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ประวััติิควัามเป็นมา/ข้้อมูลบริษััท

โครงสร้างองค์กร ธพส.

คณะกรรมการบริษััท

ด้้านสารสนเทศและการส่�อสาร

ด้้านจััด้การจัราจัรและควัามปลอด้ภััย

ด้้านชีีวัอนามัยและสิ�งแวัด้ล้อม

ด้้านกำากับดู้แลกิจัการและควัามรับผิิด้ชีอบ
ต่ิอสังคม

รายงานคณะกรรมการกำากับดู้แลกิจัการ
และควัามรับผิิด้ชีอบต่ิอสังคม

รายงานผู้ิติรวัจัสอบบัญชีี
งบการเงินและหมายเหตุิประกอบงบการเงิน

ด้้านผู้ิมีส่วันได้้เสีย

ด้้านบริหารจััด้การพ่�นที�พาณิชีย์

โครงการในอนาคติ

รายงานคณะกรรมการบริหารควัามเสี�ยง

การบริหารจััด้การองค์กรด้้านบริหาร
ควัามเสี�ยงและด้้านควับคุมภัายใน

รายงานคณะกรรมการติรวัจัสอบ 
ด้้านติรวัจัสอบภัายใน

รายงานคณะกรรมการบริหารจััด้การ
สารสนเทศและการส่�อสาร

รางวััลแห่งควัามภัาคภูัมิใจั

ทิศทางและเปา้หมายการด้ำาเนินงาน
วิัสัยทัศน์/พันธกิจั

โครงสร้างอัติรากำาลัง

คณะผู้ิบริหารบริษััท

การวิัเคราะห์และคำาอธิบายข้อง
ฝ่า่ยจััด้การ

ข้้อมูลที�สำาคัญทางการเงิน

ยุทธศาสติร์ข้อง ธพส. 

การกำากับดู้แลกิจัการ

สารจัากประธานกรรมการ

รายงานคณะกรรมการประเมินผิล
การปฏิิบัติิงานและพิจัารณา

ค่าติอบแทนข้องกรรมการผู้ิจััด้การ

ค่านิยมองค์กร/วััติถุุประสงค์/
เปา้ประสงค์

ภัาวัะอุติสาหกรรมและแนวัโน้มในอนาคติ

สารจัากกรรมการผู้ิจััด้การ

รายงานคณะกรรมการบริหาร ธพส.

ด้้านบริหารจััด้การอาคาร

ข้้อมููลองค์์กร

โค์รงสร้างการบัริหารองค์์กร

ผลการดำำาเนิินิงานิประจำำาปี

รายงานิผู้ตรวจำสอบับััญชีี
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ประวัติค์วามูเป็นิมูา
History

บริิษััท ธนาริักษั์พััฒนาสิินทริัพัย์์ จำำากัด (ธพัสิ.) จำัดตั้ั �งขึ้้ �นตั้ามมตั้ิคณะริัฐมนตั้ริีเม่ �อวัันที� 25 พัฤษัภาคม พั.ศ. 2547 

มีฐานะเป็็นรัิฐวิัสิาหกิจำ สัิงกัดกริะทริวังการิคลััง ภาย์ใต้ั้การิกำากับดูแลัขึ้องกริมธนาริักษั์ ได้จำดทะเบีย์นจำัดตั้ั�งบริิษััทเป็็นนิตั้ิบุคคลั 

ตั้ามป็ริะมวัลักฎหมาย์แพ่ังแลัะพัาณิชย์์ เม่�อวัันที� 18 สิิงหาคม พั.ศ. 2547 โดย์มีกริะทริวังการิคลัังถ่ือหุ้นทั�งหมดภาริกิจำหลัักที�ได้รัิบ 

มอบหมาย์ค่อทำาหน้าที�ก่อสิร้ิางแลัะบริิหาริจัำดการิศูนย์์ริาชการิเฉลิัมพัริะเกีย์ริติั้ ๘๐ พัริริษัา ๕ ธันวัาคม ๒๕๕๐ แลัะบริิหาริจัำดการิ

ทรัิพัย์์สิินอ่�นขึ้องรัิฐตั้ามนโย์บาย์รัิฐบาลั

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.

บัริษััท ธนิารักษ์ัพััฒนิาสินิทรัพัย์ จำำากัดำ
Dhanarak Asset Development Co.,Ltd.



ช่ื่�อบริิษััท

เรีิยกโดยย่อ

เลขทะเบียนบริิษััท

ปริะเภทธุุริกิจ

บุคลากริ

เว็็บไซต์์

ทุนจดทะเบียน

ผู้้�สอบบัญชีื่

ที�ตั์�งสำานักงาน

โทริศััพท์

โทริสาริ

Call Center

Company name

Acronym

Registration No.

Business mandate

Personnel

Websites

Authorized capital

Auditor

Office location

Telephone

Facsimile

Call Center

บริิษััท ธนารัิกษ์ัพััฒนาสิินทรัิพัย์์ จำำากัด

ธพัสิ.

0105547111537

บริิหาริจัำดการิศูนย์์ริาชการิ เฉลิัมพัริะเกีย์ริติั้ ๘๐ พัริริษัา

๕ ธันวัาคม ๒๕๕๐ ริวัมทั�งกิจำการิอ่�นที�ต่ั้อเน่�องกับ

การิบริิหาริศูนย์ร์ิาชการิแลัะพััฒนาสิินทรัิพัย์์สิินอ่�นขึ้อง

รัิฐตั้ามนโย์บาย์ที�ได้รัิบมอบหมาย์ 

พันักงานจำำานวัน 168 คน แลัะลูักจ้ำาง จำำานวัน 40 คน

(ณ ธันวัาคม 2563)

www.dad.co.th

www.governmentcomplex.com

258,338,120 บาท

สิำานักงานการิตั้ริวัจำเงินแผ่่นดิน

เลัขึ้ที� 120 อาคาริธนพิัพััฒน์ ศูนย์์ริาชการิเฉลิัมพัริะเกีย์ริติั้ 

๘๐ พัริริษัา ๕ ธันวัาคม ๒๕๕๐ 

ถืนนแจ้ำงวััฒนะ แขึ้วังทุ่งสิองห้อง เขึ้ตั้หลัักสีิ� 

กรุิงเทพัฯ 10210

0 2142 2222

0 2143 8888-9

0 2142 2233

Dhanarak Asset Development Co.,Ltd.

DAD

0105547111537

Administrating the Government

Complex Commemorating

His Majesty the King’s 80th

Birthday Anniversary, 5th December

B.E. 2550 (2007) and other related

businesses as well as development

of other government assets

according to its assigned policy.

There are 168 offices and

40 employees (as of December 2020).
www.dad.co.th
www.governmentcomplex.com

258,338,120 bath

Office of the Auditor General of Thailand

No. 120, Dhanaphiphat Building,

The Government Complex

Commemorating His Majesty

the King’s 80th Birthday Anniversary,

5th December B.E. 2550 (2007),

Chaeng Watthana Road,

Thung Song Hong Subdistrict,

Lak Si District, Bangkok 10210

0 2142 2222

0 2143 8888-9

0 2142 2233

ข้้อมููลบัริษััท ข้้อมููลบัริษััทย่อย

General Information

ช่ื่�อบริิษััท

เลขทะเบียนบริิษััท

ปริะเภทธุุริกิจ

บุคลากริ

ทุนจดทะเบียน

ผู้้�สอบบัญชีื่

ที�ตั์�งสำานักงาน

โทริศััพท์

โทริสาริ

บริิษััท ดีเอดี เอสิพีัวีั จำำากัด

0105548045821

แป็ลังสิินทรัิพัย์์เป็็นหลัักทรัิพัย์์ตั้ามโคริงการิแป็ลังสิินทรัิพัย์์

เป็็นหลัักทรัิพัย์์ที�ได้รัิบอนุมัติั้จำากหน่วัย์งานขึ้องรัิฐภาย์ใต้ั้

กฎหมาย์ว่ัาด้วัย์นิติั้บุคคลัเฉพัาะกิจำ เพ่ั�อการิแป็ลังสิินทรัิพัย์์

เป็็นหลัักทรัิพัย์์

ไม่มี

10,000 บาท โดย์ ธพัสิ. ถ่ือหุ้น 490 หุ้น เป็็นเงิน 

4,900 บาท หร่ิอคิดเป็็นร้ิอย์ลัะ 49 ขึ้องทุนที�ออกแลัะเรีิย์กชำาริะ

บริิษััท สิำานักงาน อีวัาย์ จำำากัด

เลัขึ้ที� 120 อาคาริธนพิัพััฒน์ ศูนย์์ริาชการิเฉลิัมพัริะเกีย์ริติั้ 

๘๐ พัริริษัา ๕ ธันวัาคม  ๒๕๕๐ 

ถืนนแจ้ำงวััฒนะ แขึ้วังทุ่งสิองห้อง เขึ้ตั้หลัักสีิ� กรุิงเทพัฯ 10210

0 2142 2222

0 2143 8888-9

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 8888-9

Company name

Registration No.

Business mandate

Personnel

Authorized Capital

Auditor

Office location

Telephone

Facsimile

Subsidiary
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1

3

ทิิศทิางและเป้า้หมายการดำำาเนิินิงานิ
Operational Trends and Goals

ธพัส. ได้ำกำาหนิดำกรอบัทิศทางและยุทธศาสตร์การดำำาเนิินิงานิซ่ึ่�งค์รอบัค์ลุมู
เป้าหมูายการพััฒนิาอย่างสมูดุำลในิ 4 มิูติ คื์อ

มิูติด้ำานิการเงินิค์วามูมัู�นิค์งยั�งยืนิข้ององค์์กร

มุ่งเน้นการิสิริ้างควัามมั�นคงย์ั�งย์่นให้กับองค์กริ โดย์การิบริิหาริสิินทรัิพัย์์ให้

เกิดป็ริะโย์ชน์สิูงสิุด สิร้ิางการิเตั้ิบโตั้ขึ้องสิินทริัพัย์์พััฒนาผ่ลัิตั้ภัณฑ์์แลัะ

บริิการิใหม่เพั่�อสิริ้างริาย์ได้แลัะผ่ลัตั้อบแทนให้เตั้็มศักย์ภาพั ริวัมทั�งบริิหาริ

จัำดการิทางการิเงินแลัะงบป็ริะมาณให้มีป็ริะสิิทธิภาพั

Finance & 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.

มิูติด้ำานิกระบัวนิการภายในิ
มุ่งเน้นป็รัิบป็รุิงพััฒนาริะบบงานแลัะการิบริิหาริจำัดการิองค์กริให้ทันตั้่อการิ

เป็ลัี�ย์นแป็ลัง ริวัมถ้ืงการิบริิหาริจัำดการิอาคาริให้มีป็ริะสิิทธิภาพั ได้มาตั้ริฐาน

แลัะเป็็นมิตั้ริต่ั้อสิิ�งแวัดล้ัอม โดย์สิ่งเสิริิมใช้เทคโนโลัย์ี นวััตั้กริริมเพั่�อพััฒนา

ป็รัิบป็รุิงกริะบวันการิทำางานทั�งริะดับองค์กริ แลัะริะดับหน่วัย์งาน

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.

มิูติด้ำานิการเรียนิรู้และการเติบัโต

มุ่งเน้นการิพััฒนาบุคลัากริให้มีควัามเช่ี�ย์วัชาญแลัะเป็็นม่ออาชีพั เป็็นองค์กริ

แห่งการิเริีย์นริู้แลัะการิพััฒนาโดย์ใช้หลัักการิ Knowledge Management 

แลัะส่ิงเสิริิมการิดำาเนินงานโดย์ย์้ดหลัักธริริมาภิบาลั แลัะควัามรัิบผิ่ดชอบต่ั้อ

สัิงคมแลัะสิิ�งแวัดล้ัอม

Learning Perspective and Growth

Focusing on personel 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.

4

มิูติด้ำานิลูกค้์าและผู้มีูส่วนิได้ำเสีย
มุ่งเน ้นสิริ้างควัามสิัมพัันธ ์ แลัะเสิริิมสิริ้างภาพัลัักษัณ์องค์กริ ริวัมถ้ืงการิ

ย์กริะดับการิให้บริิการิเพั่ �อตั้อบสินองควัามตั้้องการิควัามคาดหวัังขึ้อง

ลูักค้า ผู้่ใช้บริิการิแลัะผู้่มีส่ิวันได้เสีิย์

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.

2
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02

01

04

พััฒนาศูนย์ร์ิาชการิให้ทันสิมัย์ แลัะ 

บริิหาริจัำดการิให้เกิดควัามสิมดุลั
Modernizing the Government Complex 

with proper management

พััฒนาทรัิพัย์์สิินขึ้องรัิฐ ให้เกิดมูลัค่าเพิั�ม

ทั�งในเชิงเศริษัฐกิจำแลัะสัิงคม

Generating socio-economic value 

added of government assets

พััฒนาองค์กริด้วัย์การิบริิหาริจัำดการิสิมัย์ใหม่

Improving the capability of organization

through modern  management approach            

พัันิธกิจ
Mission

03
พััฒนาธุริกิจำใหม่ เพ่ั�อเพิั�มช่องทางการิหาริาย์ได้

ที�หลัากหลัาย์ แลัะสิร้ิางป็ริะโย์ชน์แก่รัิฐ

Developing new businesses to 

diversify sources of income and 

generate benefits to the state

วิิสััยทัิศน์ิ
Vision

“องค์กรสมัยใหม่ในการพัฒนาทรัพย์สินข้องรัฐให้เกิด้มูลค่าเพิ�มทางเศรษัฐกิจัและสังคม 
อย่างม่ออาชีีพ ติามหลักธรรมาภิับาล”

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.



Unity 
ควัามเป็็น

นำ�าหน้�งใจำเดีย์วั

Integrity
 ควัามซ่ื่�อสัิตั้ย์์ต่ั้อตั้นเอง

แลัะผู้่อ่�น

Dedication
ควัามรัิบผิ่ดชอบต่ั้อ

คำามั�นสัิญญา

ค่่านิิยมองค์่กร
Core Values

วัิตถุุป้ระสังค์่เชิิงยุทิธศาสัตร์
Strategic Objective

SO 1 เพิั�มป็ริะสิิทธิภาพัในการิบริิหาริโคริงการิแลัะสิินทรัิพัย์์         

        การิริิเริิ�มโคริงการิพััฒนาทรัิพัย์์สิินขึ้องรัิฐใหม่   

SO 2 ทำาการิตั้ลัาดแลัะการิส่ิ�อสิาริป็ริะชาสัิมพัันธ์เชิงรุิก มุ่งเน้น

        CSR in Process 

SO 3 ย์กริะดับบุคลัากริให้มีควัามเชี�ย์วัขึ้าญเฉพัาะด้านแลัะริองรัิบ

       โคริงการิใหม่

SO 4 พััฒนาริะบบงาน เทคโนโลัย์ี ดิจิำทัลั แลัะนวััตั้กริริมให้ทันสิมัย์

SO 5 บริิหาริจัำดการิทางการิเงินให้มั�นคงมีป็ริะสิิทธิภาพั

SO 6 ส่ิงเสิริิมให้องค์กริ มีหลัักธริริมาภิบาลัตั้ามแนวัป็ฏิิบัติั้ที�ดี

SO 1 Increase efficiency in project and asset management. Initiate 

        a new state property development project.

SO 2 Proactive marketing and PR communication with a focus on

        CSR in Process

SO 3 Elevate personnel capabilities to be specialized in specific fields     

        to support new projects

SO 4 Develop and modernize work systems, technology, digital and          

        innovation

SO 5 Efficiency and stability of financial management

SO 6 Support good governance principles and ethical practices in the  

        organization

C U P I D

1. องค์กริมีการิเติั้บโตั้อย่์างต่ั้อเน่�อง ภาย์ใต้ั้การิดำาเนินโคริงการิ

  พััฒนาทรัิพัย์์สิินขึ้องรัิฐที�มีป็ริะสิิทธิภาพั

2. ย์กริะดับควัามพ้ังพัอใจำขึ้องลูักค้าแลัะผู้่มีส่ิวันได้เสีิย์

3. บุคลัากริมีขีึ้ดสิมริริถืนะสูิงเพีัย์งพัอ สิามาริถืขัึ้บเคล่ั�อนย์ุทธศาสิตั้ร์ิ

   แผ่นงานโคริงการิใหม่ ๆ ได้ตั้ามเป้็าหมาย์

4. มีริะบบงาน เทคโนโลัย์ี ข้ึ้อมูลัสิาริสินเทศ ที�ทันสิมัย์ สิามาริถืสินับสินุน  

  การิบริิหาริจัำดการิองค์กริได้เป็็นอย่์างดี

5. มีฐานะทางการิเงินที�มั�นคง

6. ผู้่มีส่ิวันได้เสีิย์แลัะลูักค้ามีควัามเช่�อมั�นแลัะไว้ัวัางใจำต่ั้อ ธพัสิ.

