที่ ล านอเนกประสงค์ มี ข นาดพื้ น ที่ ร วม
ประมาณ 9,700 ตารางเมตร จัดสรรให้เอกชนและหน่วยงาน
ของรั ฐ เช่ า ใช้ เ พื่ อ จั ด กิ จ กรรมต่ า งๆ อาทิ เ ช่ น งานรั ฐ พิ ธี
งานกิจกรรมในวันส�ำคัญของหน่วยงาน งานเลี้ยงบริษัท/
หน่วยงาน งานแสดงนิทรรศการ ตลอดจนงานจ�ำหน่ายสินค้า
และงานประกวดพระ เป็นต้น

(3) อาคารจอดรถ B
พื้นที่พาณิชย์ในอาคารจอดรถ B ได้แก่ พื้นที่พาณิชย์
ในชั้น 1 ถึงชั้น 5
ประกอบด้วย ร้านค้า 2 ร้าน และพื้นที่เช่าส�ำนักงาน
หน่วยงานราชการ 4 หน่วยงาน

(4) พื้นที่ภายนอกอาคารรอบศูนย์ราชการฯ
ใช้ ส� ำ หรั บ จั ด งานกิ จ กรรมกลางแจ้ ง และงานเทศกาล
ในวั น ส� ำ คั ญ ตามประเพณี ต ่ า งๆ เช่ น งานวั น สงกรานต์
งานลอยกระทง และงานกิจกรรมเดินวิ่ง เป็นต้น

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

Report of the Risk Management Committee (RMC)
คณะกรรมการความเสี่ยง : คณะกรรมการ ธพส. เป็น
ผูแ้ ต่งตัง้ คณะกรรมการความเสีย่ งมีจำ� นวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน
โดยมี ป ระธานกรรมการความเสี่ ย ง 1 คน พิ จ ารณาจาก
กรรมการ ธพส. และกรรมการอืน่ ๆ พิจารณาจากผูท้ รงคุณวุฒิ
และกรรมการผู้จัดการ ธพส. เป็นกรรมการ และผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยงเป็นเลขานุการ ผู้จัดการ
ส่วนบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายในเป็นผูช้ ว่ ยเลขานุการ
เพื่อก�ำหนดนโยบาย กรอบการด�ำเนินงานด้านการบริหาร
ความเสี่ ย ง การก� ำ กั บ ดู แ ล และสนั บ สนุ น ให้ ก ารบริ ห าร
ความเสี่ยงประสบความส�ำเร็จในระดับองค์กร รวมถึงการให้
ค� ำ แนะน� ำ แก่ ค ณะกรรมการและผู ้ บ ริ ห ารของ ธพส.
ในการด�ำเนินงาน การประเมินปัจจัยความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ
คณะกรรมการเสี่ ย งได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของ
การบริหารความเสี่ยง โดยถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็น
องค์ประกอบที่ส�ำคัญของทุกกระบวนการในการด�ำเนินธุรกิจ
ของ ธพส. และต้องมีความเชื่อมโยงกันทุกระดับ จึงได้ก�ำหนด
เป็นนโยบายบริหารความเสี่ยงทั่วองค์กร (Enterprise Risk
Management) ที่พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตาม ส�ำหรับ
ความเสี่ยงในระดับองค์กรจะมีการบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบภายใต้การก�ำกับดูแลของผูบ้ ริหารทีร่ บั ผิดชอบการปฏิบตั ิ
งานนั้นๆ โดยถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของทุกหน่วยงานใน
การจัดการและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ส่งเสริมให้ ธพส. สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของบริ ษั ท โดยลดความสู ญ เสี ย และเพิ่ ม ศั ก ยภาพใน
การด�ำเนินงาน สร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั ธพส. และผูม้ สี ว่ นได้เสีย
อย่างยั่งยืน ดังนั้น เพื่อรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตาม
ปัจจัยสภาพแวดล้อมและการขยายตัวทางธุรกิจของ ธพส.
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง คณะกรรมการความเสี่ ย งได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการ ธพส. รวมทั้ ง การ
ด� ำ เนิ น งานตามกฎบั ต รของคณะกรรมการความเสี่ ย ง
ซึ่ ง ในปี 2561 คณะกรรมการความเสี่ ย งมี ก ารประชุ ม
รวม 4 ครั้ง โดยสรุปสาระส�ำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ มีดังนี้

Risk Committee: DAD Committee appointed the Risk
Committee consisted of 3 committees minimally with 1
president whereas the nominated persons were considered
from DAD committees other directors, and qualified
persons. Managing Director of DAD was the committee and
the Director of Strategic and Risk Monument Department
was the secretary. In addition, Manager of Risk Management
and Internal Control Department was also the assistant
secretary. The Risk Committee was appointed to establish
policies and operational framework on risk management,
as well as to govern and support risk management to
be successful in organization level. In addition, the Risk
Committee also provided suggestions to directors and
executives of DAD on operations and assessment on
risk factors continuously in order to be consistent with
Business Plan.
The Risk Committee realizes on importance of risk
management and considers that risk management is the
important element of all processes of business operation of
DAD that must be connected in all levels. Therefore, the Risk
Committee established Enterprise Risk Management Policy
that must be complied by all employees. For enterprise
risk level, management must be systematical under
governance of responsible executive that is considered as
responsibility of all sections to manage and control risk to
be in acceptable level as well as promote DAD to achieve
objectives and goals of the company and stakeholders
sustainably. Consequently, to support situations that are
continuously changed based on environmental factors and
business expansion of DAD, the Risk Committee perform
duties as assigned by DAD Committee and the Charter of
the Risk Committee. In 2018, the Risk Committee held
4 meetings and the subject matters of operations are as
follows:
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1. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน ก� ำ หนดนโยบายการบริ ก ารความเสี่ ย ง
โครงการพั ฒ นาระบบงานและเครื่ อ งมื อ บริ ห าร
ความเสี่ ย งให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ป ั จ จุ บั น
พั ฒ นาระบบการบริ ห ารความเสี่ ย งและควบคุ ม
ภายในทัว่ ทัง้ องค์กรทีม่ ปี ระสิทธิภาพในเชิงบูรณาการ
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล COSO : Enterprise
Risk Management-Integrated Framework (COSO:
ERM)
2. ประเมิน ติดตาม และก�ำกับดูแลการบริหารความเสีย่ ง
ให้ เ ป็ น ไปตามนโยบายการบริ ห ารความเสี่ ย งจึ ง
สอดคล้องกับกลยุทธ์การบริหารความเสีย่ งของ ธพส.
ให้อยูใ่ นระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ (Risk Appetite)
ซึ่งก�ำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งเชื่อมโยง
กั บ ยุ ท ธศาสตร์ อ งค์ ก ร รวมถึ ง ทบทวนแผนงาน
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ส ภาพแวดล้ อ มที่
เปลี่ยนแปลงไป
3. ติดตามดูแลให้ค�ำแนะน�ำแก่ผู้บริหารและพนักงาน
ธพส. ให้มีความรู้ ความเข้าใจการบริหารความเสี่ยง
ทั่วทั้งองค์กร และการให้การสนับสนุนการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรม
การบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายในทัว่ ทัง้ องค์กร
4. รั บ ทราบและเห็ น ชอบโครงการลงทุ น ที่ ส� ำ คั ญ
ขององค์กร ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหาร
จั ด การความเสี่ ย งให้ เ หมาะสมกั บ การด� ำ เนิ น
ธุ ร กิ จ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสอดคล้ อ งกั บ ทิ ศ ทาง
การด�ำเนินงานขององค์กร
นอกจากนี้คณะกรรมการความเสี่ยงได้ด�ำเนินการเพื่อให้
มั่นใจว่าการจัดการความเสี่ยงมีความเพียงพอและเหมาะสม
สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
มี ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและสอดคล้ อ ง
กั บ สภาวการณ์ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป โดยมี ก ารประชุ ม ของ
คณะกรรมการความเสี่ ย งอย่ า งสม�่ ำ เสมอเพื่ อ รั บ ทราบ
ผลการด�ำเนินงานและในกรณีเร่งด่วนอย่างทันท่วงทีส�ำหรับ
ความเสีย่ งที่ส�ำคัญ ท�ำให้การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
มีประสิทธิภาพ เหมาะสม และควบคุมให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้

1. Review Risk Management and Internal Control
Policy, establish Risk Management Policy and
Project for Developing Work System and Risk Tools
to be consistent with current situations, develop
Enterprise Risk Management and Internal Control
System to be efficient integrated and consistent
with COSO: Enterprise Risk ManagementIntegrated Framework (COSO: ERM).
2. Evaluate, observe, and govern risk management
to be in accordance with Risk Management Policy
and consistent with risk management strategy
of DAD to gain Risk Appetite that is defined in
Risk Management Plan that is connected with
organizational strategies as well as review action
plan to be consistent with changing environmental
situation.
3. Observe, supervise, and provide suggestions
to executives and employees of DAD, provide
knowledge and understanding on Enterprise Risk
Management and support consecutive learning
as well as promote culture on Enterprise Risk
management and internal control.
4. Acknowledge and approve important investment
projects of the organization, provide suggestions
and guidelines on risk management to meet with
business operation efficiently and to meet with
direction of the organization’s operation.
Moreover, the Risk Committee also performs
operations to ensure that risk management is sufficient
and appropriate to gain risk appetite with consecutive risk
management that is consistent with changing situation.
The meeting of the Risk Committee has been held continuously
in order to acknowledge on performance and in case of
urgent cases for important risks. Consequently, State Risk
Management can be performed efficiently, and appropriately
that can be controlled to be in acceptable level.

(นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล)
(Ms. Ruenvadee Suwanmongkol)
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ประธานกรรมการความเสี่ยง
Chairman of the Risk Management Committee

การบริหารจัดการองค์กร
Organizational
Management
ด้านบริหารความเสี่ยง

Risk Management

คณะกรรมการ ธพส. รับผิดชอบในการก�ำหนดทิศทาง
ของบริษัท พิจารณานโยบายบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในและแนวทางปฏิบัติรวมทั้งแผนบริหารความเสี่ยงและ
การด�ำเนินการเกีย่ วกับการควบคุมภายในประจ�ำปีเพือ่ ให้เป็น
ไปตามมาตรฐาน COSO-ERM และการด�ำเนินการเกี่ยวกับ
การควบคุมภายในเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร
และสอดคล้องกับมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบตั กิ ารควบคุม
ภายในส�ำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561 เพือ่ จัดให้หน่วยงาน
ของรั ฐ มี ก ารควบคุ ม ภายในเป็ น ไปตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
คณะกรรมการความเสี่ ย ง : คณะกรรมการ ธพส.
เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการความเสี่ยงมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่า
3 คน โดยมีประธานกรรมการความเสี่ยง 1 คน พิจารณา
จากกรรมการ ธพส. และกรรมการอื่ น ๆ พิ จ ารณาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการผู้จัดการ ธพส. เป็นกรรมการ
และผู ้ อ� ำ นวยการฝ่ า ยกลยุ ท ธ์ แ ละบริ ห ารความเสี่ ย งเป็ น
เลขานุการ ผู้จัดการส่วนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
เป็นผูช้ ว่ ยเลขานุการ เพือ่ ก�ำหนดนโยบาย กรอบการด�ำเนินงาน
ด้านการบริหารความเสีย่ ง การก�ำกับดูแล และสนับสนุนให้การ
บริหารความเสี่ยงประสบความส�ำเร็จในระดับองค์กร รวมถึง
การให้ค�ำแนะน�ำแก่คณะกรรมการและผู้บริหารของ ธพส.
ในการด�ำเนินงาน การประเมินปัจจัยความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ
ฝ่ายกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง รับผิดชอบในการร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) แต่ละฝ่ายเพื่อประสาน
และให้ค�ำแนะน�ำแก่หน่วยงานต่างๆ ในการระบุและวิเคราะห์
ความเสี่ยงในมุมมองของภาพที่เป็นองค์รวมแบบบูรณาการ
ทั่วทั้งองค์กร ตามมาตรฐานของ COSO-ERM เพื่อให้ผลการ
ด�ำเนินงานเป็นไปตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
ขององค์กร ประสานงานและให้ค�ำแนะน�ำแก่หน่วยงานต่างๆ
ในการประเมิ น ความเพี ย งพอเหมาะสมของการควบคุ ม
ภายในในภาพรวมองค์กร เพื่อน�ำเสนอแนวทางการปรับปรุง
การควบคุ ม ติ ด ตามการด� ำ เนิ น งานของฝ่ า ยงานต่ า งๆ
ให้เป็นไปตามแผนการwด�ำเนินการเกีย่ วกับการควบคุมภายใน
รวมถึงการน�ำเสนอต่อคณะกรรมการความเสี่ยง

The BOD is responsible for defining the company’s
direction and considering risk management and internal control
policies, including operational guidelines as wel as annual
risk management and internal control plans, for consistency
with the COSO-ERM standard. It is also committed to
promoting internal control implementation in the same
direction and in harmony with the set standards and
regulations of State Finance Fiscal Discipline Act, 2018.
The Risk Management Committee (RMC) was appointed
by the BOD. It consists of not less than three members
with the president being selected from a member of BOD.
The other members comprise experts and DAD’s Managing
Director. The Director of Strategy and Risk Management
Department is the secretary, while the Manager of Risk
Management and Internal Control Section is the assistant
secretary. The RMC’s objective is to set out the policy and
operational framework in terms of risk management and
monitoring as well as to promote organizational achievement.
Furthermore, the RMC provides operational advice to
the BOD and executives and evaluates risk factors on a
proactive basis in harmony with the business plans.
The Strategy and Risk Management Department attends
workshops held by each department to coordinate with and
give advice to other agencies for identifying and analyzing
risks on an integrated and comprehensive basis in line with
the COSO: ERM standard. This helps to achieve corporate
vision, missions, and objectives. It is also assigned to
coordinate and give advice to other agencies for
evaluating the sufficiency and suitability of internal control
implementation. This contributes to the guidelines for
improving control and monitoring of other departments’
operations in line with the established plan. The Department
is also responsible for reporting operational results to
the RMC.
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คณะท� ำ งานบริ ห ารความเสี่ ย งและควบคุ ม ภายใน
ของ ธพส. ประกอบด้วยผู้บริหารจากทุกสายงานร่วมกัน
คิด วิเคราะห์ ประเมินปัจจัยเสี่ยง และก�ำหนดแผนจัดการ
ความเสี่ยง น�ำเสนอคณะกรรมการความเสี่ยงพิจารณาอย่าง
เป็นระบบ ครอบคลุมครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ ท�ำให้มนั่ ใจว่า
ธพส. จะสามารถด�ำเนินการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
องค์กรและวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสีย่ งตามทีก่ ำ� หนดไว้

The risk management and internal control working
team comprises executives of all divisions. It is committed
to jointly thinking, analyzing, and assessing risks as well
as setting out and presenting risk management plans to
the RMC on a systematic, inclusive, and efficient basis.
The target is to ensure the achievement of corporate
objectives and risk management goals.

แนวทางการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการขององค์กร
การนําการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติ
Integrated Risk Management Guideline
Risk Management Implementation

วิสัยทัศน์
Vision

นโยบาย
Policy

ภารกิจ
Mission

กลยุทธ์/การตัดสินใจ
Strategy/Decision
เป้าหมายหลักในระดับองค์กร
Primary Corporate Goals

สภาพแวดล้อมในองค์กร
Internal Environment

ด้านการเรียนรู้
ด้
า
นลู
ก
ค้
า
และการเติบโต
ด้านการเงิน ด้านกระบวนการ
ภายใน
Learning and
Finance Internal
Process Customer Advancement

การกําหนดวัตถุประสงค์
Objective Specification

ความรู้/ความมุ่งมั่น
Knowledge/Determination

การติดตามผล การ
จัดการและการรายงาน
Result Monitoring 
Management, and Report

วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
Agency’s Objectives

ระบบสารสนเทศ 
และการสื่อสาร
IT System and 
Communications

การระบุความเสี่ยง
(เหตุการณ์) 
Risk/Event Identification
การประเมินความเสี่ยง
Risk Assessment
การตอบสนองและจัดทํา
แผนบริหารความเสี่ยง 
Risk Management Plan
Response and Production
กิจกรรมการควบคุม 
Control Activity

การปฏิบัติงานและการตัดสินใจ
Operation/Decision
กิจกรรม/กระบวนการ
Activity/Process
ที่มา : www.itgthailand.com
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โครงการ
Project

การลงทุน
Investment

ภาพที่ 1 แผนทีแ่ นวทางการบริหารความเสีย่ ง
แบบบูรณาการ
Figure 1 Integrated Pek Management Guideline Map

การบริหารความเสีย่ งของ ธพส. ปี 2561 ยังเป็นการบริหาร
ความเสีย่ งในเชิงรุกเช่นเดียวกับการบริหารความเสีย่ งปี 2560
และเป็นกลยุทธ์ระยะยาวและต่อเนื่องขององค์กร ถูกก�ำหนด
ให้รองรับยุทธศาสตร์ภายใต้แผนวิสาหกิจ ปี 2560-2564
(ดังภาพที่ 1) โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นแบบ
บูรณาการเชิงลึก เพือ่ สามารถจัดการความเสีย่ งทีร่ ะดับสาเหตุ
ของความเสี่ยงได้ตรงประเด็น มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นไปตาม
แนวทางของ COSO-ERM (รายละเอียดปรากฏในคู่มือการ
บริหารความเสีย่ งของ ธพส. ปี 2561) สรุปได้โดยสังเขป ดังนี้
1. การก�ำหนดสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ปี 2561
ธพส. ได้ดำ� เนินการทบทวน และก�ำหนดนโยบายการ
บริหารความเสีย่ งทัง้ ระดับองค์กรและระดับโครงการ
รวมทั้งทบทวนระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้
(Risk Appetite) และระดับความเบี่ยงเบนที่องค์กร
ยอมรับได้ (Risk Tolerance)
2. การก�ำหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสีย่ ง ยังคง
ระบุประเด็นเดียวกับวัตถุประสงค์องค์กร ภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์ ปี 2560-2564 ของ ธพส.
3. การระบุเหตุการณ์ หรือความเสี่ยง โดยพิจารณา
ปัจจัยขับเคลื่อนความเสี่ยง หรือเหตุแห่งความเสี่ยง
(Risk Driver) ครอบคลุมทั้ง
• ปัจจัยภายในองค์กร ได้แก่ ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
องค์กร งบประมาณ แนวทางการลงทุน บุคลากร
เทคโนโลยี และกฎระเบียบ/สัญญา
• ตัวชี้วัดผลการด�ำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ
• ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ลูกค้า ภาวะอุตสาหกรรม
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมือง นโยบาย
รัฐบาลและกฎหมาย
ทั้งนี้ ในปี 2561 การระบุปัจจัยขับเคลื่อนความเสี่ยง
และสาเหตุความเสี่ยงนั้นจะเป็นการระบุประเด็นความเสี่ยงที่
คาดว่าจะเกิดขึน้ ตามผลการวิเคราะห์สถานการณ์เสีย่ งภายใต้
การคาดการณ์ภาพอนาคตปี 2560-2564 และอาจมีผล
ต่ อ การบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ อ งค์ ก รภายใต้ แ ผนยุ ท ธศาสตร์
ปีงบประมาณ 2560-2564 (ซึง่ ก็คอื วัตถุประสงค์การบริหาร
ความเสี่ยง) ครอบคลุมความเสี่ยงทั้งด้านการเงิน กลยุทธ์
การด�ำเนินงาน และกฎระเบียบ (หรือ SOFC สอดคล้องกับ
แนวทางของ สคร.) โดย ธพส. จะระบุสาเหตุความเสี่ยงที่เป็น
Root Cause ของปัจจัยเสี่ยง ซึ่งเป็นประเด็นสาเหตุที่เหลือ
อยู่ภายหลังจากการควบคุมตามฐานความเสี่ยงภายใต้ระบบ
ควบคุมภายในที่ ธพส. มีการด�ำเนินการ และก�ำหนดน�ำ้ หนักของ
แต่ละสาเหตุตามปริมาณ/ระดับผลกระทบที่มีต่อปัจจัยเสี่ยง
นั้นๆ โดยมุ่งเน้นจัดการปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความรุนแรงของ
ความเสีย่ งสูง ด้วยการจัดท�ำแผนจัดการความเสีย่ งเพือ่ จัดการ
ที่สาเหตุความเสี่ยงตามล�ำดับของน�้ำหนัก โดยค�ำนึงถึงการ
ครอบคลุมทั้งสาเหตุหลักและสาเหตุรองของปัจจัยเสี่ยงที่มี
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน

In 2018, DAD continued to conduct proactive risk
management similar to the previous year. It is a longterm
strategy that aims to accommodate the State Enterprise
Strategic Plan (2017-2021) (Figure 1). It employs
in-depth integrated risk management processes to
efficiently mitigate risks and eliminate root causes in
line with the COSO-ERM guideline (see DAD’s Risk
Management Guidebook 2018). Details are summarized
as follows:
1. Identify the internal environment in 2018, as well
as review and set out risk management policies
at both corporate and project levels. This includes
review of risk appetite and tolerance levels.
2. Define risk management objectives for consistency
with corporate objectives under the State
Enterprise Strategic Plan (2017-2021).
3. Specify events or risks and consider risk drivers
covering the following elements:
• Internal factors, i.e. corporate strategy,
budget, investment guidelines, personnel,
technology,and regulations/contracts.
• Key performance indicators (KPIs) in line
with memoranda.
• External factors, namely customers, industrial
conditions, economic and political situations,
the government’s policies, and laws.
In 2018, risk driver identification focused on the risks
which are likely to occur in line with analysis results that
might obstruct corporate objective achievements in terms
of risk management in the fiscal years 2017-2021.
It also covers strategic risk, operational risk, financial risk,
and compliance risk (S-O-F-C) in accordance with SEPO
guidelines. DAD identified the remaining risk root causes
after control in line with the risk base derived from assessing
and weighing root causes through the internal control system.
With a focus on managing root causes with high risk,
DAD set out the risk management plan to eliminate root
causes, both major and minor, in line with weight levels.
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4. การประเมินความเสี่ยง การทบทวนเกณฑ์ประเมิน
ความเสี่ยง โดยน�ำผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ
ทั้งในอดีต และการคาดการณ์อนาคต ค่าเป้าหมาย
ตามเกณฑ์ ใ นบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงการประเมิ น ผล
รัฐวิสาหกิจ และค่าเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์
เป็นฐานในการก�ำหนดค่าของแต่ละระดับคะแนน
ทั้งนี้ ผลจากการวิเคราะห์จะถูกใช้เป็นข้อมูลในการ
ก� ำ หนดระดั บ ความเสี่ ย งที่ ย อมรั บ ได้ และที่ ย อม
ให้เบี่ยงเบนได้ (Risk Appetite & Tolerance) ด้วย
โดยก�ำหนดค่าเป้าหมาย (ระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้)
เป็นค่าผลกระทบระดับปานกลาง และเมื่อประเมิน
ความเสี่ยงแล้ว ธพส. พิจารณาจัดล�ำดับความส�ำคัญ
ของปัจจัยเสี่ยง (Risk prioritizing) โดยจัดเรียงตาม
ค่าระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ของปัจจัยเสี่ยง
(Risk Exposure) ซึ่งได้ค�ำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อ
มูลค่าองค์กร และปัจจัยเสีย่ งอืน่ ๆ ร่วมด้วย ทัง้ นี้ ธพส.
ก�ำหนดที่จะน�ำปัจจัยเสี่ยงที่ระดับความเสี่ยงสูงขึ้น
ไปมาจัดท�ำแผนบริหารความเสี่ยง ภายใต้ทิศทาง
แผนยุ ท ธศาสตร์ ปี ง บประมาณ 2560-2564
ส่ ว นปั จ จั ย เสี่ ย งที่ เ หลื อ จะถู ก ควบคุ ม ภายใต้
กระบวนการควบคุมภายใน
ทั้งนี้การประเมินความเสี่ยงพิจารณาจาก 2 ปัจจัย คือ
การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood: L) และ
การประเมินความรุนแรงของผลกระทบ (Impact: I) และ
ค�ำนวณค่าระดับความเสี่ยง ของปัจจัยเสี่ยง เพื่อก�ำหนดเป็น
ดัชนีความเสี่ยง (Risk Index: R) ตามสมการ

4. To assess risks and review risk assessment
criteria, DAD considered the analysis results of
statistical data in the past and for future, the
target value according to the State Enterprise
Performance Appraisal (SEPA) criteria, and the
target value in line with the State Enterprise
Strategic Plan as the standard for identifying the
value of each score level. The analysis results
were then deployed as the guideline for identifying
risk appetite and tolerance. The target value (risk
appetite) indicated a medium level of risk effect.
After assessing the risks, DAD conducted risk
prioritization in line with risk exposure levels with
regard to the effect on corporate value and other
risk factors. Finally, DAD considered all high-risk
factors to establish the risk management plan in
harmony with the State Enterprise Strategic Plan
(2017-2021). The remaining risk factors were
then managed through the internal control process.
To conduct risk evaluation, DAD considered two factors
including likelihood (L) and impact (I) and then calculated
the degree of risk (D) for identification as the risk index
(R) as shown in the following equation:

R=L x I

The risk index (R) was later categorized into four levels:
very high, high, medium, and low.
5. Conduct risk management in line with DAD’s
principles and guidelines for identifying the risk
management strategy or assessing risk management
options. In 2018, risk management still focused on
adding corporate value and mitigating risks which
are likely to obstruct business opportunities. DAD
conducted risk management through a portfolio
view of risk to acknowledge the relationship
between risk factors and the effect on corporate
objectives. This contributed to production of
the integrated risk management plan, facilitated
operational results, and enabled risk and plan
review in harmony with the fluctuating situation.

โดยก� ำ หนดความหมายของค่ า ดั ช นี ค วามเสี่ ย ง (R)
เป็น 4 ช่วง คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และต�่ำ
5. การจั ด การความเสี่ ย ง โดยหลั ก การและกรอบ
แนวทางก�ำหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงหรือ
ประเมินทางเลือกในการจัดการความเสีย่ งของ ธพส.
ในปี 2561 ยังเป็นการบริหารเพื่อเสริมสร้างมูลค่า
องค์กร และลดความเสีย่ งทีจ่ ะสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
โดยเน้นบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวมภายใต้
มุมมองแบบ Portfolio view of risk ซึ่งท�ำให้เห็นภาพ
ความสัมพันธ์ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงที่มีต่อกันและที่
ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์องค์กร จึงสามารถ
ก�ำหนดแผนจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการทั่วทั้ง
องค์กร และสามารถติดตาม ตรวจสอบผลการบริหาร
ความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนความเสี่ยง/แผนบริหาร
ความเสี่ยง สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
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R=L x I

6. การประเมินผลการควบคุม/บริหารจัดการความเสีย่ ง
ธพส. ก�ำหนดติดตามและประเมินผลรายไตรมาส
เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พิจารณา
และเสนอคณะกรรมการ ธพส. ทราบ
7. การสื่อสาร ธพส. ยังคงด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
สือ่ สารเกีย่ วกับความเสีย่ ง และการบริหารความเสีย่ ง
ในองค์กร โดยผ่านช่องทางการสื่อสาร และกิจกรรม
กระตุ้นการรับรู้ และสร้างความตระหนักต่างๆ เพื่อ
ปลูกฝังให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของ
การด�ำเนินงานประจ�ำวัน และเป็นวัฒนธรรมองค์กร
โดยเครือ่ งมือส�ำคัญที่ ธพส. ใช้ คือการเชือ่ มโยงระบบ
การจ่ายผลตอบแทน (KPI) กับความส�ำเร็จในการ
บริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ และ
การมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
การวิเคราะห์ปจั จัยเสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อวัตถุประสงค์องค์กร
เมือ่ วิเคราะห์ความเสีย่ ง ทัง้ 4 ด้าน 1. ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์
2. ความเสีย่ งด้านการปฏิบตั กิ าร 3. ความเสี่ยงด้านการเงิน
4. ความเสีย่ งด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ พบว่าความเสีย่ ง
ที่อาจส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์องค์กร ได้แก่

6. To evaluate risk control and management, DAD
monitored and assessed the operational results
every quarter and reported to the RMC and the
BOD for consideration.
7. With respect to communications, DAD organized
many activities to create awareness of risks
and internal control through various channels.
The aims were to embed risk management as part
of everyday life and corporate culture. An important
component was the connection between KPIs and
risk management success to inspire personnel
and promote participation in corporate risk
management.
Analysis of Risks Affecting Corporate Policies
The risk analysis of four dimensions that most likely to
affect corporate policies ; 1. Strategic Risk, 2. Operation
Risk, 3. Financial Risk and 4. Compliance Risk are as
shown below:

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
Strategic Risk

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ
Operation Risk

กระทบวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาโครงการลงทุนตามแนว
นโยบายของภาครัฐให้เกิดประโยชน์
S1 ไม่สามารถน�ำโครงการลงทุนใหม่น�ำเสนอ
คณะกรรมการ ธพส. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
S2 ไม่สามารถน�ำโครงการลงทุนใหม่ให้ ครม.
ให้ความเห็นชอบ (Take)
Strategic risks affect the development of investment
projects according to government policies.
S1: Unable to purpose new invesment project to the
BOD.
S2: Unable to purpose new investment project to
be approved by the Cabinet.

กระทบวัตถุประสงค์ เพือ่ ให้ผมู้ สี ว่ นได้เสีย มีความพึงพอใจ
ต่อการด�ำเนินงานของ ธพส. และเพื่อให้ ธพส. มีการบริหาร
จัดการอย่างมืออาชีพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
O1 คุณภาพการให้บริการต�่ำกว่าการคาดหวังผู้ใช้บริการ
O2 พัฒนาบุคลากรไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กร
O3 การพัฒนาด้าน IT ไม่เป็นไปตามแผนที่ก�ำหนด
Operational risks affect stakeholders’ satisfaction with
DAD’s operations and the development of a professional
management system in line with good govemance principles.
01: Service quality is below customers expectations.
02: Personnel development does not harmonize
with corporate growth.
03: The development of IT is not as planned.

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน
Financial Risk

4. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
Compliance Risk

กระทบวัตถุประสงค์ เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ และผลตอบแทน
ทางการเงินที่เหมาะสม
F1 การบริหารผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
Financial risks affect the generation of value added
and financial returns.
F1: Performance management does not meet the
target.

