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ประวัติความเป็นมา
History
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ำกัด (ธพส.) จัดตั้งขึ้น
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 มีฐานะ
เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง ภายใต้การก�ำกับดูแล
ของกรมธนารั ก ษ์ ได้ จ ดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง บริ ษั ท เป็ น นิ ติ บุ ค คล
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม
พ.ศ. 2547 โดยมีกระทรวงการคลังถือหุ้นทั้งหมด ภารกิจหลัก
ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายคื อ ท�ำหน้ า ที่ ก ่ อ สร้ า งและบริ ห ารจั ด การ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ และ
บริหารจัดการทรัพย์สนิ อืน่ ของรัฐตามนโยบายรัฐบาล
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท			
เรียกโดยย่อ			
เลขทะเบียนบริษัท		
ประเภทธุรกิจ		
			
			
			
			
			
บุคลากร			
			
เว็บไซต์			
			
ทุนจดทะเบียน		
ผูส้ อบบัญชี			
ที่ตั้งส�ำนักงาน		
			
			
			
			
โทรศัพท์			
โทรสาร			
Call Center			

บริษัทย่อย

ชื่อบริษัท			
เลขทะเบียนบริษัท		
ประเภทธุรกิจ		
			
			
			
			
			
บุคลากร			
ทุนจดทะเบียน		
			
			
			
ผู้สอบบัญชี			
ที่ตั้งส�ำนักงาน		
			
			
			
			
โทรศัพท์			
โทรสาร			
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บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ำกัด
ธพส.
0105547111537
บริหารจัดการศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ รวมทั้งกิจการอื่น
ที่ต่อเนื่องกับการบริหารศูนย์ราชการ
และพัฒนาสินทรัพย์สินอื่นของรัฐ
ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย
พนักงานจ�ำนวน 168 คนและลูกจ้าง
จ�ำนวน 40 คน (ณ ธันวาคม 2562)
www.dad.co.th
www.governmentcomplex.com
258,338,120 บาท
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เลขที่ 120 อาคารธนพิพัฒน์
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
0 2142 2222
0 2143 8888-9
0 2142 2233

บริษัท ดีเอดี เอสพีวี จ�ำกัด
0105548045821
แปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ตาม
โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
ที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานของรัฐ
ภายใต้กฎหมายว่าด้วยนิติบุคคล
เฉพาะกิจ เพื่อการแปลงสินทรัพย์
เป็นหลักทรัพย์
ไม่มี
10,000 บาท โดย ธพส. ถือหุ้น
490 หุ้น เป็นเงิน 4,900 บาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 49 ของทุนที่ออก
และเรียกช�ำระแล้ว
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
เลขที่ 120 อาคารธนพิพัฒน์
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
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”
and manage 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 th
Birthday Anniversary, 5 December
B.E. 2550 (2007) and other related
businesses as well as development
of other government assets
according to its assigned policy.
There are 168 offices and
40 employees (as of December 2019).
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
th
the
King’s
80
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

ทิศทางและเป้าหมายการดําเนินงาน
Operational Trends and Goals
ธพส. ได้ก�ำหนดกรอบทิศทางและยุทธศาสตร์การด�ำเนินงาน
ซึ่งครอบคลุมเป้าหมายการพัฒนาอย่างสมดุลใน 4 มิติ คือ

DAD has established a direction framework and strategy
which covers the balanced development goals in 4 dimensions
comprised of:

1
มิติด้านการเงินและความมั่นคงยั่งยืนขององค์กร
มุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้กับองค์กร โดยการบริหาร
สินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างการเติบโตของสินทรัพย์
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ เพื่อสร้างรายได้และผลตอบแทน
ให้เต็มศักยภาพ รวมทั้งบริหารจัดการทางการเงินและงบประมาณ
ให้มีประสิทธิภาพ
Financial & Sustainability of the Organization
Focusing on creating stability and sustainability organization,
utilizing assets, creating asset growth and developing new
products and services in order to maximizing revenue and
return including managing financial and budget efficiently.

2
มิติด้านลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย
มุ่งเน้นสร้างความสัมพันธ์ และเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร
รวมถึงการยกระดับการให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ความคาดหวังของ ลูกค้า ผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนได้เสีย
Customer and Stakeholder
Focusing on building relationships and enhance the corporate’s
image including the distribution of services to meet the needs
expectations of customers, users, and stakeholders.
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3
มิติด้านกระบวนการภายใน
มุ่งเน้นปรับปรุงพัฒนาระบบงานและการบริหารจัดการองค์กร
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการบริหารจัดการอาคารให้มี
ประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานและเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม โดยส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมเพือ่ พัฒนาปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน
ทั้งระดับองค์กร และระดับหน่วยงาน
Internal Process Perspective
Focusing on improving working process and organization
management to keep update changes including building
management for efficiency standardized and environmentally
friendly by promoting the use of technology Innovations to
improve work processes both of the organizational level
and department level.

4
มิติด้านการเรียนรู้และการเติบโต
มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญและเป็นมืออาชีพ
เป็ น องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู ้ แ ละการพั ฒ นาโดยใช้ ห ลั ก การ
Knowledge Management และส่ ง เสริ ม การด�ำเนิ น งาน
โดยยึ ด หลั ก ธรรมาภิ บ าล และความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อม
Learning Perspective and Growth
Focusing on personnel development to be expert and
professional. To be an learning organization and development
based on principles of Knowledge Management and
promoting operations adhering to the principles of corporate
governance and social responsibility and environment.
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แผนยุทธศาสตร์ภาพรวมของรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. 2560-2564
State Enterprise Strategic Plan (2017-2021)
ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. 2560-2564

คณะกรรมการนโยบายและก�ำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ได้
ก�ำหนดกรอบยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจโดยมีเป้าหมายหลัก คือ
“รัฐวิสาหกิจเป็นเครื่องมือส�ำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
สู่ความมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และเพื่อให้รัฐวิสาหกิจสามารถด�ำเนิน
บทบาทในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ของประเทศในด้านต่างๆ
ได้ตามเป้าหมายและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภาครัฐจึงได้
ก�ำหนดกรอบยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจในขับเคลื่อนยุทธสาสตร์ชาติ
5 ด้าน ดังนี้

State Enterprise Strategic plan
2017-2021

The State Enterprise Policy Office (SEPO) has established
a framework for the state enterprise strategy with the main
goal of “State Enterprise is an important tool in driving the
national strategy to sustain, wealth and sustainability” and to
enable the state enterprises to play a role in supporting the
strategy of country in various fields. To meeting with goals and
being effective, The governance has therefore established
the framework of the state enterprise strategy to drive the
national strategy in 5 areas as follows;

1
ยุทธศาสตร์ที่ 1

Strategy 1

ก�ำหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจน
เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

Clearly define the role of state
enterprises to be a driving force for
national strategy.

ยุทธศาสตร์ที่ 2

Strategy 2

บริหารแผนการลงทุนให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของประเทศ

Manage investment plans in
accordance with the strategy of
the country.

2
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3
ยุทธศาสตร์ที่ 3

Strategy 3

เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน
เพื่อความยั่งยืนในระยะยาว

Strengthen financial strength for
long-term sustainability.

ยุทธศาสตร์ที่ 4

Strategy 4

สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย
4.0 และแผน DE

Support the use of
innovation and technology in line with
the Thailand 4.0 strategy and the DE plan.

ยุทธศาสตร์ที่ 5

Strategy 5

ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มี
ความโปร่งใสและมีคุณธรรม

Promote corporate governance to have
transparency and morality.

4

5
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ธพส. พ.ศ. 2561-2565
State Enterprise Strategic Plan (2018-2022)
ยุทธศาสตร์ของ ธพส. 5 ปี
(พ.ศ. 2561-2565)

5 years Strategy of DAD
(2018-2022)

ธพส. ได้มีการทบทวนยุทธศาสตร์การด�ำเนินงาน โดยได้
ก�ำหนดยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ประกอบด้วย
6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งได้มีการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานไปสู่การปฏิบัติ
ผ่านกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ดังนี้

DAD has reviewed the operational strategy and set to
5 years (2018-2022) consisting of 6 strategies which have
driven the operation into action through the strategies and
action plans as follows:

ยุทธศาสตร์ที่ 1

Strategy 1

พัฒนาทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
และสังคม
กลยุทธ์
1. สร้างผลตอบแทนทางการเงินที่เหมาะสม
กลยุทธ์
2. บริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า
กลยุทธ์
3. สร้างการเติบโตของสินทรัพย์
แผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร์
		
1. แผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
		
2. แผนพัฒนาธุรกิจศูนย์ราชการ

Developing government assets to increase
economic and social value.
Strategy 1. Create suitable financial compensation
Strategy 2. Asset management for benefits and
		 worthiness
Strategy 3. Create asset growth
Plan / Strategic Project
		
1. Property development plan
		
2. Government Complex business
		
Development Plan

ยุทธศาสตร์ที่ 2
สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย
กลยุทธ์
1. สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและ
		
ผู้มีส่วนได้เสีย
กลยุทธ์
2. ยกระดับการให้บริการและสือ่ สาร
สร้างภาพลักษณ์องค์กร
กลยุทธ์
3. บริหารจัดการอาคารให้เป็นมิตร
		
ต่อสิ่งแวดล้อม
แผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร์
		
1. แผนสร้างความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้เสีย
		
2. แผนบริหารจัดการอาคาร

Strategy 2
Building relationships with customers and
stakeholders.
Strategy 1. Build relationships with customers and
		
stakeholders
Strategy 2. Enhance service and communication
		
levels and create corporate’s image
Strategy 3. Manage the building to be friendly to
		 the environment
Plan / Strategic Project
		
1. Stakeholder relationship plan
		
2. Building management plan
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ยุทธศาสตร์ที่ 3

Strategy 3

พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
กลยุทธ์
1. พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญใน
		
ด้านพัฒนาธุรกิจและบริหารโครงการ
แผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร์
		
1. แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Professional personnel development.
Strategy 1. Develop personnel to be proficient in
		
business development and project
		
management
Plan / Strategic Project
		
1. Human resource management and
		
development plans

ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาระบบงาน เทคโนโลยี ดิจิทัล และนวัตกรรม
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบงานเทคโนโลยี ดิจิทัล และ
		
นวัตกรรม เพื่อสนับสนุนภารกิจองค์กร
กลยุทธ์
2. ยกระดับการบริหารจัดการองค์กร
		
ตามระบบประเมินผลใหม่
แผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร์
		
1. แผนงานศึกษานวัตกรรมขององค์กร
		
2. แผนปฏิบัติการดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 5
บริหารจัดการการเงินให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
1. สร้างผลตอบแทนทางการเงินที่เหมาะสม
แผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร์
		
1. แผนบริหารการเงินและงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมธรรมาภิบาลทั่วทั้งองค์กร
แผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร์
		
1. แผนการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
		
2. แผนความรับผิดชอบต่อสังคม
		
3. แผนงานการบริหารความเสี่ยงและ
		
ควบคุมภายใน
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Strategy 4
Develop digital technology platform and innovation.
Strategy 1.Develop digital technology platform and
		
Innovation to support corporate mission
Strategy 2. Elevate organization management
		
according to the new evaluation system
Plan / Strategic Project
		
1. Corporate Innovation study plan
		
2. Digital operational plan

Strategy 5
Financial management for efficiency.
Strategy 1. Create suitable financial compensation
Plan / Strategic Project
		
1. Financial and budget management plan

Strategy 6
Corporate Governance.
Strategy 1. Promoting corporate governance
		
throughout the organization
Plan / Strategic Project
		
1. Corporate governance plan
		
2. Social responsibility plan
		
3. Risk management and
		
internal control plan

ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการ
Strategic State Enterprise in Public Utility
ยุทธศาสตร์รฐั วิสาหกิจ
สาขาสาธารณูปการ

Strategic State Enterprise
in Public Utility

คณะกรรมการนโยบายและก�ำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ (คนร.)
ได้ก�ำหนดกรอบยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจโดยมีเป้าหมายหลัก คือ
“รัฐวิสาหกิจเป็นเครื่องมือส�ำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
สู่ความมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้รัฐวิสาหกิจสามารถด�ำเนิน
บทบาทในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ของประเทศในด้านต่างๆ
ได้ตามเป้าหมายและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแนวนโยบาย
ภาพรวมของรัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการ เป็นดังนี้

State Enterprise Policy Office (SEPO) has established a
framework for the strategy of state-owned enterprises with
the primary goal of “State enterprises are an important
tool in driving the national strategy to sustain wealth and
sustainability“ to enable state enterprises to play a role in
supporting the country’s strategies in various fields, acheive
goals and being effective the overall policy guidelines of
state-owned enterprises in the area of utilities are as follows

แนวนโยบายภาพรวมสาขา
สาธารณูปการ
(Umbrella Statement)

Policy guidelines for
Public utility
(Umbrella Statement)

“การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นน�้ ำ และพั ฒ นา
อสังหาริมทรัพย์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รองรับ
การเจริญเติบโตของเมือง และพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจอย่างมีคณุ ภาพ ควบคู่
ไปกับการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”
เพื่อมุ่งเน้นเป้าหมายการด�ำเนินงานของรัฐวิสาหกิจในสาขา
สาธารณูปการให้ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน การได้รับ
บริการขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึง และสร้างความเท่าเทียมกันทางสังคม
เป็ น ส� ำ คั ญ รวมถึ ง การเป็ น เครื่ อ งมื อ ของรั ฐ ในการกระจาย
ความเจริ ญ สู ่ พื้ น ที่ เ ป้ า หมาย โดยให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การดู แ ล
และรักษาสิง่ แวดล้อม

“Developing water infrastructure and real estate
development to improve the quality of life, support the
growth of the city and quality economic areas while being
environmentally friendly.
In order to focus on the operational goals of state
enterprises in the utilities field to improve the quality of life
, receiving basic basic services and create social equality
are important Including being a state tool for distributing
prosperity to target areas by paying attention to care and
protect the environment

แนวนโยบายส�ำหรับ ธพส.

Guidelines for DAD

“พิจารณาบทบาทและภารกิจขององค์กรให้เหมาะสมกับ
บริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ของประเทศ
เพิ่มศักยภาพในการด�ำเนินธุรกิจ รวมถึงบริหารจัดการองค์กร
ให้ทันสมัย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล”

“Considering the role and mission of the organization to
be suitable for the changing context to support the country’s
strategy, increase business potential including enterprise
management to be up to date by adhering to the principles
of corporate governance“.
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1

2

3

4

5

บทบาท/เป้าหมาย
การด�ำเนินงาน

การลงทุน

ฐานะการเงิน
ที่มั่นคง

เทคโนโลยี
และนวัตกรรม

ธรรมาภิบาลและ
การบริหารจัดการทีด่ ี

• พัฒนาที่ราชพัสดุ
อสังหาริมทรัพย์
ภาครัฐ
• บริหารจัดการพื้นที่
ภายในศูนย์ราชการ
• พัฒนาโครงการของรัฐ
ที่ได้รับมอบหมาย
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• มีการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์
เพื่อสร้างรายได้
ระยะยาว

• แผนการบริหาร
งบประมาณและ
ค่าใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า
และมีประสิทธิภาพ

• พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและ
เทคโนโลยีการ
ให้บริการ

• มีการขยายขอบเขต
ธุรกิจโดยให้บริหาร
เป็นผู้จัดการโครงการ
เช่น สนามกอล์ฟ
บางพระ

• แผนการบริหาร
ความเสี่ยงด้านการเงิน
เพื่อรองรับการลงทุน

• สร้างระบบ
ความปลอดภัย
มาตรฐานส�ำหรับ
ข้อมูลเพื่อตรวจจับ
ป้องกันการบุกรุก

• สนับสนุนรายงาน
การเปิดเผยข้อมูล/
รายงานประจ�ำปี
ด้าน CG ให้เป็นไป
ตามแนวทาง GRI
และรัฐบาล
• สนับสนุนการ
เป็นองค์กรสีเขียว

วิสัยทัศน์
Vision
องค์กรสมัยใหม่ในการพัฒนาทรัพย์สินของรัฐ
ให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมืออาชีพตามหลักธรรมาภิบาล
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
พัฒนาศูนย์ราชการให้ทนั สมัย และ
บริหารจัดการให้เกิดความสมดุล
Modernizing the Government
Complex with proper management

พัฒนาธุรกิจใหม่ เพือ่ เพิม่ ช่องทาง
การหารายได้ทหี่ ลากหลาย
และสร้างประโยชน์แก่รฐั
Developing new businesses to
diversify sources of income and
generate benefits to the state

1

2

3

4

พัฒนาทรัพย์สนิ ของรัฐ ให้เกิดมูลค่าเพิม่
ทัง้ ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
Generating socio-economic value
added of government assets

พัฒนาองค์กรด้วยการบริหารจัดการสมัยใหม่
Improving the capability of organization
through modern management approach
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ค่านิยมองค์กร
Core Values

C

U

P

I

C

Commitment

Unity

Professionalism

Integrity

ความรับผิดชอบ
ต่อค�ำมั่นสัญญา

ความเป็น
น�้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ความเชี่ยวชาญ
ในงาน

ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง
และผู้อื่น

Customer
Relation
ความสัมพันธ์ที่ดี
กับลูกค้า
และผู้มีส่วนได้เสีย

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
Strategic Objective
SO 1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารโครงการและ

SO 1 Enhance efficiency of project management and assets

SO 2

SO 2

SO 3
SO 4
SO 5
SO 6

สินทรัพย์ เพื่อริเริ่มโครงการพัฒนาทรัพย์สินของรัฐใหม่
ท�ำการตลาดและการสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุก
มุ่งเน้น CSR in Process
ยกระดับบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
และรองรับโครงการใหม่
พัฒนาระบบงาน เทคโนโลยี ดิจิทัล และนวัตกรรมให้ทันสมัย
บริหารจัดการทางการเงินให้มั่นคงมีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมให้องค์กร มีหลักธรรมาภิบาลตามแนวปฏิบัติที่ดี

SO 3
SO 4
SO 5
SO 6

to initiate a new state property development project
Proactively marketing and communication focusing on
CSR in Process
Enhance specialize of personnel and supporting new projects
Develop modern digital technology and innovation
Enhance stabilizing and efficiency of financial management
Encourage the organization with corporate governance
principles

เป้าประสงค์
Goal
1. องค์กรมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การด�ำเนินโครงการ

1. The organization is continuously growing under the

2.
3.

2.
3.

4.
5.
6.
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พัฒนาทรัพย์สินของรัฐที่มีประสิทธิภาพ
ยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย
บุ ค ลากรมี ขี ด สมรรถนะสู ง เพี ย งพอ สามารถขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการใหม่ๆ ได้ตามเป้าหมาย
มีระบบงาน เทคโนโลยี ข้อมูลสารสนเทศ ที่ทันสมัย สามารถ
สนับสนุนการบริหารจัดการองค์กรได้เป็นอย่างดี
มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง
ผู้มีส่วนได้เสียและลูกค้ามีความเชื่อมั่นและไว้วางใจต่อ ธพส.

4.
5.
6.

effective state property development project
Enhance the satisfaction of customers and stakeholders
Personnel‘s capability is fit to drive strategy new and
project plan to acheive the goal
Having workflows and new information technology
to support corporate management properly
Having a stability of financial status
Stakeholders and customers have confidence and
trust in DAD

ในปีี 2562 ธพส. เป็็น 1 ใน
34 หน่่วยงานที่่�มีีผลคะแนน
การประเมิินคุุณธรรมและ
ความโปร่่งใสในการ
ดำำ�เนิินงานของหน่่วยงาน
ภาครััฐ ( ITA) ระดัับดีีเยี่่�ยม (AA)

สารจากประธานกรรมการ
Message from the Chairman of the Board

Dhanarak Asset Development
Company Limited (DAD) is a state
enterprise with the mission of government’s
asset development for economic and
social value adding. The company
strives to operate business efficiently and
transparently to meet with the Principle of
Good Governance for providing quality
and fair services. The company also strives
to satisfy stakeholders in all sectors leading
to sustainable business operation that has
been another mechanism to drive national
จากความมุ่่ง� มั่่น� ดัังกล่่าว ส่่งผลให้้ในปีี 2562 development under government policies
ธพส. จึึงเป็็น 1 ใน 34 หน่่วยงานที่่�มีีผลคะแนน during 15 years.
การประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใสในการ
From such determination, in 2019,
ดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานภาครััฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ระดัับดีีเยี่่ยม
� DAD became 1 of 34 organizations with
(AA) จากทั้้�งหมด 8,299 หน่่วยงานทั่่�วประเทศ AA level of Integrity and Transparency
สำำ � หรัั บ ด้้ า นการบริิ ห ารจัั ด การองค์์ ก ร Assessment (ITA) from 8,299 organizations
ธพส. ได้้ รัั บ การเสนอชื่่� อ เข้้ า รัั บ รางวัั ล throughout Thailand. For management,
รัั ฐ วิิ ส าหกิิ จดีี เด่่ น ต่่ อ เนื่่� อ งเป็็ น ปีี ที่่� 4 DAD has continuously been nominated
SOE Award on internal audit as
โดยได้้ รัั บ รางวัั ล การพัั ฒ นาองค์์ ก รดีีเด่่ น to receive
th
ด้้านการตรวจสอบภายใน ด้้านการดำำ�เนิินงาน the 4 year. For operation, DAD gained
ธพส. มีีความก้้ าวหน้้ าไปมาก ทั้้�ง ภารกิิ จ rapid progress on development and
ในการพัั ฒ นาและบริิ ห ารศูู น ย์์ ร าชการฯ management of the Government
บริิษััท ธนารัักษ์์พััฒนาสิินทรััพย์์ จำำ�กััด
(ธพส.) รััฐวิิสาหกิิจที่่�มีีพัันธกิิจในการพััฒนา
ทรััพย์์สินิ ของรััฐให้้เกิิดมููลค่่าเพิ่่ม� ทางเศรษฐกิิจ
และสัังคม มุ่่�งมั่่�นที่่�จะดำำ�เนิินกิิจการอย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ โปร่่งใส สอดคล้้องกัับหลัักการ
กำำ �กัั บ ดูู แ ลกิิ จ การที่่� ดีี เพื่่� อ ให้้ ก ารบริิ ก าร
มีีคุุณภาพ เป็็นธรรม และสร้้างความพึึงพอใจ
แก่่ ผู้้� มีีส่่ ว นได้้ เ สีียทุุกภาคส่่ ว น อัั น นำำ � ไปสู่่�
ความยั่่�งยืืนในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ซึ่่ง� เป็็นกลไกหนึ่่ง�
ที่่� จ ะช่่ วยขัั บ เคลื่่� อ นการพัั ฒ นาประเทศ
ตามนโยบายรััฐบาล มาตลอดระยะเวลา 15 ปีี
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ซึ่่�งอยู่่�ระหว่่างก่่อสร้้างโครงการพััฒนาพื้้�นที่่�ส่่วนขยาย โซน C
และโครงการพััฒนาทรััพย์์สิินอื่่�นของรััฐซึ่่�งอยู่่�ระหว่่างดำำ�เนิินงาน
อาทิิ โครงการก่่ อ สร้้า งอาคารสำำ�นััก งาน ซอยพหลโยธิิ น 11
โครงการบริิ ห ารศูู น ย์์ ป ระชุุมและแสดงสิิ น ค้้ า นานาชาติิ
เฉลิิ มพร ะเกีียรติิ 7 รอบพระชนมพรรษา จัั ง หวัั ด เชีียงใหม่่
นอกจากนี้้� ธพส. ยัังได้้รัับความไว้้วางใจให้้ศึึกษาความเป็็นไปได้้
ในการดำำ�เนิินโครงการก่่อสร้้างอาคารสำำ�นัักงานให้้กัับหน่่วยงาน
ราชการอีีกหลายโครงการ นัับได้้ว่่าเป็็นอีีกปีีแห่่งความภาคภููมิิใจ
ของ ธพส.
ความสำำ�เร็็จทั้้�งในด้้านการบริิหารจััดการ การดำำ�เนิินงาน
และความน่่าเชื่่�อถืือของ ธพส. ถืือว่่าเป็็นปััจจััยสำำ�คััญประการหนึ่่�ง
ที่่� ก ระทรวงการคลัั ง ในฐานะผู้้� ถืื อ หุ้้�น และหน่่ วย งานกำำ �กัั บ
รวมถึึงหน่่วยงานผู้้�ใช้้บริิการต่่าง ๆ ให้้ความเชื่่�อมั่่�นและไว้้วางใจ
สนัับสนุุนพร้้อมร่่วมผลัักดัันให้้ ธพส. บรรลุุผลสััมฤทธิ์์�ได้้ตาม
พัันธกิิจขององค์์กร
อย่่างไรก็็ตาม ความผัันผวนทางเศรษฐกิิจและการเปลี่่ย� นแปลง
อย่่างรวดเร็็วของเทคโนโลยีี ส่่งผลให้้ธุุรกิิจต้้องเผชิิญกัับความ
ท้้าทายในหลายรููปแบบ การปรัับตััวเพื่่�อเพิ่่�มขีีดความสามารถ
ในการดำำ � เนิิ น ธุุรกิิ จด้้วย การนำำ�นวััตกรรมมาปรัับ ใช้้ให้้ เกิิ ด ขึ้้� น
เป็็นรููปธรรมในองค์์กร จะสามารถช่่วยสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้กัับ
การพััฒนาธุุรกิิจ การให้้บริิการ ควบคู่่�ไปกัับการสร้้างความยั่่�งยืืน
แก่่สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม ธพส. จึึงถืือเป็็นเป้้าหมายสำำ�คััญอย่่างยิ่่�ง
ที่่�ต้้องเร่่งดำำ�เนิินการ เพื่่�อขัับเคลื่่�อนองค์์กรสู่่�การเติิบโตให้้สอดรัับ
กัับสภาวการณ์์ปััจจุุบััน
ผม ในฐานะประธานกรรมการ ธพส. ขอขอบคุุณผู้้�ถืือหุ้้�น
และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม ที่่�ให้้ความไว้้วางใจตลอดปีีที่่�ผ่่านมา
ธพส. จะยัังคงมุ่่�งพััฒนาศัักยภาพ เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการ
พััฒนาทรััพย์์สิินของรััฐ อัันเป็็นกลไกสำำ�คััญในการสร้้างมููลค่่าเพิ่่�ม
ทางเศรษฐกิิจและสัังคม ให้้มีีความมั่่�นคง มั่่ง� คั่่ง� และยั่่ง� ยืืนตลอดไป

(นายยุุทธนา หยิิมการุุณ)
(Mr. Yuttana Yimgarund)

ประธานกรรมการ ธพส.
Chairman of the Board
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Complex that was under the construction project
of Zone C extension and other government asset
development projects that were under processing,
for example, Phaholyothin 11 Office Building Construction
Project, Chiang Mai International Exhibition and
Convention Center Management Project. Moreover,
DAD was also trusted to conduct the feasibility study on
office building construction projects for many government
agencies. It could be said that the year of 2019 was
the year of pride of DAD.
The success on management, operation, and reliability
of DAD is considered as another important factor that is
trusted by the Ministry of Finance, as a shareholder, governing
agencies, and clients who mutually support and impel DAD
to achieve the company’s missions.
However, economic fluctuations and rapid changes of
technology causes the company to encounter with various
kinds of challenging therefore the company is required
to adjust ourselves to improve our capability on business
operation by applying innovations. This adjustment will help
to add value of business development and services providing
along with social and environmental sustainability building.
Therefore, this adjustment is considered as the essential goal
of DAD that should be accelerated to drive our company
to be grown and suitable for current situation.
I, as the Chairman of the Board would like to thank all
shareholders and stakeholders for your trust during the last
year. DAD still strives to develop our potential on government
asset development that is the crucial mechanism to add
social and economic value for wealth, stability and suitability.

ความสำำ�เร็็จตลอดระยะเวลา
15 ปีีที่่�ผ่่านมา ส่่วนหนึ่่�งมาจาก
ความเชื่่�อมั่่�นที่่�ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ไว้้วางใจมอบให้้ ซึ่่�ง ธพส.
ระลึึกถึึงอยู่่�เสมอมา

สารจากกรรมการผู้จัดการ
Message from the Managing Director
ปีี 2562 ถืือเป็็นอีีกปีีแห่่งความภาคภููมิใิ จ
ที่่� บ ริิ ษัั ท ธนารัั ก ษ์์ พัั ฒ นาสิิ น ทรัั พ ย์์ จำำ �กัั ด
(ธพส.) บริิหารจััดการองค์์กรและโครงการต่่างๆ
รวมทั้้� ง ยัั ง ได้้ รัั บ รางวัั ล อีีกหลายด้้ า นอย่่ า ง
ต่่อเนื่่�อง ท่่ามกลางความท้้าทายใหม่่ในการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�ต้้องปรัับตััว เพื่่�อเพิ่่�มศัักยภาพ
ในการรองรัั บ การดำำ � เนิิ น งานในอนาคตที่่� มีี
แนวโน้้มขยายตััวสูงู ขึ้้น� ทั้้ง� จากภารกิิจหลัักในการ
บริิหารจััดการศููนย์์ราชการเฉลิิมพระเกีียรติิ
๘๐ พรรษา ๕ ธัันวาคม ๒๕๕๐ และการผลัักดััน
โครงการพััฒนาพื้้�นที่่�ส่่วนขยายศููนย์์ราชการฯ
โซน C ให้้สามารถเริ่่�มก่่อสร้้างได้้ในปีี 2563
ตลอดจนภารกิิจเพิ่่ม� เติิมให้้ ธพส. เข้้าบริิหาร
โครงการลงทุุนใหม่่ ซึ่่ง� แต่่ละโครงการมีีบริิบท
ทางธุุรกิิจแตกต่่างจากประสบการณ์์ที่ผ่่� า่ นมา
จากผลการดำำ�เนิินงาน ธพส. สามารถ
บริิหารโครงการต่่างๆ ให้้เป็็นไปตามแผนและ
เป้้าหมายที่่�วางไว้้ คืือ โครงการพััฒนาพื้้�นที่่�
ส่่วนขยายศููนย์์ราชการฯ โซน C ที่่�รุุดหน้้า
ไปมาก สามารถลงนามสััญญาจ้้างที่่�ปรึึกษา
ได้้ครบทุุกงาน ได้้แก่่ งานบริิหารโครงการ
งานออกแบบรายละเอีียด งานศึึกษาออกแบบ
ระบบขนส่่งมวลชนและทบทวนระบบจราจร

The year of 2019 is considered as
the year of pride which Dhanarak Asset
Development Company Limited (DAD)
was able to manage the company and
projects as well as receive many awards
encountered with new challenges on
business operation requiring adjustment
for improving our potential and supporting
future operation that seems to be highly
expanded including the major mission
of management of the Government
Complex Commemorating His Majesty
the King’s 80 th Birthday Anniversary,
5th December, 2007 and acceleration of
construction project of Zone C extension
that should be constructed in 2020.
In addition, the company was also
assigned to manage many new invested
projects with new business context that is
different from DAD’s existing experiences.
From the company’s performance,
DAD was able to manage projects to
meet with defined goals and plans, i.e.:
the progress of the construction project
of Zone C extension that was ready for
contract signing in all fields including
project management, detail design,
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โดยรวมศููนย์์ราชการฯ งานศึึกษาด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม และงานควบคุุม
การก่่อสร้้าง รวมทั้้�ง งานก่่อสร้้างเสาเข็็มทิิศเหนืือและทิิศใต้้
และการจัั ดหาแหล่่ ง เงิิ น ทุุนรองรัั บ การดำำ � เนิิ น งานในรูู ป แบบ
สััญญาเงิินกู้้� 1,500 ล้้านบาท โดยพร้้อมเริ่่ม� งานในเดืือนมกราคม 2563
โครงการก่่อสร้้างอาคารสำำ�นัักงาน ซอยพหลโยธิิน 11 ที่่�สามารถ
ดำำ�เนิินการได้้ตามแผนที่่ว� างไว้้ โครงการศููนย์์ประชุุมและแสดงสิินค้้า
นานาชาติิเฉลิิมพระเกีียรติิ 7 รอบพระชนมพรรษา จัังหวััดเชีียงใหม่่
ซึ่่ง� ธพส. ได้้รับั มอบหมายให้้เข้้าบริิหารจััดการตั้้�งแต่่วันั ที่่� 15 เมษายน
2562 เป็็นต้้นมา โครงการสนามกอล์์ฟบางพระ จัังหวััดชลบุุรีี
ซึ่่ง� เข้้าบริิหารงานตั้้ง� แต่่วันั ที่่� 13 ตุุลาคม 2560 และได้้รับั การขยาย
เวลาให้้บริิหารงานออกไปสิ้้น� สุุดวัันที่่� 12 เมษายน 2563
ด้้วยความทุ่่�มเทดัังกล่่าว ส่่งผลให้้ ธพส. มีีสิินทรััพย์์รวม
19,753.983 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อน 151.686 ล้้านบาท
รายได้้รวม 2,988.654 ล้้านบาท เพิ่่มขึ้้
� น� จากปีีก่อ่ น 348.490 ล้้านบาท
เป็็นผลมาจากรายได้้ค่่าบริิการพื้้�นที่่�เช่่าสำำ�นัักงานของหน่่วยงาน
ภาครััฐ 43.076 ล้้านบาท การเพิ่่มขึ้้
� น� ของรายได้้ค่า่ เช่่าและค่่าบริิการ
พื้้น� ที่่ธุุรกิ
� จิ 33.739 ล้้านบาท และรายได้้ค่า่ บริิการศููนย์์ประชุุมและ
แสดงสิินค้้านานาชาติิฯ จัังหวััดเชีียงใหม่่ในขณะที่่ห� นี้้สิ� นิ รวมลดลง
จากปีีก่อ่ น 36.191 ล้้านบาทหรืือลดลงร้้อยละ 0.2
ความสำำ�เร็็จตลอดระยะเวลา 15 ปีีที่ผ่่� า่ นมา ส่่วนหนึ่่ง� มาจาก
ความเชื่่�อมั่่�นที่่�ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียไว้้วางใจมอบให้้ ซึ่่�ง ธพส. ระลึึกถึึง
อยู่่�เสมอมา และขอให้้คำ�มั่่
ำ น� ว่่า ผู้บ้� ริิหารและผู้ป้� ฏิิบัติั งิ านจะมุ่่ง� มั่่น�
เพิ่่มขีี
� ดความสามารถเพื่่อ� พััฒนาการบริิการให้้ก้า้ วไปสู่่�ความเป็็นเลิิศ
ด้้วยนวััตกรรมสมััยใหม่่ ที่่�เข้้าถึึงได้้อย่่างเป็็นธรรม โดยยึึดถืือ
คุุณภาพชีีวิิตและความต้้องการของผู้้�รัับบริิการเป็็นสำำ�คััญ ดัังค่่า
นิิยมที่ยึ่� ดึ เป็็นแนวทางในการดำำ�เนิินงานของ ธพส. C U P I C :
Commitment, Unity, Professionalism, Integrity และ Customer
Relation

(นายนาฬิิกอติิภััค แสงสนิิท)
(Mr. Nalikatibhag Sangsnit)

กรรมการบริิษััท และกรรมการผู้้�จััดการ
Board of Directors and Managing Director
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study on mass transit system design, traffic system
reviewed by the Government Complex, environmental
study and construction supervision including foundation
works for northern and southern directions, whereas the
company also procuring for the source of fund of this
project by making the Loan Agreement in the amount
of 1.5 billion baht and the construction would be started
in January 2020; Phaholyothin 11 Office Building
Construction Project that could be operated as plan;
Chiang Mai International Exhibition and Convention Center
Management Project that had been managed since
April 15th, 2019; Bangpra International Golf Club in Chonburi
Province that had been managed since October 13th, 2017
and extended to April 12th, 2020.
With such dedication, DAD earns the total asset of
19,753.983 million baht that is increased by 151.686 million baht
from the last year with the total income of 2,988.654 million
baht that is increased by 348.490 million baht from the last
year. This higher amount of income and asset earns from the
rental fee of office spaces rented by government agencies
in the amount of 43.076 million baht, higher rental fee rate
of business space rental fee, service fee in the amount
of 33.739 million baht, and service fee obtained from
International Exhibition and Convention Center in Chiang Mai.
On the other hand, the company’s total debt is reduced
by 36.191 million baht from the last year or decreased 0.2%.
A part of the success of these 15 years is confidence
of stakeholders given to DAD and we always realize on
this fact. Therefore, we would like to give our commitment
that our executives and operators will strive to improve our
potential and capability to develop our services to be excellent
through modern innovations that can be approached fairly.
We will mainly consider on quality of life and demands
of clients as defined by the company’s values, i.e.,
C U P I C : Commitment, Unity, Professionalism, Integrity, and
Customer Relation.

คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors

1

นายยุุทธนา หยิิมการุุณ
Mr. Yuttana Yimgarund

ประธานกรรมการ
Chairman of the Board

2

นางสาวอมรรัตน์ กล�่ำพลบ
Ms. Amornrat Klamplob

กรรมการ
Director

3นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล

Ms. Ruenvadee Suwanmongkol

กรรมการ
Director

4

นายธรรมนิิตย์์ สุุมัันตกุุล

Mr. Thamanit Sumantakul

กรรมการ
Director
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9

7

นายนาฬิิกอติิภััค แสงสนิิท
Mr. Nalikatibhag Sangsnit

กรรมการและเลขานุุการ
Director and Secretary

นายทวารััฐ สููตะบุุตร
Mr. Twarath Sutabutr

6

นางศิิริิพร นพวััฒนพงศ์์

กรรมการ
Director

กรรมการ
Director

นายชลััช ชิินธรรมมิิตร์์

Mr. Chalush Chinthammit

กรรมการ
Director
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8

นายปกรณ์์ อาภาพัันธุ์์�
Mr. Pakorn Apaphant

5

กรรมการ
Director

Mrs. Siriporn Nopwattanapong

ประวัติคณะกรรมการบริษัท

Personal Profile of Board of Directors
นายยุทธนา หยิมการุณ
Mr. Yuttana Yimgarund
อายุ 58 ปี

• ประธานกรรมการ

Age 58 years

ธพส.

ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2563)
• อธิบดีกรมธนารักษ์
• กรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
• กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
การอบรม
• หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 2
	สถาบัันพััฒนาบุุคลากรด้้านการคลัังและบััญชีีภาครััฐ กรมบััญชีีกลาง
• หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง
(นยปส.) รุ่นที่ 3 ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�ำหรับนักบริหารระดับสูง
(ปปร.) รุ่นที่ 13 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 71 ส�ำนักงาน ก.พ.
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 25
	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 18 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
• หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ
และองค์การมหาชน รุ่นที่ 17 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ
	สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 5
	สถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
• หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 208/2015
	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Chairman of the board

Other Current Positions
(As of 1 January 2020)
• Director-General of The Treasury Department
• Director of Metropolitan Rapid Transit Authority
• Director of Government Housing Bank
Educational Background
• Master of Public Administration Program,
National Institute of Development Administration
• Bachelor of Laws, Ramkhamhaeng University
Trainings
• Advance Public Fiscal Program Class 2, Public Fiscal and Accounting
Personel Development Institute (PFAPDI), The comptroller General’s
Department
• Executive Strategy Program on Prevention and Suppression of Corruption at
the High Level Class 3, Office of the National Anti-Corruption Commission
• Politics and Governance in Democratic Systems for Executives Program
Class 13, King Prajadhipok’s Institute
• The Civil Service Executive Program fo Senior Civil Servants (Class 71),
Office of the Civil Service Commission
• Diploma, National Defence College, the Joint State-Private Sector Course,
Class 25, the National Defence College of Thailand (NDC)
• Capital Market Academy Programs (CMA.) Class 18.
Capital Market Academy
• Corporate Governance for Director and Senior Executive of State
Enterprises and Public Organization Class 17, King Prajadhipok’s Institute
• Top Executive for State Enterprises Law program,
Office of the Council of State
• Public Law Certificate program, Thammasat University
• Director Certification Program (DCP), Class 208/2015
Thai Institute of Directors
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ประสบการณ์์การทำำ�งาน
• รองปลัดกระทรวงการคลัง
• หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง
• ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง
• ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร กรมศุลกากร
• รองอธิบดีกรมศุลกากร
• ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง กรมศุลกากร
• ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานศุลกากร ภาคที่ 1 กรมศุลกากร
• ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง
• ไม่มี*
การถืือหลัักทรััพย์์ ในบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง
• ไม่มี*
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น ธพส. (ร้้อยละ)
• ไม่มี*
การมีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียใน ธพส.
• ไม่มี*
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการด้้วยกััน
• ไม่มี
ประวััติิการกระทำำ�ผิิดกฎหมายในระยะ 10 ปีี ย้้อนหลััง
• ไม่มี
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Work Experience

• Duputy Permanent Secretary of Ministry of Finance
• Head of Inspector of Ministry of Finance
• Inspector of Ministry of Finance
• System Control advisor of The Customs Department Thai Customs
• Deputy Director-General of Thai Customs
• Director of Laem Chabang Port Customs Office, Thai Customs
• Director of Customs Office Area 1, Thai Customs
• Director of Central office, Thai Customs
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

นางสาวอมรรััตน์์ กล่ำำ��พลบ
Ms. Amornrat Klamplob
อายุุ 57 ปีี

• กรรมการ ธพส.
• ประธานกรรมการบริหาร
• ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์
• กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นในปััจจุุบััน
(ข้้อมููล ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2563)
• ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กรมธนารักษ์

• กรรมการบริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จ�ำกัด

คุุณวุุฒิิการศึึกษา
• ปริญญาโท สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณทิต (ภาควิชาเคหพัฒนศาสตร์)
	จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (ภาควิชาการเงินและการธนาคาร)
มหาวิิทยาลััยกรุุงเทพ
การอบรม
• หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 278/2019
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
• หลักสูตรการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในทีร่ าชพัสดุ
กรมธนารัักษ์์
• หลักสูตรขั้นสูง “ผู้น�ำองค์การสู่อนาคต” (Futuristic Leadership) กรมธนารักษ์
• หลักสูตรการประเมินราคาทรัพย์สิน (Property Valuation Course)		
มูลนิธิสถาบันธนารักษ์ศึกษา
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ส�ำนักงาน ก.พ.
ประสบการณ์์ทำำ�งาน
• กรรมการองค์การคลังสินค้า
• รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ด้านที่ราชพัสดุ
• ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร กรมธนารักษ์
• ธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี
• ธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ ธพส.
• ไม่มี*
การถืือหลัักทรััพย์์ ในบริิษััทอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง
• ไม่มี*
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น ธพส. (ร้้อยละ)
• ไม่มี*
การมีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียใน ธพส.
• ไม่มี*
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการด้้วยกััน
• ไม่มี
ประวััติิการกระทำำ�ผิิดกฎหมายในระยะ 10 ปีี ย้้อนหลััง
• ไม่มี

Age 57 years

• Director
• Member of the Executive Committee
• Chairman of the Public Relations Committee
• Member of the Nomination and Remuneration

Committee

Other Current Positions
(As of 1 January 2020)
• Consultant of the Treasury Department (State Property)
• Director of the Syndicate of thai Hotels & Tourists
Enterprises Limited Committee
Educational Background
• Master of Achitecture (Housing Management), Chulalongkorn University
• Bachelor of Business Administration (B.B.A.) (Finance and Banking),
Bangkok University
Trainings
• Director Certificate Program (DCP), Class 278/2019,
Thai Institute of Directors Association (IOD)
• Feasibility Study of Real Estate Development Projects in the Royal Property
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 Public Warehouse Organization
• Deputy Director-General of the Treasury Department (The state property)
• Director of Bangkok State Property Management Bureau,
the Treasury Department
• Director of Pathum Thani Provincial Treasury
• Director of Prachuap Khiri Khan Provincial Treasury
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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นางสาวรื่่�นวดีี สุุวรรณมงคล
Ms. Ruenvadee Suwanmongkol
อายุุ 55 ปีี

Age 55 years

ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นในปััจจุุบััน
(ข้้อมููล ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2563)
• เลขาธิการส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• กรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.)
• กรรมการ คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และประธานคณะอนุุกรรมการดำำ�เนิินการศึึกษาและพััฒนาระบบการบริิหารงานภาครััฐ
	สำำ�นัักงานคณะกรรมการกฤษฎีีกา

Other Current Positions
(As of 1 January 2020)
• Secretary-General, Securities and Exchange Commission, Thailand
• Director of Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives
• Member of Law Development Committee, the Council of State

• กรรมการ ธพส.
• ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
• ประธานกรรมการความเสี่ยง

• อ.ก.พ. วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ
	สำำ�นัักงานคณะกรรมการข้้าราชการพลเรืือน

คุุณวุุฒิิการศึึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) Walter A.Haas School of Business,
University of California at Berkeley, the United States of America
• ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (L.L.M.) Harvard Law School,
the United States of America
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง)
	จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
การอบรม
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. รุ่นที่ 29) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 127/2010
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 15
สถาบัันพััฒนาข้้าราชการฝ่่ายตุุลาการศาลยุุติิธรรม สำำ�นัักงานศาลยุุติิธรรม
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 25
	วิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร
• หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง
(นยปส.) รุ่่�นที่่� 5 สำำ�นัักงานคณะกรรมการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิตแห่่งชาติิ
• หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 2 ส�ำนักงบประมาณ
• หลักสูตรผู้บริหารงานกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 6 			
ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประสบการณ์์ทำำ�งาน
• กรรมการ คณะกรรมการวิชาการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ บริษัท IRPC
• อธิบดีกรมบังคับคดี
• อธิบดีกรมคุมประพฤติ
• รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
• ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
• ผู้อ�ำนวยการส�ำนักกฎหมาย ส�ำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
• รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานกิจการยุติธรรม
• ช่วยปฏิบัติราชการทางศูนย์อ�ำนวยการบริหาร จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ ธพส.
• ไม่มี*
การถืือหลัักทรััพย์์ ในบริิษััทอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง
• ไม่มี*
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น ธพส. (ร้้อยละ)
• ไม่มี*
การมีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียใน ธพส.
• ไม่มี*
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการด้้วยกััน
• ไม่มี
ประวััติิการกระทำำ�ผิิดกฎหมายในระยะ 10 ปีี ย้้อนหลััง
• ไม่มี
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• Director
• Chairman of the Remuneration
• Chairman of the Risk Committee

• Member of Office of the Civil Service Commission (OCSC.)

Educational Background
• Master of Business Administration (M.B.A.),
Walter A. Haas School of Business, University of California, Berkeley,
the United States of America
• Master of Laws (LL.M.), Harvard Law School, the United States of America
• Bachelor of Laws (LL.B.) (First Class Honors with Gold Medal),
Chulalongkorn University
Trainings

• Capital Market Academy Leadership Program (Class 29), Capital Market Academy

• Director Certificate Program (DCP), Class 127/2010,
Thai Institute of Directors Association (IOD)
• The Program of Senior Executive of Justice Administration, Class 15,
National Justice Academy, Judicial Training Institute,
Office of Courts of Justice
• Diploma, National Defence College, the Joint State-Private Sector Course,
Class 25, the National Defence College of Thailand (NDC)
• The Anti-Corruption Strategic Management Course for Senior Executive,
Class 5, Office of the National Anti-Corruption Commission
• Budgeting for Senior Executives Program, Class 2, Bureau of Budget
• Government Senior Legal Executives Training Program, Class 6,
Office of the Council of State
Work Experience
• Director (Academic committee ) of The National Legislative Assembly
• Exprert Committee of IRPC Plc.
• Director-General of Legal Execution Department
• Director-General of the Department of Probation, Ministry of Justice
• Deputy Director-General of the Rights and Liberties Protection Department,
Ministry of Justice
• Inspector General of the Ministry of Justice
• Director of the Office of Legal Affairs, the Office of the Permanent Secretary
• Deputy Director of the Office of Justice Affairs, Ministry of Justice
• Southern Border Provinces Administrative Centre
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

นายธรรมนิิตย์์ สุุมัันตกุุล
Mr. Thamanit Sumantakul
อายุุ 64 ปีี

Age 64 years

และความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
• กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

Corporate Social Responsibity Committee
• Director of the Nomination and Remuneration
Committee

• กรรมการ ธพส.
• ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ

• Director
• Chairman of the Corporate Governance and

ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นในปััจจุุบััน
(ข้้อมููล ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2563)
• กรรมการกฤษฎีกา
คุุณวุุฒิิการศึึกษา
• เนติบัณทิตไทย
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 52 (พ.ศ. 2549 - 2550)
• การป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (2550)
ประสบการณ์์ทำำ�งาน
• รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
• กรรมการร่างกฎหมายประจ�ำ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
• ผู้อ�ำนวยการศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
• ผู้อ�ำนวยการกองยกร่างกฎหมาย ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
• กรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยบูรพา
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ ธพส.
• ไม่มี*
การถืือหลัักทรััพย์์ ในบริิษััทอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง
• ไม่มี*
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น ธพส. (ร้้อยละ)
• ไม่มี*
การมีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียใน ธพส.
• ไม่มี*
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการด้้วยกััน
• ไม่มี
ประวััติิการกระทำำ�ผิิดกฎหมายในระยะ 10 ปีี ย้้อนหลััง
• ไม่มี

Other Current Positions
(As of 1 January 2020)
• Councilor of State
Educational Background
• The Barrister
• Bachelor of Laws, Thammasat University
Trainings
• Senior Executive Program I, Class 52 (2006-2007)
• National Defence Course, Thailand National Defence College (2007)
Work Experience
• Deputy Secretary-General of the Council of State
• Permanent Law Councillor (Senior Expert)
• Director of the Federal Law Information Center,
the Office of the Council of State
• Director of the Legal Drafting Division, the Office of the Council of State
• Member of the Financial and Property Management Committee,
Burapha University
Position in affiliated companies
• None*
Ownership in affiliated companies
• None*
Percentage of ownership in DAD’s shares
• None*
Interest in DAD
• None*
Family relations with other directors
• None
History of legal offence during the last 10 years
• None
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นายชลััช ชิินธรรมมิิตร์์
Mr. Chalush Chinthammit
อายุุ 50 ปีี

Age 50 years

ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นในปััจจุุบััน
(ข้้อมููล ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2563)
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีบีจีไอ จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการและเลขาธิการ สมาคมผู้ผลิตน�้ำตาลและชีวพลังงานไทย
• กรรมการในคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติอ้อยและน�้ำตาลทราย
• อุปนายก สมาคมการค้าผู้ผลิตเอทานอลไทย
• ประธานกรรมการ บริษัท โคลอสซอล อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
• กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
• กรรมการบริษัท โรงไฟฟ้าน�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท น�้ำตาลสะหวันนะเขด จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จ�ำกัด

Other Current Positions
(As of 1 January 2020)
• President of BBGI PCL.
• Director and Deputy Managing Director of Khon Kaen SugarIndustry PCL.
• Director / Secretary of Thai Sugar and Bio-Energy Producers Association
• Director of The committee according to act of cane and sugar.
• Vice president of Thai-ethanol Association
• President, Colossal International Co., Ltd.
• Director of MMP Conreration
• Director of Khon Kaen Sugar Power Plant Co., Ltd.
• Director of KSL Agro and Trading Co., Ltd.
• Director of Savannakhet Sugar Corporation

• กรรมการ ธพส.
• ประธานกรรมการตรวจสอบ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

กรรมการ บริษัท อ่อนนุช ก่อสร้าง จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท ไทยชูการ์มิลเลอร์ จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท ราชาเซรามิค จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท ราชาปอร์ซเลน จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท เช็งเพรส จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท พารารวมโชค จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท ชนารัตน์ จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท เกาะกงแพลนเตชั่น จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท ชินกิจ จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท ราชาโซลาร์ แมททีเรียล จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท บางจาก ไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จ�ำกัด (BBE)
กรรมการ บริษัท เค เอส แอล เรียลเอสเทต จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท เคเอสแอล กรีนอินโนเวชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท เคอรี่เอ็กเพรส (ประเทศไทย) จ�ำกัด

คุุณวุุฒิิการศึึกษา
• บริหารธุรกิจมหาบัณทิต (M.B.A.) (Finance and Banking),
Mercer University, the United States of America
• บริหารธุรกิจบัณฑิต เอกการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรม
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 21/2004
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 10 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 6 		
สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.)
รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
• หลักสูตร “BRAIN” การปฏิรูปธุรกิจ-สร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุ่นที่ 2
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ ธพส.
• กรรมการบริษัท ดีเอดี เอสพีวี จ�ำกัด (ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2559)
การถืือหลัักทรััพย์์ ในบริิษััทอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง
• ไม่มี*
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น ธพส. (ร้้อยละ)
• ไม่มี*
การมีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียใน ธพส.
• ไม่มี*
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการด้้วยกััน
• ไม่มี
ประวััติิการกระทำำ�ผิิดกฎหมายในระยะ 10 ปีี ย้้อนหลััง
• ไม่มี
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• Director
• Chairman of the Audit Committee

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Director of KSL Export Trading Co.,Ltd.
Director of Onnuch Construction Co., Ltd.
Director of Thai Sugar Millers Corp. Ltd.
Director of Chengteh Chinaware (Thailand) Co.,Ltd.
Director of Rajaporcelain Co.,Ltd.
Director of KSL Sugar Holding Co.,Ltd.
Director of Seng press Co., Ltd
Director of Pararuamchok Co., Ltd.
Director of Chanarat Co., Ltd.
Director of Koh Kong Plantation Co., Ltd.
Director of Chinnakit Co., Ltd.
Director of Rajasolar Material Co., Ltd.
Director of Bangchakbiofuel Co.,Ltd.
Director of Bangchakbioethanol (Chachoengsao) Co.,Ltd.
Director of KSL Real Estate Co.,Ltd.
Director of KSL Greeninnovation Plc.
Director of Kerryexpress (Thailand) Co.,Ltd.