เป้า้ป้ระสังค์่
Goal

1. The organization is continuously growing under the effective    

    state property development project

2. Enhance the satisfaction of customers and stakeholders

3. Personnel‘s capability is fit to drive strategy new and project  

   plan to acheive the goal

4. Having workflows and new information technology to support  

    corporate management properly

5. Having a stability of financial status

6. Stakeholders and customers have confidence and trust in DAD
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Customer Relation
ควัามสัิมพัันธ์ที�ดีกับลูักค้า

แลัะผู้่มีส่ิวันได้เสีิย์

Professionalism
& Innovation

ควัามเชี�ย์วัชาญในงาน

แลัะนวััตั้กริริม
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พัฒนาบุคลากริให้�เป็นม่ืออาชีื่พ
กลัย์ุทธ์ • พััฒนาบุคลัากริให้มีควัามเชี�ย์วัชาญในด้านพััฒนาธุริกิจำ 

             แลัะบริิหาริโคริงการิ

วัตถุุประสงค์์เชิีงยุทธศาสตร์ SO1 : เพิั�มูประสิทธิภาพัในิการบัริหารโค์รงการและสินิทรัพัย์
เพืั�อริเริ�มูโค์รงการพััฒนิาทรัพัย์สินิข้องรัฐใหมู่ 
Strategic objective SO1 : Enhance efficiency of project management and assets to 
initiate a new state property development project

ยุทธศาสตร์ที� 1

พัฒนาทรัิพย์สินของรัิฐให้�เกิดม้ืลค่าเพิ�มืทางเศัริษัฐกิจ
และสังคมื
กลัย์ุทธ์ • สิร้ิางผ่ลัตั้อบแทนทางการิเงินที�เหมาะสิม

          • บริิหาริสิินทรัิพัย์์ให้เกิดป็ริะโย์ชน์แลัะคุ้มค่า

          • สิร้ิางการิเติั้บโตั้สิินทรัิพัย์์

Strategy 1

ยุทิธศาสัตร์ของ ธพัสั. 5 ปี้ (พั.ศ. 2561 - 2565)
5 years Strategy of DAD (2018-2022)

วัตถุุประสงค์์เชิีงยุทธศาสตร์ SO2 : ทำาการตลาดำและการสื�อสารประชีาสัมูพัันิธ์เชิีงรุก มุู่งเน้ินิ
CSR in Process 
Strategic objective SO2 : Proactively marketing and communication focusing on 
CSR in Process

สริ�างคว็ามืสัมืพันธ์ุกับล้กค�าและผู้้�มีืส่ว็นได�เสีย
กลัย์ุทธ์ • สิร้ิางควัามสัิมพัันธ์กับลูักค้าแลัะผู้่มีส่ิวันได้เสีิย์

          • ย์กริะดับการิให้บริิการิแลัะส่ิ�อสิาริสิร้ิางภาพัลัักษัณ์

          • บริิหาริจัำดการิอาคาริให้เป็็นมิตั้ริต่ั้อสิิ�งแวัดล้ัอม

ยุทธศาสตร์ที� 2 Strategy 2

วัตถุุประสงค์์เชิีงยุทธศาสตร์ SO3 : ยกระดัำบับุัค์ลากรให้มีูค์วามูเชีี�ยวชีาญเฉพัาะด้ำานิและ
รองรับัโค์รงการใหมู่ 
Strategic objective SO3 : Enhance specialize of personnel and supporting 
new projects

ยุทธศาสตร์ที� 3

Developing government assets to increase 
economic and social value.
Strategy • Generate appropriate financial returns

              • Asset management for benefits and worthiness

            • Create asset growth

Building relationships with customers and   
stakeholders 
Strategy • Building relationships with customers and stakeholders

            • Enhance service and communication levels and  image

            • Manage the building to be friendly to the environment

Professional personnel development.
Strategy • Develop personnel to be proficient in business

               development and project management

Strategy 3
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ยุทธศาสตร์ที� 4

ยุทธศาสตร์ที� 5

ยึดมัื�นในห้ลักธุริริมืาภิบาล
กลัย์ุทธ์ • ส่ิงเสิริิมธริริมาภิบาลัทั�วัทั�งองค์กริ

ยุทธศาสตร์ที� 6

Strategy • Promoting corporate governance throughout 

                the organization

วัตถุุประสงค์์เชิีงยุทธศาสตร์ SO4 : พััฒนิาระบับังานิ เทค์โนิโลยี ดิำจิำทัล และนิวัตกรรมูให้ทันิสมัูย
Strategic objective SO4 : Develop modern digital technology and innovtion

พัฒนาริะบบงาน เทคโนโลยี ดิจิทัล และนวั็ต์กริริมื

Strategy 4

Develop digital technology platform and innovation

วัตถุุประสงค์์เชิีงยุทธศาสตร์ SO5 : บัริหารจัำดำการทางการเงินิให้มัู�นิค์งมีูประสิทธิภาพั
Strategic objective SO5 : Enhance stabilizing and efficiency of financial management

บริิห้าริจัดการิการิเงินให้�มีืปริะสิทธิุภาพ
กลัย์ุทธ์ • สิร้ิางผ่ลัตั้อบแทนทางการิเงินที�เหมาะสิม

Financial management for efficiency 
Strategy • Create suitable financial compensation

Strategy 5

วัตถุุประสงค์์เชิีงยุทธศาสตร์ SO6 : ส่งเสริมูองค์์กรให้มีูหลักธรรมูาภิบัาลตามูแนิวปฏิิบััติที�ดีำ 
Strategic objective SO6 : Encourage the organization with corporate governance        
principles

Strategy • Develop digital technology platform and  

              Innovation to support corporate mission    

            • Improve the organization management    

              according to the new evaluation system

Strategy 6

ยุุทธศาสตร์์ของ ธพส. 5 ปีี (พ.ศ. 2561 - 2565)
5 years Strategy of DAD (2018-2022)

กลัย์ุทธ์ • พััฒนาริะบบงานเทคโนโลัย์ี ดิจิำทัลั แลัะนวััตั้กริริม   

            เพ่ั�อสินับสินุนภาริกิจำองค์กริ

          • ย์กริะดับการิบริิหาริจัำดการิองค์กริตั้ามริะบบป็ริะเมินผ่ลัใหม่

Uphold moral values



Message from Chairman of 
the Board

สัารป้ระธานิกรรมการ

นิายยุทธนิา หยิมูการุณ
ประธานิกรรมูการ ธพัส.
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   ตั้ลัอดริะย์ะเวัลัา 16 ปี็ บริิษััท ธนารัิกษ์ัพััฒนาสิินทรัิพัย์์ จำำากัด 

(ธพัสิ.) ในฐานะริัฐวัิสิาหกิจำ ย์ังคงมุ่งมั�นพััฒนาทริัพัย์์สิินขึ้องริัฐให้เกิดมูลัค่า

เพิั�มทางเศริษัฐกิจำแลัะสัิงคมอย่์างม่ออาชีพั แลัะดำาเนินงานตั้ามหลัักธริริมาภิบาลั  

เพั่ �อให้ ธพัสิ. เตั้ิบโตั้อย์่างตั้่อเน่ �อง สิริ้างโอกาสิในการิบริิหาริแลัะพััฒนา

ทรัิพัย์์สิินให้มีป็ริะสิิทธิภาพัแลัะเกิดป็ริะโย์ชน์สูิงสุิด ด้วัย์โคริงการิรูิป็แบบใหม่

ที�ตั้อบสินองควัามต้ั้องการิแลัะควัามคาดหวัังขึ้องผู้่มีส่ิวันได้เสีิย์แลัะลูักค้า ให้มี

ผ่ลัป็ริะกอบการิทางการิเงินที�เหมาะสิม โดย์คำาน้งถื้งผ่ลักริะทบตั้่อเศริษัฐกิจำ

สัิงคม แลัะสิิ�งแวัดล้ัอม ทั �งในเชิงบวักแลัะเชิงลับ อันนำาไป็สิู่ควัามย์ั�งย์่นทาง

ธุริกิจำในริะย์ะย์าวั

 ปี็ 2563 ที�สิถืานการิณ์การิแพัร่ิริะบาดขึ้องโริคติั้ดเช่�อไวัรัิสิโคโรินา 

2019 (COVID–19) ถื่อเป็็นสิภาวัะวัิกฤตั้ที�สิ่งผ่ลักริะทบตั้่อการิดำาเนินธุริกิจำ

ทั�วัโลัก ในฐานะผู่้บริิหาริจำัดการิศูนย์์ริาชการิเฉลัิมพัริะเกีย์ริตั้ิ ๘๐ พัริริษัา 

๕ ธันวัาคม ๒๕๕๐ ธพัสิ. ดูแลัผู่ ้มีสิ่วันได้เสิีย์ภาย์ในศูนย์์ริาชการิฯ โดย์ให้

ควัามสิำาคัญต่ั้อการิติั้ดตั้ามเฝ้้าริะวัังการิแพัร่ิริะบาดอย่์างใกล้ัชิด แลัะจัำดมาตั้ริการิ

ป้็องกันการิแพัร่ิริะบาดขึ้องโริค COVID–19 แก่ผู้่ป็ฏิิบัติั้งานภาย์ในศูนย์์ริาชการิฯ 

ริวัมถื้งมาตั้ริการิการิบริริเทาควัามเด่อดริ้อนให้แก่ผู่้ป็ริะกอบการิที�ไม่สิามาริถื 

ดำาเนินธุริกิจำได้ในช่วัง “ล็ัอคดาวัน์” อย์่างไริก็ดี แม้สิถืานการิณ์ดังกลั่าวัจำะสิ่ง

ผ่ลักริะทบโดย์ตั้ริงต่ั้อผ่ลัป็ริะกอบการิ แต่ั้ภาพัริวัมธุริกิจำขึ้อง ธพัสิ.ยั์งคงเติั้บโตั้ 

แลัะก้าวัหน้าอย์่างตั้่อเน่ �อง จำากโอกาสิในการิดำาเนินโคริงการิลังทุนใหม่

ที�หลัากหลัาย์ เพั่�อพััฒนาทริัพัย์์สิินขึ้องริัฐให้เกิดป็ริะโย์ชน์อย์่างสิูงสิุดทั�งด้าน

เศริษัฐกิจำแลัะสิังคม ในขึ้ณะที �ภาริกิจำหลััก ย์ังคงเดินหน้าป็ริับป็ริุงพั่ �นที �

ศ ูนย์์ริาชการิฯ ในป็ัจำจำุบันให้ม ีป็ริะสิิทธิภาพัตั้อบสินองตั้่อการิใช้งาน 

สิริ้างควัาม พั้งพัอใจำแก่ผู่้ใช้บริิการิ แลัะเริ่งดำาเนินการิพััฒนาพั่�นที�สิ่วันขึ้ย์าย์

โซื่น C ให้ผ่ลังานค่บหน้าเป็็นไป็ตั้ามแผ่น โดย์ไม่ลัะเลัย์ให้มีมาตั้ริการิดูแลั 

สิิ�งแวัดล้ัอม แลัะชุมชนโดย์ริอบอย่์างเหมาะสิม พัร้ิอมทั�งเปิ็ดรัิบฟัังควัามคิดเห็น

จำากผู้่มีส่ิวันได้เสีิย์อย์่างสิมำ�าเสิมอ 

 ธพัสิ. ตั้ริะหนักดีวั่า ควัามเตั้ิบโตั้ในการิดำาเนินธุริกิจำแตั้่เพัีย์งอย์่าง

เดีย์วั ไม่สิามาริถืทำาให้ธุริกิจำดำาริงอย์ู่ได้ในริะย์ะย์าวั จ้ำงให้ควัามสิำาคัญตั้่อการิ

ย้์ดถ่ือหลัักการิกำากับดูแลักิจำการิที�ดีในการิดำาเนินงาน  โดย์ทบทวันแลัะติั้ดตั้าม

ควัามเพัีย์งพัอขึ้องริะบบบริิหาริจำัดการิที�สิำาคัญให้มีป็ริะสิิทธิภาพั  กำากับดูแลั

ให้มีการิป็ริะกอบธุริกิจำอย์่างมีคุณธริริมโป็ริ่งใสิมีจำริิย์ธริริมเป็็นไป็ตั้าม

จำริริย์าบริริณที�กำาหนดไวั้  ดังสิะท้อนให้เห็นเป็็นที�ป็ริะจำักษั์จำากการิขึ้้�นอันดับ 

1 ใน 6 รัิฐวิัสิาหกิจำที�มีผ่ลัการิป็ริะเมินคุณธริริมแลัะควัามโป็ร่ิงใสิ ในการิดำาเนิน

งานขึ้องหน่วัย์งานภาคริัฐสิูงสิุด ป็ริะจำำาป็ี 2563 ริะดับ AA 2 ป็ีซื่้อนจำาก 

สิำานักงานคณะกริริมการิป้็องกันแลัะป็ริาบป็ริามการิทุจำริิตั้แห่งชาติั้ 



 Since its opening 16 years  ago , Dhanarak Asset  Developmen Co., Ltd. 

(DAD) as a state enterprise  has been committed to the  professional                      

development of state properties   to generate  economic and social values . 

DAD’s Operation  believes in good governance principles to continuously grow 

and create optimum opportunities for effective asset management and        

development . To achieve those goals DAD   designs and implements new typ es  

of projects that meet the needs and expectations of stakeholders and          

customers . These expectations are as follow : to achieve suitable financial    

performance  and  long-term business sustainability   despite  positive  or  negative    

impact o f  the economy, society, and environment  .

In 2020, the Coronavirus (COVID-19) pandemic has critically 

affected business operations around the world. To provide best management 

of The Government Complex Commemorating His Majesty The King’s 80th 

Birthday Anniversary, 5th December, B.E. 2550 (2007), DAD took the utmost care 

of stakeholders within the center emphasizing on close monitoring and                

surveillance as well as providing protective measures to prevent the spread 

of COVID-19 . These measures  aimed  to alleviate the suffering of entrepreneurs 

who are unable to operate their business es during the “lockdown” period.

Moreover, despite the fact that the current situation has a direct   

impact on the operating results, the overall business of DAD continues to 

grow and advance from a variety of new investment project opportunities 

aimed to develop state assets for the greatest benefits both in economic and 

social aspects. Meanwhile, DAD continues its main mission that is to 

continuously improve the area of   the government center to be able to provide 

efficient and responsive service to meet users’ satisfaction. Another part of this 

mission is to accelerate the development and progress in expanding zone 

C  according to the plan without delays and implementation obstacles and to 

take necessary measures to protect the environment and surrounding         

communities. It is very important that as always DAD welcomes the ideas and 

opinions from stakeholders.

DAD realizes that business growth alone cannot   guarantee long term 

success. Therefore, it is important to adhere to the principles of good corporate 

governance such as reviewing and monitoring the sufficiency of the             

management system to be efficient, supervising business operations with 

morals transparency, and ethics in accordance with the established code of 

conduct.  The Office of the National Anti-Corruption  Commission ranked  DAD  

1 out of 6 in the ranking of the state-owned enterprises  based ontransparent 

and merit-based assessments  of the performance   for the year 2020 at level 

AA . DAD has maintaned this rank   for two consecutive years .  

Lastly, on behalf of  the  DAD Board of Directors, we would like to 

thank shareholders, customers, regulators, management, employees, and 

stakeholders of all parties for continuous support and trust in DAD and also  for 

significant moral support  which drive DAD to achieve superior performance.           

I  firmly believe that adhering to the principles of good governance in business 

operations, taking the environment and surrounding communities into       

consideration are important factors that  contribute to  DAD’s business             

sustainable growth in the long run.

 สุิดท้าย์นี� ในนามขึ้องคณะกริริมการิ ธพัสิ. ขึ้อขึ้อบคุณท่านผู้่ถ่ือหุ้น 

ลูักค้า หน่วัย์งานกำากับ ผู้่บริิหาริ พันักงาน ริวัมทั�งบุคคลัที�มีส่ิวันได้เสีิย์ทุกฝ่้าย์ 

ที�ให้การิสินับบสินุนแลัะไว้ัวัางใจำ ธพัสิ. เสิมอมา ตั้ลัอดจำนเป็็นกำาลัังสิำาคัญที�

ช่วัย์ขึ้ับเคลั่�อนให้ ธพัสิ. มีผ่ลัการิดำาเนินงานที�ดีขึ้้�นตั้่อเน่�องตั้ลัอดริะย์ะเวัลัา

ที�ผ่่านมา แลัะผ่มเช่�อมั�นเป็็นอย์่างย์ิ�งวั่าการิย์้ดมั�นในหลัักธริริมาภิบาลัที�ดีใน

การิดำาเนินธุริกิจำ การิคำาน้งถื้งควัามริับผ่ิดชอบตั้่อสิิ�งแวัดลั้อมแลัะชุมชนโดย์

ริอบเช่นในป็ัจำจำุบัน เป็็นป็ัจำจำัย์สิำาคัญที�ทำาให้ธุริกิจำขึ้อง ธพัสิ. เตั้ิบโตั้ได้อย์่าง

ย์ั�งย์่นในริะย์ะย์าวั

(นายยุทธุนา  ห้ยิมืการุิณ)

(Mr.Yuttana Yimgarund)
ป็ริะธานกริริมการิ ธพัสิ.

Chairman of the Board
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นิายนิาฬิิกอติภัค์ แสงสนิิท
กรรมูการผู้จัำดำการ

สัารกรรมการผู้้�จัดำการ
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 บริิษััท ธนารัิกษ์ัพััฒนาสิินทรัิพัย์์ จำำากัด (ธพัสิ.)  ดำาเนินธุริกิจำการิ

พััฒนาแลัะบริิหาริจัำดการิทรัิพัย์์สิินขึ้องรัิฐให้เกิดป็ริะโย์ชน์สูิงสุิด โดย์มีภาริกิจำ

หลัักในการิพััฒนาศูนย์์ริาชการิเฉลิัมพัริะเกีย์ริติั้ ๘๐ พัริริษัา ๕ ธันวัาคม ๒๕๕๐

 ให้มีควัามทันสิมัย์ ย์กริะดับมาตั้ริฐานการิให้บริิการิแลัะคุณภาพัชีวัิตั้ขึ้อง

ผู่้ป็ฏิิบัตั้ิงาน ลัูกค้า แลัะชุมชน ตั้ลัอดจำนพััฒนาโคริงการิ พัริ้อมกับบริิหาริ

ทริัพัย์์สิินตั้ามควัามตั้้องการิขึ้องหน่วัย์งานริาชการิทั�วัป็ริะเทศให้เกิดมูลัค่า

เพิั�มทั�งในเชิงเศริษัฐกิจำแลัะสัิงคม โดย์มีโคริงการิที�พััฒนาแล้ัวั  โคริงการิที�กำาลัังพััฒนา 

สิ่วันตั้่อขึ้ย์าย์ โซื่น C โคริงการิที�อย์ู่ริะหวั่างการิศ้กษัาควัามเป็็นไป็ได้แลัะ 

โคริงการิที�อย์ู่ในควัามริับผ่ิดชอบบริิหาริจำัดการิ มูลัค่าโคริงการิลังทุนกวั่า  

52,000 ล้ัานบาท  

 ป็ี 2563 ถื่อเป็็นอีกป็ีที�ท้าทาย์ควัามสิามาริถืขึ้อง ธพัสิ. จำากการิ

เริิ�มพััฒนาโคริงการิลังทุนใหม่ ซ้ื่�งมีรูิป็แบบโคริงการิที�หลัากหลัาย์แลัะแตั้กต่ั้าง 

ไป็จำากเดิม อาทิ โคริงการิบูริณาการิสิวััสิดิการิที�พัักอาศัย์กับสิถืานที�ทำางาน

แลัะศูนย์์บริิการิขึ้องขึ้้าริาชการิพัลัเริ่อนสิามัญ โคริงการิที �พั ักผู่ ้สิ ูงอาย์ุ

ริามาฯ - ธนารัิกษ์ั แลัะโคริงการิก่อสิร้ิางขึ้องกริมสิริริพัสิามิตั้ สิำาหรัิบโคริงการิ

ศูนย์์ริาชการิเฉลัิมพัริะเกีย์ริตั้ิฯ โซื่น A แลัะ โซื่น B ซื่้�งเป็็นพั่�นที�บริิหาริงานหลััก

ย์ังคงพััฒนาป็ริับป็ริุงป็ริะสิิทธิภาพัการิบริิการิแลัะบริิหาริจำัดการิอาคาริอย์่าง

ต่ั้อเน่�อง จำนได้รัิบริางวััลัป็ริะกาศเกีย์ริติั้คุณ “อาคาริริาชการิตั้้นแบบด้านการิ

จำัดการินำ�าเสิีย์” ป็ริะจำำาป็ี 2563 ริะดับทอง ซื่้ �งเป็็นริะดับสิูงสิุด จำัดขึ้้ �นโดย์