กระทบวัตถุประสงค์ เพื่อให้ ธพส. มีบริหารจัดการอย่าง
มืออาชีพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
C1 หน่วยงานที่ปฏิบัติขาดความรู้เรื่องกฏหมาย
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
Compliance risk affects the promotion of professional
management according to good governance principles.
C1: The agency that lacks knowledge of relevant laws
and regulations
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การเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับแผนยุทธศาสตร์
เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง
สามารถเสริ ม สร้ า งมู ล ค่ า องค์ ก รภายใต้ เ ป้ า หมายเชิ ง
ยุทธศาสตร์ในแผนยุทธศาสตร์ ธพส. ได้มีการก�ำหนดแผนที่
ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Risk Scorecard) แสดงปัจจัย
ขับเคลื่อนความเสี่ยง (Risk Driver) ที่มีผลต่อมูลค่าองค์กร
(ก�ำไรสุทธิ) ประกอบด้วย 5 ปัจจัยขับเคลื่อนความเสี่ยง
ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของความเสี่ยง ดังนี้
1. ความเสี่ ย งทางโอกาสของธุ ร กิ จ ประกอบด้ ว ย
3 ประเด็นความเสี่ยง คือ
• ความสามารถในการท�ำก�ำไร
• ความสามารถในการบริหารสภาพคล่อง
• ความสามารถในการบริหารหนี้
2. ความเสี่ยงทางการลงทุน ประกอบด้วย 2 ประเด็น
ความเสี่ยง คือ
• ความสามารถในการลงทุนโครงการใหม่
• ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน
3. ความเสี่ ย งทางคุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์ และบริ ก าร
ประกอบด้วย 2 ประเด็นความเสี่ยง คือ
• ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบอาคาร และระบบ
สาธารณูปโภค (การมีมาตรฐาน)
• คุ ณ ภาพการบริ ก าร/นวั ต กรรมบริ ก าร/
การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
4. ความเสี่ยงทางกระบวนการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
3 ประเด็นความเสี่ยง คือ
• ประสิทธิภาพการจัดการองค์กร/ความต่อเนื่อง
ในการด�ำเนินธุรกิจ/ การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
• ประสิทธิภาพการบริหารสัญญา
• ประสิทธิภาพการจัดการ Outsource
5. ความเสี่ยงทางโครงสร้างองค์กร ประกอบด้วย 2
ประเด็นความเสี่ยง คือ
• Competency ของบุคคลในองค์กร /การเรียนรู้
ขององค์กร
• สมรรถนะของเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสาร
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Connection between Risk Management and the Strategic Plan
DAD considers risk management as a necessary
measure to realize the goals of the State Enterprise
Strategic Plan. DAD produced the Risk Scorecard to outline
risk drivers that affect corporate values and net profits.
All five risk drivers and their sources are shown hereunder:
1. Business opportunities:
• Profitability
• Liquidity management capacity
• Debt management capacity
2. Investment:
• New project investment capacity
• Investment plan management capacity
3. Product and service quality:
• Efficiency of building and infrastructure
systems (need for standardization)
• Quality of services, service innovations, and
customer relationship management (CRM)
4. Operational process:
• Corporate management efficiency, business
continuity, and good governance
• Contract management efficiency
• Outsourced staff management efficiency
5. Organizational structure:
• Personnel competency and corporate learning
• IT and communications competency

มูลค่าองค์กร : กําไรสุทธิ
ความเสี่ยงทางโอกาสของธุรกิจ
ความเสี่ยงทางการลงทุน
Risks Related to Business Opportunity Corporate Values: Net Profit Risks Related to Investment
ความเสี่ยง
ด้านการเงิน
Financial Risks

ความสามารถ
ในการทํากําไร
Profitability

ความสามารถในการลงทุน
โครงการใหม่
New Project Investment Capacity

ความสามารถ
ในการบริหารสภาพคล่อง
Liquidity Management Capacity

ความสามารถในการบริหารหนี้
Debt Management Capacity

ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน
Investment Plan Management Capacity

ความเสี่ยงทางคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ
Risks Concerning Product &
Service Quality
ความเสี่ยง
ด้านผลิตภัณฑ์
และบริการ
Risks Related
to Products &
Services

ประสิทธิภาพของระบบอาคาร และระบบสาธารณูปโภค คุณภาพการบริการ/นวัตกรรมระบบบริการ/
(ความปลอดภัยและความสะดวกสบายของอาคาร และ
การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
การจัดการพลังงาน)
Quality of Services, Service Innovations,
Efficiency of Building & Infrastructure Systems (Security
and CRM
and Convenience of Buildings and Energy Management)
ความเสี่ยงทางกระบวนการปฏิบัติงาน
Risks Concerning Operational
Processes

ความเสี่ยง
ด้านกระบวนการ
Risks Related
to Processes

ประสิทธิภาพการจัดการองค์กร/ความต่อเนื่อง
ประสิทธิภาพ
ในการดําเนินธุรกิจ/การกํากับดูแลกิจการที่ดี
การบริหารสัญญา
Corporate Management Efficiency, Business Contract management
Continuity, and Good Governance
efficiency

ประสิทธิภาพ
การจัดการ Outsource
Outsourced Staff
Management Efficiency

ความเสี่ยงทางโครงสร้างองค์กร
Risks Related to Organizational
Structure
ความเสี่ยง
ทางด้านทรัwยากร
องค์กร
Risks Related
to Corporate
Resources

Competency ของบุคลากร และการเรียนรู้ขององค์กร
Personnel Competency and Corporate Learning

ภายใต้แผนที่ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ สามารถระบุ
ปัจจัยขับเคลื่อนความเสี่ยงหลัก (Key Risk Driver) ซึ่งได้จาก
ผลประเมินความเสีย่ งตามเกณฑ์ประเมินระดับความรุนแรงของ
ความเสีย่ ง ปี 2561 แสดงในรูป Risk Driver Tree ประกอบด้วย
1. ปัจจัยเสี่ยงระดับสูง และสูงมาก มี 4 ปัจจัยเสี่ยง
5 สาเหตุ ซึง่ บริหารจัดการด้วยการจัดท�ำแผนบริหาร
ความเสี่ยง 3 แผน

สมรรถนะของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
IT & Communications Competency

ปัจจัยขับเคลื่อนความเสี่ยง
Risk Driver

ประเด็นความเสี่ยง
Risk Issue

The Risk Scorecard indicates key risk drivers according
to DAD’s 2018 risk assessment severity assessment
criteria. Details are as follows:
1. Risk factors at high and very high levels were
managed through the risk management plan.
There were four risk factors and five causes.
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2. ปัจจัยเสี่ยงระดับสูง และสูงมาก มี 1 ปัจจัยเสี่ยง
2 สาเหตุ ซึ่งบริหารจัดการด้วยการ Take โดยการ
ติดตามผลการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
3. ปัจจัยเสี่ยงระดับปานกลาง มี 2 ปัจจัยเสี่ยง 9 สาเหตุ
ซึ่งบริหารจัดการภายใต้การควบคุมภายในตามฐาน
ความเสี่ยง
จากผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อน�ำมาประเมินผล
ระดั บ ความรุ น แรงของความเสี่ ย ง สรุ ป เป็ น แผนบริ ห าร
ความเสี่ยงในปี 2561 จ�ำนวน 3 แผน ได้แก่
• แผนบริหารผลประกอบการ
• แผนพัฒนาคุณภาพบริการ/นวัตกรรมบริการ
• แผนพัฒนาบุคลากร
นอกจากนี้ ในปี 2561 ธพส. ได้มกี ารจัดท�ำแผนการบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP)
เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มส� ำ หรั บ สถานการณ์ วิ ก ฤตที่ อ าจ
ส่งผลต่อการด�ำเนินงานของ ธพส. โดยครอบคลุมการปฏิบัติ
ทัง้ ทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบ IT และ Non IT ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้มนั่ ใจว่าองค์กร
จะสามารถแก้ไขการหยุดชะงักของกระบวนการปฏิบัติงาน
ที่ส�ำคัญได้อย่างเป็นระบบ โดยครอบคลุม 5 เหตุการณ์ ดังนี้
• อุทกภัย
• อัคคีภัย
• แผ่นดินไหว
• การชุมนุมประท้วงทางการเมือง/ปิดล้อมศูนย์ราชการฯ/
จราจล
• การก่อการร้าย/ขู่วางระเบิด/การจับตัวประกัน
ซึ่งได้มีการฝึกซ้อมเหตุการณ์จ�ำลอง เช่น เหตุการณ์
ก่อการร้าย ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และฝึกซ้อมกู้คืนระบบ IT
(DR-SITE)
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2. Risk factors at high and very high levels were
managed through perceived to be the taken and
contineous performance tracking. There were one
risk factors and two causes.
3. There were two risk factors and nine causes.
Risk factors at medium levels were managed
through internal control according to the risk
standard.
According to the assessment results, three risk
management plans were established in 2018:
• Managing Corporate Turnover
• Enhancing Service/Service Innovation Quality
• Personnel Development
In addition, in 2018 DAD elaborated the Business
Continuity Plan (BCP) to prepare for crisis situations which
might affect corporate operations. This included practices
associated with IT and Non-IT systems to ensure
systematic continuity of significant processes. The plan
covered five scenarios:
• Flood
• Fire
• Earthquake
• Civil unrest, including blockade of the
• Government Complex, or riots
• Terrorism, bomb threats, or a hostage crisis.
Training has already been organized for issues related
to terrorism, fire safety, and evacuation procedures, as
well as recovery of the IT (DR-SITE) system.

ด้านควบคุมภายใน
ธพส. ตระหนักถึงความส�ำคัญของการควบคุมภายใน
ที่ เ หมาะสม พั ฒ นาต่ อ เนื่ อ งและบู ร ณาการทั่ ว ทั้ ง องค์ ก ร
โดยมุ ่ ง เน้ น ให้ มี ก ารจั ด วางระบบการควบคุ ม ภายในที่
ครอบคลุ ม ทุ ก กิ จ กรรมที่ เ ป็ น ภารกิ จ หลั ก เพื่ อ ให้ บ ริ ษั ท ฯ
เป็ น องค์ ก รที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การด� ำ เนิ น งานบรรลุ ต าม
วั ต ถุ ป ระสงค์ โ ปร่ ง ใส สามารถสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ให้ กั บ
ผู ้ มี ส ่ ว นเสี ย ทุ ก กลุ ่ ม รวมทั้ ง น� ำ เอาหลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ล
กิ จ การที่ ดี (Good Corporate Governance) มาก� ำ หนด
เป็นกรอบในการด�ำเนินงาน เพื่อมิให้เกิดการทุจริต หรือการ
ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบที่ก�ำหนดไว้
การควบคุมภายในของ ธพส. ภายใต้การก�ำกับดูแลของ
คณะกรรมการธพส. ได้กำ� หนดนโยบายการควบคุมภายในและ
แนวทางปฏิบตั ิ รวมทัง้ แผนการด�ำเนินการเกีย่ วกับการควบคุม
ภายในประจ�ำปี เพื่อให้การด�ำเนินการเกี่ยวกับการควมคุม
ภายในเป็นไปในแนวทางเดียวกันทัว่ ทัง้ องค์กร และสอดคล้อง
กับมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบตั กิ ารควบคุมภายในส�ำหรับ
หน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561 เพื่อจัดให้หน่วยงานของรัฐ
มีการควบคุมภายในเป็นไปตามบทบัญญัตแิ ห่งพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 รวมทั้งมอบหมาย
ให้ฝ่ายกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง เป็นผู้รับผิดชอบเพื่อ
ประสานงานและให้ค�ำแนะน�ำแก่หน่วยงานต่างๆ ตลอดจน
ประเมินความเพียงพอเหมาะสมของการควบคุมภายในใน
ภาพรวมองค์กร เสนอแนวทางการปรับปรุงการควบคุม ติดตาม
การด�ำเนินงานของฝ่ายงานต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนการ
ด�ำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน เสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็ น รายไตรมาส เพื่ อ กลั่ น กรองก่ อ นเสนอ
คณะกรรมการ ธพส. ต่อไป

เพื่ อ เป็ น การธ� ำ รงไว้ ซึ่ ง ระบบการควบคุ ม ภายในที่
เข้มแข็ง ธพส. ได้น�ำหลักการการประเมินการควบคุมด้วย
ตนเอง (Control Self Assessment : CSA) มาใช้ เพือ่ ก่อให้เกิด
วัฒนธรรมการควบคุมภายในขึน้ ภายในองค์กร มีการปรับปรุง
การควบคุ ม อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ พั ฒ นาการบริ ห ารงานและ
ลดความเสีย่ งให้แก่องค์กร รวมทัง้ ปรับปรุงระบบการควบคุมให้
มีความยืดหยุ่นเพื่อให้ทันต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
มีการประเมินความเพียงพอเหมาะสมของการควบคุมที่มีอยู่
ตลอดจนสามารถพัฒนา/ปรับปรุงขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านและ
การควบคุมเพื่อให้ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ด้านการด�ำเนินงาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ยังก�ำหนดให้มีการประเมินการควบคุมอย่าง
เป็นอิสระโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการ
ควบคุมภายในที่วางไว้เพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพ
และมี ก ารปฏิ บั ติ จ ริ ง ข้ อ ตรวจพบจากการตรวจสอบและ
การสอบทาน อืน่ ๆ ได้รบั การปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมและ
ทันเวลา สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
จากการติดตามการด�ำเนินงานและประเมินผล สรุปได้วา่
ผลการควบคุมภายในปีงบประมาณ 2561 ไม่พบจุดอ่อนที่
มีนยั ส�ำคัญ อย่างไรก็ดี ปีบญ
ั ชี 2562 ธพส.จะมีการด�ำเนินการ
ตามโครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบู ร ณาการระบบการ
ควบคุมภายใน การบริหารความเสีย่ งและการตรวจสอบภายใน
ต่ อ เนื่ อ งจากปี 2561 และด้ า นคุ ณ ธรรมความโปร่ ง ใส
อย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุ
สมผลแก่ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก กลุ ่ ม ท่ า มกลางสถานการณ์ ที่
เปลี่ยนแปลงไป
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
Report of the Audit Committee
คณะกรรมการบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ำกัด
มีมติแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
ผูท้ รงคุณวุฒิ จ�ำนวน 3 ท่าน ตามค�ำสัง่ คณะกรรมการบริษทั ที่
02/2561 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการ

1. นายชลัช ชินธรรมมิตร์
Mr. Chalush Chinthammit
2. นายปกรณ์ อาภาพันธุ์
Mr. Pakorn Apaphant
3. นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์
Mr. Songpol Chevapanyaroj

ในระหว่างปี 2561 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ
ตรวจสอบ เนือ่ งจากคณะกรรมการบริษทั ฯ มีมติให้นายทรงพล
ชีวะปัญญาโรจน์ พ้นจากต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมือ่ วันที่
23 สิงหาคม 2561 ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ครั้งที่ 11/2561 วันที่ 25 ตุลาคม 2561 มีมติแต่งตั้งให้
นายดนุชา พิชยนันท์ เป็นกรรมการตรวจสอบแทน
โดยมีผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ท�ำหน้าที่เป็น
เลขานุ ก ารคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้ ง นี้ ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษั ท และตามระเบี ย บกระทรวงการคลั ง
ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายใน
ของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 หลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ในคู่มือ
การปฏิบัติงานส�ำหรับคณะกรรมการตรวจสอบรัฐวิสาหกิจ
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการนโยบายรั ฐ วิ ส าหกิ จ กระทรวง
การคลัง เพื่อส่งเสริมให้บริษัทฯ มีกระบวนการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงที่ดี การควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความ
ยุติธรรม ความโปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี
ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุม
รวม 7 ครั้ง สรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้
• สอบทานรายงานทางการเงิน รายไตรมาสและงบการเงิน
ประจ� ำ ปี โดยประชุ ม ร่ ว มกั บ ผู ้ ส อบบั ญ ชี ส� ำนั ก งาน
การตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น และฝ่ า ยบริ ห าร เพื่ อ ให้ มั่ น ใจ
ว่ารายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้และมี
การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ตามมาตรฐานการบัญชี
ทีร่ บั รองโดยทัว่ ไป
162
ANNUAL REPORT 2018

The BOD appointed the Audit Committee in line with
Order No. 02/2561 issued on 18 May 2018. It comprises
three independent senior members.