Educational Background
• Master of Business Administration (M.B.A.) (Finance and Banking),
Mercer University, the United State of America
• Bachelor of Business Administration (B.B.A.) (Finance and Banking),
Assumption University
Trainings
• Director Accreditation Program (DAP) Class 21/2004,
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
• Business Revolution and Innovation Network Program Class 2
Position in affiliated companies
• Director of DAD SPV Co., Ltd. (since 27 April 2016)
Ownership in affiliated companies
• None*
Percentage of ownership in DAD’s shares
• None*
Interest in DAD
• None*
Family relations with other directors
• None
History of legal offence during the last 10 years
• None

นายปกรณ์์ อาภาพัันธุ์์�
Mr. Pakorn Apaphant
อายุุ 51 ปีี

• กรรมการ ธพส.
• กรรมการตรวจสอบ
• ประธานกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร
• ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและ

	พิิจารณาค่่าตอบแทนของกรรมการผู้้�จััดการ

ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นในปััจจุุบััน
(ข้้อมููล ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2563)
• ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เน็กซ์พอยท์ จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการบริหารส�ำนักงานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
• กรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
• กรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

คุุณวุุฒิิการศึึกษา
• ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) (Civil Engineering),
Purdue University, Indiana, the United States of America
• ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Sc.) Engineering (Civil Engineering),
Purdue University, Indiana, the United States of America
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้า เจ้้าคุุณทหาร ลาดกระบััง
การอบรม
• หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ของรััฐวิิสาหกิิจและองค์์การมหาชน รุ่่�นที่่� 17 สถาบัันพระปกเกล้้า
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
	สำำ�หรัับนัักบริิหารระดัับสููง รุ่่�นที่่� 20 (ปปร.20) สถาบัันพระปกเกล้้า
• หลักสูตรพลังงานส�ำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ (EEP 1) สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ (4ส) 		
สถาบันพระปกเกล้า
• Audit Committee Program (ACP) รุ่น 34/2011
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 72/2008
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
• หลักสูตรผู้น�ำการเมืองยุคใหม่ รุ่น 3 (นมป.3) สถาบันพระปกเกล้า
ประสบการณ์์ทำำ�งาน
• กรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบบริษทั ตะวันออกพาณิชย์ลสี ซิง่ จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ดาต้า มายนิ่ง จ�ำกัด
• กรรมการบริหาร ส�ำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ 		
(องค์การมหาชน)
• ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
• หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา ส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องค์์การมหาชน)
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ ธพส.
• กรรมการบริษัท ดีเอดี เอสพีวี จ�ำกัด (ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560)
การถืือหลัักทรััพย์์ ในบริิษััทอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง
• ไม่มี*
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น ธพส. (ร้้อยละ)
• ไม่มี*
การมีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียใน ธพส.
• ไม่มี*
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการด้้วยกััน
• ไม่มี
ประวััติิการกระทำำ�ผิิดกฎหมายในระยะ 10 ปีี ย้้อนหลััง
• ไม่มี

Age 51 years

• Director
• Member of the Audit committee
• Chairman of the Information and Communication

Management Committee
• Chairman of the Performance evaluation and
the Nomination and Remuneration
(for Managing Director) Committee

Other Current Positions
(As of 1 January 2020)
• Chairman of the board of Nex Point Parts PCL.
• Member of the Executive Director of Geo-Informatics and Space
Technology Development Agency (Public Organization)
• Director of Expressway Authority of Thailand
• Director of Electricity Generating Authhority of Thailand
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 and the Audit Committee of Eastern Commercial Leasing PCL.
• Director of Data Mining Co., Ltd.
• Member of the Executive Committee of
Software Industry Promotion Agency (Public Organization)
• Specialist of National Disaster Warning Center
• Head of Research and Development Group of GISTDA
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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นายทวารััฐ สููตะบุุตร
Mr. Twarath Sutabutr
อายุุ 50 ปีี

• กรรมการ ธพส.
• กรรมการบริหาร
• กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทน

ของกรรมการผู้้�จััดการ

ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นในปััจจุุบััน
(ข้้อมููล ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2563)
• ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน
• กรรมการ บริษัท ปตท. ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน)
คุุณวุุฒิิการศึึกษา
• ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Civil & Environmental Engineering),
Massachusetts Institute of Technology (M.I.T), the United States of America
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (Soil Mechanics)
สถาบัันเทคโนโลยีีแห่่งเอเชีีย (AIT)
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
• หลักสูตรผู้น�ำคลื่นลูกใหม่ รุ่นที่ 3 ส�ำนักงาน ก.พ.
• หลักสูตร Infrastructure in a Market Economics, Harvard University,
Cambridge, the United States of America
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 61 ส�ำนักงาน ก.พ.
• หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 9
	มููลนิิธิิสถาบัันวิิจััยนโยบายเศรษฐกิิจการคลััง
• หลักสูตร Advance Management Program (AMP) สถาบัน INSEAD
ประเทศฝรั่่�งเศส
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 6 		
สถาบันวิทยาการการค้า
• หลักสูตร e-Government Executive Program รุ่นที่ 5 			
ส�ำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
• หลักสูตรโฆษกกระทรวง สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 24 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 10
สถาบัันวิิทยาการพลัังงาน
• หลักสูตร Executive Program on the Rule of Law and Development
(RoLD) รุ่่�นที่่� 2 สถาบัันเพื่่�อการยุุติิธรรมแห่่งประเทศไทย (องค์์การมหาชน)
• หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 115/2009
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
• หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 4/2009
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
ประสบการณ์์ทำำ�งาน
• ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
• โฆษกกระทรวงพลังงาน
• รองปลัดกระทรวงพลังงาน
• รองอธิบดีกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน
• ผู้อ�ำนวยการส�ำนักนโยบายและยุทธศสาตร์ กระทรวงพลังงาน
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ ธพส.
• ไม่มี*
การถืือหลัักทรััพย์์ ในบริิษััทอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง
• ไม่มี*
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น ธพส. (ร้้อยละ)
• ไม่มี*
การมีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียใน ธพส.
• ไม่มี*
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการด้้วยกััน
• ไม่มี
ประวััติิการกระทำำ�ผิิดกฎหมายในระยะ 10 ปีี ย้้อนหลััง
• ไม่มี
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Age 50 years

• Director
• Member of the Executive Committee

•

Other Current Positions
(As of 1 January 2020)
• Inspector General, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Energy
• Director of PTT Exploration and Production Plc.
Educational Background
• Ph.D. Civil & Environmental Engineering, Massachusetts Institute
of Technology (MIT), the United States of America
• Master of Soil Mechanics, Asian Institute of Technology (AIT)

• Bachelor of Civil Engineering, Chulalongkorn University

Trainings
• New Wave Leadership Development (Class 3), Office of the Civil
Service Commission
• Infrastructure in a Market Economics Program, Harvard University,
Cambridge, the United States of America
• The Civil Service Executive Program fo Senior Civil Servants (Class 61),
Office of the Civil Service Commission

• TLCA Executive Development Program (EDP) Class 9,
Capital Market Academy

• Advance Management Program (AMP) INSEAD, France (Government Officials
Development Scholarship, Office of the Civil Service Commission)
• Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT) Class 6,
University of Thai Chamber of Commerce
• e-Government Executive Program (e-GEP) Class 5, Electronics Government
Agency (Public Organization)
• Ministry Spokesperson Program, Institute of Public Relation, The Government Public
Relations Department
• Capital Market Academy Leadership Program (Class 24), Capital Market Academy
• Energy Literacy for a Sustainable Future (Class 10), Thailand Energy Academy
• Energy Executive Program (Class 2), Ministry of Energy
• Director Certification Program (DCP 115/2009), Thai Institute of Directors Association
• Financial Statements for Directors Program (FSD 4/2009), Thai Institute of Directors
Association

Work Experience
• Director-General, Energy Policy and Planning Office, Ministry of Energy
• Spokesperson, Ministry of Energy
• Deputy Director General, Ministry of Energy
• Deputy Director General, Department of Alternative Energy Development
and Efficiency
• Director-General, Energy Policy and Strategic Office, Ministry of Energy
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

นางศิิริิพร นพวััฒนพงศ์์

Mrs. Siriporn Nopwattanapong
อายุุ 58 ปีี

• กรรมการ ธพส.
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการก�ำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นในปััจจุุบััน
(ข้้อมููล ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2563)
• ไม่มี
คุุณวุุฒิิการศึึกษา
• ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ภาควิชาภาษาอังกฤษ)
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
• หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส�ำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 9
สถาบัันพระปกเกล้้า
• หลักสูตร นักบริหารระดับสูงผู้น�ำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.) รุ่นที่ 74
	สำำ�นัักงานคณะกรรมการข้้าราชการพลเรืือน (กพ.)
ประสบการณ์์ทำำ�งาน
• ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ ธพส.
• ไม่มี*
การถืือหลัักทรััพย์์ ในบริิษััทอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง
• ไม่มี*
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น ธพส. (ร้้อยละ)
• ไม่มี*
การมีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียใน ธพส.
• ไม่มี*
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการด้้วยกััน
• ไม่มี
ประวััติิการกระทำำ�ผิิดกฎหมายในระยะ 10 ปีี ย้้อนหลััง
• ไม่มี

Age 58 years

• Director
• Member of the Audit committee
• Member of the Corporate Governance and

Corporate Social Responsibity Committee

Other Current Positions
(As of 1 January 2020)
• none
Educational Background
• Doctor of Philosophy (Ph.D.) Economics, Ramkhamhaeng University
• Master of Ecinomics (English Program), Thammasat University

• Bachelor of Engineering, Chulalongkorn University

Trainings
• Corporate Governance for Director and Senior Executive of State
Enterprises and Public Organization Class 9, King Prajadhipok’s Institute
• The Civil Service Executive Program fo Senior Civil Servants (Class 74),
Office of the Civil Service Commission
Work Experience
• Assistant Executive Director of Krungthai Bank Pcl.
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

หมายเหตุุ * 	ดำำ�เนิินการใน 3 กระบวนการ ดัังนี้้�
			
1. สอบถามข้้อมููลจากกรรมการก่่อนเข้้ารัับตำำ�แหน่่ง
			
2. ตรวจสอบจากคู่่�สััญญากัับ ธพส. และที่่� ธพส. ถืือหุ้้�น ซึ่่�ง ธพส. จะให้้กรรมการต้้องรายงานทุุกสิ้้�นปีี				
			
3. ตรวจสอบจากรายงานความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ ซึ่่�งกรรมการต้้องรายงานความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ (1) รัับตำำ�แหน่่ง (2) เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ และ (3) ทุุกสิ้้�นปีี
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นายนาฬิิกอติิภััค แสงสนิิท
Mr. Nalikatibhag Sangsnit
อายุุ 53 ปีี

• กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการ ธพส.
• กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหาร
• กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
และความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
• กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
• กรรมการความเสี่ยง
• กรรมการบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร
• กรรมการผู้จัดการ ธพส.
คุุณวุุฒิิการศึึกษา

• ปริญญาเอก สาขา Interdisciplinary จาก Massachusetts Institute of Technology (M.I.T),
the United States of America
• ปริญญาโท สาขา Operations Research จาก Massachusetts Institute of Technology (M.I.T),
the United States of America
• ปริญญาโท สาขา Operations Research จาก Stanford University, the United States of America
• ปริญญาตรี สถิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม
•
•
•
•
•
•
•
•
•

หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ของรััฐวิิสาหกิิจและองค์์การมหาชน รุ่่�นที่่� 4 สถาบัันพระปกเกล้้า
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 82/2549
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 17/2550
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 4/2550
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 26/2552
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย

ประสบการณ์์ทำำ�งาน

• ผู้อ�ำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(องค์์การมหาชน)
• Member, International Board of the Experts, Foundation
Romualdo Del Bianco, Italy
• รองประธานกรรมการ มูลนิธิคุณหญิงลักขณา แสงสนิท และบุตร
• กรรมการบริหาร มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด
• ผู้ช่วยรัฐมนตรี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
• กรรมการ ประธานอนุกรรมการบริหาร ประธานอนุกรรมการก�ำกับ
	ดููแลกิิจการที่่�ดีี องค์์การตลาดเพื่่�อเกษตรกร
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
• กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
การท่่าเรืือแห่่งประเทศไทย
• กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน กรรมการประเมินผล
บริิษััท ทีีโอทีี จำำ�กััด (มหาชน)
• ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการติดตามการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวไปสู่
ประชาคมอาเซีียน ในคณะกรรมาธิิการต่่างประเทศวุุฒิิสภา
• กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
• กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท Thailand Privilege Card จ�ำกัด
• กรรมการ คณะกรรมการจัดตั้งบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ
• กรรมการ บริษัท Advanced Data Communications จ�ำกัด
• ประธานคณะกรรมการสถิติแห่งชาติ
• ประธานกรรมการการส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่่�อเพิ่่�มพููนความรู้้�สำำ�หรัับคนพิิการ
• รองประธานคณะกรรมการด�ำเนินการศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี
• รองผู้อ�ำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ กองบัญชาการทหารสูงสุด
• ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหาร บริษัท นารายณ์สากลประกันภัย จ�ำกัด
	ปััจจุุบัันชื่่�อ บริิษััท แอลเอ็็มจีี ประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ ธพส.
• กรรมการบริษัท DAD SPV จ�ำกัด
การถืือหลัักทรััพย์์ ในบริิษััทอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง
• ไม่มี*
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น ธพส. (ร้้อยละ)
• ไม่มี*
การมีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียใน ธพส.
• ไม่มี*
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการด้้วยกััน

• ไม่มี

ประวััติิการกระทำำ�ผิิดกฎหมายในระยะ 10 ปีี ย้้อนหลััง

• ไม่มี
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Age 53 years

• Director
• Member and Secretary of 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
• Managing Director
Educational Background
•
•
•
•

Doctor of Philosophy (Ph.D.), Interdisciplinary, Massachusetts Institute of
Technology (M.I.T), the United States of America
Master of Operations Research, Massachusetts Institute of
Technology (M.I.T), the United States of America
Master of Operations Research, Stanford University
the United States of America st
Bachelor of Science (Statistics) (1 class honor, gold medal),
Chulalongkorn University

Trainings
•
•
•
•
•
•
•
•
•

National Defence Course, Class 57, Thailand National Defence College
Top Executive Program, Class 3, Chulalongkorn University
Top Executive Program, Class 2, Thammasat University
Top Executive Program, Class 2, Thai Listed Company Association
Corporate Governance for Director and Senior Executives of State
Enterprises and Public Organizations, Class 4, King Prajadhipok’s Institute
Director Certification Program (DCP), Class 82/2006,
Thai Institute of Directors Association (IOD)
Role of the Chairman Program (RCP), Class 17/2007
Thai Institute of Directors Association (IOD)
Role of the Compensation Committee (RCC) Class 4/2007
Thai Institute of Directors Association (IOD)
Audit Committee Program (ACP), Class 26/2009
Thai Institute of Directors Association (IOD)

Work Experience

• Director-General, Designated Areas for Sustainable Tourism Administration
(Public Organization)
• Member, International Board of the Experts, Foundation
Romualdo Del Bianco, Italy
• Vice-President of Khunying Lakana Sangsnit and Sons Foundation
• Executive Director of Foundation for a Clean and Transparent Thailand
• Vice Minister of Ministry of Information and Communication Technology
• Director, Marketing Organization for Farmers
• Director, Dairy Farming Promotion Organization of Thailand
• Director, Port Authority of Thailand
• Executive Director of TOT Public Company Limited
• Advisor to the Board of Thailand Privilege Card Company Limited
• Director, the National Telecommunications Company Establishment Committee
• Director, Advanced Data Communications Company Limited
• Chairman of the National Statistics Committee
• Chairman of the Promotion and Development of Information Technology Use to increase
knowledge for people with disabilities
• Vice Chairman of the Prime Minister’s Operations Center Committee
• Deputy Director, Center for Peace Operations, Supreme Command Headquarters
• Department Director, Narai International Insurance Company Limited
(Now LMG Insurance Public Company Limited)

Position in affiliated companies
• Director of DAD SPV Co., Ltd. (since 27 April 2016)
Ownership in affiliated companies
• None*
Percentage of ownership in DAD’s shares
• None*
Interest in DAD
• None*
Family relations with other directors
• None
History of legal offence during the last 10 years
• None

คณะกรรมการบริิษััท (ระหว่่างปีี พ.ศ. 2562)
Board of Directors (During the year 2019)
นายอำำ�นวย ปรีีมนวงศ์์

Mr. Amnuay Preemonwong

ประธานกรรมการ

1

(ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ถึึงวัันที่่� 30 กัันยายน 2562)

Chairman of the Board

(Performed duty untill 30 September 2019)

2

นางสาวชุุณหจิิต สัังข์์ ใหม่่
Ms. Chunhachit Sungmai

กรรมการ

(ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ถึึงวัันที่่� 23 ตุุลาคม 2562)

Director

(Performed duty until 23 October 2019)

นายทรงพล ชีีวะปััญญาโรจน์์
Mr. Songpol Chevapanyaroj

กรรมการ

3

(ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ถึึงวัันที่่� 6 พฤษภาคม 2562)

Director

(Performed duty until 6 May 2019)

4

นายดนุุชา พิิชยนัันท์์

Mr. Danucha Pichayanan

กรรมการ

(ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ถึึงวัันที่่� 21 มกราคม 2562)

Director

(Performed duty until 21 January 2019)
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คณะผู้้�บริิหารบริิษััท
Management Team

1

นายนาฬิิกอติิภััค แสงสนิิท
Mr. Nalikatibhag Sangsnit

กรรมการผู้้�จััดการ
Managing Director

2

นายฉััตรวิิชญ์์ เสริิมดำำ�รงศัักดิ์์�
Mr. Chatwit Sermdumrongsak

รองกรรมการผู้้�จััดการ สายปฏิิบััติิการ
Deputy Managing Director, Operation Division

3

นายกรานต์์ ฉายาวิิจิิตรศิิลป์์
Mr. Gran Chayavichitsilp

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายการตลาดและพััฒนาธุุรกิิจ
Assistant Managing Director, Marketing & Business Development Division

4

นางสาวกุุสุุมา ทรงผาสุุก

Ms. Kusuma Songpasook

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายนโยบายและกลยุุทธ์์
Assistant Managing Director, Policy & Strategy Division
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5นางสาวมลฤดีี ชุุติิมาสกุุล

Ms. Monruedee Chutimasakul

ผู้้�อำำ�นวยการ ฝ่่ายบััญชีี
(รัักษาการผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายบััญชีีและการเงิิน)
Director, Accounting
(Acting Assistant Managing Director - Accounting and Finance Division)

6

นายไพบููลย์์ พลประจัักษ์์
Mr. Paiboon Polprajak

ผู้้อำ� �ำ นวยการอาวุุโส ฝ่่ายกฎหมาย
(รัักษาการผู้้ช่� ว่ ยกรรมการผู้้จั� ดั การ สายบริิหารงานสนัับสนุุน)
Senior Director, Legal (Acting Assistant Managing Director Administrative Support Division)

7นายวรชััย ตั้้�งคุุณาภรณ์์

Mr. Worachai Tungkunaporn

ผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโส ศููนย์์อำำ�นวยการวิิศวกรรมและบริิหารจััดการอาคาร
Senior Director, Engineering and Building Management Center

8

นางสาวชวดา เสนีีวงศ์์ ณ อยุุธยา

Ms. Chavada Senivong Na Ayudhaya

ผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโส ฝ่่ายเทคโนโลยีีสารสนเทศ
Senior Director, Information Technology
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9

นายวิิวััฒน์์ อััศวปยุุกต์์กุุล

Mr. Wivat Audsavapayukul

ผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโส ฝ่่ายสื่่�อสารองค์์กร
Senior Director, Corporate Communication

10

นางพรรณีี นิิติิศรวุุฒิิ

Mrs. Punnee Nitisorawut

ผู้้�อำำ�นวยการ ฝ่่ายกลยุุทธ์์และบริิหารความเสี่่�ยง
Director, Strategy and Risk Management

11

นายนิิกรณ์์ ณ ลำำ�พููน

Mr. Nikorn Na Lamphun

ผู้้�อำำ�นวยการ ฝ่่ายทรััพยากรบุุคคล
Director, Human Resources

12

นายชยพล ลาภศิิริิ

Mr. Chayapol Larpsiri

ผู้้�อำำ�นวยการ ฝ่่ายการตลาด และพััฒนาธุุรกิิจ
Director, Marketing and Business Development
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13

นายกฤตานน ปาลกะวงศ์์ ณ อยุุธยา

Mr. Krittanon Palakawong Na Ayudhya

ผู้้�อำำ�นวยการ ฝ่่ายบริิหารทั่่�วไป
Director, General Administration

14

นางสาวภคพร ช้้อนทอง

Ms. Pakkaporn Chontong

ผู้้�อำำ�นวยการ ศููนย์์อำำ�นวยการวิิศวกรรมและบริิหารจััดการอาคาร
Director, Engineering and Building Management Center

15

นางสาวอััมพรพิิลาส วััฒนสุุโพธิ์์�
Ms. Ampornpilas Wattanasupho

ผู้้�อำำ�นวยการ ฝ่่ายตรวจสอบภายใน
Director, Internal Audit

คณะผู้้�บริิหารระหว่่างปีี 2562
นางจิิรสา วงศ์์ธรรมสรณ์์

Mrs. Jirasa Wongthummasorn

รองกรรมการผู้้�จััดการ สายนโยบาย (เกษีียณอายุุ 30 ก.ย. 2562)
Deputy Managing Director, Policy Division
(Performed duty until 30 September 2019)
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ประวััติิคณะผู้้�บริิหารบริิษััท
Personal Profile of Management Team
นายนาฬิิกอติิภััค แสงสนิิท

Mr. Nalikatibhag Sangsnit

ประวััติิการศึึกษา

Educational Background

กรรมการผู้้�จััดการ

Managing Director

ปริิญญาเอก • สาขา Interdisciplinary จาก Massachusetts Institute of
		 Technology (M.I.T), the United States of America
ปริิญญาโท • สาขา Operations Research จาก Massachusetts Institute
		 of Technology (M.I.T), the United States of America
• สาขา Operations Research จาก Stanford University,
		 the United States of America
ปริิญญาตรีี • สถิิติิศาสตรบััณฑิิต (เกีียรติินิิยมอัันดัับหนึ่่�ง เหรีียญทอง)
		จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

Doctor of
Philosophy (Ph.D.) •
			
			
Master Degree •
			
		 •
			
Bachelor Degree •
			

นายฉััตรวิิชญ์์ เสริิมดำำ�รงศัักดิ์์�

Mr. Chatwit Sermdumrongsak

ประวััติิการศึึกษา
ปริิญญาโท • เศรษฐศาสตรมหาบััณฑิิต (พััฒนาการเศรษฐกิิจ) 		

Educational Background
Master Degree		 • Master of Economics (Economy Development),

นายกรานต์์ ฉายาวิิจิิตรศิิลป์์

Mr. Gran Chayavichitsilp

ประวััติิการศึึกษา

Educational Background

รองกรรมการผูู้�จััดการ สายปฏิิบััติิการ

		 สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์การเงิิน
		 สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์
ปริิญญาตรีี •	บริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต สาขาวิิชาการบริิหารทั่่�วไป
		 มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
•	นิิติิศาสตรบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายการตลาดและพััฒนาธุุรกิิจ
ปริิญญาโท
ปริิญญาตรีี

•	รััฐประศาสนศาสตรมหาบััณฑิิต จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• The Executive Management Academy, UCLA
•	บริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต สาขาวิิชาการตลาด มหาวิิทยาลััยรัังสิิต

Doctor of Philosophy (Ph.D.) Interdisciplinary,
Massachusetts Institute of Technology (M.I.T),
the United States of America
Master of Operations Research, Massachusetts Institute
of Technology (M.I.T), the United States of America
Master of Operations Research, Stanford University
the United States of America
Bachelor of Science (Statistic) (1st class honor, gold medal),
Chulalongkorn University

Deputy Managing Director, Operation

			 Financial Economics Program, National Institute
			 of Development Administration (NIDA)
Bachelor Degree • Bachelor of Business Administration
			 (General Admistration), Ramkhamhaeng University
		 • Bachelor of Laws, Ramkhamhaeng University

Assistant Managing Director, Marketing & Business Development Division
Master Degree •
			
		 •
Bachelor Degree •
			

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

นางสาวกุุสุุมา ทรงผาสุุก

Ms. Kusuma Songpasook

ประวััติิการศึึกษา

Educational Background

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายนโยบายและกลยุุทธ์์
ปริิญญาโท
ปริิญญาตรีี

•	รััฐประศาสนศาสตรมหาบััณฑิิต คณะรััฐประศาสนศาสตร์์
สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์
•	นิิติิศาสตรบััณฑิิต คณะนิิติิศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง

Assistant Managing Director, Policy & Strategy Division
Master Degree • Master of Public Administration, National Institute
			 of Development Administration (NIDA)
Bachelor Degree • Bachelor of Laws, Ramkhamhaeng University

นางสาวมลฤดีี ชุุติิมาสกุุล

Ms. Monruedee Chutimasakul

ประวััติิการศึึกษา

Educational Background

ปริิญญาโท • บััญชีีมหาบััณฑิิต สาขาบััญชีี มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
ปริิญญาตรีี •	บริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต สาขาวิิชาบััญชีี
		 สถาบัันเทคโนโลยีีราชมงคลวิิทยาเขตเทคนิิคกรุุงเทพฯ, CPA

Master Degree •
Bachelor Degree •
			
			

ผูู้�อำำ�นวยการ ฝ่่ายบััญชีี (รัักษาการผูู้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ
สายบััญชีีและการเงิิน)
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Director, Accounting (Acting Assistant Managing Director
- Accounting and Finance Division)
Master of Accountancy, Thammasat University
Bachelor of Business Administration (Accounting),
Rajamangala University of Technology Krungthep
(RMUTK), CPA

นายไพบููลย์์ พลประจัักษ์์

Mr. Paiboon Polprajak

ประวััติิการศึึกษา

Educational Background

ปริิญญาโท

Master Degree

ผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโส ฝ่่ายกฎหมาย
(รัักษาการผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายบริิหารงานสนัับสนุุน)

ปริิญญาตรีี

• นิิติิศาสตรมหาบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
• เนติิบััณฑิิตไทย สำำ�นัักอบรมศึึกษากฎหมาย
แห่่งเนติิบััณฑิิตยสภา
• นิิติิศาสตรบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์

Senior Director, Legal
(Acting Assistant Managing Director - Administrative Support Division)
• Master of Laws, Ramkhamhaeng University
• Thai Barrister, Institute of Legal Education,
		 Thai Bar Association
Bachelor Degree • Bachelor of Laws, Thammasat University

นายวรชััย ตั้้�งคุุณาภรณ์์

Mr. Worachai Tungkunaporn

ประวััติิการศึึกษา

Educational Background

ผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโส ศููนย์์อำำ�นวยการวิิศวกรรม
และบริิหารจััดการอาคาร
ปริิญญาโท
ปริิญญาตรีี

• บริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต สาขาวิิชาการจััดการทั่่�วไป
สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์
• วิิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชาวิิศวกรรมไฟฟ้้า
มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น

Senior Director, Engineering
and Building Management Center
Master Degree

• Master of Business Administration
(General Administration), National Institute of
		
Development Administration (NIDA)
Bachelor Degree • Bachelor of Engineering (Electrical Engineering), 		
			 Khon Kaen University

นางสาวชวดา เสนีีวงศ์์ ณ อยุุธยา

Ms. Chavada Senivong Na Ayudhaya

ประวััติิการศึึกษา

Educational Background

ปริิญญาโท

Master Degree

ผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโส ฝ่่ายเทคโนโลยีีสารสนเทศ

ปริิญญาตรีี

• บริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต Corporate Finance
University of Dallas
• บััญชีีบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยอััสสััมชััญ

Senior Director, Information Technology

Bachelor Degree

• Master of Business Administration (Corporate Finance)
University of Dallas
• Bachelor of Accountancy, Assumption University

นายวิิวััฒน์์ อััศวปยุุกต์์กุุล

Mr. Wivat Audsavapayukul

ประวััติิการศึึกษา

Educational Background

ผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโส ฝ่่ายสื่่�อสารองค์์กร
ปริิญญาโท
ปริิญญาตรีี

• รััฐประศาสนศาสตรมหาบััณฑิิต
สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์
• บริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราช

Senior Director, Corporate Communication
Master Degree • Master of Education, Bansomdejchaopraya 			
		 Rajabhat University
Bachelor Degree • Bachelor of Business Administration,
Sukhothai Thammathirat Open University

นางพรรณีี นิิติิศรวุุฒิิ

Mrs. Punnee Nitisorawut

ประวััติิการศึึกษา

Educational Background

ผู้้�อำำ�นวยการ ฝ่่ายกลยุุทธ์์และบริิหารความเสี่่�ยง
ปริิญญาโท
ปริิญญาตรีี

• ครุุศาสตรมหาบััณฑิิต
มหาวิิทยาลััยราชภััฏบ้้านสมเด็็จเจ้้าพระยา
• บััญชีีบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยกรุุงเทพ

Director, Strategy and Risk Management
Master Degree • Master of Education, Bansomdejchaopraya 			
		 Rajabhat University
Bachelor Degree • Bachelor of Accountancy, Bangkok University

นายนิิกรณ์์ ณ ลำำ�พููน

Mr. Nikorn Na Lamphun

ประวััติิการศึึกษา

Educational Background

ปริิญญาโท

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

ผู้้�อำำ�นวยการ ฝ่่ายทรััพยากรบุุคคล

ปริิญญาตรีี

• วิิทยาศาสตรมหาบััณฑิิต
สาขาการพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์และองค์์การ
สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์
• วิิทยาศาสตรบััณฑิิต สาขาวนศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์

Director, Human Resources
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นายชยพล ลาภศิิริิ

Mr. Chayapol Larpsiri

ผู้้�อำำ�นวยการ ฝ่่ายการตลาด และพััฒนาธุุรกิิจ

Director, Marketing and Business Development

ประวััติิการศึึกษา

Educational Background

ปริิญญาโท

ปริิญญาตรีี

• วิิทยาศาสตรมหาบััณฑิิต สาขาเศรษฐศาสตร์์เกษตร		
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
• Master of Business Administration
(General Management) (International Program),
Kasetsart University
• วิิทยาศาสตรบััณฑิิต สาขาเศรษฐศาสตร์์เกษตร
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์

นายกฤตานน ปาลกะวงศ์์ ณ อยุุธยา

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

Mr. Krittanon Palakawong Na Ayudhya

ผู้้�อำำ�นวยการ ฝ่่ายบริิหารทั่่�วไป

Director, General Administration

ประวััติิการศึึกษา

Educational Background

ปริิญญาโท
ปริิญญาตรีี

• ศิิลปศาสตรมหาบััณฑิิต สาขาพััฒนาสัังคม
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
• ศิิลปศาสตรบััณฑิิต สาขารััฐศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง

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

นางสาวภคพร ช้้อนทอง

Ms. Pakkaporn Chontong

ประวััติิการศึึกษา

Educational Background

ผู้้�อำำ�นวยการ ศููนย์์อำำ�นวยการวิิศวกรรม
และบริิหารจััดการอาคาร
ปริิญญาโท
ปริิญญาตรีี

• วิิทยาศาสตรมหาบััณฑิิต สาขาทรััพยากรกายภาพ 		
facility management จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• บริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต สาขาวิิชาการจััดการทั่่�วไป
มหาวิิทยาลััยราชภััฏสวนสุุนัันทา

Director, Engineering
and Building Management Center
Master Degree • Master of Science,
(Facility Management), Chulalongkorn University
Bachelor Degree • Bachelor of Business Administration
(Management), Suan Sunandha Rajabhat University

นางสาวอััมพรพิิลาศ วััฒนสุุโพธิ์์�

Ms. Ampornpilas Wattanasupho

ประวััติิการศึึกษา

Educational Background

ผู้้�อำำ�นวยการ ฝ่่ายตรวจสอบภายใน
ปริิญญาโท
ปริิญญาตรีี

• วิิทยาศาสตรมหาบััณฑิิต
สาขาวิิชาการตรวจสอบภายใน
มหาวิิทยาลััยหอการค้้าไทย
• บััญชีีบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยกรุุงเทพ

Director, Internal Audit

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

คณะผู้้�บริิหารระหว่่างปีี 2562
นางจิิรสา วงศ์์ธรรมสรณ์์

Mrs. Jirasa Wongthummasorn

ประวััติิการศึึกษา

Educational Background

รองกรรมการผูู้�จััดการ สายนโยบาย

ปริิญญาโท •	รััฐประศาสนศาสตรมหาบััณฑิิต สาขาวิิชาการจััดการภาครััฐ
		 สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์
ปริิญญาตรีี •	บริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต (บััญชีี) มหาวิิทยาลััยสยาม
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Deputy Managing Director, Policy
Master Degree		 •
				
				
Bachelor Degree		 •
				

Master of Public Administration
(Public Management), National Institute
of Development Administration (NIDA)
Bachelor of Business Administration
(Accounting), Siam University

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
Honorary Awards

รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น
ประจ�ำปี 2562
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ำกัด ได้รับรางวัลพัฒนา
องค์กรดีเด่น ด้านการตรวจสอบภายใน ด้วย ธพส. ได้ให้ความ
ส�ำคัญกับกระบวนการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน
โดยเริ่มมีการให้ค�ำปรึกษากับหน่วยงานต่างๆ เพื่อน�ำไปสู่การ
สร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั องค์กร ประกอบกับ ธพส. ได้มกี ารพัฒนาระบบ
ตรวจสอบภายใน (IA) ทีช่ ดั เจน รวมถึงเริม่ มีการน�ำระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการตรวจสอบภายในขององค์กร ในปี 2562
ดร.นาฬิกอติภคั แสงสนิท กรรมการผูจ้ ดั การ ได้เข้ารับมอบรางวัล
รัฐวิสาหกิจดีเด่นจากนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562
ซึง่ จัดโดยส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหิจ (สคร.) รางวัล
ดังกล่าวนับเป็นความภาคภูมใิ จ และเป็นการสร้างขวัญและก�ำลังใจ
ให้ผบู้ ริหาร พนักงานของ ธพส.ร่าง มีความมุง่ ในการพัฒนาปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานต่อไป

Outstanding State Enterprise
Award Year 2019
DAD received the Outstanding Organization
Development Award with regard to internal auditing, the
Bank of Thailand emphasizes the management process
of internal auditing by beginning to provide consultation
with various departments to lead to create added value
for the organization. In addition, DAD has developed a
clear internal audit system (IA), including the introduction
of information technology systems for internal audits of the
organization in the year 2019. Atipak Saengsanit, Managing
Director received the Outstanding State Enterprise Award
from the Prime Minister on December 23, 2019 organized
by the Office of the National Policy Commission. this prize is
our pride and to build morale for the executives and staffs.
Nevertheless, DAD still determined to develop and improve
operational efficiency.
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รางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
Integrity & Transparency
ในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
Assessment : ITA
(Integrity & Transparency Assessment : ITA)
Year 2019
ประจ�ำปี 2562
จากส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ธพส. มีผล
การประเมิน ITA ในระดับ AA ซึ่งเป็น 1 ในหน่วยงานภาครัฐ 34 หน่วยงาน ที่อยู่ในกลุ่ม
คะแนนสูงสุด จากทั้งหมด 8,299 หน่วยงาน ที่ได้มอบรับรางวัลประจ�ำปี 2562
จาก ป.ป.ช.

From the Office of Public Sector Anti-Corruption
Commission (PACC) AA level ITA assessment,
which is 1 of 34 government agencies that
are in the highest score group out of a total
of 8,299 agencies awarded for the year 2019
from PACC.

รางวัลและประกาศนียบัตรรับรอง
Reward and Certificate :
อาคารธนพิพัฒน์ มาตรฐาน Dhanaphiphat building Platinum
อาคารยั่งยืน ระดับ
Sustainable Building
Platinum จาก DGNB
Standard by DGNB
นายนาฬิกอติภคั แสงสนิท กรรมการผูจ้ ดั การ และคณะผูบ้ ริหาร
ธพส. รับรางวัลพร้อมประกาศนียบัตรรับรองอาคารธนพิพัฒน์
มาตรฐานอาคารยั่งยืน ระดับ Platinum จากสภาอาคารยั่งยืน
ของเยอรมัน ตามมาตรฐานอาคาร (Deutsche Gesellschaft
Fur Nachhaltiges Bauen หรือ DGNB) ซึ่งเป็นอาคารประหยัด
พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน จาก Johannes
Kreibig, CEO of DGNB e.V. ณ โรงแรมเมอเวนพิค บีดีเอ็มเอส
เวลเนส รีสอร์ท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562
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Mr. Nalikatibhag Sangsnit, Managing Director and
the DAD’s management team has received an award with a
certificate certifying Dhanaphiphat Building Platinum Sustainable
Building Standard from the German Sustainable Building Council
In accordance with the DGNB building standards (Deutsche
Gesellschaft Fur Nachhaltiges Bauen or DGNB), which are
energy-efficient and environmentally friendly buildings from
Johannes Kreibig, CEO of DGNB e.V., at Movenpick BDMS Wellness
Resort, Bangkok on June 4, 2019.

รางวัลฉลากแบบอาคาร
เพือ่ การอนุรกั ษ์พลังงานดีเด่น
นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และ
เจ้าหน้าที่ ธพส. เข้ารับรางวัลฉลากแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
ดีเด่น และรับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจ�ำปี 2562 ซึ่งอาคารธนพิพัฒน์
ได้เป็นที่ 1 ของอาคารอนุรักษ์พลังงาน จากทั้งหมด 137 อาคาร มอบโดย
กรมพั ฒนาพลั ง งานทดแทนและอนุรัก ษ์พ ลังงาน กระทรวงพลั ง งาน
ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562

รางวัล “Energy Efficiency Award”
จากการประกวดเทคโนโลยี
“การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และการน�ำพลังงานหมุนเวียน
กลับมาใช้ภายในอาคาร”
ธพส. ได้รบั รางวัล Energy Efficiency Award ตามโครงการ “German
Energy Solutions Initiative” โดยใช้เทคโนโลยีเยอรมัน (Made in
Germany) และใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคารยั่งยืน (DGNB) เป็นเกณฑ์ตัดสิน
การประกวด ซึง่ อาคารธนพิพฒั น์ เป็นส�ำนักงานแห่งแรกทีไ่ ด้รบั การรองรับ
ให้ผา่ นเกณฑ์มาตรฐานอาคารยัง่ ยืนระดับแพลตตินมั่ (DGNB Certificate in
Platinum) ในประเทศไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากสภาอาคาร
ยั่งยืนของเยอรมัน (German Sustainable Building Council-DGNB)
โดยได้รับรางวัลจาก Mr. Georg Schmidt เอกอัครราชทูตเยอรมัน ประจ�ำ
ประเทศไทย ณ สถานเอกอัครราชทูต สหพันธรัฐเยอรมัน เมื่อวันที่
30 ตุลาคม 2562

Building Label Award for
outstanding energy conservation
Mr. Nalikatibhag Sangsnit, Managing Director and
the DAD’s management team has received Building
Label Award for outstanding energy conservation in year of
2019 in which Dhanaphiphat building is ranked No.1 in the
energy conservation building from a total of 137 buildings
given by Environmental Conservation Organization, Ministry
of Energy at Rama Garden Hotel, Bangkok on July 22, 2019.

Energy Efficiency Award
from the technology contest
“Energy efficiency and the use
of renewable energy
reused within the building”
DAD received the Energy Efficiency Award under
the project “German Energy Solutions Initiative“
using German technology (Made in Germany) and the
Sustainable Building Standards (DGNB) is used as the
competition criteria. The Dhanaphiphat building Is the first
office that has been certified to pass the DGNB Certificate
in Platinum in Thailand and Southeast Asia from the
German Sustainable Building Council (DGNB). The Award
was given by Mr. Georg Schmidt, German ambassador
to Thailand, at The Embassy of the Federal Republic of
Germany on 30 October 2019.
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ข้อมูลที่ส�ำคัญทางการเงิน
Essential Financial Data
งบการเงินรวม
2562
2561
2560

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงิน ธพส.
2562
2561
2560

สถานะทางการเงิน
รายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ก�ำไร (ขาดทุน) ส�ำหรับปี
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
สินทรัพย์
หนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น

3,265.30
949.23
1,390.35
386.50
539.22
(2.19)
537.03
27,026.17
23,691.93
3,334.24

2,857.25
855.23
1,390.41
80.71
530.90
(0.37)
530.53
25,725.21
22,806.83
2,918.38

3,657.56
1,096.44
1,392.28
296.74
872.10
(1.79)
870.31
25,154.14
22,758.29
2,395.85

2,988.65
942.57
1,348.36
386.49
311.23
(2.19)
309.04
19,753.98
19,035.23
718.75

2,640.16
848.55
1,437.83
80.71
273.07
(0.37)
272.70
19,602.30
19,071.43
530.87

3,486.43
1,089.81
1,460.14
296.74
639.74
(1.79)
637.95
20,130.54
19,864.36
266.18

1,227.51
(1,607.65)
268.83
(111.31)
459.33
348.02

856.19
(913.20)
(14.22)
(71.23)
530.56
459.33

798.95
(529.73)
(14.93)
254.28
276.28
530.56

200.34
(718.63)
405.53
(112.76)
457.88
345.12

(170.84)
(13.36)
112.88
(71.32)
529.20
457.88

(62.87)
134.73
183.67
255.53
273.67
529.20

สภาพคล่องทางการเงิน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการด�ำเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

อัตราส่วนทางการเงิน
Financial Ratio
งบการเงินรวม
2562
2561
2560

งบการเงิน ธพส.
2562
2561
2560

อัตราส่วนทางการเงิน
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ROE (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม ROA (%)
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน : Debt/Equity Ratio (เท่า)
อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อสินทรัพย์รวม Debt to Total Asset Ratio (เท่า)

16.17%
2.00%
7.11
0.88

18.19%
2.06%
7.81
0.89

36.40%
3.47%
9.50
0.90

43.30%
1.58%
26.48%
0.96

51.44%
1.39%
35.92
0.97

240.34%
3.18%
74.63
0.99

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน : Current Ratio (เท่า)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร ROFA (เท่า)

0.66
0.34

2.04
0.43

2.25
0.83

1.31
0.20

1.28
0.22

1.51
0.61
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การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ
Management Discussion and Analysis: MD&A
ข้อมูลทั่วไป
ความเป็นมาและลักษณะธุรกิจ

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2547 อนุมัติให้
กระทรวงการคลั ง (โดยกรมธนารั ก ษ์ ) ด� ำ เนิ น การโครงการ
ศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ทัง้ นี้ กระทรวงการคลังได้จดั ตัง้ บริษทั
ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ำกัด (ธพส.) ซึ่งมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ว ่ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณ พ.ศ.2502
โดยกระทรวงการคลังถือหุ้นทั้งหมดของทุนจดทะเบียน ธพส. และ
ให้กรมธนารักษ์เป็นหน่วยงานก�ำกับดูแล ธพส. ซึ่ง ธพส. จะท�ำ
หน้าที่ลงทุนก่อสร้างอาคาร และบริหารโครงการศูนย์ราชการ
กรุงเทพมหานคร และบริหารจัดการทรัพย์สนิ อืน่ ของรัฐตามนโยบาย
รัฐบาล

กระทรวงการคลังถือหุน้ ทัง้ หมด ทุนจดทะเบียน 258,338,120 บาท
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ำกัด ด�ำเนินการโครงการ
ศู น ย์ ร าชการ โดยท� ำ สั ญ ญาเช่ า ที่ ร าชพั ส ดุ จ ากกรมธนารั ก ษ์
เป็นระยะเวลา 33 ปี โดย 3 ปีแรก (ปี 2548 - 2551) ด�ำเนินการ
ก่อสร้างอาคาร และอีก 30 ปี (ปี 2551-2581) บริหารอาคารให้เช่า
แก่หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ที่มอบอ�ำนาจให้กรมธนารักษ์เป็นผู้ท�ำ
สัญญาเช่าแทน
บริษัท ดีเอดี เอสพีวี จ�ำกัด (เอสพีวี) เป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจ
ที่ประกอบธุรกิจการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ภายใต้โครงการ
แปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ของโครงการศูนย์ราชการ ทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ
จาก ก.ล.ต. ตามพระราชก�ำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลง
สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 ซึ่งถือเป็นบริษัทย่อยของ ธพส.
โดยจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจ�ำกัดด้วยทุน
จดทะเบียน 10,000 บาท ธพส. ถือหุ้น 490 หุ้น เป็นเงิน 4,900 บาท
หรือ คิดเป็นร้อยละ 49 ของทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว

ทุนจดทะเบียน
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ำกัด มีทุนจดทะเบียน
จ�ำนวน 258,338,120 บาท (ช�ำระแล้วเต็มจ�ำนวน) โดยแบ่งออก
เป็นหุ้นสามัญ ทั้งสิ้นจ�ำนวน 25,833,812 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นละ 10 บาท

1. ผลการด�ำเนินงานของ ธพส. และบริษัทย่อย
ข้อมูลที่ส�ำคัญทางการเงิน
สถานะทางการเงิน
รายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ก�ำไร (ขาดทุน) ส�ำหรับปี
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
สินทรัพย์
หนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2562

ปี 2561

เปลี่ยนแปลง (% yoy)

ปี 2560

3,265.30

2,857.25

14.28%

3,657.56

949.23
1,390.35
386.50
539.22
(2.19)
537.03
27,026.17
23,691.93
3,334.24

855.23
1,390.41
80.71
530.90
(0.37)
530.53
25,725.21
22,806.83
2,918.38

10.99%
(0.00%)
378.87%
1.57%
491.89%
1.23%
5.06%
3.88%
14.25%

1,096.44
1,392.28
296.74
872.10
(1.79)
870.31
25,154.14
22,758.29
2,395.85
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รายได้ของ ธพส. และบริษัทย่อย

2562

20.57

2560

หน่วย : ล้านบาท

303.84
289.05
106.29

37.21

2561

ค่าใช้จ่ายของ ธพส. และบริษัทย่อย

0.00
104.10

22.06

2562

492.39

947.67

458.65

173.10
358.43
419.58

2561
904.60

29.15
0.00
102.27

1,105.49

229.32

0.00
0.00

88.90

1,123.37

253.92

214.98

563.89

551.35

687.69

2560
861.52

รายได้อื่น
ดอกเบี้ยรับ
รายได้ค่าบริการศูนย์ประชุมและโรงแรม
รายได้ค่าบริการสนามกอล์ฟ
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่ธุรกิจโครงการศูนย์ราชการฯ
รายได้ค่าบริการโครงการศูนย์ราชการฯ
ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าการเงิน
ธพส. และบริษัทย่อยมีรายได้รวมในปี 2562 จ�ำนวน 3,265.30
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จ�ำนวน 408.05 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 14.28 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้อื่น ดอกเบี้ยรับ
และรายได้ค่าบริการโครงการศูนย์ราชการฯ
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หน่วย : ล้านบาท

1,135.18

0.00
21.37

268.72
244.71

561.64

ต้นทุนบริการศูนย์ประชุมเชียงใหม่
ต้นทุนบริการศูนย์ประชุมและโรงแรม
ต้นทุนบริการสนามกอล์ฟ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการโครงการศูนย์ราชการฯ

ธพส. และบริษทั ย่อยมีคา่ ใช้จา่ ยรวมในปี 2562 จ�ำนวน 949.23
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จ�ำนวน 94.00 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10.99 เป็นผลมาจากการเพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
และต้นทุนบริการศูนย์ประชุมเชียงใหม่

2. ฐานะการเงินของ ธพส. และบริษัทย่อย
โครงสร้างสินทรัพย์

โครงสร้างหนี้สิน
หน่วย : ล้านบาท

2562

2561

2560

230.60
687.11
1,567.93

170.65
724.05
1,203.14

184.26
718.92
1,027.21

8,213.88

7,018.05

6,349.65

หน่วย : ล้านบาท

2562
16,326.66

2561
16,609.32

2560
16,874.10

สินทรัพย์อื่น
ลูกหนี้
อุปกรณ์, สิทธิการใช้
เงินสดและเงินลงทุน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
ธพส. และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมในปี 2562 จ�ำนวน
27,026.17 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2561 จ�ำนวน 1,300.96 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.06 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุน
ในสัญญา Swap Agreements และการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์
ระหว่างก่อสร้างของโครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พื้นที่โซนซี และอาคารส�ำนักงาน
ซอยพหลโยธิน 11

819.00
970.94
1,401.99

431.65
505.96
1,369.22

455.94
484.97
1,317.38

20,500.00

20,500.00

20,500.00

เจ้าหนี้
หนี้สินอื่น
รายได้ค่าเช่า/บริการรับล่วงหน้า
หุ้นกู้

ธพส. และบริ ษั ท ย่ อ ยมี ห นี้ สิ น รวมในปี 2562 จ� ำ นวน
23,691.93 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น จากปี 2561 จ� ำ นวน 885.10
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.88 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้น
ของเงินกู้ยืมระยะยาวส�ำหรับการก่อสร้างโครงการศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พื้นที่โซนซี
และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
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ผลการด�ำเนินงานของ ธพส. เทียบกับเป้าหมายองค์กร
1. ภาพรวมผลการด�ำเนินงานของ ธพส.
หน่วย : ล้านบาท
ผลการด�ำเนินงานของ ธพส.
ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าการเงิน
รายได้ค่าบริการโครงการศูนย์ราชการ
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่ธุรกิจโครงการศูนย์ราชการ
รายได้ค่าบริการสนามกอล์ฟ
รายได้ค่าบริการศูนย์ประชุมและโรงแรม
รายได้ค่าบริการศูนย์ประชุมเชียงใหม่
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ต้นทุนค่าเช่า/ค่าบริการโครงการศูนย์ราชการฯ
ต้นทุนบริการสนามกอล์ฟ
ต้นทุนบริการศูนย์ประชุมและโรงแรม
ต้นทุนบริการศูนย์ประชุมเชียงใหม่
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

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

% เพิ่ม
(ลด)

เกิดจริง

เกิดจริง

เกิดจริง

เป้าหมาย

1,105.49

1,105.49

-

1,123.37

1,135.19

947.67
492.39
106.28
20.57
12.41
303.84
2,988.65
563.89
102.27
29.15
247.26
942.57
2,046.08
1,348.36
697.72
386.49
311.23
(2.19)
309.04

947.67
457.51
81.07
30.55
2,622.29
598.13
76.21
257.73
932.07
1,690.22
1,369.62
320.60
64.12
256.48
256.48

7.62%
31.10%
894.57%
13.97%
(5.72%)
34.19%
(4.06%)
1.13%
21.05%
(1.55%)
117.63%
502.76%
21.35%
20.49%

904.59
458.65
104.10
12.24
37.21
2,640.16
551.35
88.90
208.30
848.55
1,791.61
1,437.83
353.78
80.71
273.07
(0.37)
272.70

861.52
419.58
22.06
358.43
1.96
687.69
3,486.43
561.64
21.37
268.72
238.08
1,089.81
2,396.62
1,460.14
936.48
296.74
639.74
(1.79)
637.95

ผลการด�ำเนินงานปี 2562 เมื่อเทียบกับเป้าหมายองค์กร ธพส.
มีกำ� ไรส�ำหรับปี 311.23 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากเป้าหมายองค์กร 54.75
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.35 และเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 38.16
ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 13.97 เป็นผลมาจากรายได้อนื่ เพิม่ ขึน้
273.29 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 894.57
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เกิดจริง-เป้าหมาย

ธพส. มีค่าใช้จ่ายรวมปีบัญชี 2562 จ�ำนวน 942.57 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากเป้าหมายองค์กร จ�ำนวน 10.50 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1.13 และเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�ำนวน 94.02 ล้านบาท หรือ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 11.08 เป็นผลมาจากการเพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จา่ ยในการ
บริหาร และมีต้นทุนบริการศูนย์ประชุมเชียงใหม่เกิดขึ้น

2. ภาพรวมฐานะการเงินของ ธพส.
หน่วย : ล้านบาท
ฐานะการเงิน ของ ธพส.

ปี 2562
เกิดจริง

เป้าหมาย

เกิดจริง-เป้าหมาย

ปี 2561

ปี 2560

% เพิ่ม
(ลด)

เกิดจริง

เกิดจริง

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

345.12
600.00
86.26
294.18
489.33

471.62
290.00
78.47
19.44
489.33

(26.82%)
106.90%
9.93%
1,413.27%
-

457.88
440.00
74.36
343.70
473.77

529.20
800.00
67.90
344.61
459.19

0.25
301.91
212.57
17,424.36
19,753.98

0.26
301.91
166.16
17,147.49
18,964.68

(3.85%)
27.93%
1.61%
4.16%

0.26
301.91
150.72
17,359.70
19,602.30

0.27
301.91
159.22
17,468.24
20,130.54

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

284.50
1,401.99
0.11
91.31
390.00
15,969.76
763.40
134.16
19,035.23
258.34
14.09
446.32
718.75

168.02
1,410.31
86.29
15,965.72
555.95
18,186.29
258.34
520.05
778.39

69.33%
(0.59%)
5.82%
0.03%c
(75.87%)
4.67%
(14.18%)
(7.66%)

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

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

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

19,753.98

18,964.68

4.16%

19,602.30

20,130.54

ฐานะทางการเงินปีบัญชี 2562 เมื่อเทียบกับเป้าหมายองค์กร
ธพส. มีสินทรัพย์รวม จ�ำนวน 19,753.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
เป้าหมายองค์กรจ�ำนวน 789.30 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.16
และเพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น จ�ำนวน 151.68 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
0.77 เป็นผลมาจากในปี 2562 มีรายการส�ำคัญที่ส่งผลกระทบกับ
สินทรัพย์ ดังนี้

• เงินลงทุนชัว่ คราว เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น 160.00 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้

ร้อยละ 36.36 เนือ่ งจากมีการน�ำเงินไปฝากสถาบันการเงินเพิม่ ขึน้
• สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 61.85 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 41.04 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินจ่าย
ล่วงหน้า-ค่าก่อสร้าง
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ธพส. มีหนี้สินรวม จ�ำนวน 19,035.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากเป้าหมายองค์กร จ�ำนวน 848.94 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 4.67 และลดลงจากปีก่อน จ�ำนวน 36.19 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 0.19 โดยในปี 2562 มีรายการที่ส�ำคัญส่งผลกระทบ
กับหนี้สิน ได้แก่
• หนี้สินจากการโอนสิทธิเรียกร้อง ลดลงจากปีก่อน 921.28
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.45 เป็นผลมาจาก ธพส.
ได้ช�ำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้เอสพีวี

• หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 385.95

ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 102.25
ส่งผลให้ ธพส. มีก�ำไรสะสมจ�ำนวน 446.32 ล้านบาท ลดลง
จากเป้าหมายองค์กรจ�ำนวน 73.73 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ
14.18 เนื่องจากมีการจ่ายเงินปันผลประจ�ำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้น
จ�ำนวน 121.17 ล้านบาท รวมมีส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2562 จ�ำนวน
718.75 ล้านบาท

บุคคลอ้างอิงอื่น
บริษัท ดีเอดี เอสพีวี จ�ำกัด
ผู้บริหารจัดการโครงการ
(Transaction administrator)

บริษัท คอนดูอิท แมนเนจเมนท์ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และตัวแทนชำ�ระเงิน
(Shareholders’ Representative)

ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำ�ระเงิน
(Registrar and Paying Agent)

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

ผู้สอบบัญชี (Auditor)

บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด

ผู้จัดอันดับความน่าเชื่อถือ
(Rating Agency)

บริษัท ฟิทซ์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (“FITCH”)

179 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2343 9628
โทรสาร 0 2343 9687-88
333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0 2230 1894
3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2299 2349, 0 2299 2350
ชั้น 33 เลครัชดาออฟฟิส คอมเพล็กซ์ เลขที่ 193/136-7
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0 2264 0909 ต่อ 16017
อาคาร Park Ventures ชั้น 17 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2108 0163
บริษัท ทริส เรทติ้ง จ�ำกัด (“TRIS”)

191 อาคารสีลมคอมเพลกซ์ ชั้น 24 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0 2331 3011
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โครงสร้างเงินทุน
Capital structure
ทุนและโครงสร้างผู้ถือหุ้น

ธพส. มีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้น ร้อยละ 100 และกรมธนารักษ์เป็นหน่วยงานก�ำกับดูแล ดังนี้
(หน่วย : บาท)

รายการ

2562

2561

2560

จากบัญชีเงินฝากเพื่อการซื้อหุ้น
ของกระทรวงการคลัง

50,000,000

50,000,000

50,000,000

งบประมาณประจ�ำปี 2546

208,338,120

208,338,120

208,338,120

258,338,120

258,338,120

258,338,120

ทุนประเดิม

รวมเป็นทุนจดทะเบียน
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โครงสร้างองค์กร
Organizational Structure
ผู้ถือหุ้น
กรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รองกรรมการผู้จัดการ/
ผช.กจ.สายบัญชี
และการเงิน

ฝ่ายบัญชี

ส่วนบัญชี
ทั่วไป

ฝ่ายการเงิน

ส่วนบัญชี
บริหารและ
งบประมาณ

ส่วนการเงิน

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ส่วน
ตรวจสอบ
ภายใน

ส่วนบริหาร
เงินทุน

รองกรรมการผู้จัดการ
สายนโยบาย

รองกรรมการ
ผู้จัดการสายปฏิบัติการ

สายการตลาด
และพัฒนาธุรกิจ

สายบริหาร
งานสนับสนุน

สายนโยบาย
และกลยุทธ์
Compliance

ศูนย์อ�ำนวยการ
วิศวกรรมและ
บริหารจัดการ
อาคาร

ฝ่ายสื่อสาร
องค์กร

ฝ่ายการตลาด
และพัฒนา
ธุรกิจ

ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป

ฝ่ายกฎหมาย

ฝ่ายกลยุทธ์
และบริหาร
ความเสี่ยง

ฝ่ายอ�ำนวยการ

กองอ�ำนวยการ

ส่วนสื่อสาร
องค์กร

ส่วนการตลาด
1

ส่วนพัฒนา
บุคลากร

ส่วนพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ส่วนพัสดุ
และ
จัดซื้อจัดจ้าง

ส่วนนิติกรรม
สัญญา
และวินัย

ส่วนแผน
ยุทธศาสตร์
และประเมินผล

ส่วนช่วย
อ�ำนวยการ
และเลขานุการ

ส่วนการตลาด
2

ส่วนบริหาร
จัดการ
ทรัพยากร
บุคคล

ส่วนระบบ
เครือข่าย
สารสนเทศ

ส่วนทะเบียน
ทรัพย์สิน
และธุรการ

ส่วนบริหาร
ความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน

ส่วนบริหาร
การประชุม

กลุ่ม RM

ส่วนวิเคราะห์
และศึกษา
โครงการ

51

ส่วนสารสนเทศ
เพือ่ การบัญชี
(ERP)

โครงสร้างอัตราก�ำลัง
Manpower Structure
อัตราก�ำลังคน พนักงานและลูกจ้าง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
สายงาน

พนักงาน

กรรมการผู้จัดการ
ผู้บริหารระดับสูง
สายบัญชีและการเงิน
สายนโยบายและกลยุทธ์
สายบริหารงานสนับสนุน
สายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
สายปฏิบัติการ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
รวม

1
3
14
16
27
22
40
5
128

ลูกจ้าง

รวม

0
0
0
1
5
10
24
0
40

1
3
14
17
32
32
64
5
168

อัตราก�ำลัง พนักงานและลูกจ้าง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
ค่าใช้จ่าย
อัตราก�ำลัง
ค่าใช้จ่าย

หน่วย

2562

2561

2560

2559

2558

คน
ล้านบาท

168
144.94

164
122.74

159
121.42

160
109.75

152
104.70

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
รายละเอียด

เงินเดือน
โบนัส
ค่าตอบแทนพิเศษ
ผลประโยชน์อื่นๆ
ผลประโยชน์หลังออก
จากงาน

หน่วย : ล้านบาท

2562

2561

2560

2559

2558

10.41
2.56
1.63
0.90

8.71
2.33
1.46
-

10.11
3.19
2.54
0.71

11.23
3.03
2.37
0.72

11.26
1.86
2.18
-
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ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มในอนาคต
Industrial Conditions and Future Trends
บริบทเฉพาะส�ำหรับสาขา
สาธารณูปการ (Global Trend)
ที่เกี่ยวข้อง

1. การเข้าสูส่ งั คมผูอ้ ายุในปี 2573 โลกจะมีประชากรทีม่ ผี สู้ งู อายุ
เพิม่ สูงขึน้ เป็นจ�ำนวน 1,500 ล้านคน หรือร้อยละ 16.5 ของ
ประชากรโลกทั้งหมด (8,400 ล้านคน) ขณะที่ผู้สูงอายุไทย
จะเพิ่มสูงถึงร้อยละ 30 ของประชากรทั้งหมด 68.3 ล้านคน
ประชากรที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2489-2507 (Baby Boomer)
จะเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีก�ำลังซื้อสูง และการเปลี่ยนแปลงนี้
จะส่งผลต่อทุกอุตสาหกรรมและตลาดแรงงานในอนาคต ดังนัน้
ยุทธศาสตร์ดา้ นสาธารณูปการ ควรมีการสร้างสภาพแวดล้อม
ที่อยู่อาศัย และระบบสาธารณูปโภคที่เอื้อต่อการด�ำรงชีวิต
ในสังคมผู้สูงวัย เช่น การส่งเสริมการสร้างอสังหาริมทรัพย์
ให้เหมาะสมส�ำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการในราคาที่เหมาะสม
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างความ
เท่าเทียมกันทางสังคม
2. การสร้างอสังหาริมทรัพย์ และราคาพลังงานโลกมีแนวโน้ม
เพิ่ ม ขึ้ น ส่ ง ผลให้ ร าคาวั ส ดุ ก ่ อ สร้ า งปรั บ เพิ่ ม ขึ้ น ดั ง นั้ น
การพั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ค วรเป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ทั้งวัสดุก่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีอายุ
การใช้งานที่ยาวนาน สามารถน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้ ช่วยลด
การใช้พลังงาน และเป็นวัสดุทยี่ อ่ ยสลายได้งา่ ย และมีสว่ นผสม
ที่ไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อมและผู้สูงอาศัย

Global Trend of Related
Public Utility

1. Entering the aging society in 2030, the world will have an
increase of 1,500 million elderly people, or 16.5 percent
of the global population (8,400 million people), while
the Thai elderly will increase to 30 percent of the total
population of 68.3 million people, the population born
between the year 1946 - 1964 (Baby Boomer) will be a
group of consumers with high purchasing power and this
change will affect all industries and labor markets in the
future. Therefore strategy for public facilities, there should
create living environment and utilities that are conducive
to living in the elderly society, such as promoting
real estate construction suitable for the elderly and
disabled people at a reasonable price to improve the
quality of life of people and create social equality.
2. Real estate development and global energy prices
tend to increased resulting in the price of construction
materials increased. Therefore real estate development
should be environmentally friendly both building
materials and environmentally friendly products long use
can be reused to help reduce power consumption and is
a material that is easily digested and contains ingredients
that is non-toxic to the environment and elders.

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย Constitution of the Kingdom of
พ.ศ. 2560
Thailand 2017

“มาตรา 56 รัฐต้องจัดหรือด�ำเนินการให้มีสาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐานที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง
ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
โครงสร้างหรือโครงข่ายขั้นพื้นฐานของกิจการสาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐานของรัฐอันจ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิตของประชาชนหรือ
เพื่อความมั่นคงของรัฐ รัฐจะกระท�ำด้วยประการใดให้ตกเป็น
กรรมสิทธิ์ของเอกชนหรือท�ำให้รัฐเป็นเจ้าของน้อยกว่าร้อยละ
ห้าสิบเอ็ดมิได้
การจัดหรือด�ำเนินการให้มีสาธารณูปโภคตามวรรคหนึ่งหรือ
วรรคสอง รัฐต้องดูแลมิให้มีการเรียกเก็บค่าบริการจนเป็นภาระ
แก่ประชาชนเกินสมควร
การน� ำ สาธารณู ป โภคของรั ฐ ไปให้ เ อกชนด� ำ เนิ น การทาง
ธุรกิจไม่ว่าด้วยประการใดๆ รัฐต้องได้รับประโยชน์ตอบแทน
อย่างเป็นธรรม โดยค�ำนึงถึงการลงทุนของรัฐ ประโยชน์ที่รัฐและ
เอกชนจะได้รบั และค่าบริการทีเ่ รียกเก็บจากประชาชนประกอบกัน”
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“Article 56. The State must arrange or operate
public utilities that is essential for thorough living of the people
in accordance with the principles of sustainable development.
The basic structure or network of basic public utility
businesses necessary for people’s livelihood; or for state’s
security, The State cannot act in any way to become private
sector ownership or make the state ownership less than 51%.
Arranging or proceeding to have public utilities under
paragraph one and two, The state must ensure that there is
no unreasonable charge for the public.
Bringing public utilities to the private sector to conduct
business in any manner whatsoever The state must receive
compensation fairly with regard to state investment, benefits
that the public and private will receive and the service fees
that are collected from the people”.