กริมควับคุมมลัพัิษั  กริะทริวังทริัพัย์ากริธริริมชาตั้ิแลัะสิิ�งแวัดลั้อม อันเป็็น

เคริ่ �องย์่นย์ันถื้งควัามมุ ่งมั �นตั้ั �งใจำ  ในการิแก้ไขึ้ป็ัญหานำ �าเสิีย์ ย์กริะดับ

คุณภาพันำ�า  ริวัมถื้งการิป็ริะหย์ัดนำ�าแลัะการินำานำ�าเสิีย์กลัับมาใช้ป็ริะโย์ชน์

ได้อย์่างสิูงสิุดอีกด้วัย์ นอกจำากนี� ธพัสิ. ย์ังมีผ่ลัคะแนนป็ริะเมินคุณธริริมแลัะ

ควัามโป็ริ่งใสิในการิดำาเนินงานขึ้องหน่วัย์งานภาคริัฐ ป็ริะจำำาป็ี 2563 

อย์ู่ที�ริ้อย์ลัะ 95.09 ริะดับผ่ลัการิป็ริะเมิน AA ซ้ื่�งเป็็นริะดับสูิงสุิด

 สิำาหรัิบสิถืานการิณ์การิแพัร่ิริะบาดขึ้องโริคติั้ดเช่�อไวัรัิสิโคโรินา 2019

(COVID–19) ธพัสิ. ให้ควัามใสิ่ใจำในเริ่ �องควัามป็ลัอดภัย์ขึ้องผู่ ้ป็ฏิิบัตั้ิงาน 

ลัูกค้า แลัะป็ริะชาชน โดย์เตั้ริีย์มควัามพัริ้อมในการิให้บริิการิเพั่�อริองริับ 

พัฤตั้ิกริริมแบบ New Normal อาทิ การิวััดอุณหภูมิริ่างกาย์ก่อนเขึ้้าอาคาริ    

การิทำาควัามสิะอาดแลัะพั่นนำ �าย์าฆ่่าเช ่ �ออย์ ่างสิมำ �าเสิมอ การิบริิการิ

เจำลัแอลักอฮอล์ัล้ัางม่อ การิลัดการิสิัมผ่ัสิแลัะเวั้นริะย์ะห่างทางสิังคมตั้ามจำุด

เสีิ�ย์งต่ั้าง ๆ  เช่น ภาย์ในลิัฟัท์ ริถืไฟัฟั้าโดย์สิาริ ที�นั�งริับป็ริะทานอาหาริภาย์ใน

ศูนย์์อาหาริ เป็็นต้ั้น แลัะยั์งได้นำาแอป็พัลิัเคชั�น “ไทย์ชนะ” เข้ึ้ามาช่วัย์ป็ริะเมิน

ควัามหนาแน่นแลัะสิามาริถืตั้ิดตั้ามขึ้้อมูลัผู่้มีควัามเสิี�ย์งให้อย์่างทันท่วังที 

ด้วัย์การิตัั้�งจุำดบริิการิ QR Code เพ่ั�อควัามสิะดวักให้กับป็ริะชาชน Check in 

แลัะ Check out ในการิเขึ้้าใช้บริิการิตั้ามจำุดตั้่าง ๆ เช่น โซื่นขึ้าย์สิินค้า

แลัะริ้านค้าตั้่าง ๆ ห้องโย์คะ แลัะ Sky Running เป็็นตั้้น นอกจำากนี� ธพัสิ. 

ย์ ั ง ให ้ควัามสิ ำ าค ัญก ับผ่ ู ้ป็ริะกอบการิริ ้ านค ้าภาย์ในศ ูนย์ ์ ริาชการิ

เฉลิัมพัริะเกีย์ริติั้ ๘๐ พัริริษัา ๕ ธันวัาคม ๒๕๕๐ โดย์ออกมาตั้ริการิลัดค่าเช่า

เพั่�อเป็็นการิเย์ีย์วัย์าผู่้ที�ได้ริับผ่ลักริะทบตั้ั�งแตั้่ริ้อย์ลัะ 50 แลัะริ้อย์ลัะ 100 

เป็็นริะย์ะเวัลัา 10 เด่อนตัั้�งแต่ั้เด่อนมีนาคมถ้ืงเด่อนธันวัาคม 2563 

Message from the Managing 
Director



Dhanarak Asset Development Co., Ltd. (DAD) operates  its  business 

based on development and management guidelines to achieve optimal  benefits 

for  the state property. The main mission is to develop and modernize The 

Government Complex Commemorating His Majesty The King’s 80th Birthday 

Anniversary, 5th December, B.E. 2550 (2007) and elevate the standard of service 

and quality  of workers, as well as  the satisfaction of  customers and communities 

. DAD also  develop s  projects for asset management according to the needs of 

nationwide government agencies  and   creates added values both economical 

and socially. This includes projects that are currently being developed for zone 

C extension and projects under feasibility studies with an investment value of 

over 52,000 million baht.

Year 2020, was another challenging year for Dhanarak Asset Development 

Co., Ltd. (DAD)  to  begin new project developments which were various and 

different from previous project formats such as the integrated welfare housing 

project, workplace, and civil servant service center, Rama Dhanarak housing 

project for the elderly, and the construction project of the Excise  Department. 

Regarding the Government Complex Project, Chaengwattana Zone A and Zone 

B, which were the main administrative areas,  DAD was  continuously improving  

the efficiency of service and building management,  and  as a result,  it  received 

an award  of honor - gold level  in   “Government Building Model of Wastewater 

Management” for the year 2020, which is the highest level held by the Pollution 

Control Department, Ministry of Natural Resources and Environment. This is   evidence   

of  our commitment to solve the wastewater problem and to improve water 

quality  as well as to saving  water and recycling wastewater. In addition, the 

Bank of Thailand has a merit score of 95.09 percent in transparency and government 

agency operations for the year 2020, the assessment results were ranked at AA, 

which is the highest level.

Regarding the situation of the Coronavirus pandemy (COVID-19), DAD  

always   pays the highest attention to the safety of workers, customers, and 

people. Our measure included preparing “new normal” services and actions 

such as measuring body temperature before entering the building, cleaning 

and disinfecting frequently, providing hand sanitizer, boards, information about 

social distancing at-risk points such as inside passenger elevators , dining seats 

in the food courts, etc.  Moreover, DAD utilizes the “Thai Chana” application 

to measure the density of visitors in the service areas. This provides immediate 

and trackable records of risky persons. QR code service points are arranged for 

people as they check-in and check out at various locations such as trading 

zones, store locators, yoga rooms and Sky Running, etc. In addition, DAD offers 

special help to entrepreneurs, tenants, shops in The Government                      

Complex Commemorating His Majesty The King’s 80th Birthday Anniversary,                

5th December, B.E. 2550 (2007) by implementing measures such as reduction 

of  the rental fees from 50 percent and 100 percent in case when tenants are 

not able to open their services for a period of 10 months from March to         

December 2020.

DAD will remain committed to managing its organization to be in line 

with the vision which states: “Modern enterprise in a professional developing 

public asset to enhance economic and social value under good governance 

principle”. In the year 2021, DAD will undertake at least 2 new projects and 

manage the expansion of the Government Complex Project, Zone C according 

to the plan and target.

The success of the past year,  is the result of dedication of all executives 

and employees to achieve the set goal s  as well as the result of the trust from 

our main shareholder - the Ministry of Finance ,  Treasury Department, Regulatory 

Authority ,  government agencies, entrepreneurs, and users of the Government 

Center  area . Their trust  granted to DAD is the main important driving factor  

behind advances   of DAD today and  is the  element that  will drive the company 

forward to achieve  success in   future  projects.

 (นายนาฬิิกอติ์ภัค แสงสนิท)
(Mr. Nalikatibhag Sangsnit)

กริริมผู้่จัำดการิ
Managing Director
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 จำากควัามสิำาเริ็จำตั้ลัอดป็ีที�ผ่่านมา นอกจำากควัามมุ่งมั�นทุ่มเทขึ้อง

ผู้่บริิหาริแลัะพันักงานทุกคน เพ่ั�อให้บริริลุัเป้็าหมาย์ที�วัางไว้ัแล้ัวั ควัามไว้ัวัางใจำ 

ที�กริะทริวังการิคลัังผู่้ถื่อหุ้นหลััก กริมธนาริักษั์ หน่วัย์งานกำากับดูแลัตั้ลัอดจำน 

หน่วัย์งานรัิฐ ผู้่ป็ริะกอบการิ แลัะผู้่ใช้บริิการิพ่ั�นที�ศูนย์์ริาชการิเฉลิัมพัริะเกีย์ริติั้ฯ 

มอบให้ถ่ือเป็็นปั็จำจัำย์สิำาคัญที�ผ่ลัักดันให้ ธพัสิ. เติั้บโตั้มาถ้ืงวัันนี�แลัะพัร้ิอมเดินหน้า 

โคริงการิ ต่ั้างๆ ให้เกิดผ่ลัสัิมฤทธิ�ต่ั้อไป็   



1

4

Mr. Chalush Chinthammit
กริริมการิ
Director

Ms. Ruenvadee Suwanmongkol
กริริมการิ
Director

ค่ณะกรรมการ
Board of Directors

นิายยุทธนิา  หยิมูการุณ
Mr. Yuttana Yimgarund

ป็ริะธานกริริมการิ
Chairman of the Board

นิายชีลัชี  ชิีนิธรรมูมิูตร์

5

5

2

2

3

3

กริริมการิ
Director

นิางบุัษักร ปราบัณศักดิำ�
Mrs. Bussakorn Prabnasak

นิางอุษัามูาศ  ร่วมูใจำ
Mrs. Usamas Ruamjai

กริริมการิ
Director

นิางสาวรื�นิวดีำ  สุวรรณมูงค์ล

41

15 รายงานิประจำำาปี 2563



Mr. Nalikatibhag Sangsnit

กริริมการิ 

Director

Mrs. Sirin Daengchaiwat

กริริมการิ 

Director

นิายปกรณ์ อาภาพัันิธ์ุ

6

6

Mr. Pakorn Apaphant

กริริมการิ 
Director

นิายนิาฬิิกอติภัค์ แสงสนิิท

10

10

นิายทวารัฐ  สูตะบุัตร

7

7

Mr. Twarath Sutabutr

กริริมการิ 
Director

นิางศิริพัร  นิพัวัฒนิพังศ์

8

8

Mrs. Siriporn Nopwattanapong

กริริมการิ 
Director

นิางสิรินิทร์ แดำงไชียวัฒน์ิ

9

9
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นิายยุทิธนิา  หยิมการุณ

อายุ 59  ปี

คุ์ณวุฒิการศ่กษัา

การอบัรมู

ตำาแหน่ิงงานิอื�นิในิปัจำจุำบัันิ 
(ข้้อมููล ณ วันิที� 1 มูกราค์มู 2564)

• ป็ริะธานกริริมการิ ธพัสิ.

• ป็ริิญญาโท รัิฐป็ริะศาสินศาสิตั้ริมหาบัณฑิ์ตั้   

  สิถืาบันบัณฑิ์ตั้พััฒนบริิหาริศาสิตั้ร์ิ

• ป็ริิญญาตั้รีิ นิติั้ศาสิตั้ริบัณฑิ์ตั้ มหาวิัทย์าลััย์ริามคำาแหง

• อธิบดีกริมธนารัิกษ์ั

• กริริมการิการิริถืไฟัฟ้ัาขึ้นส่ิงมวัลัชนแห่งป็ริะเทศไทย์

• กริริมการิธนาคาริอาคาริสิงเคริาะห์

Age 59 Years

Educational Background

Trainings

Other Current Positions 
(As of 1 January 2021)

• Chairman of The Board

• Master of Public Administration Program, National Institute of  

  Development Administration

• Bachelor of Laws, Ramkhamhaeng University

• Director-General of the Treasury Department

• Director of Mass Rapid Transit Authority of Thailand

• Director of Government Housing Bank

Mr. Yuttana Yimgarund

ป้ระวัิติค่ณะกรรมการบริษััทิ
Personal Profile of Board of Directors

• Financial & Fiscal Management Program for Senior Executive  
  (FME), Class 2, Institute of Public Finance and Accounting  
  Personnel  Development, The Comptroller General’s Department
• Corporate Governance for Directors and senior Executives of   
  Regulator, State Enterprises and Public Organizations, Class 17,   
  king Prajadhipok’s 
• Advance Certificate Course in Politics and Governance in    
  Democratic Systems for Executives, Class 13, King Prajadhipok’s  
  Institute
• The Civil Service Executive Development Program: Visionary   
  and Moral Leadership, Class 71, Office of the Civil Service   
  Commission
• The Joint State – Private Sector Course, Class 25, National   
  Defense College
• Capital Market Leader Program, Class 18, Capital Market     
  Academy (CMA)
• Corporate Governance for Directors and Senior Executive of  
  Regulator, State Enterprises and Public Organizations, Class 17,  
  King Prajadhipok’s Institute
• Public Legal Executive Training Program, Class 5, Office of the  
  Council of State
• Public Law Certificate Program, Thammasat University
• Director Certificate Program (DCP) Class 208/2015, The Thai    
  Institute of Director Association (IOD)
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• หลัักสูิตั้รินักบริิหาริการิเงินการิคลัังภาครัิฐริะดับสูิง (บงสิ.) รุ่ินที� 2 

  สิถืาบันพััฒนาบุคลัากริด้านการิคลัังแลัะบัญชีภาครัิฐ กริมบัญชีกลัาง

• หลัักสูิตั้รินักบริิหาริยุ์ทธศาสิตั้ร์ิการิป้็องกันแลัะป็ริาบป็ริามการิทุจำริิตั้ริะดับสูิง  

  (นย์ป็สิ.) ริุ่นที� 3 สิำานักงานคณะกริริมการิป็้องกันแลัะป็ริาบป็ริามการิ 

  ทุจำริิตั้แห่งชาติั้

• หลัักสูิตั้ริการิเม่องการิป็กคริองในริะบอบป็ริะชาธิป็ไตั้ย์สิำาหรัิบนักบริิหาริ 

  ริะดับสูิง (ป็ป็ริ.) รุ่ินที� 13  สิถืาบันพัริะป็กเกล้ัา

• หลัักสูิตั้รินักบริิหาริริะดับสูิง (นบสิ.) รุ่ินที� 71 สิำานักงาน ก.พั. 

• หลัักสูิตั้ริการิป้็องกันริาชอาณาจัำกริภาครัิฐร่ิวัมเอกชน (ป็ริอ.) รุ่ินที� 25   

  วิัทย์าลััย์ป้็องกันริาชอาณาจัำกริ

• หลัักสูิตั้ริผู้่บริิหาริริะดับสูิง รุ่ินที� 18 สิถืาบันวิัทย์าการิตั้ลัาดทุน (วัตั้ท.)

• หลัักสูิตั้ริการิกำากับดูแลักิจำการิสิำาหรัิบกริริมการิแลัะผู้่บริิหาริริะดับสูิงขึ้อง

  ริัฐวัิสิาหกิจำแลัะองค์การิมหาชน ริุ่นที� 17 สิถืาบันพััฒนากริริมการิแลัะ

  ผู้่บริิหาริริะดับสูิงภาครัิฐ สิถืาบันพัริะป็กเกล้ัา

• หลัักสิูตั้ริผู่้บริิหาริงานด้านกฎหมาย์ภาคริัฐริะดับสิูง ริุ่นที� 5 

  สิถืาบันพััฒนานักกฎหมาย์มหาชน สิำานักงานคณะกริริมการิกฤษัฎีกา  

• หลัักสูิตั้ริป็ริะกาศนีย์บัตั้ริกฎหมาย์มหาชน มหาวิัทย์าลััย์ธริริมศาสิตั้ร์ิ

• หลัักสูิตั้ริ Director Certificate Program (DCP) รุ่ินที� 208/2015  

  สิมาคมส่ิงเสิริิมสิถืาบันกริริมการิบริิษััทไทย์



• ริองป็ลััดกริะทริวังการิคลััง

• หัวัหน้าผู้่ตั้ริวัจำริาชการิกริะทริวังการิคลััง

• ผู้่ตั้ริวัจำริาชการิกริะทริวังการิคลััง

• ที�ป็ร้ิกษัาด้านพััฒนาริะบบควับคุมทางศุลักากริ กริมศุลักากริ

• ริองอธิบดีกริมศุลักากริ

• ผู้่อำานวัย์การิสิำานักงานศุลักากริท่าเร่ิอแหลัมฉบัง กริมศุลักากริ

• ผู้่อำานวัย์การิสิำานักงานศุลักากริ ภาคที� 1 กริมศุลักากริ

• ผู้่อำานวัย์การิสิำานักบริิหาริกลัาง กริมศุลักากริ

• Deputy Permanent Secretary of Ministry of Finance

• Chief Inspector General, Ministry of Finance

• Inspector of Ministry of Finance

• Principal Advisor on Customs Control Development

• Deputy Director-General of The Customs Department

• Director of Laem Chabang Port Customs Bureau, Customs Department

• Director of Central Administration Bureau 1 

• Director of the Central Administration Bureau, Customs Department

ประสบัการณ์การทำางานิ Work Experience

การดำำารงตำาแหน่ิงกรรมูการในิบัริษััทที�เกี�ยวข้้อง กับั ธพัส.

• ไม่มี

• ไม่มี

• ไม่มี

• ไม่มี

การถืุอหลักทรัพัย์ในิบัริษััทอื�นิที�เกี�ยวข้้อง

สัดำส่วนิการถืุอหุ้นิ ธพัส. (ร้อยละ)

การมีูส่วนิได้ำส่วนิเสียในิ ธพัส.

• ไม่มี

• ไม่มี

ค์วามูสัมูพัันิธ์ทางค์รอบัค์รัวระหว่างกรรมูการด้ำวยกันิ

ประวัติการกระทำาผิดำกฎหมูายในิระยะ 10 ปี ย้อนิหลัง

• None

• None

Position in DAD’s affiliated companies

Ownership in DAD’s affiliated companies

• None

• None

• None

• None

Percentage of ownership in DAD’s shares

Interest in DAD

Family relations with other directors

History of legal offence during the last 10 years
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อายุ 58  ปี

คุ์ณวุฒิการศ่กษัา

การอบัรมู

ตำาแหน่ิงงานิอื�นิในิปัจำจุำบัันิ 
(ข้้อมููล ณ วันิที� 1 มูกราค์มู 2564)

• กริริมการิ ธพัสิ.

• กริริมการิบริิหาริ ธพัสิ.