ต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ
Chairman
กรรมการตรวจสอบ
Member
กรรมการตรวจสอบ
Member

During the year 2018, there were changes in the Audit
Committee because the BOD resolved to allow Mr. Songpol
Chevapanyaroj retires from the audit committee on
23 August 2018. The BODs’ meeting No. 11/2561,
25 October 2018, resolved to appoint Mr.Danucha
Phichayanan to be an Audit Committee instead.
The Audit Director was appointed to act as the
Secretary of the Audit Committee. The Committee conducts
assignments from the BOD and conforms to the Ministry
of Finance’s Regulation on Audit Committee and Internal
Audit of State Enterprises, B.E. 2555 (2012) and criteria
in the Operational Manual for the Audit Committee of State
Enterprises issued by SEPO. The aim is to promote good
corporate governance, effective risk management, as well
as judicious and transparent internal audit and control.
There were 7 meetings of the Audit Committee in
2018. Key agenda items were:
• Examine quarterly financial reports and annual financial
statements. A meeting was also organized and
attended by the management team and an auditor from
the Office of the Auditor General of Thailand (OAG).
The aim was to ensure accuracy and reliability of
financial reports and appropriate information disclosure
in line with accounting standards.

• สอบทานการปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย
และมติของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าการ
ด�ำเนินงานของบริษัทฯ ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง โดยประชุมหารือกับผูส้ อบบัญชี สตง.
และฝ่ายบริหาร ติดตามการด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของผูส้ อบบัญชี สตง. และมติคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
• สอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ ง
เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นไป
ตามหลักการทีเ่ ป็นมาตรฐานสากล ครอบคลุมปัจจัยเสีย่ ง
ที่ส�ำคัญ มีแผนงานและแนวทางการบริหารความเสี่ยง
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ สามารถควบคุมหรือลดผลกระทบทีอ่ าจ
มีต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การด�ำเนินงานของบริษัทฯ
ให้ อ ยู ่ ใ นระดั บ ที่ ย อมรั บ ได้ และปฎิ บั ติ ต ามระเบี ย บ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก�ำหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ6 ได้ประชุม
หารือกับผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง อย่างสม�่ำเสมอเพื่อหา
แนวทางป้องกัน ลดความเสี่ยง และให้ข้อเสนอแนะ
แก่หน่วยงานน�ำไปปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
• ก� ำ กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านของฝ่ า ยตรวจสอบภายใน
ให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและเป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพ พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบ
ประจ�ำปี กฎบัตรการตรวจสอบภายใน คู่มือการปฏิบัติ
งานตรวจสอบภายในอัตราก�ำลัง และแผนอบรมพัฒนา
ผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งสอบทานรายงานผลการ
ตรวจสอบ และให้ ค วามเห็ น และข้ อ เสนอแนะแก่
ฝ่ า ยจั ด การในการปรับ ปรุงแก้ไขในประเด็น ที่ ส�ำ คั ญ
เพือ่ ก่อให้เกิดการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และมีการควบคุม
ภายในที่เพียงพอ
• มีการว่าจ้างผูเ้ ชีย่ วชาญจากภายนอกมาตรวจสอบระบบ
งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของบริษัทฯ ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ COBIT
(Control Objectives for Information and Related
Technology) เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็ น ไปอย่ า งถู ก ต้ อ ง เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่ารายงานทางการ
เงิ น ของบริ ษั ท ธนารั ก ษ์ พั ฒ นาสิ น ทรั พ ย์ จ� ำ กั ด ถู ก ต้ อ ง
เชื่อถือได้สอดคล้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ดังปรากฏตามความเห็น
ของผู้สอบบัญชีต่อรายงานการเงินของบริษัทฯ มีการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ
มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในที่เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ

• Inspect and ensure that organizational operations
conform to the rules, regulations, policies, and
resolutions issued by the BOD. This included
meetings and discussion with the management team
and the OAG’s auditor and monitoring of improvements
according to the auditor’s suggestions and the Audit
Committee’s resolutions.
• Inspect the internal control system and risk management
to ensure that the risk management process is in line
with international standards and covering important
risk factors. There are effective risk management
plans and guidelines that be able to control or
reduce the impact that may have on achieving the
company’s operational objective to the acceptable
level and comply with the State Audit Commission
(SAC)’s Regulation on Specification of internal Control
Standard, B.E. 2544 (2001), No.6. This included
meetings and discussion with related executives
to set out and introduce the risk prevention and
mitigation guidelines to agencies for improvement.
• Inspect and ensure the Internal Audit Department’s
operational independence in line with occupational
standards; consider and approve annual audit plans,
the internal audit charter, the operational manual, as
well as workforce and human resource development
training programs; including analyze the audit report;
and provide suggestions to the management team to
improve on important issues and to create good
corporate governance and have adequate internal
control.
• Assign external experts to inspect the company’s
information technology system to meet international
standards COBIT (Control Objectives for information
and Related Technology) in order to information
technology operational works correctly, appropriately
and effectively.
The Audit Committee stated that DAD’s financial
reports are accurate and reliable, according with accounting
standards. Information disclosure and risk management are
also conducted on a sufficient basis. Furthermore, there is
a proper and efficient internal control system.

(นายชลัช ชินธรรมมิตร์ )
(Mr. Chalush Chinthammit)

ประธานกรรมการตรวจสอบ
Chairman of the Audit Committee
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ด้านตรวจสอบภายใน
การปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในของฝ่ายตรวจสอบภายใน
ยึ ด แนวปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานสากลการปฏิ บั ติ ง านวิ ช าชี พ
ตรวจสอบภายในและตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบและหน่ ว ยตรวจสอบภายในของ
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 คูม่ อื การปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน
ของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 มีบทบาทในการช่วยคณะกรรมการ
ตรวจสอบในการติดตามดูแลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน การก�ำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติงาน
ต่างๆ ของบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเครื่องมือที่ช่วย
ให้ฝ่ายบริหารมั่นใจ โดยการตรวจสอบเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
(Assurance) และให้ค�ำปรึกษา (Consulting) อย่างเป็นอิสระ
เทีย่ งธรรม เพือ่ ให้บริษทั ฯบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามหลักบรรษัทภิบาลทีด่ ี
ในปี 2561 ฝ่ายตรวจสอบภายในปฏิบัติตามกรอบการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ดังนี้
• คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายใน
ทุ ก คนมี วุ ฒิ ไ ม่ ต�่ ำ กว่ า ปริ ญ ญาตรี แ ละส่ ง เสริ ม ให้
ผู้ตรวจสอบภายในได้รับความรู้ ทักษะ และพัฒนาความ
สามารถต่างๆ ตามภาระหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมาย เพือ่ ให้
ผู ้ ต รวจสอบภายในปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด ้ ว ยความเชี่ ย วชาญ
มีความระมัดระวังในการประกอบวิชาชีพอย่างเหมาะสม
สอดคล้ อ งกั บ มาตรฐานและจรรยาบรรณวิ ช าชี พ
ตรวจสอบภายใน โดยก� ำ หนดให้ ผู ้ ต รวจสอบภายใน
พัฒนาความรู้ความสามารถด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
และส่งผู้ตรวจสอบภายในเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า
40 ชั่วโมงต่อคนต่อปี
• โครงสร้างของหน่วยตรวจสอบภายใน ฝ่ายตรวจสอบ
ภายในขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ จึงสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ มีการรายงานการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบต่ อคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
ผู้จัดการ รวมทั้งได้จัดท�ำกฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ซึ่งก�ำหนดบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบไว้อย่าง
ชัดเจนและเผยแพร่ให้พนักงานในบริษทั ฯทุกคนรับทราบ
นอกจากนี้ผู้ตรวจสอบภายในทุกคนได้เปิดเผยความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กอ่ นในการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
ทุกครั้ง
• ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายในมี
การหารือและวางแผนการตรวจสอบร่วมกับผู้บริหาร
ระดับสูง ผู้บริหารหน่วยรับตรวจที่เกี่ยวข้อง และมีการ
ด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขการควบคุมภายในตามข้อเสนอ
แนะของผู้ตรวจสอบภายในโดยผู้บริหารหน่วยรับตรวจ
ที่เกี่ยวข้อง
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• หน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน
การปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในครอบคลุมความครบถ้วน
และความเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน การปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย ค�ำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ระบบงานที่ มี ผ ลกระทบส� ำ คั ญ ต่ อ การด� ำ เนิ น งาน
รวมทั้งประเมินว่าการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ให้ความส�ำคัญต่อระบบการควบคุมภายในตามแนวทาง
ของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations
of the Treadway Commission) โดยในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบทุ ก ครั้ ง จะมี การสอบทานและประเมิ น
ความเพียงพอประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
เพื่อช่วยป้องกันความเสี่ยงการทุจริต คอร์รัปชั่น ที่อาจ
เกิดขึ้นในองค์กร
• การปฏิบัติงานและการรายงาน ฝ่ายตรวจสอบภายใน
จัดท�ำแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ แผนการตรวจสอบ
ประจ�ำปี และแผนการตรวจสอบในรายละเอียด พิจารณา
จากความเสี่ยงที่อาจท�ำให้วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
และบริษัทฯไม่บรรลุตามที่ก�ำหนดไว้ เมื่อผู้ตรวจสอบ
ภายในปฏิบัติงานตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงจะมีการติดตามผลให้หน่วยรับตรวจด�ำเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน
ทุกไตรมาส และจัดท�ำรายงานสรุปผลการติดตามการ
ปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส น�ำเสนอ
กรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการตรวจสอบ
• การรั ก ษาคุ ณ ภาพงานของผู ้ ต รวจสอบภายใน
ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน เพือ่ ให้ผตู้ รวจสอบภายในทุกคนใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
และเป็นมาตรฐานเดียวกัน มีการประเมินคุณภาพหลัง
การปฏิ บั ติ ง านโดยหน่ ว ยรั บ ตรวจทุ ก ครั้ ง และน� ำ ผล
การประเมินทัง้ หมดมาวิเคราะห์เพือ่ ปรับปรุงประสิทธิภาพ
การปฏิ บั ติ ง านของผู ้ ต รวจสอบภายในต่ อ ไป ทั้ ง นี้
มีแผนการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาสอบทาน
เพื่ อ ประเมิ น คุ ณ ภาพงานตรวจสอบภายใน “Quality
Assessment Review (QAR)” ตามมาตรฐานสากล
ทุก 5 ปี เพือ่ พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน
ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินรวม
บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ำกัด และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ำกัด
ความเห็น
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ำกัด และบริษัทย่อย และ
งบการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ำกัด ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมและเฉพาะบริษัท งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัทและงบกระแสเงินสดรวมและ
งบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย
การบัญชีที่ส�ำคัญ
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั ข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั
ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ำกัด และบริษัทย่อย และฐานะการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ำกัด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการด�ำเนินงานรวมและผลการด�ำเนินงานเฉพาะบริษัท และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด
เฉพาะบริษัทส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี
ความรับผิดชอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีตอ่ การตรวจสอบงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั ในรายงานของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระจาก
บริษัทตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและข้อก�ำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั และส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบตั ติ าม
ความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอืน่ ๆ ซึง่ เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและข้อก�ำหนดจรรยาบรรณเหล่านี้ ส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินเชือ่ ว่าหลักฐานการสอบบัญชีทสี่ ำ� นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รบั เพียงพอและเหมาะสมเพือ่ ใช้เป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ข้อมูลอื่น
ผูบ้ ริหารเป็นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลอืน่ ข้อมูลอืน่ ประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�ำปีแต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัทและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจ�ำปีนั้น ซึ่งผู้บริหารจะจัดเตรียมรายงานประจ�ำปี
ให้ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น
และส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระส�ำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทหรือกับ
ความรูท้ ไี่ ด้รบั จากการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือปรากฎว่าข้อมูลอีน่ มีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
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เมือ่ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้อา่ นรายงานประจ�ำปี หากส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแล

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะบริษัท
ผูบ้ ริหารมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั เหล่านีโ้ ดยถูกต้องตามทีค่ วร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถ
จัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทใน
การด�ำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับ
การด�ำเนินงานต่อเนือ่ ง เว้นแต่ผบู้ ริหารมีความตัง้ ใจทีจ่ ะเลิกบริษทั หรือหยุดด�ำเนินงานหรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนือ่ งต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลมีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลกระบวนการในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของบริษัท

ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีตอ่ การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
การตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซงึ่ รวมความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยูด่ ว้ ย ความเชือ่ มัน่
อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจเงิน
แผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�ำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการ
ทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะบริษัท จากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงาน
ของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะบริษัท ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่า
ความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจ
ละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ท�ำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีทไี่ ด้รบั สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีม่ สี าระส�ำคัญทีเ่ กีย่ วกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ทอี่ าจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัย
อย่างมีนัยส�ำคัญต่อความสามารถของบริษัทในการด�ำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ข้อสรุปว่า
มีความไม่แน่นอนทีม่ สี าระส�ำคัญ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของส�ำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูล
ดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะเปลีย่ นแปลงไป ข้อสรุปของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ตาม
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
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• ประเมินการน�ำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�ำให้มีการน�ำเสนอข้อมูลโดย
ถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่ส�ำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วง
เวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ ด้วางแผนไว้ ประเด็นทีม่ นี ยั ส�ำคัญทีพ่ บจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องทีม่ นี ยั ส�ำคัญในระบบ
การควบคุมภายในหากส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่างการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน		
		

(นายคณพศ หงสาวรางกูร)

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 6

(นางสาวพัทธมน พุทธสีมา)

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินช�ำนาญการพิเศษ

ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
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งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
Financial Statements and Notes

บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำ�กัด และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
หน่วย : บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 1 มกราคม2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 1 มกราคม 2560
(ปรับปรุงใหม่)

(ปรับปรุงใหม่)

(ปรับปรุงใหม่)

(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

4.1

459,331,885

530,565,377

276,283,282

457,882,690

529,205,142

2,027,412,000 2,376,565,000 1,583,100,000

273,677,698

เงินลงทุนชัว่ คราว

4.2.1

440,000,000

800,000,000

-

ลูกหนีก้ ารค้า - สุทธิ

4.3

74,360,474

67,899,370

74,848,894

74,360,474

67,899,370

74,848,894

ลูกหนีอ้ น่ื

4.4

347,786,917

349,114,768

363,261,399

343,698,691

344,606,013

359,302,184

4.8

473,769,320

459,192,976

355,831,196

473,769,320

459,192,976

355,831,196

257,474

271,319

1,094,796

257,474

271,319

1,094,796

เงินสมทบค่าก่อสร้างค้างรับ

4.5

301,906,600

301,906,600

301,906,600

301,906,600

301,906,600

301,906,600

สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่

4.6

150,722,855

159,216,601

114,621,551

150,722,855

159,216,601

114,621,551

ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่าการเงินทีถ่ งึ
		 กำ�หนดชำ�ระในหนึง่ ปี
สินค้าคงเหลือ