แนวโน้มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

ในช่วงปี 2562-2564 ความต้องการใช้พื้นที่อาคารส�ำนักงาน
ให้เช่าในประเทศไทยส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
(Bangkok Metropolitan Region: BMR ) ยังคงอยู่ในระดับเดิม
ประมาณ 200,000 ตารางเมตรต่อปี ปัจจัยหนุนจากความคืบหน้า
ของโครงสร้ า งพื้ น ฐานภาครั ฐ เหนี่ยวน�ำให้เกิดการลงทุนใน
ภาคธุรกิจต่อเนือ่ ง โดยในปี 2561 การลงทุนจากต่างชาติเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง พิจารณาจากยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุน
มีมูลค่า 902 พันล้านบาท ซึ่งเป็นดัชนีชี้น�ำด้านการลงทุนที่สะท้อน
ความต้องการพื้นที่อาคารส�ำนักงานในระยะต่อไป
จากข้อจ�ำกัดด้านที่ดินเพื่อพัฒนาอาคารส�ำนักงานใหม่ที่
หายากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ CBD จึงคาดว่ามีพื้นที่ส�ำนักงานใหม่
ใน BMR ทยอยเข้าสูต่ ลาดไม่มากนักเฉลีย่ 185,000 ตารางเมตรต่อปี
ผลจากแนวโน้มอุปสงค์ทมี่ มี ากกว่าอุปทานทีเ่ ข้าใหม่ ท�ำให้คาดว่าค่าเช่า
จะทยอยเพิม่ ขึน้ และอัตราการเช่ายังคงอยูใ่ นระดับสูงประมาณ 94%
ส�ำหรับแนวโน้มการแข่งขัน นอกจากคูแ่ ข่งในธุรกิจเดียวกันแล้ว
ปัจจุบนั ยังมีธรุ กิจให้เช่าพืน้ ทีส่ ำ� นักงานรูปแบบ Co-working space
ซึ่งให้บริการเช่าพื้นที่เพื่อท�ำงาน จัดประชุม ฯลฯ โดยอัตราค่าเช่า
พืน้ ทีม่ ที งั้ รายชัว่ โมง รายวัน และรายเดือน (เริม่ เปิดบริการตัง้ แต่ชว่ ง
ปี 2555 ทีจ่ ำ� นวนไม่ถงึ 10 แห่ง ในปี 2559 เพิม่ ขึน้ มาอยูท่ ี่ 120 แห่ง)
เพื่อรองรับ นักธุรกิจที่ยังไม่พร้อมเช่าพื้นที่อาคารส�ำนักงานหรือ
กลุ่มธุรกิจฟรีแลนซ์ แม้ปัจจุบัน Co-working space อาจยังไม่มี
ผลกระทบรุนแรงต่อธุรกิจอาคารส�ำนักงานให้เช่าโดยตรง แต่ความ
นิยมที่มากขึ้น อาจท�ำให้ผู้ประกอบการอาคารส�ำนักงานให้เช่ามี
การปรับพื้นที่โดยมี Co-working space รวมอยู่ในอาคารเดียวกัน
และคาดว่าในอนาคตจะมีจำ� นวน Co-working space เพิม่ มากขึน้
จึงคาดว่ารูปแบบอาคารส�ำนักงานจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
โดยผสมผสานกันระหว่างการเช่าพืน้ ทีส่ ำ� นักงานรูปแบบเดิม และรูปแบบ
Co-working space นอกจากนี้ หลายบริษัทยังได้น�ำกลยุทธ์พื้นที่
ท�ำงานทีม่ คี วามยืดหยุน่ (Agile Workplace) มาใช้มากขึน้ ซึง่ จะท�ำ
ให้ลดการใช้พน้ื ทีส่ ำ� นักงานลงจากเดิม และอาจส่งผลให้อตั ราค่าเช่า
พื้นที่มีแนวโน้มชะลอลงบ้างในระยะยาว
ปี 2562-2564 ผลประกอบการของธุรกิจอาคารส�ำนักงาน
ให้เช่ามีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง ขณะที่อุปทานของส�ำนักงานใหม่
ค่อนข้างจ�ำกัดโดยเฉพาะในพื้นที่ CBD ส่งผลให้อัตราการเช่า
โดยรวมยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงกว่า 90% และค่าเช่ามีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น ในอัตราชะลอลงตามภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น
ส�ำหรับค่าเช่าจะยังคงเพิ่มขึ้นตามทิศทางของอุปสงค์ และ
ต้ น ทุ น โครงการที่ เ พิ่ ม ขึ้ น เนื่ อ งจากอุ ป ทานอาคารส� ำ นั ก งาน
ใหม่จะเน้นการลงทุนด้านการออกแบบให้สวยงามและมีระบบ
บริหารจัดการที่ดี ส่วนอาคารส�ำนักงานเก่าจะมีการปรับปรุง
(Renovation) ให้ทันสมัย แต่จากการแข่งขันของธุรกิจที่ทวีสูงขึ้น
และคาดว่าจะมีอุปทานที่ทยอยสร้างเสร็จเข้าสู่ตลาดอีกประมาณ
556,000 ตารางเมตร ในช่วงปี 2562-2564 ท�ำให้คาดว่าค่าเช่า
จะเพิ่มในอัตราชะลอลง

ในระยะยาวคาดว่าปี 2562-2564 ผลประกอบการของธุรกิจ
อาคารส�ำนักงานให้เช่ามีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง ขณะที่อุปทาน
ของส�ำนักงานใหม่ค่อนข้างจ�ำกัดโดยเฉพาะในพื้นที่ CBD ส่งผลให้
อัตราการเช่าโดยรวมยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงกว่า 90% และค่าเช่า
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่ในอัตราชะลอลงตามภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น
ผูป้ ระกอบการธุรกิจอาคารส�ำนักงานให้เช่าในย่าน Prime Area
มีโอกาสท�ำก�ำไรได้ต่อเนื่อง การเข้ามาแข่งขันของผู้ประกอบการ
รายใหม่ท�ำได้ยาก เนื่องจากต้องใช้เงินลงทุนสูงและพื้นที่เพื่อ
ก่อสร้างอาคารส�ำนักงานใหม่ในย่าน Prime Area มีจ�ำกัด ตลาด
ส่วนใหญ่จงึ เป็นของผูป้ ระกอบการรายเดิมทีม่ คี วามได้เปรียบทัง้ ด้าน
เงินทุนและการสะสมที่ดินในท�ำเลศักยภาพ ความต้องการใช้พื้นที่
ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่อุปทานใหม่เข้าสู่ตลาดไม่มากนัก ท�ำให้มี
อัตราการเช่าและราคาค่าเช่าสูงกว่าพื้นที่อื่นๆ
ธุรกิจอาคารส�ำนักงานในพื้นที่กรุงเทพฯ ย่านรอบนอกและ
พื้นที่ปริมณฑล รายได้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับที่ผ่านมา โดยการ
ลงทุนจะมีขนาดและรูปแบบที่แตกต่างกัน ตั้งแต่อาคารส�ำนักงาน
ขนาดเล็ก อาคารส�ำนักงานเพือ่ เป็นทีต่ งั้ กิจการของตนเอง แต่มกี าร
แบ่งพืน้ ทีใ่ ห้เช่าส่วนหนึง่ และอาคารพาณิชย์แบ่งส่วนให้เช่า อุปสงค์
ในการเช่าพืน้ ทีม่ แี นวโน้มเพิม่ ขึน้ จากการขยายตัวของเมืองตามแนว
รถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย แต่การเข้าสู่ตลาดของรายใหม่ที่เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การแข่งขันค่อนข้างรุนแรง

Related Industry Trends

During the year 2019-2021, the demand for office space
for rent in Thailand, mostly in Bangkok and the metropolitan
region (BMR), remains at the same level of approximately
200,000 square meters per year. Supporting factors from
progress of government infrastructure Induce investment
in continued business sectors.In 2018, foreign investment
increased continuously Based on the amount of investment
promotion requests with a value of 902 billion baht, which is
an investment guideline that reflects the demand for office
space in the next phase.
The reason of land restrictions (new office building that
are more difficult to find, especially in the CBD), there are no
new office spaces in the BMR to enter the market, averaging
185,000 square meters per year. The result of the demand
trend that is greater than the new supply make the rental
expected will gradually increase and the occupancy rate
remains at a high level of approximately 94%.
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For the competitive trend aside from competitors in the
same business currently, there is a business of renting office
space in the form of co-working spaces, which provide
space for meetings, etc. The rental rates are available hourly,
daily, and monthly (starting service since the year 2012, the
amount is not reached. 10 locations in 2016, increased to
120 locations) to accommodate business people who are
not ready to rent office space or freelance business group,
although co-working spaces may not have a direct impact
on the office building for rent. But increasing popularity
may cause office building operators to adjust the area by
having co-working spaces in the same building and expect
that there will be more co-working spaces in the future.
Therefore, it is expected that the office building style will
develop continuously by combining the rental of office space
in the old style and the format co-working spaces. In addition,
many companies have adopted the Agile Workplace strategy,
which will to reduce the use of office space from the original
and may result in rental rates and the area is likely to slow
down somewhat in the long run.
During the year 2019-2021 financial results of office building
business for rent has a tendency to grow continuously. While
the supply of the new office is quite limited, especially in the
CBD area, resulting in the occupancy rate overall is stable
at more than 90% and rents are likely increased at a slower
rate due to increased competition.
The rents will continue to increase in line with demand.
and increased project costs Since the new office building
supply will focus on investment in beautiful designs and good
management systems The old office building will be renovated
(Renovation) to be modern, but due to the increasing
competition of the business And it is expected that the supply
will be gradually built into the market approximately 556,000
square meters during the year 2019-2021, which makes the
rental expected will increase at a slower rate.
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In the long term, it is expected that for the year 20192021, the operating results of the office building rental business
will continue to grow. While the supply of new offices is quite
limited, especially in the CBD area, resulting in the overall
occupancy rate staying at a higher level of 90% and rents
tend to increase but at a slower pace due to increased
competition.
Operators in the office building rental business in the
Prime Area have the opportunity to continuously make profits.
The competition of entrepreneurs newcomer difficult due
to the high investment required and the construction of a
new office building in the Prime Area, the market is mainly
limited to the original operators with advantages in terms of
capital and land accumulation in potential locations. space
requirements continuously increasing While not much new
supply into the market Resulting in higher occupancy rates
and rental rates than other areas.
Office building business in Bangkok area, outer districts
and metropolitan areas Income is close to the past which
the investment will have different sizes and forms from office
buildings small office building to be the location of their own
business But there is a division of rental areas and commercial
buildings for segmentation for rent Demand for rental space is
likely to increase due to the growth of the city along the line
extension train but new market entry continuously resulting
in a fierce competition.

การกํากับดูแลกิจการ
Corporate Governance
สิทธิของผู้ถือหุ้นและการจัดประชุม
ผู้ถือหุ้น

กระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ถือหุ้นทั้งหมด มีสิทธิก�ำหนด
นโยบายและทิศทางในการด�ำเนินธุรกิจ รวมทัง้ ตัดสินใจในเรือ่ งทีม่ ี
ความส�ำคัญและกระทบต่อการด�ำเนินงานของ ธพส. เช่น การแต่งตัง้
และก�ำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท การอนุมัติงบการเงิน
และเงินปันผลประจ�ำปี ธพส. ได้ก�ำหนดให้มีการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปีภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี
หากมีความจ�ำเป็นที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไข หรือกฎหมายที่ใช้บังคับ โดยต้องได้รับ
อนุมัติจากผู้ถือหุ้นก็จะจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้ ในปี 2562 ธพส. ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นจ�ำนวน 3 ครั้ง
เป็นการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 1 ครั้ง และประชุมวิสามัญ
2 ครั้ง ดังนี้
• การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี ในวันจันทร์
ที่ 29 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม BOD ชั้น 2
อาคารธนพิพัฒน์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนน
แจ้งวัฒนะ แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. และเลิกประชุมเวลา 10.45 น.
มีผู้เข้าประชุมประกอบด้วย 1) ผู้ถือหุ้น จ�ำนวน 3 ราย
2) กรรมการบริษัท จ�ำนวน 7 คน และ 3) ผู้บริหาร ธพส.
จ�ำนวน 4 คน

• การประชุ ม วิ ส ามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ครั้ ง ที่ 1/2562 ในวั น

อังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม BOD
ชั้น 2 อาคารธนพิพัฒน์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
ถนนแจ้ ง วั ฒ นะ แขวงทุ ่ ง สองห้ อ ง เขตหลั ก สี่
กรุงเทพมหานคร เริม่ ประชุมเวลา 09.30 น. และเลิกประชุม
เวลา 10.00 น. มีผู้เข้าประชุมประกอบด้วย 1) ผู้ถือหุ้น
จ�ำนวน 3 ราย 2) กรรมการบริษัท จ�ำนวน 4 คน และ
3) ผู้บริหาร ธพส. จ�ำนวน 2 คน
• การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 ในวันพุธ
ที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม BOD ชั้น 2 อาคาร
ธนพิพฒั น์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เริม่ ประชุม
เวลา 16.00 น. และเลิ ก ประชุ ม เวลา 16.30 น.
มีผู้เข้าประชุมประกอบด้วย 1) ผู้ถือหุ้น จ�ำนวน 3 ราย
2) กรรมการบริษัท จ�ำนวน 5 คน 3) ผู้บริหาร ธพส.
จ�ำนวน 2 คน
อนึ่ง ในการประชุมทุกครั้งจะมีการจดบันทึกรายงานการ
ประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน และมีการรายงานผลการประชุม
ให้คณะกรรมการบริษัททราบด้วย
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โครงสร้างและความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ ธพส.
องค์ประกอบของคณะกรรมการ ธพส.
• ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ก�ำหนดจ�ำนวนกรรมการ

ของบริษทั ทัง้ นี้ ให้มกี รรมการรวมทัง้ สิน้ ได้ ไม่เกิน 11 คน
ปัจจุบันคณะกรรมการ ธพส. มีจ�ำนวนทั้งหมด 11 คน
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการอื่น รวมทั้ง
กรรมการผู้จัดการซึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการ
• แต่งตั้งจากบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ
(Directors’ Pool) ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�ำนวน
กรรมการอื่นที่ไม่ใช่กรรมการโดยต�ำแหน่ง
• มีกรรมการอิสระ ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก (ไม่ใช่
กรรมการผู ้ แ ทนกระทรวงการคลั ง กรรมการผู ้ แ ทน
ส่วนราชการ) จ�ำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการ
ทั้งหมด
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วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
• กรรมการ ธพส. มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี

แต่อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้
• ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นทุกๆ ปี กรรมการต้อง
ออกจากต�ำแหน่งจ�ำนวน 1 ใน 3 โดยกรรมการคนทีอ่ ยูใ่ น
ต�ำแหน่งนานทีส่ ดุ เป็นผูต้ อ้ งออกจากต�ำแหน่ง ซึง่ ทีป่ ระชุม
ใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น อาจเลือกเข้ารับต�ำแหน่งอีกก็ได้
ในกรณีทแี่ ต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการเดิมทีพ่ น้ จากต�ำแหน่ง
ก่อนครบวาระ ให้กรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง มีระยะเวลาการด�ำรง
ต�ำแหน่งเท่าที่กรรมการเดิมเหลืออยู่

ทั้งนี้ ปี 2562 คณะกรรมการ ธพส. มีรายนามและรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2562 ดังนี้
รายนามคณะกรรมการ
ธพส.

ระยะเวลาด�ำรงต�ำแหน่ง

ต�ำแหน่ง

Directors’ Pool
ล�ำดับที่ 42
ประกาศ ลว.2 ก.ย.59
ล�ำดับที่ 64
ประกาศ ลว.20 ก.ย.53
ล�ำดับที่ 7
ประกาศ ลว.30 ธ.ค.57
ล�ำดับที่ 48
ประกาศ ลว.24 ม.ค.60
ล�ำดับที่ 13
ประกาศ ลว.30 ธ.ค.57
ล�ำดับที่ 20
ประกาศ ลว.3 ธ.ค.61
-

นายยุทธนา หยิมการุณ

25 ตุลาคม 2562 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ

นางสาวอมรรัตน์ กล�่ำพลบ
นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล

25 มกราคม 2560 - ปัจจุบัน
17 พฤศจิกายน 2554 - ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ

นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล
นายชลัช ชินธรรมมิตร์

29 เมษายน 2556 - ปัจจุบัน
29 กรกฎาคม 2558 - ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ

นายปกรณ์ อาภาพันธุ์

27 เมษายน 2560 - ปัจจุบัน

กรรมการ

นายทวารัฐ สูตะบุตร

30 พฤษภาคม 2562 - ปัจจุบัน

กรรมการ

นางศิริพร นพวัฒนพงศ์
นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท

18 มิถุนายน 2562 - ปัจจุบัน
5 มีนาคม 2562 - ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

นายอ�ำนวย ปรีมนวงศ์
นายดนุชา พิชยนันท์
นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่
นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์

5 พฤศจิกายน 2561 - 30 กันยายน 2562
27 กันยายน 2561 - 21 มกราคม 2562
25 มกราคม 2562 - 23 ตุลาคม 2562
28 สิงหาคม 2560 - 6 พฤษภาคม 2562

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

อ�ำนาจหน้าที่
คณะกรรมการ ธพส. มีอ�ำนาจหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติทปี่ ระชุม ผูถ้ อื หุน้ และให้รวมถึง
อ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
• ก�ำหนดทิศทางธุรกิจของบริษัท
• อนุมัติแผนธุรกิจของบริษัท
• ก�ำหนดแผนการลงทุน และการจัดหาเงินลงทุน
• ควบคุมการปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ
• ดูแลจัดการและบริหารงานของบริษัทให้ได้ผลดีที่สุด

คุณสมบัติของคณะกรรมการ ธพส.
กรรมการ ธพส. ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน ส�ำหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับ
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ำกัด

การประชุมและค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการ ธพส.
ธพส. ได้จดั ให้มกี ารประชุมคณะกรรมการเป็นประจ�ำอย่างน้อย
เดื อ นละหนึ่ ง ครั้ ง โดยก� ำ หนดไว้ เ ป็ น การล่ ว งหน้ า ตลอดทั้ ง ปี
ในปี 2562 คณะกรรมการ ธพส. ได้ให้ความเห็นชอบก�ำหนดการ
ประชุม เพื่อให้คณะกรรมการสามารถจัดสรรเวลาในการเข้าร่วม
ประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอาจมีการประชุมวาระพิเศษ
เพิ่มเติมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการมาประชุม
อย่างน้อยกึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมดจึงจะครบองค์ประชุม
และในการประชุมผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่จะพิจารณาต้องออกจาก
ที่ประชุมระหว่างการพิจารณาเรื่องนั้นๆ ทั้งนี้ การลงมติให้ถือ
คะแนนเสียงข้างมาก
ในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการ ธพส. รวมทัง้ สิน้ 15 ครัง้
โดยคณะกรรมการ ธพส. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่องค์กรในเรื่องเพื่อพิจารณา
และเรือ่ งเพือ่ ทราบ ทัง้ ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการเงินและไม่เกีย่ วข้อง
กับการเงิน อย่างสม�่ำเสมอ นอกจากนี้ ยังมีการเชิญผู้บริหารระดับ
รองกรรมการผู้จัดการเข้าประชุมด้วย เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการและรับนโยบายโดยตรง เพื่อจะ
ได้สามารถน�ำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
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ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ธพส. จะท�ำหน้าที่สนับสนุน
การประชุมคณะกรรมการ ธพส. โดยจัดส่งหนังสือเชิญประชุม
พร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม
ต่างๆ ให้กรรมการล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพือ่ ให้
กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ
ที่ฝ่ายจัดการน�ำเสนอก่อนการประชุม ทั้งนี้ ในการประชุมทุกครั้ง
กรรมการแต่ ล ะท่ า นได้ เ สนอความเห็ น อย่ า งเปิ ด เผยและเสรี

มีการจดบันทึกรายงานการประชุมที่ประกอบด้วยข้อคิดเห็น/
ข้อสังเกตเป็นลายลักษณ์อักษร
มี ก ารจั ด เก็ บ รายงานการประชุ ม ที่ ผ ่ า นการรั บ รองจาก
คณะกรรมการ ธพส. เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ รวมทั้งจัดส่ง
ให้ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ธพส.
ธพส. ได้กำ� หนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ในช่วงเดือนมกราคม - เมษายน 2562 ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวง
การคลัง โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 มีรายละเอียดดังนี้
1) ค่าตอบแทนของกรรมการ ธพส.
รายการ

กรรมการ

ประธาน

ค่าตอบแทนกรรมการ

10,000

20,000

เบี้ยประชุม

10,000

12,500

เงื่อนไข
จ่ายเป็นรายเดือน กรณี
ด�ำรงต�ำแหน่งไม่เต็มเดือน
ให้จ่ายตามสัดส่วนระยะเวลา
การด�ำรงต�ำแหน่ง
เฉพาะกรรมการที่มาประชุม
ไม่เกิน 1 ครั้ง/เดือน

2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ธพส.
ชื่อคณะ
คณะกรรมการตรวจสอบ
• ประธานกรรมการ
• กรรมการ
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการความเสี่ยง
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
คณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ านและพิจารณาค่าตอบแทนของ
กรรมการผู้จัดการ ธพส.
คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการ
• ประธานกรรมการ
• กรรมการ
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
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ค่าตอบแทน (รายเดือน)
12,500
10,000

ค่าเบี้ยประชุม
(เฉพาะที่มาประชุม)
-

12,500
10,000
3,000

ต่อมา ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติอัตราค่าตอบแทนรายเดือน
กรรมการ จ�ำนวน 8,000 บาทต่อเดือน และอัตราเบี้ยประชุมกรรมการ จ�ำนวน 16,000 บาทต่อเดือน ทั้งนี้ กรณีการประชุมคณะกรรมการ
ชุดย่อย คณะอนุกรรมการ หรือคณะท�ำงานอืน่ ทีแ่ ต่งตัง้ โดยบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
ให้รัฐวิสาหกิจจ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมให้กับกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด โดยถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
24 เมษายน 2562 มีรายละเอียดดังนี้
1) ค่าตอบแทนของกรรมการ ธพส.
รายการ

กรรมการ

ประธาน

เงื่อนไข

ค่าตอบแทนกรรมการ

8,000

16,000

เบี้ยประชุม

16,000

20,000

จ่ายเป็นรายเดือน กรณี
ด�ำรงต�ำแหน่งไม่เต็มเดือน
ให้จ่ายตามสัดส่วนระยะเวลา
การด�ำรงต�ำแหน่ง
เฉพาะกรรมการที่มาประชุม
ไม่เกิน 1 ครั้ง/เดือน กรณี
เหตุสมควร อาจพิจารณา
จ่ายเบี้ยประชุมได้เกินกว่า
1 ครัง้ /เดือน แต่ไม่เกิน 15 ครัง้ /ปี

2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ธพส.
ชื่อคณะ
คณะกรรมการตรวจสอบ
• ประธานกรรมการ
• กรรมการ
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการความเสี่ยง
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
คณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ านและพิจารณาค่าตอบแทนของ
กรรมการผู้จัดการ ธพส.
คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการ
• ประธานกรรมการ
• กรรมการ
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ค่าตอบแทน (รายเดือน)
20,000
16,000

ค่าเบี้ยประชุม
(เฉพาะที่มาประชุม)
-

10,000
8,000
8,000
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รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ธพส. ประจ�ำปี 2562
ล�ำดับ

1

ชื่อ-สกุล

นายอ�ำนวย ปรีมนวงศ์

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

1/2562

2/2562

3/2562

4/2562

5/2562

6/2562

7/2562

8/2562

9/2562

10/2562

11/2562

P

P

P

P

P

P

P

P

P

O

P

นายยุทธนา หยิมการุณ

พ.ค.

ก.ย.

แต่งตั้งมีผลวันที่ 25 ตุลาคม 2562

ต.ค.

พ.ย.

12/2562

13/2562

ธ.ค.
14/2562

15/2562

ลาออกงมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562

รวม
เข้าประชุม

10

P

P

P

P

4

P

P

O

O

11

2

นางสาวอมรรัตน์ กล�่ำพลบ

P

P

P

P

P

P

P

P

P

O

O

3

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่

แต่งตั้งมีผล
วันที่ 25
มกราคม 2562

P

P

P

P

P

P

O

P

P

P

ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562

9

4

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล

P

P

P

O

O

O

P

O

O

P

P

O

O

P

P

8

5

นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล

P

P

P

P

P

P

P

P

P

O

P

P

P

P

P

14

6

นายดนุชา พิชยนันท์

-

ลาออกมีผลวันที่ 22 มกราคม 2562

นายทวารัฐ สูตะบุตร

แต่งตั้งมีผลวันที่ 30 พฤษภาคม 2562

P P O P

P

P P

O

P

7

7

นายชลัช ชินธรรมมิตร์

P

P

P

P

P

P

O

P

P

O

P

O

P

P

P

12

8

นายปกรณ์ อาภาพันธุ์

P

P

P

P

O

P

P

P

P

P

P

P

P

P

O

13

9

นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์

P

P

P

P
4

ลาออกมีผลวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
รักษาการในต�ำแหน่ง กจ
ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

10

นางศิริพร นพวัฒนพงศ์

11

นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท

แต่งตั้งมีผลวันที่ 18 มิถุนายน 2562
แต่งตั้งมีผลวันที่
5 มีนาคม 2562

P

P

P

P

P

P

O

O

7
13

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

รวม

7

8

9

8

6

7

9

8

8

6

9

7

8

6

6

จ�ำนวนกรรมการทั้งหมด

7

8

9

9

8

8

10

10

10

10

10

9

9

9

9

P กรรมการมาประชุม O กรรมการไม่มาประชุม - ไม่เป็นกรรมการ

61

P

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคน ประจ�ำปี 2562
(จ�ำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จ�ำนวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด) สรุป ได้ดังนี้
คณะกรรมการ
ธพส.

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
ความเสี่ยง

คณะกรรมการ
ก�ำกับดูแลกิจการและ
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

คณะกรรมการ
บริหารจัดการ
สารสนเทศ
และการสื่อสาร

คณะกรรมการ
กิจการสัมพันธ์

(ประชุม 15 ครั้ง)

(ประชุม 16 ครั้ง)

(ประชุม 5 ครั้ง)

(ประชุม 9 ครั้ง)

(ประชุม 6 ครั้ง)

(ประชุม 5 ครั้ง)

(ประชุม 7 ครั้ง)

(ประชุม 11 ครั้ง)

ชื่อ-สกุล

1. นายอ�ำนวย ปรีมนวงศ์

*10/11

2. นายยุทธนา หยิมการุณ

*4/4

3. นางสาวอมรรัตน์ กล�ำ่ พลบ

11/15

*15/16

4. นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่

9/10

7/10

5. นางสาวรืน่ วดี สุวรรณมงคล

8/15

6. นายธรรมนิตย์ สุมนั ตกุล

14/15

7. นายดนุชา พิชยนันท์

0/0

8. นายทวารัฐ สูตะบุตร

7/9

9. นายชลัช ชินธรรมมิตร์

12/15

*5/5

10. นายปกรณ์ อาภาพันธุ์

13/15

5/5

11. นางศิรพิ ร นพวัฒนพงศ์

7/9

3/3

6/9
1/1

15/16

(ประชุม 3 ครั้ง)

(ประชุม 1 ครั้ง)

*11/11

*3/3

*6/6

*1/1

*6/6 3/3

*5/5

*1/1 2/2
1/1

6/8

2/2

*7/7

*2/2
1/1

3/3

12. นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์

2/2 2/2

3/3 2/2

4/4

1/1

1/1

1/1

13. นายนาฬิกอติภคั แสงสนิท

13/13

14/14

7/7

5/5

4/4

6/6

หมายเหตุ

คณะกรรมการประเมิน คณะอนุกรรมการ
ผลการปฏิบัติงานและ พิจารณาผลตอบแทน
พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการผู้จัดการ
ของกรรมการผูจ้ ดั การ บริษัท ธนารักษ์พัฒนา
สินทรัพย์ จ�ำกัด

* ประธานกรรมการแต่ละคณะ

สรุปค่าเบีย้ ประชุมของคณะกรรมการ ธพส. ปี 2562 ค่าตอบแทนรายเดือน
และโบนัสกรรมการ									
คณะกรรมการ
ธพส.

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
ความเสี่ยง

คณะกรรมการ
ก�ำกับดูแล
กิจการ
และความ
รับผิดชอบ
ต่อสังคม

คณะกรรมการ
บริหารจัดการ
สารสนเทศ
และการสื่อสาร

คณะกรรมการ
กิจการสัมพันธ์

คณะกรรมการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและ
พิจารณา
ค่าตอบแทน
ของกรรมการ
ผู้จัดการ

(ประชุม 15 ครั้ง)

(ประชุม 16 ครั้ง)

(ประชุม 5 ครั้ง)

(ประชุม 9 ครั้ง)

(ประชุม 6 ครั้ง)

(ประชุม 5 ครั้ง)

(ประชุม 7 ครั้ง)

(ประชุม 11 ครั้ง)

(ประชุม 3 ครั้ง)

ชื่อ-สกุล

คณะอนุกรรมการ รวมเบี้ยประชุมคณะ
พิจารณาผล
กรรมการ ธพส.
ตอบแทนกรรมการ
ผู้จัดการบริษัท
ธนารักษ์พัฒนา
สินทรัพย์ จ�ำกัด

ค่าตอบแทน
รายเดือน

รวมโบนัส
คณะกรรมการ
ธพส.

รวม
ค่าเบี้ยประชุม
ค่าตอบแทน
รายเดือน
และโบนัสกรรมการ

(ประชุม 1 ครั้ง)

1. นายอ�ำนวย ปรีมนวงศ์

170,000.00

170,000.00

160,000.00

21,202.30

351,202.30

2. นายยุทธนา หยิมการุณ

80,000.00

80,000.00

35,613.00

-

115,613.00

-

-

92,086.70

92,086.70

392,000.00

104,000.00

105,000.00

601,000.00

162,000.00

78,193.00

-

240,193.00

252,403.00

104,000.00

105,000.00

461,403.00

411,500.00

104,000.00

105,000.00

620,500.00

16,774.00

6,774.00

20,562.50

44,110.50

128,000.00

56,000.00

-

184,000.00

378,000.00

104,000.00

105,000.00

587,000.00

433,500.00

104,000.00

105,000.00

642,500.00

215,484.00

51,467.00

-

266,951.00

128,000.00

41,548.00

105,000.00

274,548.00

348,000.00

82,710.00

-

430,710.00

3. นายสมพงษ์ ตัฒฑพาทย์

ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2561

4. นางสาวอมรรัตน์ กล�ำ่ พลบ

152,000.00

120,000.00

5. นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่

110,000.00

52,000.00

6. นางสาวรืน่ วดี สุวรรณมงคล

94,000.00

7. นายธรรมนิตย์ สุมนั ตกุล

200,000.00

-

50,903.00
50,000.00

30,000.00

120,000.00

65,000.00

78,000.00

12,500.00
55,000.00

28,500.00

8. นายดนุชา พิชยนันท์

-

9. นายทวารัฐ สูตะบุตร

96,000.00

10. นายชลัช ชินธรรมมิตร์

168,000.00

210,000.00

11. นายปกรณ์ อาภาพันธ์ุ

168,000.00

168,000.00

12. นางศิรพิ ร นพวัฒนพงศ์

96,000.00

95,484.00

13. นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์

40,000.00

40,000.00

40,000.00

-

-

-

14. นายนาฬิกอติภคั แสงสนิท

180,000.00

66,000.00

34,000.00

18,000.00

16,000.00

34,000.00

1,554,000.00

352,000.00

182,000.00

83,000.00

95,000.00

111,500.00

รวม

6,774.00

10,000.00

24,000.00

8,000.00

531,161.00

77,500.00

20,000.00

24,000.00
8,000.00

120,000.00

64,500.00

22,500.00 3,115,661.00 1,032,305.00

763,851.50 4,911,817.50
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การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคน ประจ�ำปี 2562
(จ�ำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จ�ำนวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด) สรุป ได้ดังนี้

							
คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
และก�ำหนดค่าตอบแทน

ความเสี่ยง

ก�ำกับดูแลกิจการ
และความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

คณะกรรมการ
บริหารจัดการ
สารสนเทศ
และการสื่อสาร

คณะกรรมการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
ของกรรมการ

คณะอนุกรรมการ
พิจารณาผลตอบแทน
กรรมการผู้จัดการบริษัท
ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์
จ�ำกัด

(ประชุม 9 ครั้ง)

(ประชุม 6 ครั้ง)

(ประชุม 5 ครั้ง)

(ประชุม 7 ครั้ง)

(ประชุม 3 ครั้ง)

(ประชุม 1 ครั้ง)

ชื่อ-สกุล

1. นายอรุณชัย ภัทรานนท์

7/9

2. นายสาธิต อนันตสมบูรณ์

6/6

3. นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ์

6/6

4. นางดวงมน จึงเสถียรทรัพย์

5/6

5. นางสาวสายพิรุณ เพิ่มพูล

4/5

6. นายวิชิต จรัสสุขสวัสดิ์

5/5

7. รศ.ทองทิพา วิริยะพันธ์

5/5

8. นายสุธนัย ประเสริฐสรรพ์

7/7

9. นางกรศิริ พิณรัตน์

7/7

1/1

10. นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์
11. นางสาวภัทราวรรณ ชวนสนิท

1/1
1/1

สรุปค่าเบี้ยประชุมของกรรมการบุคคลภายนอกแต่ละคน ปี 2562 		
ชื่อ-สกุล

1. นายอรุณชัย ภัทรานนท์

คณะกรรมการ
สรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
ความเสี่ยง

(ประชุม 9 ครั้ง)

(ประชุม 6 ครั้ง)

คณะกรรมการก�ำกับ
ดูแลกิจการและ
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
(ประชุม 5 ครั้ง)

คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ
จัดการสารสนเทศ ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน พิจารณาผลตอบแทน
และการสื่อสาร
ของกรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ธนารักษ์พัฒนา
สินทรัพย์ จ�ำกัด
(ประชุม 3 ครัง้ )
(ประชุม 7 ครั้ง)
(ประชุม 1 ครั้ง)

41,000.00

รวม

41,000.00

2. นายสาธิต อนันตสมบูรณ์

38,000.00

38,000.00

3. นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ์

38,000.00

38,000.00

4. นางดวงมน จึงเสถียรทรัพย์

30,000.00

30,000.00

5. นางสาวสายพิรุณ เพิ่มพูล

27,000.00

27,000.00

6. นายวิชิต จรัสสุขสวัสดิ์

30,000.00

30,000.00

7. รศ.ทองทิพา วิริยะพันธ์

30,000.00

30, 0 0 0 . 0 0

8. นายสุธนัย ประเสริฐสรรพ์

41,000.00

9. นางกรศิริ พิณรัตน์

41,000.00

10. นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์

41,000.00
3,000.00

44,000.00

3,000.00

3,000.00

11. นางสาวภัทราวรรณ ชวนสนิท
รวม

63

41,000.00

133,000.00

60,000.00

82,000.00

6,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

325,000.00

การพัฒนากรรมการและการประเมิน
ตนเอง ของคณะกรรมการ ธพส.
นโยบายการพัฒนากรรมการ
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความรู ้ ค วามสามารถของคณะกรรมการ
ให้กรรมการน�ำประโยชน์จากความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการ
ก�ำกับดูแล ธพส. เพิ่มความเป็นมืออาชีพให้กรรมการ สามารถ
สร้างมูลค่าเพิม่ และสามารถผลักดันให้องค์กรเข้าสูม่ าตรฐานสากล

การพัฒนากรรมการ
ธพส. มีการส่งเสริมความรู้ความสามารถของคณะกรรมการ
หลายรูปแบบ เพือ่ เพิม่ พูนมุมมองความรูท้ เี่ กีย่ วข้องกับบทบาทหน้าที่
ของการเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ
• การจัดให้มกี ารสร้างความรูค้ วามเข้าใจทุกครัง้ ทีม่ กี ารแต่งตัง้
กรรมการใหม่ และมอบเอกสารคู่มือกรรมการ และข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงชี้แจง
และบรรยายลักษณะธุรกิจ และแนวทางการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั
ให้แก่กรรมการใหม่
• การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริม ความรู้
ความสามารถของคณะกรรมการ ธพส. ทั้งทางด้านเทคโนโลยี
นวัตกรรมใหม่ๆ ที่ ธพส. จะน�ำมาปรับใช้พัฒนา รวมถึงส่งเสริม
ให้ ธพส. มีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความรับผิดชอบ
รายนามกรรมการ

ต่อสังคม ซึง่ รูปแบบของกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความสามารถ เช่น
การอบรม ดูงาน เข้าร่วมสัมนา และการเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน

การปฐมนิเทศกรรมการ (Directors Orientation)
ธพส. ได้จดั ให้มกี ารปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทกุ คน ในรูปแบบ
ของการบรรยายสรุปโดยผูบ้ ริหารระดับสูง ได้แก่ กรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผู้จัดการ สายนโยบาย ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการตลาด
ผูจ้ ดั การอาวุโส ส่วนแผนยุทธศาสตร์และประเมินผล ผูจ้ ดั การส่วน
บัญชีทวั่ ไป ผูจ้ ดั การส่วนบัญชีบริหารและงบประมาณ ผูจ้ ดั การอาวุโส
ส่วนการตลาด โดยบรรยายเกีย่ วกับ
• ความเป็นมาของ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ำกัด
• ภาพรวมภารกิจ โครงการส�ำคัญ ของ ธพส.
• แผนงาน ผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมา และระบบประเมิน
ผลองค์กร
• ผลประกอบการและฐานะทางการเงิน
• เรื่องเกี่ยวกับกรรมการ
ซึ่งในระหว่างการบรรยายได้เปิดโอกาสให้กรรมการซักถาม
และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด�ำเนินงานเพิ่มเติม พร้อมทั้ง
จัดเตรียมข้อมูลเอกสารประกอบการปฐมนิเทศ และคูม่ อื ต่าง ๆ อาทิ
คู่มือกรรมการ คู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ของ ธพส.
ในปี 2562 มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ จ�ำนวน 5 ราย
วัน-เดือน-ปี

นายยุทธนา หยิมการุณ

25 ตุลาคม 2562

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่

28 กุมภาพันธ์ 2562

นายทวารัฐ สูตะบุตร

21 มิถุนายน 2562

นางศิริพร นพวัฒนพงศ์

21 มิถุนายน 2562

นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท

28 มีนาคม 2562
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การอบรม/สัมมนา/ดูงาน/เข้าร่วมกิจกรรมของกรรมการ
คณะกรรมการ ธพส. มีนโยบายให้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่
เป็นการส่งเสริม ความรูค้ วามสามารถของคณะกรรมการ ธพส. ทัง้
ทางด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ ทีจ่ ะน�ำมาปรับใช้พฒั นา ธพส.
รวมถึงส่งเสริมให้ ธพส. มีการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และมีความรับ
การอบรม/สัมมนา/
รับฟังบรรยายพิเศษ

ชื่อ-สกุล

1. นายอ�ำนวย ปรีมนวงศ์

นายยุทธนา หยิมการุณ

การดูงาน

ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ การบริหาร • ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลกับความท้าทาย อาคารเมืองทีย่ งั่ ยืนและนวัตกรรมใหม่
การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล
ณ สาธารณรัฐโครเอเชีย

•

•

ปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่

ศึกษาดูงานการพัฒนาพื้นที่ธุรกิจ
• เยี่ยมชมการปฏิบัติงาน
ชุมชนตลาดต้องชม วัดพระนอนจักร์สหี ์ ของ ธพส.
วรวิหาร จังหวัดสิงห์บุรี
• ร่วมพิธีลงนามสัญญาจ้างที่
ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง
โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วน
ขยายศูนย์ราชการ โซน C

•
•

•

ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ
อาคารเมืองทีย่ งั่ ยืนและนวัตกรรมใหม่
ณ สาธารณรัฐโครเอเชีย

•

•
•

ปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
(วตท.) รุ่นที่ 29

•

4. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล

•

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
(วตท.) รุ่นที่ 28

•

5. นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล

กิจกรรม CSR วันต้นไม้ประจ�ำปี
ของชาติ ปี 2562
• วันคล้ายวันจัดตั้ง บริษัท ธนารักษ์พัฒนา
สินทรัพย์ จ�ำกัด ครบรอบ 15 ปี

•

3. นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่
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กิจกรรมส่งเสริม
CG , CSR

การเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน ธพส.

•

2. นางสาวอมรรัตน์ กล�่ำพลบ

6. นายทวารัฐ สูตะบุตร

ผิดชอบต่อสังคม โดยคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
เป็นผูแ้ นะน�ำรูปแบบของกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความสามารถ อาทิ
การอบรม การดูงาน การเข้าร่วมสัมมนา และการเยีย่ มชมการปฏิบตั ิ
งานภายในหรือหน่วยงานภายนอก ดังนี้

กิจกรรม CSR วันต้นไม้ประจ�ำปี
ของชาติ ปี 2562

ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ • เยี่ยมชมโครงการศูนย์ประชุม • กิจกรรม CSR วันต้นไม้ประจ�ำปี
อาคารเมืองทีย่ งั่ ยืนและนวัตกรรมใหม่ และแสดงสินค้านานาชาติฯ
ของชาติ ปี 2562
ณ สาธารณรัฐโครเอเชีย
จังหวัดเชียงใหม่
• กิจกรรม CG & CSR ณ ชุมชน
บานไรกองขิง อ�ำเภอหางดง
• ศึกษาดูงานศูนย์ประชุมและแสดง
จังหวัดเชียงใหม
สินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่
• กิจกรรม CG & CSR วัดสวนดอก
อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ • เยี่ยมชมโครงการศูนย์ประชุม • กิจกรรมวันเด็ก ประจ�ำปี 2562
อาคารเมืองทีย่ งั่ ยืนและนวัตกรรมใหม่ และแสดงสินค้านานาชาติฯ • กิจกรรม CG & CSR ณ ชุมชน
ณ สาธารณรัฐโครเอเชีย
จังหวัดเชียงใหม่
บานไรกองขิง อ�ำเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม
• ศึกษาดูงานศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่
• กิจกรรม CG & CSR วัดสวนดอก
อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
• งานรางวัลรัฐวิสาหกิจ ประจ�ำปี 2562
ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ
อาคารเมืองทีย่ งั่ ยืนและนวัตกรรมใหม่
ณ สาธารณรัฐโครเอเชีย
• ศึกษาดูงานการพัฒนาพื้นที่ธุรกิจ
ชุมชนตลาดต้องชม วัดพระนอนจักร์สหี ์
วรวิหาร จังหวัดสิงห์บุรี

กิจกรรม CSR วันต้นไม้ประจ�ำปี
ของชาติ ปี 2562
• วันคล้ายวันจัดตั้ง บริษัท ธนารักษ์พัฒนา
สินทรัพย์ จ�ำกัด ครบรอบ 15 ปี
• กฐินพระราชทาน ธพส. ประจ�ำปี 2562
• กิจกรรม CSR สนับสนุนการปรับปรุง
ห้องน�้ำวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร
จังหวัดสิงห์บุรี
• กิจกรรม DAD CG Day 2019

•

ปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่
• ศึกษาดูงานศูนย์ประชุมและแสดง
ร่วมเสวนา “แนวทางการปฏิรูป สินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่
พลังงานสู่ความยั่งยืน”
• เสวนาระดมสมอง สะท้อนความคิด
นโยบายสิ่งแวดล้อมเมืองผ่าน
งานวิจัยในหัวข้อ“เมืองแห่ง
Smart Energy”
• ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง
“การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
(Smart City) ตามนโยบาย
Energy for All”
•
•

กฐินพระราชทาน ธพส. ประจ�ำปี 2562
กิจกรรม CSR สนับสนุนการปรับปรุง
ห้องน�้ำ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร
จังหวัดสิงห์บุรี
• กิจกรรม DAD CG Day 2019

•

เยี่ยมชมการปฏิบัติงาน
• กิจกรรม CG & CSR ณ ชุมชน
ของ ธพส.
บานไรกองขิง อ�ำเภอหางดง
• เยี่ยมชมโครงการศูนย์ประชุม จังหวัดเชียงใหม
และแสดงสินค้านานาชาติฯ • กิจกรรม CG & CSR วัดสวนดอก
จังหวัดเชียงใหม่
อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
• ทดสอบสนามวิ่ง Sky
Running
•

การอบรม/สัมมนา/
รับฟังบรรยายพิเศษ

ชื่อ-สกุล

7. นายชลัช ชินธรรมมิตร์

กิจกรรมส่งเสริม
CG , CSR

การเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน ธพส.

ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ
อาคารเมืองที่ยั่งยืนและนวัตกรรม
ใหม่ ณ สาธารณรัฐโครเอเชีย
• ศึกษาดูงานศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่

•

ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ การบริหาร • ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ • เยี่ยมชมโครงการศูนย์ประชุม
ทรัพยากรบุคคลกับความท้าทาย อาคารเมืองที่ยั่งยืนและนวัตกรรม
และแสดงสินค้านานาชาติฯ
การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล
ใหม่ ณ สาธารณรัฐโครเอเชีย
จังหวัดเชียงใหม่
• สัมมนาหลักสูตร AI & Big Data • ศึกษาดูงานศูนย์ประชุมและแสดง
2019 The Power of Balance
สินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่
between Data Technology • ศึกษาดูงานการพัฒนาพื้นที่ธุรกิจ
and Privacy
ชุมชนตลาดต้องชม วัดพระนอนจักร์สหี ์
วรวิหาร จังหวัดสิงห์บุรี
• เยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรม
อวกาศ SKP จังหวัดชลบุรี

•

•

8. นายปกรณ์ อาภาพันธุ์

•

9. นางศิริพร นพวัฒนพงศ์

•

ปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่
(21 มิ.ย. 62)

10. นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ • ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลกับความท้าทาย
การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล
11. นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท

การดูงาน

•
•

•

ศึกษาดูงานศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรม CSR วันต้นไม้ประจ�ำปี
ของชาติ ปี2562

กิจกรรม CSR วันต้นไม้ประจ�ำปี
ของชาติ ปี2562
• วันคล้ายวันจัดตั้ง บริษัท ธนารักษ์พัฒนา
สินทรัพย์ จ�ำกัด ครบรอบ 15 ปี
• กิจกรรม CG & CSR ณ ชุมชน
บานไรกองขิง อ�ำเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม
• กิจกรรม CG & CSR วัดสวนดอก
อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
• กฐินพระราชทาน ธพส. ประจ�ำปี 2562
• กิจกรรม CSR สนับสนุนการปรับปรุง
ห้องน�้ำวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร

เยี่ยมชมการปฏิบัติงาน
• วันคล้ายวันจัดตั้ง บริษัท ธนารักษ์พัฒนา
ของ ธพส.
สินทรัพย์ จ�ำกัด ครบรอบ 15 ปี
• เยี่ยมชมโครงการศูนย์ประชุม • กิจกรรม CG & CSR ณ ชุมชน
และแสดงสินค้านานาชาติฯ
บานไรกองขิง อ�ำเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม
• กิจกรรม CG & CSR วัดสวนดอก
อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
• กิจกรรม DAD CG Day 2019
•

•

กิจกรรมออมบุญวันขึ้นปีใหม่

ปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่
• ศึกษาดูงานศูนย์ประชุมและแสดง
• เยี่ยมชมโครงการศูนย์ประชุม • กิจกรรม CSR วันต้นไม้ประจ�ำปี
และแสดงสินค้านานาชาติฯ
ของชาติ ปี2562
สัมมนาหลักสูตร AI & Big Data สินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
2019 The Power of Balance • ศึกษาดูงานการพัฒนาพื้นที่ธุรกิจ
• วันคล้ายวันจัดตั้ง บริษัท ธนารักษ์พัฒนา
between Data Technology
ชุมชนตลาดต้องชม วัดพระนอนจักร์สหี ์ • ร่วมพิธีลงนามสัญญาจ้างที่
สินทรัพย์ จ�ำกัด ครบรอบ 15 ปี
and Privacy
วรวิหาร จังหวัดสิงห์บุรี
ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง • กิจกรรม CG & CSR ณ ชุมชน
โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วน
บานไรกองขิง อ�ำเภอหางดง
ขยาย ศูนย์ราชการ โซน C
จังหวัดเชียงใหม
• กิจกรรม CG & CSR วัดสวนดอก
อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
• กิจกรรม Kids Day Camp 2562
• กฐินพระราชทาน ธพส. ประจ�ำปี 2562
• กิจกรรม CSR สนับสนุนการปรับปรุง
ห้องน�้ำ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร
• กิจกรรม DAD CG Day 2019
• งานรางวัลรัฐวิสาหกิจ ประจ�ำปี 2562
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การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ ธพส.
ธพส. ก� ำ หนดให้ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
คณะกรรมการ ธพส. ทัง้ คณะและรายบุคคลเป็นประจ�ำทุกปีๆ ละ
1 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการ ธพส. เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
สะท้อนถึงการด�ำเนินงานของคณะกรรมการ ธพส. และฝ่ายจัดการ
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ ขึน้ ตลอดจนให้คณะกรรมการ
ธพส. ได้มโี อกาสพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรค ต่างๆ
ในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อน�ำไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่
ในปี 2562 มีการทบทวนแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ
ธพส. โดยน�ำแนวทางมาจาก หลักการและแนวทางการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเกณฑ์การ
ประเมินบทบาทคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ มาปรับใช้ให้เหมาะสม
กั บ บริ บ ทขององค์ ก ร และน� ำ เสนอต่ อ คณะกรรมการสรรหา
และก� ำ หนดค่ า ตอบแทน เพื่ อ พิ จ ารณากลั่ น กรองก่ อ นเสนอ
คณะกรรมการ ธพส. พิ จ ารณาเห็ น ชอบการประเมิ น ตนเอง
ของคณะกรรมการ ธพส. ประจ�ำปี 2562 เป็นแบบรายคณะ และแบบ
รายบุ ค คล และให้ ค ณะกรรมการแต่ ล ะคนท� ำ การประเมิ น
สรุปผลการประเมิน ดังนี้
1. การประเมิ น ตนเองของคณะกรรมการ (รายคณะ)
มีหัวข้อการประเมิน 4 หมวด 34 ค�ำถาม ได้แก่ นโยบาย
คณะกรรมการ การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการ การพัฒนา
ตนเอง และความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
สรุปผลการประเมินภาพรวม 4 หมวด มีคะแนนเฉลี่ย
อยู่ในเกณฑ์ประสิทธิภาพดีเยี่ยม เท่ากับร้อยละ 98.16
2. การประเมินตนเอง (รายบุคคล) มีหัวข้อในการประเมิน
5 หมวด 15 ค� ำ ถาม ได้ แ ก่ บทบาทหน้ า ที่ แ ละ
ความรับผิดชอบของกรรมการ การประชุมของกรรมการ
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความคิดเชิงกลยุทธ์
และการมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการ
สรุปผลการประเมินภาพรวม 5 หมวด มีคะแนนเฉลี่ย
อยู่ในเกณฑ์ประสิทธิภาพดีเยี่ยม เท่ากับร้อยละ 97.87
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ทั้งนี้ ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ธพส. และ
ข้อเสนอแนะจากการอภิปรายผลการประเมินฯ ร่วมกันอย่าง
เป็นทางการของคณะกรรมการ ได้น�ำมาใช้ประโยชน์ในการจัดท�ำ
แผนพัฒนาการกระบวนการก�ำกับดูแลกิจการและพัฒนากรรมการ
ปี 2563 ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ธพส. ในการ
ประชุมครั้งที่ 13/2562 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
ผลการด�ำเนินการตามแผนพัฒนากระบวนการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ แี ละพัฒนากรรมการ ปี 2562 คณะกรรมการได้ดำ� เนินการ
ได้ครบถ้วนตามเป้าหมาย (คิดเป็นร้อยละ 100) นอกจากนี้ยังมี
การด�ำเนินการที่เพิ่มเติมมากว่าแผนฯ รวมถึงมีการน�ำความรู้
มุ ม มอง วิ สั ย ทั ศ น์ ตลอดจนข้ อ เนอแนะของคณะกรรมการ
มาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม สร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั องค์กร
ทั้งด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน

การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและความโปร่งใส
ธพส. ได้ให้ความส�ำคัญกับการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้ผู้มี
ส่วนได้เสียรับทราบข้อมูลในด้านต่างๆ ทีถ่ กู ต้อง ครบถ้วน โปร่งใส
ทั่วถึง และทันเวลา ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ธพส. ได้น�ำเสนอข้อมูลในด้านต่างๆ ผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์
• ทางเว็บไซต์บริษัท (www.dad.co.th)
• เว็บไซต์ศนู ย์ราชการฯ (www.governmentcomplex.com)
• Facebook Government Complex ศูนย์ราชการฯ
แจ้งวัฒนะ
• ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center 0 2142 2233)
• Mobile app (GovComplex)
• และทางสื่อ Digital signage และรายงานประจ�ำปี
ของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการ ธพส. ได้แต่งตั้งกรรมการ ธพส. ที่มีความรู้
ความสามารถ ความช�ำนาญ ตลอดจนประสบการณ์ที่เหมาะสม
เป็นคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยพิจารณากลั่นกรองเรื่องส�ำคัญ
แต่ละด้าน ตามขอบข่ายที่คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รับผิดชอบ
เพือ่ เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ธพส. ในปี 2562 มีการแต่งตัง้
คณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 8 คณะ มีองค์ประกอบและอ�ำนาจ
หน้าที่ ดังนี้
รายชื่อ
1. นางสาวอมรรัตน์ กล�่ำพลบ
2. นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล
3. นายทวารัฐ สูตะบุตร
3. นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท

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

คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการ ธพส. เป็นผู้แต่งตั้งประธานและกรรมการ
บริหาร มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการ
ธพส. โดยพิจารณาจากกรรมการ ธพส. อย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน
5 คน กรรมการผูจ้ ดั การเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
บริหารโดยต�ำแหน่ง ในปี 2562 มีกรรมการ รวมทั้งสิ้น 4 คน ดังนี้

ต�ำแหน่งในคณะกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารระหว่างปี 2562
1. นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่
2. นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์
3. นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท
4. นายทวารัฐ สูตะบุตร

คณะกรรมการบริหาร ก�ำหนดให้มกี ารประชุมอย่างน้อยเดือนละ
1 ครัง้ โดยมีองค์ประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนกรรมการ และ
มีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ ธพส. เพื่อทราบ
และ/หรือพิจารณาทุกไตรมาส ส�ำหรับปี 2562 มีการประชุมทั้งสิ้น
16 ครั้ง

อ�ำนาจหน้าที่
1. พิจารณากลั่นกรอง ทบทวนยุทธศาสตร์ ก�ำหนดนโยบาย
กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนวิสาหกิจ แผนการด�ำเนินงาน
และงบประมาณประจ�ำปี ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการ
ธพส. เห็นชอบ
2. พิจารณากลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะการน�ำระบบ
บริหารจัดการเพือ่ สร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) มา
ใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการ
ธพส. เห็นชอบ
3. พิจารณากลั่นกรอง เพื่อน�ำเสนอคณะกรรมการ ธพส.
พิจารณา

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2562
ปฏิบัติหน้าที่ ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2562
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2562
ปฏิบัติหน้าที่ ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2562
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2562
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2562

1) จัดท�ำ/แก้ไข ปรับปรุงและพัฒนา ระเบียบ ข้อบังคับ
ต่าง ๆ
2) แผนธุรกิจ รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการลงทุน
3) เสนอแนะนโยบายด้านการพัฒนาธุรกิจและการ
ลงทุนในโครงการต่างๆ
4) การด�ำเนินการลงทุน การท�ำธุรกรรมทางการเงิน
เพื่อการเปิดบัญชี กู้ยืม จ�ำน�ำ จ�ำนอง ค�้ำประกัน
และการอื่นใด
5) การจัดซื้อ จัดจ้าง สินค้าหรือบริการใดๆ ที่มีวงเงิน
เกิน 10 ล้านบาทขึ้นไป
6) การน�ำทรัพย์สินของ ธพส. ออกจัดหาประโยชน์
4. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย
5. น� ำ เสนอความเห็ น และรายงานการปฏิ บั ติ ง านต่ อ
คณะกรรมการ ธพส. เพื่อทราบหรือพิจารณา
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คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการ ธพส. เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ ธพส. เป็น
คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งตามวาระ
ของการเป็นกรรมการ ธพส. ประกอบด้วย ประธานกรรมการตรวจสอบ
1 คน และกรรมการตรวจสอบ 2 คน ซึ่งต้องเป็นกรรมการ
อิสระทุกคน และอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ความเข้าใจและ
รายชื่อ
1. นายชลัช ชินธรรมมิตร์
2. นายปกรณ์ อาภาพันธุ์
3. นางศิริพร นพวัฒนพงศ์

กรรมการ ธพส.
กรรมการ ธพส.
กรรมการ ธพส.

มี ป ระสบการณ์ ด ้ า นการบั ญ ชี ห รื อ การเงิ น สามารถสอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ และให้ผู้บริหารระดับสูงสุด
ของสายงานตรวจสอบ-ภายใน เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยต�ำแหน่ง ในปี 2562 มีกรรมการ รวมทัง้ สิน้ 3 คน ดังนี้
ต�ำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการตรวจสอบระหว่างปี 2562
1. นายดนุชา พิชยนันท์
2. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล
3. นางศิริพร นพวัฒนพงศ์

คณะกรรมการตรวจสอบ ก�ำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย
ไตรมาสละ 1 ครั้ ง ในกรณี จ� ำ เป็ น อาจเชิ ญ ผู ้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด
ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลอืน่ เข้าร่วมประชุม ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบ
ต้องมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีผู้บริหารสูงสุด
ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลอืน่ เข้าร่วมด้วย อย่างน้อยปีละหนึง่ ครัง้ และ
รายงานต่อคณะกรรมการ ธพส. อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ ภายใน
60 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดในแต่ละไตรมาส ยกเว้นรายงานผล
การด�ำเนินงานในไตรมาสที่ 4 ให้จดั ท�ำเป็นรายงานผลการด�ำเนินงาน
ประจ�ำปี พร้อมทัง้ ส่งรายงานดังกล่าวให้กระทรวงการคลังเพือ่ ทราบ
ภายใน 90 วัน นับแต่วนั สิน้ ปีบญั ชีการเงินของ ธพส. ส�ำหรับปี 2562
มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง

อ�ำนาจหน้าที่
1. สอบทานรายงานทางการเงินของ ธพส. เพื่อให้มั่นใจว่า
รายงานทางการเงินนัน้ ได้จดั ท�ำอย่างครบถ้วนถูกต้องเป็น
ไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างเพียงพอครบถ้วนเชื่อถือได้
2. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ
ควบคุมภายใน ตามกรอบแนวทางการควบคุมภายใน
(Internal Control Framework : COSO 2013) กระบวนการ
ก�ำกับดูแลที่ดี และกระบวนการบริหารความเสี่ยง
3. สอบทานให้มีระบบงานเชิงป้องกันและเป็นประโยชน์
ให้กับหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
4. สอบทานให้มีกระบวนการท�ำงาน การบริหารความเสี่ยง
การควบคุม การก�ำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบ
เครือข่ายสื่อสารที่มีประสิทธิผล
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ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ถึงวันที่ 21 มกราคม 2562
ปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการ ตัง้ แต่วนั ที่ 6 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2562
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2562

5. สอบทานการด�ำเนินงานของ ธพส. ให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติ มติคณะรัฐมนตรี
ประกาศ หรือค�ำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของ
ธพส.
6. สอบทานให้มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และความ
เป็นอิสระของสายงานตรวจสอบภายใน ก�ำกับดูแล
การพัฒนาบุคลากรสายงานตรวจสอบภายใน รวมทั้ง
พิ จ ารณาความเพี ย งพอของจ� ำ นวนและทั ก ษะของ
ผู้ตรวจสอบภายใน ตามความเหมาะสม
7. สอบทานและอนุมัติกฎบัตรสายงานตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบประจ�ำปี งบประมาณ แผนบริหารและ
พัฒนาทรัพยากร และคู่มือการปฏิบัติงานของสายงาน
ตรวจสอบภายใน
8. ประสานงานเกีย่ วกับผลการตรวจสอบกับผูส้ อบบัญชี และ
อาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดทีเ่ ห็น
ว่าจ�ำเป็น รวมถึงพิจารณาให้ความเห็นชอบค่าตอบแทน
ของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการ ธพส.
9. พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้น เลื่อนต�ำแหน่ง และ
ประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงสุดของสายงาน
ตรวจสอบภายใน
10. พิ จ ารณารายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น หรื อ รายการที่ อ าจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดการทุจริต
ที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ ธพส.
11. รายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปีของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ในรายงาน
ประจ�ำปีของ ธพส.
12. ปฏิบตั งิ านอืน่ ใดตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด หรือคณะกรรมการ
ธพส. มอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการ ธพส. เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน จ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน แต่งตัง้
จากกรรมการ ธพส. กรรมการผู้จัดการ และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ

ต�ำแหน่งในคณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน

รายชื่อ
1. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล
2. นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล
3. นางสาวอมรรัตน์ กล�่ำพลบ
4. นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท
5. นายอรุณชัย ภัทรานนท์

ภายนอก โดยมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่
ได้รับการแต่งตั้ง ชุดปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน
2562 ในปี 2562 มีกรรมการ รวมทั้งสิ้น 5 คน

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

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนระหว่างปี 2562
1. นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล
2. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล
3. นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์
4. นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท

ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ ถึงวันที่ 10 กันยายน 2562
และปฏิบัติหน้าที่กรรมการตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2562
ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2562
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2562
ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2562
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2562

คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ก�ำหนดให้มกี าร
ประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยมีองค์ประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการ และมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน
ต่อคณะกรรมการ ธพส. อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ส�ำหรับ
ปี 2562 มีการประชุมทั้งสิ้น 9 ครั้ง

อ�ำนาจหน้าที่
1. กลั่ น กรองบุ ค คลที่ ส มควรได้ รั บ การเสนอชื่ อ เป็ น
กรรมการใหม่ เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการ ธพส. /ทีป่ ระชุม
ผู้ถือหุ้นของ ธพส. เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคล
ดังกล่าว
2. ก� ำ หนดค่ า ตอบแทนของกรรมการ เพื่ อ เสนอต่ อ
คณะกรรมการ ธพส. และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ ธพส.
เพื่อพิจารณาอนุมัติการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
3. สรรหาและคั ด เลื อ กบุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสม
เพื่อเข้าด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการ
ผู ้ จั ด การ และรองกรรมการผู ้ จั ด การ และน� ำ เสนอ
คณะกรรมการ ธพส. ให้ความเห็นชอบ

4. พิจารณา กลัน่ กรอง/ทบทวน เพือ่ น�ำเสนอคณะกรรมการ
ธพส. พิจารณาเรื่อง
1) แนวทางการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ธพส.
2) โครงสร้างองค์กรของ ธพส.
3) โครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน
4) การปรับขึ้นเงินเดือนประจ�ำปี รวมทั้งค่าตอบแทน
สวัสดิการของพนักงานและลูกจ้าง
5. ทบทวนนโยบาย /แผนแม่ บ ทและแผนปฏิ บั ติ ก าร
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ ธพส. รวมทัง้ สอบทาน
กฎบัตรให้ทันสมัยเป็นประจ�ำทุกปี
6. ติดตามการด�ำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลอย่างสม�ำ่ เสมอ
และรายงานต่อคณะกรรมการ ธพส. อย่างน้อยเป็น
รายไตรมาส
7. ปฏิบัติงานอื่นใดที่คณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย
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คณะกรรมการความเสี่ยง
คณะกรรมการ ธพส. เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการความเสี่ยง
จ�ำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่งตั้งจากกรรมการ ธพส. กรรมการ
ผูจ้ ดั การ และ/หรือผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอก โดยมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
รายชื่อ
1. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล
2. นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท
3. นายสาธิต อนันตสมบูรณ์
4. นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ์
5. นางดวงมน จึงเสถียรทรัพย์
6. นางสาวสายพิรุณ เพิ่มพูล

คราวละ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยชุดปัจจุบัน
ด�ำรงต�ำแหน่งตัง้ แต่วนั ที่ 4 มิถนุ ายน 2561 ถึงวันที่ 3 มิถนุ ายน 2563
ในปี 2562 มีกรรมการ รวมทั้งสิ้น 6 คน
ต�ำแหน่งในคณะกรรมการความเสี่ยง

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

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการความเสี่ยงระหว่างปี 2562
1. นางสาวสายพิรุณ เพิ่มพูล
2. นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท
3. นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์

ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2562
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

คณะกรรมการความเสี่ยง ก�ำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย
ไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยมีองค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวน
กรรมการ และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ
ธพส. อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ส�ำหรับปี 2562 มีการประชุม
ทั้งสิ้น 6 ครั้ง

อ�ำนาจหน้าที่
1. วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิด
ความเสี่ยง และอาจกระทบต่อการปฏิบัติภารกิจของ
ธพส. ในทุกๆ ด้าน และก�ำหนดนโยบายการบริหาร
ความเสีย่ งโดยรวม เพือ่ ป้องกันควบคุม และลดความเสีย่ ง
ที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมด น�ำเสนอต่อคณะกรรมการ ธพส.
เห็นชอบ เพื่อให้ฝ่ายบริหารและพนักงานน�ำไปปฏิบัติ
2. ก�ำหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับ
นโยบายการบริหารความเสี่ยง และก�ำกับดูแลระบบ
บริหารความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่า ธพส. มีการระบุ
วิเคราะห์ ประเมินและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ
ที่ เ หมาะสมและยอมรั บ ได้ และเชื่ อ มโยงกั บ ระบบ
การควบคุมภายใน รวมทั้งมีการติดตามประเมินผล
การควบคุมและการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
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3. ทบทวนความพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบ
บริหารความเสี่ยง และนโยบายการบริหารความเสี่ยง
โดยรวม รวมถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการปฏิ บั ติ ต ามนโยบายที่ ก� ำ หนด ตลอดจนให้
ข้ อ เสนอแนะในการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขเพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
สมรรถนะการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างสรรค์คุณค่า
ให้ แ ก่ ธพส. รวมทั้ ง สอบทานกฎบั ต รให้ ทั น สมั ย
เป็นประจ�ำทุกปี
4. ก�ำกับดูแลการจัดท�ำคู่มือและแผนบริหารความเสี่ยง
และการทบทวนแผน รวมทั้งดูแล ติดตาม ประเมินผล
การบริหารความเสี่ยง ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงแก้ไขเพือ่ ให้แผนการจัดการความเสีย่ งสอดคล้อง
กับนโยบายและกลยุทธ์ที่ก�ำหนด
5. ส่งเสริมให้มีการสื่อสารเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
ทัว่ ทัง้ องค์กร เพือ่ สร้างความตระหนักและการร่วมรับผิดชอบ
บริหารความเสีย่ งอย่างมีประสิทธิผลและคุม้ ค่า ซึง่ จะส่งผล
ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม
องค์กรและกิจกรรมประจ�ำวันของทุกส่วนงาน

6. ก�ำกับดูแล และเสนอแนะผูบ้ ริหารความเสีย่ ง (Risk owner)
ในการด�ำเนินงาน เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงประสบ
ความส�ำเร็จในระดับองค์กร ตลอดจนระดับโครงการ
และเป็นรากฐานในการส่งเสริมให้องค์กรมีการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
7. รายงานการด� ำ เนิ น งานด้ า นบริ ห ารความเสี่ ย งต่ อ
คณะกรรมการ ธพส. อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส ในกรณี
ที่มีเรื่องส�ำคัญซึ่งกระทบต่อ ธพส. อย่างมีนัยส�ำคัญต้อง

รายงานต่อคณะกรรมการ ธพส. เพื่อพิจารณาโดยเร็ว
ที่สุด และรวมทั้งรายงานผลการด�ำเนินงานฯ ในรายงาน
ประจ�ำปีของ ธพส.
8. ปฏิบัติงานอื่นใดที่คณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย

คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
คณะกรรมการ ธพส. เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการก�ำกับดูแล
กิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม จ�ำนวน ไม่น้อยกว่า 3 คน
แต่ไม่เกิน 6 คน แต่งตั้งจากกรรมการ ธพส. กรรมการผู้จัดการ
และ/หรือผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอก โดยมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ

ต�ำแหน่งในคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
และความรับผิดชอบต่อสังคม

รายชื่อ
1. นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล
2. นางศิริพร นพวัฒนพงศ์
3. นายวิชิต จรัสสุขสวัสดิ์
4. รศ.ทองทิพภา วิริยะพันธุ์
5. นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท

2 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ชุดปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ในปี 2562
มีกรรมการ รวมทั้งสิ้น 5 คน

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

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการก�ำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ระหว่างปี 2562
1. นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์
2. นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท
3. นางศิริพร นพวัฒนพงศ์

ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2562
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2562

คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
ก�ำ หนดให้ มี ก ารประชุมอย่า งน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ ง โดยมี
องค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการ และมีการ
รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ ธพส. อย่างน้อย
ไตรมาสละ 1 ครั้ง ส�ำหรับปี 2562 มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง

อ�ำนาจหน้าที่
1. ก�ำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการก�ำกับดูแล
กิ จ การและความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม น� ำ เสนอต่ อ
คณะกรรมการ ธพส. อนุมัติ
2. พิจารณา กลัน่ กรอง/ทบทวนเกีย่ วกับนโยบาย/แผนแม่บท
และแผนปฏิบัติการด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของ ธพส. รวมทั้งสอบทาน
กฎบัตรให้ทันสมัยเป็นประจ�ำทุกปี

3. ส่งเสริมเผยแพร่วฒั นธรรมในการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละ
ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เป็นที่
เข้าใจทั่วทุกระดับ และมีผลในทางปฏิบัติ
4. เสนอแนะข้อก�ำหนดเกีย่ วกับจรรยาบรรณ จริยธรรม และ
ข้อพึงปฏิบตั ขิ องผูบ้ ริหารและพนักงาน ของ ธพส. เพือ่ ให้
การด�ำเนินกิจการของ ธพส. บรรลุผลส�ำเร็จตามเป้าหมาย
5. ก� ำ หนดให้ มี ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบในการก� ำ กั บ ดู แ ลและก� ำ กั บ
การปฏิ บั ติ ง านขององค์ ก รให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย
กฎ ระเบียบ นโยบาย และกระบวนการปฏิบัติที่ได้วาง
เอาไว้ (Compliance Unit)
6. ติดตามการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างสม�่ำเสมอ และรายงาน
ต่อคณะกรรมการ ธพส. อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส
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7. ก�ำกับดูแลหรือเสนอแนะให้การด�ำเนินกิจการของ ธพส.
และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน เป็นไปตามนโยบายด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
และความรับผิดชอบต่อสังคม

8. รายงานผลการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมในรายงานประจ� ำ ปี
ของ ธพส.
9. ปฏิบัติงานอื่นใดที่คณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย

คณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศและ
การสื่อสาร
คณะกรรมการ ธพส. เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
จัดการสารสนเทศและการสื่อสาร จ�ำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่
เกิน 5 คน แต่งตั้งจากกรรมการ ธพส. กรรมการผู้จัดการ และ/
หรือผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอก โดยมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 2 ปี

ต�ำแหน่งในคณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศ
และการสื่อสาร

รายชื่อ
1. นายปกรณ์ อาภาพันธุ์
2. นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท
3. นายสุธนัย ประเสริฐสรรพ์
4. นางกรศิริ พิณรัตน์

นับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง ชุดปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่
13 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ในปี 2562
มีกรรมการรวมทั้งสิ้น 4 คน

กรรมการ ธพส.
กรรมการ ธพส.
กรรมการผู้จัดการ ธพส.
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร ระหว่างปี 2562
1. นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์
2. นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท

ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2562

คณะกรรมการบริ ห ารจั ด การสารสนเทศและการสื่ อ สาร
ก�ำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยมีองค์
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการ และมีการรายงาน
ผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ ธพส. อย่างน้อยไตรมาสละ
1 ครั้ง ส�ำหรับปี 2562 มีการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง

อ�ำนาจหน้าที่

1. ก�ำหนดทิศทางและนโยบายการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของ ธพส. ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ของ ธพส.
2. ก�ำกับดูแลการบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สารให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายของ ธพส.
3. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนงาน งบประมาณ และ
โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร ทีจ่ ะต้องน�ำเสนอต่อคณะกรรมการ ธพส.
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4. ให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำ และแก้ไขปัญหาอุปสรรคทีเ่ กีย่ วข้อง
กั บ การด� ำ เนิ น งานด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสารของ ธพส.
5. แต่งตั้งคณะท�ำงานตามที่เห็นสมควร
6. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย
7. รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านให้ ค ณะกรรมการ ธพส.
เพื่อทราบหรือพิจารณา

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
พระราชบัญญัตแิ รงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 มาตรา 19
ก� ำ หนดให้ มี ค ณะกรรมการกิ จ การสั ม พั น ธ์ ขึ้ น ในรั ฐ วิ ส าหกิ จ
แต่ละแห่ง ประกอบด้วย กรรมการรัฐวิสาหกิจคนหนึ่งเป็นประธาน
กรรมการ ผู ้ แ ทนฝ่ า ยนายจ้ า งซึ่ ง แต่ ง ตั้ ง จากฝ่ า ยบริ ห ารของ
รายชื่อ
1. นางสาวอมรรัตน์ กล�ำ่ พลบ

กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง

กรรมการ ธพส.