• กริริมการิบริิหาริจัำดการิสิาริสินเทศแลัะการิส่ิ�อสิาริ

• ป็ริิญญาโท วิัทย์าศาสิตั้ริมหาบัณฑิ์ตั้ (สิาขึ้าสิถิืติั้ป็ริะย์ุกต์ั้)  

  สิถืาบันบัณฑิ์ตั้พััฒนบริิหาริศาสิตั้ร์ิ

• ป็ริิญญาตั้รีิ วิัทย์าศาสิตั้ริบัณฑิ์ตั้ (สิาขึ้าชีวัสิถิืติั้) มหาวิัทย์าลััย์ศิลัป็ากริ

• ที�ป็ร้ิกษัาด้านเทคโนโลัยี์สิาริสินเทศแลัะการิส่ิ�อสิาริ กริะทริวังการิคลััง

• กริริมการิ บริิษััท โริงแริมท่าอากาศย์านสุิวัริริณภูมิ จำำากัด

นิางอุษัามาศ  ร่วิมใจ

Age 58 Years

Educational Background

Trainings

Other Current Positions 
(As of 1 January 2021)

• Director of the Dhanarak Asset Development

• Member of the Executive Committee

• Member of Information and Communication Management

• Master of Science (Applied Statistics) National Institute of   

  Development Administration

• Bachelor of Science (Biostatistics) Silpakorn University

• Information and communication technology consultant  Ministry of Finance

• Director Suvarnabhumi Airport Hotel Company Limited

Mrs. Usamas Ruamjai

• หลัักสูิตั้ริการิเสิริิมสิร้ิางพัลัังควัามเป็็นผู้่นำา (Enhancing Leadership    

  Presence : ELP) รุ่ินที� 4 มหาวิัทย์าลััย์ธริริมศาสิตั้ร์ิ

• หลัักสูิตั้ริการิป้็องกันริาชอาณาจัำกริ  (วัป็อ. รุ่ินที� 59)

• หลัักสูิตั้ริเสิริิมหลัักสูิตั้รินักบริิหาริริะดับสูิง (สิ.นบสิ.) รุ่ินที� 6  

  สิำานักงาน ก.พั.

• หลัักสูิตั้รินักบริิหาริการิคลััง (นบค.) รุ่ินที� 3 กริะทริวังการิคลััง

• Enhancing Leadership Presence (ELP), Class 4, 

  Thammasat University

• National Defense Course (Class 59)

• Executive Program, Senior Executive Program (Class 6),  

  Office of OCSC

• Finance Executive Program (Class 3), Ministry of Finance

• ผู้่อำานวัย์การิศูนย์์เทคโนโลัยี์สิาริสินเทศ กริมสิริริพัสิามิตั้

• สิริริพัสิามิตั้พ่ั�นที�กรุิงเทพัมหานคริ 1 กริมสิริริพัสิามิตั้

ประสบัการณ์การทำางานิ
• Director of Information Technology Center, Excise Department

• Bangkok Excise Area 1 Excise Department

Work Experience
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การดำำารงตำาแหน่ิงกรรมูการในิบัริษััทที�เกี�ยวข้้อง กับั ธพัส.

• ไม่มี

• ไม่มี

• ไม่มี

• ไม่มี

การถืุอหลักทรัพัย์ในิบัริษััทอื�นิที�เกี�ยวข้้อง

สัดำส่วนิการถืุอหุ้นิ ธพัส. (ร้อยละ)

การมีูส่วนิได้ำส่วนิเสียในิ ธพัส.

• ไม่มี

• ไม่มี

ค์วามูสัมูพัันิธ์ทางค์รอบัค์รัวระหว่างกรรมูการด้ำวยกันิ

ประวัติการกระทำาผิดำกฎหมูายในิระยะ 10 ปี ย้อนิหลัง

• None

• None

Position in DAD’s affiliated companies

Ownership in DAD’s affiliated companies

• None

• None

• None

• None

Percentage of ownership in DAD’s shares

Interest in DAD

Family relations with other directors

History of legal offence during the last 10 years



Age 57 Years

Educational Background

Trainings

Other Current Positions 
(As of 1 January 2021)

• Director of the Dhanarak Asset Development

• Member of the Executive Committee

• Chairman of the Corporate Affairs Committee

• Master of Arts Program in Political Science Ramkhamhaeng University

• Bachelor of Economics Program in Financial, Ramkhamhaeng University

Mrs. Bussakorn Prabnasak

อายุ 57  ปี

คุ์ณวุฒิการศ่กษัา

การอบัรมู

ตำาแหน่ิงงานิอื�นิในิปัจำจุำบัันิ 
(ข้้อมููล ณ วันิที� 1 มูกราค์มู 2564)

• กริริมการิ ธพัสิ.

• กริริมการิบริิหาริ

• ป็ริะธานกริริมการิกิจำการิสัิมพัันธ์

• ป็ริิญญาโท ศิลัป็ศาสิตั้ริมหาบัณฑิ์ตั้ สิาขึ้ารัิฐศาสิตั้ร์ิ      

  มหาวิัทย์าลััย์ริามคำาแหง

• ป็ริิญญาตั้รีิ เศริษัฐศาสิตั้ริบัณฑิ์ตั้ สิาขึ้าการิเงิน มหาวิัทย์าลััย์ริามคำาแหง

• ริองอธิบดีด้านบริิหาริ กริมธนารัิกษ์ั

• กริริมการิ บริิษััท อู่กรุิงเทพั จำำากัด กริะทริวังกลัาโหม

นิางบุษักร ป้ราบณศักดิำ�

• Deputy Director General for Administration, The Treasury  

  Department

• Director of The Bangkok Dock Company (1957) Limited 

• หลัักสูิตั้ริ “RE-CU CEO” รุ่ินที� 5 สิมาคมผู้่บริิหาริธุริกิจำอสัิงหาริิมทรัิพัย์์  

  จุำฬาลังกริณ์มหาวิัทย์าลััย์

• หลัักสูิตั้รินักบริิหาริริะดับสูิง หลัักสูิตั้ริที� 1 (นบสิ.1) รุ่ินที� 87  

  สิำานักงานคณะกริริมการิข้ึ้าริาชการิพัลัเร่ิอน

• “RE-CU CEO” Class 5, Real Estate Business Management 

  Association Chulalongkorn University

• Senior Executive Program, Course 1 (OCSC 1), Class 87,  

  Office of  the Civil Service Commission

• ผู้่อำานวัย์การิสิำานักบริิหาริที�ริาชพััสิดุกรุิงเทพัมหานคริ กริมธนารัิกษ์ั 

• ผู้่ตั้ริวัจำริาชการิกริม กริมธนารัิกษ์ั

• ธนารัิกษ์ัพ่ั�นที�สิมุทริสิาคริ

ประสบัการณ์การทำางานิ
• Director office of Bangkok State Property Management, 

  The Treasury Department

• Inspector General of the Treasury Department

• Director of Samut Sakhon Provincial Treasury

Work Experience
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การดำำารงตำาแหน่ิงกรรมูการในิบัริษััทที�เกี�ยวข้้อง กับั ธพัส.

• ไม่มี

• ไม่มี

• ไม่มี

• ไม่มี

การถืุอหลักทรัพัย์ในิบัริษััทอื�นิที�เกี�ยวข้้อง

สัดำส่วนิการถืุอหุ้นิ ธพัส. (ร้อยละ)

การมีูส่วนิได้ำส่วนิเสียในิ ธพัส.

• ไม่มี

• ไม่มี

ค์วามูสัมูพัันิธ์ทางค์รอบัค์รัวระหว่างกรรมูการด้ำวยกันิ

ประวัติการกระทำาผิดำกฎหมูายในิระยะ 10 ปี ย้อนิหลัง

• None

• None

Position in DAD’s affiliated companies

Ownership in DAD’s affiliated companies

• None

• None

• None

• None

Percentage of ownership in DAD’s shares

Interest in DAD

Family relations with other directors

History of legal offence during the last 10 years



Ms. Ruenvadee Suwanmongkol

Age 56 Years

Educational Background

Trainings

Other Current Positions 
(As of 1 January 2021)

• Director of the Dhanarak Asset Development

• Chairman of the Risk Management Committee

อายุ 56  ปี

คุ์ณวุฒิการศ่กษัา

การอบัรมู

ตำาแหน่ิงงานิอื�นิในิปัจำจุำบัันิ 
(ข้้อมููล ณ วันิที� 1 มูกราค์มู 2564)

• กริริมการิ ธพัสิ.

• ป็ริะธานกริริมการิบริิหาริควัามเสีิ�ย์ง

นิางสัาวิร่�นิวิดีำ  สุัวิรรณมงค่ล

• Secretary-General, Securities and Exchange Commission,  Thailand

• Director of the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives

• Member of Law Development Committee and Subcommittee  

  of conducting studies and management system development,  

  the Council of State

• Extraordinary Task Force on driving the development of digital    

  skills of Office of the Civil Service Commission (OSCS.)

• Master of Business Administration (M.B.A), Walter A. Hass  

  School of Business, University of California at Berkeley, the  

  United States of America

• Master of Laws (L.L.M.), Harvard Law School, Cambridge  

  Massachusetts, the United States of America

• Barrister-at-Law, Legal Training Institute, Thai Bar Association

• Bachelor of Laws (LL.B.) (First Class Honors with Gold Medal),  

  Chulalongkorn University

• ป็ริิญญาโท บริิหาริธุริกิจำมหาบัณฑิ์ตั้ (M.B.A.) Walter A.Haas School of   

  Business, University of California at Berkeley, the United States of America

• ป็ริิญญาโท นิติั้ศาสิตั้ริมหาบัณฑิ์ตั้ (L.L.M.) Harvard Law School,  

  the United States of America

• ป็ริิญญาตั้รีิ นิติั้ศาสิตั้ริบัณฑิ์ตั้ (เกีย์ริติั้นิย์มอันดับ 1 เหรีิย์ญทอง)   

  จุำฬาลังกริณ์มหาวิัทย์าลััย์

• 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 Defense College, the Joint State-Private 

  Sector Course, Class 25, The National Defense College (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

• หลัักสูิตั้ริผู้่บริิหาริริะดับสูิง (วัตั้ท. รุ่ินที� 29) สิถืาบันวิัทย์าการิตั้ลัาดทุน

• หลัักสูิตั้ริ Director Certificate Program (DCP) รุ่ินที� 127/2010  

  สิมาคมส่ิงเสิริิมสิถืาบันกริริมการิบริิษััทไทย์ 

• หลัักสูิตั้ริผู้่บริิหาริกริะบวันการิย์ุติั้ธริริมริะดับสูิง (บ.ย์.สิ.) รุ่ินที� 15  

  สิถืาบันพััฒนาข้ึ้าริาชการิฝ่้าย์ตุั้ลัาการิศาลัย์ุติั้ธริริม สิำานักงานศาลัย์ุติั้ธริริม

• หลัักสูิตั้ริการิป้็องกันริาชอาณาจัำกริ วิัทย์าลััย์ป้็องกันริาชอาณาจัำกริ

• หลัักสูิตั้รินักบริิหาริยุ์ทธศาสิตั้ร์ิการิป้็องกันแลัะป็ริาบป็ริามการิทุจำริิตั้ริะดับสูิง  

  (นย์ป็สิ.) รุ่ินที� 5 สิำานักงานคณะกริริมการิป้็องกันแลัะป็ริาบป็ริามการิทุจำริิตั้แห่งชาติั้

• หลัักสูิตั้รินักบริิหาริการิงบป็ริะมาณริะดับสูิง (นงสิ.) รุ่ินที� 2 สิำานักงบป็ริะมาณ

• หลัักสูิตั้ริผู้่บริิหาริงานกฎหมาย์ภาครัิฐริะดับสูิง รุ่ินที� 6  

  สิำานักงานคณะกริริมการิกฤษัฎีกา
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• เลัขึ้าธิการิสิำานักงานคณะกริริมการิกำากับหลัักทรัิพัย์์แลัะตั้ลัาดหลัักทรัิพัย์์

• กริริมการิธนาคาริเพ่ั�อการิเกษัตั้ริแลัะสิหกริณ์ (ธ.ก.สิ.)

• กริริมการิ คณะกริริมการิพััฒนากฎหมาย์ สิำานักงานคณะกริริมการิ 

  แลัะป็ริะธานคณะอนุกริริมการิดำาเนินการิศ้กษัาแลัะพััฒนาริะบบ

  การิบริิหาริงานภาครัิฐ สิำานักงานคณะกริริมการิกฤษัฎีกา

• อ.ก.พั. วิัสิามัญเฉพัาะกิจำเกี�ย์วักับการิขัึ้บเคล่ั�อนการิพััฒนาทักษัะด้านดิจิำทัลั 

  ขึ้องข้ึ้าริาชการิ สิำานักงานคณะกริริมการิข้ึ้าริาชการิพัลัเร่ิอน



• กริริมการิ คณะกริริมการิวิัชาการิ สิภานิติั้บัญญัติั้แห่งชาติั้ 

• กริริมการิผู้่ทริงคุณวุัฒิ บริิษััท IRPC 

• อธิบดีกริมบังคับคดี 

• อธิบดีกริมคุมป็ริะพัฤติั้ 

• ริองอธิบดีกริมคุ้มคริองสิิทธิแลัะเสิรีิภาพั 

• ผู้่ตั้ริวัจำริาชการิกริะทริวังย์ุติั้ธริริม 

• ผู้่อำานวัย์การิสิำานักกฎหมาย์ สิำานักงานป็ลััดกริะทริวังย์ุติั้ธริริม 

• ริองผู้่อำานวัย์การิสิำานักงานกิจำการิย์ุติั้ธริริม 

• ช่วัย์ป็ฏิิบัติั้ริาชการิทางศูนย์์อำานวัย์การิบริิหาริจัำงหวััดชาย์แดนภาคใต้ั้ (ศอ.บตั้.) 

ประสบัการณ์การทำางานิ
• 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

Work Experience
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การดำำารงตำาแหน่ิงกรรมูการในิบัริษััทที�เกี�ยวข้้อง กับั ธพัส.

• ไม่มี

• ไม่มี

• ไม่มี

• ไม่มี

การถืุอหลักทรัพัย์ในิบัริษััทอื�นิที�เกี�ยวข้้อง

สัดำส่วนิการถืุอหุ้นิ ธพัส. (ร้อยละ)

การมีูส่วนิได้ำส่วนิเสียในิ ธพัส.

• ไม่มี

• ไม่มี

ค์วามูสัมูพัันิธ์ทางค์รอบัค์รัวระหว่างกรรมูการด้ำวยกันิ

ประวัติการกระทำาผิดำกฎหมูายในิระยะ 10 ปี ย้อนิหลัง

• None

• None

Position in DAD’s affiliated companies

Ownership in DAD’s affiliated companies

• None

• None

• None

• None

Percentage of ownership in DAD’s shares

Interest in DAD

Family relations with other directors

History of legal offence during the last 10 years



Age 51 Years

Educational Background

Other Current Positions 
(As of 1 January 2021)

• Director of the Dhanarak Asset Development

• Chairman of the Audit Committee

Mr. Chalush Chinthammit

อายุ 51  ปี

คุ์ณวุฒิการศ่กษัา

ตำาแหน่ิงงานิอื�นิในิปัจำจุำบัันิ 
(ข้้อมููล ณ วันิที� 1 มูกราค์มู 2564)

• กริริมการิ ธพัสิ.

• ป็ริะธานกริริมการิตั้ริวัจำสิอบ

นิายชิลัชิ  ชิินิธรรมมิตร์

• กริริมการิผู้่จัำดการิ บริิษััท บีบีจีำไอ จำำากัด (มหาชน) 

• กริริมการิบริิษััท ริองกริริมการิผู้่จัำดการิใหญ่บริิษััท นำ�าตั้าลัขึ้อนแก่น จำำากัด (มหาชน)   

  แลัะบริิษััทนำ�าตั้าลัในเคร่ิอ 

• กริริมการิแลัะเลัขึ้าธิการิ สิมาคมผู้่ผ่ลิัตั้นำ�าตั้าลัแลัะชีวัพัลัังงานไทย์ 

• กริริมการิในคณะกริริมการิตั้ามพัริะริาชบัญญัติั้อ้อย์แลัะนำ�าตั้าลัทริาย์ 

• อุป็นาย์ก สิมาคมการิค้าผู้่ผ่ลิัตั้เอทานอลัไทย์ 

• ป็ริะธานกริริมการิ บริิษััท โคลัอสิซื่อลั อินเตั้อร์ิเนชั�นแนลั จำำากัด 

• กริริมการิแลัะป็ริะธานกริริมการิบริิหาริ บริิษััท เอ็มเอ็มพีั คอร์ิป็อเริชั�น จำำากัด

• กริริมการิ บริิษััท โริงไฟัฟ้ัานำ�าตั้าลัขึ้อนแก่น จำำากัด 

• กริริมการิ บริิษััท เคเอสิแอลั อะโกริ แอนด์ เทริดดิ�ง จำำากัด 

• กริริมการิ บริิษััท นำ�าตั้าลัสิะหวัันนะเขึ้ตั้ จำำากัด 

• กริริมการิ บริิษััท เคเอสิแอลั เอ็กซ์ื่ป็อร์ิตั้เทริดดิ�ง จำำากัด 

• กริริมการิ บริิษััท อ่อนนุช ก่อสิร้ิาง จำำากัด 

• กริริมการิ บริิษััท ไทย์ชูการ์ิมิลัเลัอร์ิ จำำากัด 

• กริริมการิ บริิษััท ริาชาเซื่ริามิค จำำากัด 

• กริริมการิ บริิษััท ริาชาป็อร์ิซื่เลัน จำำากัด 

• กริริมการิ บริิษััท เคเอสิแอลั ชูการ์ิ โฮลัดิ�ง จำำากัด 

• กริริมการิ บริิษััท เช็งเพัริสิ จำำากัด 

• กริริมการิ บริิษััท พัาริาริวัมโชค จำำากัด 

• กริริมการิ บริิษััท ชนารัิตั้น์ จำำากัด 

• กริริมการิ บริิษััท เกาะกงแพัลันเตั้ชั�น จำำากัด 

• กริริมการิ บริิษััท ชินกิจำ จำำากัด 

• กริริมการิ บริิษััท ริาชาโซื่ลัาร์ิ แมททีเรีิย์ลั จำำากัด 

• กริริมการิ บริิษััท บางจำากไบโอฟูัเอลั จำำากัด 

• กริริมการิ บริิษััท บางจำาก ไบโอเอทานอลั (ฉะเชิงเทริา) จำำากัด (BBE) 

• กริริมการิ บริิษััท เค เอสิ แอลั เรีิย์ลัเอสิเทตั้ จำำากัด 

• กริริมการิ บริิษััท เคเอสิแอลั กรีินอินโนเวัชั�น จำำากัด (มหาชน) 

• กริริมการิ บริิษััท เคอรีิ�เอ็กเพัริสิ (ป็ริะเทศไทย์) จำำากัด  

• Managing Director of BBGI PCL.

• Director and Deputy Managing Director of Khon Kaen Sugar  

  industry  PCL. and sugar affiliate companies

• Director and 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

• 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.