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

3,835,547,525 4,244,732,011 3,070,947,718 2,242,598,104 2,662,298,021 1,481,282,919

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย

4.7

เงินลงทุนระยะยาว

4.2.2

ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ

4.8

อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

4.9

-

4,900

4,900

4,900

4,531,308,086 3,442,520,503 2,617,304,038

-

-

1,340,790

1,356,861

1,207,949

16,135,552,531 16,414,902,843 16,676,577,520 16,135,552,531 16,414,902,843 16,676,577,520
580,040,977

สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน - สุทธิ

4.10

19,666,176

สิทธิการเช่า - สุทธิ

4.11

623,094,100

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่

-

372,161,744

243,875,414

24,690,961

22,528,261

19,666,176

655,047,644 1,206,507,861

623,094,100

79,957

67,757

580,040,977

-

372,161,744

243,875,414

24,690,961

22,528,261

655,047,644 1,206,507,861
79,957

67,757

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

21,889,661,870 20,909,403,652 20,766,860,851 17,359,699,474 17,468,244,910 18,150,769,662

รวมสินทรัพย์

25,725,209,395 25,154,135,663 23,837,808,569 19,602,297,578 20,130,542,931 19,632,052,581

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำ�กัด และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
หมายเหตุ

งบการเงินรวม

หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะบริษท
ั

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 1 มกราคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 1 มกราคม 2560

หนีส้ นิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้
หนีส้ นิ หมุนเวียน
เจ้าหนีก้ ารค้า
เจ้าหนีอ้ น่ื
เจ้าหนีต้ ามสัญญาเช่าการเงินทีถ่ งึ 		
		 กำ�หนดชำ�ระในหนึง่ ปี
ดอกเบีย้ ค้างจ่าย
รายได้คา่ เช่า/ค่าบริการรับล่วงหน้า
หนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่
รวมหนีส้ นิ หมุนเวียน
หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน
เจ้าหนีต้ ามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
หุน้ กูร้ ะยะยาว - สุทธิ
หนีส้ นิ จากการโอนสิทธิเรียกร้อง
หนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียนอืน่
รวมหนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ นิ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ทุนเรือนหุน้
		 ทุนจดทะเบียน
			 หุน้ สามัญ 25,833,812 หุน้
				 มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
		 ทุนทีอ่ อกและชำ�ระแล้ว
			 หุน้ สามัญ 25,833,812 หุน้
				 มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
กำ�ไร (ขาดทุน) สะสม 		
		 จัดสรรแล้ว
			 ทุนสำ�รองตามกฎหมาย
		 ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของผูถ้ อื หุน้
รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ใหญ่
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี �ำ นาจควบคุม 		
รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้
รวมหนีส้ นิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้

4.12

4.13
4.14

4.15
4.16
4.17
4.18

(ปรับปรุงใหม่)

(ปรับปรุงใหม่)

218,028,447
78,848,873

218,861,151
97,233,356

81,546,505
122,957,519

125,702,601
1,369,216,274
91,975,212
1,883,771,407

6,166,492
125,702,601
1,317,376,246
121,975,247
1,887,315,093

16,388,233
125,702,601
1,343,667,001
82,837,699
1,773,099,558

(ปรับปรุงใหม่)

(ปรับปรุงใหม่)

218,028,447
78,102,915

218,861,151
96,497,808

81,546,505
122,218,341

1,369,216,274
91,975,212
1,757,322,848

6,166,492
1,317,376,246
121,975,247
1,760,876,944

16,388,233
1,343,667,001
82,837,699
1,646,657,779

3,677,396
3,677,396
20,500,000,000 20,500,000,000 20,500,000,000
- 16,891,043,472 17,732,518,347 18,317,993,225
377,455,095
296,741,381
377,455,095
296,741,381
9,069,669
7,975,152
5,454,650
9,069,669
7,975,152
5,454,650
36,533,441
66,253,657
30,038,309
36,533,441
66,253,657
30,038,309
20,923,058,205 20,870,970,190 20,539,170,355 17,314,101,677 18,103,488,537 18,357,163,580
22,806,829,612 22,758,285,283 22,312,269,913 19,071,424,525 19,864,365,481 20,003,821,359

258,338,120

258,338,120

258,338,120

258,338,120

258,338,120

258,338,120

258,338,120

258,338,120

258,338,120

258,338,120

258,338,120

258,338,120

437,945
1,366,073,816
(1,290,807)
1,623,559,074
1,294,820,709
2,918,379,783
25,725,209,395

437,945
975,106,377
221,510,597
273,387,795
8,758,918 (630,977,769)
(919,588)
870,871
(1,290,807)
(919,588)
870,871
1,232,524,909
480,719,588
530,873,053
266,177,450 (371,768,778)
1,163,325,471 1,044,819,068
2,395,850,380 1,525,538,656
530,873,053
266,177,450 (371,768,778)
25,154,135,663 23,837,808,569 19,602,297,578 20,130,542,931 19,632,052,581

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(นายอ�ำนวย ปรีมนวงศ์)

(นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์)

ประธานกรรมการ ธพส.

กรรมการบริษัท รักษาการแทน
กรรมการผู้จัดการ

บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำ�กัด และบริษัทย่อย
งบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
หมายเหตุ

รายได้
ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าการเงิน
รายได้ค่าบริการโครงการศูนย์ราชการ
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่ธุรกิจโครงการ ศูนย์ราชการ
รายได้ค่าบริการสนามกอล์ฟ
รายได้ค่าบริการศูนย์ประชุมและโรงแรม
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการโครงการศูนย์ราชการ
ต้นทุนบริการสนามกอล์ฟ
ต้นทุนบริการศูนย์ประชุมและโรงแรม
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
กำ�ไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กำ�ไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำ�ไร (ขาดทุน) สำ�หรับปี
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น :
รายการทีส่ ามารถจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง
		 กำ�ไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่รับรู้จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
รายการทีไ่ ม่สามารถจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง
		 กำ�ไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
การแบ่งปันกำ�ไร (ขาดทุน)
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
การแบ่งปันกำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
กำ�ไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
จ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก (หุ้น)

4.19
4.20
4.21
4.22

4.24

งบการเงินรวม

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท

2561

2560

2561

2560

1,123,372,256
904,593,801
458,654,458
104,097,253
229,318,913
37,210,677
2,857,247,358

1,135,186,991
861,517,906
419,583,895
22,056,791
358,434,492
173,097,383
687,688,346
3,657,565,804

1,123,372,256
904,593,801
458,654,458
104,097,253
12,236,135
37,210,677
2,640,164,580

1,135,186,991
861,517,906
419,583,895
22,056,791
358,434,492
1,962,131
687,688,346
3,486,430,552

551,351,853
88,902,319
214,975,649
855,229,821
2,002,017,537
1,390,403,201
611,614,336
80,713,714
530,900,622

561,644,831
21,365,793
268,719,548
244,708,974
1,096,439,146
2,561,126,658
1,392,283,094
1,168,843,564
296,741,381
872,102,183

551,351,853
88,902,319
208,297,305
848,551,477
1,791,613,103
1,437,832,567
353,780,536
80,713,714
273,066,822

561,644,831
21,365,793
268,719,548
238,079,255
1,089,809,427
2,396,621,125
1,460,143,057
936,478,068
296,741,381
639,736,687

(16,071)

148,912

(16,071)

148,912

(355,148)
(371,219)
530,529,403

(1,939,371)
(1,790,459)
870,311,724

(355,148)
(371,219)
272,695,603

(1,939,371)
(1,790,459)
637,946,228

399,405,384
131,495,238
530,900,622

753,595,780
118,506,403
872,102,183

273,066,822
273,066,822

639,736,687
639,736,687

399,034,165
131,495,238
530,529,403
15.46
25,833,812

751,805,321
118,506,403
870,311,724
29.17
25,833,812

272,695,603
272,695,603
10.57
25,833,812

637,946,228
637,946,228
24.76
25,833,812

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายอ�ำนวย ปรีมนวงศ์)

(นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์)

ประธานกรรมการ ธพส.

กรรมการบริษัท รักษาการแทน
กรรมการผู้จัดการ
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- 399,405,384
- 399,405,384
437,945 1,366,073,816

258,338,120

975,106,377
(437,945)
(8,000,000)

753,595,780
753,595,780
975,106,377

437,945
-

-

258,338,120

258,338,120
-

-

258,338,120

(355,148)
(355,148)
(1,631,597)

(1,276,449)
-

(1,939,371)
(1,939,371)
(1,276,449)

(16,071)
(16,071)
340,790

356,861
-

148,912
148,912
356,861

207,949

ประกันภัย

662,922

เผื่อขาย

หลักคณิตศาสตร์

สะสม
ยังไม่ ได้จัดสรร

ตามกฎหมาย

ที่ออกและ

221,510,597

เงินลงทุน

ประมาณการตาม

ชำ�ระแล้ว

กำ�ไร (ขาดทุน)
จากการวัดมูลค่า

กำ�ไร (ขาดทุน)จากการ

กำ�ไร (ขาดทุน)

กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

ส่วนของผู้ถือหุ้น

รวม

หน่วย : บาท

- 399,405,384 131,495,238 530,900,622
(371,219)
(371,219)
(371,219)
(371,219) 399,034,165 131,495,238 530,529,403
(1,290,807) 1,623,559,074 1,294,820,709 2,918,379,783

(919,588) 1,232,524,909 1,163,325,471 2,395,850,380
(8,000,000)
(8,000,000)

- 753,595,780 118,506,403 872,102,183
(1,790,459) (1,790,459)
(1,790,459)
(1,790,459) 751,805,321 118,506,403 870,311,724
(919,588) 1,232,524,909 1,163,325,471 2,395,850,380

480,719,588 1,044,819,068 1,525,538,656

อำ�นาจควบคุม
บริษัทใหญ่

ของส่วนของผู้ถือหุ้น

870,871

ส่วนได้เสียที่ ไม่มี

รวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

รวม
องค์ประกอบอื่น

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนสำ�รอง

กำ�ไร (ขาดทุน) สะสม

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

ทุนเรือนหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2560
สำ�รองตามกฎหมาย
4.25
เงินปันผลจ่าย
4.26
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
กำ�ไร (ขาดทุน) สำ�หรับปี
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2559
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
กำ�ไร (ขาดทุน) สำ�หรับปี
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ สำ�หรับปี
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำ�กัด และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
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4.25
4.26

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2560
สำ�รองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
กำ�ไร (ขาดทุน) สำ�หรับปี
กำ�ไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2559
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
กำ�ไร (ขาดทุน) สำ�หรับปี
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ

เผื่อขาย

ประกันภัย

437,945
437,945

258,338,120

-

258,338,120
258,338,120
-

-

258,338,120

273,066,822
273,066,822
273,387,795

8,758,918
(437,945)
(8,000,000)

639,736,687
639,736,687
8,758,918

(630,977,769)

(355,148)
(355,148)
(1,631,597)

(1,276,449)
-

(1,939,371)
(1,939,371)
(1,276,449)

(16,071)
(16,071)
340,790

356,861
-

148,912
148,912
356,861

207,949

เงินลงทุน

662,922

จากการวัดมูลค่า

ประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์

สะสม
ยังไม่ ได้จัดสรร

ตามกฎหมาย

ที่ออกและ
ชำ�ระแล้ว

กำ�ไร (ขาดทุน)

ทุนสำ�รอง

ทุนเรือนหุ้น

กำ�ไร (ขาดทุน)

กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะบริษัท

กำ�ไร (ขาดทุน)จากการ

กำ�ไร (ขาดทุน) สะสม

บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำ�กัด และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(371,219)
(371,219)
(1,290,807)

(919,588)
-

(1,790,459)
(1,790,459)
(919,588)

870,871

ของส่วนของผูถ
้ อ
ื หุน
้

องค์ประกอบอืน
่

รวม

273,066,822
(371,219)
272,695,603
530,873,053

266,177,450
(8,000,000)

639,736,687
(1,790,459)
637,946,228
266,177,450

(371,768,778)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

รวม

หน่วย : บาท

บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำ�กัด และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2560

2561

2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กำ�ไร (ขาดทุน) สำ�หรับปี
530,900,622
872,102,183
273,066,822
639,736,687
รายการปรับกระทบกำ�ไร (ขาดทุน) สำ�หรับปี
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำ�เนินงาน :
		 ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าการเงิน
(1,123,372,256) (1,135,186,991) (1,123,372,256) (1,135,186,991)
		 ดอกเบี้ยจ่าย
1,390,403,201 1,392,283,094 1,437,832,567 1,460,143,057
		 ดอกเบี้ยรับ
(229,318,913) (173,097,383)
(12,236,135)
(1,962,131)
		 ค่าเสื่อมราคาและตัดจ่าย
112,978,989
152,613,618
112,978,989
152,613,618
		 หนี้สงสัยจะสูญ
(1,946,612)
1,048,966
(1,946,612)
1,048,966
		 กำ�ไร (ขาดทุน) จากการตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์
128
(121,494)
128
(121,494)
		 ส่วนต่างรายได้จากการให้สิทธิเอกชนร่วมลงทุน
- (637,110,201)
- (637,110,201)
		 รายได้เงินอุดหนุน
(29,370,385)
(20,277,635)
(29,370,385)
(20,277,635)
		 ค่าใช้จ่ายโครงการผลประโยชน์พนักงาน
1,456,381
1,409,497
1,456,381
1,409,497
		 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
80,713,714
296,741,381
80,713,714
296,741,381
		 ส่วนต่างเงินลงทุนกับมูลค่าเงินต้น
(199,803,654) (154,067,554)
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน สินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินงาน
532,641,215
596,337,481
739,123,213
757,034,754
		 ลูกหนี้การค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
(4,514,493)
5,871,354
(4,514,493)
5,871,354
		 ลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
2,233,363
16,166,158
2,233,363
16,166,158
		 สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
13,845
823,477
13,845
823,477
		 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
(11,563,460)
21,458,884
12,743,118
21,458,884
		 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
261,674,677
156,459,779
		 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
79,957
(12,200)
79,957
(12,200)
		 เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
(867,203)
1,764,158
(867,203)
1,764,158
		 เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
(19,017,849)
(25,879,163)
(19,028,259)
(25,875,533)
		 รายได้คา่ เช่า/ค่าบริการรับล่วงหน้าเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
136,269,567
115,535,693 (906,241,981) (833,246,211)
		 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
(717,012)
(828,366)
(717,012)
(828,366)
		 หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
(31,077,869)
33,738,641
(31,077,869)
33,738,641
			 เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำ�เนินงาน
865,154,738
921,435,896 (208,253,321)
(23,104,884)
เงินสดรับดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงิน
1,126,471,545 1,137,040,110
เงินสดรับดอกเบี้ย
228,413,402
172,563,682
10,910,094
1,977,969
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
(1,390,346,952) (1,391,247,651)
(900,699)
เงินสดรับภาษีเงินได้
57,405,456
32,225,558
57,405,456
32,225,558
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
(30,906,227)
(73,067,725)
(30,906,227)
(73,067,725)
		 เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำ�เนินงาน
856,191,962
798,949,870 (170,843,998)
(62,869,781)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำ�กัด และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2561

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท

2560

2561

2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว (เกิน 3 เดือน)

3,570,475,000 2,491,120,000

เงินสดจ่ายในเงินลงทุนชั่วคราว (เกิน 3 เดือน)

900,000,000

-

(3,221,322,000) (3,284,585,000) (540,000,000) (800,000,000)

เงินสดจ่ายในเงินลงทุนระยะยาว

(889,000,000) (671,000,000)