2. นางจิรสา วงศ์ธรรมสรณ์
3. นายวรชัย ตั้งคุณาภรณ์
4. นางสาวมลฤดี ชุติมาสกุล
5. นายรัฐภพ พงษ์ชัยประทีป
6. นายนิกรณ์ ณ ล�ำพูน

รัฐวิสาหกิจไม่นอ้ ยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเก้าคน และผูแ้ ทนฝ่ายลูกจ้าง
มีจ�ำนวนเท่ากับผู้แทนฝ่ายนายจ้าง มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
คราวละ 2 ปี โดยชุดเดิมด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2560
ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2562 มีกรรมการรวมทั้งสิ้น 11 คน
ต�ำแหน่งในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง
7. นางฤชุอร ครบสอน
8. นายรัฐพงศ์ พันธุ์ติยะ
9. นายเอกลักษณ์ อ่อนสอาด
10. นางวิภาวี สุรเจริญเวชกุล
11. นายภคพล ประทุมแก้ว

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

และชุดปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2564 มีกรรมการ รวมทั้งสิ้น 11 คน
รายชื่อ
1. นางสาวอมรรัตน์ กล�ำ่ พลบ

กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง
2. นายไพบูลย์ พลประจักษ์
3. นายวิวัฒน์ อัศวปยุกต์กุล
4. นางสาวภคพร ช้อนทอง
5. นายชยพล ลาภศิริ
6. นางสายทอง พุ่มอิ่มผล

กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง
7. นายเจษฎา แสงไพโรจน์
8. นายภคพล ประทุมแก้ว
9. นางสาวจิโรบล สุวรรณพงศ์
10. นางวิภาวี สุรเจริญเวชกุล
11. นายสุรกิจ เมืองแก้ว

กรรมการ ธพส.

ต�ำแหน่งในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ก�ำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยมีองค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวน
กรรมการ ส�ำหรับปี 2562 มีการประชุมทั้งสิ้น 11 ครั้ง
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อ�ำนาจหน้าที่
ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัตแิ รงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
พ.ศ. 2543 ดังนี้
1. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการด�ำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนส่งเสริมและ
พัฒนาการแรงงานสัมพันธ์
2. หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในรัฐวิสาหกิจนั้น

3. พิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ในการท� ำ งาน
อันจะเป็นประโยชน์ต่อ นายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐวิสาหกิจ
นั้น
4. ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาตามค�ำร้องทุกข์ของลูกจ้าง
หรือสหภาพแรงงาน รวมถึงการร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการ
ลงโทษทางวินัย
5. ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ านและ
พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ ดั การ ธพส.
คณะกรรมการ ธพส. เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ
ธพส. ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการ ธพส. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกตามที่
คณะกรรมการ ธพส. เห็นสมควร
รายชื่อ
1. นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล
2. นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์
3. นางกรศิริ พิณรัตน์

ต�ำแหน่งในคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและ
พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ ธพส.

กรรมการ ธพส.
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ปี 2562 มีการประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้ง

อ�ำนาจหน้าที่

คณะกรรมการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ ธพส. ชุดเดิม ในปี 2561 มีการ
พิจารณาผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ
ผู้จัดการ ธพส. (นายสุเมธ ด�ำรงชัยธรรม) และถือว่าเป็นการ
เสร็จภารกิจ มีกรรมการรวมทั้งสิ้น 3 คน

1. พิจารณา กลั่นกรอง เพื่อน�ำเสนอคณะกรรมการ ธพส.
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
1) แผนงานของกรรมการผู้จัดการ ธพส.
2) หลั ก เกณฑ์ ก ารประเมิ น ผล และวิ ธี ก ารประเมิ น
ผลการปฏิ บั ติ ง านของกรรมการผู ้ จั ด การ ธพส.
ตามกรอบระยะเวลาในสัญญา โดยค�ำนึงถึงเป้า
หมาย ความส�ำเร็จของเป้าหมายหรือพันธกิจ รวมทัง้
ตัวชีว้ ดั ทีช่ ดั เจน อันเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ
ผู้จัดการ ตามภาระงานของ ธพส.

2. พิจารณาประเมินผลการปฏิบตั งิ านฯ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินที่ได้ตกลงไว้ เพื่อน�ำเสนอคณะกรรมการ
ธพส. ให้ความเห็นชอบ
3. เสนอแนะอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมของกรรมการ
ผู้จัดการ ธพส. ต่อคณะกรรมการ ธพส.
4. เสนอแนะอัตราค่าตอบแทนเพิ่มให้กับกรรมการผู้จัดการ
ธพส. เป็นรายปี
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย

ส�ำหรับปี 2562 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ ธพส. ชุดใหม่
เพือ่ ประเมินผลการปฏิบตั งิ านและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ ดั การ ธพส. (นายนาฬิกอติภคั แสงสนิท) มีกรรมการรวมทัง้ สิน้ 3 คน
รายชื่อ
1. นายปกรณ์ อาภาพันธุ์
2. นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล
3. นายทวารัฐ สูตะบุตร
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กรรมการ ธพส.
กรรมการ ธพส.
กรรมการ ธพส.

ต�ำแหน่งในคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและ
พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ ธพส.
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทน
ของกรรมการผู้จัดการ ธพส. ระหว่างปี 2562
1. นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์
2. นายทวารัฐ สูตะบุตร

ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2562
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฏาคม 2562

คณะกรรมการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ ธพส. ก�ำหนดให้มีการประชุม
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยมีองค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ�ำนวนกรรมการ ส�ำหรับปี 2562 มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง
อ�ำนาจหน้าที่

1. พิ จ ารณากลั่ น กรองแผนงานของกรรมการผู ้ จั ด การ
ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการ ธพส. ให้ความเห็นชอบ
2. ก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
และหลั ก เกณฑ์ ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทนของกรรมการ
ผู้จัดการตามกรอบระยะเวลาในสัญญา เพื่อน�ำเสนอ
คณะกรรมการ ธพส. ให้ความเห็นชอบ และให้มีการ
ทบทวนเป็นประจ�ำทุกปี
3. ก�ำหนดตัวชี้วัด (KPI) ส�ำหรับประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของกรรมการผูจ้ ดั การอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมตัง้ แต่ตน้ ปี

4.
5.
6.
7.

โดยค�ำนึงถึงเป้าหมาย ระดับความส�ำเร็จ (Benchmark)
ของเป้าหมายหรือพันธกิจ อันเป็นความรับผิดชอบของ
กรรมการผู้จัดการ ให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการอย่างแท้จริง เพื่อน�ำเสนอคณะกรรมการ ธพส.
ให้ความเห็นชอบ
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของกรรมการผู ้ จั ด การ
ตามระยะเวลาและตั ว ชี้ วั ด ที่ ก� ำ หนดไว้ ก ่ อ นน� ำ เสนอ
คณะกรรมการ ธพส. ให้ความเห็นชอบ
เสนออั ต ราค่ า ตอบแทนของกรรมการผู ้ จั ด การ
ต่อคณะกรรมการ ธพส.
เปิดเผยรายงานการด�ำเนินงานของคณะกรรมการประเมิน
ผลฯ ในรายงานประจ�ำปี
ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย

อนึ่ง เนื่องจาก ในช่วงปลายปี 2561 มีการสรรหากรรมการผู้จัดการ ธพส. คนใหม่ และเพื่อให้การด�ำเนินการสรรหากรรมการผู้จัดการ
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ำกัด (ธพส.) เป็นไปตามขั้นตอนของมาตรา 8 จัตวา แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส�ำหรับ
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น 2 คณะ คือ
1. คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการ ธพส.
ได้ปฏิบัติหน้าที่แล้วเสร็จ ในปี 2561
2. คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการผู้จัดการ ธพส.
มีกรรมการรวมทั้งสิ้น 3 คน
รายชื่อ

ต�ำแหน่งในคณะอนุกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทนกรรมการผู้จัดการ ธพส.

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

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

มีการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการผู้จัดการ ธพส. 1 ครั้ง

อ�ำนาจหน้าที่
1. พิจารณาก�ำหนดผลตอบแทนของผูท้ มี่ คี วามเหมาะสมทีจ่ ะ
เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์
จ�ำกัด
2. เจรจาต่อรองผลตอบแทนกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
ให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท ธนารักษ์
พัฒนาสินทรัพย์ จ�ำกัด ตามหลักเกณฑ์และแนวทาง
การจ่ายผลตอบแทนของผู้บริหารสูงสุดตามสัญญาจ้าง

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2543 และ
วันที่ 22 มิถุนายน 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 ต่ อ
คณะกรรมการบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ำกัด
เพื่อพิจารณาต่อไป
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นโยบายว่าด้วยความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์

ธพส. มี เ จตนารมณ์ ใ นการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งมื อ อาชี พ
โดยปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บ และข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท
ด้วยความโปร่งใส มีคณุ ธรรม และตรวจสอบได้ ตามหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการทีด่ ที วี่ างไว้ จึงก�ำหนดให้ถอื เป็นหน้าทีข่ องบุคลากร ธพส.
ทุกระดับ ในการหลีกเลีย่ งการเข้าไปมีสว่ นได้เสียหรือมีสว่ นเกีย่ วข้อง
กับการด�ำเนินงานและกิจกรรมใดๆ ในลักษณะที่เป็นการขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กับ ธพส. อันจะส่งผลให้ ธพส. เสียประโยชน์
หรือท�ำให้การปฏิบตั งิ านมีประสิทธิภาพลดลง ด้วยเหตุนเี้ พือ่ ให้เกิด
ความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกรายโดยเท่าเทียมกัน
ธพส. จึงได้กำ� หนดหลักปฏิบตั เิ กีย่ วกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ดังนี้
1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ธพส. ต้องมีจิตส�ำนึก
ในการที่จะปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการรักษาผลประโยชน์
ส่วนรวม มากกว่าผลประโยชน์ส่วนตนอยู่เสมอ
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ธพส. ต้องเปิดเผย
และน� ำ ส่ งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ ย วข้ อ ง
ต่อคณะกรรมการบริษัทให้ทราบถึงความสัมพันธ์และ
การท�ำธุรกิจใดๆ นอกบริษัท ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทันทีที่มีการท�ำรายการ
หรือเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ท�ำหน้าที่ใดๆ พร้อมทั้งต้อง
ด�ำเนินการตรวจสอบตนเอง (Declare) ตามแบบรายงาน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ ธพส. ก�ำหนด เพื่อเป็น
การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สาธารณะชนว่า ธพส. มีการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่าง
สม�่ำเสมอ จึงได้ก�ำหนดให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่
ส� ำ รวจรายการที่ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย เป็ น ประจ� ำ ทุ ก สิ้ น ปี
ทั้งกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และน�ำเสนอข้อมูล
ดังกล่าวให้คณะกรรมการ ธพส. และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท รับทราบอย่างน้อย
ปีละครั้ง
ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานคนหนึ่ง
คนใดมีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีส่วนได้ส่วนเสียกับ
ผลประโยชน์ในเรื่องที่ก�ำลังมีการพิจารณาหรืออนุมัติ
บุคคลดังกล่าวต้องไม่เข้าร่วมพิจารณาหรืองดออกเสียง
ในวาระที่ที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย
3. หลีกเลี่ยงการท�ำรายการเกี่ยวโยงกับตนเอง และ/หรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับ ธพส. และไม่กระท�ำการในลักษณะใดๆ อันเป็นการ
ขัดต่อผลประโยชน์ของ ธพส. หรือแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตน และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
4. กรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร จะอนุมัติการเข้าท�ำ
รายการใดๆ ต้องพิจารณาด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม
เหมาะสม และรอบคอบ โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุด
ของ ธพส. เสมือนการท�ำรายการกับบุคคลภายนอก
รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ
ข้อก�ำหนดของบริษัทได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง
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5. การกระท�ำดังต่อไปนีซ้ งึ่ เป็นผลให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และ
พนักงาน ธพส. ได้รับประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือ
จากที่พึงได้ตามปกติ หรือเป็นเหตุให้ ธพส. ได้รับ
ความเสียหาย ให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระท�ำที่ขัดแย้ง
กับผลประโยชน์ของ ธพส. อย่างมีนัยส�ำคัญ ดังนี้
5.1 การท�ำธุรกรรมระหว่างบุคคลทีเ่ กีย่ วโยง กับ กรรมการ
ธพส. ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมิได้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
5.2 การใช้ขอ้ มูลของ ธพส. ทีล่ ว่ งรูม้ า เว้นแต่เป็นข้อมูล
ที่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว
5.3 การใช้ สิ น ทรั พ ย์ หรื อ บริ ก ารอื่ น หรื อ โอกาส
ทางธุรกิจของ ธพส.
รายการที่เกี่ยวโยงกัน หมายถึง การท�ำรายการระหว่าง ธพส.
กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ ธพส.
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน หมายถึง บุคคลที่อาจท�ำให้กรรมการ
หรื อ ผู ้ บ ริ ห ารของ ธพส. มี ค วามขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์
ในการตัดสินใจด�ำเนินงานว่าค�ำนึงถึงประโยชน์ของบุคคลนั้น
หรือประโยชน์สูงสุดของ ธพส. เป็นส�ำคัญ ได้แก่
1) กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของ ธพส. ผู้ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ หรือ
ผู้บริหาร หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องและ
ญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
2) นิตบิ คุ คลใดๆ ทีม่ ผี ถู้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุม
เป็นบุคคลตาม 1)
3) บุคคลใดๆ ที่พฤติการณ์บ่งชี้ได้ว่าเป็นผู้กระท�ำการแทน
หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของ 1) และ 2)
4) กรรมการของนิติบุคคลที่มีอ�ำนาจควบคุมกิจการบริษัท
5) คู่สมรส บุตร หรือ บุตรบุญธรรม ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ของกรรมการตาม 4)
6) นิตบิ คุ คลทีบ่ คุ คลตาม 4) หรือ 5) มีอำ� นาจควบคุมกิจการ
7) บุคคลใดทีก่ ระท�ำการด้วยความเข้าใจ หรือความตกลงว่า
หาก ธพส. ท�ำธุรกรรมทีใ่ ห้ประโยชน์ทางการเงินแก่บคุ คล
ดังกล่าว บุคคลดังต่อไปนี้จะได้รับประโยชน์ทางการเงิน
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
ผู้บริหาร หมายถึง กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ระดับบริหาร 4 รายแรกต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมาและผู้มี
ต�ำแหน่งเทียบเท่ารายที่ 4 ทุกราย รวมถึงต�ำแหน่งในสายงานบัญชี
หรือการเงิน ที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หมายถึง ผู้ถือหุ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม
ในนิติบุคคลใดเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ของนิติบุคคลนั้น
รายการที่เกี่ยวโยงกัน แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ
1. รายการค้าที่เป็นธุรกิจปกติ คือ รายการธุรกรรมการค้า
เกี่ยวกับสินทรัพย์/ บริการอันเป็นธุรกิจปกติของ ธพส.
ที่ท�ำเป็นประจ�ำ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
เช่น การซื้อขายผลิตภัณฑ์ การซื้อวัตถุดิบ การให้บริการ
เป็นต้น
2. รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการอื่น
3. รายการความช่วยเหลือทางการเงินกับ ธพส. เช่น เงินทุน
หมุนเวียนในรูปเงินกู้ การให้กู้ยืมค�้ำประกัน เป็นต้น
ซึ่ง ธพส. จะต้องได้รับผลตอบแทน เช่น ดอกเบี้ยตาม
อัตราตลาด
4. รายการที่เกี่ยวโยงกันอื่นนอกจากรายการตาม 1 ถึง 3

แนวทางในการด�ำเนินการ

ในการท� ำ งานอาจเกิ ด สถานการณ์ ค วามขั ด แย้ ง ระหว่ า ง
ผลประโยชน์ ส ่ ว นตนของกรรมการ ผู ้ บ ริ ห าร หรื อ พนั ก งาน
กับผลประโยชน์ของ ธพส. จึงมีการก�ำหนดแนวทางทีพ่ งึ ปฏิบตั ิ ดังนี้
1. การรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทน
กรรมการ ผู ้ บ ริ ห ารและพนั ก งานต้ อ งไม่ รั บ เงิ น หรื อ
ประโยชน์ ต อบแทนใดๆ เป็ น การส่ ว นตั ว จากลู ก ค้ า
ของ ธพส. หรือจากบุคคลใดอันเนื่องจากการท�ำงาน
ในนาม ธพส.
2. การประกอบธุรกิจอืน่ นอกบริษทั
การท�ำธุรกิจส่วนตัวใดๆ ของกรรมการ ผู้บริหารและ
พนักงานต้องไม่กระทบต่อหน้าที่ การปฏิบัติหน้าที่และ
เวลาท�ำงานของ ธพส. และห้ามประกอบธุรกิจหรือ
มี ส ่ ว นร่ ว มในธุรกิจใด อันเป็นการแข่งขันกั บ ธพส.
ไม่ว่ากรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานไม่ว่าจะได้รับ
ผลประโยชน์โดยตรงหรือโดยทางอ้อมก็ตาม
3. การท�ำธุรกิจใดๆ กับ ธพส.
ห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่มีส่วนได้เสีย
ท�ำธุรกิจใดๆ กับ ธพส. ทัง้ ในนามครอบครัวหรือนิตบิ คุ คล
เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
4. การรับของขวัญและการเลีย้ งรับรองทางธุรกิจ
กรรมการ ผู ้ บ ริ ห ารและพนั ก งาน พึ ง หลี ก เลี่ ย งการ
รั บ ของขวั ญ ทั้ ง ที่ เ ป็ น ตั ว เงิ น และมิ ใ ช่ ตั ว เงิ น จากคู ่ ค ้ า
หรือผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ ธพส. เว้นแต่ในเทศกาล
หรือประเพณีนิยมแต่ต้องมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท
ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิเสธและต้องรับของขวัญ ซึ่งมี
มูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา
หรื อ เลขานุ ก ารคณะกรรมการก�ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การและ
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม เพื่ อ น� ำ ไปเป็ น ของรางวั ล
แก่พนักงาน

ในปี 2562 ธพส. มีประกาศขอความร่วมมือในการงดรับ
ของขวั ญ หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใด เพื่ อ ขอความร่ ว มมื อ ผู ้ บ ริ ห าร
และพนั ก งานทุ ก ท่ า น งดรั บ ของขวั ญ ในช่ ว งเทศกาลปี ใ หม่
และทุกเทศกาล อันเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่องค์กร
และยังเป็นการให้ความร่วมมือองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นฯ ที่ได้
ออกมาเชิญชวนให้ส่วนราชการหน่วยงานรัฐทุกแห่งน�ำนโยบาย
งดรับของขวัญมาใช้ เพื่อสร้างมาตรฐานที่ดี และความโปร่งใส
ให้กับหน่วยงานราชการ และองค์กรภาครัฐของไทย ให้ทัดเทียม
กับอารยประเทศต่อไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการ ธพส. ต้ อ งพิ จ ารณาความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ เกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันระหว่างบริษทั กับบริษทั
อย่างรอบคอบ ด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริตอย่างมีเหตุผลและเป็นอิสระ
ภายใต้ ก รอบจริ ย ธรรมที่ ดี โดยค� ำ นึ ง ถึ ง ประโยชน์ สู ง สุ ด ของ
ธพส. โดยก�ำหนดให้มีนโยบายและแนวทางป้องกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ และแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
ตามแบบพิมพ์ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ปปช.)
คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่สอบทานรายการที่เกี่ยวโยง
กันหรือรายการระหว่างกันที่มีนัยส�ำคัญระหว่างบริษัทกับบริษัท
พิจารณาการเปิดเผยสารสนเทศของ ธพส. ในกรณีที่เกิดรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
กรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่ก�ำกับให้มีการรายงานทันทีที่เกิด
ความชัดแย้งทางผลประโยชน์และในกรณีที่ไม่มีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ให้มีการรายงานเป็นประจ�ำทุกสิ้นปี
พนักงานทุกระดับ จะต้องจัดท�ำรายงานการเปิดเผยรายการ
ที่สงสัยว่าจะเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของ ธพส.
โดยแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาตามล�ำดับชั้นและน�ำส่งฝ่ายอ�ำนวยการ
หรือ เมือ่ ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ทำ� หน้าทีใ่ นกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้าง
ด�ำเนินการตรวจสอบตนเอง (Declare) ตามแบบรายงานความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ตามลักษณะงานจัดซื้อจัดจ้าง
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รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ธพส.
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ำกัด
รายชื่อกรรมการ

จ�ำนวนหุ้น
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562

หมายเหตุ

-

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

นายยุทธนา หยิมการุณ
นางสาวอมรรัตน์ กล�่ำพลบ
นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล
นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล
นายชลัช ชินธรรมมิตร์
นายปกรณ์ อาภาพันธุ์
นายทวารัฐ สูตะบุตร
นางศิริพร นพวัฒนพงศ์
นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารระดับสูง
บริษัท ดีเอดี เอสพีวี จ�ำกัด

จ�ำนวนหุ้น
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ำกัด
นางจิรสา วงศ์ธรรมสรณ์

490
101

นายฉัตรวิชญ์ เสริมด�ำรงศักดิ์
นางเบญจวรรณ มังคละวิรัช
นายเกรียงไกร อินพรวิจิตร
นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์

101
5
101
101

นายธวัชชัย ตั้งเจริญชัยวัฒนา

101

หมายเหตุ
รองกรรมการผู้จัดการ ธพส.
เกษียณ 30 ก.ย.62
รองกรรมการผู้จัดการ ธพส.
พนักงาน ธพส. เกษียณ 30 ก.ย.59
พนักงาน ธพส. เกษียณ 30 ก.ย.60
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการตลาด
และพัฒนาธุรกิจ
พนักงาน ธพส. เกษียณ 30 ก.ย.59

หมายเหตุ : ในปี 2562 บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ำกัด ถือหุ้นในบริษัท ดีเอดี เอสพีวี จ�ำกัด คิดเป็นร้อยละ 49% และผู้บริหารและอดีตผู้บริหาร ธพส. ถือหุ้นในบริษัท
ดีเอดี เอสพีวี จ�ำกัด รวมคิดเป็นร้อยละ 51%

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัท ดีเอดี เอสพีวี จ�ำกัด
รายนามคณะกรรมการบริษัท ดีเอดี เอสพีวี จ�ำกัด
นายชลัช ชินธรรมมิตร์
นายปกรณ์ อาภาพันธุ์
นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท
นางจิรสา วงศ์ธรรมสรณ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หมายเหตุ
กรรมการ ธพส.
กรรมการ ธพส.
กรรมการ ธพส.
รองกรรมการผู้จัดการ ธพส.
(เกษียณ 30 ก.ย.62)

ในปี 2562 มีกรรมการ ธพส. 3 คน คือ นายชลัช ชินธรรมมิตร์ นายปกรณ์ อาภาพันธุ์ นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท เป็นกรรมการ
บริษัท ดีเอดี เอสพีวี จ�ำกัด และมีผู้บริหารระดับสูง 1 คน คือ นางจิรสา วงศ์ธรรมสรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ ธพส. เป็นกรรมการบริษัท
ดีเอดี เอสพีวี จ�ำกัด
ทั้งนี้ ในปี 2562 ระหว่าง ธพส. กับบริษัท ดีเอดีเอสพีวี จ�ำกัด ไม่มีรายการระหว่างกัน
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รายงานคณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน
Report of Nomination and Remuneration
Committee
คณะกรรมการบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ำกัด (ธพส)
ได้ มี ม ติ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่า ตอบแทน
ตามค�ำสั่งที่ 11/2562 สั่ง ณ วันที่ 10 กันยายายน 2562 มี
คณะกรรมการ ประกอบด้วย
รายชื่อคณะกรรมการ
1. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล
Ms. Ruenvadee Suwanmongkol
2. นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล
Mr. Thamanit Sumantakul
3. นางสาวอมรรัตน์ กล�่ำพลบ
Ms. Amornrat Klamplob
4. นายอรุณชัย ภัทรานนท์
Mr. Arunchai Pattranon
5. นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท
Mr. Nalikatibhag Sangsnit
6. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสานนโยบายและกลยุทธ์
Assistant Managing Director (Policy & Strategy)
7. ผู้อ�ำนายการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Director of Human Resource

The Board of Directors of Dhanarak Asset Development
Company Limited (DAD) issued an order to appoint the
Committee of Nomination and Remuneration under Order
No. 11/2019 ordered on 10 September 2019 consisted of:
ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ
Chairman
กรรมการ
Member
กรรมการ
Member
กรรมการ
Member
กรรมการ
Member
เลขานุการ
Secretary
ผู้ช่วยเลขานุการ
Assistant Secretary
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คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบตั หิ น้าที่
ตามที่คณะกรรมการ ธพส. และตามกฎบัตรของคณะกรรมการ
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน โดยในรอบปีบัญชี 2562 มีการ
ประชุมรวม 10 ครั้ง โดยมีเรื่องที่พิจารณา และได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ ธพส. โดยสรุป ดังนี้
1) พิจารณาคุณสมบัติบุคคลที่จะเสนอเป็นกรรมการบริษัท
2) พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
3) พิ จ ารณาการคั ดเลื อ กบุ ค คลเข้ า ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง
รองกรรมการผู้จัดการ
4) พิจารณาการคัดเลือกบุคคลเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการ
5) พิจารณา ร่างประกาศนโยบายการบริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
6) พิจารณาแผนด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
7) พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การปฏิบตั เิ กีย่ วกับสวัสดิการ
การรักษาพยาบาล
8) พิจารณาหลักเกณฑ์การปรับขึน้ เงินเดือน และการจ่ายเงิน
โบนัสพนักงานประจ�ำปี
9) พิจารณาปรับปรุงสวัสดิการค่าช่วยเหลือบุตร
10) พิจารณาร่างระเบียบ ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคล
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
11) พิจารณาร่างระเบียบ ว่าด้วยข้อบังคับเกีย่ วกับการท�ำงาน
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
12) ทบทวนกฎบั ต รคณะกรรมการสรรหาและก� ำ หนด
ค่าตอบแทน

The responsibilities of the Committee of Nomination and
Remuneration as defined by DAD Committee and under
charter of the Committee of Nomination and Remuneration.
During 2019, the Committee held 10 meetings and proposed
the following agendas to DAD Committee for approval;
1) Consider the qualifications of the person to be
appointed as a director of the company.
2) Consider the remuneration for the Board of Directors.
3) Consider persons to be appointed as a Deputy
Managing Director.
4) Consider persons to be appointed as a
Assistant Managing Director.
5) Consider the draft of human resource management
and development policy.
6) Consider human resource management and
development plans.
7) Consider the regulations of medical welfare.
8) Consider the regulation for salary adjustment and
the annual employee bonus payment.
9) Consider improving child welfare benefits.
10) Consider the regulation of human resource
management, an additional amendment (version 1).
11) Consider the regulation of work , an additional
amendment (Version 1).
12) Review the Charter for the Committee of nomination
and remuneration.

(นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล)

(Ms. Ruenvadee Suwanmongkol)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
Chairman of the Nomination and Remuneration Committee
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รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี 2562
ของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
และพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ
Report of the Committee on Performance and
Remuneration Evaluation for DAD’s Managing
Director as of Fiscal Year 2019
คณะกรรมการบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ำกัด (ธพส.)
ได้ มี ค� ำ สั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
และพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนของกรรมการผู ้ จั ด การ ตามค� ำ สั่ ง
ที่ 06/2562 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2562 และค�ำสั่งที่ 08/2562
สั่ง ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 โดยแต่งตั้งจากกรรมการ ธพส.
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังนี้
ชื่อ – สกุล
1. นายปกรณ์ อาภาพันธุ์
Mr. Pakorn Apaphant
2. นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล
Mr. Thamanit Sumantakul
3. นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์
Mr. Songpol Chevapanyaroj
(ลาออกเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562)
3. นายทวารัฐ สูตะบุตร
Mr. Twarath Sutabutr
(แต่งตั้งแทนกรรมการที่ลาออก)

หน้าทีร่ บั ผิดชอบพิจารณากลัน่ กรองแผนงานของกรรมการผูจ้ ดั การ
ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ าน และก�ำหนด
ตัวชีว้ ดั ส�ำหรับประเมินผลการปฏิบตั งิ านประจ�ำปี ประเมินผลการปฏิบตั ิ
งานของกรรมการผูจ้ ดั การตามระยะเวลาทีก่ ำ� หนด และเสนออัตรา
ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการเพื่อเสนอคณะกรรมการ ธพส.
พิจารณา
ในปีบัญชี 2562 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
และพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ ได้มีการประชุม
และน�ำเสนอคณะกรรมการ ธพส. พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยสรุป
สาระส�ำคัญของเรือ่ งทีพ่ จิ ารณา ได้ดงั นี้

The Board of Directors of Dhanarak Asset Development
Cp.,Ltd. (DAD) issued an order to appoint the Committee
on Performance and Remuneration Evaluation for DAD’s
Managing Director under order No. 06/2019 on 3 April 2019
and order No. 08/2019 on 2 July 2019. The committee are
selected from BOD which consisted of 3 persons as below;
ต�ำแหน่งในคณะกรรมการประเมินผลฯ
ประธานกรรมการ
Chairman
กรรมการ
Member
กรรมการ
Member
กรรมการ
Member

The committee has responsibilities for reviewing and
managing the work plan of the managing director
and set criteria for evaluating the performance.
Also, determine indicators for evaluating annual performance
, assess the performance of the managing director in
accordance with the specified period and propose the
compensation of the managing director to the BOD for
consideration.
During 2019, the Committee on Performance and
Remuneration Evaluation for DAD’s Managing Director held
meetings and proposed the following agendas to DAD
Committee for approval whch as follows;
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1. พิจารณาประเมินผลการปฏิบตั งิ านประจ�ำปีของกรรมการ
ผู้จัดการ โดยยึดถือตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ
ที่คณะกรรมการ ธพส. ได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว
2. พิ จ ารณากลั่ น กรองค่ า ตอบแทนประจ� ำ ปี โดยน� ำ
ผลคะแนนทีไ่ ด้จากการประเมินผลการปฏิบตั งิ านประจ�ำปี
ไปเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน ตามที่
คณะกรรมการ ธพส. ได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว
3. พิ จ ารณากลั่ น กรองแผนงานประจ� ำ ปี ข องกรรมการ
ผู ้ จั ด การ และใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ประกอบการก� ำ หนด
ตัวชี้วัดและเป้าหมายส�ำหรับประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของกรรมการผู้จัดการ
4. ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของกรรมการผู ้ จั ด การ และเสนอแนะแนวทางการ
จ่ายค่าตอบแทนประจ�ำปี เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลา
การปฏิบัติงาน
5. ก�ำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายเพื่อใช้ส�ำหรับการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี ของกรรมการผู้จัดการ

1. Consider and evaluate the annual performance of
the managing director. by adhering to the criteria
and assessment methods which the DAD’s Committee
has approved.
2. Consider annual compensation by scores
obtained from the annual performance evaluation
to be linked to the compensation rules as approved
by the DAD’s Committee.
3. Consider and review the annual plan of the
managing director and use it as a supplementary
information indicators and targets for evaluating the
performance of the managing director.
4. Set criteria and evaluation method of the managing
director and provide guidance annual payment to
comply with the work period.
5. Set indicators and targets for use in the annual
performance evaluation of the managing director.

(นายปกรณ์ อาภาพันธุ์)
(Mr. Pakorn Apaphant)

ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
และพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ
Chairman of the Committee on Performance and
Remuneration Evaluation for DAD’s Managing Director
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รายงานคณะกรรมการบริหาร
Report of the Executive Committee
คณะกรรมการบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ำกัด (ธพส.)
ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ ประกอบ
ด้วย กรรมการ ธพส. จ�ำนวน 4 คน ดังนี้

The 4 Executive Committees appointed by the BOD
according to corporate’s regulation comprises :

รายชื่อคณะกรรมการ
1. นางสาวอมรรัตน์ กล�่ำพลบ
Ms. Amornrat Klamplob
2. นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล
Mr. Thamanit Sumantakul
3. นายทวารัฐ สูตะบุตร
Mr. Twarath Sutabutr
4. นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท
Mr. Nalikatibhag Sangsnit

ต�ำแหน่ง
กรรมการ ธพส.
Director
กรรมการ ธพส.
Director
กรรมการ ธพส.
Director
กรรมการ ธพส./
กรรมการผู้จัดการ
Director and Managing Director

คณะกรรมการบริหาร ได้ปฏิบตั หิ น้าทีด่ า้ นต่าง ๆ ตามหลัก
ธรรมาภิบาล ภายใต้หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการ ธพส. ตามทีก่ ำ� หนดไว้ในกฎบัตร โดยได้ทบทวน
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าหมายแผนวิสาหกิจ แผนด�ำเนินงาน
งบประมาณประจ�ำปี แผนพัฒนาธุรกิจ แผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
แผนบริหารการเงินและงบประมาณ และแผนบริหารจัดการอาคาร
โดยน�ำระบบบริหารจัดการเพือ่ สร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM)
มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร รวมทั้งพิจารณาตัวชี้วัดเกณฑ์
การประเมินผล ร่างระเบียบต่าง ๆ เพือ่ ผลักดันให้ ธพส. พัฒนา
ระบบบริหารจัดการองค์กรในด้านต่าง ๆ ให้ทดั เทียมมาตรฐานสากล
ก่อนน�ำเสนอให้คณะกรรมการ ธพส. พิจารณาต่อไป
ในปี 2562 คณะกรรมการบริหาร ได้มกี ารประชุม จ�ำนวน 16 ครัง้
โดยกรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมและปฏิบัติหน้าที่พิจารณา
กลัน่ กรองเรือ่ งส�ำคัญ เพือ่ น�ำเสนอคณะกรรมการ ธพส. ดังนี้
• ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ธพส. พ.ศ. 2561 - 2565 และแผน
ปฏิบัติการประจ�ำปี 2563 ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ 20 ปี
แนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เพื่อให้มี
การด�ำเนินงานที่ชัดเจนเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมปัจจุบัน
มีการลงทุนที่สอดคล้องกับบทบาทและยุทธศาสตร์ มีฐานะ
การเงินที่มั่นคง มีการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมและการวิจัย
พัฒนาเพื่อปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล
การจัดการทีด่ ี รวมทัง้ มีการพิจารณาแผนย่อย ได้แก่
-- แผนพัฒนาธุรกิจ : เพื่อสร้างรายได้เพิ่ม ให้สอดรับกับ
เป้าหมายองค์กร และยกระดับคุณภาพการให้บริการ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
-- แผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ : เพื่อการพัฒนาที่ราชพัสดุ
เพิ่มมูลค่าทรัพย์สินภาครัฐ ให้เกิดประโยชน์ทั้งในเชิง
เศรษฐกิจและสังคม

ประธานกรรมการบริหาร
Chairman
กรรมการ
Member
กรรมการ
Member
กรรมการและเลขานุการ
Member and Secretary

The Executive Committee performs the duties conformity
with corporate governance assigned by the BOD and charter
direction, operation plans, annual budget, development plans,
land development, financial plan and building management
plan. These perform by using Economic Value Management
(EVM) including consider the indicators for evaluation and
various regulations in order to encourage DAD to develop
management system in international standard. These plans will
be further proposed to DAD’s Committee in later step.
During 2019, The Executive Committee held 16 meetings .
The members attended in meetings and perform their duties,
reviewing important issues to present to DAD’s Committee as
follows;
• Review Strategy plan B.E. 2018-2022 and 2020 Annual
Operation plan under the 20-year strategic framework,th
development guidelines in accordance with the 12
Development Plan to ensure clear operations suitable
for the current environment. There is an investment that
is in line with the role and strategy, Stable financial,
The use of technology, innovation and research and
development to improve efficiency, having corporate
governance, good management Including considering
sub-plans including;
-- Business Development Plan: To generate additional
income to be in line with organizational goals and
upgrade the service quality meet the needs of
customers
-- Real Estate Development Plan: For Land Development
Development increase the value of government assets
to benefit both economically and socially
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-- แผนบริหารการเงินและงบประมาณ : เพือ่ บริหารค่าใช้จา่ ย
จัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ คุม้ ค่า และสร้าง
ผลตอบแทนได้อย่างเหมาะสม
-- แผนบริหารจัดการอาคาร : เพือ่ พัฒนาประสิทธิภาพในการ
ท�ำงานและยกระดับคุณภาพด้านการบริหารจัดการอาคาร
ภายในศูนย์ราชการฯ ให้เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
• พิจารณาโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ ว่ นขยายศูนย์ราชการฯ โซน C
ประกอบด้วย แผนงานหลัก แผนการเงิน และแผนการจัดสรร
พืน้ ที่ โดยเห็นชอบการจัดจ้างทีป่ รึกษาบริหารโครงการ จ�ำนวน
165.00 ล้านบาท การจัดจ้างผูอ้ อกแบบรายละเอียดโครงการ
จ�ำนวน 345.00 ล้านบาท การจัดจ้างงานก่อสร้างเสาเข็ม
ด้านทิศเหนือ จ�ำนวน 280.74 ล้านบาท ด้านทิศใต้ จ�ำนวน
306.26 ล้านบาท และการจัดจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
จ�ำนวน 520.00 ล้านบาท เพือ่ ส่งเสริมให้การด�ำเนินโครงการฯ
ประสบผลส�ำเร็จตามแผนงาน
• พิจารณาแนวทางการบริหารจัดการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติฯ จ. เชียงใหม่
• พิจารณาอัตราค่าเช่าอาคารส�ำนักงาน ซอยพหลโยธิน 11
• พิจารณาระเบียบต่าง ๆ
-- ระเบียบ ธพส. ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สนิ ธพส.
พ.ศ. 2562
-- ระเบียบ ธพส. ว่าด้วยอ�ำนาจหน้าทีข่ องกรรมการผูจ้ ดั การ
และผูร้ กั ษาการแทน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2562
-- ระเบียบ ธพส. ว่าด้วยเครือ่ งแบบและเครือ่ งหมายพนักงาน
พ.ศ. 2562
-- ระเบียบ ธพส. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2559
แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2562
• พิจารณากฎบัตรคณะกรรมการบริหาร เพื่อทบทวนองค์
ประกอบ หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ เพือ่ ใช้เป็นมาตรฐานในการ
ปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริหาร
• พิจารณาการจัดท�ำประกันภัยความเสี่ยงทุกชนิด (Industrial
All Risks) ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption
Insurance) และประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
เพื่ อ ประกั น ภั ย ความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด กั บ ทรั พ ย์ สิ น ของ
ศูนย์ราชการฯ
• พิจารณาผลการด�ำเนินงานการน�ำระบบ EVM มาบริหาร
จัดการองค์กร เพือ่ วิเคราะห์ระบบการบริหารจัดการสร้างมูลค่า
เชิงเศรษฐศาสตร์มาเชื่อมโยงกับระบบการบริหารจัดการ
ใน ธพส. เป็นรายไตรมาสได้อย่างครบถ้วน
จากผลการด�ำเนินงานดังกล่าว ท�ำให้คณะกรรมการ ธพส.
พิ จ ารณาอนุ มั ติ เ รื่ อ งต่ า ง ๆ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อี ก ทั้ ง
คณะกรรมการบริหารได้รายงานผลการประชุมและข้อเสนอแนะ
ต่อคณะกรรมการ ธพส. เพือ่ ทราบทุกไตรมาส ทัง้ นี้ คณะกรรมการ
บริหารได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายอย่างเต็มความสามารถ
ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และโปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุด
ของ ธพส. และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกภาคส่วน อย่างเหมาะสม
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-- Financial and budget management plan: To manage
expenses. Allocate budgets that are efficient, cost
effective, and generate appropriate returns.
-- Building management plan: To improve work efficiency
and upgrade the quality of building management
within the Government Complex Center to be
environmentally friendly
• Consider new National Government Complex Extension
(Zone C) Project It consists of a master plan, a financial plan
and a space allocation plan. With approval to hire project
management consultants in the amount of 165 million
baht. Hiring a project designer amount of 345 million baht.
Procurement of foundation construction, north side amount
280.74 million baht. South side amount 306.26 million baht
and hiring construction supervisors amount 520 million baht
to support the project operation successful as planned;
• Consider guidelines for managing the International
Convention and Exhibition Center, Chiang Mai Province.
• Consider the rental rate of the office building in Soi
Phahonyothin 11.
• Consider the regulations
-- Concerning the procurement of assets in DAD B.E. 2019
-- Authority of the Managing Director and Acting Act
2005 B.E. Amendment (Version 3) B.E. 2019
-- Uniforms and staff logos B.E. 2019
-- Personnel Management 2016 B.E. Amendment
(Version 1) B.E. 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.
• Consider providing Industrial All Risks, Business Interruption
Insurance, and third party liability insurance to insure
the risk that may occur to the assets of Government
Complex Center.
• Consider the implementation of EVM to manage the
organization. To analyze value management systems
Economically linked to the management system In DAD
as a quarterly complete.
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

ผลการดําเนินงานประจําปี 2562
Overall Operation in 2019

Scan here
โครงการ
ประจําปี

ด้านสารสนเทศ
และการสื่อสาร

• รายงานคณะกรรมการบริหาร
จัดการสารสนเทศ
และการสื่อสาร
• ผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านบริหาร
จัดการอาคาร

• งานด้านบริหารจัดการงาน
ระบบวิศวกรรม
• งานปรับปรุงทัศนียภาพ
และซ่อมแซมพื้นที่
• งานระบบวิศวกรรม

ด้านชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อม

• งานดูแลรักษาสวนและภูมิทัศน์
• งานดูแลรักษาความสะอาด
• โครงการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

ด้านการกํากับดูแล
กิจการที่ดี (CG)
และด้านบูรณาการ
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

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

ด้านจราจร
และรักษาความปลอดภัย

•
•
•
•

งานมาตรฐานบริการ
งานด้านรักษาความปลอดภัย
งานติดตั้งระบบกล้อง CCTV
งานด้านจราจร

โครงการ
พัฒนาสู่ความยั่งยืน

• โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงานในศูนย์ราชการฯ

ด้านบริหารจัดการ
พื้นที่พาณิชยกรรม

รายงานของ
คณะกรรมการความเสี่ยง

• การบริหารความเสี่ยง
• แนวทางการบริหารความเสี่ยง
• การวิเคราะห์ความเสี่ยง
ที่มีต่อกลยุทธ์องค์กร
• การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง
ที่มีผลกระทบต่อ
ยุทธศาสตร์องค์กร
• การวิเคราะห์ปัจจัยเส่ี่ยงท่ี่มีผล
ต่อวัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์
ขององค์กร
• ด้านการควบคุมภายใน

รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ

• ด้านการตรวจสอบภายใน

งบการเงินและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

• รายงานของผู้สอบบัญชี
• งบการเงินและหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน
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Information and Communication
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รายงานคณะกรรมการบริหารจัดการ
สารสนเทศและการสื่อสาร
Report of the Information and Communication
Management Committee (ICMC)
คณะกรรมการบริษทั ธนารักษ์พฒั นาสินทรัพย์ จ�ำกัด ตระหนักถึง
ความส�ำคัญของการบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร
อันเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญในการก�ำหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน
และมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
จึ ง 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 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2561 ดังนี้
DAD Committee realizes on importance of information
and communication 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 as follows: Board of Directors No. 14/2561
ordered on November 13th, 2018 that is effective on November
13th, 2018, which consisted of 4 committees as below;
รายชื่อกรรมการ
1. นายปกรณ์ อาภาพันธุ์
Mr. Pakorn Apaphant

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

คณะกรรมการบริ ห ารจั ด การสารสนเทศและการสื่ อ สาร
ปีบัญชี 2562 ได้มีการจัดประชุมรวม 7 ครั้ง เพื่อด�ำเนินงาน
ตามบทบาทหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ ซึ่ ง เป็ น กลไกในการ
ก�ำกับดูแลและสนับสนุนให้ ธพส. จัดท�ำแผนปฏิบัติการดิจิทัล
(DE) ให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธ์ กิ จ ขององค์ ก ร
และแผนปฏิบตั กิ ารดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตลอดจน
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศอาเซียน เพื่อเป็นแนวทางในการ
ด�ำเนินงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการ

In 2019 Accounting Period, the Communication and
Information Technology Steering Committee held 7
meetings for performing corporate governance and supporting
DAD to set up digital operation plan (DE) according to
vision, mission and DE plan for economic and national society
throughout Asian IT master plan in which to be guildline of
developing Information system and personel plan by effectively.
Moreover, DAD Committee realized the importance of
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พัฒนาบุคลากร ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
เกิดประโยชน์คมุ้ ค่ากับการลงทุน และถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ ค�ำสัง่ และนโยบายต่างๆ นอกจากนีค้ ณะกรรมการบริหาร
จัดการสารสนเทศและการสื่อสารได้เล็งเห็นความส�ำคัญในการ
ส่งเสริมให้บคุ ลากรตระหนักรูใ้ นการจัดการข้อมูลตามกรอบธรรมาภิบาล
ข้อมูลจึงได้ให้มกี ารปรับแก้กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารจัดการ
สารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้
1. ก�ำหนดทิศทางและนโยบายการบริหารจัดการสารสนเทศ
และการสื่อสารของ ธพส. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ ธพส.
2. ก�ำกับดูแลการบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สารให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายของ ธพส.
3. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนงาน งบประมาณ และ
โครงการต่างๆซึ่งเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการ ธพส.
4. ให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำ และแก้ไขปัญหาอุปสรรคทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการด�ำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของ ธพส.
5. ส่งเสริมและก�ำกับให้บคุ ลากรมีความเข้าใจในการบริหาร
จัดการข้อมูลตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล
6. แต่งตั้งคณะท�ำงานตามที่เห็นสมควร
7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย
8. รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านให้ ค ณะกรรมการ ธพส.
เพื่อทราบและพิจารณา
ปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT)
ได้ เ ข้ า มามี บ ทบาท และถู ก น� ำ มาเป็ น ตั ว ขั บ เคลื่ อ นที่ ส� ำ คั ญ
ต่อการด�ำเนินธุรกิจและการปฏิบตั งิ านภายในองค์กรเป็นอย่างมาก
ทาง ธพส. โดยคณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศและ
การสื่อสาร จึงได้ก�ำหนดทิศทางแนวนโยบายด้านสารสนเทศ
ในปี พ.ศ. 2562 ด้วยการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนา
และปรับใช้กับการบริหารจัดการงาน และการให้บริการของผู้มี
ส่วนได้สว่ นเสียทัง้ ภายในและภายนอกอย่างเป็นรูปธรรม ซึง่ ส่งผลให้
การปฏิบัติงานและการบริหารจัดการเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
รวมถึงงานบริการได้รับความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้นด้วย อีกทั้งยังได้
เล็งเห็นถึงการพัฒนา เพิ่มพูนความรู้ โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่
ผู้บริหาร และพนักงาน ธพส. ในการน�ำความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในการท�ำงานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเริ่มจากการปรับปรุง
ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยก�ำหนด
หลักเกณฑ์ในการพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับนโยบายของกรม
สรรพากร เพื่อพัฒนาระบบให้สามารถจัดท�ำใบแจ้งหนี้ และน�ำส่ง
ใบเสร็ จ รั บ เงิ น ใบเสร็ จ รั บ เงิ น /ใบก� ำ กั บ ภาษี และใบลดหนี้
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เอื้อต่อการท�ำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ตลอดจนมีมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มี
ความมั่นคงปลอดภัยและน่าเชื่อถือ
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศส�ำหรับการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ข้าราชการ และ
พนักงาน ทาง ธพส. ได้เล็งเห็นความส�ำคัญของการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จึงให้ความส�ำคัญต่อพัฒนา
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encourage the personnel to recognize management
according to corporate governance. Therefore, information
is reviewed as defined in the Charter of the
1. Establish direction and policies on information and
communication technology of DAD in align with DAD’s
vision effectively.
2. Govern and manage the information and communication
technology to meet with plan and goal of DAD.
3. Consider on and give opinions on action plan,
budgets and related projects to the information and
communication technology system that are required
to beproposed to DAD Committee.
4. Provide the consulting and suggestion as well as solve
problems and obstacles in operation on information
and communication technology of DAD.
5. Encourage and govern personnel to get understanding
of information management according to corporate
governance framework.
6. Appoint the working group as proper.
7. Perform other assignments as assigned by DAD
Committee.
8. 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 operate in many organizations. The
Communication and Information Technology Steering
Committee, established 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 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. In applying knowledge to in
working to be more efficient by beginning to improve the
tax system and electronic transaction documents (e-Tax
Invoice : e-Billing/e-Receipt) by specifying criteria for system
development in accordance with the Revenue Department’s
policies. To develop a system to be able to create and deliver
receipts Receipts / Invoices and credit memos in electronic
form that facilitates electronic transactions. As well as having
information and communication technology standards that
are security and reliability.
In the development of information systems for disseminating
information that is most beneficial to the people, civil
servants, and employees, DAD recognizes the importance of
accurate and up-to-date information dissemination through
electronic channels. To comply with government policies
DAD emphazied to develop and improve the Mobile
Application System “GovComplex” to improve the information

และปรับปรุงระบบ Mobile Application “GovComplex” โดย
ได้ปรับปรุงการให้บริการข้อมูลข่าวสาร และระบบนับจ�ำนวนผู้เข้า
ใช้งานผ่าน Mobile Application “GovComplex” เพื่อจัดเก็บ
เป็นข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ และปรับปรุงระบบ อีกทั้งปรับปรุง
ระบบงานเชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งหน้ า จอแสดงผลสภาพการจราจร
บน Mobile Application กับระบบงานกล้อง CCTV เพื่อ
ประสิทธิภาพของภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการ
พัฒนาต่อยอดบนระบบ Mobile Application “GovComplex”
ให้เป็นช่องทางในการบริการและอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน
มากยิ่งขึ้นได้อีกด้วย
เพื่อให้สอดคล้องกับการรณรงค์ให้ ธพส. เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ และประหยัดค่าใช้จา่ ยในเรือ่ งการจัดอบรมให้กบั องค์กร
ธพส. ได้จัดให้มีการพัฒนาบทเรียนในระบบ e-Learning เพิ่มขึ้น
เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้โดยไม่จ�ำกัดระยะเวลา
และสถานที่ อีกทั้งจัดสัมมนาหลักสูตร “AI & Big Data 2019”The Power of Balance between Data Technology and Privacy
เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงาน ธพส. ได้เรียนรู้
และตระหนักถึงการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย ไม่ละเมิดสิทธิตา่ ง ๆ
ของผู้อื่น ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 และ นโยบายการผลักดันการ
น� ำ เทคโนโลยี ม าใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด อย่ า งถู ก ต้ อ ง และ
สามารถน�ำความรูม้ าพัฒนาแนวคิดอันน�ำไปสูก่ ารคิดเชิงนวัตกรรม
ด้ ว ยตนเอง และสนั บ สนุ น ให้ ก ่ อ เกิ ด นวั ต กรรมในองค์ ก ร
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
จากผลส� ำ รวจระดั บ ความพร้ อ มการพั ฒ นารั ฐ บาลดิ จิ ทั ล
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจ�ำปี 2562 ของส�ำนักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล (องค์การมหาชน) ธพส. ได้คะแนนถึงร้อยละ 90 ซึ่ง
อยู่สูงกว่าระดับค่าเฉลี่ยของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวง
การคลัง และหน่วยงานระดับกรมในหมวดโครงสร้างพื้นฐาน
ความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ (Secure and Efficient
Infrastructure) ซึ่งเป็นการยืนยันให้เห็นถึงการให้ความส�ำคัญของ
การบริหารจัดการระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโครงข่าย และ
ความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัล
ด้วยความทุม่ เทของคณะกรรมการ ธพส. ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
ที่ให้ความส�ำคัญและร่วมมือในการพัฒนาองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง
ส�ำหรับการเพิม่ ประสิทธิภาพด้านสารสนเทศ จะส่งผลให้การด�ำเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

service and the system for counting number of guests use
through the Mobile Application “GovComplex” to store
the data used in the analysis And improve the system And
improve the connection system between the traffic display
screen on Mobile Application with CCTV camera system
for better image performance Which is considered as part
of further development on the Mobile Application System
“GovComplex” as a way to provide services and facilitate
the users even more.
To be consistent with the campaign to make DAD an
Learning organization and cost savings in training for the
organization, DAD has arranged the development of lessons
in the e-Learning system for executives and staff to learn
without limitation of time and location, as well as holding a
seminar on the course “AI & Big Data 2019” - The Power of
Balance between Data Technology and Privacy, so that the
board of directors, executives and employees have learned
and are aware of the safe use of technology, non- violating
various rights under the computer crime Act (No.2) B.E. 2560
and the policy for pushing use technology to maximize
benefits correctly and able to apply knowledge to develop
concepts that lead to innovative thinking by themselves
and encourage innovation in the organization continuous
and sustainable.
As survey of readiness for the development of
government agencies for the 2019 of the Digital Government
Development Agency (Public Organization). DAD has
received a score of 90 percent, which Is higher than the
average level of departments under the ministry finance and
department departments in the Secure and Efficient Infrastructure
category, which confirms the importance of management
of Infrastructure, Network Systems and security of digital
information technology systems.
With the dedication of the Board of Directors, Executives
and Staff which gives importance and continues to cooperate
in organizational development for information enhancement
will result in operations are effective and growing sustainable.