• บริิหาริธุริกิจำมหาบัณทิตั้ (M.B.A.) (Finance and Banking), 

  Mercer University, the United States of America

• บริิหาริธุริกิจำบัณฑิ์ตั้ เอกการิเงินการิธนาคาริ มหาวิัทย์าลััย์อัสิสัิมชัญ

• 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
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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

การอบัรมู
• หลัักสูิตั้ริ Director Accreditation Program (DAP) รุ่ินที� 21/2004

  สิมาคมส่ิงเสิริิมสิถืาบันกริริมการิบริิษััทไทย์ (IOD)  

• หลัักสูิตั้ริผู้่บริิหาริริะดับสูิง (วัตั้ท.) รุ่ินที� 10 สิถืาบันวิัทย์าการิตั้ลัาดทุน 

• หลัักสูิตั้ริผู้่บริิหาริริะดับสูิงด้านวิัทย์าการิพัลัังงาน (วัพัน.) รุ่ินที� 6  

  สิถืาบันวิัทย์าการิพัลัังงาน  

• หลัักสูิตั้รินักบริิหาริริะดับสูิงด้านการิพััฒนาธุริกิจำอุตั้สิาหกริริมแลัะการิลังทุน  

  (วัธอ.) รุ่ินที� 3 สิถืาบันวิัทย์าการิธุริกิจำแลัะอุตั้สิาหกริริม  

• หลัักสูิตั้ริ “BRAIN” การิป็ฏิิรูิป็ธุริกิจำ-สิร้ิางเคร่ิอข่ึ้าย์นวััตั้กริริม รุ่ินที� 2 

การดำำารงตำาแหน่ิงกรรมูการในิบัริษััทที�เกี�ยวข้้องกับั ธพัส.

• ไม่มี

• ไม่มี

• ไม่มี

• ป็ริะธานกริริมการิบริิษััท ดีเอดี เอสิพีัวีั จำำากัด

การถืุอหลักทรัพัย์ในิบัริษััทอื�นิที�เกี�ยวข้้อง

สัดำส่วนิการถืุอหุ้นิ ธพัส. (ร้อยละ)

การมีูส่วนิได้ำส่วนิเสียในิ ธพัส.

• ไม่มี

• ไม่มี

ค์วามูสัมูพัันิธ์ทางค์รอบัค์รัวระหว่างกรรมูการด้ำวยกันิ

ประวัติการกระทำาผิดำกฎหมูายในิระยะ 10 ปี ย้อนิหลัง

 • Director of DAD SPV Co.,Ltd.

• None

Position in DAD’s affiliated companies

Ownership in DAD’s affiliated companies

• None

• None

• None

• None

Percentage of ownership in DAD’s shares

Interest in DAD

Family relations with other directors

History of legal offence during the last 10 years
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Mr. Pakorn Apaphant
นิายป้กรณ์ อาภาพัันิธ์ุ

Trainings

Age 52 Years

Educational Background

Other Current Positions 
(As of 1 January 2021)
• Executive Director of Geo-Informatics and Space Technology  

  Development Agency (Public Organization)

• Chairman of the board of Nex Point Parts PCL.

• Director of Expressway Authority of Thailand

อายุ 52  ปี

คุ์ณวุฒิการศ่กษัา

ตำาแหน่ิงงานิอื�นิในิปัจำจุำบัันิ 
(ข้้อมููล ณ วันิที� 1 มูกราค์มู 2564)

• กริริมการิ ธพัสิ.

• กริริมการิบริิหาริ

• ป็ริะธานกริริมการิบริิหาริจัำดการิสิาริสินเทศแลัะการิส่ิ�อสิาริ

• ป็ริะธานกริริมการิป็ริะเมินผ่ลัการิป็ฏิิบัติั้งานแลัะพิัจำาริณาค่าตั้อบแทนขึ้อง  

  กริริมการิผู้่จัำดการิ

การอบัรมู

• Director of the Dhanarak Asset Development

• Member of Executive Officer

• Chairman of the Information and Communication Management  

  Committee

• Chairman of the Performance evaluation and the Nomination 

  and Remuneration (for Managing Director) Committee

• ผู้่อำานวัย์การิ สิำานักงานพััฒนาเทคโนโลัยี์อวักาศแลัะภูมิสิาริสินเทศ (องค์การิมหาชน)

• ป็ริะธานกริริมการิ ป็ริะธานกริริมการิตั้ริวัจำสิอบ บริิษััท เน็กซ์ื่พัอย์ท์ จำำากัด (มหาชน)

• กริริมการิการิทางพิัเศษัแห่งป็ริะเทศไทย์

• ป็ริิญญาเอก ป็รัิชญาดุษัฎีบัณฑิ์ตั้ Ph.D. Civil Engineering,

  Purdue University, Indiana U.S.A.

• ป็ริิญญาโท วิัทย์าศาสิตั้ริมหาบัณฑิ์ตั้ M.Sc. (Engineering) 

  Civil Engineering, Purdue University, Indiana U.S.A.

• ป็ริิญญาตั้รีิ วิัศวักริริมศาสิตั้ริบัณฑิ์ตั้ สิาขึ้าวิัศวักริริมเคร่ิ�องกลั 

  สิถืาบันเทคโนโลัย์ีพัริะจำอมเกล้ัาเจ้ำาคุณทหาริลัาดกริะบัง

• 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

• หลัักสูิตั้ริการิกำากับดูแลักิจำการิสิำาหรัิบกริริมการิแลัะผู้่บริิหาริริะดับสูิง 

  ขึ้องรัิฐวิัสิาหกิจำแลัะองค์การิมหาชน รุ่ินที� 17 สิถืาบันพัริะป็กเกล้ัา 

• หลัักสูิตั้ริป็ริะกาศนีย์บัตั้ริชั�นสูิง การิเม่องการิป็กคริองในริะบอบป็ริะชาธิป็ไตั้ย์ 

  สิำาหรัิบนักบริิหาริริะดับสูิง รุ่ินที� 20 (ป็ป็ริ.20) สิถืาบันพัริะป็กเกล้ัา  

• หลัักสูิตั้ริพัลัังงานสิำาหรัิบผู้่บริิหาริ รุ่ินที� (EEP 1) สิถืาบันพัลัังงานเพ่ั�ออุตั้สิาหกริริม  

   สิภาอุตั้สิาหกริริมแห่งป็ริะเทศไทย์ 

• หลัักสูิตั้ริป็ริะกาศนีย์บัตั้ริชั�นสูิง การิเสิริิมสิร้ิางสัิงคมสัินติั้สุิขึ้ รุ่ินที� (4สิ4)  

  สิถืาบันพัริะป็กเกล้ัา 

• Audit Committee Program (ACP) รุ่ิน 34/2011 

  สิมาคมส่ิงเสิริิมสิถืาบันกริริมการิบริิษััทไทย์ 

• Director Accreditation Program (DAP) รุ่ิน 72/2008  

  สิมาคมส่ิงเสิริิมสิถืาบันกริริมการิบริิษััทไทย์ 

• หลัักสูิตั้ริผู้่นำาการิเม่องย์ุคใหม่ รุ่ิน 3 (นมป็.3) สิถืาบันพัริะป็กเกล้ัา 

• 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
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• กริริมการิบริิษััท กริริมการิตั้ริวัจำสิอบบริิษััท ตั้ะวัันออกพัาณิชย์์ลีัสิซิื่�ง จำำากัด (มหาชน)

• กริริมการิ บริิษััท ดาต้ั้า มาย์นิ�ง จำำากัด

• กริริมการิบริิหาริ สิำานักงานส่ิงเสิริิมอุตั้สิาหกริริม

• กริริมการิบริิหาริสิำานักงานพััฒนาเทคโนโลัย์ีอวักาศแลัะภูมิสิาริสินเทศ  

  (องค์การิมหาชน)

• กริริมการิบริิหาริ สิำานักงานส่ิงเสิริิมอุตั้สิาหกริริมซื่อฟัต์ั้แวัร์ิ แห่งชาติั้  

  (องค์การิมหาชน)

• ผู้่เชี�ย์วัชาญพิัเศษั ศูนย์์เต่ั้อนภัย์พิับัติั้แห่งชาติั้

• หัวัหน้ากลุ่ัมวิัจัำย์แลัะพััฒนา สิำานักงานพััฒนาเทคโนโลัยี์อวักาศแลัะภูมิสิาริสินเทศ  

  (องค์การิมหาชน)

• กริริมการิการิไฟัฟ้ัาฝ่้าย์ผ่ลิัตั้แห่งป็ริะเทศไทย์

ประสบัการณ์การทำางานิ

• 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

• Director of Electricity Generating Authority of Thailand

Work Experience

26รายงานิประจำำาปี 2563

การดำำารงตำาแหน่ิงกรรมูการในิบัริษััทที�เกี�ยวข้้องกับั ธพัส.

• ไม่มี

• ไม่มี

• ไม่มี

• ป็ริะธานกริริมการิบริิษััท ดีเอดี เอสิพีัวีั จำำากัด

การถืุอหลักทรัพัย์ในิบัริษััทอื�นิที�เกี�ยวข้้อง

สัดำส่วนิการถืุอหุ้นิ ธพัส. (ร้อยละ)

การมีูส่วนิได้ำส่วนิเสียในิ ธพัส.

• ไม่มี

• ไม่มี

ค์วามูสัมูพัันิธ์ทางค์รอบัค์รัวระหว่างกรรมูการด้ำวยกันิ

ประวัติการกระทำาผิดำกฎหมูายในิระยะ 10 ปี ย้อนิหลัง

• Director of DAD SPV Co.,Ltd.

• None

Position in DAD’s affiliated companies

Ownership in DAD’s affiliated companies

• None

• None

• None

• None

Percentage of ownership in DAD’s shares

Interest in DAD

Family relations with other directors

History of legal offence during the last 10 years



Mr. Twarath Sutabutr
นิายทิวิารัฐ  ส้ัตะบุตร

Age 51 Years

Educational Background

Other Current Positions 
(As of 1 January 2021)

• Director of the Dhanarak Asset Development

• Chairman of the Executive committee

• Chairman of Human Resources Management Committee

• Member of the performance and determine the compensation 

  of the Managing Director

• Ph.D. Civil & Environmental Engineering, Massachusetts Institute

  of Technology (MIT), the United States of America

• Master of Geotechnical Engineering, Asian Institute of Tech

•  Bachelor of Civil Engineering, Chulalongkorn University

อายุ 51  ปี

คุ์ณวุฒิการศ่กษัา

ตำาแหน่ิงงานิอื�นิในิปัจำจุำบัันิ 
(ข้้อมููล ณ วันิที� 1 มูกราค์มู 2564)

Trainings
การอบัรมู

• กริริมการิ ธพัสิ.

• ป็ริะธานกริริมการิบริิหาริ

• ป็ริะธานกริริมการิบริิหาริทรัิพัย์ากริบุคคลั

• กริริมการิป็ริะเมินผ่ลัการิป็ฏิิบัติั้งานแลัะพิัจำาริณาค่าตั้อบแทนขึ้อง

  กริริมการิผู้่จัำดการิ

• หัวัหน้าผู้่ตั้ริวัจำริาชการิกริะทริวังพัลัังงาน

• กริริมการิ บริิษััท ป็ตั้ท. สิำาริวัจำแลัะผ่ลิัตั้ปิ็โตั้ริเลีัย์ม จำำากัด (มหาชน)

• อ.ก.พั. วิัสิามัญเกี�ย์วักับการิสิร้ิางป็ริะสิิทธิภาพัด้านการิบริิหาริทรัิพัย์ากริบุคคลั  

  สิำานักงาน (ก.พั.)

• อนุกริริมการิพััฒนาริะบบริาชการิ เกี�ย์วักับการิขัึ้บเคล่ั�อนริะบบริาชการิ 4.0 (ก.พั.ริ)

• คณะกริริมการิบริิหาริศูนย์์เทคโนโลัยี์เพ่ั�อควัามมั�นคงขึ้องป็ริะเทศแลัะการิ

  ป็ริะยุ์กต์ั้เชิงพัาณิชย์์ (สิวัทช.)

• อุป็นาย์กสิมาคมนิสิิตั้เก่าจุำฬาลังกริณ์มหาวิัทย์าลััย์ ในพัริะบริมริาชูป็ถัืมภ์

• กริริมการิบริิหาริ (Executive Committee) สิถืาบันเทคโนโลัยี์แห่งเอเชีย์ (AIT)

• Governing Board Member, Renewable Energy and Energy  

  Efficiency Partnership (REEEP)

• Head of Inspector General Division at Ministry of energy

• Director at PTT Exploration and Production Public Company Limited

• Member at Office of the Civil Service Commission

  (Building efficiency in human resource management)

• Public Sector Development Subcommittee Office of the Public   

  Sector development Commission. (Driving Bureaucracy 4.0)

• Executive Committee of National Security and Dual-Use    

  Technology Center: NSD

• Vice President, Chulalongkorn University Alumni Association under  

  royal patronage

• Executive Committee at Asian Institute of Technology (AIT)

• Governing Board Member, Renewable Energy and Energy  

  Efficiency Partnership (REEEP)

• ป็ริิญญาเอก วิัศวักริริมศาสิตั้ริดุษัฎีบัณฑิ์ตั้ (Civil & Environmental  

  Engineering), Massachusetts Institute of Technology (MIT),

  MA, USA

• ป็ริิญญาโท วิัศวักริริมศาสิตั้ริมหาบัณฑิ์ตั้ (Soil Mechanics)   

  สิถืาบันเทคโนโลัยี์แห่งเอเชีย์ (AIT)

• ป็ริิญญาตั้รีิ วิัศวักริริมศาสิตั้ร์ิ (โย์ธา) จุำฬาลังกริณ์มหาวิัทย์าลััย์

• หลัักสูิตั้ริผู้่นำาคล่ั�นลูักใหม่ รุ่ินที� 3 สิำานักงาน ก.พั.

• หลัักสูิตั้ริ Infrastructure in a Market Economics, Harvard University, 

  Cambridge, the United States of America

• หลัักสูิตั้รินักบริิหาริริะดับสูิง รุ่ินที� 61 สิำานักงาน ก.พั.

• หลัักสูิตั้ริ TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่ินที� 9 

  มูลันิธิสิถืาบันวิัจัำย์นโย์บาย์เศริษัฐกิจำการิคลััง

• หลัักสูิตั้ริ Advance Management Program (AMP) สิถืาบัน INSEAD   

  ป็ริะเทศฝ้รัิ�งเศสิ

• หลัักสูิตั้ริผู้่บริิหาริริะดับสูิงด้านการิค้าแลัะการิพัาณิชย์์ (TEPCoT) รุ่ินที� 6  

  สิถืาบันวิัทย์าการิการิค้า

• 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
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• 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 (Class24),

  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 (DCP115/2009), 

  Thai Institute of Directors Association

• Financial Statements for Directors Program (FSD 4/2009), 

  Thai Institute of Directors Association

• หลัักสูิตั้ริ e-Government Executive Program รุ่ินที� 5

  สิำานักงานรัิฐบาลัอิเล็ักทริอนิกส์ิ (องค์การิมหาชน)

• หลัักสูิตั้ริโฆ่ษักกริะทริวัง สิถืาบันการิป็ริะชาสัิมพัันธ์ กริมป็ริะชาสัิมพัันธ์ 

• หลัักสูิตั้ริผู้่บริิหาริริะดับสูิง (วัตั้ท.) รุ่ินที� 24 สิถืาบันวิัทย์าการิตั้ลัาดทุน

• หลัักสูิตั้รินักบริิหาริริะดับสูิง ด้านวิัทย์าการิพัลัังงาน (วัพัน.) รุ่ินที� 10   

  สิถืาบันวิัทย์าการิพัลัังงาน

• หลัักสูิตั้ริ Executive Program on the Rule of Law and Development  

  (RoLD) รุ่ินที� 2 สิถืาบันเพ่ั�อการิย์ุติั้ธริริมแห่งป็ริะเทศไทย์ (องค์การิมหาชน)

• หลัักสูิตั้ริ Director Certificate Program (DCP) รุ่ินที� 115/2009 

  สิมาคมส่ิงเสิริิมสิถืาบันกริริมการิบริิษััทไทย์ 

• หลัักสูิตั้ริ Financial Statements for Directors (FSD) รุ่ินที� 4/2009 

  สิมาคมส่ิงเสิริิมสิถืาบันกริริมการิบริิษััทไทย์ 

• ผู้่อำานวัย์การิสิำานักงานนโย์บาย์แลัะแผ่นพัลัังงาน กริะทริวังพัลัังงาน

• โฆ่ษักกริะทริวังพัลัังงาน

• ริองป็ลััดกริะทริวังพัลัังงาน

• ริองอธิบดีกริมพัลัังงานทดแทนแลัะอนุรัิกษ์ัพัลัังงาน (พัพั.) กริะทริวังพัลัังงาน

• ผู้่อำานวัย์การิสิำานักนโย์บาย์แลัะย์ุทธศาสิตั้ร์ิ กริะทริวังพัลัังงาน

ประสบัการณ์การทำางานิ

• 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

Work Experience
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การดำำารงตำาแหน่ิงกรรมูการในิบัริษััทที�เกี�ยวข้้อง กับั ธพัส.

• ไม่มี

• ไม่มี

• ไม่มี

• ไม่มี

การถืุอหลักทรัพัย์ในิบัริษััทอื�นิที�เกี�ยวข้้อง

สัดำส่วนิการถืุอหุ้นิ ธพัส. (ร้อยละ)

การมีูส่วนิได้ำส่วนิเสียในิ ธพัส.

• ไม่มี

• ไม่มี

ค์วามูสัมูพัันิธ์ทางค์รอบัค์รัวระหว่างกรรมูการด้ำวยกันิ

ประวัติการกระทำาผิดำกฎหมูายในิระยะ 10 ปี ย้อนิหลัง

• None

• None

Position in DAD’s affiliated companies

Ownership in DAD’s affiliated companies

• None

• None

• None

• None

Percentage of ownership in DAD’s shares

Interest in DAD

Family relations with other directors

History of legal offence during the last 10 years



Mrs. Siriporn Nopwattanapong
นิางศิริพัร  นิพัวัิฒนิพังศ์

• Assistant Executive Director of Krungthai Bank Pcl.

Work Experience

Trainings

Age 59 Years

Educational Background

Other Current Positions 
(As of 1 January 2021)

• Director of the Dhanarak Asset Development

• Director of the Audit committee

• Chairman of the Corporate Governance and Social 

  Responsibility Committee 

• Director of the Evaluation and Compensa

• none

อายุ 59  ปี

คุ์ณวุฒิการศ่กษัา

ตำาแหน่ิงงานิอื�นิในิปัจำจุำบัันิ 
(ข้้อมููล ณ วันิที� 1 มูกราค์มู 2564)

• กริริมการิ ธพัสิ.