-

-

เงินสดรับจากเงินประกันผลงาน

941,603

886,030

941,603

886,030

เงินสดจ่ายคืนเงินประกันผลงาน

(213,600)

(925,000)

(213,600)

(925,000)

เงินสดรับจากเงินอุดหนุนรอรับรู้

-

57,402,300

-

57,402,300

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์

-

121,495

-

121,495

เงินสดรับจากโครงการให้สิทธิเอกชนร่วมลงทุน

- 1,136,668,559

เงินสดจ่ายในการซื้ออุปกรณ์

- 1,136,668,559

(251,559,393) (160,154,534) (251,559,393) (160,154,534)

เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(7,453,624)

(12,242,504)

(7,453,624)

(12,242,504)

เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง

(30,641,159)

(22,773,848)

(30,641,159)

(22,773,848)

เงินสดจ่ายในการปรับปรุงอุปกรณ์ให้เช่ารับล่วงหน้า

(84,429,540)

(64,250,694)

(84,429,540)

(64,250,694)

(913,202,713) (529,733,196)

(13,355,713)

134,731,804

		เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเอสพีวี

-

-

127,100,000

198,600,000

เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะสั้น

-

100,000,000

-

100,000,000

เงินสดจ่ายคืนการกู้ยืมเงินระยะสั้น

-

(100,000,000)

-

(100,000,000)

เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน

(6,222,741)

(14,934,579)

(6,222,741)

(14,934,579)

เงินปันผลจ่าย

(8,000,000)

-

(8,000,000)

-

		 เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

(14,222,741)

(14,934,579)

112,877,259

183,665,421

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง)สุทธิ

(71,233,492)

254,282,095

(71,322,452)

255,527,444

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี

4.1

530,565,377

276,283,282

529,205,142

273,677,698

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

4.1

459,331,885

530,565,377

457,882,690

529,205,142

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ำกัด และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
1. ข้อมูลทั่วไป
บริษทั ธนารักษ์พฒ
ั นาสินทรัพย์ จ�ำกัด (ธพส.) จัดตัง้ ขึน้ โดยกระทรวงการคลัง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 25 พฤษภาคม
2547 มีกรมธนารักษ์เป็นหน่วยงานก�ำกับดูแล บริษทั ได้จดทะเบียนเป็นบริษทั จ�ำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมือ่ วันที่ 18 สิงหาคม 2547 ทะเบียนเลขที่ 0105547111537
บริษทั มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ โดยกระทรวงการคลังถือหุน้ ทัง้ หมด มีวตั ถุประสงค์เพือ่ บริหารงานก่อสร้างและบริหารโครงการ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการศูนย์ราชการ) รวมทั้งบริหารจัดการทรัพย์สิน
ของรัฐบาลตามนโยบายรัฐบาล
บริษัทมีส�ำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 120 อาคารธนพิพัฒน์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
บริษทั ด�ำเนินการในโครงการศูนย์ราชการโดยท�ำสัญญาเช่าทีด่ นิ ราชพัสดุจากกรมธนารักษ์เป็นเวลา 33 ปี โดยสัญญาฉบับแรก
มีอายุ 3 ปี มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ก่อสร้างอาคารให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นสถานทีใ่ นการปฏิบตั งิ าน และสัญญาฉบับทีส่ องอายุ 30 ปี
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้กรมธนารักษ์เช่าอาคารทีก่ อ่ สร้างเสร็จ กระทรวงการคลังได้มอบหมายให้กรมธนารักษ์เป็นผูท้ ำ� สัญญาเช่า
แทนหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย สัญญาเช่าพืน้ ทีอ่ าคาร สัญญาบริการ ระยะเวลา 30 ปี และสัญญาบริการจัดหาเฟอร์นเิ จอร์
ระยะเวลา 5 ปี โดยเมือ่ ครบก�ำหนดสัญญา อาคารและอุปกรณ์โครงการศูนย์ราชการ จะตกเป็นกรรมสิทธิข์ องกระทรวงการคลัง
และในการด�ำเนินการก่อสร้างอาคารบริษทั ได้เสนอโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization) ต่อส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพือ่ ระดมทุนมาใช้สำ� หรับการก่อสร้างอาคาร โดยจัดตัง้
บริษทั ดีเอดี เอสพีวี จ�ำกัด (เอสพีว)ี เพือ่ เป็นนิตบิ คุ คลเฉพาะกิจ ประกอบธุรกิจการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์และได้โอนสิทธิ
เรียกร้องในการรับเงินค่าเช่าพืน้ ทีอ่ าคาร ค่าบริการและค่าบริการจัดหาเฟอร์นเิ จอร์ทกี่ รมธนารักษ์มหี น้าทีช่ ำ� ระเงินตามสัญญา
3 ฉบับ ให้แก่เอสพีวี ตามข้อตกลงในสัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2548
บริษทั ดีเอดี เอสพีวี จ�ำกัด เป็นนิตบิ คุ คลเฉพาะกิจ ประกอบธุรกิจการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ภายใต้โครงการแปลง
สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ของโครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ าก
หน่วยงานรัฐ ตามพระราชก�ำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ.2540 ซึ่งถือเป็นบริษัท
ย่อยทีเ่ ป็นกิจการเฉพาะกิจ ตามการตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 เรือ่ ง งบการเงิน-บริษทั ย่อยทีเ่ ป็นกิจการเฉพาะกิจ
และได้จดทะเบียนจัดตัง้ เป็นนิตบิ คุ คลประเภทบริษทั จ�ำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105548045821 เมือ่ วันที่ 31 มีนาคม 2548
ทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 10,000 บาท (หนึง่ หมืน่ บาทถ้วน) บริษทั ถือหุน้ จ�ำนวน 490 หุน้ เป็นเงิน 4,900 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 49 ของทุนทีอ่ อกและเรียกช�ำระแล้ว
เมือ่ วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ธพส. ได้ลงนามในสัญญาร่วมลงทุน โครงการให้สทิ ธิเอกชนร่วมลงทุนในสิทธิการเช่าอาคาร
ศูนย์ประชุมและโรงแรม ณ ศูนย์ราชการฯ (“โครงการ”) กับบริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ�ำกัด (มหาชน) (“ผูร้ ว่ มลงทุน”)
โดยผูร้ ว่ มลงทุนได้รบั สิทธิในการด�ำเนินโครงการเพือ่ ประกอบธุรกิจศูนย์ประชุมและโรงแรม ซึง่ รวมถึงธุรกิจและกิจการอืน่ ๆ
ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งในทางการค้าปกติภายใต้พนื้ ทีอ่ าคาร 3 อาคาร ได้แก่ อาคารศูนย์ประชุมวายุภกั ษ์ทรงกลม อาคารศูนย์ประชุม
วายุภักษ์ทรงเหลี่ยม และอาคารโรงแรม เนื้อที่รวมประมาณ 43,503 ตารางเมตร สัญญามีก�ำหนดนับตั้งแต่วันที่
26 พฤศจิกายน 2560 และสิน้ สุดลงในวันที่ 30 มิถนุ ายน 2581 โดยไม่มกี ารขยายระยะเวลา
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2. เกณฑ์การเสนองบการเงิน

2.1 หลักเกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงิน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั จัดท�ำขึน้ ตามหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไปภายใต้พระราชบัญญัตกิ ารบัญชี
พ.ศ. 2543 ซึง่ หมายความรวมถึงมาตรฐานการบัญชีทอี่ อกภายใต้พระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และการแสดง
รายการในงบการเงินเป็นไปตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก�ำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กันยายน 2554
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั ได้จดั ท�ำขึน้ โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดค่าองค์ประกอบของงบการเงิน
เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอืน่ ในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงินรวม
งบการเงินรวมนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ำกัด และงบการเงิน
ของบริษัทดีเอดี เอสพีวี จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่เป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อประกอบธุรกิจการแปลงสินทรัพย์
เป็นหลักทรัพย์ โดยได้ตดั รายการระหว่างกันและยอดคงเหลือทีม่ สี าระส�ำคัญออกแล้ว

2.3 มาตรฐานการบัญชีทมี่ ผี ลบังคับใช้ในงวดบัญชีปปี จั จุบนั
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงแนวปฏิบตั ทิ างบัญชี จ�ำนวนหลายฉบับ
ซึง่ มีผลบังคับใช้สำ� หรับรอบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค�ำและค�ำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้
มาตรฐาน ซึ่งการน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญ
ต่องบการเงินของบริษทั

2.4 มาตรฐานการบัญชีทมี่ ผี ลบังคับใช้ในอนาคต
ในระหว่างปีปจั จุบนั สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่ รวมถึง
แนวปฏิบตั ทิ างบัญชีจำ� นวนหลายฉบับ ซึง่ มีผลบังคับใช้สำ� หรับงบการเงินทีม่ รี อบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ในหรือหลังวันที่
1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป และไม่ได้มกี ารน�ำมาใช้สำ� หรับการจัดท�ำงบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทางการ
เงินดังกล่าวได้รบั การปรับปรุงหรือจัดให้มขี นึ้ เพือ่ ให้มเี นือ้ หาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ ฝ่ายบริหารของบริษทั เชือ่ ว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบตั ิ
ทางบัญชีดงั กล่าวจะไม่มผี ลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินเมือ่ น�ำมาถือปฏิบตั ิ

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ

3.1 การรับรู้รายได้
รายได้ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าการเงิน ค�ำนวณโดยค�ำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง (Effective interest rate
method) ตลอดอายุสัญญา
รายได้ค่าเช่าพื้นที่ตามสัญญา รับรู้ตามเกณฑ์เส้นตรงตามช่วงเวลาที่ผู้เช่าได้รับประโยชน์ตลอดอายุสัญญา
รายได้ค่าบริการตามสัญญา รับรู้เมื่อได้ให้บริการแก่ลูกค้าตลอดอายุสัญญา
รายได้ค่าบริการอื่น รับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแก่ลูกค้าแล้ว
รายได้เงินอุดหนุน รับรู้เมื่อการติดตั้งแล้วเสร็จโดยรับรู้ตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์
เป็นระยะเวลา 5 ปี และ 10 ปี (เท่ากับอัตราค่าเสื่อมราคา)
รายได้ดอกเบี้ย รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยค�ำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
รายได้อื่น รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
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3. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ (ต่อ)

3.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่าย รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

3.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสด เงินฝากสถาบันการเงินและเงินลงทุนชั่วคราวที่มีก�ำหนด
จ่ายคืนในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน

3.4 ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจ�ำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
บริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินลูกหนี้ไม่ได้
ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้ ซึ่งได้มีการก�ำหนด ค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญไว้ ดังนี้
ระยะเวลาที่ค้างช�ำระ
อัตราค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เกิน 6 เดือน - 1 ปี
ร้อยละ 50
เกิน 1 ปี
ร้อยละ 100
รายการเพิ่มและลดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ถือเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุนในงวดบัญชีที่เกิดรายการนั้น

3.5 สินค้าคงเหลือ
บริษัทแสดงราคาสินค้าคงเหลือในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ำกว่า ราคาทุนค�ำนวณ
โดยใช้วิธีเข้าก่อน - ออกก่อน

3.6 เงินลงทุน
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนดทั้งที่เป็นเงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุนระยะยาว แสดงด้วยราคา
ทุนตัดจ�ำหน่าย ส่วนต่างระหว่างราคาทุนกับมูลค่าตราไว้ของเงินลงทุนตัดจ�ำหน่ายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนทั่วไป แสดงด้วยราคาทุนสุทธิ
จากค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุนกรณีที่เกิดการด้อยค่า
บริษทั จะบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เมือ่ ราคาตามบัญชีสงู กว่ามูลค่า
ที่คาดว่าจะได้รับคืน
ต้นทุนของเงินลงทุน ค�ำนวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก

3.7 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
ในงบการเงินเฉพาะของบริษัทเป็นเงินลงทุนในบริษัท ดีเอดี เอสพีวี จ�ำกัด แสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

3.8 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินบันทึกด้วยมูลค่าต้นทุนสินทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าการเงิน บวกด้วยดอกเบี้ย
ตามสัญญาเช่าการเงินค้างรับ
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3. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ (ต่อ)

3.9 อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ
อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุน ณ วันที่ซื้อหรือได้มาหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม
ค่าเสือ่ มราคา ค�ำนวณโดยวิธเี ส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการ
อายุการใช้งานของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้
ระบบประกอบอาคาร			
5 - 15
ปี
ส่วนปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์และครุภัณฑ์
2 - 20
ปี
เครื่องมือเครื่องใช้				
3-5
ปี
อาคารส�ำนักงาน				
5 - 20
ปี
อุปกรณ์และเครื่องใช้ส�ำนักงาน		
3-7
ปี
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์			
3-5
ปี
เครื่องตกแต่งส�ำนักงาน			
5-7
ปี
ยานพาหนะ				
5 - 10
ปี
กรณีอุปกรณ์ที่มีมูลค่าต่อหน่วยไม่ถึง 3,000 บาท หรือเป็นอุปกรณ์ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน หรือเท่ากับ 1 ปี
โดยประมาณ รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในปีที่ซื้อทั้งจ�ำนวน

3.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ
บริษทั บันทึกสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน (ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์) ตามราคาทุน หลังการรับรูร้ ายการครัง้ แรกจะแสดงมูลค่า
ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น
ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์มีอายุใช้ประโยชน์โดยประมาณเท่ากับ 3 - 10 ปี

3.11 สิทธิการเช่า – สุทธิ
สิทธิการเช่า บันทึกตามราคาทุนและตัดเป็นค่าใช้จ่ายตลอดช่วงระยะเวลา 30 ปี (วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 - วันที่
30 มิถุนายน 2581)

3.12 ต้นทุนการกู้ยืม
ดอกเบี้ยจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการก่อสร้างโครงการ บันทึกเป็นต้นทุนของโครงการ โดยหักรายได้ดอกเบี้ย
จากการน�ำเงินกู้ไปลงทุนชั่วคราว และจะหยุดบันทึกเมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ์ รับมอบพื้นที่พร้อมใช้งานแล้ว

3.13 ค่าเช่าที่ดิน
ค่าเช่าและค่าธรรมเนียมการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าทีด่ นิ ราชพัสดุเพือ่ บริหารอาคารและสิง่ ปลูกสร้างโครงการศูนย์ราชการ
ระยะเวลาเช่า 30 ปี (วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 - วันที่ 30 มิถุนายน 2581) บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย

3.14 กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทได้เข้าร่วมกับกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ สินทวี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2549 โดยมีธนาคาร
กรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผูจ้ ดั การกองทุน พนักงานมีสทิ ธิสมัครเป็นสมาชิกกองทุน โดยจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน
ในอัตราร้อยละ 2 - 15 ของเงินเดือน และบริษัทจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 7 - 11 ของเงินเดือน
พนักงานที่เป็นสมาชิก และบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร
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3.15 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ�ำนาจควบคุมบริษัท หรือ ถูกควบคุม
โดยบริษัท ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท นอกจากนี้บุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญกับบริษัท ผู้บริหาร
ส�ำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท ที่มีอ�ำนาจในการวางแผนและควบคุมการด�ำเนินงานของบริษัท

3.16 ประมาณการหนี้สิน
บริษทั จะบันทึกประมาณการหนีส้ นิ ไว้ในบัญชีเมือ่ ภาระผูกพันซึง่ เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึน้ แล้ว และมี
ความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่นอนว่าบริษทั จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพือ่ ปลดเปลือ้ งภาระผูกพันนัน้ และบริษทั
สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุค�ำนวณตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับ
ของบริษัท และแสดงไว้เป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

3.17 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน
บริษัท บันทึกภาษีเงินได้งวดปัจจุบันตามจ�ำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยค�ำนวณ
จากก�ำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
บริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์
ทางภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้
ในจ�ำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะมีก�ำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จาก
ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น
บริษทั จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทกุ สิน้ รอบระยะเวลารายงานและจะท�ำการ
ปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทจะไม่มีก�ำไรทางภาษีเพียงพอต่อการ
น�ำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
บริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้
บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

3.18 การใช้ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดท�ำงบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ในบางสถานการณ์ฝ่ายบริหารอาจต้องใช้การประมาณ
การและการตั้งสมมติฐาน ซึ่งจะมีผลกระทบต่อจ�ำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ด้วยเหตุนี้ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจ�ำนวนที่ประมาณการไว้

3.19 ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ค�ำนวณโดยการหารก�ำไรสุทธิดว้ ยจ�ำนวนถัวเฉลีย่ ถ่วงน�ำ้ หนักของหุน้ สามัญทีอ่ อกจ�ำหน่ายและเรียกช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว
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3.20 การท�ำธุรกรรมแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ของโครงการศูนย์ราชการรับรูห้ นีส้ นิ จากการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงิน
ตามกระแสเงินสดที่ได้รับ และรับรู้ดอกเบี้ยตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
3.21 รายได้รอรับรู้
เงินอุดหนุนรอตัดบัญชี เป็นเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้โครงการ
ส่งเสริมพลังงานทดแทนและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในพืน้ ทีศ่ นู ย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เงินอุดหนุนดังกล่าวแสดงเป็นรายได้รอการรับรู้รวมอยู่ในรายการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
ในงบแสดงฐานะการเงิน และเมือ่ การติดตัง้ แล้วเสร็จจะทยอยรับรูเ้ ป็นรายได้ตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณ
ของสินทรัพย์เป็นระยะเวลา 5 ปี และ 10 ปี (เท่ากับอัตราค่าเสื่อมราคา)

4.