(นายปกรณ์ อาภาพันธุ์)
(Mr. Pakorn Apaphant)

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

ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-Tax Invoice: e-Billing/e-Receipt)
ธพส. ได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง ระบบภาษี แ ละเอกสารธุ ร กรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice: e-Billing/e-Receipt)
โดยก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์ ใ นการพั ฒ นาระบบให้ ส อดคล้ อ งกั บ
นโยบายของกรมสรรพากร เพื่อพัฒนาระบบให้สามารถจัดท�ำ
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ใบแจ้งหนี้และน�ำส่งใบเสร็จรับเงิน ใบก�ำกับภาษี และใบลดหนี้
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามโครงสร้างพืน้ ฐานสารสนเทศ
ที่เอื้อต่อการท�ำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนมีมาตรฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีความมั่นคงปลอดภัย
และน่าเชื่อถือ

Mobile Application “GovComplex”

ธพส. ได้เล็งเห็นความส�ำคัญของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จึงให้ความส�ำคัญต่อพัฒนาและปรับปรุงระบบ Mobile Application “GovComplex” ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ข้าราชการ และพนักงาน โดยได้ปรับปรุงการให้บริการข้อมูลข่าวสาร และระบบนับจ�ำนวนผู้เข้า
ใช้งานผ่าน Mobile Application “GovComplex” เพื่อจัดเก็บเป็นข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์และปรับปรุงระบบ อีกทั้งปรับปรุงระบบ
งานเชื่อมต่อระหว่างหน้าจอแสดงผลสภาพการจราจรบน Mobile Application กับระบบงานกล้อง CCTV เพื่อประสิทธิภาพของภาพที่ดี
มากยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาต่อยอดบนระบบ Mobile Application “GovComplex”

บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
e-Learning Courseware

ธพส. ได้ จั ด ให้ มี ก ารพั ฒ นาบทเรี ย นเพิ่ ม เติ ม
จ�ำนวน 5 บทเรียน ได้แก่ หลักสูตรการต่อต้านทุจริต
หลักสูตรคู่มือสิ่งที่พนักงานควรรู้ หลักสูตรความรู้
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 หลักสูตร
การใช้งาน Microsoft Office Excel หลักสูตรการใช้งาน
Microsoft Office PowerPoint โดยบทเรียนดังกล่าว
ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากฝ่ า ยทรั พ ยากรบุ ค คล
ฝ่ า ยกฎหมาย และฝ่ า ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ในการน�ำเนื้อหามาจัดท�ำเป็นการเรียนรู้ผ่านบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) หลักสูตรต่างๆ ที่บรรจุ
ในบทเรียนนี้ สามารถให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สมัคร
เข้ า เรี ย นได้ โ ดยไม่ จ� ำ กั ด ระยะเวลาและสถานที่
เพือ่ ให้สอดคล้องกับการรณรงค์ให้ ธพส. เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ และประหยัดค่าใช้จา่ ยในเรือ่ งการจัดอบรม
ให้กับองค์กร
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ระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยเทคโนโลยีดจิ ิทลั
(Computer Networking & Cyber Security)
ธพส. ได้ปรับปรุงระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์ของส�ำนักงาน
ใหม่ “อาคารธนพิพัฒน์” ให้สามารถเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน
ที่ส�ำคัญ เช่น เชื่อมโยงโครงข่ายภายใน (LAN) บริการสัญญาณ
Internet Wi-Fi และโทรศัพท์ IP-Phone เพื่อสามารถให้บริการ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน ธพส. ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดท�ำระบบส�ำรอง Data Center Clustering
เพื่ อ ส� ำ รองระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ส� ำ คั ญ ของ ธพส.
โดยท�ำงานคู่ขนานกับระบบ Data Center หลัก ทั้งนี้เพื่อให้
ระบบงานทีส่ ำ� คัญยังสามารถให้บริการได้หากระบบงานหลักท�ำงาน
ผิดพลาดจากเหตุไม่คาดคิดหรือในภาวะฉุกเฉิน
อีกทั้งยังได้จัดท�ำ ระบบความปลอดภัยแบบป้องกันเชิงรุก
(Active Defense Security) เพื่ อ เฝ้ า ระวั ง การโจมตี ร ะบบ
คอมพิวเตอร์แบบซ่อนเร้น และสามารถตรวจสอบการโจมตีแบบ

ใหม่ๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ก่อนการ
โจมตีจะเกิดขึ้นจริง เพื่อพร้อมรับมือกับภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ
และจัดท�ำระบบ Web Application Firewall เพื่อปกป้องเว็บ
แอพพลิเคชัน่ (Web Application) ภายใน ธพส. ผ่านการตรวจสอบ
แบบ HTTPS ซึง่ ช่วยหลีกเลีย่ งการรัว่ ไหลของข้อมูลระบบสารสนเทศ
ภายในสู ่ ภ ายนอก โดยสามารถตรวจจั บ กิ จ กรรมการใช้ ง าน
Web Application เฝ้าระวังและตรวจสอบป้องกันการโจมตี
หลากหลายรูปแบบ เช่น Cross-Site-Scripting Buffer Overflow
รวมถึงป้องกันการแก้ไขหรือเปลี่ยนข้อมูล Web Application
โดยไม่ได้รบั อนุญาต เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและสร้างความแข็งแกร่ง
ปลอดภัยให้กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัล ของ ธพส.
สอดคล้องตามหลักมาตรฐานที่ส�ำคัญด้าน Cyber Security.

งานสัมมนาหลักสูตร “AI & Big Data 2019”- The Power of Balance
between Data Technology and Privacy
ธพส. และคณะกรรมการบริ ห ารจั ด การสารสนเทศและ
การสือ่ สารเห็นควรให้ฝา่ ยเทคโนโลยีสารสนเทศจัดสัมมนาหลักสูตร
“AI & Big Data 2019”- The Power of Balance between Data
Technology and Privacy เพือ่ ให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร ตลอดจน
พนักงาน ธพส. ได้เรียนรู้ และตระหนักถึงการใช้เทคโนโลยี
อย่างปลอดภัย ไม่ละเมิดสิทธิต์ า่ ง ๆ ของผูอ้ นื่ ตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
และนโยบายการผลักดันการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์
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สู ง สุ ด อย่ า งถู ก ต้ อ ง รวมถึ ง การได้ ม าซึ่ ง ข้ อ มู ล (Big Data)
จากการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บ การวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ โดยสามารถน�ำ มาประยุกต์
ใช้ในส่วนของการด�ำเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับองค์กรและ
ยั ง สามารถน� ำ ไปประยุ ก ต์ ใช้ ในการท� ำ งานได้ อ ย่ างเหมาะสม
และสร้างสรรค์

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
Call Center & Information Counter

บริการให้ขอ้ มูลข่าวสารทีถ่ กู ต้อง ครบถ้วน และรวดเร็ว รวมถึงบริการรับแจ้งซ่อม ข้อเสนอแนะ และรับเรือ่ งร้องเรียนเกีย่ วกับการใช้บริการ
ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 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)
• บริษทั ธนารักษ์พฒั 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)

• บริษทั ธนารักษ์พฒั นาสินทรัพย์ จ�ำกัด (ธพส.)
อาคารธนพิพัฒน์
เปิดบริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น.
(เว้นวันหยุดราชการ)
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แนวทางการแก้ ไขเรื่องร้องเรียน
ในปี 2562 ได้รบั เรือ่ งร้องเรียน จ�ำนวน 5 เรือ่ ง ซึง่ มีมลู ความจริง
4 เรื่อง ได้แก่
1. ราคาอาหารไม่ตรงกับป้าย
2. การให้บริการของ รปภ.
3. ขอให้จัดระเบียบการจอดรถ
4. ร้องเรียนผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามขอบเขตงาน
การประกวดราคาจ้างเหมางานบริการ
ท�ำความสะอาด (TOR)
โดยเรื่องร้องเรียนทั้ง 4 เรื่อง ได้รับแจ้งจากช่องทางเว็บไซต์
ธพส. (www.dad.co.th) จ�ำนวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 12.50
จากช่องทางแบบรับเรื่องร้องเรียน จ�ำนวน 1 เรื่อง จากช่องทาง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 จ�ำนวน 1 เรื่อง คิดเป็น
ร้อยละ 12.50 และจากช่องทางหนังสือ จ�ำนวน 1 เรือ่ ง คิดเป็นร้อยละ
12.50 และจัดอยู่ในมิติการบริหารจัดการศูนย์ราชการฯ จ�ำนวน

2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 50 และด้านการบริการ จ�ำนวน 2 เรื่อง
คิดเป็นร้อยละ 50
ในปี 2562 มีเรื่องร้องเรียนน้อยกว่าปี 2561 จ�ำนวน 4 เรื่อง
หรือคิดเป็นร้อยละ 50 โดยเป็นเรื่องร้องเรียนของฝ่ายการตลาด
และพัฒนาธุรกิจ จ�ำนวน 1 เรื่อง หรือคิดเป็นร้อยละ 25 และ
ศูนย์อ�ำนวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร จ�ำนวน 3 เรื่อง
หรือคิดเป็นร้อยละ 75 ทั้งนี้ ได้ด�ำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน
แล้วเสร็จตาม SLA ทุกเรื่อง
ส�ำหรับในปี 2562 ได้มีการทบทวนคู่มือการจัดการเรื่องเรียน
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน รวมถึงได้เผยแพร่
ภายในองค์กรอย่างทัว่ ถึง และได้นำ� เรือ่ งร้องเรียนเสนอต่อทีป่ ระชุม
FOCUS GROUP โดยมีผแู้ ทนทุกหน่วยงานราชการและผูป้ ระกอบการ
พืน้ ทีพ่ าณิชย์ภายในศูนย์ราชการฯ และหน่วยงานรอบๆ ศูนย์ราชการฯ
มาร่วมประชุม โดยได้ร่วมกันพิจารณา เพื่อจัดท�ำแผนปรับปรุง
การด�ำเนินงานในปีถัดไป

แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนในปี 2561
1. รายงานเรื่องร้องเรียนต่อที่ประชุมผู้บริหารทุกเดือน
2. ทบทวนคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน
3. รายงานเรื่องร้องเรียนในที่ประชุมผู้บริหาร

ค�ำสั่งบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ำกัด
ที่ 030/2561 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561
เรื่อง มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบการจัดการเรื่องร้องเรียน

หน้าเว็บไซต์ ธพส.
และเว็บไซต์ศูนย์ราชการฯ
ส�ำหรับร้องเรียน ติชม

คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน
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ด้านการบริหารจัดการอาคาร
Building Management
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งานด้านบริหารจัดการงานระบบวิศวกรรม

ธพส. ได้ ด� ำ เนิ น งานด้ า นบริ ห ารจั ด การอาคาร โดยมี ศู น ย์ อ� ำ นวยการวิ ศ วกรรมและบริ ห ารจั ด การอาคาร (ศวบ.)
ท�ำหน้าที่บริหารจัดการงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ก�ำกับดูแล ควบคุมอาคาร และบ�ำรุงรักษางานระบบไฟฟ้า ตลอดจนเครื่องกล
ประกอบอาคาร เพื่อให้เครื่องจักร และอุปกรณ์พร้อมใช้งาน เช่น ระบบไฟฟ้าสื่อสาร ระบบปรับอากาศ ระบบจ่ายน�้ำประปาและสุขาภิบาล
ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบดับเพลิง และระบบขนส่งแนวดิ่ง

งานด้านบริหารจัดการงานระบบวิศวกรรมปรับอากาศและระบายอากาศ
งานปรับเปลี่ยนเครื่องสูบน�้ำเย็นและพัดลมระบายอากาศ
ธพส. ได้มกี ารตรวจสอบระบบปรับอากาศ บริเวณโถงลิฟท์ภายในอาคารรัฐประศาสนภักดี
พบว่าฉนวนหุ้มท่อ Duct และท่อน�้ำเย็นของระบบปรับอากาศเกิดการกลั่นตัวเป็นหยดน�้ำ
(Condense) ไหลลงบนฝ้าเพดานและมีนำ�้ นองตามพืน้ ทางเดินส่วนกลาง ด�ำเนินการปรับปรุง
แก้ไขเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยภายในพื้นที่ และเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำความเย็น
ของระบบปรับอากาศด้วย

งานด้านบริหารจัดการงานระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและไฟฟ้าสื่อสาร
งานเปลี่ยนมอเตอร์และแบริ่งเครื่องจ่ายอากาศ (FAU)
ธพส. ได้แก้ไขปัญหาอุณหภูมิในพื้นที่ปรับอากาศไม่มีความเย็น โดยเฉพาะช่วงฤดูร้อนของทุกปี และปัญหา
ช่องปรับอากาศไม่มีลมออก ธพส. ได้ด�ำเนินการเปลี่ยนมอเตอร์และ แบริ่งพร้อมอุปกรณ์ ที่อาคาราชบุรีดิเรกฤทธิ์
และอาคารรัฐประศาสนภักดี รวมทั้งปรับตั้งค่าเครื่องจักรของเครื่องจ่ายอากาศบริสุทธิ์ใหม่ ให้สามารถใช้งาน
ได้เต็มประสิทธิภาพตลอดเวลา
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งานเปลี่ยนเครื่องส�ำรองไฟขนาดใหญ่
ธพส. ได้ด�ำเนินการเปลี่ยนเครื่องส�ำรองไฟ (UPS) ที่ใช้จ่ายไฟฟ้าส�ำรองให้กับห้องควบคุมระบบอาคาร (Control Room) เพื่อจ่าย
กระแสไฟฟ้าให้กับคอมพิวเตอร์ของระบบควบคุมอาคารภายในห้องควบคุม (Control Room) เช่น ระบบปรับอากาศ ระบบประกาศ
เสียงฉุกเฉิน ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ของอาคารรัฐประศาสนภักดีและอาคารศาลปกครอง เพื่อให้ระบบวิศวกรรมประกอบอาคารสามารถ
ท�ำงานได้อย่างต่อเนื่อง และเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (Life Safety)

งานปรับปรุงโคมไฟแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟป้าย
ทางออก ฉุกเฉินชนิด LED
ธพส. ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของผูใ้ ช้อาคาร จึงได้ปรับปรุง
อุปกรณ์โคมไฟแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟป้ายทางออก ฉุกเฉิน
ชนิด LED ท�ำให้ผู้ใช้อาคารมองเห็นได้อย่างชัดเจน ในระหว่างที่มี
เหตุฉุกเฉิน กรณีเพลิงใหม้ ไฟฟ้าดับ เป็นต้น
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งานระบบเสียงประกาศตามสาย
ธพส. ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร จึงได้เปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมลงโปรแกรมของระบบเสียงตามสาย
อาคารรัฐประศาสนภักดี เพื่อให้ระบบเสียงประกาศตามสาย สามารถพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาเมื่อเกิดไฟไหม้ เหตุด่วนเหตุร้าย
รวมถึงประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร การจัดกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้ใช้อาคารทราบ

งานปรับปรุงระบบป้องกันเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm)
ธพส. ได้ปรับปรุงระบบป้องกันเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) ของอาคารจอดรถอาคารรัฐประศาสนภักดี และอาคารวิศวกรรม
ตามความเสื่อมของสภาพอุปกรณ์ที่ใช้มานาน เพื่อให้สามารถส่งสัญญาเตือนภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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งานปรับปรุงเครื่องสูบน�้ำเสีย (Submersible Pump)
ธพส. มีความรับผิดชอบต่อการใช้น�้ำภายในโครงการที่มีปริมาณมากในแต่ละวัน
จึงได้ปรับปรุงเครื่องสูบน�ำ้ เสีย (Submersible Pump) เพื่อให้การสูบส่งน�ำ้ เสียจากอาคารต่างๆ
ไปยังโรงบ�ำบัดน�้ำเสียเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

งานปรับปรุงท่อประปา ABS
ธพส. ตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของระบบสุ ข าภิ บ าล
ให้ พ ร้ อ มใช้ ง านอยู ่ เ สมอ ได้ ด�ำ เนิ น การปรั บ ปรุ ง ท่ อ น�้ ำ ประปา
โดยเปลี่ยนจากท่อ ABS เป็นท่อ PPR เพื่อลดและป้องกันปัญหา
การแตกรั่วของท่อน�้ำประปา
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งานปรับปรุงทัศนียภาพ และซ่อมแซมพื้นที่
งานด้านบริหารจัดการงานระบบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และสุขาภิบาล
งานระบบกักเก็บน�้ำและระบายน�้ำโดยรอบโครงการอาคารรัฐประศาสนภักดี
ธพส. ได้ส�ำรวจสภาพสระน�้ำโดยรอบโครงการอาคาร รัฐประศาสนภักดี มีความตื้นเขิน
จากดินตะกอนที่ทับถมกันเป็นจ�ำนวนมาก เพื่อให้การกักเก็บน�้ำมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม
ได้ด�ำเนินการขุดลอกสระฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน�้ำและการระบายน�้ำ

งานตกแต่งสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อมในห้องน�้ำ ชั้น 1 CORE S1, E, W
ธพส. ได้ด�ำเนินการปรับปรุงห้องน�้ำ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 1 พร้อมติดตั้ง
ฝารองนั่ ง อั ต โนมั ติ แ ละกล่ อ งแอลกอฮอล์ เ ช็ ด ฝารองนั่ ง เพื่ อ ให้ ส ะดวกต่ อ การใช้ ง าน
ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ มี ทั ศ นี ย ภาพที่ ส วยงาม เพิ่ ม ความพึ ง พอใจแก่ ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก าร และสร้ า ง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ ธพส. ดังนี้
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งานด้านบริหารจัดการงานระบบวิศวกรรมอื่นๆ
งานปรับปรุงระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน
ธพส. ได้ด�ำเนินการปรับปรุงงานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน ตามก�ำหนดการบ�ำรุงรักษาและที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน
เพื่อให้ระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อผู้ใช้อาคาร
• บันไดเลื่อน

• เปลี่ยนระบบเบรคชุดควบคุมระบบกระแสไฟฟ้า

• ดูแลบ�ำรุงรักษาลิฟท์

• เปลี่ยนสลิงลิฟท์

• เปลี่ยนระบบเบรคชุดควบคุมระบบกระแสไฟฟ้า • เปลี่ยน Step Chain
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งานปรับปรุงช่อง Shaft อาคารรัฐประศาสนภักดี
ธพส. ด�ำเนินการปรับปรุงช่อง Shaft อาคารรัฐประศาสนภักดี
(BM) โดยการท�ำบ่อรับน�้ำและติดตั้ง Submersible Pump เพื่อสูบน�้ำ
ที่ขังออกและท�ำกันซึมบริเวณผนังช่อง Shaft เพื่อป้องกันการเกิด
เชื้อราในบริเวณข้างเคียง ช่วยลดแบคทีเรียในอากาศบริเวณชั้น 1
ท�ำให้คุณภาพอากาศดีขึ้น และยังท�ำให้สะดวก รวดเร็ว และง่าย
ต่อการบ�ำรุงรักษา

งานปรับปรุงห้องเครื่องงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร(AHU)
ธพส. ด�ำเนินการทาอีพอกซี (Epoxy) ห้องเครื่องงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร (AHU) เพื่อปรับสภาพพื้นรักษาซีเมนต์
ไม่ให้แตก สามารถทนน�้ำและความชื้น มีความแข็งแรงทนทาน ดูแลรักษาท�ำความสะอาดง่าย แก้ไขปัญหาน�้ำซึมลงไปยังพื้นที่
ของหน่วยงานได้
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งานปรับปรุงระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (BAS)
ธพส. ได้ ด�ำ เนิ น การปรั บ ปรุ ง ระบบควบคุ ม อาคารอั ต โนมั ติ (BAS) ของอาคาร
รัฐประศาสนภักดีอาคาร อาคารจอดรถยนต์บี และอาคารวิศวกรรม ที่เกิดช�ำรุดเสียหาย
เช่น Network Controller, ซ่อมแซม Controller (VAV Controller, PDX) และอุปกรณ์อื่น ๆ
เนื่องจากเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน เพื่อที่สามารถควบคุมการเปิด - ปิดของเครื่องจักร
ต่าง ๆ และสามารถควบคุมการใช้พลังงานและลดค่าใช้จ่ายของค่าสาธารณูปโภคภายใน
อาคารรัฐประศาสนภักดี

งานปรับปรุงระบบควบคุมการเข้า-ออก ( Access Control System)
เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรและทรัพย์สิน ธพส. ได้ด�ำเนินการ
ปรับปรุงระบบควบคุมการเข้า-ออก (Access Control System)
ของอาคารศาลปกครองให้สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ
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งานปรับปรุงระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟแสงสว่างของอาคารรัฐประศาสนภักดี
ธพส. ด�ำเนินการปรับปรุงอุปกรณ์ Central Control & Programming Unit ไม่สามารถสั่งการเปิด-ปิดแสงสว่างที่ Core N ๒,
Transmission Unit, ชุดอุปกรณ์ Wireless Programming และด�ำเนินการย้ายข้อมูลต่างๆ ของอาคารดังกล่าว ปรับปรุงอุปกรณ์
ที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน เพื่อให้ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟแสงสว่าง สามารถใช้งานได้ตามปกติอยู่ตลอดเวลา

งานปรับปรุงพื้นผิวโครงสร้างพร้อมท�ำกันซึมพื้นชั้นดาดฟ้า อาคารรัฐประศาสนภักดี (BM)
ธพส. ด�ำเนินการปรับปรุงพื้นผิวโครงสร้างชั้นดาดฟ้าอาคารรัฐประศาสนภักดี (BM)เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นดาดฟ้าไม่ให้เกิด
น�้ำรั่วซึม เป็นการป้องกันความเสียหายของทรัพย์สินหน่วยงานราชการ ลดข้อร้องเรียนของหน่วยงานที่เช่าพื้นที่ภายในอาคาร
และรักษาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
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งานปรับปรุงดาดฟ้า-ลานจอดAMและอาคารศาลปกครอง
ธพส. ด� ำ เนิ น การปรั บ ปรุ ง พื้ น ผิ ว โครงสร้ า งชั้ น ดาดฟ้ า -ลานจอดAMและอาคาร
ศาลปกครอง เพื่อไม่ให้เกิดน�้ำรั่วซึม เป็นการป้องกันความเสียหายของทรัพย์สินหน่วยงาน
ราชการ ลดข้อร้องเรียนของหน่วยงานที่เช่าพื้นที่ภายในอาคาร และรักษาภาพลักษณ์ที่ดี
ขององค์กร

งานซ่อมแซมพื้นภายในลิฟท์โดยสารอาคารรัฐประศาสนภักดี
ธพส. ด�ำเนินการซ่อมแซมพื้นภายในลิฟท์โดยสารที่เสื่อมสภาพ
และช�ำรุดเสียหายเช่น แผ่นไม้ที่รองพื้นยุบตัวเป็นบางจุด กระเบื้องยาง
ช�ำรุดและหลุดร่อน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามป้องกัน
การเกิดอันตรายกับผู้ใช้งาน
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งานปรับปรุงพื้นผิวถนนรอบอาคารภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕o
ธพส. ได้ด�ำเนินการซ่อมซ่อมแซมพื้นผิวถนนที่แตกหลุดร่อน รอบอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 2 บริเวณหน้าศาลรัฐธรรมและบริเวณ
ถนนสาย 4 และ 5 เพื่อให้ถนนเรียบร้อยสวยงาม สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ ลดการเกิดอุบัติเหตุถนนหน้าศาลรัฐธรรม

งานจัดจ้างปรับปรุงทาสีและท�ำความสะอาดผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต อาคารรัฐประศาสนภักดี (BM) และ
อาคารจอดรถ BC
ธพส. ได้ด�ำเนินการทาสีและท�ำความสะอาดผนังคอมโพสิตรอบอาคาร เพื่อความเรียบร้อยสวยงามให้เกิดความพึงพอใจและ
เป็นภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

107

ด้านรักษาความปลอดภัยและจราจร
Security and Traffic Management
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มาตรฐานบริการ

เพื่อเป็นการพัฒนากระบวนการในงานบริการอาคาร อย่างต่อเนื่อง ธพส. ได้ยกระดับมาตรฐานการบริการ เป็นแนวทางของการ
ให้บริการที่ส�ำคัญ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าที่อยู่เหนือความคาดหวัง ดังนั้น เพื่อการพัฒนากระบวนการในงานบริการ
อาคารอย่างต่อเนื่อง ธพส. ได้จัดอบรม “หลักสูตรเปิด ปรับ เปลี่ยนทัศนคติและพฤคติกรรมการให้บริการที่เป็นเลิศ” เพื่อให้พนักงาน
ได้ฝกึ ฝนอบรมวิธคี ดิ มุมมอง ทัศนคติ ความรู้ และทักษะทีถ่ กู ต้องเหมาะสมในการให้บริการ มีศลิ ปะการสือ่ สาร สร้างและรักษาสัมพันธภาพ
ที่น่าเชื่อถือให้เกิดขึ้นระหว่างลูกค้ากับองค์กร มีรูปแบบให้บริการในแนวทางเดียวกัน จึงจัดอบรมหลักสูตร “เปิด ปรับ เปลี่ยนทัศนคติ
และพฤติกรรมการให้บริการที่เป็นเลิศ” เป็นการยกระดับมาตราฐานการบริการ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ
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งานด้านรักษาความปลอดภัย
ธพส. ได้ร่วมกับบริษัท รักษาความปลอดภัย อาร์ จี เอชอินเตอร์เนชั่นแนล
จ�ำกัด และต�ำรวจหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD) ของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวัตถุระเบิดรวมถึงระเบิดแสวงเครื่องชนิด
ต่างๆ โดยได้ให้ความรูแ้ ก่เจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยเพือ่ ให้เจ้าหน้าที่ ทีป่ ฏิบตั ิ
งานหน้างาน มีความรู้ ความเข้าใจ และฝึกให้มีการสังเกตุ หากพบเห็นบุคคล
หรือวัตถุต้องสงสัย เพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
กรณีเกิดเหตุการณ์จริง

จากการที่ ไ ด้ ติ ด ตั้ ง ระบบสแกนบั ต รประชาชน เพื่ อ อ� ำ นวย
ความสะดวกให้แก่ผู้มาติดต่องานราชการของแต่ละหน่วยงานภายใน
ศูนย์ราชการฯ เนื่องจากผู้มาติดต่อราชการส่วนมากมีความจ�ำเป็นที่
ต้องใช้บัตรประจ�ำตัวประชาชนในการติดต่อราชการ ธพส. จึงอ�ำนวย
ความสะดวกโดยการใช้ ร ะบบสแกนบั ต รประจ� ำ ตั ว ประชาชนแล้ ว
คื น บั ต รให้ กั บ ผู ้ ม าติ ด ต่ อ ไม่ ว ่ า จะเป็ น คนไทยหรื อ ชาวต่ า งชาติ
และ ธพส. ได้ท�ำการอบรมให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและ
เจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก ปี เพื่ อ การปฏิ บั ติ ง านที่ ถู ก ต้ อ งในการ
ปฏิบัติหน้าที่
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ธพส. ร่ ว มกั บ บริ ษั ท วิ ชั่ น แอนด์ ซี เ คี ย วริ ตี้ ซิ ส เต็ ม จ� ำ กั ด จั ด ให้ มี
การอบรมให้ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ การใช้ เ ครื่ อ งตรวจสั ม ภาระสิ่ ง ของด้ ว ย
รั ง สี เ อกซ์ (X-Ray) ประจ� ำ ทุ ก ปี เพื่ อ เป็ น การทบทวนความรู ้ ใ ห้ แ ก่
เจ้ า หน้ า ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านหน้ า งาน รวมถึ ง การใช้ ง าน
และการสั ง เกตวั ต ถุ ต ้ อ งสงสั ย ให้ แ ก่ เ จ้ า หน้ า ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย
เพื่ อ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านหน้ า งาน มี ค วามรู ้ ความเข้ า ใจ และฝึ ก
ให้ มี ก ารสั ง เกต หากพบเห็ น วั ต ถุ ต ้ อ งสงสั ย เพื่ อ น� ำ ไปสู ่ ก ารปฏิ บั ติ
ตนได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งและเหมาะสม กรณี เ กิ ด เหตุ ก ารณ์ จ ริ ง ในหน้ า
งาน รวมถึ ง การแก้ ป ั ญ หาเบื้ อ งต้ น กรณี เ ครื่ อ งตรวจสั ม ภาระสิ่ ง ของด้ ว ย
รังสีเอกซ์ (X-Ray) เกิดปัญหา

เพื่อเป็นการป้องกันการน�ำอาวุธและวัตถุต้องสงสัยที่อาจน�ำมา
ก่อเหตุหรือมาประกอบเป็นวัตถุระเบิด เพื่อก่อเหตุวินาศกรรมภายใน
อาคาร ธพส. ได้จัดอบรมเรื่องการสังเกตวัตถุต้องสงสัยแก่เจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย ประจ�ำเครื่อง X-Ray รวมถึงวิธีการสังเกตต่างๆ
เพื่อท�ำการสแกนกระเป๋ารวมถึงสัมภาระต่างๆ ของผู้มาติดต่อและ
ข้าราชการที่จะเข้ามาปฏิบัติงานภายในศูนย์ราชการฯ ในการปฏิบัติ
งานจริงด้วย
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งานติดตั้งระบบกล้อง CCTV
ธพส. ได้ทำ� การปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดรอบอาคาร พืน้ ทีส่ ว่ นกลางและภายนอกอาคาร
โดยได้ตดิ ตัง้ กล้องวงจรปิดเพิม่ เติม บริเวณรอบนอกอาคาร ธนพิพฒั น์และบริเวณสวนป่าพลาซ่า
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องจากมีบุคคลภายนอกและเจ้าหน้าที่ข้าราชการเข้ามาใช้บริการ
ในการออกก�ำลังกาย ทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็นเป็นประจ�ำ หากมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นสามารถ
มากรอกแบบฟอร์ม เพื่อขอดูกล้องวงจรปิดได้ตามระเบียบปฏิบัติของ ธพส. ได้

ธพส. ร่วมกับบริษัท รักษาความปลอดภัย อาร์ จี เอช อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด ได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ทั่วไปในการดับเพลิง
เบื้องต้น แก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของศูนย์ราชการฯ เพื่อเป็นการทบทวนให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ไม่เกิดความ
ตระหนกตกใจ มีความรูค้ วามเข้าใจ ในการดับเพลิงเบือ้ งต้น รวมถึงการใช้อปุ กรณ์ดบั เพลิงชนิดต่างๆ อย่างถูกวิธี เพือ่ น�ำไปสูก่ ารปฏิบตั ติ น
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม กรณีเกิดเหตุการณ์จริง
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งานด้านจราจร
ธพส. ร่วมกับสถานีต�ำรวจ นครบาลทุ่งสองห้อง จึงได้จัดอบรม
อาสาจราจร เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัย เข้าใจถึงกฎระเบียบ
จราจรรวมถึงสัญลักษณ์จราจรและป้ายจราจรต่างๆ เพื่อปฏิบัติงาน
ร่ ว มกั บ เจ้ า หน้ า ที่ ต� ำ รวจจราจร ในการอ� ำ นวยการจราจรภายใน
ศูนย์ราชการฯ และถนนแจ้งวัฒนะ

จากการส�ำรวจผู้ใช้รถใช้ถนนในกรุงเทพมหานคร
รวมถึ ง ข้ า ราชการ พนั ก งาน ลู ก จ้ า ง ร้ า นพาณิ ช ย์
ที่ ม าปฏิ บั ติ ง านในศู น ย์ ร าชการฯ พบว่ า มี ก ารใช้ ร ถ
จักรยานยนต์มากขึ้น เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
และเป็ น การอ� ำ นวยความสะดวกให้ กั บ ข้ า ราชการ
พนักงานลูกจ้าง ร้านพาณิชย์ ที่มาปฏิบัติงาน ธพส.
จึงได้จัดที่จอดรถจักรยานยนต์(ชั่วคราว) ในการอ�ำนวย
ความสะดวก และเป็นที่ตอบรับอย่างดี
เพื่อความชัดเจนในเส้นทางเดินรถภายในอาคารจอดรถของศูนย์ราชการฯ ธพส. ได้ปรับปรุงป้ายบอกทางภายในอาคารจอดรถ
รวมถึงความปลอดภัยในการใช้รถภายในอาคารจอดรถส�ำหรับข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร้านพาณิชย์ ทีม่ าปฏิบตั งิ านในศูนย์ราชการฯ
เป็นป้ายไฟที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ทุกชั้น ทุกแยก ภายในอาคารที่จอดรถ
นอกจากการปรับปรุงป้ายไฟฟ้าตามอาคารจอรถ เพื่อเป็นการอ�ำนวยความสะดวกในการเดินทางอันรวดเร็วส�ำหรับข้าราชการ
เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง รวมถึงผู้มาติดต่อราชการที่ศูนย์ราชการฯ ธพส. ได้จัดซื้อรถไฟฟ้าขนาด 23 ที่นั่งเพิ่มอีก 2 คัน จากเดิม
มีอยู่แล้ว 2 คัน รวมเป็น 4 คัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการรองรับระบบโซล่าเซลล์ที่ ธพส. ได้ติดตั้งไว้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยไม่รวมถึง
รถยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลจ�ำนวน 1 คัน
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ด้านชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
Occupational Health and Environment

114

งานดูแลรักษาสวนและภูมิทัศน์
ธพส. ได้จัดพนักงานคอยเก็บกวาดใบไม้ท�ำความสะอาดและตาม
พื้นที่บริเวณต่างๆ ภายในศูนย์ราชการฯ ดูแลรักษาพื้นที่สวนและภูมิทัศน์
โดยรอบศูนย์ราชการฯ กว่า 94 ไร่ ซึ่งต้นไม้แต่ละประเภทก็จะมีวิธีดูแล
ที่แตกต่างกัน

ในส่วนที่เป็นพื้นที่สนามหญ้าได้มีการตัดแต่งเพื่อรักษาความยาว
ให้เกิดความสวยงาม

พร้อมทั้งการฉีดยาฆ่าแมลงอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อป้องกันแมลงและ
สัตว์รบกวนต่างๆ
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นอกจากนี้ ธพส.ยังจัดพนักงานท�ำการใส่ปุ๋ยอินทรีปุ๋ยคอกตามแนวแปลง
ต้นไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน เพื่อท�ำการปรับสภาพดินและเป็นการเพิ่มธาตุอาหารให้ดิน
ช่วยให้ต้นไม้เจริญเติบโต

ส�ำหรับต้นไม้ยืนต้นรวมถึงต้นไม้ที่มีความเอนเอียง จะตัดแต่งกิ่งไม้และตีไม้ค�้ำยัน เพื่อให้โปร่งดูสบายตา และลดแรงต้านของลม
กรณีที่มีฝนตกหนัก ป้องกันต้นไม้ล้ม ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อประชาชนหรือรถที่ผ่านไปมา

ธพส. ตรวจสอบระบบสปริงเกอร์ ระบบปั๊มน�้ำและระบบท่อส่งน�้ำ
ไม่เพียงเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นการท�ำความสะอาดอุปกรณ์ ซ่อมแซมทั้ง
ท่อหลัก ท่อส่งน�ำ้ สาขาและเปลีย่ นอุปกรณ์ทชี่ ำ� รุด เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการรดน�้ำต้นไม้อย่างเสมอ
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ธพส. ได้ทำ� การปรับปรุงและจัดต้นไม้ในร่มเพือ่ ประดับตกแต่งห้องน�ำ้ ส่วนกลาง
ภายในอาคารทั้งอาคารรัฐประศาสนภักดี (BM) และอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
(AM) เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพให้เกิดความสวยงามและภาพลักษณ์ที่ดีของ ธพส.
และศูนย์ราชการฯ โดยหวังว่าจะสร้างความสะดวกสบายแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่
และผู้ที่มาใช้บริการ

งานป้ายประชาสัมพันธ์
ธพส. จัดท�ำป้ายประชาสัมพันธ์ภายในลิฟต์โดยสาร แทนป้าย
ประชาสัมพันธ์เดิม เพื่อให้มีขนาดเพียงพอต่อการใช้งานของผู้ใช้อาคาร
เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการติดสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน
ลิฟท์โดยสาร และเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้ศูนย์ราชการฯ ยิ่งขึ้น
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งานตรวจสอบอาคาร
ธพส. ได้จัดให้มีการตรวจสอบอาคาร ประจ�ำปี 2562 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (AM) และกลุ่มอาคาร บริเวณโซน A อาคาร
รัฐประศาสนภักดี (BM) กลุ่มอาคารสาธารณูปโภค และตรวจสอบอาคารศาลปกครอง เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
ของผู้ใช้บริการอาคาร โดยด�ำเนินการ
• ตรวจสอบสถานภาพทางโครงสร้างของอาคาร ระบบและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ของอาคาร ระบบบริหารจัดการเพื่อความ
ปลอดภัยในอาคาร
• ทดสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ตา่ งๆ ของอาคาร เช่น ระบบอัดอากาศของบันไดหนีไฟ (Pressurized) และควบคุม
การแพร่กระจายควัน ระบบเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าส�ำรอง ระบบเครื่องสูบน�้ำดับพลิง ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า
ซึ่งผลการตรวจสอบปรากฏว่า อาคารต่างๆ ข้างต้นมีความปลอดภัย ครบถ้วนทุกประการ
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งานดูแลรักษาความสะอาด
ธพส. ด�ำเนินการบริหารจัดการงานดูแลรักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง
พื้นที่พาณิชย์ ศูนย์อาหาร ที่อยู่ภายในอาคาร บ่อน�้ำและถนนภายในศูนย์ราชการฯ
โดยมีพนักงานจ�ำนวนทั้งสิ้น 203 คน ปฏิบัติงานทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 06.30 16.30 น. และท�ำความสะอาดผนังและกระจกสูงเป็นประจ�ำทุกปี

ธพส. ได้ ป รั บ ปรุ ง พื้ น ที่ จุ ด พั ก ขยะ
เพื่ อ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการคั ด แยก
น�้ำเสียจากขยะ ไม่ให้ไหลปนเปื้อนเข้าไป
ยั ง รางระบายน�้ ำ ฝน อั น ส่ ง ผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม

119

โครงการซ้อมอพยพหนีไฟ
ธพส. ได้ร่วมกับสถานีดับเพลิงลาดยาว ท�ำการซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ ให้กับหน่วยงานผู้เช่าอาคารภายใน
ศูนย์ราชการ ประจ�ำปี 2562 อาคารรัฐประศาสนภักดี (BM) เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
และอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (AM) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

โครงการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ธพส. ได้ตระหนักถึงสุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อมของผู้ใช้อาคาร ธพส. ได้ด�ำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ซึ่งได้แก่
การตรวจวัดฝุ่นละอองภายในอาคาร การตรวจคาร์บอนไดออกไซด์ แบคทีเรียและเชื้อรา ธพส. มีเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองภายในอากาศ
ที่ได้มาตรฐาน โดยได้ส่งเครื่องมืิอดังกล่าวไปสอบเทียบค่ามาตรฐาน เพื่อเป็นการตรวจสอบความบกพร่องและปรับความแม่นย�ำในการ
ตรวจวัดฝุ่นละอองภายในอากาศ DUSTMATE Monitoring ณ สหราชอาณาจักร (ประเทศอังกฤษ) และน�ำเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองดังกล่าว
มาวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร ทั้งในพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่ส�ำนักงานผู้เช่าพื้นที่อาคารรัฐประศาสนภักดี (BM) และอาคารราชบุรี
ดิเรกฤทธิ์ (AM) โดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เป็นไปมาตรฐานสากล (Singapore Standard SS 554:2009, Code of practice for
Indoor air quality for air conditioned buildings.)
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งานท�ำความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในหน่วยงานราชการ
ธพส. ได้ด�ำเนินการล้างเครื่องปรับอากาศ ในช่องกรองฝุ่นให้กับหน่วยงานที่ใช้อาคาร
เพื่อลดปัญหาเรื่องฝุ่นละออง สุขภาพอนามัย สภาพแวดล้อมของผู้ใช้อาคาร และท�ำให้
เครื่องปรับอากาศท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและด้านบูรณาการ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
Good Corporate Governance
and Corporate Social Responsibility
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รายงานคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
และความรับผิดชอบต่อสังคม
Report of the Corporate Governance and Social
Responsibility Committee
ภารกิจหลักของ บริษทั ธนารักษ์พฒั นาสินทรัพย์ จ�ำกัด (ธพส.)
มีหน้าที่ในการบริหารจัดการศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ โดยการ
จัดการของ ธพส. จะเน้นถึงความซือ่ สัตย์สจุ ริต เป็นธรรม รับผิดชอบ
และการพัฒนาเพื่อน�ำองค์กรไปสู่การเจริญเติบโตและยั่งยืน
ในส่วนของการด�ำเนินงานในแต่ละปี คณะกรรมการก�ำกับดูแล
กิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้มกี ารทบทวนการด�ำเนินงาน
เชิงปฏิบัติการให้สอดคล้องกับ ภารกิจของ ธพส. โดยในปี 2562
คณะกรรมการฯ ได้ให้ความส�ำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด
โดยเน้นย�้ำในการจัดกิจกรรมที่เกิดขึ้น จะต้องมีผู้มีส่วนได้เสีย
ในแต่ละกลุ่มหรือทั้งหมดเข้าร่วมกิจกรรมด้วยทุกครั้ง เพื่อเป็น
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสีย อีกทั้งยังเป็นการ
เพิ่มต้นทุนทางสังคมให้องค์กรอีกทางหนึ่ง
ทั้งนี้ ธพส. ยังมุ่งเน้นผลส�ำเร็จและให้ความส�ำคัญแก่ผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุม่ และในปีตอ่ ๆ ไป ธพส. ยังคงยึดมัน่ ในแนวทาง
การปฏิบตั ดิ งั กล่าว เพือ่ ประโยชน์ตอ่ องค์กรและผูม้ สี ว่ นได้เสียควบคู่
กันไปในทุก ๆ ด้าน โดยมุง่ เน้นการมีกจิ กรรมร่วมกันกับผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ทุกกลุ่ม เพื่อที่จะน�ำพา ธพส. ไปสู่องค์กรแห่งความยั่งยืนต่อไป

The mission of Dhanarak Asset Development Company
Limited (DAD) is to manage the Government Complex,
Chaeng Wattana in which the management will emphasize
honesty, fairness, responsibility and development to lead the
organization towards growth and sustainability.
In terms of operations each year Corporate Governance
and Social Responsibility Committee have reviewed the
operation workshops in accordance with the DAD’s mission.
In the year 2019, the committee recognized the importance of
stakeholders by emphasizing the activities must have
stakeholders in each group or all, join the activity every
time to creating good relationships with stakeholders. It is
also increase social costs for organizations in another way.
In this regard, DAD focuses on the achievement and
gives importance to those with and in the following years,
DAD will continue to adhere to these guidelines for the
benefit of the organization and interested parties in parallel
in all areas by focusing on joint activities with the stakeholders
in order to bring DAD to the organization of sustainability.

(นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล)

(Mr. Thamanit Sumantakul)

ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
และความรับผิดชอบต่อสังคม
The Chairman of the Corporate Governance
and Social Responsibility Committee
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การก�ำกับดูแลกิจการท่ีดี
Good Corporate Governance
รายงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ธพส. บริหารจัดการและด�ำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
โปร่งใส เป็นธรรม ค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ส่งผลให้
มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างยั่งยืน
โดยให้ความส�ำคัญกับ
• การก�ำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance)
• จริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics)
• จรรยาบรรณคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
(Code of Conduct)
• การต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-corruption)
โดยมีคณะกรรรมการก�ำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม เป็นผู้ก�ำหนดวิสัยทัศน์และนโยบายด้านการก�ำกับ
ดูแลกิจการ และมีคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้สอบทานการ
ปฏิบัติตามนโยบาย แนวปฏิบัติ และกระบวนการต่างๆ รวมทั้ง
การปลูกฝังค่านิยมองค์กร CUPIC และการไม่ทนต่อการทุจริต
ให้กลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กร

นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ของ ธพส.
ปี 2562
ธพส. ตระหนักถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
โดยให้ความส�ำคัญต่อการยึดถือตามหลักการและแนวทางการก�ำกับ
ดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 และแนวทางปฏิบัติ ตลอดจน
หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เป็นแนวทางของประเทศ
เพื่อการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ภายใต้ระบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม ค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกภาคส่วน
คณะกรรมการ ธพส. ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
ของ ธพส. เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

1. คณะกรรมการ ธพส. ก�ำกับดูแลกิจการให้น�ำไปสู่ผล
(Governance Outcome) อย่างน้อย ดังนี้
• สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดี โดย
ค�ำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว (Competitiveness
and performance with long-term perspective)
• ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมี
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น และผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย
(Ethical and responsible business)
• เป็นประโยชน์ตอ่ สังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบ
ด้ า นลบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม (Good corporate
citizenship)
• สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
(Corporate resilience)
2. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน น�ำหลักส�ำคัญ
ในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี 7 ประการ มาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ได้แก่ (1) รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่
(2) ส�ำนึกในหน้าทีด่ ว้ ยการพัฒนาศักยภาพเพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการขององค์กร (3) ปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียด้วย
ความเป็นธรรม (4) โปร่งใสในการด�ำเนินงาน ที่มีการ
เปิ ด เผยข้ อ มู ล อย่ า งครบถ้ ว นและตรวจสอบได้
(5) สร้างมูลค่าเพิ่มและคุณค่าแก่กิจการทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว (6) พั ฒ นาการก� ำ กั บ ดู แ ล ทั้ ง คู ่ มื อ
กระบวนการ และแนวปฏิบัติที่ดี (7) สร้างการมีส่วนร่วม
ในการด�ำเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
3. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้ความส�ำคัญ
ต่อการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
4. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ประพฤติปฏิบัติ
ตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี จริยธรรมทางธุรกิจ
ของ ธพส. จรรยาบรรณ ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดีที่คู่มือ
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีก�ำหนดไว้
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5. คณะกรรมการ ธพส. ให้ความส�ำคัญต่อการก�ำหนดวิสัย
ทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ และแผนงานระยะสั้น
และระยะยาว โดยผูบ้ ริหารและพนักงาน มุง่ มัน่ ปฏิบตั งิ าน
ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ที่ก�ำหนดไว้
6. คณะกรรมการ ธพส. ก�ำกับให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี
ใน ธพส. โดยแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย ในระบบงาน
ที่ส�ำคัญ ได้แก่ การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน
การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการสารสนเทศ
และการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อก�ำกับทิศทางการ
ด�ำเนินงาน พิจารณากลั่นกรอง และให้ข้อเสนอแนะ
ในการด�ำเนินงาน โดยผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามระบบและกระบวนงาน
7. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมต่อต้าน
คอร์รัปชั่นและป้องกันการตัดสินใจหรือกระท�ำใดๆ ที่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
8. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บริหารจัดการ
ด้วยความเป็นธรรม ค�ำนึงถึงผลกระทบต่อกลุ่ม ผู้มี
ส่วนได้เสียที่ส�ำคัญของ ธพส. ทั้งในแง่สังคม สิ่งแวดล้อม
ตลอดจนสิทธิมนุษยชนและการใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม

การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี : จริ ย ธรรมทาง
ธุรกิจและจรรยาบรรณกรรมการ ผูบ้ ริหาร และ
พนักงาน
ธพส. จัดให้มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรม เพื่อให้การ
ด�ำเนินธุรกิจของ ธพส. มีจรรยาบรรณเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหลักการและแนวทางที่ถูกต้อง
เหมาะสม อันจะน�ำมาซึง่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบตั ิ
งานรวมทั้งความเลื่อมใสศรัทธาและความเชื่อมั่นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
มีหลักการส�ำคัญ ดังนี้
1. มีความประพฤติที่ดี ปฏิบัติต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และ
ต่อสังคมเพื่อให้เกิดความถูกต้องและความเจริญรุ่งเรือง
ในสังคม ใช้คู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นแนวทาง
ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ด�ำเนินธุรกิจ ถือปฎิบัติ
ด้วยความถูกต้อง
2. ด�ำเนินธุรกิจของ ธพส. ได้รับการยอมรับและยกย่อง
จากสังคม
3. รักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงของ ธพส.
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การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
ธพส. ไม่ยอมรับหรือให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ
ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และให้มีการสอบทานการปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ โดยก�ำหนดเป็น
นโยบาย ดังนี้
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
1. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานร่วมกันต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
ไม่ ว ่ า จะอยู ่ ใ นรู ป แบบใด เช่ น การให้ ค� ำ มั่ น สั ญ ญา
การขอ การเรียกร้อง การให้หรือรับสินบน การกระท�ำ
หรือพฤติกรรมทีส่ อ่ ไปในทางทุจริตคอร์รปั ชัน่ ในทุกสถาน
ที่ที่ ธพส.ด�ำเนินกิจการอยู่
2. สื่อสารประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
เพือ่ เสริมสร้างให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจและความร่วมมือ
ที่จะยับยั้งผู้ที่ต้องการกระท�ำทุจริตคอร์รัปชั่นต่อ ธพส.
3. จัดท�ำกระบวนงานและวิธีปฏิบัติอย่างชัดเจน มีการ
ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้ง
มี ก ระบวนการติ ด ตามและสอบทานอย่ า งสม�่ ำ เสมอ
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงของธุ ร กิ จ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการ
กระท�ำทุจริตคอร์รัปชั่นและ/หรือให้ความร่วมมือโดยแจ้ง
เรื่องทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับ ธพส. ผ่านช่องทาง
ที่ก�ำหนด ในกรณีพนักงานคนใดเป็นผู้กระท�ำการทุจริต
คอร์ รั ป ชั่ น จะต้ อ งได้ รั บ การพิ จ ารณาโทษทางวิ นั ย
ตามระเบียบที่ก�ำหนดไว้

No Gift Policy
ธพส. มี เ จตนารมณ์ ใ นการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งมื อ อาชี พ
สร้างความโปร่งใสในการด�ำเนินธุรกิจ ตามจริยธรรมทางธุรกิจ
และกรอบจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ธพส.
ตลอดจน ไม่สนับสนุนการให้สินบนอย่างเด็ดขาด โดยก�ำหนด
เป็นแนวปฏิบัติต่อไปนี้
1. บุคลากรของ ธพส. รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
จากบุคคลใดๆ ได้ดังนี้
• ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อั น ควรได้ ต ามกฎหมาย
ห รื อ ก ฎ ข ้ อ บั ง คั บ ที่ อ อ ก โ ด ย อ า ศั ย อ� ำ น า จ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
• ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ได้แก่
* รับจากญาติที่ให้โดยเสน่หา
* รับจากการให้ในลักษณะเป็นการให้กับบุคคล
โดยทั่วไป
2. ธพส. ได้กำ� หนดแนวทางปฏิบตั เิ พิม่ เติมในเรือ่ งของขวัญ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ดังนี้
• ห้ามบุคลากรทุกระดับ และ/หรือครอบครัว เรียกร้อง
หรื อ รั บ ของขวั ญ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใด
จากผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง ลูกค้า คู่ค้า/ผู้ขาย
ผู้ร่วมทุน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ ธพส.
ไม่ว่าในกรณีใด ซึ่งอาจมีผลต่อการตัดสินใจในการ
ปฏิบัตงิ านด้วยความล�ำเอียง หรือล�ำบากใจ หรือเป็น
ผลประโยชน์ที่ขัดกันได้
• ธพส. จะได้แจ้งเตือนให้มีการรายงานเกี่ยวกับการ
รับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอย่าง
สม�่ำเสมอ และจะแจ้งให้ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง
ลูกค้า คู่ค้า/ผู้ขาย ผู้ร่วมทุน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของ ธพส. ทราบเกี่ยวกับนโยบายนี้ด้วย

นโยบายการแจ้งเบาะแส
เพือ่ เป็นการเปิดโอกาสให้พนักงาน ลูกค้า หรือบุคคลภายนอก
สามารถร้องเรียนการกระท�ำผิดกฎหมาย ระเบียบ-ข้อบังคับ
และจรรยาบรรณการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั อันน�ำมาซึง่ ความเสือ่ มเสีย
ในทรัพย์สินและชื่อเสียงของ ธพส.
ขอบเขตของการแจ้งเบาะแส
1. พฤติ ก รรมที่ เ กี่ ย วกั บ การกระท� ำ ใดๆ เพื่ อ แสวงหา
ประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วย กฎหมายซึ่งรวมถึง
การยักยอกทรัพย์ การทุจริต การคอร์รัปชั่น และการให้
และการรับ สินบน พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการฉ้อโกง หรือ
การตกแต่งงบการเงิน ซึ่งเป็นการตั้งใจ หลอกลวงผู้อื่น
ด้ ว ยการแสดงข้ อ ความเท็ จ หรื อ ปกปิ ด ข้ อ ความจริ ง
ซึ่งควรบอก

2. พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกรรมที่ฝ่าฝืนกฎหมาย
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ธพส. จรรยาบรรณในการด�ำเนิน
ธุรกิจ
ช่องทางการแจ้งเบาะแส
พนักงานลูกค้า หรือ บุคคลภายนอกสามารถยื่นเรื่องแจ้ง
เบาะแสพร้อมแนบข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้สามารถด�ำเนินการ
ตรวจสอบได้ โดยสามารถส่งไปยังประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
เว็บไซต์ศูนย์ราชการฯ เว็บไซต์ ธพส. และกล่องรับความคิดเห็น
การร้องเรียนจะถือเป็นความลับที่สุด และผู้ร้องเรียนสามารถ
ร้องเรียนได้มากกว่า หนึ่งช่องทางและไม่จ�ำเป็นต้องเปิดเผยตัวตน
ผู้ร้องเรียน แต่หากเปิดเผยตนเองจะท�ำให้ ธพส. โดยประธาน
กรรมการตรวจสอบสามารถแจ้งผลการด�ำเนินการหรือรายละเอียด
เพิม่ เติมในเรือ่ งทีร่ อ้ งเรียนให้ทราบได้ ทัง้ นี้ ได้กำ� หนดการคุม้ ครอง
ปกป้องผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสไว้ด้วย
การจัดตัง้ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารต่อต้านการทุจริต (ศปท.ธพส.)
ค�ำสั่งที่ 185/2562 ลงวันที่ 13 ธันวาคม แต่งตั้งคณะท�ำงาน
ศูนย์ปฏิบตั กิ ารต่อต้านการทุจริต เพือ่ ด�ำเนินงานของศูนย์ปฏิบตั กิ าร
ต่อต้านการทุจริต (ศปท.ธพส.) มีหน้าที่ใน 2 ด้านหลัก คือ
(1) ด้านปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต และ (2) ด้านการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ประชุมไปแล้ว จ�ำนวน 7 ครั้ง
นอกจากนี้ ในช่วงเทศกาลขึน้ ปีใหม่ ธพส. ได้มปี ระกาศบริษทั
ธนารักษ์พฒั นาสินทรัพย์ จ�ำกัด ขอความร่วมมือในการงดรับของขวัญ
หรือประโยชน์อนื่ ใด เนือ่ งในโอกาสเทศกาลวันปีใหม่ 2563 เพือ่ เป็น
การหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และแสดงให้เห็น
ถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติต่อทุกคนที่ติดต่อหรือท�ำธุรกิจด้วย
ความเท่ า เที ย มกั น ด้ ว ยความเป็ น มื อ อาชี พ ไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ
ซึง่ สอดคล้องกับมาตรฐานด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาลในระดับสากล

การด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ในปี 2562
1. ทบทวนองค์ประกอบและอ�ำนาจหน้าที่คณะกรรมการ
ชุดย่อยอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของ
องค์กร ตลอดจนคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ ของกรรมการที่เข้ามาท�ำหน้าที่ใน
คณะกรรมการชุดนั้นๆ อย่างสม�่ำเสมอ หรือในกรณีที่มี
การเปลี่ยนแปลงกรรมการเข้าใหม่ ซึ่งได้มีพิจารณาการ
จ�ำนวน 2 ครั้ง
2. จัดให้มีการประเมินผลการรับรู้และเข้าใจของบุคลากร
ต่อการก�ำกับดูแลกิจการของ ธพส. โดยจัดท�ำบทเรียน
ผ่านระบบ E-Learning ในหลักสูตรจริยธรรมทางธุรกิจ
และจรรยาบรรณ ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2562 มีผู้สอบผ่านการทดสอบ
112 คน หลั ก สู ต รต่ อ ต้ านการทุ จ ริ ต และคอร์ รัป ชั่ น
ปี 2562 มีผสู้ อบผ่านการทดสอบ 103 คน หลักสูตร พืน้ ฐาน
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การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ปี 2562 ระหว่ า งวั น ที่
17 มิถนุ ายน - 5 กรกฎาคม 2562 มีผสู้ อบผ่านการทดสอบ
99 คน นอกจากนี้ ยังได้ท�ำการประเมินผลการปฏิบัติ
ตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเทียบเคียง
แบบแสดงข้อมูลตามหลักเกณฑ์ Corporate Governance
Report of Thai Listed Companies (CGR) ประจ�ำปี 2559
และแบบประเมินตนเองการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี ปี 2555 (Corporate Governance
Self-Assessment) พิจารณาข้อค�ำถามให้เหมาะสม
กับบริบทของบริษัท) พิจารณาข้อค�ำถามให้เหมาะสม
กับบริบทของบ ธพส. หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 และเชือ่ มโยงเข้ากับแบบสอบถาม
เพือ่ การประเมินบทบาทคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ปี 2562
โครงสร้างข้อค�ำถาม ประกอบด้วย 4 หมวด ประกอบด้วย
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น หมวดที่ 2 บทบาทขอ
งผู ้ มี ส ่ ว นได้เสีย หมวดที่ 3 การเปิดเผยข้อ มู ล และ
ความโปร่งใส หมวดที่ 4 ความรับผิดชอบของกรรมการ
จากข้อค�ำถาม 155 ข้อ ธพส. สามารถด�ำเนินการได้
155 ข้อ คิดเป็น ร้อยละ 100
3. จัดให้มีการทบทวนนโยบายที่ส�ำคัญนโยบายการก�ำกับ
ดูแลกิจการทีด่ ี นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่ นโยบาย
ว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และคู่มือการก�ำกับ
ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ให้ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทในปั จ จุ บั น
โดยพิจารณาจากหลักการและแนวทางการก�ำกับดูแล
ที่ ดีใ นรั ฐ วิ ส าหกิ จ พ.ศ. 2562 แนวนโยบายรั ฐ บาล
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน
ของส�ำนักงาน ป.ป.ช. (Integrity & Transparency
Assessment: ITA) หลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักการสิทธิมนุษยชน
ส�ำหรับธุรกิจ (UN Guiding Principles on Business and
Human Rights - UNGP) ซึ่งได้เสนอคณะกรรมการ
ก�ำกับดูแลกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม พิจารณา
เห็นชอบและเสนอคณะกรรมการ ธพส. พิจารณาเห็นชอบ
และประกาศใช้แล้ว
4. ทบทวนแผนแม่บทด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี หรือ
แผนงานระยะ 5 ปี (ปีบัญชี 2560-2564) โดยยึดหลัก
ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การและแนวทางการก� ำ กั บ ดู แ ลที่ ดี
ในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 ทีส่ ำ� นักงานนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงการคลังก�ำหนด หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมาตรฐานสากล
OECD มาเป็ น กรอบแนวทางในการจั ด ท� ำ แผนฯ
โดยก� ำ หนดวิ สั ย ทั ศ น์ ด ้ า นการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
ดังนี้ “ยกระดับธรรมาภิบาลให้ได้มาตรฐานขยายผล
สูก่ ารปฏิบตั จิ นเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร” มี 4 กลยุทธ์หลัก
คือ กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับมาตรฐานด้านธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาล กลยุทธ์ที่ 3
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เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อผู้มีส่วนได้เสีย กลยุทธ์ที่ 4
พัฒนากระบวนการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. กิจกรรมสัปดาห์ธรรมาภิบาลและงาน CG Day 2019
ที่มุ่งเน้นสร้างการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมธรรมาภิบาล
และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในองค์กร (Corporate
Governance :CG) ตลอดจนสร้างบรรยากาศการแลกเปลีย่ น
เรียนรูข้ นึ้ ในองค์กร ภายใต้ แนวคิด “เก่ง - ดี - มีประโยชน์”
ภาพรวมการจัดกิจกรรมจะมีการมอบนโยบายการก�ำกับ
ดูแลกิจการ การบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
และจั ด กิ จ กรรมสร้ า งการมี ส ่ ว นร่ ว มแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ความรู้ความเข้าใจและการตระหนักรู้ด้านการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีในองค์กรผ่านการประกวดภาพถ่ายพร้อม
ค�ำบรรยาย กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้าน
การก�ำกับดูแลกิจการ (CG) การจัดการความรู้ และ
การบริหารความเสี่ยง และสัปดาห์แสดงนิทรรศการ
ความรู้
6. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจ�ำปีงบประมาณ 2562 ธพส.
ได้ ค ะแนนผล ร้ อ ยละ 95.42 อยู ่ ใ นระดั บ กลุ ่ ม
ผลการประเมินสูงที่สุดที่ระดับ AA ล�ำดับที่ 28 จาก
8,299 หน่ ว ยงานทั่ ว ประเทศ และล� ำ ดั บ ที่ 7 ของ
รัฐวิสาหกิจจ�ำนวน 53 แห่ง ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท
กรรมการผู้จัดการ ธพส. เข้ารับรางวัลในพิธีมอบรางวัล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency
Assessment : ITA) ประจ�ำปี 2562 จากพลเอกประยุทธ์
จั น ทร์ โ อชา นายกรั ฐ มนตรี เป็ น ประธาน เนื่ อ งใน
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด
“Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” จัดโดย
ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้กับหน่วยงานที่มีผลการประเมิน
ในระดับ AA จ�ำนวน 34 หน่วยงาน ซึ่ง บริษัท ธนารักษ์
พัฒนาสินทรัพย์ จ�ำกัด (ธพส.) เป็น 1 ใน 34 หน่วยงาน
ที่อยู่ในกลุ่มคะแนนสูงสุดดังกล่าว โดยมี ณ อิมแพ็ค
เอ็กซิบิชั่นฮอลล์ 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม
อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562

การบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคม
Corporate Social Responsibility
การประเมินผลการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ำกัด (ธพส.) ในปี 2562
มุ ่ ง เน้ น ให้ ส ร้ า งความพึ ง พอใจแก่ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ทุ ก กลุ ่ ม
โดยมุ่งเน้นการท�ำงานที่เป็น CSR IN PROCESS สอดแทรกอยู่
ในกระบวนการท�ำงานภายใต้กรอบหลักการและแนวปฏิบัติที่ดี
การแสดงความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม รวมถึ ง
การสร้างความพึงพอใจฯ ทีเ่ ป็น AFTER PROCESS ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ
ภายใต้กลยุทธ์ 3E ได้แก่ ENGAGEMENT (สร้างการมีส่วนร่วม)
EDUCATION (เสริมสร้างการศึกษา) ENVIRONMENT (สร้างจิตส�ำนึก
ในการดูแลสิง่ แวดล้อม) โดยในปี 2562 ได้ดำ� เนินกิจกรรมผ่านกลยุทธ์
3E รวม 18 กิจกรรม และทุกกิจกรรมได้ด�ำเนินการส�ำรวจความ
พึงพอใจผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม ณ วันทีจ่ ดั กิจกรรม โดยมีระดับความ
พึงพอใจผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม CSR ในปี 2562 มีคา่ เฉลีย่ ระดับ 4.62
ส�ำหรับในปี 2557 และปี 2558 ได้ท�ำการส�ำรวจความพึงพอใจฯ
โดยเจ้าหน้าที่ของ ธพส. มีระดับความพึงพอใจร้อยละ 90.46
และ ร้อยละ 91.28 ตามล�ำดับ ทัง้ นี้ ตัง้ แต่ปี 2559 ได้จา้ งผูร้ บั จ้าง
ภายนอก ที่มีเชี่ยวชาญในการส�ำรวจฯ และได้ลงทะเบียนกับ
ศูนย์ข้อมูลกระทรวงการคลัง เป็นผู้ท�ำการส�ำรวจฯ ในปี 2559
มีคา่ เฉลีย่ 4.27 ปี 2560 มีคา่ เฉลีย่ 4.59 ปี 2561 มีคา่ เฉลีย่ 4.54
ธพส. ยังได้สำ� รวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการศูนย์ราชการฯ
ได้แก่ หน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการภายใน
ศูนย์ราชการฯ มี 7 หัวข้อทีท่ ำ� การส�ำรวจใหญ่ประจ�ำปี ได้แก่
1) ระบบการจราจรของศูนย์ราชการฯ
2) การบริหารจัดการด้านสิง่ แวดล้อมภายในศูนย์ราชการฯ
3) การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4) การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
5) ระบบรักษาความปลอดภัย
6) ระบบรักษาความสะอาด
7) ลูกค้าสัมพันธ์ (call center)

ซึง่ เป็นตามเกณฑ์ของ สคร. ก�ำหนดให้ทำ� การส�ำรวจฯ และ ธพส.
ได้ทำ� การส�ำรวจย่อยรายกิจกรรม/งาน/โครงการหลังจากด�ำเนินการ
แล้วเสร็จและรายไตรมาส และในปี 2562 มีระดับความพึงพอใจ
ผูใ้ ช้บริการศูนย์ราชการฯ มีคา่ เฉลีย่ 4.44 ทัง้ นี้ ระดับความพึงพอใจฯ
ในปี 2557 มีคา่ เฉลีย่ 3.59 ในปี 2558 มีคา่ เฉลีย่ 3.92 ในปี 2559
มีคา่ เฉลีย่ 4.32 ในปี 2560 มีคา่ เฉลีย่ 4.44 และในปี 2561 มีคา่ เฉลีย่
4.33 โดยการส�ำรวจฯ ปี 2557-2561 ได้จ้างผู้รับจ้างภายนอก
ที่มีเชี่ยวชาญในการส�ำรวจฯ และได้ลงทะเบียนกับศูนย์ข้อมูล
กระทรวงการคลังเป็นผูท้ ำ� การส�ำรวจฯ ซึง่ เป็นไปตามเกณฑ์ของ สคร.
ส�ำหรับมิตขิ องผูถ้ อื หุน้ หรือกระทรวงการคลัง ธพส. ได้ดำ� เนินการ
ในปี 2562 มีผลประกอบการดีขึ้นและสามารถบริหารจัดการหนี้
ท�ำให้ลูกหนี้ทั้งภายในและภายนอกช�ำระหนี้ตามเป้าหมาย ท�ำให้
สถานะทางการเงินและการด�ำเนินงานของ ธพส. ดีเหมือนปีทผี่ า่ น
จากการด�ำเนินงานทีด่ ขี นึ้ ท�ำให้ผบู้ ริหารและพนักงาน ธพส. มีขวัญ
และก�ำลังในการปฏิบัติงานทั้งนี้มาจากการนโยบายการบริหาร
ของคณะกรรมการ ธพส. และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
ผนวกกับการที่ผู้บริหารและพนักงานได้รับความรู้ ด้านการก�ำกับ
กิจการที่ดี (CG) และด้านแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานท�ำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ท�ำงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้
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นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2562
คณะกรรมการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การและความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม ได้ ก� ำ หนดนโยบายด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม (CSR)
รวม 4 ด้านเพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ธพส. ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียของ ธพส.