• กริริมการิตั้ริวัจำสิอบ

• ป็ริะธานกริริมการิกำากับดูแลักิจำการิแลัะควัามรัิบผิ่ดชอบต่ั้อสัิงคม

• กริริมการิป็ริะเมินผ่ลัการิป็ฎิบัติั้งานแลัะพิัจำาริณาค่าตั้อบแทนขึ้อง

  กริริมการิผู้่จัำดการิ

• ป็ริิญญาเอก ป็รัิชญาดุษัฎีบัณฑิ์ตั้ (เศริษัฐศาสิตั้ร์ิ) มหาวิัทย์าลััย์ริามคำาแหง

• ป็ริิญญาโท เศริษัฐศาสิตั้ริมหาบัณฑิ์ตั้ (ภาควิัชาภาษัาอังกฤษั)  

  มหาวิัทย์าลััย์ธริริมศาสิตั้ร์ิ

• ป็ริิญญาตั้รีิ วิัศวักริริมศาสิตั้ริบัณฑิ์ตั้ จุำฬาลังกริณ์มหาวิัทย์าลััย์

ไม่มี

การอบัรมู

• ผู้่ช่วัย์กริริมการิผู้่จัำดการิใหญ่ ธนาคาริกรุิงไทย์ จำำากัด (มหาชน)

ประสบัการณ์การทำางานิ

• Doctor of Philosophy (Ph.D.) Economics, Ramkhamhaeng University 

• Master of Ecinomics (English Program), Thammasat University

• Bachelor of Engineering, Chulalongkorn University

• 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

• Director Certificate Program (DCP) Class 292/2020 Thai Institute    

  of Directors (IOD)  

• หลัักสูิตั้ริ การิบริิหาริเศริษัฐกิจำสิาธาริณะสิำาหรัิบนักบริิหาริริะดับสูิง รุ่ินที� 9 

  สิถืาบันพัริะป็กเกล้ัา

• หลัักสูิตั้ริ นักบริิหาริริะดับสูิงผู้่นำาที�มีวิัสัิย์ทัศน์แลัะคุณธริริม (นบสิ.) รุ่ินที� 74  

  สิำานักงานคณะกริริมการิข้ึ้าริาชการิพัลัเร่ิอน (กพั.)

• หลัักสูิตั้ริ Director Certificate Program (DCP) รุ่ินที� 292/2020  

  สิมาคมส่ิงเสิริิมสิถืาบันกริริมการิบริิษััทไทย์

การดำำารงตำาแหน่ิงกรรมูการในิบัริษััทที�เกี�ยวข้้องกับั ธพัส. 

• ไม่มี

• ไม่มี

• ไม่มี

การถืุอหลักทรัพัย์ในิบัริษััทอื�นิที�เกี�ยวข้้อง

สัดำส่วนิการถืุอหุ้นิ ธพัส. (ร้อยละ)

• None

• None

Position in DAD’s affiliated companies

Ownership in DAD’s affiliated companies  

• None

Percentage of ownership in DAD’s shares
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• ไม่มี

การมีูส่วนิได้ำส่วนิเสียในิ ธพัส.

• ไม่มี

• ไม่มี

ค์วามูสัมูพัันิธ์ทางค์รอบัค์รัวระหว่างกรรมูการด้ำวยกันิ

ประวัติการกระทำาผิดำกฎหมูายในิระยะ 10 ปี ย้อนิหลัง

• None

• None

• None

Interest in DAD

Family relations with other directors

History of legal offence during the last 10 years
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นิางสิัรินิทิร์ แดำงไชิยวัิฒน์ิ

อายุ 61  ปี

คุ์ณวุฒิการศ่กษัา

ตำาแหน่ิงงานิอื�นิในิปัจำจุำบัันิ 
(ข้้อมููล ณ วันิที� 1 มูกราค์มู 2564)

• กริริมการิ ธพัสิ.

• กริริมการิตั้ริวัจำสิอบ

• กริริมการิบริิหาริควัามเสีิ�ย์ง

• ข้ึ้าริาชการิบำานาญ สิำานักงานการิตั้ริวัจำเงินแผ่่นดิน

การอบัรมู

ประสบัการณ์การทำางานิ
Work Experience

Trainings

Age 61 Years

Educational Background

Other Current Positions 
(As of 1 January 2021)

• Director of the Dhanarak Asset Development

• Director of The Audit Committee

• Director of Risk Management Committee

• Pensioner at State audit office of the kingdom of Thailand

Mrs. Sirin Daengchaiwat

• Doctor of Philosophy (Ph.D.) Economics, Ramkhamhaeng University 

• Master of Accounting in Cost, Chulalongkorn University

• Bachelor of Science in Accounting, Kasetsart University

• National Defense Course (Class 56), Thailand National

  Defense College

• Director Certificate Program (DCP), Class 300/2020, 

  Thai Institute of Director (IOD)

• Senior Justice Executive (COJ 21), Judicail Training Institute

• Senior Auditor General at State Audit Office of 

  the Kingdom of Thailand

• Urban Development and Elections, Class 4 (ECT 4), 

  Election Commission of Thailand

• Senior Management Energy Science (TEA 6), Ministry of Energy

• Leadership Development Program (LDP III Class 2), 

  PTT Public Company Limited

• Management Organization Change, Australian National University

• The Secondment Program, Audit New Zealand

• 9-month Fellowship Program, Canadian Comprehensive Audit

  Foundation (CCAF) and the Office of the Auditor General of Canada

• JICA Sponsor Seminar on Government Audit for Senior Officials,

  Board of Audit of Japan

• ริองผู้่ว่ัาการิตั้ริวัจำเงินแผ่่นดิน สิำานักงานการิตั้ริวัจำเงินแผ่่นดิน

• กริริมการิการินิคมอุตั้สิาหกริริมแห่งป็ริะเทศไทย์ กริะทริวังอุตั้สิาหกริริม

• กริริมการิอิสิริะบริิษััท สิอบบัญชีธริริมนิติั้ จำำากัด

• Deputy Governor of the Auditor General at State Audit Office  

  of the Kingdom of Thailand.

• Director of Industrial Estate Authority of Thailand, Ministry of  Finance

• Executive Director of Dharmniti Auditing Co., Ltd.

• หลัักสูิตั้ริการิป้็องกันริาชอาณาจัำกริ  (วัป็อ. รุ่ินที� 56)  

  วิัทย์าลััย์ป้็องกันริาชอาณาจัำกริ 

• หลัักสูิตั้ริ Director Certificate Program (DCP) รุ่ินที� 300/2020 

  สิมาคมส่ิงเสิริิมสิถืาบันกริริมการิบริิษััทไทย์ 

• หลัักสูิตั้รินักบริิหาริกริะบวันการิยุ์ติั้ธริริมริะดับสูิง (บย์สิ.21) 

  สิถืาบันพััฒนาข้ึ้าริาชการิฝ่้าย์ตุั้ลัาการิศาลัย์ุติั้ธริริม

• หลัักสูิตั้รินักบริิหาริการิตั้ริวัจำเงินแผ่่นดินริะดับสูิง  

  สิำานักงานการิตั้ริวัจำเงินแผ่่นดิน

• หลัักสูิตั้ริการิพััฒนาเม่องแลัะการิเล่ัอกตัั้�งริะดับสูิง รุ่ินที� 4 (พัตั้สิ.4)    

  สิำานักงานคณะกริริมการิการิเล่ัอกตัั้�ง

• หลัักสูิตั้ริผู้่บริิหาริริะดับสูิงด้านวิัทย์าการิพัลัังงาน (วัพัน.6) กริะทริวังพัลัังงาน

• หลัักสูิตั้ริ Leadership Development Program (LDP III รุ่ินที� 2)

  บริิษััท ป็ตั้ท. จำำากัด (มหาชน)

• Management Organisational Change, Australian National University

• The Secondment Program, Audit New Zealand

• 9-month Fellowship Program, Canadian Comprehensive Audit   

  Foundation (CCAF) and the Office of the Auditor General of Canada

• JICA Sponsor Seminar on Government Audit for Senior Officials,   

  Board of Audit of Japan
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• ป็ริิญญาเอก ป็รัิชญาดุษัฎีบัณฑิ์ตั้ (สิาขึ้ารัิฐป็ริะศาสินศาสิตั้ร์ิ)

  มหาวิัทย์าลััย์ริามคำาแหง

• ป็ริิญญาโท บัญชีมหาบัณฑิ์ตั้ (การิต้ั้นทุน) จุำฬาลังกริณ์มหาวิัทย์าลััย์

• ป็ริิญญาตั้รีิ วิัทย์าศาสิตั้ริบัณฑิ์ตั้ (การิบัญชี) มหาวิัทย์าลััย์เกษัตั้ริศาสิตั้ร์ิ
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การดำำารงตำาแหน่ิงกรรมูการในิบัริษััทที�เกี�ยวข้้อง กับั ธพัส.

• ไม่มี

• ไม่มี

• ไม่มี

• ไม่มี

การถืุอหลักทรัพัย์ในิบัริษััทอื�นิที�เกี�ยวข้้อง

สัดำส่วนิการถืุอหุ้นิ ธพัส. (ร้อยละ)

การมีูส่วนิได้ำส่วนิเสียในิ ธพัส.

• ไม่มี

• ไม่มี

ค์วามูสัมูพัันิธ์ทางค์รอบัค์รัวระหว่างกรรมูการด้ำวยกันิ

ประวัติการกระทำาผิดำกฎหมูายในิระยะ 10 ปี ย้อนิหลัง

• None

• None

Position in DAD’s affiliated companies

Ownership in DAD’s affiliated companies

• None

• None

• None

• None

Percentage of ownership in DAD’s shares

Interest in DAD

Family relations with other directors

History of legal offence during the last 10 years



Mr. Nalikatibhag Sangsnit
นิายนิาฬิิกอติภัค่ แสังสันิิทิ

Age 55 Years

Educational Background

Other Current Positions 
(As of 1 January 2021)

อายุ 55  ปี

คุ์ณวุฒิการศ่กษัา

ตำาแหน่ิงงานิอื�นิในิปัจำจุำบัันิ 
(ข้้อมููล ณ วันิที� 1 มูกราค์มู 2564)

• กริริมการิแลัะเลัขึ้านุการิ คณะกริริมการิ ธพัสิ. 

• กริริมการิแลัะเลัขึ้านุการิ คณะกริริมการิบริิหาริ

• กริริมการิกำากับดูแลักิจำการิแลัะควัามรัิบผิ่ดชอบต่ั้อสัิงคม

• กริริมการิบริิหาริทรัิพัย์ากริบุคคลั

• กริริมการิบริิหาริควัามเสีิ�ย์ง

• กริริมการิบริิหาริจัำดการิสิาริสินเทศแลัะการิส่ิ�อสิาริ

• กริริมการิผู้่จัำดการิ ธพัสิ.

• กริริมการิจัำดทำาย์ุทธศาสิตั้ร์ิชาติั้ด้านการิสิร้ิางควัามสิามาริถืในการิแข่ึ้งขัึ้น

• กริริมการิบริิหาริ มูลันิธิป็ริะเทศไทย์ใสิสิะอาด

• ริองป็ริะธานกริริมการิ มูลันิธิคุณหญิงลัักขึ้ณา แสิงสินิท แลัะบุตั้ริ

• Member, International Board of the Experts, Foundation 

  Romualdo Del Bianco, Italy

การอบัรมู Trainings

• Member and Secretary of the Dhanarak Asset Development

• Member and Secretary of the Executive Committee

• Member of the Corporate Governance and Social Responsibility  

  Committee

• Member of the Human Resources Management Committee

• Member of the Risk Management Committee

• Member of the Corporate Governance and Social Responsibility   

  Committee

• Managing Director of the Dhanarak Asset Development

• National Strategy Drafting Committee on Competitiveness Enhancement

• Executive Director of Foundation for a Clean and Transparent Thailand

• Vice President of Khunying Lakhana Sangsnit and Sons Foundation

• Member of International Board of the Experts, Foundation Romualdo Del   

  Bianco, Italy

• ป็ริิญญาเอก สิาขึ้า Interdisciplinary จำาก Massachusetts Institute  

  of Technology (M.I.T), the United States of America 

• ป็ริิญญาโท สิาขึ้า Operations Research จำาก Massachusetts 

  Institute of Technology (M.I.T), the United States of America 

• ป็ริิญญาโท สิาขึ้า Operations Research จำาก Stanford University, 

  the United States of America 

• ป็ริิญญาตั้รีิ สิถิืติั้ศาสิตั้ริบัณฑิ์ตั้ (เกีย์ริติั้นิย์มอันดับหน้�ง เหรีิย์ญทอง) 

  จุำฬาลังกริณ์มหาวิัทย์าลััย์

• Doctor of Philosophy (Ph.D.), interdisciplinary, Massachusetts  

  Institute of Technology (M.I.T), the United State of America

• Master of Operations Research จำาก Massachusetts 

  Institute of Technology (M.I.T), the United State of America

• Master of Operations Research, Stanford University,

  the United State of America

• Bachelor of Science in Statistics (Gold Medal, 1st class honor), 

  Chulalongkorn University

• National Defense Course, Class 57, Thailand and National Defense College

• Power of the Kingdom Program, Class 3, Chulalongkorn University

• Thammasat Leadership 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)

• หลัักสูิตั้ริการิป้็องกันริาชอาณาจัำกริ (วัป็อ.) รุ่ินที� 57 วิัทย์าลััย์ป้็องกันริาชอาณาจัำกริ

• หลัักสูิตั้ริภูมิพัลัังแผ่่นดิน รุ่ินที� 3 จุำฬาลังกริณ์มหาวิัทย์าลััย์

• หลัักสูิตั้ริธริริมศาสิตั้ร์ิเพ่ั�อสัิงคม รุ่ินที� 2 มหาวิัทย์าลััย์ธริริมศาสิตั้ร์ิ

• หลัักสูิตั้ริผู้่บริิหาริริะดับสูิง รุ่ินที� 2 สิมาคมบริิษััทจำดทะเบีย์นไทย์

• หลัักสูิตั้ริการิกำากับดูแลักิจำการิสิำาหรัิบกริริมการิแลัะผู้่บริิหาริริะดับสูิง 

  ขึ้องรัิฐวิัสิาหกิจำแลัะองค์การิมหาชน รุ่ินที� 4 สิถืาบันพัริะป็กเกล้ัา

• หลัักสูิตั้ริ Director Certification Program (DCP) รุ่ินที� 82/2549 

  สิมาคมส่ิงเสิริิมสิถืาบันกริริมการิบริิษััทไทย์

• หลัักสูิตั้ริ Role of the Chairman Program (RCP) รุ่ินที� 17/2550 

  สิมาคมส่ิงเสิริิมสิถืาบันกริริมการิบริิษััทไทย์

• หลัักสูิตั้ริ Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่ินที� 4/2550   

  สิมาคมส่ิงเสิริิมสิถืาบันกริริมการิบริิษััทไทย์

• หลัักสูิตั้ริ Audit Committee Program (ACP) รุ่ินที� 26/2552  

  สิมาคมส่ิงเสิริิมสิถืาบันกริริมการิบริิษััทไทย์
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ประสบัการณ์การทำางานิ Work Experience

การดำำารงตำาแหน่ิงกรรมูการในิบัริษััทที�เกี�ยวข้้อง กับั ธพัส.

• ไม่มี

• ไม่มี

• ไม่มี

• กริริมการิบริิษััท ดีเอดี เอสิพีัวีั จำำากัด

การถืุอหลักทรัพัย์ในิบัริษััทอื�นิที�เกี�ยวข้้อง

สัดำส่วนิการถืุอหุ้นิ ธพัส. (ร้อยละ)

การมีูส่วนิได้ำส่วนิเสียในิ ธพัส.

• ไม่มี

• ไม่มี

ค์วามูสัมูพัันิธ์ทางค์รอบัค์รัวระหว่างกรรมูการด้ำวยกันิ

ประวัติการกระทำาผิดำกฎหมูายในิระยะ 10 ปี ย้อนิหลัง

• Director-General, Designated Areas for Sustainable Tourism
  Administration (Public Organization)
• Assistant Minister 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 subcommittee to follow up on preparing for the 
  development of the ASEAN Community in the Senate Foreign  
  Committee
• Extraordinary Commission on National Tourism Policy Bill
• Extraordinary Commission on the Prevention and Suppression of   
  Money Laundering Bill
• Advisor to the Board of Thai and Privilege Card Company Limited
• Director, the national Telecommunications Company Establish 
  ment 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 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)

• Director of DAD SPV Company Limited

• None

Position in DAD’s affiliated companies

Ownership in DAD’s affiliated companies

• None

• None

• None

• None

Percentage of ownership in DAD’s shares

Interest in DAD

Family relations with other directors

History of legal offence during the last 10 years
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• ผู้่อำานวัย์การิ องค์การิบริิหาริการิพััฒนาพ่ั�นที�พิัเศษัเพ่ั�อการิท่องเที�ย์วัอย่์างยั์�งย่์น  

  (องค์การิมหาชน)

• ผู้่ช่วัย์รัิฐมนตั้รีิ กริะทริวังเทคโนโลัย์ีสิาริสินเทศแลัะการิส่ิ�อสิาริ

• กริริมการิ ป็ริะธานอนุกริริมการิบริิหาริ ป็ริะธานอนุกริริมการิกำากับดูแลักิจำการิที�ดี  

  องค์การิตั้ลัาดเพ่ั�อเกษัตั้ริกริ

• กริริมการิผู้่ทริงคุณวุัฒิ องค์การิส่ิงเสิริิมกิจำการิโคนมแห่งป็ริะเทศไทย์

• กริริมการิ กริริมการิตั้ริวัจำสิอบ ป็ริะธานกริริมการิเทคโนโลัย์ีสิาริสินเทศ    

  การิท่าเร่ิอแห่งป็ริะเทศไทย์

• กริริมการิ กริริมการิบริิหาริ กริริมการิกำาหนดค่าตั้อบแทน กริริมการิป็ริะเมินผ่ลั 

  บริิษััท ทีโอที จำำากัด (มหาชน)

• ที�ป็ร้ิกษัาคณะอนุกริริมาธิการิติั้ดตั้ามการิเตั้รีิย์มควัามพัร้ิอมเพ่ั�อก้าวัไป็สู่ิ

  ป็ริะชาคมอาเซีื่ย์น ในคณะกริริมาธิการิต่ั้างป็ริะเทศวุัฒิสิภา

• กริริมาธิการิวิัสิามัญพิัจำาริณาร่ิางพัริะริาชบัญญัติั้นโย์บาย์การิท่องเที�ย์วัแห่งชาติั้

• กริริมาธิการิวิัสิามัญพิัจำาริณาร่ิางพัริะริาชบัญญัติั้ป้็องกันแลัะป็ริาบป็ริาการิฟัอกเงิน