ข้อมูลเพิ่มเติม
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
กระแสรายวัน
ออมทรัพย์
เงินลงทุนชั่วคราว ไม่เกิน 3 เดือน
รวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2561

2560

2561

2560

0.87

1.04

0.87

1.04

0.04
258.42
200.00
459.33

0.04
209.47
320.01
530.56

0.04
256.97
200.00
457.88

0.04
208.12
320.00
529.20

4.2 เงินลงทุน
4.2.1 เงินลงทุนชั่วคราว
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม

เงินฝากธนาคาร
มากกว่า 3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
รวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2561

2560

2561

2560

894.22
1,133.19
2,027.41

801.27
1,575.30
2,376.57

390.00
50.00
440.00

300.00
500.00
800.00

4.2.2 เงินลงทุนระยะยาว
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม

เงินลงทุนในสัญญา Swap Agreements
เงินลงทุน - กองทุนรวมวายุภกั ษ์ หนึง่
รวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2561

2560

2561

2560

4,529.97
1.34
4,531.31

3,441.16
1.36
3,442.52

1.34
1.34

1.36
1.36

เงินลงทุนระยะยาว (Swap Agreements) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จ�ำนวน
4,529.97 ล้านบาท และ 3,441.16 ล้านบาท ตามล�ำดับ เป็นของบริษทั ดีเอดี เอสพีวี จ�ำกัด ทีส่ ำ� รองไว้ เพือ่ ช�ำระ
คืนเงินต้น ของหุน้ กูร้ ะยะยาว (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.15) ตามสัญญาจัดการความเสีย่ งทางการเงิน
(Swap Agreements) ที่ท�ำกับธนาคารแห่งหนึ่ง โดยเป็นสัญญาแบบรับประกันผลตอบแทน (Guarantee Return
on Investment) ตามทีก่ ล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 4.27 หัวข้อ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
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4.3 ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท
2561

ลูกหนี้การค้า - พื้นที่หน่วยงานราชการ
ลูกหนี้การค้า - พื้นที่ธุรกิจ
ลูกหนี้การค้า - สนามกอล์ฟ
ลูกหนี้การค้า - ศูนย์ประชุมและโรงแรม
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ

2560

51.36
43.84
0.40
95.60
21.24
74.36

39.16
39.16
0.62
12.14
91.08
23.18
67.90

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มูลค่าของลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท
2561

ระยะเวลาค้างช�ำระ
ลูกหนี้การค้า

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

2560

ค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ

73.04
1.32
21.24
95.60

21.24
21.24

ลูกหนี้การค้า

67.78
0.03
0.17
23.10
91.08

ค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ

0.08
23.10
23.18

4.4 ลูกหนี้อื่น
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม

ค่าเช่าที่ดินราชพัสดุจ่ายล่วงหน้า
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ลูกหนี้ - กรุงเทพมหานคร
ลูกหนี้อื่นๆ
รวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2561

2560

2561

2560

14.34
5.28
0.16
5.64
322.31
0.06
347.79

14.34
4.38
0.77
4.64
324.92
0.06
349.11

14.34
1.68
0.16
5.15
322.31
0.06
343.70

14.34
0.35
0.77
4.16
324.92
0.06
344.60

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั มีลกู หนี้ - กรุงเทพมหานคร ทีเ่ กิดจากค่าภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ ของปีภาษี 2554
ปีภาษี 2555 ปีภาษี 2556 และปีภาษี 2558 ซึ่งในเดือนมกราคม 2562 บริษัทได้รับช�ำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ดังกล่าวทั้งจ�ำนวนแล้ว ในปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างด�ำเนินการช�ำระหนี้คงค้างให้กับกรุงเทพมหานคร

4.5 เงินสมทบค่าก่อสร้างค้างรับ
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท

ศาลปกครอง
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รวม
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2561

2560

289.29
12.62
301.91

289.29
12.62
301.91

4.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท

ลูกหนี้ - กรมสรรพากร
ภาษีซื้อ - รอใช้สิทธิ์
ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอเรียกคืน
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ
รวม

2561

2560

8.89
14.96
73.07
30.91
22.89
150.72

0.07
12.28
57.40
73.07
16.40
159.22

4.7 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
บริษัทได้จัดตั้งบริษัท ดีเอดี เอสพีวี จ�ำกัด เพื่อเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจ ประกอบธุรกิจการแปลงสินทรัพย์
เป็นหลักทรัพย์ภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ของโครงกศูนย์ราชการ ซึ่งถือเป็นบริษัทย่อย ที่เป็น
กิจการเฉพาะกิจ บริษทั ย่อยมีทนุ จดทะเบียน จ�ำนวน 10,000 บาท (หนึง่ หมืน่ บาทถ้วน) บริษทั ถือหุน้ จ�ำนวน 490 หุน้
เป็นเงิน 4,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 49 ของทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
หน่วย : ล้านบาท
บริษท
ั ดีเอดี เอสพีวี จ�ำกัด

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายรวม
ก�ำไรสุทธิ

2561

2560

25,221.39
22,449.44
2,771.95

1,757.29
1,397.02
360.27

หลังจากรายการตัดบัญชีระหว่างกัน
2561

2560

24,750.62
22,338.95
2,411.67

6,122.91
3,735.40
2,387.51

5,023.59
2,893.92
2,129.67

1,737.86
1,396.97
340.89

217.08
(40.75)
257.83

171.14
(61.23)
232.37

4.8 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
บริษัทได้จัดประเภทสัญญาเช่าพื้นที่อาคาร และ สัญญาบริการ (บางส่วน) ของโครงการศูนย์ราชการเป็นสัญญา
เช่าการเงินซึ่งมีกรมธนารักษ์เป็นผู้เช่า โดยสัญญาเช่าพื้นที่อาคารและสัญญาบริการมีอายุ 30 ปี บริษัทรับรู้รายได้
ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าการเงินโดยค�ำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 แสดงได้ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - กรมธนารักษ์
บวก ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินค้างรับ
รวม
หัก ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระในหนึ่งปี
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน – สุทธิ

2561

2560

16,414.90
194.42
16,609.32
473.77
16,135.55

16,676.57
197.52
16,874.09
459.19
16,414.90
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4.9 อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท
ระบบ
ประกอบ
อาคาร

ส่วน
ปรับปรุง
อาคาร
อุปกรณ์
และ
ครุภณ
ั ฑ์

เครือ
่ งมือ
เครือ
่ งใช้

อาคาร
ส�ำนักงาน

อุปกรณ์
เครือ
่ งใช้

คอมพิว
เตอร์และ
อุปกรณ์

เครือ
่ ง
ตกแต่ง
ส�ำนักงาน

ยานพาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่าง
ด�ำเนิน
การ

รวม

ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ซื้อเพิ่มระหว่างปี
ลดลงระหว่างปี

287.96

252.22

21.52

-

9.04

41.16

26.13

11.4

0.61

10.05

5.34

0.63

-

-

-

-

94.54

743.97

1.64

0.69

1.17

1.51

319.87

341.51

-

(3.54)

-

-

(65.08)

(68.62)

รับโอนจากสินทรัพย์ระหว่างด�ำเนินการ

10.34

99.67

-

129.42

9.14

6.69

-

-

(255.26)

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

298.91

361.94

26.86

130.05

19.82

45.00

27.30

12.91

94.07

1,016.86

ค่าเสื่อมราคาสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

90.75

208.95

7.96

-

5.05

25.87

25.12

8.11

-

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี

36.08

13.17

4.23

2.41

1.83

8.26

1.02

1.55

-

68.55

-

-

-

-

-

(3.54)

-

-

-

(3.54)

126.83

222.12

12.19

2.41

6.88

30.59

26.14

9.66

-

436.82

ลดลงระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

371.81

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

197.21

43.27

13.56

-

3.99

15.29

1.01

3.29

94.54

372.16

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

172.08

139.82

14.67

127.64

12.94

14.41

1.16

3.25

94.07

580.04

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จ�ำนวน 68.55 ล้านบาท และ 88.20 ล้านบาท
ตามล�ำดับ แสดงรวมอยู่ภายใต้รายการในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท
2561

ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการโครงการศูนย์ราชการ (หมายเหตุ 4.19)
ต้นทุนบริการศูนย์ประชุมและโรงแรม (หมายเหตุ 4.21)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (หมายเหตุ 4.22)
รวม

2560

54.13
14.42
68.55

47.35
31.81
9.04
88.20

4.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท

ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ซื้อเพิ่มระหว่างปี
รับโอนจากสินทรัพย์ระหว่างด�ำเนินการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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72.13
0.30
7.15
79.58
47.44
12.47
59.91
24.69
19.67

4.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ (ต่อ)
ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จ�ำนวน 12.47 ล้านบาท และ 10.68 ล้านบาท
ตามล�ำดับ แสดงรวมอยู่ภายใต้รายการในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท

ต้นทุนบริการศูนย์ประชุมและโรงแรม (หมายเหตุ 4.21)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (หมายเหตุ 4.22)
รวม

2561

2560

12.47
12.47

0.14
10.54
10.68

4.11 สิทธิการเช่า - สุทธิ
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท
2561

สิทธิการเช่า
หัก ลดลงระหว่างปี
สิทธิการเช่าตัดจ่ายส�ำหรับปี
สิทธิการเช่า - สุทธิ

655.04
31.95
623.09

2560

1,206.50
497.73
53.73
655.04

สิทธิการเช่าตัดจ่ายส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จ�ำนวน 31.95 ล้านบาท และ 53.73 ล้านบาท
ตามล�ำดับ แสดงรวมอยู่ในต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการโครงการศูนย์ราชการ (หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 4.19)

4.12 เจ้าหนี้อื่น
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม

ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2561

2560

2561

2560

5.50
73.35
78.85

11.03
86.20
97.23

5.50
72.60
78.10

11.03
85.46
96.49

4.13 รายได้ค่าเช่า/ค่าบริการรับล่วงหน้า
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท

รายได้ค่าเช่า/ค่าบริการรับล่วงหน้า - กรมธนารักษ์
รายได้ค่าเช่า/ค่าบริการรับล่วงหน้า - พื้นที่ธุรกิจ
รวม

2561

2560

1,359.15
10.06
1,369.21

1,305.66
11.71
1,317.37

4.14 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท
2561

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้เงินประกัน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ
รวม

3.71
81.60
6.66
91.97

2560

3.06
71.72
47.19
121.97
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4.15 หุ้นกู้ระยะยาว
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
วันที่ออกหุ้นกู้

ครั้งที่ / ชุดที่

อายุหุ้นกู้

ครบก�ำหนด
ไถ่ถอนปี พ.ศ.

มูลค่าหุ้นกู้
ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ

1,800.00
5,000.00
6,800.00
2,200.00
6,000.00
8,200.00
5,499.90
20,499.90

7.50
7.99

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
29 พฤศจิกายน 2548

ครัง้ ที่ 1/2548

ชุดที่ 3
ชุดที่ 4

15 ปี
20 ปี

2563
2568

17 ตุลาคม 2549

ครัง้ ที่ 1/2549

ชุดที่ 1
ชุดที่ 2

14 ปี
19 ปี

2563
2568

20 พฤศจิกายน 2550
รวม
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
9 ธันวาคม 2548
รวม

ครัง้ ที่ 1/2550

ชุดที่ 1

18 ปี

2568

ครัง้ ที่ 1/2548

ชุดที่ 1

33 ปี

2581

0.10
20,500.00

6.05
6.50
6.05
3.00

บริษัทดีเอดี เอสพีวี จ�ำกัด (บริษัทย่อย) เป็นผู้ออกหุ้นกู้ระยะยาวตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
ภายใต้โครงการศูนย์ราชการ ดังนี้
(1) หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่มีหลักประกัน จ�ำนวน 20,499.90 ล้านบาท อายุ 14 - 20 ปี
อัตราดอกเบี้ยคงที่ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบันการเงิน
(2) หุ้นกู้ด้อยสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่มีหลักประกัน จ�ำนวน 0.10 ล้านบาท อายุ 33 ปี อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 3 ต่อปี เสนอให้แก่ผู้ลงทุน 10 ราย
ดอกเบี้ยจ่ายของหุ้นกู้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จ�ำนวน 1,390.35 ล้านบาท
และ 1,390.35 ล้านบาท ตามล�ำดับ

4.16 หนี้สินจากการโอนสิทธิเรียกร้อง
บริ ษั ท ได้ โ อนสิ ท ธิ เ รี ย กร้ อ งในการรั บ เงิ น ค่ า เช่ า พื้ น ที่ อ าคาร ค่ า บริ ก าร และค่ า บริ ก ารจั ด หาเฟอร์ นิ เ จอร์
จ�ำนวน82,114.07 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ที่ได้รับจากกรมธนารักษ์ (ผู้เช่า) ให้แก่บริษัทดีเอดี เอสพีวี
จ�ำกัด (บริษัทย่อย) ตามข้อตกลง ในสัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2548 จ�ำนวน 40,000.00
ล้านบาท ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทได้รับกระแสเงินสดจากบริษัท ดีเอดี เอสพีวี จ�ำกัด (บริษัทย่อย)
จ�ำนวน 22,541.22 ล้านบาท ส่วนที่เหลือได้รับเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินด้อยสิทธิ ฉบับลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
จ�ำนวน 17,458.78 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมียอดคงเหลือของหนี้สินจากการโอนสิทธิเรียกร้องแสดงได้ดังนี้
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4.16 หนี้สินจากการโอนสิทธิเรียกร้อง (ต่อ)
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
เงินต้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
รายการเคลื่อนไหวในปี 2560
บวก (หัก) กระแสเงินสดรับจากเอสพีวี
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ปรับปรุงอัตราดอกเบี้ย (IRR)
ดอกเบี้ยจ่าย
บวก (หัก) จ่ายช�ำระ
ปรับปรุงอัตราดอกเบี้ย (IRR)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
รายการเคลื่อนไหวในปี 2561
บวก (หัก) กระแสเงินสดรับจากเอสพีวี
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ปรับปรุงอัตราดอกเบี้ย (IRR)
ดอกเบี้ยจ่าย
บวก (หัก) จ่ายช�ำระ
ปรับปรุงอัตราดอกเบี้ย (IRR)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ดอกเบี้ย