1. ด้านคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ยึดมั่นในหลักการและแนวทางการปฏิบัติที่ดีด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามหลักเกณฑ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 10 ข้อ ได้แก่
1) การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
2) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
3) การต่อต้านการทุจริต
4) การเคารพสิทธิมนุษยชน
5) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
6) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
7) การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
8) การจัดการสิ่งแวดล้อม
9) นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการด�ำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม
10) การจัดท�ำรายงานแห่งความยั่งยืน

2. ด้านการจัดท�ำกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
กับผู้มีส่วนได้เสียอย่างชัดเจน
มีการใช้แนวทาง ISO 26000 และหลักเกณฑ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบในการด�ำเนินงานและการตัดสินใจ ภายใต้กลยุทธ์ CSR ตามแผนแม่บท ได้แก่ Engagement Environment
และ Education โดยยึดหลักความเหมาะสม คุ้มค่า เพื่อสร้างความสมดุล มั่นคงและยั่งยืนในแต่ละกิจกรรม ทั้งนี้ ในแต่ละกิจกรรม
ที่จัดท�ำขึ้น ต้องมีผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มหรือทั้งหมดเข้าร่วมกิจกรรมด้วย เพื่อเป็นการเพิ่มต้นทุนทางสังคมขององค์กรอย่างยั่งยืน

3. การปฏิบัติเชิงกลยุทธ์ด้าน CSR IN PROCESS
ด้านการมีส่วนร่วมในการด�ำเนินการ
โดยขอความร่วมมือคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ธพส. เข้าร่วมกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ร่วมกับผูม้ สี ว่ นได้เสียภายนอกองค์กร (ผูม้ สี ว่ นได้เสียทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงหรือผูม้ สี ว่ นได้เสียทีเ่ กีย่ วข้องโดยอ้อม) เพือ่ ให้เกิดความสัมพันธ์ทดี่ ี
ระหว่างบุคลากรองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร
ด้านกระบวนการท�ำงานของ ธพส.
คณะกรรมการ ผู้บริหาร ให้การส่งเสริมกระบวนการท�ำงานของ ธพส. ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อมในภาพรวม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงานจะได้อ�ำนวยความสะดวกสบายและสร้างความสุขให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย อันจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีให้แก่ ธพส.
ด้านการติดตามผล
คณะกรรมการมีการติดตามการด�ำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของรัฐวิสาหกิจ (CSR) อย่างสม�ำ่ เสมออย่างน้อย
รายไตรมาส เพือ่ ให้สามารถด�ำเนินงานได้บรรลุผลส�ำเร็จตามเป้าหมายทัง้ ในระดับผลผลิต (Output) หรือเป้าหมายของแผนการด�ำเนินงาน
ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของรัฐวิสาหกิจ (CSR) ประจ�ำปี

4. ด้านการสร้างพันธมิตรในมิตเิ ชิงสังคม โดยเน้นการมีสว่ นร่วมต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ
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ผังภาพรวมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
บูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมทั่วทั้งองค์กร
สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและนอกองค์กร

E1

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

Engagement
(เสริมสร้าง
การมีส่วนร่วม)

E1 ร่วม E2

E2

Education
(เสริมสร้าง การศึกษา)

E1 ร่วม E3
E2
ร่วม
E3

E3

Environment
(สร้างจิตสํานึกในการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม)

กลยุทธ์ 3E

แผนปฏิบัติ

การประเมินผล

แบบสํารวจความพึงพอใจ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

CSR after Process
กิจกรรมเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
ที่ไม่เกี่ยวกับการดําเนินงาน

งาน/โครงการ
กิจกรรม
ขององค์กร

CSR in Process (TRIS)
จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริม CSR in Process
ที่มีคณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน
เข้าร่วมอย่างครบถ้วน และมี
สม�่ำเสมอทั้งปี

CSR in Process
กิจกรรมเพื่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม ที่อยู่ในการ
ดําเนินงานขององค์กร
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แนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียของ ธพส.

ผู้ถือหุ้น

• กระทรวงการคลัง

ภายใน ธพส.
• คณะกรรมการ
• ผู้บริหาร
• เจ้าหน้าที่
• ลูกจ้าง

หน่วยงานกํากับดูแล
• กรมธนารักษ์

ผู้มีส่วนได้เสีย

รอบๆ ศูนย์ราชการฯ
• หน่วยงานราชการ
• ชุมชน

Outsource
• งานด้านรักษา

ความปลอดภัย
• งานทําความสะอาด
• งานซ่อมบํารุง
• งานดูแลสวนและภูมิทัศน์

คณะกรรมการ ธพส. และคณะกรรมการส่งเสริมความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR) ก�ำหนดนโยบายด้าน CSR ภายใต้การก�ำกับกิจการ
ที่ดีโดยปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยแนวทาง ISO 26000 และ
ประยุกต์ใช้กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้กลยุทธ์ 3E ได้แก่
Engagement (การสร้า งการมีส่วนร่วม) Education (การ
เสริมสร้างการศึกษา) และ Environment (การสร้างจิตส�ำนึก
ในการดูแลสิ่งแวดล้อม) ผ่านกิจกรรม CSR กับผู้มีส่วนได้เสีย
ทุ ก กลุ ่ ม เพื่ อ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย มี ค วามพึ ง พอใจในการด� ำ เนิ น งาน
ของ ธพส. ทั้งนี้ได้จ�ำแนกผู้มีส่วนได้เสียเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่
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ภายในศูนย์ราชการฯ
• หน่วยงานราชการ
• ผู้ประกอบการพื้นที่พาณิชย์
• ผูใ้ ช้บริการ

1) ผู้ถือหุ้น ได้แก่กระทรวงการคลัง 99.99 %
2) หน่วยงานก�ำกับดูแล ได้แก่ กระทรวงการคลัง
และกรมธนารักษ์
3) ภายใน ธพส. ได้แก่ คณะกรรมการ ผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ธพส.
4) ภายในศูนย์ราชการฯ ได้แก่ หน่วยงานราชการ
ผู้ประกอบการพื้นที่พาณิชย์ และผู้ใช้บริการ
5) รอบ ๆ ศูนย์ราชการฯ เช่น หน่วยงานราชการ ชุมชน
6) Outsource ได้แก่ รปภ. แม่บ้าน และช่างซ่อมบ�ำรุง

กิจกรรมเด่นประจ�ำปี 2562
กลยุทธ์ Engagement (การสร้างการมีส่วนร่วม)
กิจกรรมตักบาตรเช้าประจ�ำสัปดาห์
ธพส. จัดกิจกรรมตักบาตรเช้าประจ�ำสัปดาห์ ประจ�ำปี 2562 โดยนิมนต์พระสงฆ์มารับบิณฑบาตทุก ๆ วันอังคารและวันพฤหัสบดี
เพื่อให้ข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานภายในศูนย์ราชการได้ร่วมตักบาตรในวันท�ำงานตอนเช้า ซึ่งได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดต่าง ๆ
บริเวณใกล้เคียงศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ
ไตรมาสที่ 1 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ วัดสายอ�ำพันธ์เอมสาร กรุงเทพ
		
อาคารรัฐประศาสนภักดี วัดศาลากุล นนทบุรี
ไตรมาสที่ 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ วัดพุทธสยาม กรุงเทพฯ
		
อาคารรัฐประศาสนภักดี วัดบางพูดนอก นนทบุรี
ไตรมาสที่ 3 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ วัดคลองบ้านใหม่ กรุงเทพฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี วัดเกาะพญาเจ่ง นนทบุรี
ไตรมาสที่ 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ วัดพรหมรังษี กรุงเทพฯ
		
อาคารรัฐประศาสนภักดี วัดบางฉิมพลี นนทบุรี
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กิจกรรมออมบุญ
ธพส. จัดกิจกรรมออมบุญประจ�ำปี 2562 โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดใกล้เคียงศูนย์ราชการฯ มารับบิณฑบาตข้าวสาร อาหารแห้งและ
ปัจจัยตามจิตศรัทธา ในช่วงวันส�ำคัญทางศาสนา ในเวลา 08.00-09.30 น. โดยมีหน่วยงาน ธนาคาร ผู้ประกอบการภายในศูนย์ราชการฯ
หน่วยงานและชุมชนใกล้เคียงศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ รวมถึงประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม อาทิ กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ
ส�ำนักงานอัยการสูงสุด ศาลแขวงดอนเมือง ส�ำนักประเมินราคาทรัพย์สนิ ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน ส�ำนักงานกิจการยุตธิ รรม ธนาคาร
ออมสิน โรงแรมเซ็นทรา ส�ำนักงานเขตหลักสี่ เคหะชุมชนหลักสี่ เป็นต้น

กิจกรรม

อาคาร

วันที่จัดกิจกรรม

รายชื่อวัด

ต้อนรับปีใหม่ ปี 2562

อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
อาคารรัฐประศาสนภักดี

8 มกราคม 2562
11 มกราคม 2562

วัดไทรงามธรรมธราราม
ศูนย์วิปัสสนากัมมัฎฐาน จ.สุพรรณบุรี

วันมาฆบูชา ปี 2562

อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
อาคารรัฐประศาสนภักดี

13 กุมภาพันธ์ 2562
15 กุมภาพันธ์ 2562

วัดคลองบ้านใหม่ กรุงเทพฯ

วันวิสาขบูชา ปี 2562

อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
อาคารรัฐประศาสนภักดี

8 พฤษภาคม 2562
14 พฤษภาคม 2562

วัดสะพานสูง นนทบุรี

วันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา
ปี 2562

อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
อาคารรัฐประศาสนภักดี

2 กรกฎาคม 2562
4 กรกฎาคม 2562

วัดจันทรสุข ปทุมธานี
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กิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย
ธพส. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทยที่
ศูนย์ราชการฯ ประจ�ำปี 2562 โดยประสานกับศูนย์บริการ
โลหิตจัดทีมแพทย์และพยาบาลมารับบริจาคโลหิต ณ อาคาร
ราชบุรีดิเรกฤทธิ์ และอาคารรัฐประศาสนภักดี มีก�ำหนด
จัดกิจกรรมเป็นประจ�ำทุกปี ปีละ 4 ครั้ง ซึ่งมีจ�ำนวนโลหิต
ที่ได้รับบริจาคในปี 2562 รวมทั้งสิ้น 3,564 ยูนิต

กิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ
ธพส. จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาวะแก่ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ราชการฯ เป็นกิจกรรมสอนฝึกโยคะเพื่อสุขภาพ ภายใต้แนวคิด
Good Health Good Life & Peaceful Mind มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานภายในศูนย์ราชการฯ มีสถานที่ออกก�ำลัง
กายเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดจากการท�ำงาน และเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้แก่หน่วยงานราชการและหน่วยงานอิสระ
ของภาครัฐ ผู้ประกอบการภายในศูนย์ราชการฯ รวมถึงหน่วยงานรอบ ๆ ศูนย์ราชการฯ และประชาชน โดยจัดให้มีกิจกรรม
ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ วันละ 2 รอบ ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ
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Sky Running ลู่วิ่งติดแอร์ วิ่งสบายในทุกสภาพอากาศ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ส่งเสริมให้ข้าราชการมีสุขภาพพลานามัยที่ดี ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ให้ประชาชนออกก�ำลังกายมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ มีการขับรถยนต์มาติดต่อ ประมาณ 6,000 คัน/วัน
ช่วงเวลา 16.00 น. - 18.00 น. จะมีรถยนต์จำ� นวนมากวิง่ ภายในศูนย์ราชการ มีควันเสีย
สูงมาก การออกก�ำลังกายในช่วงเย็น จึงไม่เป็นผลดีตอ่ สุขภาพ และไม่ปลอดภัยส�ำหรับ
นักวิ่ง (เดิม มีผู้วิ่งบนถนนภายในศูนย์ราชการ ประมาณ 50-100 คน/วัน) จึงเป็นที่มา
โครงการ Sky Running ที่ส่งเสริมการออกก�ำลังกายให้กับข้าราชการและประชาชน
ในพืน้ ทีใ่ กล้เคียง ทีต่ อ้ งออกก�ำลังกายให้มปี ลอดภัยจากอุบตั เิ หตุบนท้องถนน และต้อง
หลีกเลีย่ งมลภาวะจากควันท่อไอเสียรถยนต์ เพือ่ ลดผลกระทบเชิงลบด้านอารมณ์และ
จิตใจจากรถติด และเพิ่มผลกระทบเชิงบวกการออกก�ำลังกายที่ท�ำให้สุขภาพแข็งแรง
Sky Running มีระยะทาง 412 เมตร ต่อ/รอบ พืน้ ท�ำจากวัสดุยางสังเคราะห์พเิ ศษ
ส�ำหรับวิ่งในร่ม ช่วยลดแรงกระแทก โดยแบ่งเป็น 3 ลู่ ได้แก่ ลู่เดิน ลู่จ๊อกกิ่ง และ
ลู่วิ่งเร็ว เพื่อให้ความสะดวกและปลอดภัยของผู้ออกก�ำลังกาย ได้มีการแบ่งพื้นที่ด้าน
ข้างใช้เป็นทางเดินส�ำหรับบุคคลทั่วไป อีกทั้งยังมีเครื่องบริหารกล้ามเนื้อก่อนและ
หลังออกก�ำลังกาย เพื่อป้องกันการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ ทั้งนี้ ได้น�ำเทคโนโลยีตาม
นโยบายภาครัฐ มาช่วยสนับสนุนในการออกก�ำลังกาย ผ่านแอปพลิเคชัน่ Sky Running
แสดงระยะทางทุกครั้งที่วิ่งผ่านจุดเช็คพอยต์ และยังมีพื้นที่สันทนาการพร้อมบริการ
ล็อคเกอร์อตั โนมัติ จ�ำนวน 96 ช่อง ทีช่ นั้ 5 (ฝัง่ จุดเริม่ ต้น) มีระบบรักษาความปลอดภัย
ในอาคาร เช่น กล้องวงจรปิด สายตรวจเคลื่อนที่ และเจ้าหน้าที่ รปภ. ประจ�ำจุด
ตรวจทางเข้า-ออก โดยให้ประชาชนทั่วไปเข้าใช้บริการทุกวัน เวลา 06.00 - 21.00 น.
ชั้น 4 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
ปี 2562 ธพส. มีการทดสอบระบบตรวจจับใบหน้าในการนับระยะทางวิ่ง และ
ได้มีการปรับปรุงห้องน�้ำให้ทันสมัย สวยงาม และสะดวกสบาย
ปัจจุบัน ประเทศไทยพบปัญหาฝุ่น PM 2.5 Sky Running จึงเป็นพื้นที่ออก
ก�ำลังกายที่ส�ำคัญที่ประชาชนมาใช้บริการเป็นที่แรก เพราะเป็นสนามวิ่งในอาคาร
เปิดเครื่องปรับอากาศตลอดเวลา ปลอดฝุ่น และสามารถใช้บริการได้ตลอดเวลา
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โครงการ “ก้าวไปด้วยกัน...ก้าวไปได้ ไกล
(DAD Moving Forward Together)”
ธพส. จัดโครงการ “ก้าวไปด้วยกัน...ก้าวไปได้ไกล (DAD Moving Forward Together)” เพื่อส่งเสริมค่านิยม (CUPIC) ถ่ายทอด
สู่วัฒนธรรมการปฏิบัติของบุคลากร ธพส. ทุกท่าน เพื่อสร้างความสามัคคี และสร้างบรรยากาศการท�ำงานร่วมกัน ท�ำให้ทุกคนเห็น
จุดหมายเดียวกันโดยแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ มีวิธีการคิดและทัศนคติที่ถูกต้องเหมาะสม พร้อมที่จะช่วยเหลือทีมอื่น ๆ
ให้ประสบความส�ำเร็จในงานไปพร้อม ๆ กัน ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2562

งานสงกรานต์ ประจ�ำปี 2562 “มนต์เสน่ห์สงกรานต์ วันวานยังหวานอยู่”
ธพส. จัดงานสงกรานต์ ประจ�ำปี 2562 “มนต์เสน่ห์สงกรานต์
วันวานยังหวานอยู่” ณ บริเวณหน้าอาคารรัฐประศาสนภักดี ภายในงาน
มีการแสดงดนตรีวง The Palace พร้อมศิลปินรับเชิญ ปุ๊ อัญชลี ประกวด
ก่อเจดีย์ทราย และส�ำหรับผู้ลงทะเบียน 500 ท่านแรก รับของที่ระลึกฟรี
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ทั้งนี้ นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการ
ผู้จัดการ ธพส. น�ำคณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมอนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมไทย จัดพิธีสรงน�้ำพระพุทธมนต์ ในวันสงกรานต์ เพื่อเป็น
สิริมงคลเนื่องในวันปีใหม่ไทย เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562
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กิจกรรมส่งมอบโครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล เคหะชุมชนหลักสี่
นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
เป็นผู้แทน ธพส. ส่งมอบโครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล พร้อมอุปกรณ์กีฬา เพื่อสร้าง
สภาพแวดล้อมที่ดี และสนับสนุนการออกก�ำลังกายแก่ผู้พักอาศัยในชุมชน โดยมีนายปกรณ์
สิรินุต ประธานชุมชนเคหะหลักสี่ รับมอบ ณ ชุมชนเคหะหลักสี่ ซอยแจ้งวัฒนะ 5 เมื่อวันที่
6 มิถุนายน 2562

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กบั หน่วยงานราชการ
Thank you Party
ธพส. จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กบั หน่วยงานราชการ Thank you
Party ประจ�ำปี 2562 เพื่อเป็นการขอบคุณผู้แทนหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่
คณะกรรมการประสานงานเพื่อการบริหารจัดการศูนย์ราชการฯ โดยมี
กรรมการจากผูแ้ ทนหน่วยงานราชการกว่า 40 หน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรม
ณ อาคารศูนย์ประชุมทรงกลม ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่
17 มิถุนายน 2562
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พิธีเปิดการจราจรโครงการต่อเชื่อมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม
๒๕๕๐ กับ ถนนก�ำแพงเพชร ๖ (ถนนหมายเลข ๘)
นายวิวัฒน์ อัศวปยุกต์กุล ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ำกัด เข้าร่วมพิธีเปิด
การจราจรโครงการต่อเชือ่ มศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ กับ ถนนก�ำแพงเพชร ๖ (ถนนหมายเลข ๘)
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562

โครงการ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนา ณ ศูนย์ราชการฯ
ธพส. จัดโครงการ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนา กรรมฐาน ฝึกบ�ำเพ็ญเพียร ปฏิบัติตนเพื่อให้จิตใจสงบและใช้สติปัญญาเป็นหลักในการ
ฝึกปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา ในช่วงพักกลางวันของทุกวันพฤหัสบดี ประมาณ 40 นาที โดยมีพระสงฆ์ และทีมงานจิตอาสาเป็นผู้น�ำในการ
ฝึกปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา เริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

โครงการพัฒนาชุมชน (กิจกรรมตัดผม)
ธพส. จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน (ตัดผม) โดยประสานกับโรงเรียนเสริมสวยคุณโจ สาขารังสิต เพื่อจัดเจ้าหน้าที่มาบริการตัดผม
ให้ประชาชนในเคหะชุมชนหลักสี่ จ�ำนวน 4 ครั้ง โดยมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวรวมทั้งสิ้น 264 คน
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โครงการพัฒนาชุมชน (กิจกรรมแข่งขันฟุตบอล)
ธพส. จั ด กิ จ กรรมแข่ ง ขั น ฟุ ต บอลกระชั บ ความสั ม พั น ธ์ ร ่ ว มกั บ เคหะชุ ม ชนหลั ก สี่
ณ เคหะชุมชนหลักสี่ ซอยแจ้งวัฒนะ 5 โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ธพส. และประธาน
คณะกรรมการฯ ประชาชน เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2562

กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ�ำปี 2562 ให้ผปู้ ระกอบการพื้นทีพ
่ าณิชย์
ธพส. ได้ด�ำเนินการจัดกิจกรรม ตรวจสุขภาพประจ�ำปี 2562 ให้
ผูป้ ระกอบการพื้นที่พาณิชย์ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เพือ่ เป็นการสร้าง
ความมัน่ ใจให้กบั ผูบ้ ริโภค ณ ชัน้ 1 อาคารรัฐประศาสนภักดี เมือ่ วันพุธที่
13 พฤศจิกายน 2562
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กลยุทธ์ Engagement And Education
(การสร้างความผูกพันที่ดีและการให้ความรู้ในด้านต่างๆ)
งานมหกรรมวันเด็กแจ้งวัฒนะ ประจ�ำปี 2562
ธพส. ได้จดั งานมหกรรมวันเด็กแจ้งวัฒนะ ปี 2562 โดยร่วมกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานอิสระของภาครัฐ ผูป้ ระกอบการภายใน
ศูนย์ราชการฯ รวมถึงหน่วยงานรอบ ๆ และชุมชนรอบศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ มากกว่า 25 หน่วยงาน โดยภายในงานมีนิทรรศการ
ให้ความรู้ บูธของหน่วยงาน กิจกรรมบนเวที การเล่นเกมส์พร้อมมอบของรางวัล อาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งเครื่องเล่นมากกว่า
15 รายการ ทั้งนี้ มีคณะกรรมการ ธพส. และผูบ้ ริหารหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมในงาน และมีผลู้ งทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจ�ำนวน 11,611 คน
โดยจัดกิจกรรม ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562
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โครงการพัฒนาชุมชน (ส่งเสริมอาชีพ)
ธพส. ด�ำเนินโครงการพัฒนาชุมชน (ส่งเสริมอาชีพ) โดยการสอนอาชีพ ซึ่งเป็นกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมในมิตขิ องสังคมทีอ่ ยูร่ ว่ มกันและสังคมรอบข้าง โดยมุง่ เน้นให้เกิดความสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างชุมชนรอบศูนย์ราชการฯ กับ ธพส. และเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจในอาชีพเสริม
ด้านต่าง ๆ เพิ่มเติมให้กับประชาชน จ�ำนวน 9 หลักสูตร อาทิเช่น หลักสูตรอาหารคาว อาหารหวาน
การท�ำยาหม่อง ฯลฯ ณ ที่เคหะชุมชนหลักสี่ ในช่วงเดือนสิงหาคม ถึงเดือนกันยายน

กิจกรรม KIDS DAY CAMP ประจ�ำปี 2562
ธพส. ได้จดั กิจกรรม KIDS DAY CAMP 2562 ระหว่างวันที่ 7-11 และ 15-18 ตุลาคม 2562 เป็นกิจกรรมเข้าค่าย Play & learn ชวนกันรู้
ชวนกันเล่น มีกิจกรรมร้องเพลง ศิลปะ ออกก�ำลังกาย และการฝึกทักษะส�ำหรับเด็กอายุ 8 - 13 ปี ซึ่งมีบุตรหลานของหน่วยงาน
ผูป้ ระกอบการภายในศูนย์ราชการฯ หน่วยงานรอบ ๆ และชุมชนใกล้เคียงศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เข้าร่วมรวมจ�ำนวนทัง้ สิน้ 120 คน
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยมีนายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการตลาด
และพัฒนาธุรกิจ ในฐานะผู้แทนกรรมการผู้จัดการ ธพส. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุม อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562
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กลยุทธ์ Environment
(การให้ความส�ำคัญด้านสิ่งแวดล้อม)
กิจกรรมวันต้นไม้ประจ�ำปีของชาติ ประจ�ำปี 2562
ธพส. จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจ�ำปีของชาติ ประจ�ำปี 2562 โดยมีคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ของ ธพส. ร่วมกัน
ปลูกต้นรวงผึ้ง เพื่อสร้างจิตส�ำนึกในการรักษาธรรมชาติ และช่วยลดโลกร้อน ณ บริเวณทางเข้าประตู 4 ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562

โครงการก้าวบุญ
ธพส. ได้ประชาสัมพันธ์โครงการ “ก้าวบุญ” รับบริจาคแก้วพลาสติกชนิดแข็ง
ที่ใช้แล้ว เพื่อส่งต่อไปยังโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ส�ำหรับน�ำไปเป็นภาชนะใส่เรซิ่น
โกลบอลหรือเคมีที่ใช้ในการผลิตขาเทียม เป็นส่วนหนึ่งในการใช้วัสดุสิ้นเปลือง
ให้เกิดประโยชน์ โดยจัดโครงการตลอดปี 2562

142

กิจกรรมวันรักษ์ตน้ ไม้ของชาติ ประจ�ำปี 2562
ธพส. จัดกิจกรรม วันรักษ์ตน้ ไม้ประจ�ำปีของชาติ ประจ�ำปี 2562 โดยมี
พนักงานและลูกจ้าง ร่วมบ�ำรุงรักษา ใส่ปุ๋ย พรวนดินและรดน�้ำต้นไม้
ณ บริเวณทางเข้าประตู 4 ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ
แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562

รณรงค์แจกถุงผ้าภายในศูนย์ราชการ พร้อมงดใช้ถงุ พลาสติก
รับปีใหม่
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และนายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ ธพส. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
กระทรวงทรัพยากรฯ ร่วมเดินรณรงค์แจกถุงผ้าลดโลกร้อนให้กบั ผูป้ ระกอบการ ร้านค้า และ
ประชาชนที่มาใช้บริการภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ เพื่อเตรียมพร้อม
ประกาศลดการใช้ถุงพลาสติก เริ่ม 1 มกราคม 2563
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โครงการลดการใช้ภาชนะโฟมและบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก
ธพส. จัดโครงการลดการใช้ภาชนะโฟมและบรรจุภณั ฑ์พลาสติก โดยรณรงค์งดใช้ภาชนะโฟม และลดการใช้บรรจุภณั ฑ์พลาสติก ร่วมกับ
ผู้ประกอบการศูนย์อาหารภายในอาคารศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ โดยจัดโครงการตลอดปี 2562

โครงการแก้วแลกลด
ธพส. จัดโครงการแก้วแลกลด เมื่อผู้ซื้อเครื่องดื่มน�ำแก้วมาเอง ผู้ขายเครื่องดื่มจะลดราคา 5-10 บาท ร่วมกับผู้ประกอบ
การร้านเครื่องดื่มภายในอาคารศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนตื่นตัวในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ท�ำมาจากพลาสติก
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและช่วยลดปัญหาโลกร้อน โดยจัดโครงการตลอดปี 2562

โครงการคัดแยกขยะ
ธพส. จัดท�ำโครงการ “คัดแยกขยะก่อนทิ้ง” โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ รณรงค์ให้ผู้ปฏิบัติงานภายในศูนย์ราชการฯ
แจ้งวัฒนะ คัดแยกขยะทิ้งตามสีของถังขยะ ดังนี้
• ถังสีน�้ำเงิน ขยะรีไซเคิล เช่น ขวดพลาสติก แก้ว กระดาษ กระป๋อง
• ถังสีเขียว ขยะมูลฝอยย่อยสลายได้ เช่น เศษผัก ผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้
• ถังสีเหลือง ขยะทั่วไป เช่น ถุงพลาสติก กล่องโฟม ซองขนม
• ถังสีแดง ขยะอันตราย เช่น หลอดไฟ แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย กระป๋องสเปรย์
เพื่อเป็นการช่วยลดปริมาณขยะ ประหยัดงบประมาณที่ใช้เพื่อการก�ำจัดขยะ ช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงานและทรัพยากร และ
ที่ส�ำคัญคือ ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมที่เกิดมลพิษต่อโลกให้น้อยลง

โครงการถุงผ้ายืมใช้ ร่วมใจรักษ์โลก (SAY NO TO PLASTIC)
ธพส. จัดท�ำโครงการ “ถุงผ้ายืมใช้ ร่วมใจรักษ์โลก (SAY NO TO PLASTIC) โดยการประชาสัมพันธ์เชิญชวน “การลดใช้ถุง
และแก้วน�้ำพลาสติก” เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และลดปริมาณขยะ
ภายในองค์กร

กิจกรรม Happy Family Day ประจ�ำปี 2562
ธพส. จัดกิจกรรม Happy Family Day ประจ�ำปี 2562 โดยเชิญผูบ้ ริหาร พนักงานและลูกจ้างร่วมกิจกรรม “ปล่อยสัตว์ทะเล” เพือ่ อนุรกั ษ์
และฟื้นฟูธรรมชาติเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ บริเวณริมชายหาด อ�ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562

การจัดอบรมมาตรฐานบริหารอาคาร
ธพส. จัดการอบรมมาตรฐานอาคาร ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม หัวข้อ “การคัดแยกขยะและคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร”
โดยมีพนักงาน ธพส. พนักงานหน่วยงานภายในอาคารศูนย์ราชการฯ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แม่บ้าน ฯลฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง
ประชุม 303 ชั้น 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี เมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562

ส�ำรวจพื้นทีป่ รับปรุงภูมทิ ศั น์ ถนนสายวัฒนธรรม
คณะกรรมการ ธพส. น�ำพนักงานส�ำรวจพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนสายวัฒนธรรม ณ ชุมชนบ้านไร่กองขิง ต�ำบลหนองคาย
อ�ำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยพ่อหลวงสมศักดิ์ อินทะชัย ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับ บรรยายสรุป เยี่ยมชมพื้นที่ และร่วม
กิจกรรมภายในชุมชน ซึ่งคณะศึกษาดูงานฯ รับฟังความคิดเห็นส�ำหรับให้การสนับสนุนชุมชนในโอกาสต่อไป นอกจากนี้ ยังได้
ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ชุมชน เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562

144

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้
พลังงานในศูนย์ราชการฯ

หลอดไฟ LED และติดตั้ง Street light LED
ธพส. ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อด�ำเนินการโครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในพื้นที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
กระทรวงพลังงาน ท�ำหน้าที่ให้ค�ำปรึกษา และก�ำกับดูแลโครงการฯดังกล่าว โดยโครงการฯดังกล่าว ธพส.ได้จัดจ้างการไฟฟ้านครหลวง
(กฟน.) เป็นผู้ด�ำเนินการ
ในส่วนการเปลี่ยนหลอด LED ในพื้นที่ส่วนกลางภายในศูนย์ราชการฯ จ�ำนวน 38,017 หลอด ประกอบด้วย
• 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

ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
การติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาดก�ำลังการผลิตติดตัง้ รวมประมาณ 2,212 kW โดยมีการติดตัง้ แผงเซลล์แสงอาทิตย์
ในแต่ละอาคาร จ�ำนวน 4 อาคาร ประกอบไปด้วย
อาคาร
อาคาร A
อาคาร B
อาคารจอดรถ BC
ศูนย์ประชุมฯ
รวม

จ�ำนวนพื้นที่ที่ ใช้ ใน
การติดตั้ง (ตร.ม.)
3,496
3,329
5,953
1,665
14,442

จ�ำนวนแผงเซลล์แสง
อาทิตย์ที่ติดตั้ง (แผง)

ก�ำลังไฟฟ้าติดตั้ง

1,785
1,700
3,040
850
7,375

535
510
912
255
2,212

ผลการด�ำเนินการในปี 2562 สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าส่วนกลางได้ร้อยละ 15 ต่อปี คิดเป็นการลดก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์
ได้ประมาณ 1,800 ตันต่อปี หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ใหญ่ 120,000 ต้นคิดเป็น 1,200 ไร่ ทั้งนี้ ธพส. มีการขยายผลความส�ำเร็จ
โครงการฯ โดยการติดตั้งเพิ่มเติม บริเวณบนชั้น หลังคาอาคารบ�ำบัดน�้ำเสีย ขนาด 68.40 kW เพื่อรองรับการใช้งานในกระบวนการ
บ�ำบัดน�้ำเสีย โดยคาดว่าจะด�ำเนินการแล้วเสร็จ ในปี 2563
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โครงการประจ�ำปี
Current Projects

รูปจ�ำลองโครงการ ณ ธันวาคม 2562

โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พืน้ ทีโ่ ซน C
รายละเอียดข้อมูลโครงการ
โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C ระยะแรก 81 ไร่เศษ พัฒนา
เป็นอาคารส�ำนักงานประหยัดพลังงาน ความสูง 11 ชั้น ส�ำหรับข้าราชการ (อาคาร C) พื้นที่ก่อสร้างรวมประมาณ 660,000 ตร.ม.

ความคืบหน้าโครงการ
• ด้านการบริหารโครงการ ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาต่างๆ ประกอบด้วย บริหารโครงการ งานออกแบบรายละเอียด

ศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และออกแบบระบบขนส่งและจราจร ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
• ด้านการก่อสร้าง ลงนามสัญญาจ้างงานเสาเข็มทิศเหนือและทิศใต้
• เริ่มงานก่อสร้าง ต้นเดือนมกราคม 2563

โครงข่ายการคมนาคมซึ่งเพิ่มขึ้นในอนาคต
• ถนนหมายเลข 8 : ทางด้านทิศตะวันออก ออกไปยัง ถนนก�ำแพงเพชร 6 เปิดใช้ สิงหาคม 2561
• ถนนหมายเลข 10 : ถนนในอนาคตเชื่อมต่อจากบริเวณทิศตะวันตกของศูนย์ราชการฯ ออกไปยังถนนประชาชื่น กทม.

เป็นผู้รับผิดชอบ
• ถนนหมายเลข 11 : ภายในอนาคต เชือ่ มต่อกับ ถนนหมายเลข 10 เพือ่ ขยายถนนประชาชืน่ ช่วงทีม่ ี 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร
• รถไฟฟ้าสายสีชมพู และสายสีแดง : รถไฟฟ้าสายสีแดง (ของ รฟท. แล้วเสร็จ 2563) และรถไฟฟ้าสายสีชมพู (ของ รฟม.
แล้วเสร็จ 2564)
• ระบบขนส่งมวลชนภายใน : ธพส. มีแผนจัดเตรียมระบบขนส่งมวลชนรองภายในทั้งโครงการฯ เช่น รถรางเบา หรือ รถโดยสาร
ไฟฟ้า ที่เหมาะสมกับการลงทุนของ ธพส.
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โครงการบริหารสนามกอล์ฟบางพระ จังหวัดชลบุรี
รายละเอียดข้อมูลโครงการ

ผลการด�ำเนินโครงการ

สนามกอล์ฟบางพระ ตั้งอยู่ที่ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
เป็นสนามกอล์ฟขนาด 18 หลุม พาร์ 72 รวมระยะ 7,393 หลา
(Black Tee) บนเนื้อที่ 576-2-72 ไร่ ภายในมีโรงแรมเปิดให้บริการ
จ�ำนวน 94 ห้อง พร้อมสระว่ายน�้ำ และห้องอาหาร

ธพส.อยู่ระหว่างด�ำเนินการบริหารจัดการสนามกอล์ฟ
บางพระ

โครงการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่
รายละเอียดข้อมูลโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์ประชุมและศูนย์แสดง
สินค้าที่มีขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ 326-3-35 ไร่ มีอาคาร/
สิ่งปลูกสร้างจ�ำนวน 16 รายการ มีพื้นที่ใช้สอยกว่า 60,000
ตารางเมตร

ธพส. อยู่ระหว่างจัดท�ำรายละเอียดข้อเสนอแนวทาง
และวิธกี ารในการบริหารจัดการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าฯ
ส่ ง ให้ ก รมธนารั ก ษ์ เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาก�ำ หนด
แนวทางการบริหาร และน�ำเสนอต่อคณะท�ำงานพิจารณา
ต่อไป
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โครงการก่อสร้างอาคารส�ำนักงานซอยพหลโยธิน 11

รูปจ�ำลองโครงการ ณ ธันวาคม 2562

รายละเอียดข้อมูลโครงการ
โครงการก่อสร้างอาคารส�ำนักงาน ซอยพหลโยธิน 11 ได้ด�ำเนินการก่อสร้างบนพื้นที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท. 2615
(บางส่วน) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 2-1-48 ไร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นอาคารส�ำนักงานให้เช่า มีพื้นที่รวม
9,975 ตารางเมตร ประกอบด้วยพืน้ ทีอ่ าคารส�ำนักงานจ�ำนวน 4 ชัน้ พืน้ ที่ 6,453 ตารางเมตร และอาคารจอดรถ 5 ชัน้ พืน้ ที่ 3,522 ตารางเมตร
ด้วยกรอบวงเงินลงทุนจ�ำนวน 261.61 ล้านบาท ซึง่ มีระยะเวลาการด�ำเนินงานก่อสร้างตามสัญญาตัง้ แต่เดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2561 ซึง่ ปัจจุบนั
อยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการฯ และได้ขยายระยะเวลาก่อสร้าง ตามมติคณะกรรมการ ธพส. ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2563
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ด้านบริหารจัดการพื้นที่พาณิชยกรรม
Commercial Area Management

การบริหารจัดการพื้นที่พาณิชยกรรมภายในศูนย์ราชการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการและอ�ำนวยความสะดวกแก่ข้าราชการ
และผู้มาติดต่อหน่วยงานราชการภายในศูนย์ราชการฯ โดยการจัดสรรและใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและรวมทั้งสร้างรายได้ให้กับ
ธพส. พื้นที่พาณิชยกรรมดังกล่าวประกอบด้วย พื้นที่ร้านค้า/ร้านค้าย่อย ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อ ศูนย์อาหาร ธนาคาร และ
พื้นที่ให้เช่าใช้ประโยชน์ช่ัวคราว เช่น พื้นที่ประชาสัมพันธ์ และพื้นที่ลานอเนกประสงค์ โดยปัจจุบันสามารถจัดสรรพื้นที่พาณิชย์ได้แล้ว
กว่าร้อยละ 90 และสามารถจัดหาผู้เช่าและสร้างรายได้จากพื้นที่ประชาสัมพันธ์และพืน้ ทีล่ านอเนกประสงค์ได้อย่างต่อเนือ่ ง ประกอบด้วย

(1) อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A)
พื้นที่พาณิชยกรรมในอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ได้แก่ พื้นที่
พาณิชยกรรมบริเวณพื้นที่ชั้น 1 ประกอบด้วย ร้านค้า/ร้านค้าย่อย
ร้านเครื่องดื่ม ศูนย์อาหาร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร และพื้นที่เช่า
ส�ำนักงาน และพื้นที่ประชาสัมพันธ์ส�ำหรับจัดงานขายสินค้าและ
บริการต่างๆ และพืน้ ทีล่ านอเนกประสงค์สำ� หรับจัดงานแสดงสินค้า
และกิจกรรมต่างๆ ของทั้งภาครัฐและเอกชน
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ปัจจุบนั พืน้ ทีพ่ าณิชยกรรมบริเวณชัน้ 1 อาคารราชบุรดี เิ รกฤทธิ์
มีขนาดพื้นที่รวมประมาณ 10,200 ตารางเมตร ประกอบไปด้วย
1.1 ร้านค้า			
จ�ำนวน 1 ร้าน
1.2 ร้านค้าย่อย		
จ�ำนวน 24 ร้าน
1.3 ศูนย์อาหาร		
จ�ำนวน 1 ศูนย์
(ผู้จ�ำหน่วยอาหาร 33 ราย)
1.4 ร้านสะดวกซื้อ		
จ�ำนวน 1 ร้าน
1.5 ธนาคาร			
จ�ำนวน 3 ธนาคาร
1.6 ส�ำนักงานหน่วยงานราชการ จ�ำนวน 4 หน่วยงาน
1.7 พื้นที่ประชาสัมพันธ์ บริเวณพื้นที่ว่างรอบทางเดินชั้น 1
ขนาด 8 - 80 ตารางเมตร จัดสรรให้เอกชนและหน่วยงานของรัฐ
เช่าใช้พื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ จ�ำหน่ายสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นรายสัปดาห์ อาทิเช่น บริษัท ทิพยประกันภัย
จ�ำกัด (มหาชน)

พืน้ ทีพ่ าณิชยกรรมบริเวณชัน้ 2 อาคารราชบุรดี เิ รกฤทธิ์ มีลกั ษณะเป็นลานอเนกประสงค์ มีขนาดพืน้ ทีร่ วมประมาณ 4,324 ตารางเมตร
จัดสรรให้เอกชนและหน่วยงานของรัฐ เช่าใช้เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น งานรัฐพิธี งานกิจกรรมในวันส�ำคัญของหน่วยงาน
งานเลี้ยงบริษัท/หน่วยงาน งานแสดงนิทรรศการ ตลอดจนงานจ�ำหน่ายสินค้า และงานประกวดพระ เป็นต้น

(2) อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B)
พื้นที่พาณิชยกรรมในอาคารรัฐประศาสนภักดี ได้แก่ พื้นที่
พาณิชยกรรมบริเวณชั้น 1 ประกอบด้วย ร้านค้า/ร้านค้าย่อย
ร้านอาหาร/เครือ่ งดืม่ ศูนย์อาหาร ร้านสะดวกซือ้ ธนาคาร พืน้ ทีเ่ ช่า
ส�ำนักงาน และพื้นที่ประชาสัมพันธ์ส�ำหรับจัดงานขายสินค้าและ
บริการต่างๆ และพื้นที่พาณิชยกรรมบริเวณชั้น 2 ประกอบด้วย
พื้นที่ลานอเนกประสงค์ส�ำหรับจัดงานแสดงสินค้าและกิจกรรม
ต่างๆ ของทั้งภาครัฐและเอกชน
ปัจจุบนั พืน้ ทีพ่ าณิชยกรรมบริเวณชัน้ 1 อาคารรัฐประศาสนภักดี
มีขนาดพื้นที่รวมประมาณ 13,800 ตารางเมตร ประกอบไปด้วย
2.1 ร้านค้า		
จ�ำนวน 42 ร้าน
2.2 ร้านค้าย่อย
จ�ำนวน 32 ร้าน
2.3 ร้านอาหาร
จ�ำนวน 6 ร้าน
2.4 ร้านเครื่องดื่ม
จ�ำนวน 18 ร้าน
2.5 ศูนย์อาหาร
จ�ำนวน 3 ศูนย์
(ผู้จ�ำหน่วยอาหาร 75 ราย)

2.6 ร้านสะดวกซื้อ		
จ�ำนวน 3 ร้าน
2.7 ธนาคาร			
จ�ำนวน 10 แห่ง
2.8 ส�ำนักงานหน่วยงานราชการ จ�ำนวน 9 หน่วยงาน
2.9 สถานพยาบาล
จ�ำนวน 3 แห่ง
2.10 พื้นที่ประชาสัมพันธ์ บริเวณพื้นที่ว่างรอบทางเดินชั้น 1
ขนาด 8 - 1,000 ตารางเมตร จัดสรรให้เอกชนและหน่วยงาน
ของรัฐ เช่าใช้พื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ จ�ำหน่ายสินค้า
และผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นรายสัปดาห์ อาทิเช่น บริษัท บีอีซี-เทโร
เรดิโอ จ�ำกัด บริษัท กฤษฎากลการ จ�ำกัด
พื้นที่พาณิชยกรรมบริเวณชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี
มีลักษณะเป็นพื้นที่ลานอเนกประสงค์ มีขนาดพื้นที่รวมประมาณ
9,700 ตารางเมตร จัดสรรให้เอกชนและหน่วยงานของรัฐ เช่าใช้เพือ่
จัดกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น งานรัฐพิธี งานกิจกรรมในวันส�ำคัญของ
หน่วยงาน งานเลีย้ งบริษทั /หน่วยงาน งานแสดงนิทรรศการ ตลอดจน
งานจ�ำหน่ายสินค้า และงานประกวดพระ เป็นต้น

(3) อาคารจอดรถ B
พื้นที่พาณิชย์ในอาคารจอดรถ B ได้แก่ พื้นที่พาณิชย์ในชั้น 2
ประกอบด้วย ร้านค้า 1 ร้าน

(4) พื้นที่ภายนอกอาคารรอบศูนย์ราชการฯ
ใช้ส�ำหรับจัดงานกิจกรรมกลางแจ้งและงานเทศกาลในวัน
ส�ำคัญตามประเพณีต่างๆ เช่น งานวันสงกรานต์ งานลอยกระทง
และงานกิจกรรมเดินวิ่ง เป็นต้น
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รายงานของคณะกรรมการความเสี่ยง
Report of the Risk Management Committee (RMC)
คณะกรรมการความเสี่ยงได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการ
บริหารความเสีย่ ง โดยถือว่าการบริหารความเสีย่ งเป็นองค์ประกอบ
ทีส่ ำ� คัญของทุกกระบวนการในการด�ำเนินธุรกิจของ ธพส. และต้องมี
ความเชือ่ มโยงกันทุกระดับ จึงได้กำ� หนดเป็นนโยบายบริหารความเสีย่ ง
ทั่วองค์กร (Enterprise Risk Management) ที่พนักงานทุกคน
ต้องปฏิบัติตาม ส�ำหรับความเสี่ยงในระดับองค์กรจะมีการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบภายใต้การก�ำกับดูแลของผูบ้ ริหารทีร่ บั ผิดชอบ
การปฏิบัติงานนั้นๆ โดยถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของทุกหน่วยงาน
ในการจั ดการและควบคุ ม ความเสี่ ย งให้ อ ยู ่ ใ นระดั บ ที่ ย อมรั บ
ได้ส่งเสริมให้ ธพส. สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
บริษัท โดยลดความสูญเสียและเพิ่มศักยภาพในการด�ำเนินงาน
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ ธพส. และผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน ดังนั้น
เพือ่ รองรับสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงตามปัจจัยสภาพแวดล้อมและ
การขยายตัวทางธุรกิจของ ธพส. อย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการ
ความเสีย่ งได้ปฏิบตั หิ น้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ ธพส.
รวมทั้งการด�ำเนินงานตามกฎบัตรของคณะกรรมการความเสี่ยง
ซึ่งในปี 2562 คณะกรรมการความเสี่ยงมีการประชุม รวม 6 ครั้ง
โดยสรุปสาระส�ำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ มีดังนี้
1. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายใน
ก�ำหนดนโยบายการบริการความเสี่ยงโครงการพัฒนา
ระบบงานและเครื่องมือบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน พัฒนาระบบการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
ในเชิงบูรณาการสอดคล้องกับ มาตรฐานสากล COSO :
Enterprise Risk Management-Integrated Framework
(COSO 2017)
2. ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การรั ก ษาสมดุ ล ระหว่ า งระดั บ
ความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ กับผลตอบแทนจากการ
ด�ำเนินธุรกิจ มุ่งเน้นที่จะด�ำเนินงานด้านการบริหาร
ความเสีย่ งในทุกกิจกรรม ตามมาตรฐานสากล โดยค�ำนึง
ถึงคุณภาพ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
3. รับทราบและเห็นชอบโครงการลงทุนที่สำ� คัญขององค์กร
ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ให้เหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับทิศทางการด�ำเนินงานขององค์กร รวมทั้ง
ติดตาม รายงานอย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ
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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 2019, the Risk Committee held 6 meetings and
the subject matters of operations are as follows:
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 2017).
2. Focus on balancing between the acceptable risk
levels with return on business operations. Also, focus
on risk management in all dimensions according to
international standards regard to quality, safety and
occupational safety and health.
3. 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. Also,
monitoring and keep report continuously.

4. สนับสนุนให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน รวมทั้งการรายงาน/สื่อสาร/
เผยแพร่ผา่ นช่องทางต่างๆ เกีย่ วกับการบริหารความเสีย่ ง
และควบคุ ม ภายในอย่ า งต่ อ เนื่ อ งให้ แ ก่ ผู ้ บ ริ ห าร
และพนักงานทุกระดับ
5. เสริมสร้างให้พนักงานทุกระดับตระหนักรู้ เข้าใจ เห็นถึง
ประโยชน์และความส�ำคัญของระบบการบริหารความเสีย่ ง
และระบบควบคุมภายใน และยึดถือแนวทางปฏิบัติ
เป็นส่วนหนึง่ ของการด�ำเนินงานตามปกติ รวมทัง้ ส่งเสริม
ให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในองค์กร
6. ปลู ก ฝั ง ให้ พ นั ก งานมี วิ นั ย และทั ศ นคติ ที่ ดีใ นเรื่ อ ง
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และก�ำหนด
หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบอย่ า งชั ด เจนในฐานะเป็ น
Risk Owner รวมทั้งก�ำหนดบทบาทในการปฏิบัติตน
เป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องความซื่อสัตย์ ความมีคุณธรรม
และจริยธรรมของผู้บริหาร
นอกจากนีค้ ณะกรรมการความเสีย่ งได้ดำ� เนินการเพือ่ ให้มนั่ ใจ
ว่าการจัดการความเสี่ยงมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถ
จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ มีการบริหาร
ความเสีย่ งอย่างต่อเนือ่ งและสอดคล้องกับสภาวการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงไป
โดยมีการประชุมของคณะกรรมการความเสี่ยงอย่างสม�่ำเสมอ
เพื่อรับทราบผลการด�ำเนินงานและในกรณีเร่งด่วนอย่างทันท่วงที
ส�ำหรับความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญ ท�ำให้การบริหารความเสีย่ งระดับองค์กร
มีประสิทธิภาพ เหมาะสม และควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

4. Support the monitoring, evaluation of risk
management and internal control. Including
reporting / communication / distribute through
various channels about risk management, continuous
internal control for executives and employees at
all levels.
5. Promote employees at all levels to be aware,
understand the benefits of risk management and
internal control system also, adhere to the guidelines
as part of usual operations Including promoting a
culture of risk management in the organization.
6. Encourage discipline for employees and a good attitude about risk management, internal control and
clearly define responsibilities as risk owner, including
determining roles in performing is a good example
of honesty morality and ethics of management.
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)

ประธานกรรมการความเสี่ยง
Chairman of the Risk Management Committee
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การบริหารความเสี่ยง
Risk Management
การบริหารจัดการองค์กร
ด้านบริหารความเสี่ยง
และด้านควบคุมภายใน

คณะกรรมการ ธพส. รับผิดชอบในการก�ำหนดทิศทางของบริษทั
พิจารณานโยบายบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายในและแนวทาง
ปฏิบัติรวมทั้งแผนบริหารความเสี่ยงและการด�ำเนินการเกี่ยวกับ
การควบคุมภายในประจ�ำปีเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน COSO
2017 และการด�ำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในเป็นไปใน
แนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร และสอดคล้องกับมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส�ำหรับหน่วยงานภาครัฐ
พ.ศ. 2561 เพื่ อ จั ด ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ มี ก ารควบคุ ม ภายใน
เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. 2561
คณะกรรมการความเสี่ยง : คณะกรรมการ ธพส. เป็นผู้แต่งตั้ง
คณะกรรมการความเสี่ยงมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีประธาน
กรรมการความเสีย่ ง 1 คน พิจารณาจากกรรมการ ธพส. และกรรมการ
อื่นๆ พิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการผู้จัดการ ธพส.
เป็นกรรมการ และผู้อ�ำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง
เป็นเลขานุการ ผู้จัดการส่วนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อก�ำหนดนโยบาย กรอบการด�ำเนินงาน
ด้านการบริหารความเสี่ยง การก�ำกับดูแล และสนับสนุนให้การ
บริหารความเสี่ยงประสบความส�ำเร็จในระดับองค์กร รวมถึงการ
ให้ค�ำแนะน�ำแก่คณะกรรมการและผู้บริหารของ ธพส. ในการ
ด�ำเนินงาน การประเมินปัจจัยความเสีย่ งอย่างต่อเนือ่ งให้สอดคล้อง
กับแผนธุรกิจ
ฝ่ายกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง รับผิดชอบในการร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) แต่ละฝ่ายเพื่อประสานและ
ให้คำ� แนะน�ำแก่หน่วยงานต่าง ๆ ในการระบุและวิเคราะห์ความเสีย่ ง
ในมุมมองของภาพที่เป็นองค์รวมแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร
ตามมาตรฐานของ COSO 2017เพื่อให้ผลการด�ำเนินงานเป็นไป
ตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ขององค์กร ประสานงาน
และให้ค�ำแนะน�ำแก่หน่วยงานต่างๆ ในการประเมินความเพียงพอ
เหมาะสมของการควบคุมภายในในภาพรวมองค์กร เพื่อน�ำเสนอ
แนวทางการปรับปรุงการควบคุม ติดตามการด�ำเนินงานของฝ่ายงาน
ต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนการด�ำเนินการเกีย่ วกับการควบคุมภายใน
รวมถึงการน�ำเสนอต่อคณะกรรมการความเสี่ยง
คณะท�ำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ ธพส.
ประกอบด้ ว ยผู ้ บ ริ ห ารจากทุ ก สายงานร่ ว มกั น คิ ด วิ เ คราะห์
ประเมินปัจจัยเสี่ยง และก�ำหนดแผนจัดการความเสี่ยง น�ำเสนอ
คณะกรรมการความเสี่ยงพิจารณาอย่างเป็นระบบ ครอบคลุม
ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ ท�ำให้มนั่ ใจว่า ธพส. จะสามารถด�ำเนินการ
ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรและวัตถุประสงค์ในการบริหาร
ความเสี่ยงตามที่ก�ำหนดไว้
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Organization management,
Risk management
and internal control

DAD committee are responsible for determining
the direction of the company, consider the risk management
,internal control policies and guidelines including the annual risk
management plan and internal control operations in order to
comply with the COSO 2017 standard, and the implementation
of internal control in the same direction throughout the
organization and in accordance with standards and internal
control practice guidelines for government agencies 2018 in
order to ensure that state agencies have internal controls in
accordance with the provisions of the Fiscal Discipline act
government 2018.
The risk committee is appointed by DAD committee,
consisting of no less than 3 members, with 1 Chairman of
the risk committee considering from DAD committee and
other committees, considered by experts and managing
director of DAD is a director and director of strategy and risk
management as secretary. The risk management and
Internal control Manager is the assistant secretary to set
policies, risk management framework, supervising
and supporting risk management to be successful at the
organization level, including to give advice to the Board
and executives of DAD in their operations continuous risk
assessment for consistency with business plan.
Strategy and Risk Management is responsible for
workshop to coordinate and give advice to various departments
in identifying and analyzing risks in the view of the image
that is holistically integrated throughout the organization in
accordance with COSO 2017 standards in order to ensure
performance according to the vision, mission, and objectives
of the organization coordinate and give advice to various
departments In assessing the adequacy of internal controls
in the organization as a whole to present guidelines for
improvement of control follow the work of the department in
accordance with the internal control operation plan including
the presentation to the risk committee.
The working committee of risk management and Internal
Control consists of executives from all departments working
together to analyze, assess, and risk factors and specifying
risk management plans presenting to the risk committee considers systematic, comprehensive complete and effective
to ensure that DAD can proceed achieve the objectives of the
organization and the objectives of risk management as specified.