• ที�ป็ร้ิกษัาคณะกริริมการิบริิษััท Thailand Privilege card จำำากัด

• กริริมการิ คณะกริริมการิจัำดตัั้�งบริิษััทโทริคมนาคมแห่งชาติั้

• กริริมการิ บริิษััท Advanced Data Communications จำำากัด

• ป็ริะธานคณะกริริมการิสิถิืติั้แห่งชาติั้

• ป็ริะธานกริริมการิการิส่ิงเสิริิมแลัะพััฒนาการิใช้เทคโนโลัย์ีสิาริสินเทศ 

  เพ่ั�อเพิั�มพูันควัามรู้ิสิำาหรัิบคนพิัการิ

• ริองป็ริะธานคณะกริริมการิดำาเนินการิศูนย์์ป็ฏิิบัติั้การินาย์กรัิฐมนตั้รีิ

• ริองผู้่อำานวัย์การิศูนย์์ป็ฏิิบัติั้การิเพ่ั�อสัินติั้ภาพั กองบัญชาการิทหาริสูิงสุิด

• ผู้่อำานวัย์การิสิำานักบริิหาริ บริิษััท นาริาย์ณ์สิากลัป็ริะกันภัย์ จำำากัด



ค่ณะผู้้�บริหาร
Management Team

นิายนิาฬิิกอติภัค์ แสงสนิิท
Mr. Nalikatibhag Sangsnit

กรรมการผู้ิจััด้การ
Managing Director

01

02นิายธีธัชี สุข้สะอาดำ
Mr. Titus Suksaard

รองกรรมการผู้ิจััด้การ
Deputy Managing Director

นิายประณต เลิศมีูมูงค์ลชัีย
Mr. Pranote Lertmemongkolchai

รองกรรมการผู้ิจััด้การ
Deputy Managing Director

03

04นิายกรานิต์ ฉายาวิจิำตรศิลป์
Mr. Gran Chayavichitsilp

ผู้ิช่ีวัยกรรมการผู้ิจััด้การ 
Assistant Managing Director
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นิางสาวกุสุมูา ทรงผาสุก
Ms. Kusuma Songpasook

ผู้ิช่ีวัยกรรมการผู้ิจััด้การ
Assistant Managing Director

05

นิางสาวมูลฤดีำ ชุีติมูาสกุล
Ms. Monruedee Chutimasakul

ผู้ิอำานวัยการอาวุัโส ฝ่า่ยบัญชีี (รักษัาการผู้ิช่ีวัยกรรมการผู้ิจััด้การ) 
Director, Accounting (Acting Assistant Managing Director)

07

นิางสาวชีวดำา เสนีิวงศ์ ณ อยุธยา
Ms. Chavada Senivong Na Ayudhaya

ผู้ิอำานวัยการอาวุัโส ฝ่า่ยดิ้จิัทัล 
Senior Director, Digital

09

06นิายไพับูัลย์ พัลประจัำกษ์ั
Mr. Paiboon Polprajak

ผู้ิช่ีวัยกรรมการผู้ิจััด้การ 
Assistant Managing Director

08นิายวรชัีย ตั�งคุ์ณาภรณ์
Mr. Worachai Tungkunaporn

ผู้ิอำานวัยการอาวุัโส ฝ่า่ยวิัศวักรรมและบริหารโครงการ 
Senior Director, Engineering and Project Management



นิายวิวัฒน์ิ อัศวปยุกต์กุล
Mr. Wivat Audsavapayukul

ผู้ิอำานวัยการอาวุัโส ฝ่า่ยพัฒนาธุรกิจั
Senior Director, Business Development

10

นิางพัรรณี นิิติศรวุฒิ
Mrs. Punnee Nitisorawut

ผู้ิอำานวัยการ ฝ่า่ยแผินและบริหารควัามเสี�ยง 
Director, Planning and Risk Management

12

นิายกฤตานินิ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
Mr. Krittanon Palakawong Na Ayudhya

ผู้ิอำานวัยการ ฝ่า่ยจััด้ซ่ื้�อ 
Director, Purchasing

14

11นิายนิิกรณ์ ณ ลำาพูันิ
Mr. Nikorn Na Lamphun

ผู้ิอำานวัยการอาวุัโส ฝ่า่ยทรัพยากรบุคคล 
Senior Director, Human Resources

13นิายชียพัล ลาภศิริ
Mr. Chayapol Larpsiri

ผู้ิอำานวัยการ ฝ่า่ยการติลาด้ 
Director, Marketing
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นิางสาวภค์พัร ช้ีอนิทอง
Ms. Pakkaporn Chontong

ผู้ิอำานวัยการ ฝ่า่ยบริหารอาคาร 
Director, Building Management

15

16นิางสาวอัมูพัรพิัลาส วัฒนิสุโพัธิ�
Ms. Ampornpilas Wattanasupho

ผู้ิอำานวัยการ ฝ่า่ยติรวัจัสอบภัายใน 
Director, Internal Audit

ค์ณะผู้บัริหารระหว่างปี 2563

นิายฉัตรวิชีญ์ เสริมูดำำารงศักดิำ�
Mr.Chatwit Sermdumrongsak

รองกรรมการผู้ิจััด้การ (เกษีัยณอายุ 30 ก.ย. 2563) 
Deputy Managing Director

17

18นิางสายทอง พุ่ัมูอิ�มูผล
 Mrs. Saithong Pumimphol

 ผู้้�อำำ�นวยก�ร ฝ่�่ยอำำ�นวยก�ร (เกษีียณอำ�ยุ 30 ก.ย. 2563)
Director, Central Administration



ปริิญญาเอก • สิาขึ้า Interdisciplinary จำาก Massachusetts Institute of      

  Technology (M.I.T), the United States of America

ปริิญญาโท • สิาขึ้า Operations Research จำาก Massachusetts Institute     

  of Technology (M.I.T), the United States of America 

• สิาขึ้า Operations Research จำาก Stanford University,                                    

  the United States of America

Doctor of

Philosophy (Ph.D.)
• Doctor of Philosophy (Ph.D.) Interdisciplinary,    

  Massachusetts Institute of Technology (M.I.T),             

  the United States of America

Master Degree • 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
ปริิญญาต์รีิ • สิถิืติั้ศาสิตั้ริบัณฑิ์ตั้ (เกีย์ริติั้นิย์มอันดับหน้�งเหรีิย์ญทอง)    

  จุำฬาลังกริณ์มหาวิัทย์าลััย์ Bachelor Degree • Bachelor of Science (Statistic) (1st class honor, gold medal),     

  Chulalongkorn University

นิายนิาฬิิกอติภัค์ แสงสนิิท
กรรมูการผู้จัำดำการ

Mr. Nalikatibhag Sangsnit
Managing Director

ปริิญญาเอก • บริิหาริธุริกิจำดุษัฎีบัณฑิ์ตั้ สิาขึ้าการิจัำดการิธุริกิจำภาครัิฐ  

  มหาวิัทย์าลััย์วิัคตั้อเรีิย์ ป็ริะเทศออสิเตั้ริเลีัย์

ปริิญญาโท

ปริิญญาต์รีิ

• บริิหาริธุริกิจำมหาบัณฑิ์ตั้ สิาขึ้าธุริกิจำริะหว่ัางป็ริะเทศ    

   มหาวิัทย์าลััย์เมลัเบอร์ิน ป็ริะเทศออสิเตั้ริเลีัย์

• เศริษัฐศาสิตั้ริบัณฑิ์ตั้ มหาวิัทย์าลััย์ธริริมศาสิตั้ร์ิ

Doctor of

Philosophy (Ph.D.)
• Doctor of Business in public management, Victoria     

  University, Australia

Master Degree

Bachelor Degree

• Master in International Business, The University of    

  Melbourne, Aaustralia

• Bachelor of Economics, Thammasat University

นิายธีธัชี สุข้สะอาดำ
รองกรรมูการผู้จัำดำการ

Mr. Titus Suksaard
Deputy Managing Director

ปริิญญาโท

ปริิญญาต์รีิ

• บริิหาริธุริกิจำมหาบัณฑิ์ตั้ มหาวิัทย์าลััย์ธริริมศาสิตั้ร์ิ                   

• วิัศวักริริมศาตั้ริมหาบัณฑิ์ตั้ สิาขึ้าวิัศวักริริมโย์ธา         

  (วิัศวักริริมโคริงสิร้ิาง) จุำฬาลังกริณ์มหาวิัทย์าลััย์                                                  

• วิัศวักริริมศาสิตั้ริบัณฑิ์ตั้ (วิัศวักริริมโย์ธา) มหาวิัทย์าลััย์เชีย์งใหม่

Master Degree

Bachelor Degree

• Master of Business Administration, Thammasat University   

• Master of Engineering, Civil Engineering                             

  (Structural Engineering), Chulalongkorn University                                                 

• Bachelor of Engineering (Civil Engineering),                          

  Chiang Mai University

นิายประณต เลิศมีูมูงค์ลชัีย
รองกรรมูการผู้จัำดำการ

Mr. Pranote Lertmemongkolchai
Deputy Managing Director

ป้ระวัิติค่ณะผู้้�บริหาร
Personal Profile of Management Team

ปริิญญาโท

ปริิญญาต์รีิ

• รัิฐป็ริะศาสินศาสิตั้ริมหาบัณฑิ์ตั้ จุำฬาลังกริณ์มหาวิัทย์าลััย์

• The Executive Management Academy, UCLA                                                             

• บริิหาริธุริกิจำบัณฑิ์ตั้ สิาขึ้าวิัชาการิตั้ลัาด มหาวิัทย์าลััย์รัิงสิิตั้

นิายกรานิต์ ฉายาวิจิำตรศิลป์
ผู้ช่ีวยกรรมูการผู้จัำดำการ

Master Degree

Bachelor Degree

• Master of Public Administration, Chulalongkorn University

• The Executive Management Academy, UCLA                                                              

• Bachelor of Business Administration (Marketing),      

   Rangsit University

Mr. Gran Chayavichitsilp
Assistant Managing Director

ปริิญญาโท

ปริิญญาต์รีิ

• รัิฐป็ริะศาสินศาสิตั้ริมหาบัณฑิ์ตั้ คณะรัิฐป็ริะศาสินศาสิตั้ร์ิ        

  สิถืาบันบัณฑิ์ตั้พััฒนบริิหาริศาสิตั้ร์ิ

• นิติั้ศาสิตั้ริบัณฑิ์ตั้ คณะนิติั้ศาสิตั้ร์ิ มหาวิัทย์าลััย์ริามคำาแหง

นิางสาวกุสุมูา ทรงผาสุก
ผู้ช่ีวยกรรมูการผู้จัำดำการ

Master Degree

Bachelor Degree

• Master of Public Administration, National Institute of    

  Development Administration (NIDA)

• Bachelor of Laws, Ramkhamhaeng University

Ms. Kusuma Songpasook 
Assistant Managing Director
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ปริิญญาโท

ปริิญญาต์รีิ

• นิติั้ศาสิตั้ริบัณฑิ์ตั้ คณะนิติั้ศาสิตั้ร์ิ มหาวิัทย์าลััย์ริามคำาแหง 

• เนติั้บัณฑิ์ตั้ไทย์ สิำานักอบริมศ้กษัากฎหมาย์แห่งเนติั้บัณฑิ์ตั้ย์สิภา

• นิติั้ศาสิตั้ริบัณฑิ์ตั้ มหาวิัทย์าลััย์ธริริมศาสิตั้ร์ิ

Master Degree

Bachelor Degree

• Master of Laws, Ramkhamhaeng University 

• Thai Barrister, Institute of Legal Education, Thai Bar  

  Association

• bachelor of Laws, Thammasat University

นิายไพับูัลย์ พัลประจัำกษ์ั
ผู้ช่ีวยกรรมูการผู้จัำดำการ

Mr. Paiboon Polprajak 
Assistant Managing Director

ปริิญญาโท

ปริิญญาต์รีิ

• บัญชีมหาบัณฑิ์ตั้ สิาขึ้าบัญชี มหาวิัทย์าลััย์ธริริมศาสิตั้ร์ิ

• บริิหาริธุริกิจำบัณฑิ์ตั้ สิาขึ้าวิัชาบัญชี                     

  สิถืาบันเทคโนโลัย์ีริาชมงคลัวิัทย์าเขึ้ตั้เทคนิคกรุิงเทพัฯ, CPA

Master Degree

Bachelor Degree

• Master of Accounting, Major in Accounting,                 

  Thammasat University

• Bachelor of Business Administration Accounting                         

  Rajamangala University of Technology Krungthep                  

  (RMUTK), CPA

นิางสาวมูลฤดีำ  ชุีติมูาสกุล
ผู้อำานิวยการอาวุโส  ฝ่่ายบััญชีี 
(รักษัาการผู้ช่ีวยกรรมูการผู้จัำดำการ)  

Ms. Monruedee Chutimasakul 
Director, Accounting
(Acting Assistant Managing Director)

ปริิญญาโท

ปริิญญาต์รีิ

• บริิหาริธุริกิจำมหาบัณฑิ์ตั้ สิาขึ้าวิัชาการิจัำดการิทั�วัไป็     

  สิถืาบันบัณฑิ์ตั้พััฒนบริิหาริศาสิตั้ร์ิ

• วิัศวักริริมศาสิตั้ริบัณฑิ์ตั้ สิาขึ้าวิัชาวิัศวักริริมไฟัฟ้ัา    

  มหาวิัทย์าลััย์ขึ้อนแก่น

Master Degree

Bachelor Degree

• Master of Business Administration (General Administration),     

  National Institute of Development Administration (NIDA)

• Bachelor of Engineering (Electrical Engineering),         

  Khon Kaen University

นิายวรชัีย ตั�งคุ์ณาภรณ์
ผู้อำานิวยการอาวุโส 
ฝ่่ายวิศวกรรมูและบัริหารโค์รงการ

Mr. Worachai Tungkunaporn 
Senior Director 
Engineering and Project Management

ปริิญญาโท

ปริิญญาต์รีิ

• Mini-MBA, University of St. Thomas                                

• บริิหาริธุริกิจำบัณฑิ์ตั้ Corporate Finance                           

  University of Dallas 

• บริิหาริธุริกิจำบัณฑิ์ตั้ สิาขึ้าบัญชี มหาวิัทย์าลััย์อัสิสัิมชัญ

Master Degree

Bachelor Degree

• Mini-MBA, University of St. Thomas                               

• Master of Business Administration (Corporate Finance)      

  University of Dallas                                                       

• Bachelor of Business Administration (Accounting),                                                                                                        

  Assumption University

นิางสาวชีวดำา เสนีิวงศ์ ณ อยุธยา
ผู้อำานิวยการอาวุโส ฝ่่ายดิำจิำทัล

Ms. Chavada Senivong Na Ayudhaya 
Senior Director, Digital

ปริิญญาโท

ปริิญญาต์รีิ

• รัิฐป็ริะศาสินศาสิตั้ริมหาบัณฑิ์ตั้      

  สิถืาบันบัณฑิ์ตั้พััฒนบริิหาริศาสิตั้ร์ิ

• บริิหาริธุริกิจำบัณฑิ์ตั้ มหาวิัทย์าลััย์สุิโขึ้ทัย์ธริริมาธิริาช

Master Degree

Bachelor Degree

• Master of Education, Bansomdejchaopraya 

  Rajabhat University

• Bachelor of Business Administration, 

  Sukhothai Thammathirat Open University

นิายวิวัฒน์ิ อัศวปยุกต์กุล
ผู้อำานิวยการอาวุโส ฝ่่ายพััฒนิาธุรกิจำ 

Mr. Wivat Audsavapayukul 
Senior Director, Business Development
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ปริิญญาโท

ปริิญญาต์รีิ

• วิัทย์าศาสิตั้ริมหาบัณฑิ์ตั้ สิาขึ้าการิพััฒนาทรัิพัย์ากริมนุษัย์์       

  แลัะองค์การิ  สิถืาบันบัณฑิ์ตั้พััฒนบริิหาริศาสิตั้ร์ิ

• วิัทย์าศาสิตั้ริบัณฑิ์ตั้ สิาขึ้าวันศาสิตั้ร์ิ มหาวิัทย์าลััย์เกษัตั้ริศาสิตั้ร์ิ

Master Degree

Bachelor Degree

• Master of Science (Human Resource and Organization  

  Development), National Institute of Development  

  Administration (NIDA)

• Bachelor of Science (Forestry), Kasetsart University

นิายนิิกรณ์ ณ ลำาพูันิ
ผู้อำานิวยการอาวุโส ฝ่่ายทรัพัยากรบุัค์ค์ล 

Mr. Nikorn Na Lamphun 
Senior Director, Human Resources



ปริิญญาโท

ปริิญญาต์รีิ

• ครุิศาสิตั้ริมหาบัณฑิ์ตั้ มหาวิัทย์าลััย์ริาชภัฏิบ้านสิมเด็จำเจ้ำาพัริะย์า

• บัญชีบัณฑิ์ตั้ มหาวิัทย์าลััย์กรุิงเทพั

Master Degree

Bachelor Degree

• Master of Education, Bansomdejchaopraya                         

  Rajabhat University

• Bachelor of Accountancy, Bangkok University

นิางพัรรณี นิิติศรวุฒิ
ผู้อำานิวยการ ฝ่่ายแผนิและบัริหารค์วามูเสี�ยง

Mrs. Punnee Nitisorawut 
Director, Planning and Risk Management

ปริิญญาโท

ปริิญญาต์รีิ

• วิัทย์าศาสิตั้ริมหาบัณฑิ์ตั้ สิาขึ้าเศริษัฐศาสิตั้ร์ิเกษัตั้ริ  

  มหาวิัทย์าลััย์เกษัตั้ริศาสิตั้ร์ิ                                  

• บริิหาริธุริกิจำบัณฑิ์ตั้ สิาขึ้าการิจัำดการิทั�วัไป็ หลัักสูิตั้รินานาชาติั้        

  มหาวิัทย์าลััย์เกษัตั้ริศาสิตั้ร์ิ

• วิัทย์าศาสิตั้ริบัณฑิ์ตั้ สิาขึ้าเศริษัฐศาสิตั้ร์ิเกษัตั้ริ   

  มหาวิัทย์าลััย์เกษัตั้ริศาสิตั้ร์ิ

Master Degree

Bachelor Degree

• Master of Science (Agricultural Economics),                     

  Kasetsart University                                                               

• Master of Business Administration (General Management)  

  (International Program),  Kasetsart University

• Bachelor of Science (Agricultural Economics),                 

  Kasetsart University

นิายชียพัล ลาภศิริ
ผู้อำานิวยการ ฝ่่ายการตลาดำ 

Mr. Chayapol Larpsiri 
Director, Marketing

ปริิญญาโท

ปริิญญาต์รีิ

• ศิลัป็ศาสิตั้ริมหาบัณฑิ์ตั้ สิาขึ้าพััฒนาสัิงคม มหาวิัทย์าลััย์เกษัตั้ริศาสิตั้ร์ิ