รวม

18,056.32

261.67

18,317.99

198.60
22.65
(26.66)
18,250.91
(772.06)
17,478.85

(22.65)
(0.66)
1,458.21
1,696.57
(1,470.22)
27.32
253.67

198.60
(27.32)
1,458.21
19,947.48
(2,242.28)
27.32
17,732.52

127.10
24.31
5.56
17,635.82
(986.46)
16,649.36

(24.31)
(7.25)
1,437.78
1,659.89
(1,419.90)
1.69
241.68

127.10
(1.69)
1,437.78
19,295.71
(2,406.36)
1.69
16,891.04

ในปี 2561 บริษทั ช�ำระเงินให้เอสพีวี จ�ำนวน 2,406.36 ล้านบาท (หลังหักภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย จ�ำนวน 24.31 ล้านบาท)
ช�ำระดอกเบีย้ ตัง้ แต่วนั ที่ 29 ตุลาคม 2561 - 28 ตุลาคม 2562 จ�ำนวน 1,419.90 ล้านบาท ส่วนทีเ่ หลือน�ำไปลดเงินต้น
จ�ำนวน 986.46 ล้านบาท

4.17 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
บริษทั ได้นำ� มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2560) เรือ่ ง ผลประโยชน์ของพนักงาน มาถือปฏิบตั โิ ดยบริษทั รับรู้
ผลประโยชน์ที่ให้กับพนักงานเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อกิจการได้รับบริการจ้างงานจากพนักงานแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กิจการจะต้องประเมินและบันทึกหนี้สินเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงานเนื่องจากเกษียณอายุ ผลประโยชน์
ดังกล่าวได้ถกู คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั โดยอัตราคิดลดใช้อตั ราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล การประมาณการ
หนี้สินดังกล่าว ค�ำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยใช้วิธีคิดลด แต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Project
Unit Credit Method)
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ต้นงวด
ต้นทุนบริการงวดปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
รวม
บวก ผลขาดทุนตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ที่ยังไม่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน
หัก รายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ปลายงวด

2561

2560

7.97
1.17
0.29
9.43
0.36

5.45
1.16
0.25
6.86
1.94

0.72
9.07

0.83
7.97
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4.17 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)
อัตราร้อยละต่อปี
2561

สมมติฐานด้านการเงินของบริษัท
อัตราคิดลด
อัตราเงินเฟ้อ
อัตราการขึ้นเงินเดือน
ส�ำหรับพนักงานและลูกจ้าง
ส�ำหรับผู้บริหาร

2560

3.43
1.35

3.43
1.35

8.8
5.8 - 8.4

8.8
5.8 - 8.4

ข้อสมมติฐานด้านประชากรศาสตร์ของบริษัท
ข้อสมมติฐานเกี่ยวกับการมรณะ อัตรามรณะอ้างอิงตามตารางมรณะปีพุทธศักราช 2560 ประกาศโดยส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สะท้อนให้เห็นถึงอัตราการมรณะที่เกิดขึ้นจริง
ของประชากรในประเทศไทย
อัตราร้อยละต่อปี

สมมติฐานเกี่ยวกับอัตราการหมุนเวียนพนักงาน
ส�ำหรับพนักงานอายุน้อยกว่า 55 ปี

2561

2560

8.0

8.0

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน เป็นอัตราส่วนของพนักงานที่ลาออกจากงานโดยสมัครใจไม่รวมถึงการตาย
ทุพพลภาพ การเกษียณอายุก่อนก�ำหนด

4.18 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท

เงินอุดหนุนรอตัดบัญชี
ยอดยกมา
บวก รับเงินอุดหนุน
หัก รับรู้รายได้
ยอดคงเหลือ
เงินประกันผลงาน
- งานติดตั้งกล้องวงจรปิดศูนย์ราชการ
- งานซ่อมแซมหลังคาลานอเนกประสงค์อาคาร BM
- งานปรับปรุงถนนคอนกรีตแยกพระพรหม
รวม
รวมทั้งสิ้น

2561

2560

65.82
65.82
29.37
36.45

28.70
57.40
86.10
20.28
65.82

0.08
0.08
36.53

0.28
0.08
0.07
0.43
66.25

เงินอุดหนุนรอตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จ�ำนวน 36.45 ล้านบาท เป็นเงินที่ได้รับการสนับสนุนจาก
กองทุนเพือ่ ส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน ภายใต้โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้
พลังงานในพื้นที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ หลังทยอยตัดรับรู้รายได้ตามเกณฑ์
อายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ตามนโยบายการบัญชีรายได้รอรับรู้ โดยบริษทั ฯ ได้รบั จัดสรรเงินอุดหนุน
ในวงเงิน 191.34 ล้านบาท แบ่งจ่ายเป็น 4 งวด ดังนี้ งวดที่ 1 จ�ำนวน 28.70 ล้านบาท งวดที่ 2 จ�ำนวน 57.40
ล้านบาท งวดที่ 3 จ�ำนวน 66.97 ล้านบาท และงวดที่ 4 จ�ำนวน 38.27 ล้านบาท
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4.19 ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการโครงการศูนย์ราชการ
หน่วย : ล้านบาท
หมายเหตุ

ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน
สิทธิการเช่าตัดจ่าย
ค่าเช่าที่ราชพัสดุ
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวม

4.9
4.11

งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท
2561

2560

54.13
405.15
2.01
31.95
34.53
23.58
551.35

47.35
395.90
8.87
53.73
34.53
21.26
561.64

4.20 ต้นทุนบริการสนามกอล์ฟ
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท
2561

ต้นทุนบริการสนามกอล์ฟ
รวม

2560

88.90
88.90

21.37
21.37

4.21 ต้นทุนบริการศูนย์ประชุมและโรงแรม
หน่วย : ล้านบาท
หมายเหตุ

ต้นทุนบริการศูนย์ประชุมและโรงแรม
หนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์
ค่าตัดจ�ำหน่าย
รวม

4.9
4.10

งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท
2561

2560

-

235.26
1.51
31.81
0.14
268.72

4.22 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
หน่วย : ล้านบาท
หมายเหตุ

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์
ค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
ค่าธรรมเนียมและบริการ
หนี้สงสัยจะสูญ
ค่าใช้จ่ายบริหารศูนย์ประชุมและโรงแรม
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวม

4.9
4.10

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2561

2560

2561

2560

122.74
6.18
14.42
12.47
3.40
24.84
30.93
214.98

121.42
5.90
9.04
10.54
3.75
21.47
(0.47)
46.00
27.06
244.71

122.74
5.90
14.42
12.47
3.40
18.47
30.90
208.30

121.42
5.68
9.04
10.54
3.75
15.07
(0.47)
46.00
27.05
238.08
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4.23 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะจ�ำแนกตามลักษณะของค่าใช้จ่าย
หน่วย : ล้านบาท
หมายเหตุ

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์
ค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน
สิทธิการเช่าตัดจ่าย
ค่าเช่าที่ราชพัสดุ
หนี้สงสัยจะสูญ
ต้นทุนบริการสนามกอล์ฟ
ต้นทุนบริการศูนย์ประชุมและโรงแรม
ค่าใช้จ่ายบริหารศูนย์ประชุมและโรงแรม
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวม

4.9
4.10

4.11

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2561

2560

2561

2560

122.74
6.18
68.55
12.47
408.55
24.84
2.01
31.95
34.53
88.90
54.51
855.23

121.42
5.90
88.20
10.68
399.65
21.47
8.87
53.73
34.53
1.04
21.37
235.26
46.00
48.32
1,096.44

122.74
5.90
68.55
12.47
408.55
18.47
2.01
31.95
34.53
88.90
54.48
848.55

121.42
5.68
88.20
10.68
399.65
15.07
8.87
53.73
34.53
1.04
21.37
235.26
46.00
48.31
1,089.81

4.24 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงไว้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท

ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน
ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับงวด
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
จากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและ
การกลับรายการแตกต่างชั่วคราว
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2561

2560

-

-

80.71

296.74

80.71

296.74

4.25 ส�ำรองตามกฎหมาย
ตามข้อบังคับของบริษัท บริษัทต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนส�ำรองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบของเงินก�ำไรสุทธิ ซึ่งบริษัท
ท�ำมาหาได้จากกิจการของบริษัท จนกว่าทุนส�ำรองนั้นจะมีจ�ำนวนถึงหนึ่งในสิบของทุนของบริษัทหรือมากกว่านั้น

4.26 การจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2560 และการจ่ายเงินปันผล
เมือ่ วันที่ 30 เมษายน 2561 ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2561 มีมติให้บริษทั จ่ายเงินปันผลประจ�ำปี 2560 ให้แก่
ผู้ถือหุ้น จ�ำนวน 8 ล้านบาท

4.27 เครื่องมือทางการเงิน
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 เรื่อง การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงินบริษัทและ
บริษทั ย่อยมีเครือ่ งมือทางการเงินทีส่ ำ� คัญทีแ่ สดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย เงินฝากกับสถาบันการเงิน
เงินลงทุน ตัว๋ สัญญาใช้เงินด้อยสิทธิและหุน้ กู้ บริษทั และบริษทั ย่อยมีความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับเครือ่ งมือทางการเงิน
ดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
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ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

ความเสีย่ งด้านการให้สนิ เชือ่ คือ ความเสีย่ งทีบ่ ริษทั ย่อยไม่สามารถปฏิบตั ติ ามภาระผูกพันทีร่ ะบุไว้ในสัญญาโอนสิทธิ
เรียกร้อง ซึง่ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษทั เนือ่ งจากบริษทั ได้โอนสิทธิการรับเงินค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญา
เช่าพืน้ ทีอ่ าคารและบริการจากกรมธนารักษ์ให้แก่บริษทั ย่อย ดังนัน้ หากเกิดความล่าช้าในขัน้ ตอนหรือกระบวนการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณท�ำให้กรมธนารักษ์ไม่สามารถช�ำระหนี้ดังกล่าวได้ ตามก�ำหนดเวลาหรือผิดนัดช�ำระค่าเช่า
และค่าบริการบางส่วนอาจท�ำให้บริษทั ย่อยช�ำระหนีห้ นุ้ กูล้ า่ ช้าหรือผิดนัดช�ำระหนีแ้ ละจะมีผลให้ชำ� ระหนีบ้ ริษทั ล่าช้า
หรือผิดนัดช�ำระหนี้เช่นเดียวกัน เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว ทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม
2547 ให้กรมธนารักษ์ตงั้ งบประมาณในทุกๆ ปีเพือ่ ช�ำระ ค่าเช่าและค่าบริการให้กบั บริษทั ซึง่ งบประมาณดังกล่าว
จัดเป็นงบประมาณเพื่อให้กรมธนารักษ์สามารถด�ำเนินการได้ตามที่ก�ำหนดไว้ในสัญญาเช่าพื้นที่อาคารและสัญญา
บริการ นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2549คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้กรมธนารักษ์ก่อหนี้ผูกพันข้ามปี
ตั้งงบประมาณส�ำหรับช�ำระค่าเช่าพื้นที่อาคารและบริการมีก�ำหนดระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551
ถึงปีงบประมาณ 2581

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงที่บริษัทย่อยจะเผชิญกับความยุ่งยากในการระดมทุนให้เพียงพอและทัน
เวลาต่อการจ่ายช�ำระคืนหุ้นกู้และภาระผูกพันต่าง ๆ ตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
บริษทั ย่อยได้ทำ� สัญญาจัดการความเสีย่ งทางการเงินกับธนาคารแห่งหนึง่ โดยจะทยอยโอนเงินส�ำรอง เพือ่ ช�ำระคืนเงินต้น
ของหุ้นกู้ (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 4.15 ในส่วนของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ) เงินที่ทยอยโอนเป็นเงินที่ได้รับเงิน
ค่าเช่าและค่าบริการจากกรมธนารักษ์ โดยเริม่ โอนเงินตัง้ แต่ปี 2551 จนถึงปี 2568 จ�ำนวน 10,297.00 ล้านบาท
ให้กับธนาคารและธนาคารจะโอนเงินเพื่อช�ำระคืนเงินต้นที่ครบก�ำหนดในปี 2555 ถึงปี 2568 ตามจ�ำนวนเงิน
ที่ระบุไว้ในสัญญาจัดการความเสี่ยงทางการเงิน รวมจ�ำนวน 13,300.00 ล้านบาท ส�ำหรับหนี้หุ้นกู้ส่วนที่เหลืออีก
จ�ำนวน 10,699.90 ล้านบาท ที่จะครบก�ำหนดในปี 2568 บริษัทย่อยคาดว่า จะจัดหาแหล่งเงินทุนโดยการออก
หุ้นกู้เพื่อเสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนจากสถาบันการเงิน เพื่อน�ำมาช�ำระหนี้หุ้นกู้ส่วนดังกล่าว

ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยนี้เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต ซึ่งจะส่งผลกระทบ
ต่อผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั และบริษทั ย่อย บริษทั และบริษทั ย่อยมีความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้
เนื่องจากมีเงินฝากกับสถาบันการเงิน เงินลงทุนและหุ้นกู้ บริษัทและบริษัทย่อยมิได้ใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว
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4.28 การจัดประเภทรายการใหม่

บริษัทได้จัดประเภทรายการใหม่บางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ ณ วันที่ 1
มกราคม 2560 เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบการเงินงวดปัจจุบันดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงก�ำหนดช�ำระในหนึ่งปี
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ

ยอดเดิม

หลังปรับปรุง

เพิ่ม (ลด)

16,874.09

459.19
16,414.90

459.19
(459.19)
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงก�ำหนดช�ำระในหนึ่งปี
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ

ยอดเดิม

หลังปรับปรุง

เพิ่ม (ลด)

17,032.40

355.83
16,676.57

355.83
(355.83)

4.29 การอนุมัติงบการเงิน

กรรมการผู้มีอ�ำนาจของบริษัทได้อนุมัติให้ออกงบการเงินนี้ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
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(นายอ�ำนวย ปรีมนวงศ์)

(นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์)

ประธานกรรมการ ธพส.

กรรมการบริษัท รักษาการแทน
กรรมการผู้จัดการ
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ใชกระดาษถนอมสายตา (Green Read)
สีกระดาษนวล ชวยลดแสงสะทอนและถนอมสายตา
ทําใหอานไดนานกวา และยังเก็บรักษาไดยาวนาน
โดยที่เนื้อกระดาษไมเปลี่ยนสี

เลขที่ 120 อาคารธนพิพัฒน
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
ถนนแจงวัฒนะ แขวงหลักสี่ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท : 0 2142 2222
โทรสาร : 0 2143 8888-9
เว็บไซต : www.dad.co.th
อีเมล :
info@dad.co.th
เว็บไซตศนู ยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
www.governmentcomplex.com
Facebook :
www.facebook.com/governmentcomplex