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

Risk management guidelines

กระบวนการ หรือแนวปฏิบัติของการบริหารความเสี่ยง ธพส.
ด�ำเนินการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO 2017 ซึ่ง
ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติครอบคลุม องค์ประกอบซึ่งสัมพันธ์กับการ
ด�ำเนินงาน และกระบวนการบริหารงาน เป็นรูปเกลียว (Helix)
ซึ่งแบ่ง องค์ประกอบหลักออกเป็น 5 องค์ประกอบ หรือ 5 เส้น
เกลียวที่มีความสัมพันธ์กัน โดยเส้นเกลียวทั้ง 5 นี้ ครอบคลุมตั้งแต่
การก�ำกับดูแลไปจนถึงการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

The risk management process or guideline conducts
the risk management in accordance with the COSO 2017
standard, which specifies a comprehensive guideline
components in relation to operations and management
processes Helix which divides the main components into 5
elements or 5 helix threads that are related These 5 spiral
lines cover from supervision to monitoring of risk management
as follows:

Sources: Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance Executive Summary,2017, p10

ภาพการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO-ERM 2017 ข้อมูลอางอิง : Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission(COSO).2017 Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance Executive Summary retrieve from
https://www.coso.org/Pages/default.aspx. 10/5/2017

จากรูปนี้จะเห็นได้ว่า เส้นเกลียวสีฟ้า (การก�ำหนดกลยุทธ์และ
เป้าหมายทางธุรกิจ) เส้นเกลียวสีเขียว (ผลการด�ำเนินงาน) และ
เส้นเกลียวสีม่วง (การทบทวนและการปรับปรุงแก้ไข) ถือเป็น
กระบวนการทั่ ว ไปที่ เกิ ด ขึ้ น ในองค์ ก ร ในขณะที่ เ ส้ น เกลี ย ว
สีเหลือง (การก�ำกับดูแลและวัฒนธรรมองค์กร) และเส้นเกลียว
สีแดง (สารสนเทศ การสื่อสาร และการรายงานผล) แสดงถึงองค์
ประกอบพื้นฐานซึ่งสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง ภายในองค์กร
กรอบ COSO 2017 ที่ปรับปรุงองค์ประกอบการบริหารความเสี่ยง
ทั่ ว ทั้ ง องค์ ก รทั้ ง 5 องค์ ป ระกอบ จะเป็ น พื้ น ฐานครอบคลุ ม
กระบวนการจั ด การยุ ท ธศาสตร์ แ ละการติ ด ตามกํ า กั บ ให้ มี
ความเป็นธรรมาภิบาล และสามารถนําไปใช้ในการจัดการกับองค์กร
ได้ทุกประเภท ทุกขนาดสินทรัพย์ อันจะสร้างความมั่นใจอย่าง
สมเหตุสมผลให้คณะผู้บริหารเข้าใจกระบวนการจัดการ และ
คาดการณผลลั พ ธ์ ที่ จ ะ นํ า ไปสู ่ ก ารบรรลุ เ ป้ า หมายได้ ดี
ทั้งนี้ หลักการในการบริหารความเสี่ยง 20 ข้อ ซึ่งเป็นองค์ประกอบ
ของ 5 เส้นเกลียว รายละเอียด ดังนี้

From this picture expressed that blue spiral line (defining
strategy and business goals) green spiral line (results of
operations) and purple spiral line (review and revision)
considered general process that occur in the organization
while the strands yellow (governance and corporate culture)
and red spiral lines (Information, communication and reporting)
expressed the basic components that support risk management
within the organization. The COSO 2017 framework that
improves risk management components across the organization.
The 5 elements will form the basis covering the strategic
management process and monitoring corporate governance
and can be used to manage all types of organizations every
asset size which will build confidence like It is reasonable
for the management team to understand the management
process and predict the results Leads to achieving the goal
well. The 20 risk management principles, which are components
of the 5 spirals as follows.
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• การก�ำกับดูแลและวัฒนธรรมองค์กร

• Governance and Organizational Culture

การก�ำกับดูแลและวัฒนธรรมองค์กรถือเป็นพื้นฐานของอีก
4 องค์ประกอบหรือ 4 เส้นเกลียวที่เหลือ การก�ำหนดโครงสร้าง
การก�ำกับ ดูแลถือเป็นการก�ำหนดกรอบการด�ำเนินงานในการ
บริหารความเสี่ยงของ องค์กรเพื่อให้เกิดการบริหารความเสี่ยง
ทีเ่ ป็นรูปธรรม บทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง
มี ความชัดเจนและเกิดวัฒนธรรมองค์กรทีเ่ น้นแนวคิดและหลักการ
ของการบริหารความเสี่ยงเมื่อต้องมีการ วิเคราะห์และตัดสินใจ
หลักการ 5 ข้อเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลและวัฒนธรรมองค์กร
มีดังนี้
1. ก�ำกับดูแลโดยคณะกรรมการบริษทั - คณะกรรมการบริษทั
มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลกลยุทธ์ของ องค์กร รวมถึง
รับผิดชอบ ด้านการก�ำกับดูแลและสนับสนุนผู้บริหาร
ขององค์ ก ร เพื่ อ ให้ ส ามารถ ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ให้ บ รรลุ
ตามกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ ได้ก�ำหนดไว้
2. ก�ำหนดโครงสร้างการด�ำเนินงานภายในองค์กร - องค์กร
มีการก�ำหนดโครงสร้างการด�ำเนินงานที่ เหมาะสม เพื่อ
ให้สามารถบรรลุ กลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจได้
โดยการก� ำ หนดโครงสร้ า งการด� ำ เนิ น งานนั้ น จะต้ อ ง
พิจารณาจากกลยุทธ์และเป้าหมาย ได้ก�ำหนดไว้ ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ ขนาดขององค์กร แหล่งทีต่ งั้ ผลิตภัณฑ์/
บริการ ช่องทางการจ�ำหน่าย อ�ำนาจหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
สายงานการบั ง คั บ บั ญ ชาและการรายงาน รวมถึ ง
ข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง
3. ก�ำหนดวัฒนธรรมองค์กรที่พึงประสงค์ - องค์กรมีการ
ก�ำหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพื่อน�ำไปสู่ วัฒนธรรม
ที่พึงประสงค์ขององค์กรในที่สุด โดยผู้บริหารต้องเป็น
ผู้น�ำในการแสดงพฤติกรรมดังกล่าว และให้ความส�ำคัญ
กั บ การท� ำ ธุ ร กิ จ และการด� ำ เนิ น การที่ มี ม าตรฐานท่ี ดี
ผู้บริหารระดับกลางต้องเป็น ผู้เช่ื่อมประสานระหว่าง
ผู ้ บ ริ ห ารกั บ พนั ก งานและน� ำ กลยุ ท ธ์ แ ละเป้ า หมาย
ทางธุรกิจมาแปลงเป็น แผนการด�ำเนินงานที่สอดคล้อง
รวมทั้ ง มี ก ารควบคุ ม ดู แ ลให้ พ นั ก งานปฏิ บั ติ ต ามแผน
และเป้าหมายที่ ได้ก�ำหนดไว้
4. ยึดมั่นกับค่านิยมขององค์กร - องค์กรยึดมั่นต่อค่านิยม
ขององค์กรที่ได้ก�ำหนดไว้ และสร้างให้ บุคลากรมีความ
ตระหนักถึงความ เสี่ยงในการท�ำงานของตน มีการน�ำ
ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ จะได้รับไปประกอบการ
ตัดสินใจจนเป็นกิจวัตร
5. สรรหา พัฒนา รักษา บุคลากรที่มคี วามสามารถ - องค์กร
ยึดมัน่ ในการสร้างบุคลากรทีม่ ขี ดี ความสามารถทีจ่ ะน�ำพา
ให้องค์กร สามารถบรรลุกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจได้
และมีการจัดท�ำ แผนสืบทอดต�ำแหน่ง

Governance and corporate culture are considered the
basis of 4 elements or 4 spirals remaining defining structure
supervision constitutes the framework for risk management
of organization to achieve risk management concrete the
roles and responsibilities of all parties involved are clarity
and creating an organizational culture that emphasizes the
concepts and principles of risk management when there is
a need to analyze and making decision.
The 5 principles regarding governance and organizational
culture are as follows:
1. Supervised by the Board of Directors - Has a duty to
oversee the strategy of the organization including
responsible for overseeing and supporting executives
of the organization to enable Achieve business
according to the strategy and business objectives
that have been defined.
2. Define the operational structure within the organization
- defined an appropriate operational structure to be
able to achieve business strategies and objectives.
Defining the structure of the operations must be
considered from the strategies and goals that have
been defined size of organization, location, product
/ service Distribution channels Authority and
responsibility division of supervision and reporting
including related requirements.
3. Define desirable organizational culture - The
organization has established desirable behavior
to lead to the desired culture of the organization.
The executive must be a rold model and give
importance to doing business and operations with
good standards. Middle management must be The
coordinator between management and employees
and implementing strategies and goals business
to convert to consistent action plans as well as
controlling and supervising the employees to comply
with the plan and the set target.
4. Adhere to the values of the organization - The
organization adheres to the values of the organization
that has been specified and creates personnel to
be aware of the risk in their work. There are risks and
rewards that will get to make decisions until routine.
5. Recruiting, developing, and retaining talented
personnel - the organization is committed to creating
capable personnel to lead the organization able
to achieve business strategies and goals also, have
preparation succession plan.
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• การก�ำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายท�ำธุรกิจ

• Strategy and Goal Setting

การบริหารความเสี่ยงจะถูกบูรณาการเข้าไปกับแผนกลยุทธ์
ขององค์กร โดยถูกผนวกเข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง ของกระบวนการ
การก�ำหนด กลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ การท�ำความเข้าใจ
สภาวะแวดล้อมในการ ประกอบธุรกิจจะช่วยให้องค์กรสามารถระบุ
ปัจจัยทั้งภายในและภายนอก องค์กรและความเสี่ยงที่จะตามมา
องค์กรจึงต้องมีการก�ำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ควบคู่
ไปกับการก�ำหนดกลยุทธ์ขององค์กร เป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์
ทางธุรกิจเป็นเครือ่ งมือทีช่ ว่ ยน�ำกลยุทธ์ทกี่ ำ� หนดไว้มาแปรเป็นกรอบ
ในการด�ำเนินงาน การ ก�ำหนดแผนการด�ำเนินงาน การจัด ล�ำดับ
ความส�ำคัญของกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์กร และการบริหาร
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
หลักการ 4 ข้อเกี่ยวกับการก�ำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายทาง
ธุรกิจ มีดังนี้
1. วิเคราะห์การประกอบธุรกิจ - องค์กรต้องพิจารณาผลกระทบ
ที่อาจจะเกิดขึ้นจากบริบทในการ ประกอบธุรกิจต่อภาพ
ความเสี่ยงรวมของบริษัท (Risk Profile) โดยพิจารณา
ทั้งปัจจัยภายนอก องค์กร (สังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อม การเมือง และ กฎหมาย) และปัจจัยภายใน
องค์กร (เงินกองทุน สินทรัพย์ บุคลากร กระบวนการ
ระบบงาน ระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยี)
2. ก�ำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ - องค์กรมีการ
ก�ำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ซึ่งจะช่วยให้สามารถ
สร้างคุณค่า รักษาคุณค่า และก่อให้เกิดการตระหนัก
ในคุณค่าขององค์กรที่มีได้ โดยมีการ ก�ำหนดระดับ
ความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ในระดับองค์กร และระดับย่อย
3. ประเมินทางเลือกทีเ่ ป็นไปได้ - องค์กรมีการประเมินกลยุทธ์
ทางเลือกต่างๆ รวมถึงวิเคราะห์ ผลกระทบทั้งเชิงบวก
และเชิงลบทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ จากการเลือกใช้แต่ละกลยุทธ์
ต่อภาพความเสีย่ งรวม
4. ก�ำหนดเป้าหมายทางธุรกิจ - องค์กรมีการก�ำหนดเป้าหมาย
ทางธุรกิจซึง่ สอดคล้องและสนับสนุนกล ยุทธ์ของบริษทั ใน
ทุกระดับ โดยเป้าหมายทางธุรกิจที่จะก�ำหนดนั้นควร
ครอบคลุมด้านการเงิน ลูกค้า การด�ำเนินงาน การปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย ประสิทธิผล เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Risk management will be integrated into the organization’s
strategic plan by being included as part of the process
defining business strategies and goals. Understanding the
business environmental helps the organization to identify
both internal and external factors. The organization must
therefore have a set of acceptable levels of risk along with
the organization’s strategy, goals, or business objectives.
These will help organization is able to implement the strategies
into the operational framework, formulate operational plans,
prioritize activities within the organization, and manage risks.
The 4 principles regarding strategy and goal setting are
as follows:
1. Analyze business operations - organizations must
consider the impact that may arise from the context
of operate the business towards the risk profile of the
company by considering both external factors (society,
technology, economy, environment, politics and law)
including internal factors (funds, assets, personnel,
processes system, information system and technology).
2. Define acceptable risk levels - The organization has
established an acceptable risk level that helps to
create value, preserve value and create organization’s
value awareness by setting acceptable risk at the
organizational and sub-level levels.
3. Access Possibility Options - the organization evaluates
strategies options including analysis the expected
positive and negative impacts of each strategy
selection per total risks.
4. Set business goals - The organization has set business
goals which is consistent and supports strategy of the
company in at all levels. The business goals should
be covered finance, customers, operations, legal
compliance, effectiveness, technology and innovation.
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• ผลการด�ำเนินงาน

• Performance

องค์กรมีการระบุและประเมินความเสี่ยงซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ต่อความสามารถขององค์กรใน การบรรลุกลยุทธ์และเป้าหมาย
ทาง ธุ ร กิ จ ที่ ไ ด้ ก� ำ หนดไว้ ในการจั ด ล� ำ ดั บ ความส� ำ คั ญ ของ
ความเสี่ยงเหล่านี้ ควรพิจารณาจากผลกระทบที่จะเกิดขึ้นควบคู่
ไปกับระดับความเสี่ยงที่ ยอมรับได้ขององค์กรที่ได้ก�ำหนดไว้
จากนัน้ จึงเลือกมาตรการบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม และติดตาม
ผลการด�ำเนินงานอย่างใกล้ชิด กระบวนการ บริหารความเส่ี่ยง
ดังกล่าวจะช่วยให้องค์กรเห็นภาพความเส่ียงรวมของความเส่ี่ยง
ท่ี่องค์กรมีอยู่ ส�ำหรับการด�ำเนินการเพ่ือให้บรรลุกลยุทธ์และ
เป้าประสงค์ขององค์กร

The organization has identified and evaluated risks
that may affect the ability of the organization in achieving
strategies and goals. In order of prioritize importance these
risks should consider the effects that will occur together
along with the level of risk that acceptance of the established
organization, then choose the appropriate risk management
measures. Monitoring performance close helps the
organization to visualize the overall risks for implementing to
achieve the organization’s strategy and objectives.

หลักการ 5 ข้อเกี่ยวกับผลการด�ำเนินงาน มีดังนี้
1. ระบุความเสี่ยง - องค์กรมีการระบุความเสี่ยงซึ่งจะ
ส่ ง ผลกระทบต่ อ การด� ำ เนิ น การเพื่ อ ให้ บ รรลุ ก ลยุ ท ธ์
และเป้าหมายทางธุรกิจที่ ได้ก�ำหนดไว้นอกเหนือจาก
ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน แล้ว ยังควร
ต้ อ งพิ จ ารณาถึ ง ความเสี่ ย งอุ บั ติ ใ หม่ ร วมถึ ง การ
เปลีย่ นแปลงในอนาคตอันเนือ่ งมาจาก เทคโนโลยีใหม่ แนว
โน้มการเปลีย่ นแปลงทางสังคม การใช้ชวี ติ และพฤติกรรม
ของผู้บริโภค การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
2. ประเมินผลกระทบของความเสีย่ ง - องค์กรมีการประเมิน
ผลกระทบของความเสีย่ งทีไ่ ด้ระบุไว้โดย ประเมินผลกระทบ
ต่อเป้าหมายทางธุรกิจแต่ละเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้และ
เป้าหมายรวมระดับองค์กร และพิจารณาความน่าจะเป็น
ในการเกิดความเสีย่ งทีไ่ ด้ระบุไว้ ควบคูก่ นั
3. จัดล�ำดับความส�ำคัญของความเสี่ยง - องค์กรมีการ
จั ด ล� ำ ดั บ ความส� ำ คั ญ ของความเสี่ ย ง เพื่ อ จะได้ ใ ช้
ประกอบการเลื อ กมาตรการตอบสนองความเสี่ ย งที่
เหมาะสมกับแต่ละความเสีย่ งและสภาวะแวดล้อม
4. ด�ำเนินการตอบสนองความเสีย่ ง - องค์กรระบุมาตรการ
ตอบสนองความเสี่ยงและพิจารณาคัดเลือก มาตรการ
ทีเ่ หมาะสม ในการ พิจารณาตัดสินใจมาตรการตอบสนอง
ความเสี่ยงนั้น องค์กรควรค�ำนึงบริบทในการประกอบ
ธุรกิจ ต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ ความคาดหวัง
ของผูม้ สี ว่ นได้เสียของ องค์กร ระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้
และความรุนแรงของความเสีย่ ง ประกอบการตัดสินใจ
5. ประเมินความเสีย่ งในภาพรวม - องค์กรมีการจัดท�ำภาพ
ความเสีย่ งรวมของบริษทั และประเมิน สถานะความเสีย่ ง
และภาพความเสีย่ งรวมในปัจจุบนั โดยควรมีการพิจารณา
ในภาพรวมของกลยุ ท ธ์ ภ าพรวมของเป้ า หมายทาง
ธุรกิจระดับองค์กร เป้าหมายทางธุรกิจในด้านต่าง ๆ
และความเสีย่ งที่ เกีย่ วข้อง
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The 5 principles regarding performance are as follows:
1. Identify risks - The organization has identified risks
which will affecting the operations to achieve
business strategies and goal. Also, They should
consider emerging risks, including future changes due
to new technology trends of social change, lifestyle
and consumer behavior. political change.
2. Assess the impact of risk - the organization has
assessed the risks that effected to business goal,
corporate goals and also consider the probability in
the occurrence of specified risks,
3. Prioritize risks - the organization has prioritize risks In
order to use assembly to choose the risk response
measures that suitable for each risk and environment.
4. Operate risk response - the organization specifies
risk response measures and selects measures that is
appropriate for suppoting decision-making. Also,
they should consider expenses and benefits to be
expected of the organization’s stakeholders, the
acceptable risk level and the severity of the risk
decision.
5. Assessing overall risks - The organization prepares
the overall risks of the company and assesses
risk status and the current risks which should be
considered in the overall strategy, overview of
business goals at the organizational level, business goals
in various fields and related risks.

• การทบทวนและการปรับปรุงแก้ ไข

• Review and Revision

การทบทวนความสามารถในการบริ ห ารความเสี่ ย งและ
การบริ ห ารความเสี่ ย งที่ ไ ด้ ท� ำ ไป รวมถึ ง ผลการด� ำ เนิ น งาน
ขององค์กรเทียบกับเป้าหมายที่ได้ก�ำหนดไว้จะช่วยให้องค์กร
สามารถประเมินขีดความสามารถในการบริหารความเสี่ยงที่มี
ในปัจจุบัน รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขที่ควรด�ำเนินการเพื่อให้
การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างคุณค่าให้กับองค์กร
ได้ในระยะยาว ทั้งในกรณีปรกติและกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญ
หลักการ 3 ข้อเกี่ยวกับการทบทวนและการปรับปรุงแก้ไข
มีดังนี้
1. ประเมินการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�ำคัญ - องค์กรมีการ
ระบุการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกที่ อาจจะ
ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อกลยุทธ์และเป้าหมาย
ทางธุ ร กิ จ ที่ ไ ด้ ก� ำ หนดไว้ ร วมทั้ ง ประเมิ น ผลกระทบ
จากการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว
2. ทบทวนความเสี่ ย งและผลการด� ำ เนิ น งาน - องค์ ก ร
ทบทวนผลการด� ำ เนิ น งานที่ เ กิ ดขึ้ น และวิ เ คราะห์
ถึงความเสี่ยงที่ท�ำให้ผลการ ด�ำเนินงานไม่เป็นไปตามที่
ได้กำ� หนดไว้ รวมทัง้ วิเคราะห์ความเสีย่ งที่ องค์กรมีอยูเ่ ทียบ
กับระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ รวมถึงความถูกต้องในการ
ประเมินมูลค่าความเสีย่ ง ขององค์กร
3. ทบทวนปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง - องค์กรทบทวน
การบริหารความเสีย่ งทีไ่ ด้ดำ� เนินการไปแล้ว และประเมิน
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการด�ำเนินการเพือ่ การ
ปรับปรุงแก้ไขในอนาคต รวมถึงพิจารณาเทคโนโลยีใหม่
ทีอ่ าจน�ำมาใช้เป็นเครือ่ งมือเพือ่ ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการบริหารความเสี่ยง การปรับโครงสร้าง
องค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และสภาวะแวดล้อม
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป การทบทวนระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้
การพิจารณาความเสี่ยงอุบัติใหม่ ประกอบการบริหาร
ความเสี่ยงในอนาคต ประสิทธิภาพของการสื่อสาร และ
การเปรียบเทียบการ บริหารความเสีย่ งกับองค์กรอืน่ ๆ

Review risk management capabilities and risk management
that has been done including the performance of the
organization compared to set goals will help the organization
to assess the current risk management capability, including
improvements that should proceed to opinion management
risk is a tool that helps create value for the organization in
the long run. In both normal and changing circumstances
which may have a significant impact
The 3 principles regarding review and revision are as
follows:
1. Assess significant changes - the organization has
identified both internal and external changes that may
have a significant impact on the business strategy and
goals, including assess the consequence of changing.
2. Review risks and results of operations - the
organization reviews the results of operations and
analyze the risk that making unexpected result,
including the risk analysis that the organization exists
compared with acceptable risk levels. Including the
accuracy in assessing the value of the organization’s risk.
3. Revise risk management - The organization reviews
the risk management that has been implemented
, assess the efficiency and the effectiveness of the
actions for future improvements including considering
new technology that may be used as a tool to helps
increase efficiency and effectiveness in risk management.
Organizational structure adjustment to be consistent
with strategy and environment, changed review
of acceptable risk levels, considering of new risks,
administrative operations, future risk communication
efficiency and comparison risk management with
other organizations.
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• ข้อมูล การสื่อสาร และการรายงานผล

• Information, Communication, & Reporting

การสื่อสารเพื่อให้ได้รับข้อมูลและสื่อสารข้อมูลที่มีอยู่ให้ทั่วถึง
ทั้งองค์กร เป็นกระบวนการที่ต้อง เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและท�ำซ�้ำ
จนเป็นกิจวัตร เพื่อให้ผู้บริหารสามารถน�ำข้อมูลที่ได้รับทั้งจาก
ภายในภายนอก ไปใช้ประกอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
นอกจากนี้องค์กรควรต้องมีการใช้ประโยชน์จากระบบ สารสนเทศ
ในการเก็บรวมรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดการข้อมูลและ
สารสนเทศที่มีอยู่
หลักการ 3 ข้อเกี่ยวกับข้อมูล การสื่อสาร และการรายงานผล
มีดังนี้
1. น�ำข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุน
การบริหารความเสีย่ ง - องค์กรควรใช้ ประโยชน์จากระบบ
เทคโนโลยี สารสนเทศทีม่ อี ยู่ มีการน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์
เพื่อหาข้อมูลเชิงลึก รวมถึงมีการเก็บรวบรวมสารสนเทศ
ส�ำคัญที่เกี่ยวข้อง อาทิสภาพรวมของตลาด อัตราการ
เจริญเติบโต ผลประกอบการโดยรวม ข้อมูลการประกอบ
ธุรกิจของคูแ่ ข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน แนวโน้มการเติบโต
ของธุรกิจ หรือแนวโน้มการด�ำเนินการด้านบริหารความเสีย่ ง
ในอนาคต
2. พัฒนาช่องทางการสือ่ สารข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง - องค์กรควรมี
การใช้ช่องทางการสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสนับสนุน
การด�ำเนินการ บริหารความเสี่ยงในองค์กร และสื่อสาร
ข้อมูลที่ส�ำคัญไปยังผู้เกี่ยวข้อง อาทิ ระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้ขององค์กร กลยุทธ์และ เป้าหมายในการ
ประกอบธุรกิจ ความส�ำคัญของการบริหารความเสีย่ งในงาน
ต่างๆ และพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์ของบุคลากรในองค์กร
3. รายงานผลเกีย่ วกับความเสีย่ ง วัฒนธรรมองค์กร และผล
การด�ำเนินงานไปยังผูบ้ ริหารและพนักงานใน ทุกหน่วยงาน
- องค์กร ควรต้องมีการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหาร
ความเสี่ยง การพัฒนา วัฒนธรรมองค์กรให้พนักงาน
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความ เสี่ยงในงานของตน
และน� ำ การ บริ ห ารความเสี่ ย งไปใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ
ในการท�ำงาน รวมถึงมีการสื่อสารผลการด�ำเนินงานและ
ผลการ บริหารความเสี่ยงไปยังบุคลากรทุกระดับรวมถึง
องค์กรภายนอกทีเ่ กีย่ วข้อง

Communication is used to receive information and
communicate information thoroughly the organization.
The process must occur continuously and repeat until it was
a routine and also executives can use the information both
of internal and external to analyze risk management. Besides,
the organizations have to use of the Information system to
collect, analyze, synthesize and manage existing data and
information.
There are 3 principles regarding data, communication
and reporting as follows;
1. Apply information and use information technology
systems to support risk management - the organizations
should bring technology systems and existing useful
information to find insights data Including the
collection of important information related such as the
overall market condition, rate of grow, overall earnings
business data benchmark in the market, business
growth trend or the trend of risk management in the
future.
2. Develop additional communication channels the organizations should have various communication
channels to support implementation of risk management
in the organization and communicate important
information to relevant parties such as risk level
acceptable organization, strategy, and business goals ,
the importance of risk management in various tasks and
desirable behavior of personnel in the organization.
3. Reporting risk, corporate culture and operating
performance to executives and employees in all
departments - the organization should have to report
risk, developing, a corporate culture to employees
so that they will have knowledge and understanding
about risk in their work and use risk management as a
tool in work including communication of the operating
results and risk management results to personnel at all
levels, including relevant external organizations.
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การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบ
ต่อยุทธศาสตร์องค์กร

Analysis of Risks Affecting Corporate
Strategy

จากการวิเคราะห์ความเสีย่ งทัง้ 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ความเสีย่ ง
ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ
(Operation Risk) 3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) และ
4) ความเสีย่ งด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)
พบว่า ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์องค์กร ดังนี้

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:

ความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์

ปัจจัยเสี่ยง

กลยุทธ์
(Strategic Risk)

ย1. พัฒนาทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจและสังคม

• S1 โครงการลงทุนใหม่ไม่ส�ำเร็จตามเป้าหมาย

ปฏิบัติการ
(Operation Risk)

ย1. พัฒนาทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจและสังคม
ย2. สรางความสัมพันธ์กับลูกคาและผูมีสวนไดเสีย
ย3. พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
ย4. พัฒนาระบบงาน เทคโนโลยี ดิจิทัล และนวัตกรรม

• O1 ภาพลักษณ์องค์กรและความพึงพอใจมี

ด้านการเงิน
(Financial Risk)

ย5. บริหารจัดการการเงินให้มีประสิทธิภาพ

• F1 ผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ
ข้อบังคับ
(Compliance Risk)

ย.6 ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

• C1 การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ

ภายใต้แผนทีค่ วามเสีย่ งเชิงยุทธศาสตร์ สามารถระบุ วิเคราะห์
และประเมินปัจจัยเสีย่ งและสาเหตุ ตามเกณฑ์ประเมินระดับความ
รุนแรงของความเสี่ยง ปี 2562 ประกอบด้วย
1) ปั จ จั ย เสี่ ย งระดั บ สู ง และสู ง มาก มี 4 ปั จ จั ย เสี่ ย ง
7 สาเหตุ ซึ่งบริหารจัดการด้วยการจัดท�ำแผนจัดการ
ความเสี่ยง 4 แผน
2) ปัจจัยเสี่ยงระดับปานกลาง ซึ่งบริหารจัดการภายใต้
การควบคุมภายในตามฐาน ความเสี่ยง มี 8 สาเหตุ

•
•
•
•

แนวโน้มลดลง
O2 การด�ำเนินการไม่ครบตามมาตรฐานอาคาร
O3 การบริหารจัดการด้าน IT ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย
O4 ความไม่ประสิทธิภาพของระบบ RFID
O5 การพัฒนาบุคลากรไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ขององค์กร

ที่เกี่ยวข้องมีแนวโน้มสูงขึ้น

According to the strategic risk roadmap, it can be identified,
analyzed, assessed the risk factors and causes In
accordance with the criteria for assessing the severity of the
risk in 2019, consisting of
1) There are 4 risk factors, high and very high.
7 reasons which are managed by creating 4 risk
management plans.
2) Medium risk factors Which is managed under
Internal control according to risk base has 8 causes .
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จากผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อน�ำมาประเมินผลระดับ
ความรุ น แรงของความเสี่ ย ง สรุ ป เป็ น แผนบริ ห ารความเสี่ ย ง
ในปี 2562 จ�ำนวน 4 แผน และสามารถด�ำเนินการได้ส�ำเร็จ
ครบทุกแผน ท�ำให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้แก่
1. แผนเร่งรัดโครงการลงทุนใหม่
2. แผนบูรณาการความเสี่ยงและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. แผนพัฒนาบุคลากร
4. แผนบริหารผลประกอบการ
นอกจากนี้ ในปี 2562 ธพส. ได้ทบทวนแผนการบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) เพื่อเตรียม
ความพร้อมส�ำหรับสถานการณ์วิกฤตที่อาจส่งผลต่อการด�ำเนิน
งานของ ธพส. โดยครอบคลุมการปฏิบัติทั้งที่เกี่ยวข้องกับระบบ IT
และ Non IT ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรจะสามารถแก้ไขการ
หยุดชะงักของกระบวนการปฏิบัติงานที่ส�ำคัญได้อย่างเป็นระบบ
โดยครอบคลุม 4 เหตุการณ์ ได้แก่
1. แผนบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจจากเหตุการณ์ลอบวาง
ระเบิดและก่อเหตุด้วยวัตถุระเบิด
2. แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจจากเหตุการณ์จาก
เหตุการณ์มวลชนก่อความไม่สงบ การชุมนุมของฝูงชน
3. แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจอุบัติการณ์ เกิดการ
ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงในบุคคล
4. แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ส�ำหรับศูนย์พักพิง
ชั่วคราว กรณีเกิดน�้ำท่วม
ซึง่ ได้มกี ารฝึกซ้อมเหตุการณ์จำ� ลอง เช่น เหตุการณ์กอ่ การร้าย
ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และฝึกซ้อมกู้คืนระบบ IT (DR-SITE)
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According to the risk analysis results after evaluating
the severity of the risk Summary is a risk management plan.
In the year 2019, amount 4 plans and can be implemented
successfully complete all plans resulting in acceptable risk
levels, namely;
1. Intensive Plan for New Investment Projects
2. Risk and information technology integration plan
3. Personnel development plan
4. Performance management plan
In addition, in 2019, DAD reviewed the Business Continuity
Plan (BCP) in order to prepare for a crisis situation that may
affect the operations of the Bank. Related to IT systems
and Non IT. This is to ensure that the organization is able to
resolve the systematic disruption of key operations, covering
4 events including
1. Business continuity management plan due to
bombings and explosives
2. Business continuity management plan from insurgent
mass incidents Mob gathering
3. Business continuity management incidence
plan caused by a serious contagious disease in
individuals
4. Business continuity management plan for temporary
shelter In the event of a flood
Which has rehearsed simulation events such as terrorist
incidents Practice fire evacuation And rehearsing the
recovery of the IT system (DR-SITE).

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อวัตถุประสงค์
และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 ของ ธพส. ได้ก�ำหนดทิศทางองค์กร และเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ตามหลัก BSC
ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แผนที่ยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)
เพือ่ ให้การบริหารความเสีย่ งเชิงยุทธศาสตร์สามารถเสริมสร้าง
มู ล ค่ า องค์ ก รภายใต้ เ ป้ า หมายแผนยุ ท ธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.
2561-2565) ธพส. ได้มกี ารก�ำหนดแผนทีค่ วามเสีย่ งเชิงยุทธศาสตร์
(Risk Scorecard) ดังภาพที่ 3 แสดงปัจจัยขับเคลื่อนความเสี่ยง
(Risk Driver) ปี 2561-2565 ที่มีผลต่อมูลค่าองค์กร (ก�ำไรสุทธิ)
ประกอบด้วย 5 ปัจจัยขับเคลื่อนความเสี่ยง ซึ่งเป็นแหล่งที่มา
ของความเสี่ยง ดังนี้
1. ความเสี่ยงทางโอกาสของธุรกิจ ประกอบด้วย 3 ประเด็น
ความเสี่ยง คือ
• ความสามารถในการท�ำก�ำไร
• ความสามารถในการบริหารสภาพคล่อง
• ความสามารถในการบริหารหนี้
2. ความเสี่ ยงทางการลงทุน ประกอบด้วย 2 ประเด็ น
ความเสี่ยง คือ
• ความสามารถในการลงทุนโครงการใหม่
• ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน

3. ความเสีย่ งทางคุณภาพผลิตภัณฑ์ และบริการ ประกอบด้วย
2 ประเด็นความเสี่ยง คือ
• ประสิทธิภาพของระบบอาคาร และระบบสาธารณูปโภค
(การมีมาตรฐาน)
• คุ ณ ภาพการบริ ก าร/นวั ต กรรมบริ ก าร/การสร้ า ง
ความสัมพันธ์กับลูกค้า
4. ความเสี่ยงทางกระบวนการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
3 ประเด็นความเสี่ยง คือ
• ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การองค์ ก ร/ความต่ อ เนื่ อ งใน
การด�ำเนินธุรกิจ/การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
• ประสิทธิภาพการบริหารสัญญา
• ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ Outsource
5. ความเสี่ยงทางโครงสร้างองค์กร ประกอบด้วย 2 ประเด็น
ความเสี่ยง คือ
• Competency ของบุ ค คลในองค์ ก ร/การเรี ย นรู ้
ขององค์กร
• สมรรถนะของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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ภาพที่ 2 แผนที่ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. 2561-2565
ธพส. ก�ำหนดกลยุทธ์จดั การความเสีย่ งในมิตคิ วามเสีย่ งภายใต้
Risk Scorecard ดังนี้
มิติความเสี่ยงด้านการเงิน รองรับยุทธศาสตร์ที่ 1 และ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)
ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์จัดการความเสี่ยง ดังนี้
1.1 กลยุทธ์เพิม่ ก�ำไร ต้องมีการเร่งรัดพัฒนาและบริหารจัดการ
โครงการให้ด�ำเนินการแล้วเสร็จ โดยเฉพาะโครงการที่ราชพัสดุ
ที่มีศักยภาพ ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ก่อให้เกิดผลตอบแทน
ทีเ่ หมาะสมและการสร้างก�ำไรในอนาคต อย่างไรก็ตาม อาจมีความเสีย่ ง
ด้านต้นทุนและค่าใช้จ่ายการลงทุนที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งอาจมีภาระ
จากโครงการใหม่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้อาจขาดประสิทธิภาพในการ
ให้บริการ เนื่องจากมีอัตราก�ำลังและ Competency ของบุคลากร
ไม่สอดคล้องกับภาระงานทีเ่ พิม่ ขึน้ ตลอดจนกระบวนการปฏิบตั งิ าน
ที่มีอยู่ไม่รองรับแนวทางด�ำเนินงานของโครงการใหม่
1.2 กลยุทธ์ Enhancement ปรับปรุงการใช้ทรัพย์สิน ธพส.
ต้องส่งเสริมให้มีความถี่ในการใช้พื้นที่ให้เต็มศักยภาพ เช่น มีแผน
ธุรกิจศูนย์ราชการ เน้นการเพิ่มรายได้จากการจัดสรรพื้นที่เช่า
เชิงพาณิชย์ เพื่อให้ใช้พื้นที่ดังกล่าวเต็มประสิทธิภาพและสร้าง
รายได้อนาคต แต่ควรค�ำนึงถึงความเสี่ยงด้านขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของพื้นที่ ซึ่งยังคงมีข้อจ�ำกัดในเรื่องของเวลาการ
ให้บริการ (เฉพาะเวลาราชการ) อันจะกระทบต่อเป้าหมายด้านรายได้
พื้น ที่ เ ช่ า เชิ ง พาณิ ชย์ และยังส่งผลสืบ เนื่องให้เกิดปัญ หาการ
ค้างช�ำระ/เป็นหนีข้ องผูป้ ระกอบการ นอกจากนีย้ งั อาจมีความเสีย่ ง
ด้านคุณภาพบริการในประเด็นความพร้อมและความเหมาะสมของ
พื้นที่ต่อการประกอบกิจการ ส่งผลให้มีความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์
ตามมา
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1.3 กลยุทธ์เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย ต้องเพิ่มการหารายได้
ในพื้นที่เชิงพาณิชย์โดยมุ่งเน้นผู้เช่าที่เป็นส�ำนักงาน/บริการที่มีคน
มาใช้บริการ และจัดการค่าใช้จา่ ยบริหาร ธพส. อย่างคุม้ ค่า แต่อาจ
มีความเสี่ยงด้านคุณภาพบริการ โดยเฉพาะประเด็นการด�ำเนิน
โครงการยังไม่ตอบสนองกับความต้องการ และการคาดหวังของ
ผูใ้ ช้บริการทัง้ หน่วยราชการ ผูป้ ระกอบการ และผูใ้ ช้บริการ ซึง่ อาจส่ง
ผลกระทบต่อความสามารถในการสร้างรายได้ และบริหารค่าใช้จา่ ย
ให้เป็นไปตามประมาณการ
มิติความเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์และบริการ รองรับยุทธศาสตร์ที่
2 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ประกอบด้วย
3 กลยุทธ์จัดการความเสี่ยง ดังนี้
2.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาด ต้องเร่งประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารการตลาดเชิงรุก เพื่อสร้างความรับรู้ในแบรนด์อย่างชัดเจน
อย่างไรก็ตามมีความเสีย่ งด้านการเงินทีเ่ ป็นผลมาจากค่าใช้จา่ ยใน
การด�ำเนินการเพิ่มสูงขึ้นตลอดจนด้านประสิทธิผลของการสื่อสาร
และสร้างความรับรู้เกี่ยวกับธุรกิจศูนย์ราชการ ขาดมาตรการส่ง
เสริมทางการตลาดที่จะจูงใจผู้ประกอบการ จึงส่งผลให้พื้นที่ไม่ถูก
ใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ/ไม่มผี เู้ ช่า ซึง่ จะกระทบต่อเป้าหมายด้าน
รายได้พื้นที่เช่าเชิงพาณิชย์
2.2 กลยุ ท ธ์ ศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ โ ครงการและส่ ง มอบ
ต้องเร่งศึกษาความเหมาะสมในโครงการที่มีความพร้อม แต่อาจ
มีความเสี่ยงด้านการไม่ได้รับอนุมัติให้ด�ำเนินโครงการ เนื่องจาก
ความไม่คุ้มค่าของโครงการ และแนวทางการลงทุนโครงการไม่
เหมาะสมและอาจก่อให้เกิดภาระรายจ่ายผูกพันกับองค์กรระยะยาว
รวมทั้งภาระหนี้ในอนาคต

2.3 กลยุทธ์สร้าง Branding ต้องก�ำหนดต�ำแหน่งทางการ
ตลาดให้ชดั เจน ผ่านการสร้างแบรนด์ แต่อาจมีความเสีย่ งด้านความ
สามารถในการตอบสนองความต้องการ และความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะประเด็นประสิทธิผลของการจัดการ
ตาม Voice of Customer และการจัดการนวัตกรรมการบริการ
ขององค์กร ซึ่งอาจจะกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร จึงจ�ำเป็น
ต้องจัดให้มีโครงการ เพื่อลดความเสี่ยงในการตอบสนองความ
ต้องการและความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้เสีย ตลอดจนกิจกรรมเพือ่
เสริมสร้างความพึงพอใจของลูกค้า
มิติด้านกระบวนการ รองรับยุทธศาสตร์ที่ 3 ภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์
จัดการความเสี่ยง ดังนี้
3.1 กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการและการสร้าง
มาตรฐาน ต้องมีมาตรฐานการบริหารจัดการอาคาร และบริการ แต่
อาจมีความเสีย่ งด้านประสิทธิผลการด�ำเนินงานหรือการบริการภาย
ใต้มาตรฐาน โดยเฉพาะในประเด็นการก�ำกับดูแลให้ Outsource
สามารถด�ำเนินงาน/ให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานที่ก�ำหนด ซึ่ง
อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพบริการโดยรวม และอาจมีความเสี่ยง
ด้านการละเมิดสัญญา จนท�ำให้เกิดข้อพิพาทกับคูส่ ญั ญา/พันธมิตร
ผู้ร่วมให้บริการ
3.2 กลยุทธ์ Project Management ต้องเตรียมทีมงาน
เพื่อบริหารโครงการก่อสร้างให้ด�ำเนินการได้ตามแผนและส่งมอบ
โครงการได้ตามที่ก�ำหนด เพื่อให้สามารถบริหารโครงการได้อย่าง
มีประสิทธิผล ภายหลังจากบรรลุเป้าหมายการได้รบั อนุมตั โิ ครงการ
ให้ดำ� เนินการ แต่อาจมีความเสีย่ งด้านประสิทธิผลของโครงการ โดย
เฉพาะประเด็นการด�ำเนินงานล่าช้ากว่าแผน อาจส่งผลให้มีภาระ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น หรือ การบริหารรายได้ต�่ำกว่าที่ประมาณการ
3.3 กลยุทธ์พัฒนาระบบฐานข้อมูลและโครงข่าย ต้องมี
โครงการที่รองรับตามแผน IT เช่นการพัฒนาระบบและโครงข่าย
คอมพิวเตอร์ ระบบความปลอดภัย มาตรฐานและการเชื่อมโยง
และเสริมสร้างความรู้และบุคลากรด้าน Digital แต่อาจมีความ
เสีย่ งด้าน IT โดยเฉพาะประเด็นความมัน่ คงปลอดภัยของฐานข้อมูล
อุปกรณ์และระบบงาน นอกจากนี้ยังอาจมีความเสี่ยงด้านความ
ไม่พร้อมหรือขาด Competency ด้าน ICT ของบุคลากร ท�ำให้
ไม่สามารถใช้ประโยชน์จาก ICT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ส่งผลต่อความคุ้มค่าต่อการลงทุนด้านICT กระทรวง
การคลัง โดยส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ จึงมีการ
ก�ำหนดให้มกี ารวิเคราะห์ความคุม้ ค่า/ประโยชน์ของการลงทุนด้าน
สารสนเทศ เพือ่ เป็นการสนับสนุนการตัดสินใจผูบ้ ริหาร เป็นการง่าย
ต่อการติดตามและประเมินผลและเป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน
การบริหารจัดการองค์กร

3.4 กลยุทธ์ Process Re-engineering ต้องมีการปรับปรุง
ระบบงาน และกระบวนการท�ำงานอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ สร้างความพึง
พอใจสูงสุดแก่ผใู้ ช้ประโยชน์อาคาร ธพส. จึงปรับกลยุทธ์การท�ำงาน
เชิงรุก เพื่อแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด ส่งผลให้ปัญหาข้อร้องเรียน
งานแจ้งซ่อมลดน้อยลง และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อศูนย์ราชการ
แต่อาจมีความเสี่ยงด้านประสิทธิภาพของระบบงาน/กระบวนการ
ปฏิบัติงาน และมาตรฐานการด�ำเนินงาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบย้อน
กลับในเชิงการท�ำงานข้ามสายงานไม่เป็นไปตามคาดหวัง
มิติด้านทรัพยากรองค์กร รองรับยุทธศาสตร์ที่ 4 และ 6
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ประกอบด้วย
3 กลยุทธ์จัดการความเสี่ยง ดังนี้
4.1 กลยุทธ์บริหารและพัฒนาบุคลากร ต้องมีการเสริมสร้าง
การจัดการความรูใ้ นองค์กร เพือ่ เป็นรากฐานการสร้างการเรียนรูใ้ น
องค์กร แต่อาจมีความเสี่ยงด้านความผูกพันในองค์กร ซึ่งจะส่งผล
ต่อความตระหนักรับรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรและการมีค่านิยม
ร่วมกัน รวมทั้งมีความเสี่ยงด้านการไม่สามารถน�ำความรู้ความ
สามารถแบบฝังลึก (Tacit Knowledge) ทีม่ อี ยูใ่ นแต่ละบุคคลมาใช้
กับองค์กรได้ ซึ่งอาจส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขัน และ
การด�ำรงอยู่อย่างยั่งยืนขององค์กร
4.2 กลยุทธ์การสร้างธรรมาภิบาล (CG Standard Guideline
/ Develop) และ กลยุทธ์Leadership (Training & Development)
ต้องด�ำเนินการภายใต้หลักความโปร่งใส แต่อาจมีความเสี่ยงด้าน
การขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ
และระหว่าง ธพส. กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้ความพยายาม
ทีจ่ ะด�ำเนินการอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย รวมทั้งภาพลักษณ์ขององค์กร
4.3 กลยุทธ์ตอบสนองต่อสังคมขององค์กร (CSR) ต้องด�ำเนิน
การภายใต้หลักความรับผิดชอบต่อสังคม แต่อาจมีความเสี่ยงด้าน
ภาพลักษณ์องค์กร ในประเด็นทีเ่ กิดการรับรูจ้ ากสังคมผิดพลาดหรือ
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมเชิงสังคมทีด่ ำ� เนินการ
รวมทั้งอาจท�ำให้ต้องเผชิญกับภาวะวิกฤติในแง่ของการถูกต่อต้าน
จากสังคม หรือความไม่เชื่อมั่นของสังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จึงอาจก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายในประเด็นที่ไม่คาดฝัน
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนบริหารความเสี่ยงของ ธพส. กับแผนยุทธศาตร์ปี 2561 - 2565
แผนยุทธศาตร์
แผนบริหารความเสี่ยง
ปี 2560 - 2564
ปี 2561 - 2565
วิสัยทัศน์
(Vision)
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์จัดการความเสี่ยง ปี 2562

องค์กรสมัยใหม่ในการพัฒนาทรัพย์สินของรัฐ บริหารความเสี่ยงเพื่อเสริมสร้างมูลค่าองค์กรอย่างยั่งยืน
ให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม
ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้
อย่างมืออาชีพ ตามหลักธรรมาภิบาล
1. เสริมสร้างผลตอบแทน และก�ำไรอย่างต่อเนื่อง
1. พัฒนาทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
บนฐานต้นทุนคุณภาพ
ทางเศรษฐกิจและสังคม
2. พัฒนาผลิตภาพการท�ำงาน บนฐานข้อมูลความเสี่ยง
2. ยกระดับการให้บริการและบริหารจัดการ
ที่เป็นระบบ
อาคารที่เป็นเลิศ
3. บริหารงานเชิงบูรณาการกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
3. พัฒนาระบบงานเทคโนโลยีให้ทันสมัย
และการปฏิบตั ิ ตามกฎระเบียบบนฐานกรอบแนวทาง GRC
4. พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
5. บริหารจัดการเงินให้มีประสิทธิภาพ
1. การเพิ่มขีดความสามารถในการลงทุน บนฐานการจัดการนวัตกรรมทางการเงิน
2. การสร้างโอกาสทางธุรกิจจากการบริหารรายได้ บนฐานการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์และเทคโนโลยีอย่างคุม้ ค่า
3. การพัฒนาธุรกิจ บนฐานการบริหารความต้องการ/ความคาดหวังของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. การสร้างองค์กรยั่งยืน บนฐานการพัฒนาการเรียนรู้ขององค์กร การบูรณาการ กระบวนการท�ำงาน
การบริหารศักยภาพบุคลากร และการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงสร้างสรรค์

ปัจจัยภายในองค์กร

การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามหลัก PRIMO - F Analysis แบ่งเป็น 6 ด้าน ดังนี้
1.บุคลากร (People)
1.1 การด�ำเนินงานก�ำหนดความต้องการ และวิเคราะห์สมรรถนะ
1.2 การด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
1.3 การด�ำเนินกิจกรรมสร้างความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรในที่ท�ำงาน

2.ทรัพยากร (Resource)
2.1 ศูนย์ราชการ : พื้นที่ส่วนขยาย ฯ โซนซี
2.2 โครงการก่อสร้างอาคารส�ำนักงาน ซอยพหลโยธิน 11
2.3 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

3.นวัตกรรมและความคิด (Innovations and Ideas)
3.1 การจัดการพลังงาน/ประหยัดพลังงาน/รถไฟฟ้า
3.2 การปรับปรุงห้องน�้ำ
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4.การตลาด (Marketing)
4.1 ฟื้นฟูภาพลักษณ์องค์กร
4.2 มาตรฐานการบริการ
4.3 CSR

5. การปฏิบัติการ (Operation)
5.1 ปรับปรุงพื้นที่รองรับการจัดสรรพื้นที่ธุรกิจในศูนย์ราชการ
5.2 โครงการลงทุน/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดิน

6. การเงิน (Finance)
6.1 รายได้ค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่ธุรกิจโครงการศูนย์ราชการมีการเติบโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะการขายพื้นที่ลานอเนกประสงค์ และพื้นที่ประชาสัมพันธ์
6.2 ค่าใช้จ่ายบริหาร ธพส. มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
6.3 การใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ มีประสิทธิภาพ

การวิเคราะห์โอกาสและความเสี่ยง จากปัจจัยภายในองค์กร
โอกาส
รายได้เติบโตจากธุรกิจหลักและธุรกิจรอง บนพื้นฐานการปรับบทบาท
ของ ธพส. ที่ชัดเจน(Regulator/Operator) ภายใต้แนวคิดการพัฒนา
การก�ำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ
การตอบสนองเกินกว่าความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บนพื้นฐาน
การพัฒนานวัตกรรมการตลาดและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ โดยร่วมมือ
กับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ
การด�ำเนินงานมีผลิตภาพเพิ่มขึ้น บนพื้นฐานการปรับโครงสร้างองค์กร
เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

ความเสี่ยง
รายจ่ายผันผวน บนพื้นฐานความสามารถการบริหารค่าใช้จ่ายในการบริหาร
และความคุ้มค่าของการลงทุน
ภาระหนี้จากต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น บนพื้นฐานประสิทธิภาพในการ
จัดการสินทรัพย์

ภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นในองค์กรเชิงลบจากความผิดพลาดของการ
ด�ำเนินงาน บนพื้นฐานการมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน กฎระเบียบ และ
ระบบตรวจสอบ
การพัฒนาองค์กรโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม บนพื้นฐานการพัฒนา • เกิดข้อพิพาท บนพื้นฐานความสามารถในการจัดการระบบสารสนเทศ
ศักยภาพบุคลากรและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนให้เกิดบรรยากาศ
เพื่อประกอบการตัดสินใจ
การท�ำงานเชิงสร้างสรรค์
• องค์กรไม่ยั่งยืน บนพื้นฐานความสามารถการก�ำกับดูกิจการที่ดี
การจัดการการเรียนรู้ขององค์กรอย่างเป็นระบบ และสร้าง
ความผูกพันของบุคลากร

จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ
(Operation Risk) 3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) และ 4) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)
พบว่า ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์องค์กร ดังนี้
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ความเสี่ยง
กลยุทธ์ (Strategic Risk)
ปฏิบัติการ (Operation Risk)

ยุทธศาสตร์
ย1. พัฒนาทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจและสังคม
ย1. พัฒนาทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจและสังคม
ย2. สรางความสัมพันธ์กับลูกคาและผูมีสวนไดเสีย
ย3. พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
ย4. พัฒนาระบบงาน เทคโนโลยี ดิจิทัล และนวัตกรรม

ด้านการเงิน (Financial Risk)
ย5. บริหารจัดการการเงินให้มีประสิทธิภาพ
ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ย.6 ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
(Compliance Risk)

ปัจจัยเสี่ยง
•

S1 โครงการลงทุนใหม่ไม่ส�ำเร็จตามเป้าหมาย

• O1 ภาพลักษณ์องค์กรและความพึงพอใจมีแนว
โน้มลดลง
• O2 การด�ำเนินการไม่ครบตามมาตรฐานอาคาร
• O3 การบริหารจัดการด้าน IT ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
• O4 ความไม่ประสิทธิภาพของระบบ RFID
• O5 การพัฒนาบุคลากรไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ขององค์กร
• F1 ผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
• C1 การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องมีแนวโน้มสูงขึ้น

ภายใต้แผนที่ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ สามารถระบุ วิเคราะห์ และประเมินปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุ ตามเกณฑ์ประเมินระดับ
ความรุนแรงของความเสี่ยง ปี 2562 ประกอบด้วย
1) ปัจจัยเสี่ยงระดับสูง และสูงมาก มี 4 ปัจจัยเสี่ยง 7 สาเหตุ ซึ่งบริหารจัดการด้วยการจัดท�ำแผนจัดการความเสี่ยง 4 แผน
2) ปัจจัยเสี่ยงระดับปานกลาง ซึ่งบริหารจัดการภายใต้การควบคุมภายในตามฐานความเสี่ยง มี 8 สาเหตุ
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ด้านการควบคุมภายใน

บริษทั ธนารักษ์พฒั นาสินทรัพย์ จ�ำกัด ตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของการควบคุมภายในที่เหมาะสม พัฒนาต่อเนื่องและบูรณาการ
ทั่วทั้งองค์กร โดยมุ่งเน้นให้มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในที่
ครอบคลุมทุกกิจกรรมทีเ่ ป็นภารกิจหลัก เพือ่ ให้บริษทั ฯ เป็นองค์กร
ที่มีประสิทธิภาพ การด�ำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์โปร่งใส
สามารถสร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั ผูม้ สี ว่ นเสีย ทุกกลุม่ รวมทัง้ น�ำเอา
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
มาก�ำหนดเป็นกรอบในการด�ำเนินงาน เพื่อมิให้เกิดการทุจริต หรือ
การไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบที่ก�ำหนดไว้
การควบคุมภายในของ ธพส. ภายใต้การก�ำกับดูแลของ
คณะกรรมการ ธพส. ได้ก�ำหนดนโยบายการควบคุมภายในและ
แนวทางปฏิบัติ รวมทั้งแผนการด�ำเนินการเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในประจ�ำปี เพื่อให้การด�ำเนินการเกี่ยวกับการควมคุมภายใน
เป็นไปในแนวทางเดียวกันทัว่ ทัง้ องค์กร และสอดคล้องกับมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส�ำหรับหน่วยงานภาครัฐ
พ.ศ. 2561 เพื่อจัดให้หน่วยงานของรัฐมีการควบคุมภายในเป็น
ไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. 2561 รวมทัง้ มอบหมายให้ฝา่ ยกลยุทธ์และบริหารความเสีย่ ง เป็น
ผู้รับผิดชอบเพื่อประสานงานและให้ค�ำแนะน�ำแก่หน่วยงานต่างๆ
ตลอดจนประเมินความเพียงพอเหมาะสมของการควบคุมภายใน
ในภาพรวมองค์กร เสนอแนวทางการปรับปรุงการควบคุม ติดตาม
การด�ำเนินงานของฝ่ายงานต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนการด�ำเนินการ
เกี่ยวกับการควบคุมภายใน เสนอคณะกรรมการตรวจสอบเป็น
รายไตรมาส เพื่อกลั่นกรองก่อนเสนอคณะกรรมการ ธพส. ต่อไป
เพื่อเป็นการธ�ำรงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่เข้มแข็ง
ธพส. ได้น�ำหลักการการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control
Self-Assessment : CSA) มาใช้ เพื่อก่อให้เกิดวัฒนธรรมการ
ควบคุมภายในขึ้นภายในองค์กร มีการปรับปรุงการควบคุมอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อพัฒนาการบริหารงานและลดความเสี่ยงให้แก่องค์กร
รวมทั้งปรับปรุงระบบการควบคุมให้มีความยืดหยุ่นเพื่อให้ทันต่อ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป มีการประเมินความเพียงพอ
เหมาะสมของการควบคุมทีม่ อี ยู่ ตลอดจนสามารถพัฒนา/ปรับปรุง
ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านและการควบคุมเพือ่ ให้ผลการปฏิบตั งิ านเป็น
ไปตามวัตถุประสงค์ ด้านการด�ำเนินงาน ด้านการเงิน และด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ยังก�ำหนดให้มีการประเมินการควบคุมอย่างเป็น
อิสระโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุม
ภายในที่วางไว้เพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และมีการ
ปฏิบัติจริง ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทาน อื่น ๆ
ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ธพส. ให้ความสําคัญกับ การปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึง
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการบริหารจัดการตามแนวคิด Three
Lines of Defense เน้นการดําเนินงานอย่างมืออาชีพและเป็นระบบ
โดยได้สอบทานระบบการควบคุมภายในร่วมกับฝ่ายตรวจสอบ
ภายในทุกไตรมาส เช่น เรือ่ งผลการด�ำเนินการ การใช้ทรัพยากร การ
ดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือ ลดความผิดพลาด ความเสียหาย
การรัว่ ไหล การสิน้ เปลือง หรือการทุจริต ความเชือ่ ถือได้ของรายงาน
ทางการเงิน การปฏิบติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
จากการติดตามการด�ำเนินงานและประเมินผล สรุปได้ว่า
ผลการควบคุมภายในปีงบประมาณ 2562 ไม่พบจุดอ่อนที่มี
นัยส�ำคัญ อย่างไรก็ดี ปีบัญชี 2563 ธพส.จะมีการด�ำเนินการตาม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการระบบการควบคุมภายใน
การบริหารความเสีย่ งและการตรวจสอบภายใน ต่อเนือ่ งจากปี 2562
และด้านคุณธรรมความโปร่งใส อย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่ม
ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลแก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ท่ามกลาง
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
Report of the Audit Committee
คณะกรรมการบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ำกัด มีมติ
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 3 ท่าน ตามค�ำสั่งคณะกรรมการบริษัทฯ
ที่ 02/2561 สั่ง ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการ
1. นายชลัช ชินธรรมมิตร์
Mr. Chalush Chinthammit
2. นายปกรณ์ อาภาพันธุ์
Mr. Pakorn Apaphant
3. นางศิริพร นพวัฒนพงศ์
Ms. Siriporn Nopwattanapong

ในระหว่างปี 2562 มีการเปลีย่ นแปลงกรรมการตรวจสอบ 2 ครัง้ คือ
1. นายดนุชา พิชยนันท์ กรรมการตรวจสอบ ได้ลาออกจาก
การเป็นกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตั้ง
ให้ นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เป็นกรรมการตรวจสอบ
แทน ตามค�ำสั่งคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ 5/2562 สั่ง ณ
วันที่ 6 มีนาคม 2562
2. นางสาวรืน่ วดี สุวรรณมงคล กรรมการตรวจสอบ พ้นจาก
การเป็นกรรมการตรวจสอบ และแต่งตั้งให้ นางศิริพร
นพวัฒนพงศ์ เป็นกรรมการตรวจสอบแทน ตามค�ำสั่ง
บริษัทฯ ที่ 10/2562 สั่ง ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2562
โดยมี ผู ้ อ� ำ นวยการฝ่ า ยตรวจสอบภายใน ท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และ
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ
และหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 หลักเกณฑ์
ที่ก�ำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานส�ำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ
รัฐวิสาหกิจ ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวง
การคลัง เพือ่ ส่งเสริมให้บริษทั ฯ มีกระบวนการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
การบริหารความเสี่ยงที่ดี การควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความยุตธิ รรม ความโปร่งใส
ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี
ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุมรวม
5 ครั้ง สรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้
• สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาส และงบการ
เงินประจ�ำปีของบริษัทฯ โดยประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และผู้บริหาร
ฝ่ายบัญชีและการเงินเพื่อพิจารณารายงานทางการเงิน
นโยบายการบัญชีและประมาณการทีส่ ำ� คัญ เพือ่ ให้มนั่ ใจ
ว่ารายงานทางการเงินมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระ
ส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
• สอบทานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย
และมติของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าการ
ด�ำเนินงานของบริษัทฯ ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยประชุมหารือกับผู้สอบบัญชี
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The BOD appointed the Audit Committee in line with
Order No. 02/2561 issued on 18 May 2018. It comprises
3 independent senior members.

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
Chairman
กรรมการตรวจสอบ
Member
กรรมการตรวจสอบ
Member
During the year 2019, there were 2 changes in the
Audit Committee as follows;
1. Mr. Danucha Pitchayanan resigned from Audit
Commitee and BOD’ meeting No. 5/2019,
6 March 2019, resolved to appoint Ms. Ruenvadee
Suwanmongkol to be Audit Committee.
2. Ms. Ruenvadee Suwanmongkol resigned from Audit
Committee and BOD’ meeting No. 10/2019,
2 July 2019, resolved to appoint Ms. Siriporn
Nopwattanapong to be Audit Committee.
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 5 meetings of the Audit Committee in
2019. 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.
• 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

สตง. และฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง ติดตามการด�ำเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูส้ อบบัญชี สตง. และ
มติคณะกรรมการตรวจสอบ
• สอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ ง
เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ากระบวนการบริหารความเสีย่ งเป็นไปตาม
หลักการที่เป็นมาตรฐานสากล ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยง
ที่ส�ำคัญ มีแผนงานและแนวทางการบริหารความเสี่ยง
ที่มีประสิทธิภาพ สามารถควบคุมหรือลดผลกระทบที่
อาจมี ต ่ อ การบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารด� ำ เนิ น งานของ
บริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และปฎิบัติตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการ
ก�ำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6
ได้ประชุมหารือกับผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง อย่างสม�่ำเสมอ
เพื่อหาแนวทางป้องกัน ลดความเสี่ยง และให้ข้อเสนอ
แนะแก่หน่วยงานน�ำไปปรับปรุงให้มปี ระสิทธิภาพดียงิ่ ขึน้
• ก� ำ กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านของฝ่ า ยตรวจสอบภายใน
ให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและเป็นไปตาม
มาตรฐานสากลวิ ช าชี พ การตรวจสอบภายใน (IIA
Standard) พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจ�ำปี
กฎบั ต รฝ่ า ยตรวจสอบภายใน คู ่ มื อ การปฏิ บั ติ ง าน
ตรวจสอบภายในอัตราก�ำลัง และแผนอบรมพัฒนา
ผูต้ รวจสอบภายใน รวมทัง้ สอบทานรายงานการตรวจสอบ
และให้ความเห็นและข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการในการ
ปรับปรุงแก้ไขในประเด็นทีส่ ำ� คัญ เพือ่ ก่อให้เกิดการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี และมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ
• พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2561 และปี
2562 ของบริษทั ธนารักษ์พฒั นาสินทรัพย์ จ�ำกัด เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ซึง่ มีสำ� นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทน
เป็นจ�ำนวนเงินปีละ 1,360,000 บาท ส�ำหรับค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชี ปี 2563 ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
มีหนังสือเลขที่ ตผ 0006/3729 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2562
เรื่องขอให้จัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชี โดยทาง
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ให้บริษัทฯ จัดหา
บุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีแทนส�ำนักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน โดยปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็น
ของผู้สอบบัญชี พ.ศ. 2562 และผู้สอบบัญชีภายนอก
ที่ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ กต้ อ งเป็ น ผู ้ ส อบบั ญ ชี ที่ ส� ำ นั ก งานการ
ตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ให้ ค วามเห็ น ชอบตามมาตรา 71
แห่งพระราชบัญญัตวิ นิ ยั การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
โดยในปี 2563 ผู้สอบบัญชีภายนอกที่ผ่านการคัดเลือก
จากบริ ษั ท ฯ และผ่ า นความเห็ น ชอบจากส� ำ นั ก งาน
การตรวจเงินแผ่นดิน ได้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จ�ำกัด และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
ค่าตอบแทนเป็นจ�ำนวนเงิน 1,900,000 บาทถ้วน
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่ารายงานทางการเงิน
ของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ำกัด ถูกต้องตามที่ควรใน
สาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างเพียงพอ ดังปรากฏตามความเห็นของผู้สอบบัญชี
ต่อรายงานการเงินของบริษัทฯ มีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีการ
บริหารจัดการความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ
มีการตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระโดยปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลวิชาชีพตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้แสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ และให้ค�ำแนะน�ำแก่ฝ่ายบริหาร
โดยมุ่งเน้นประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นส�ำคัญ

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.
• Consider the remuneration of the auditors for the
year 2018 and 2019 and propose to the BOD. The
State Audit Office of the Kingdom of Thailand is the
company’s auditor which receive remuneration
of 1,360,000 baht per year for the auditor’s
compensation in 2020. The State Audit Office of
the Kingdom of Thailand has a letter no. ThorPor.
0006/3729, 5 June 2019, requesting to find a
third party to be an auditor. They allows the company
to appoint an external auditor instead of them by
following the regulations of The State Audit Office of
the Kingdom of Thailand Comiitee regarding the criteria
for considering the opinions of the auditor in 2019.
the external auditor that have been selected must be
auditors at The State Audit Office of the Kingdom of
Thailand provided approval under Section 71 of the
Financial Fiscal Discipline Act B.E. 2561 (2018),
in 2020, external auditors who have been selected
from the company and approved by The State Audit
Office of the Kingdom of Thailand is KPMG Phoomchai
Tax Ltd. and the Audit Committee considered the
remuneration in the amount of 1,900,000 Baht only.
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 are
a proper and efficient internal control system as well as an
independent internal audit which works in accordance with
the international standards for the internal audit profession.
The audit committee has expressed independent opinions.
and give advice to the management by focusing mainly on
the benefits of the company.

(นายชลัช ชินธรรมมิตร์ )

(Mr. Chalush Chinthammit)

ประธานกรรมการตรวจสอบ
Chairman of the Audit Committee
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ด้านการตรวจสอบภายใน

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของฝ่ายตรวจสอบภายใน
ยึ ด แนวปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานสากล การปฏิ บั ติ ง านวิ ช าชี พ
ตรวจสอบภายใน และตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. 2555 คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ
ปี 2555 มีบทบาทในการช่วยคณะกรรมการตรวจสอบในการติดตาม
ดูแลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การก�ำกับ
ดูแลกิจการและการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่
ในฐานะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ฝ่ายบริหารมั่นใจ โดยการตรวจสอบ
เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ (Assurance) และให้คำ� ปรึกษา (Consulting)
อย่างเป็นอิสระ เที่ยงธรรม เพื่อให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามหลัก
บรรษัทภิบาลที่ดี
ในปี 2562 ฝ่ายตรวจสอบภายในปฏิบตั ติ ามกรอบการปฏิบตั งิ าน
ตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ดังนี้
• คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายใน
ผู้ตรวจสอบภายในทุกคนมีวุฒิไม่ต�่ำกว่าปริญญาตรีและ
ส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในได้รับความรู้ ทักษะ และพัฒนา
ความสามารถต่างๆ ตามภาระหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมาย เพือ่ ให้
ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเชี่ยวชาญ มีความ
ระมัดระวังในการประกอบวิชาชีพอย่างเหมาะสม สอดคล้อง
กั บ มาตรฐานและจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ตรวจสอบภายใน
โดยก�ำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในพัฒนาความรู้ความสามารถ
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง และส่งผู้ตรวจสอบภายในเข้ารับ
การอบรมไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมงต่อคนต่อปี
• โครงสร้างของหน่วยตรวจสอบภายใน
ฝ่ายตรวจสอบภายในขึน้ ตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ
จึงสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ มีการรายงานการปฏิบัติ
งานตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
ผู ้ จั ด การ รวมทั้ ง ได้ จั ด ท� ำ กฎบั ต รฝ่ า ยตรวจสอบภายใน
ซึ่งก�ำหนดบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน
และเผยแพร่ให้พนักงานในบริษัทฯ ทุกคนรับทราบ นอกจากนี้
ผู ้ ต รวจสอบภายในทุ ก คนได้ เ ปิ ด เผยความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ก่อนการปฏิบัติงานตรวจสอบทุกครั้ง
• ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร
ฝ่ า ยตรวจสอบภายในมี ก ารหารื อ และวางแผนการ
ตรวจสอบร่วมกับผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารหน่วยรับตรวจ
ที่เกี่ยวข้อง และมีการด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขการควบคุม
ภายในตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในโดยผู้บริหาร
หน่วยรับตรวจที่เกี่ยวข้อง
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• หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน

การปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในครอบคลุมการตรวจสอบ
ทางการเงิน ความเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน การปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย ค�ำสัง่ ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ระบบงาน
ที่ มี ผ ลกระทบส� ำ คั ญ ต่ อ การด� ำ เนิ น งาน รวมทั้ ง ประเมิ น
การใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
คุ้มค่า ฝ่ายตรวจสอบภายใน ให้ความส�ำคัญต่อระบบการ
ควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO (The Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)
โดยในการปฏิบัติงานตรวจสอบทุกครั้งจะมีการสอบทานและ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อช่วย
ป้องกันความเสีย่ งการทุจริต คอร์รปั ชัน่ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ในองค์กร
• การปฏิบัติงานและการรายงาน
ด้านบริการให้ความเชื่อมั่น ฝ่ายตรวจสอบภายในจัดท�ำ
แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ แผนการตรวจสอบประจ�ำปี
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ แผนการตรวจสอบ
ในรายละเอียดเป็นการก�ำหนดขั้นตอนในการปฏิบัติงานตรวจ
สอบ ประมาณการ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณา
จากความเสี่ยงที่อาจท�ำให้วัตถุประสงค์ของหน่วยงานและ
บริษัทฯ ไม่บรรลุตามที่ก�ำหนดไว้ มีการรายงานผลการตรวจ
สอบต่อผู้บริหารหน่วยรับตรวจและให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้มี
การปรับปรุงแก้ไข มีการติดตามผลให้หน่วยรับตรวจด�ำเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน และ
จั ด ท� ำ รายงานการติ ด ตามผลการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขประเด็ น
ข้อตรวจพบตามรายงานการตรวจสอบ ตามมติคณะกรรมการ
ตรวจสอบ น�ำเสนอกรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นประจ�ำทุกไตรมาส
ด้านการบริการให้ค�ำปรึกษา ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ให้
ค�ำปรึกษาในเชิงรุก เกีย่ วกับการบริหารความเสีย่ ง การควบคุม
ภายใน และการก�ำกับดูแลกิจการ โดยไม่ได้ร่วมรับผิดชอบ
ในฐานะฝ่ายบริหาร
• การรักษาคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในทุกคนใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นปัจจุบันและ
เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีการประเมินคุณภาพหลังการปฏิบัติ
งานโดยหน่วยรับตรวจทุกครัง้ มีการประเมินตนเองเป็นประจ�ำ
ทุกปี และน�ำผลการประเมินทั้งหมดมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในต่อไป
นอกจากนี้ยังมีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบ “Quality
Assessment Review (QAR)” ตามมาตรฐานสากล
จากภายนอกองค์กร โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความเหมาะสม
มี ค วามเป็ น อิ ส ระ และมี ก ารด� ำ เนิ น การอย่ า งสม�่ ำ เสมอ
อย่างน้อยทุก 5 ปี เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

รายงานของผู้สอบบัญชี
Report of the Auditor
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งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน			
Financial Statements and Notes
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำ�กัด และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หน่วย : บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2562

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2561

2562

2561

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึง
		 กำ�หนดชำ�ระในหนึ่งปี
สินค้าคงเหลือ
เงินสมทบค่าก่อสร้างค้างรับ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนระยะยาว
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
สิทธิการใช้ - สุทธิ
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

4.1
4.2.1
4.3
4.4

348,024,313
2,184,430,000
86,257,308
298,942,973

459,331,885
2,027,412,000
74,360,474
347,786,917

345,124,816
600,000,000
86,257,308
294,182,183

457,882,690
440,000,000
74,360,474
343,698,691

4.8

489,330,270
251,195
301,906,600
212,573,052
3,921,715,711

473,769,320
257,474
301,906,600
150,722,855
3,835,547,525

489,330,270
251,195
301,906,600
212,573,052
2,329,625,424

473,769,320
257,474
301,906,600
150,722,855
2,242,598,104

5,681,426,885
15,837,332,631
976,785,673
17,772,411
591,140,556
23,104,458,156
27,026,173,867

4,531,308,086
16,135,552,531
580,040,977
19,666,176
623,094,100
21,889,661,870
25,725,209,395

4,900
1,321,837
15,837,332,631
976,785,673
17,772,411
591,140,556
17,424,358,008
19,753,983,432

4,900
1,340,790
16,135,552,531
580,040,977
19,666,176
623,094,100
17,359,699,474
19,602,297,578

4.5
4.6

4.7
4.2.2
4.8
4.9
4.10
4.11

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำ�กัด และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หน่วย : บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2562

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
หุ้นกู้ระยะยาวที่ถึงกำ�หนดชำ�ระในหนึ่งปี
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
รายได้ค่าเช่า/ค่าบริการรับล่วงหน้า
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว
หุ้นกู้ระยะยาว
หนี้สินจากการโอนสิทธิเรียกร้อง
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
		 ทุนจดทะเบียน
			 หุ้นสามัญ 25,833,812 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
		 ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว
			 หุ้นสามัญ 25,833,812 หุ้น 				
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
กำ�ไร (ขาดทุน) สะสม 		
		 จัดสรรแล้ว
			 ทุนสำ�รองตามกฎหมาย
		 ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม 		
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

4.12
4.16
4.13
4.14

4.15
4.16
4.17
4.18
4.19

4.26

งบการเงินเฉพาะบริษทั
2561

2562

2561

199,624,778
85,627,886
4,000,000,000
125,809,417
1,401,988,067
91,309,861
5,904,360,009

218,028,447
78,848,873
125,702,601
1,369,216,274
91,975,212
1,883,771,407

199,624,778
84,881,923
106,816
1,401,988,067
91,309,861
1,777,911,445

218,028,447
78,102,915
1,369,216,274
91,975,212
1,757,322,848

390,000,000
16,500,000,000
763,395,060
17,935,560
116,234,606
17,787,565,226
23,691,925,235

20,500,000,000
377,455,095
9,069,669
36,533,441
20,923,058,205
22,806,829,612

390,000,000
15,969,756,488
763,395,060
17,935,560
116,234,606
17,257,321,714
19,035,233,159

16,891,043,472
377,455,095
9,069,669
36,533,441
17,314,101,677
19,071,424,525

258,338,120

258,338,120

258,338,120

258,338,120

258,338,120

258,338,120

258,338,120

258,338,120

14,091,287
1,654,202,845
(3,480,060)
1,923,152,192
1,411,096,440
3,334,248,632
27,026,173,867

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

14,091,287
449,800,926
(3,480,060)
718,750,273
718,750,273
19,753,983,432

437,945
273,387,795
(1,290,807)
530,873,053
530,873,053
19,602,297,578

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายยุทธนา หยิมการุณ)
ประธานกรรมการ ธพส.
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(นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำ�กัด และบริษัทย่อย
งบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุ

รายได้
ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าการเงิน
รายได้ค่าบริการโครงการศูนย์ราชการ
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่ธุรกิจโครงการศูนย์ราชการ
รายได้ค่าบริการสนามกอล์ฟ
รายได้ค่าบริการศูนย์ประชุมเชียงใหม่
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการโครงการศูนย์ราชการ
ต้นทุนบริการสนามกอล์ฟ
ต้นทุนบริการศูนย์ประชุมเชียงใหม่
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
กำ�ไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กำ�ไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำ�ไร (ขาดทุน) สำ�หรับปี
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น :
รายการที่สามารถจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง
		 กำ�ไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่รับรู้จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
รายการที่ไม่สามารถจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกำ�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)

4.20
4.21
4.22
4.23

4.25

งบการเงินรวม

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท

2562

2561

2562

2561

1,105,487,271
947,669,696
492,393,881
106,287,011
20,568,127
289,046,739
303,839,995
3,265,292,720

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

1,105,487,271
947,669,696
492,393,881
106,287,011
20,568,127
12,408,091
303,839,995
2,988,654,072

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

563,896,438
102,269,320
29,146,057
253,922,657
949,234,472
2,316,058,248
1,390,346,952
925,711,296
386,487,278
539,224,018

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

563,896,438
102,269,320
29,146,057
247,258,381
942,570,196
2,046,083,876
1,348,364,209
697,719,667
386,487,278
311,232,389

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

(15,162)

(16,071)

(15,162)

(16,071)

(2,174,091)
(2,189,253)
537,034,765

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

(2,174,091)
(2,189,253)
309,043,136

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

422,948,287
116,275,731
539,224,018

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

311,232,389
311,232,389

273,066,822
273,066,822

420,759,034
116,275,731
537,034,765
16.37
25,833,812

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

309,043,136
309,043,136
12.05
25,833,812

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายยุทธนา หยิมการุณ)
ประธานกรรมการ ธพส.

(นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท)
กรรมการผู้จัดการ
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ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2561
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 2562

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

4.26
4.27

หมายเหตุ

437,945
13,653,342
14,091,287

258,338,120

437,945

258,338,120
258,338,120
-

437,945
-

258,338,120
-

ชำ�ระแล้ว
เผื่อขาย

ประกันภัย

422,948,287
422,948,287
1,654,202,845

1,366,073,816
(13,653,342)
(121,165,916)

399,405,384
399,405,384
1,366,073,816

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

(2,174,091)
(2,174,091)
(3,805,688)

(1,631,597)
-

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

(15,162)
(15,162)
325,628

340,790
-

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

356,861
-

เงินลงทุน

หลักคณิตศาสตร์

(1,276,449)
-

จากการวัดมูลค่า

ประมาณการตาม

สะสม

ตามกฎหมาย

ที่ออกและ
ยังไม่ ได้จัดสรร

กำ�ไร (ขาดทุน)

ทุนสำ�รอง

ทุนเรือนหุ้น

กำ�ไร (ขาดทุน)

กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

กำ�ไร (ขาดทุน)จากการ

กำ�ไร (ขาดทุน) สะสม

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

งบการเงินรวม

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำ�กัด และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(2,189,253)
(2,189,253)
(3,480,060)

(1,290,807)
-

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

422,948,287
(2,189,253)
420,759,034
1,923,152,192

1,623,559,074
(121,165,916)

399,405,384
(371,219)
399,034,165
1,623,559,074

116,275,731
116,275,731
1,411,096,440

1,294,820,709
-

131,495,238
131,495,238
1,294,820,709

1,163,325,471
-

บริษัทใหญ่

1,232,524,909
(8,000,000)

อำ�นาจควบคุม

ส่วนของผู้ถือหุ้น

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผู้ถือหุ้น

(919,588)
-

ส่วนได้เสียที่ ไม่มี

รวม

รวม

539,224,018
(2,189,253)
537,034,765
3,334,248,632

2,918,379,783
(121,165,916)

530,900,622
(371,219)
530,529,403
2,918,379,783

2,395,850,380
(8,000,000)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

รวม

หน่วย : บาท
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ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2561
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 2562

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
4.26
4.27

หมายเหตุ

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

437,945
13,653,342
14,091,287

258,338,120

437,945

258,338,120
258,338,120
-

437,945
-

258,338,120
-

311,232,389
311,232,389
449,800,926

273,387,795
(13,653,342)
(121,165,916)

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

(2,174,091)
(2,174,091)
(3,805,688)

(1,631,597)
-

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

(15,162)
(15,162)
325,628

340,790
-

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

356,861
-

ประกันภัย

(1,276,449)
-

เผื่อขาย

หลักคณิตศาสตร์

ยังไม่ ได้จัดสรร

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

เงินลงทุน

ประมาณการตาม

สะสม

ชำ�ระแล้ว

กำ�ไร (ขาดทุน)
จากการวัดมูลค่า

กำ�ไร (ขาดทุน)จากการ

กำ�ไร (ขาดทุน)

ทุนสำ�รอง
ตามกฎหมาย

ที่ออกและ

กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
ทุนเรือนหุ้น

กำ�ไร (ขาดทุน) สะสม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำ�กัด และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

รวม

(2,189,253)
(2,189,253)
(3,480,060)

(1,290,807)
-

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

(919,588)
-

ของส่วนของผูถ้ อื หุน้

องค์ประกอบอืน่

311,232,389
(2,189,253)
309,043,136
718,750,273

530,873,053
(121,165,916)

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

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

ส่วนของผู้ถือหุ้น

รวม

หน่วย : บาท

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำ�กัด และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กำ�ไร (ขาดทุน) สำ�หรับงวด
รายการปรับกระทบกำ�ไร (ขาดทุน) สำ�หรับงวด
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำ�เนินงาน :
		 ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าการเงิน
		 ดอกเบี้ยจ่าย
		 ดอกเบี้ยรับ
		 ค่าเสื่อมราคาและตัดจ่าย
		 หนี้สงสัยจะสูญ
		 กำ�ไร (ขาดทุน) จากการตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์
		 รายได้เงินอุดหนุน
		 ค่าใช้จ่ายโครงการผลประโยชน์พนักงาน
		 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
		 ส่วนต่างเงินลงทุนกับมูลค่าเงินต้น
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน สินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินงาน
		 ลูกหนี้การค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
		 ลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
		 สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
		 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
		 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
		 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
		 เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
		 เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
		 รายได้ค่าเช่า/ค่าบริการรับล่วงหน้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
		 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
		 หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
			 เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำ�เนินงาน
เงินสดรับดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
เงินสดรับภาษีเงินได้
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
		 เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำ�เนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงินเฉพาะบริษัท
2561

2562

2561

539,224,018

530,900,622

311,232,389

273,066,822

(1,105,487,271)
1,390,346,952
(289,046,739)
131,718,145
5,979,748
(29,370,384)
7,048,277
386,487,278
(258,137,751)

(1,123,372,256)
1,390,403,201
(229,318,913)
112,978,989
(1,946,612)
128
(29,370,385)
1,456,381
80,713,714
(199,803,654)

(1,105,487,271)
1,348,364,209
(12,408,091)
131,718,145
5,979,748
(29,370,384)
7,048,277
386,487,278
-

(1,123,372,256)
1,437,832,567
(12,236,135)
112,978,989
(1,946,612)
128
(29,370,385)
1,456,381
80,713,714
-

778,762,273
(17,876,582)
50,256,870
6,279
13,986,166
279,350,311
(18,207,209)
839,013
95,054,649
(900,000)
227,880
1,181,499,650
1,108,795,911
287,633,812
(1,390,346,952)
73,071,711
(33,144,655)
1,227,509,477

532,641,215
(4,514,493)
2,233,363
13,845
(11,563,460)
261,674,677
79,957
(867,203)
(19,017,849)
136,269,567
(717,012)
(31,077,869)
865,154,738
1,126,471,545
228,413,402
(1,390,346,952)
57,405,456
(30,906,227)
856,191,962

1,043,564,300
(17,876,582)
50,216,562
6,279
13,986,166
(18,207,209)
839,008
(923,150,321)
(900,000)
227,880
148,706,083
11,708,036
73,071,711
(33,144,655)
200,341,175

739,123,213
(4,514,493)
2,233,363
13,845
12,743,118
79,957
(867,203)
(19,028,259)
(906,241,981)
(717,012)
(31,077,869)
(208,253,321)
10,910,094
57,405,456
(30,906,227)
(170,843,998)

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำ�กัด และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนชั่วคราว
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนระยะยาว
เงินสดรับจากเงินประกันผลงาน
เงินสดจ่ายคืนเงินประกันผลงาน
เงินสดรับจากเงินอุดหนุนรอรับรู้
เงินสดจ่ายคืนเงินอุดหนุน
เงินสดจ่ายในการซื้ออุปกรณ์
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้าง
เงินสดจ่ายในการปรับปรุงอุปกรณ์ให้เช่ารับล่วงหน้า
เงินสดจ่ายในงานระหว่างก่อสร้าง
		 เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเอสพีวี
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมเงินระยะยาว
เงินปันผลจ่าย
		 เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

4.1
4.1

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2562

2561

2562

2561

4,074,322,000
(4,231,340,000)
(892,000,000)
5,175,000
(893,230)
105,237,550
(1,665,860)
(104,877,919)
(10,656,420)
(115,763,419)
(62,282,856)
(372,905,979)
(1,607,651,133)

3,570,475,000
(3,221,322,000)
(889,000,000)
941,603
(213,600)
(251,559,393)
(7,453,624)
(30,641,159)
(84,429,540)
(913,202,713)

1,390,000,000
(1,550,000,000)
5,175,000
(893,230)
105,237,550
(1,665,860)
(104,877,919)
(10,656,420)
(115,763,419)
(62,282,856)
(372,905,979)
(718,633,133)

900,000,000
(540,000,000)
941,603
(213,600)
(251,559,393)
(7,453,624)
(30,641,159)
(84,429,540)
(13,355,713)

390,000,000
(121,165,916)
268,834,084
(111,307,572)
459,331,885
348,024,313

(6,222,741)
(8,000,000)
(14,222,741)
(71,233,492)
530,565,377
459,331,885

136,700,000
390,000,000
(121,165,916)
405,534,084
(112,757,874)
457,882,690
345,124,816

127,100,000
(6,222,741)
(8,000,000)
112,877,259
(71,322,452)
529,205,142
457,882,690

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ำกัด และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
1. ข้อมูลทั่วไป
บริษทั ธนารักษ์พฒั นาสินทรัพย์ จ�ำกัด (ธพส.) จัดตัง้ ขึน้ โดยกระทรวงการคลัง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 25 พฤษภาคม 2547
มีกรมธนารักษ์เป็นหน่วยงานก�ำกับดูแล บริษัทได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่
18 สิงหาคม 2547 ทะเบียนเลขที่ 0105547111537
บริษทั มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ โดยกระทรวงการคลังถือหุน้ ทัง้ หมด มีวตั ถุประสงค์เพือ่ บริหารงานก่อสร้างและบริหารโครงการศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการศูนย์ราชการ) รวมทัง้ บริหารจัดการทรัพย์สนิ ของรัฐบาลตามนโยบายรัฐบาล
บริษทั มีสำ� นักงานตัง้ อยูเ่ ลขที่ 120 อาคารธนพิพฒั น์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
บริษทั ด�ำเนินการในโครงการศูนย์ราชการโดยท�ำสัญญาเช่าทีด่ นิ ราชพัสดุจากกรมธนารักษ์เป็นเวลา 33 ปี โดยสัญญาฉบับแรกมีอายุ
3 ปี มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ก่อสร้างอาคารให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นสถานทีใ่ นการปฏิบตั งิ าน และสัญญาฉบับทีส่ องอายุ 30 ปี มีวตั ถุประสงค์
เพือ่ ให้กรมธนารักษ์เช่าอาคารทีก่ อ่ สร้างเสร็จ กระทรวงการคลังได้มอบหมายให้กรมธนารักษ์เป็นผูท้ ำ� สัญญาเช่าแทนหน่วยงานต่างๆ
ประกอบด้วย สัญญาเช่าพืน้ ทีอ่ าคาร สัญญาบริการ ระยะเวลา 30 ปี และสัญญาบริการจัดหาเฟอร์นเิ จอร์ ระยะเวลา 5 ปี โดยเมือ่
ครบก�ำหนดสัญญา อาคารและอุปกรณ์โครงการศูนย์ราชการ จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลังและในการด�ำเนินการ
ก่อสร้างอาคารบริษัทได้เสนอโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization) ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพือ่ ระดมทุนมาใช้สำ� หรับการก่อสร้างอาคาร โดยจัดตัง้ บริษทั ดีเอดี เอสพีวี จ�ำกัด (เอสพีว)ี
เพือ่ เป็นนิตบิ คุ คลเฉพาะกิจ ประกอบธุรกิจการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์และได้โอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินค่าเช่าพืน้ ทีอ่ าคาร
ค่าบริการและค่าบริการจัดหาเฟอร์นเิ จอร์ทกี่ รมธนารักษ์มหี น้าทีช่ ำ� ระเงินตามสัญญา 3 ฉบับ ให้แก่เอสพีวี ตามข้อตกลงในสัญญา
โอนสิทธิเรียกร้อง ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2548
บริษัท ดีเอดี เอสพีวี จ�ำกัด เป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจ ประกอบธุรกิจการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ภายใต้โครงการแปลง
สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ของโครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากหน่วยงานรัฐ
ตามพระราชก�ำหนดนิตบิ คุ คลเฉพาะกิจเพือ่ การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ.2540 ซึง่ ถือเป็นบริษทั ย่อยทีเ่ ป็นกิจการเฉพาะกิจ
ตามการตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 เรือ่ ง งบการเงิน-บริษทั ย่อยทีเ่ ป็นกิจการเฉพาะกิจ และได้จดทะเบียนจัดตัง้ เป็นนิตบิ คุ คล
ประเภทบริษทั 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 คิดเป็นร้อยละ 49 ของทุนทีอ่ อกและเรียกช�ำระแล้ว
เมือ่ วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ธพส. ได้ลงนามในสัญญาร่วมลงทุน โครงการให้สทิ ธิเอกชนร่วมลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารศูนย์ประชุม
และโรงแรม ณ ศูนย์ราชการฯ (“โครงการ”) กับบริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ�ำกัด (มหาชน) (“ผูร้ ว่ มลงทุน”) โดยผูร้ ว่ มลงทุนได้รบั
สิทธิในการด�ำเนินโครงการเพือ่ ประกอบธุรกิจศูนย์ประชุมและโรงแรม ซึง่ รวมถึงธุรกิจและกิจการอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งในทางการค้าปกติ
ภายใต้พนื้ ทีอ่ าคาร 3 อาคาร ได้แก่ อาคารศูนย์ประชุมวายุภกั ษ์ทรงกลม อาคารศูนย์ประชุมวายุภกั ษ์ทรงเหลีย่ ม และอาคารโรงแรม
เนือ้ ทีร่ วมประมาณ 43,503 ตารางเมตร สัญญามีกำ� หนดนับตัง้ แต่วนั ที่ 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 และการแสดงรายการในงบการเงิน
เป็นไปตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรือ่ ง ก�ำหนดรายการย่อทีต่ อ้ งมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กันยายน 2554
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั ได้จดั ท�ำขึน้ โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดค่าองค์ประกอบของงบการเงิน เว้นแต่
จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอืน่ ในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงินรวม
งบการเงินรวมนีไ้ ด้จดั ท�ำขึน้ โดยรวมงบการเงินของบริษทั ธนารักษ์พฒั นาสินทรัพย์ จ�ำกัด และงบการเงินของบริษทั ดีเอดี เอสพีวี
จ�ำกัด ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยทีเ่ ป็นนิตบิ คุ คลเฉพาะกิจเพือ่ ประกอบธุรกิจการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ โดยได้ตดั รายการระหว่าง
กันและยอดคงเหลือทีม่ สี าระส�ำคัญออกแล้ว

2.3 มาตรฐานการบัญชีทมี่ ผี ลบังคับใช้ในงวดบัญชีปปี จั จุบนั
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงแนวปฏิบตั ทิ างบัญชี จ�ำนวนหลายฉบับ ซึง่ มีผล
บังคับใช้สำ� หรับรอบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รบั
การปรับปรุงหรือจัดให้มขี นึ้ เพือ่ ให้มเี นือ้ หาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ
ปรับปรุงถ้อยค�ำและค�ำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน ซึง่ การน�ำมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั นิ ไี้ ม่มผี ลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินของบริษทั

2.4 มาตรฐานการบัญชีทมี่ ผี ลบังคับใช้ในอนาคต
ในระหว่างปีปจั จุบนั สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่ รวมถึงแนว
ปฏิบตั ทิ างบัญชีจำ� นวนหลายฉบับ ซึง่ มีผลบังคับใช้สำ� หรับงบการเงินทีม่ รี อบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
เป็นต้นไป และไม่ได้มกี ารน�ำมาใช้สำ� หรับการจัดท�ำงบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รบั การปรับปรุงหรือ
จัดให้มขี นึ้ เพือ่ ให้มเี นือ้ หาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฝ่ายบริหารของบริษทั เชือ่ ว่ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบตั ทิ างบัญชีดงั กล่าวจะไม่มผี ลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญ
ต่องบการเงินเมือ่ น�ำมาถือปฏิบตั ิ

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
3.1 การรับรู้รายได้
รายได้ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าการเงิน ค�ำนวณโดยค�ำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง (Effective interest rate method)
ตลอดอายุสัญญา
รายได้ค่าเช่าพื้นที่ตามสัญญา รับรู้ตามเกณฑ์เส้นตรงตามช่วงเวลาที่ผู้เช่าได้รับประโยชน์ตลอดอายุสัญญา
รายได้ค่าบริการตามสัญญา รับรู้เมื่อได้ให้บริการแก่ลูกค้าตลอดอายุสัญญา
รายได้ค่าบริการอื่น รับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแก่ลูกค้าแล้ว
รายได้ เ งิ น อุ ด หนุ น รั บ รู ้ เ มื่ อ การติ ด ตั้ ง แล้ ว เสร็ จ โดยรั บ รู ้ ต ามเกณฑ์ อ ายุ ก ารใช้ ง านโดยประมาณของสิ น ทรั พ ย์
เป็นระยะเวลา 5 ปี และ 10 ปี (เท่ากับอัตราค่าเสื่อมราคา)
รายได้ดอกเบี้ย รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยค�ำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
รายได้อื่น รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
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3.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่าย รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

3.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงิ น สดและรายการเที ย บเท่ า เงิ น สด หมายถึ ง เงิ น สด เงิ น ฝากสถาบั น การเงิ น และเงิ น ลงทุ น ชั่ ว คราวที่ มี ก� ำ หนด
จ่ายคืนในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน

3.4 ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจ�ำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
บริ ษั ท บั น ทึ ก ค่ า เผื่ อ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ ส� ำ หรั บ ผลขาดทุ น โดยประมาณที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการเก็ บ เงิ น ลู ก หนี้ ไ ม่ ไ ด้
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
บริ ษั ท แสดงราคาสิ น ค้ า คงเหลื อ ในราคาทุ น หรื อ มู ล ค่ า สุ ท ธิ ท่ี จ ะได้ รั บ แล้ ว แต่ ร าคาใดจะต�่ ำ กว่ า ราคาทุ น ค� ำ นวณ
โดยใช้วิธีเข้าก่อน - ออกก่อน

3.6 เงินลงทุน
เงินลงทุนในตราสารหนีท้ จี่ ะถือจนครบก�ำหนดทัง้ ทีเ่ ป็นเงินลงทุนชัว่ คราวและเงินลงทุนระยะยาว แสดงด้วยราคาทุนตัดจ�ำหน่าย
ส่วนต่างระหว่างราคาทุนกับมูลค่าตราไว้ของเงินลงทุนตัดจ�ำหน่ายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนทั่วไป แสดงด้วยราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อ
การลดมูลค่าของเงินลงทุนกรณีที่เกิดการด้อยค่า
บริษัทจะบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เมื่อราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับคืน
ต้นทุนของเงินลงทุน ค�ำนวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก

3.7 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
ในงบการเงินเฉพาะของบริษัทเป็นเงินลงทุนในบริษัท ดีเอดี เอสพีวี จ�ำกัด แสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

3.8 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
ลู ก หนี้ ต ามสั ญ ญาเช่ า การเงิ น บั น ทึ ก ด้ ว ยมู ล ค่ า ต้ น ทุ น สิ น ทรั พ ย์ ที่ ใ ห้ เ ช่ า ตามสั ญ ญาเช่ า การเงิ น บวกด้ ว ยดอกเบี้ ย
ตามสัญญาเช่าการเงินค้างรับ
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3.9 อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุน ณ วันที่ซื้อหรือได้มาหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม
ค่าเสื่อมราคา ค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุ
การใช้งานของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้
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
กรณี อุป กรณ์ที่มีมูลค่า ต่อหน่วยไม่ถึง 3,000 บาท หรื อ เป็ น อุ ป กรณ์ ที่ มี อ ายุ ก ารใช้ ง านไม่ เกิ น หรื อ เท่ ากั บ 1 ปี
โดยประมาณ รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในปีที่ซื้อทั้งจ�ำนวน

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

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

3.12 ต้นทุนการกู้ยืม
ดอกเบี้ ย จ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งโดยตรงกั บ การก่ อ สร้ า งโครงการ บั น ทึ ก เป็ น ต้ น ทุ น ของโครงการ โดยหั ก รายได้ ด อกเบี้ ย
จากการน�ำเงินกู้ไปลงทุนชั่วคราว และจะหยุดบันทึกเมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ์ รับมอบพื้นที่พร้อมใช้งานแล้ว

3.13 ค่าเช่าที่ดิน
ค่าเช่าและค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อบริหารอาคารและสิ่งปลูกสร้างโครงการศูนย์ราชการ
ระยะเวลาเช่า 30 ปี (วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 - วันที่ 30 มิถุนายน 2581) บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย

3.14 กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทได้เข้าร่วมกับกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ สินทวี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2549 โดยมีธนาคารกรุงเทพ
จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการกองทุน พนักงานมีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกกองทุน โดยจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ
2 - 15 ของเงินเดือน และบริษัทจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 7 - 11 ของเงินเดือนพนักงานที่เป็นสมาชิก และ
บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร

3.15 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ�ำนาจควบคุมบริษัท หรือ ถูกควบคุมโดยบริษัท
ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง
กันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญกับบริษัท ผู้บริหารส�ำคัญ กรรมการหรือพนักงาน
ของบริษัท ที่มีอ�ำนาจในการวางแผนและควบคุมการด�ำเนินงานของบริษัท
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3.16 ประมาณการหนี้สิน
บริษทั จะบันทึกประมาณการหนีส้ นิ ไว้ในบัญชีเมือ่ ภาระผูกพันซึง่ เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึน้ แล้ว และมีความเป็น
ไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทสามารถประมาณ
มูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุค�ำนวณตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท
และแสดงไว้เป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

3.17 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน
บริษทั บันทึกภาษีเงินได้งวดปัจจุบนั ตามจ�ำนวนทีค่ าดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยค�ำนวณจากก�ำไรทาง
ภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะ
เวลารายงาน
บริษทั รับรูห้ นีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวทีต่ อ้ งเสียภาษีทกุ รายการ แต่รบั รูส้ นิ ทรัพย์ทางภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจ�ำ นวนเท่าที่มีความ
เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะมีก�ำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี
และผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น
บริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะท�ำการปรับลด
มูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่วา่ บริษทั จะไม่มกี ำ� ไรทางภาษีเพียงพอต่อการน�ำสินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
บริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึก
โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

3.18 การใช้ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดท�ำงบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ในบางสถานการณ์ฝ่ายบริหารอาจต้องใช้การประมาณการและการ
ตั้งสมมติฐาน ซึ่งจะมีผลกระทบต่อจ�ำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ด้วยเหตุนี้ผลที่เกิดขึ้น
จริงจึงอาจแตกต่างไปจากจ�ำนวนที่ประมาณการไว้

3.19 ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ค�ำนวณโดยการหารก�ำไรสุทธิดว้ ยจ�ำนวนถัวเฉลีย่ ถ่วงน�ำ้ หนักของหุน้ สามัญทีอ่ อกจ�ำหน่ายและเรียกช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว

3.20 การท�ำธุรกรรมแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ของโครงการศูนย์ราชการรับรูห้ นีส้ นิ จากการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินตามกระแส
เงินสดที่ได้รับ และรับรู้ดอกเบี้ยตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

3.21 รายได้รอรับรู้
เงินอุดหนุนรอตัดบัญชี เป็นเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้โครงการ
ส่งเสริมพลังงานทดแทนและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในพื้นที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
๕ ธั น วาคม ๒๕๕๐ เงิ น อุ ด หนุ น ดั ง กล่ า วแสดงเป็ น รายได้ ร อการรั บ รู ้ ร วมอยู ่ ใ นรายการหนี้ สิ น ไม่ ห มุ น เวี ย นอื่ น
ในงบแสดงฐานะการเงิน และเมื่อการติดตั้งแล้วเสร็จจะทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของ
สินทรัพย์เป็นระยะเวลา 5 ปี และ 10 ปี (เท่ากับอัตราค่าเสื่อมราคา)
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4. ข้อมูลเพิ่มเติม
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
2562
2561
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
กระแสรายวัน
ออมทรัพย์
เงินลงทุนชั่วคราว ไม่เกิน 3 เดือน
รวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2562
2561

0.82

0.87

0.82

0.87

0.03
197.17
150.00
348.02

0.04
258.42
200.00
459.33

0.03
194.27
150.00
345.12

0.04
256.97
200.00
457.88

4.2 เงินลงทุน
4.2.1 เงินลงทุนชั่วคราว
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
2562
2561
เงินฝากธนาคาร
มากกว่า 3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
รวม

654.23
1,530.20
2,184.43

894.22
1,133.19
2,027.41

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2562
2561
150.00
450.00
600.00

390.00
50.00
440.00

4.2.2 เงินลงทุนระยะยาว
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
2562
2561
เงินลงทุนในสัญญา Swap Agreements
เงินลงทุน - กองทุนรวมวายุภกั ษ์ หนึง่
รวม

5,680.11
1.32
5,681.43

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2562
2561

4,529.97
1.34
4,531.31

1.32
1.32

1.34
1.34

เงินลงทุนระยะยาว (Swap Agreements) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จ�ำนวน 5,680.11 ล้านบาท
และ 4,529.97 ล้านบาท ตามล�ำดับ เป็นของบริษัท ดีเอดี เอสพีวี จ�ำกัด ที่ส�ำรองไว้เพื่อช�ำระคืนเงินต้น ของหุ้นกู้ระยะยาว
(หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.16) ตามสัญญาจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (Swap Agreements) ที่ท�ำกับธนาคาร
แห่งหนึ่ง โดยเป็นสัญญาแบบรับประกันผลตอบแทน (Guarantee Return on Investment) ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ข้อ 4.28 หัวข้อความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

4.3 ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวมและ
เฉพาะบริษัท
2562
2561
ลูกหนี้การค้า - พื้นที่หน่วยงานราชการ
ลูกหนี้การค้า - พื้นที่ธุรกิจ
ลูกหนี้การค้า – ศูนย์ประชุมเชียงใหม่
ลูกหนี้การค้า - สนามกอล์ฟ
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ

42.47
65.00
5.71
0.29
113.47
27.22
86.25

51.36
43.84
0.40
95.60
21.24
74.36
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4.3 ลูกหนี้การค้า - สุทธิ (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มูลค่าของลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

ระยะเวลาค้างช�ำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม

งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท
2562
2561
ค่าเผื่อหนี้ ลูกหนี้การค้า ค่าเผื่อหนี้
ลูกหนี้การค้า สงสั
ยจะสูญ
สงสัยจะสูญ
74.89
5.41
11.90
21.27
113.47

5.95
21.27
27.22

73.04
1.32
21.24
95.60

21.24
21.24

4.4 ลูกหนี้อื่น
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
2562
2561
ค่าเช่าที่ดินราชพัสดุจ่ายล่วงหน้า
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ลูกหนี้ - กรุงเทพมหานคร
ลูกหนี้อื่นๆ
รวม

14.34
6.69
1.64
8.92
267.22
0.13
298.94

14.34
5.28
0.16
5.64
322.31
0.06
347.79

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2562
2561
14.34
2.38
1.64
8.47
267.22
0.13
294.18

14.34
1.68
0.16
5.15
322.31
0.06
343.70

ลูกหนี้ - กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จ�ำนวน 322.31 ล้านบาท ที่เกิดจากค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ของปีภาษี 2554 ปีภาษี 2555 ปีภาษี 2556 และปีภาษี 2558 บริษัทได้รับช�ำระหนี้แล้วทั้งจ�ำนวนในปี 2562 และลูกหนี้ กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ�ำนวน 267.22 ล้านบาท เกิดจากค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินของปีภาษี 2552
ปีภาษี 2553 และปีภาษี 2557

4.5 เงินสมทบค่าก่อสร้างค้างรับ
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวมและเฉพาะ
บริษัท
2562
2561
ศาลปกครอง
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (เดิมชื่อกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
รวม
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289.29
12.62
301.91

289.29
12.62
301.91

4.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวมและเฉพาะ
บริษัท
2562
2561
ลูกหนี้ - กรมสรรพากร
ภาษีซื้อ - รอใช้สิทธิ์
ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอเรียกคืน
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
เงินจ่ายล่วงหน้า - ค่าก่อสร้าง
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ
รวม

4.54
5.32
30.91
33.15
138.60
0.05
212.57

8.89
14.96
73.07
30.91
22.84
0.05
150.72

4.7 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
บริษทั ได้จดั ตัง้ บริษทั ดีเอดี เอสพีวี จ�ำกัด เพือ่ เป็นนิตบิ คุ คลเฉพาะกิจ ประกอบธุรกิจการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ภายใต้
โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ของโครงการศูนย์ราชการ ซึ่งถือเป็นบริษัทย่อย ที่เป็นกิจการเฉพาะกิจ บริษัทย่อย
มีทุนจดทะเบียน จ�ำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) บริษัทถือหุ้นจ�ำนวน 490 หุ้น เป็นเงิน 4,900 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 49 ของทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
หน่วย : ล้านบาท

บริษทั ดีเอดี เอสพีวี จ�ำกัด
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายรวม
ก�ำไรสุทธิ

หลังจากรายการตัดบัญชี
ระหว่างกัน
2562
2561

2562

2561

25,609.05
22,449.44
3,159.61

25,221.39
22,449.44
2,771.95

7,272.19
4,656.69
2,615.50

6,122.91
3,735.40
2,387.51

1,784.67
1,397.01
387.66

1,757.29
1,397.02
360.27

276.64
48.65
227.99

217.08
(40.75)
257.83
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4.8 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
บริษัทได้จัดประเภทสัญญาเช่าพื้นที่อาคารและสัญญาบริการ (บางส่วน) ของโครงการศูนย์ราชการเป็นสัญญาเช่าการเงินซึ่งมี
กรมธนารักษ์เป็นผู้เช่า โดยสัญญาเช่าพื้นที่อาคารและสัญญาบริการมีอายุ 30 ปี บริษัทรับรู้รายได้ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่า
การเงินโดยค�ำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 แสดงได้ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวมและ
เฉพาะบริษัท
2562
2561
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - กรมธนารักษ์
บวก ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินค้างรับ
รวม
หัก ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระในหนึ่งปี
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน

16,135.55
191.11
16,326.66
489.33
15,837.33

16,414.90
194.42
16,609.32
473.77
16,135.55

4.9 อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท
ระบบ
ประกอบ
อาคาร

ส่วน
ปรับปรุง
อาคาร
อุปกรณ์และ
ครุภณ
ั ฑ์

เครื่องมือ
เครื่องใช้

อาคาร
ส�ำนักงาน

อุปกรณ์
เครื่องใช้
ส�ำนักงาน

คอมพิว
เตอร์และ
อุปกรณ์

เครื่อง
ตกแต่ง
ส�ำนักงาน

ยานพาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่าง
ด�ำเนินการ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

298.91

361.94

26.86

130.05

19.82

45.00

27.30

12.91

38.81

55.26

ซื้อเพิ่มระหว่างปี

0.45

5.49

2.49

-

0.03

10.56

0.03

ลดลงระหว่างปี

-

-

-

-

-

-

-

1,016.86

1.47

47.81

451.38

519.71

-

(35.75)

-.

(35.75)

รับโอนจากสินทรัพย์ระหว่างด�ำเนินการ

-

11.43.

-

-

-

3.23.

-

-

(43.91)

29.25.

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

299.36

378.86

29.35

130.05

19.85

58.79

27.33

14.38

6.96

535.89

1,500.82
436.82

ค่าเสื่อมราคาสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

126.83

222.12

12.19

2.41

6.88

30.59

26.14

9.66

-

-

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี

34.84

24.20

5.08

7.46

3.33

10.59

0.30

1.41

-

-

87.21

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

161.67

246.32

17.27

9.87

10.21

41.18

26.44

11.07

-

-

524.03

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

172.08

139.82

14.67

127.64

12.94

14.41

1.16

3.25

38.81

55.26

580.04

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

137.69

132.54

12.08

120.18

9.64

17.61

0.89

3.31

6.96

535.89

976.79

งานระหว่างก่อสร้าง จ�ำนวน 535.89 ล้านบาท ประกอบไปด้วยงานระหว่างก่อสร้างโครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐
พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซนซี จ�ำนวน 408.20 ล้านบาท และงานระหว่างก่อสร้างอาคารส�ำนักงานซอยพหลโยธิน 11
จ�ำนวน 127.69 ล้านบาท
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จ�ำนวน 87.21 ล้านบาท และ 68.55 ล้านบาท ตามล�ำดับ
แสดงรวมอยู่ภายใต้รายการในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท
2562
2561
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการโครงการศูนย์ราชการ (หมายเหตุ 4.20)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (หมายเหตุ 4.23)
รวม
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64.38
22.83
87.21

54.13
14.42
68.55

4.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท
ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ซื้อเพิ่มระหว่างปี
ลดลงระหว่างปี
รับโอนจากสินทรัพย์ระหว่างด�ำเนินการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

79.58
8.42
(0.43)
2.67
90.24
59.91
12.56
72.47
19.67
17.77

ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จ�ำนวน 12.56 ล้านบาท และ 12.47 ล้านบาท ตามล�ำดับ
แสดงรวมอยู่ภายใต้รายการค่าใช้จ่ายในการบริหาร (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 4.23) ในงบก�ำไรขาดทุนและ
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4.11 สิทธิการใช้ - สุทธิ
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท
2562
2561
สิทธิการใช้
หัก สิทธิการใช้ตัดจ่ายส�ำหรับปี
สิทธิการใช้ - สุทธิ

623.09
31.95
591.14

655.04
31.95
623.09

สิทธิการใช้ตัดจ่ายส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จ�ำนวน 31.95 ล้านบาท และ 31.95 ล้านบาท ตามล�ำดับ
แสดงรวมอยู่ในต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการโครงการศูนย์ราชการ (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.20)

4.12 เจ้าหนี้อื่น
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
2562
2561
ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รวม

6.00
79.63
85.63

5.50
73.35
78.85

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2562
2561
6.00
78.88
84.88

5.50
72.60
78.10

4.13 รายได้ค่าเช่า/ค่าบริการรับล่วงหน้า
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท
2562
2561
รายได้ค่าเช่า/ค่าบริการรับล่วงหน้า - กรมธนารักษ์
รายได้ค่าเช่า/ค่าบริการรับล่วงหน้า - พื้นที่ธุรกิจ
รวม

1,391.71
10.28
1,401.99

1,359.15
10.06
1,369.21
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4.14 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท
2562
2561
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้เงินประกัน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ
รวม

3.52
87.24
0.55
91.31

3.71
81.60
6.66
91.97

4.15 เงินกู้ยืมระยะยาว
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท
2562
2561
เงินกู้ยืมระยะยาว
รวม

390.00
390.00

-

เงินกู้ระยะยาวเป็นเงินกู้ตามสัญญากู้เงินจากธนาคารแห่งหนึ่ง วงเงินกู้ 1,500.00 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนโครงการ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซนซี อัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้น
ตลาดกรุงเทพ ระยะ 6 เดือน ที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย บวกร้อยละ 0.52 ต่อปี โดยมีก�ำหนดจ่ายช�ำระดอกเบี้ย
เงินกู้ทุกงวด 6 เดือน และมีก�ำหนดช�ำระคืนเงินต้นตามสัญญางวดเดียวทั้งจ�ำนวน ในวันที่ 27 มิถุนายน 2567

4.16 หุ้นกู้ระยะยาว
หน่วย : ล้านบาท

วันที่ออกหุ้นกู้
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ครั้งที่ / ชุดที่

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
ครบ
อัตรา
ก�
ำ
หนด
มู
ล
ค่
า
หุ
้
น
กู
้
อายุหุ้นกู้ ไถ่ถอน ล้านบาท ดอกเบี้ย
ร้อยละ
ปี พ.ศ.

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
หัก ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระในหนึ่งปี
หุ้นกู้ระยะยาว

ครัง้ ที่ 1/2550

ชุดที่ 1

18 ปี

2568

ครัง้ ที่ 1/2548

ชุดที่ 1

33 ปี

2581

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

0.10
20,500.00
(4,000.00)
16,500.00

3.00

6.05
6.50
6.05

4.16 หุ้นกู้ระยะยาว (ต่อ)
บริษทั ดีเอดี เอสพีวี จ�ำกัด (บริษทั ย่อย) เป็นผูอ้ อกหุน้ กูร้ ะยะยาวตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ภายใต้โครงการ
ศูนย์ราชการ 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 2562 และ 2561 จ�ำนวน 1,390.35 ล้านบาท และ 1,390.35 ล้านบาท
ตามล�ำดับ

4.17 หนี้สินจากการโอนสิทธิเรียกร้อง
บริษทั ได้โอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินค่าเช่าพืน้ ทีอ่ าคาร ค่าบริการ และค่าบริการจัดหาเฟอร์นเิ จอร์ จ�ำนวน 82,114.07 ล้านบาท
(รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ) ทีไ่ ด้รบั จากกรมธนารักษ์ (ผูเ้ ช่า) ให้แก่บริษทั ดีเอดี เอสพีวี จ�ำกัด (บริษทั ย่อย) ตามข้อตกลง ในสัญญา
โอนสิทธิเรียกร้อง ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2548 จ�ำนวน 40,000.00 ล้านบาท ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทได้รับ
กระแสเงินสดจากบริษทั ดีเอดี เอสพีวี จ�ำกัด (บริษทั ย่อย) จ�ำนวน 22,702.23 ล้านบาท ส่วนทีเ่ หลือได้รบั เป็นตัว๋ สัญญาใช้เงิน
ด้อยสิทธิ ฉบับลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 จ�ำนวน 17,297.77 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมียอดคงเหลือของหนี้สินจากการโอนสิทธิเรียกร้องแสดงได้ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
เงินต้น
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
รายการเคลื่อนไหวในปี 2562
บวก (หัก) กระแสเงินสดรับจากเอสพีวี
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ปรับปรุงอัตราดอกเบี้ย (IRR)
ดอกเบี้ยจ่าย
บวก (หัก) จ่ายช�ำระ
ปรับปรุงอัตราดอกเบี้ย (IRR)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ดอกเบี้ย

รวม

17,478.85

253.67

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

136.70
24.31
(15.22)
16,795.15
(1,053.78)
15,741.37

(24.31)
(0.33)
1,348.36
1,565.40
(1,352.57)
15.55
228.38

136.70
(15.55)
1,348.36
18,360.55
(2,406.35)
15.55
15,969.75

ในปี 2562 บริษัทช�ำระเงินให้เอสพีวี จ�ำนวน 2,406.35 ล้านบาท (หลังหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย จ�ำนวน 24.31 ล้านบาท)
ช�ำระดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2562 - 28 ตุลาคม 2563 จ�ำนวน 1,352.57 ล้านบาท ส่วนที่เหลือน�ำไปลดเงินต้น
จ�ำนวน 1,053.78 ล้านบาท
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4.18 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
บริษัทได้น�ำมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน มาถือปฏิบัติโดยบริษัทรับรู้
ผลประโยชน์ที่ให้กับพนักงานเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อกิจการได้รับบริการจ้างงานจากพนักงานแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการ
จะต้องประเมินและบันทึกหนี้สินเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงานเนื่องจากเกษียณอายุ ผลประโยชน์ดังกล่าวได้ถูกคิด
ลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยอัตราคิดลดใช้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล การประมาณการหนี้สินดังกล่าว ค�ำนวณ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Project Unit Credit Method)
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท
2562
2561
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ต้นงวด
ต้นทุนบริการงวดปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
รวม
บวก ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หัก รายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ปลายงวด

9.07
6.74
0.31
16.12
2.72
0.90
17.94

7.97
1.17
0.29
9.43
0.36
0.72
9.07

การวิเคราะห์การครบก�ำหนดของการจ่ายช�ำระผลประโยชน์
ตารางต่อไปนีแ้ สดงระยะเวลาครบก�ำหนดของการจ่ายช�ำระผลประโยชน์ซงึ่ ค�ำนวนจากภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์
ซึ่งคาดว่าจะจ่ายช�ำระในอนาคต
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท
การวิเคราะห์ระยะเวลาครบก�ำหนดของการจ่ายช�ำระผลประโยชน์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ส่วนที่คาดว่าจะจ่ายช�ำระภายใน 1 ปี
ส่วนที่คาดว่าจะจ่ายช�ำระเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป

1.21
16.73

ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
อัตราร้อยละต่อปี
2562
2561
สมมติฐานด้านการเงินของบริษัท
อัตราคิดลด
อัตราเงินเฟ้อ
อัตราการขึ้นเงินเดือน
ส�ำหรับพนักงานและลูกจ้าง
ส�ำหรับผู้บริหาร

2.01
0.75
6.70 - 7.89
4.87 - 7.29

3.43
1.35
8.8
5.8 - 8.4

ข้อสมมติฐานด้านประชากรศาสตร์ของบริษัท
ข้อสมมติฐานเกีย่ วกับการมรณะ อัตรามรณะอ้างอิงตามตารางมรณะปีพทุ ธศักราช 2560 ประกาศโดยส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สะท้อนให้เห็นถึงอัตราการมรณะที่เกิดขึ้นจริงของประชากรในประเทศไทย
อัตราร้อยละต่อปี
2562
2561
สมมติฐานเกี่ยวกับอัตราการหมุนเวียนพนักงาน
ส�ำหรับพนักงานอายุน้อยกว่า 55 ปี
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6.0

8.0

4.18 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน เป็นอัตราส่วนของพนักงานที่ลาออกจากงานโดยสมัครใจไม่รวมถึงการตาย ทุพพลภาพ
การเกษียณอายุก่อนก�ำหนด
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานหลักในการค�ำนวน
การประมาณการหนีส้ นิ ผลประโยชน์พนักงานของบริษทั มีความอ่อนไหวต่อการเปลีย่ นแปลงข้อสมมติตา่ งๆ ทีใ่ ช้ในการค�ำนวน
การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติอาจเกิดขึ้นได้จากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด การเปลี่ยนแปลงของสภาวะเงินเฟ้อรวมถึง
การเปลี่ยนแปลงของข้อมูลสถิติด้านประชากรในโครงการผลประโยชน์ ตารางต่อไปนี้แสดงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
อันอาจเป็นไปได้ของข้อสมมติหลักแต่ละข้อ โดยการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติแต่ละข้อนั้นเกิดขึ้นแยกจากกัน
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท
ประมาณการหนี้สิน เพิ่มขึ้น (ลดลง) ณ วันที่31 ธันวาคม 2562
อัตราคิดลดเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
ลดลงร้อยละ 1
อัตราขึ้นเงินเดือนเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
ลดลงร้อยละ 1
อัตราการลาออกเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
ลดลงร้อยละ 1

(2.46)
2.98
2.80
(2.37)
(2.27)
2.73

4.19 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท
2562
2561
เงินอุดหนุนรอตัดบัญชี
ยอดยกมา
บวก รับเงินอุดหนุน
หัก รับรู้รายได้
จ่ายคืนเงินอุดหนุน
ยอดคงเหลือ
เงินประกันผลงาน
- งานซ่อมแซมหลังคาลานอเนกประสงค์อาคาร BM
- สัญญาจ้างออกแบบก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี
รวม
รวมทั้งสิ้น

36.45
105.24
141.69
29.37
1.34
110.98

65.82
65.82
29.37
36.45

0.08
5.17
5.25
116.23

0.08
0.08
36.53

เงินอุดหนุนรอตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ�ำนวน 110.98 ล้านบาท เป็นเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในพื้นที่
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ หลังทยอยตัดรับรูร้ ายได้ตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณ
ของสินทรัพย์ตามนโยบายการบัญชีรายได้รอรับรู้ โดยบริษัทฯ ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนในวงเงิน 191.34 ล้านบาท แบ่งจ่าย
เป็น 4 งวด ดังนี้ งวดที่ 1 จ�ำนวน 28.70 ล้านบาท งวดที่ 2 จ�ำนวน 57.40 ล้านบาท งวดที่ 3 จ�ำนวน 66.97 ล้านบาท และ
งวดที่ 4 จ�ำนวน 38.27 ล้านบาท ครบแล้วทั้งจ�ำนวนในปี 2562 และในปีเดียวกันบริษัทฯ ได้ส่งคืนเงินให้กองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน จ�ำนวน 1.66 ล้านบาท โดยเป็นเงินเหลือจ่าย จ�ำนวน 1.34 ล้านบาท และดอกเบี้ยจากการฝากเงินที่ได้
รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตลอดระยะเวลาโครงการ จ�ำนวน 0.32 ล้านบาท
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4.20 ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการโครงการศูนย์ราชการ
หน่วย : ล้านบาท

หมายเหตุ
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน
สิทธิการใช้ตัดจ่าย
ค่าเช่าที่ราชพัสดุ
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวม

4.9
4.11

งบการเงินรวมและ
เฉพาะบริษัท
2562
2561
64.38
414.93
6.00
31.95
29.08
17.56
563.90

54.13
405.15
2.01
31.95
34.53
23.58
551.35

4.21 ต้นทุนบริการสนามกอล์ฟ
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวมและ
เฉพาะบริษัท
2562
2561
ต้นทุนบริการสนามกอล์ฟ
รวม

102.27
102.27

88.90
88.90

4.22 ต้นทุนบริการศูนย์ประชุมเชียงใหม่
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวมและ
เฉพาะบริษัท
2562
2561
ต้นทุนบริการศูนย์ประชุมเชียงใหม่
รวม

29.14
29.14

-

4.23 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
หน่วย : ล้านบาท

หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์
ค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
ค่าธรรมเนียมและบริการ
หนี้สงสัยจะสูญ
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวม
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4.9
4.10

งบการเงินรวม
2562
2561
142.23
6.09
22.83
12.56
5.14
24.83
5.98
34.26
253.92

122.74
6.18
14.42
12.47
3.40
24.84
30.93
214.98

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2562
2561
142.23
5.86
22.83
12.56
5.14
18.42
5.98
34.24
247.26

122.74
5.90
14.42
12.47
3.40
18.47
30.90
208.30

4.24 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะจ�ำแนกตามลักษณะของค่าใช้จ่าย
หน่วย : ล้านบาท

หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์
ค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน
สิทธิการใช้ตัดจ่าย
ค่าเช่าที่ราชพัสดุ
หนี้สงสัยจะสูญ
ต้นทุนบริการสนามกอล์ฟ
ต้นทุนบริการศูนย์ประชุมเชียงใหม่
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวม

4.9
4.10

4.11

งบการเงินรวม
2562
2561
142.23
6.09
87.21
12.56
420.07
24.83
6.00
31.95
29.08
5.98
102.27
29.14
51.82
949.23

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2562
2561

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

142.23
5.86
87.21
12.56
420.07
18.42
6.00
31.95
29.08
5.98
102.27
29.14
51.80
942.57

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

4.25 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงไว้ในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท
2562
2561
ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน
ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับปี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
จากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

-

-

386.49
386.49

80.71
80.71

4.26 ทุนส�ำรองตามกฎหมาย
ตามข้อบังคับของบริษัท บริษัทต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนส�ำรองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบของเงินก�ำไรสุทธิ ซึ่งบริษัทท�ำมาหาได้
จากกิจการของบริษัท จนกว่าทุนส�ำรองนั้นจะมีจ�ำนวนถึงหนึ่งในสิบของทุนของบริษัทหรือมากกว่านั้น

4.27 การจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2562 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจ�ำปี 2561 ให้แก่
ผู้ถือหุ้น จ�ำนวน 121.17 ล้านบาท

4.28 เครื่องมือทางการเงิน
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 เรื่อง การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงินบริษัทและบริษัทย่อย
มีเครือ่ งมือทางการเงินทีส่ ำ� คัญทีแ่ สดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย เงินฝากกับสถาบันการเงิน เงินลงทุน ตัว๋ สัญญา
ใช้เงินด้อยสิทธิและหุ้นกู้ บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบาย
ในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
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4.28 เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
ความเสีย่ งด้านการให้สนิ เชือ่ คือ ความเสีย่ งทีบ่ ริษทั ย่อยไม่สามารถปฏิบตั ติ ามภาระผูกพันทีร่ ะบุไว้ในสัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง
ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษทั เนือ่ งจากบริษทั ได้โอนสิทธิการรับเงินค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญาเช่าพืน้ ที่อาคารและ
บริการจากกรมธนารักษ์ให้แก่บริษทั ย่อย ดังนัน้ หากเกิดความล่าช้าในขัน้ ตอนหรือกระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท�ำให้
กรมธนารักษ์ไม่สามารถช�ำระหนี้ดังกล่าวได้ตามก�ำหนดเวลาหรือผิดนัดช�ำระค่าเช่าและค่าบริการบางส่วนอาจท�ำให้บริษัท
ย่อยช�ำระหนี้หุ้นกู้ล่าช้าหรือผิดนัดช�ำระหนี้และจะมีผลให้ช�ำระหนี้บริษัทล่าช้าหรือผิดนัดช�ำระหนี้เช่นเดียวกัน เพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงดังกล่าว ทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2547 ให้กรมธนารักษ์ตั้งงบประมาณในทุกๆ ปี
เพือ่ ช�ำระค่าเช่าและค่าบริการให้กบั บริษทั ซึง่ งบประมาณดังกล่าวจัดเป็นงบประมาณเพือ่ ให้กรมธนารักษ์สามารถด�ำ เนินการ
ได้ตามที่ก�ำหนดไว้ในสัญญาเช่าพื้นที่อาคารและสัญญาบริการ นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2549คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
อนุมัติให้กรมธนารักษ์ก่อหนี้ผูกพันข้ามปี ตั้งงบประมาณส�ำหรับช�ำระค่าเช่าพื้นที่อาคารและบริการมีก�ำหนดระยะเวลา 30 ปี
นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551 ถึงปีงบประมาณ 2581
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงที่บริษัทย่อยจะเผชิญกับความยุ่งยากในการระดมทุนให้เพียงพอและทันเวลา
ต่อการจ่ายช�ำระคืนหุ้นกู้และภาระผูกพันต่าง ๆ ตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
บริษัทย่อยได้ท�ำสัญญาจัดการความเสี่ยงทางการเงินกับธนาคารแห่งหนึ่งโดยจะทยอยโอนเงินส�ำรอง เพื่อช�ำระคืนเงินต้น
ของหุ้นกู้ (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 4.16 ในส่วนของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ) เงินที่ทยอยโอนเป็นเงินที่ได้รับเงินค่าเช่า
และค่าบริการจากกรมธนารักษ์ โดยเริ่มโอนเงินตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปี 2568 จ�ำนวน 10,297.00 ล้านบาท ให้กับธนาคารและ
ธนาคารจะโอนเงินเพือ่ ช�ำระคืนเงินต้นทีค่ รบก�ำหนดในปี 2555 ถึงปี 2568 ตามจ�ำนวนเงินทีร่ ะบุไว้ในสัญญาจัดการความเสีย่ ง
ทางการเงิน รวมจ�ำนวน 13,300.00 ล้านบาท ส�ำหรับหนีห้ นุ้ กูส้ ว่ นทีเ่ หลืออีกจ�ำนวน 10,699.90 ล้านบาท ทีจ่ ะครบก�ำหนดในปี
2568 บริษัทย่อยคาดว่าจะจัดหาแหล่งเงินทุนโดยการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนจากสถาบันการเงิน
เพื่อน�ำมาช�ำระหนี้หุ้นกู้ส่วนดังกล่าว
ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยนี้เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเนื่อง
จากมีเงินฝากกับสถาบันการเงิน เงินลงทุนและหุ้นกู้ บริษัทและบริษัทย่อยมิได้ใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงดังกล่าว

4.29 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่า โดยมีส่วนที่ครบก�ำหนดช�ำระตามระยะเวลานับตั้งแต่วันที่
ในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท
ระยะเวลา
ที่ดิน
ไม่เกิน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกิน 5 ปี ขึ้นไป
รวม

28.90
115.62
390.33
534.85

4.30 การอนุมัติงบการเงิน

กรรมการผู้มีอ�ำนาจของบริษัทได้อนุมัติให้ออกงบการเงินนี้ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

(นายยุทธนา หยิมการุณ)
ประธานกรรมการ ธพส.
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(นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท)
กรรมการผู้จัดการ