• ศิลัป็ศาสิตั้ริบัณฑิ์ตั้ สิาขึ้ารัิฐศาสิตั้ร์ิ มหาวิัทย์าลััย์ริามคำาแหง

Master Degree

Bachelor Degree

• Master of Arts Social Development Branch Kasetsart University

• Bachelor of Arts, Ramkhamhaeng University

นิายกฤตานินิ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 
ผู้อำานิวยการ ฝ่่ายจัำดำซืึ่�อ

Mr. Krittanon Palakawong Na Ayudhya
Director, Purchasin

ปริิญญาโท

ปริิญญาต์รีิ

• วิัทย์าศาสิตั้ริมหาบัณฑิ์ตั้ สิาขึ้าทรัิพัย์ากริกาย์ภาพั                       

  facility management จุำฬาลังกริณ์มหาวิัทย์าลััย์

• บริิหาริธุริกิจำบัณฑิ์ตั้ สิาขึ้าวิัชาการิจัำดการิทั�วัไป็   

  สิถืาบันริาชภัฏิสิวันสุินันทา

Master Degree

Bachelor Degree

• Master of Science, (Facility Management),                     

  Chulalongkorn University

• Bachelor of Business Administration (Management),   

  Suan Sunandha Rajabhat University

นิางสาวภค์พัร ช้ีอนิทอง
ผู้อำานิวยการ ฝ่่ายบัริหารอาค์าร 

Ms. Pakkaporn Chontong 
Director, Building Management

ปริิญญาโท

ปริิญญาต์รีิ

• วิัทย์าศาสิตั้ริมหาบัณฑิ์ตั้ สิาขึ้าวิัชาการิตั้ริวัจำสิอบภาย์ใน  

  มหาวิัทย์าลััย์หอการิค้าไทย์

• บัญชีบัณฑิ์ตั้ มหาวิัทย์าลััย์กรุิงเทพั

Master Degree

Bachelor Degree

• Master of Science (Internal Audit), The Thai Chamber of  

  Commerce University

• Bachelor of Business Administration (Accounting),   

  Bangkok University

นิางสาวอัมูพัรพิัลาส วัฒนิสุโพัธิ�
ผู้อำานิวยการ ฝ่่ายตรวจำสอบัภายในิ

Ms. Ampornpilas Wattanasupho 
Director, Internal Audit

ปริิญญาต์รีิ • นิติั้ศาสิตั้ริบัณฑิ์ตั้ มหาวิัทย์าลััย์สุิโขึ้ทัย์ธริริมาธิริาช Bachelor Degree • Bachelor of Laws, Sukhothai Thammathirat Open University

นิางสายทอง  พุ่ัมูอิ�มูผล
ผู้อำานิวยการ ฝ่่ายอำานิวยการ  

Mrs. Saithong Pumimphol 
Director, Central Administration

41 รายงานิประจำำาปี 2563

ปริิญญาโท

ปริิญญาต์รีิ

• เศริษัฐศาสิตั้ริมหาบัณฑิ์ตั้ (พััฒนาการิเศริษัฐกิจำ)            

  สิาขึ้าวิัชาเศริษัฐศาสิตั้ร์ิการิเงิน                

  สิถืาบันบัณฑิ์ตั้พััฒนบริิหาริศาสิตั้ร์ิ

• บริิหาริธุริกิจำบัณฑิ์ตั้ สิาขึ้าวิัชาการิบริิหาริทั�วัไป็                        

  มหาวิัทย์าลััย์ริามคำาแหง                                                    

• นิติั้ศาสิตั้ริบัณฑิ์ตั้ มหาวิัทย์าลััย์ริามคำาแหง

Master Degree

Bachelor Degree

• Master of Economics (Economy Development), Financial    

  Economics Program, National Institute of Development   

  Administration (NIDA) 

• Bachelor of Business Administration (General Admistration),  

  Ramkhamhaeng University                                                  

• Bachelor of Laws, Ramkhamhaeng University

นิายฉัตรวิชีญ์ เสริมูดำำารงศักดิำ�
รองกรรมูการผู้จัำดำการ

Mr. Chatwit Sermdumrongsak
Deputy Managing Director

ค์ณะผู้บัริหารระหว่างปี 2563



รางวัิล ITA

ITA Award

 ธพัสิ. ข้ึ้�นอันดับ 1 ใน 6 รัิฐวิัสิาหกิจำที�มีผ่ลัการิป็ริะเมินคุณธริริมแลัะ

ควัามโป็ริ่งใสิในการิดำาเนินงานขึ้องหน่วัย์งานภาคริัฐสิูงสิุด ป็ริะจำำาป็ี 2563 

จำาก ป็.ป็.ช. ธพัสิ. พััฒนาอย์่างตั้่อเน่�องเพั่�อการิพััฒนาทริัพัย์์สิินขึ้องริัฐให้เกิด

มูลัค่าอย์่างม่ออาชีพั

 An assessment by the NACC has ranked DAD 1 out of 6  

state enterprises on morality and transparency on the highest 

government agency operations in 2020. Continuously,improving 

the development of state property to create the most value.

รางวัิลการจัดำการนิำ�าเสีัย

Wastewater Management Award

รางวัิลแห่งค่วิามภาค่ภ้มิใจ
Honoray Awards

ธุพส. คว็�าริางวั็ลอาคาริริาชื่การิต์�นแบบ

ด�านการิจัดการินำ�าเสียริะดับทอง
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DAD has achieved the gold standard for government 

buildings in wastewater management.

 เม่ �อวัันที � 25 กันย์าย์น 2563 นาย์ฉัตั้ริวัิชญ์ เสิริิมดำาริงศักดิ �    

ริองกริริมการิผู้่จัำดการิ บริิษััท ธนารัิกษ์ัพััฒนาสิินทรัิพัย์์ จำำากัด เป็็นผู้่แทนข้ึ้�นรัิบ

มอบโลั่ป็ริะกาศเกีย์ริตั้ิคุณหน่วัย์งานที �ผ่่านการิป็ริะเมินอาคาริริาชการิ

ตั้้นแบบด้านการิจำัดการินำ �าเสิีย์ริะดับทองจำาก นาย์ย์ุทธพัลั อังกินันทน์ 

ที �ป็ริ้กษัาริัฐมนตั้ริีวั่าการิกริะทริวังทริัพัย์ากริธริริมชาตั้ิแลัะสิิ �งแวัดลั้อม  

ณ ห้องศักดิ�สิิทธ์ตั้ริีเดช ชั�น 2 อาคาริกริมควับคุมมลัพัิษั กริะทริวังทรัิพัย์ากริ

ธริริมชาติั้แลัะสิิ�งแวัดล้ัอม

On September 25th, 2020 Deputy Managing Director of DAD Co., Ltd. 

Chatwit Sermdamrongsak was the representative to receive a 

plaque of honor for government buildings that have passed the 

evaluation of a model government building at the gold standard 

in wastewater management. The award was presented by 

Yuthapol Angkinan, Advisor to the Minister of  Natural Resources

and Environment at Saksit Tridej Room,2nd Floor Building. Pollution 

Control Department Ministry of Natural Resources and Environment.



งบัการเงินิรวมู งบัการเงินิ ธพัส.

2563 2562 2561 2563 2562 2561

สถุานิะทางการเงินิ

ริาย์ได้ 2,904.58 3,265.30 2,857.25 2,596.54 2,988.66 2,640.16

ค่าใช้จ่ำาย์ 2,268.68 2,339.58 2,245.64 2,176.31 2,290.93 2,286.38

ค่าใช้จ่ำาย์ภาษีัเงินได้ 120.82 386.50 80.71 120.82 386.50 80.71

กำาไริ (ขึ้าดทุน) สิำาหรัิบปี็ 515.08 539.22 530.90 299.41 311.23 273.07

กำาไริ (ขึ้าดทุน) เบ็ดเสิร็ิจำอ่�นสิำาหรัิบปี็ (0.13) (2.19) (0.37) (0.13) (2.19) (0.37)

กำาไริ (ขึ้าดทุน) เบ็ดเสิร็ิจำริวัมสิำาหรัิบปี็ 514.95 537.03 530.53 299.28 309.04 272.70

สิินทรัิพัย์์ 25,546.09 27,026.17 25,725.21 21,168.05 19,753.98 19,602.30

หนี�สิิน 21,939.57 23,691.93 22,806.83 20,392.71 19,035.23 19,071.42

ส่ิวันขึ้องผู้่ถ่ือหุ้น 3,606.52 3,334.24 2,918.38 775.34 718.75 530.88

สภาพัค์ล่องทางการเงินิ

เงินสิดสุิทธิได้มาจำาก (ใช้ไป็ใน) กิจำกริริมการิดำาเนินงาน 1,090.77 1,227.51 856.19 68.00 200.34 (170.84)

เงินสิดสุิทธิได้มาจำาก (ใช้ไป็ใน) กิจำกริริมลังทุน 2,026.53 (1,607.65) (913.20) (1,161.98) (718.63) (13.36)

เงินสิดสุิทธิได้มาจำากกิจำกริริมจัำดหาเงิน (2,754.56) 268.83 (14.22) 1,452.34 405.53 112.88

เงินสิดแลัะริาย์การิเทีย์บเท่าเงินสิดเพิั�มข้ึ้�น (ลัดลัง) สุิทธิ 362.74 (111.31) (71.23) 358.36 (112.76) (71.32)

เงินสิดแลัะริาย์การิเทีย์บเท่าเงินสิด ณ วัันต้ั้นปี็ 348.02 459.33 530.56 345.12 457.88 529.20

เงินสิดแลัะริาย์การิเทีย์บเท่าเงินสิด ณ วัันสิิ�นปี็ 710.76 348.02 459.33 703.48 345.12 457.88

ข�อม้ลทีิ�สัำาคั่ญทิางการเงินิ
Essential Financial Data

อัตราส่วนิทางการเงินิ
Financial Ratio

งบัการเงินิรวมู งบัการเงินิ ธพัส.

2563 2562 2561 2563 2562 2561

อัตราส่วนิทางการเงินิ

ผ่ลัตั้อบแทนผู้่ถ่ือหุ้น ROE (%) 14.28% 16.17% 18.19% 38.62% 43.30% 51.44%

อัตั้ริาผ่ลัตั้อบแทนจำากสิินทรัิพัย์์ริวัม ROA (%) 2.02% 2.00% 2.06% 1.41% 1.58% 1.39%

อัตั้ริาส่ิวันหนี�สิินต่ั้อทุน : Debt/Equity Ratio (เท่า) 6.08 7.11 7.81 26.30 26.48 35.92 

อัตั้ริาส่ิวันหนี�สิินต่ั้อสิินทรัิพัย์์ริวัม Debt to Total Asset Ratio (เท่า) 0.86 0.88 0.89 0.96 0.96 0.97

อัตั้ริาส่ิวันเงินทุนหมุนเวีัย์น : Current Ratio (เท่า) 1.23 1.26 2.04 0.67 1.03 1.28

อัตั้ริาผ่ลัตั้อบแทนต่ั้อสิินทรัิพัย์์ถืาวัริ ROFA (เท่า) 0.15 0.34 0.43 0.09 0.20 0.22

หน่วัย์ : ล้ัานบาท

หน่วัย์ : ล้ัานบาท
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คว็ามืเป็นมืาและลักษัณะธุุริกิจ

คณะริัฐมนตั้ริีได้มีมตั้ิเม่ �อวัันที � 25 พัฤษัภาคม 2547 อนุมัตั้ิให้ 

กริะทริวังการิคลััง (โดย์กริมธนาริักษั์) ดำาเนินการิโคริงการิศูนย์์ริาชการิ 

กรุิงเทพัมหานคริ ทั�งนี� กริะทริวังการิคลัังได้จัำดตัั้�งบริิษััท ธนารัิกษ์ัพััฒนาสิินทรัิพัย์์ 

จำำากัด (ธพัสิ.) ซื่ ้ � งม ีฐานะเป็ ็นริ ัฐวั ิสิาหก ิจำตั้ามพัริะริาชบ ัญญ ัตั้ ิวั ่าด ้วัย์ 

วัิธีการิงบป็ริะมาณ พั.ศ.2502 โดย์กริะทริวังการิคลัังถื่อหุ้น ริ้อย์ลัะ 99.99 

(เก้าสิิบเก้าจำุดเก้าเก้า) ขึ้องทุนจำดทะเบีย์นขึ้อง ธพัสิ. แลัะให้กริมธนาริักษั์ 

เป็็นหน่วัย์งานกำากับดูแลั ธพัสิ. ซื่้�ง ธพัสิ. จำะทำาหน้าที�ลังทุนก่อสิริ้างอาคาริ 

แลัะบริิหาริโคริงการิศูนย์์ริาชการิกรุิงเทพัมหานคริ แลัะบริิหาริจัำดการิทรัิพัย์์สิิน 

อ่�นขึ้องรัิฐตั้ามนโย์บาย์รัิฐบาลั

ทุนจดทะเบียน

 บริิษััท ธนาริักษั์พััฒนาสิินทริัพัย์์ จำำากัด มีทุนจำดทะเบีย์นจำำานวัน 

258,338,120 บาท (ชำาริะแลั้วัเตั้็มจำำานวัน)  โดย์แบ่งออกเป็็นหุ้นสิามัญทั�งสิิ�น

จำำานวัน 25,833,812 หุ้นมูลัค่าหุ้นที�ตั้ริาไว้ัหุ้นลัะ 10 บาท

ริายช่ื่�อผู้้�ถ่ือหุ้�นให้ญ่

กริะทริวังการิคลัังถื่อหุ ้นทั �งหมดเป็็นจำำานวัน 25,833,810 หุ ้น 

หริ่อ คิดเป็็นร้ิอย์ลัะ 99.99 ขึ้องทุนจำดทะเบีย์น

บริิษััท ธนารัิกษ์ัพััฒนาสิินทรัิพัย์์ จำำากัด ดำาเนินการิโคริงการิศูนย์์ริาชการิ 

โดย์ทำาสิ ัญญาเช่าที �ริาชพััสิดุจำากกริมธนาริักษั์เป็ ็นริะย์ะเวัลัา 33 ป็ี  

โดย์ 3 ป็ีแริก (ปี็ 2548-2551) ดำาเนินการิก่อสิริ้างอาคาริ แลัะอีก 30 ปี็               

(ปี็ 2551-2581) บริิหาริอาคาริให้เช่าแก่หน่วัย์งานภาครัิฐต่ั้าง ๆ ที�มอบอำานาจำ 

ให้กริมธนารัิกษ์ัเป็็นผู้่ทำาสัิญญาเช่าแทน

บริิษััท ดีเอดี เอสิพัีวั ี จำ ำากัด (เอสิพัีวั ี) เป็็นนิตั้ิบุคคลัเฉพัาะกิจำ 

ที�ป็ริะกอบธุริกิจำการิแป็ลังสิินทริัพัย์์เป็็นหลัักทริัพัย์์ภาย์ใตั้้โคริงการิแป็ลัง

สิินทริัพัย์์เป็็นหลัักทริัพัย์์ขึ้องโคริงการิศูนย์์ริาชการิ ที�ได้รัิบอนุมัติั้จำาก ก.ลั.ตั้. 

ตั้ามพัริะริาชกำาหนดนิติั้บุคคลัเฉพัาะกิจำเพ่ั�อการิแป็ลังสิินทรัิพัย์์เป็็นหลัักทรัิพัย์์ 

พั.ศ. 2540 ซ้ื่�งถ่ือเป็็นบริิษััทย่์อย์ขึ้อง ธพัสิ. โดย์จำดทะเบีย์นจัำดตัั้�งเป็็นนิติั้บุคคลั

ป็ริะเภทบริิษััทจำำากัดด้วัย์ทุนจำดทะเบีย์น 10,000 บาท ธพัสิ. ถ่ือหุ้น 490 หุ้น 

เป็็นเงิน 4,900 บาท หร่ิอ คิดเป็็นร้ิอย์ลัะ 49 ขึ้องทุนที�ออกแลัะเรีิย์กชำาริะแล้ัวั

การวิิเค่ราะห์และค่ำาอธิบายของฝ่า่ยจัดำการ
Management Discussion and Analysis: MD&A

สถุานิะทางการเงินิ ปี 2563 ปี 2562 เปลี�ยนิแปลง (% yoy) ปี 2561

ริาย์ได้ 2,904.58 3,265.30 (11.04%) 2,857.25 

ค่าใช้จ่ำาย์ 2,268.68 2,339.58 (3.03%) 2,245.64

ค่าใช้จ่ำาย์ภาษีัเงินได้ 120.82 386.50 (68.74%) 80.71

กำาไริ (ขึ้าดทุน) สิำาหรัิบปี็ 515.08 539.22 (4.48%) 530.90

กำาไริ (ขึ้าดทุน) เบ็ดเสิร็ิจำอ่�นสิำาหรัิบปี็ (0.13) (2.19) (94.06%) (0.37)

กำาไริ (ขึ้าดทุน) เบ็ดเสิร็ิจำริวัมสิำาหรัิบปี็ 514.95 537.03 (4.11%) 530.53

สิินทรัิพัย์์ 25,546.09 27,026.17 (5.47%) 25,725.21

หนี�สิิน 21,939.57 23,691.93 (7.39%) 22,806.83

ส่ิวันขึ้องผู้่ถ่ือหุ้น 3,606.52 3,334.24 8.16% 2,918.38

ผลการดำำาเนิินิงานิข้อง ธพัส. และบัริษััทย่อย
ข้้อมููลที�สำาคั์ญทางการเงินิ

ข้้อมููลทั�วไป
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หน่วัย์ : ล้ัานบาท



รายได้ำข้อง ธพัส. และบัริษััทย่อย

รายได้ำ ปี 2563 รายได้ำค่์าเช่ีาและค่์าบัริการ

ดำอกเบีั�ยรับัตามูสัญญาเช่ีาเงินิทุนิ

ดอกเบี�ย์รัิบตั้ามสัิญญาเช่าเงินทุน

ริาย์ได้ค่าเช่าแลัะค่าบริิการิ

ดอกเบี�ย์รัิบ

ริาย์ได้อ่�น ๆ

50.35%

37.53%
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1,606

1,144
1,135

1,123
1,105    
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หน่วัย์ : ล้ัานบาท

หน่วัย์ : ล้ัานบาท

ค่์าใช้ีจ่ำายข้อง ธพัส. และบัริษััทย่อย

ค่์าใช้ีจ่ำาย ปี 2563 ต้นิทุนิทางการเงินิ

ต้นิทุนิค่์าเช่ีาและค่์าบัริการ

ต้ั้นทุนค่าเช่าแลัะค่าบริิการิ

ค่าใช้จ่ำาย์ในบริิหาริ

ต้ั้นทุนทางการิเงิน

60.88%

11.65%

27.47%

2559

2559

2560

2560

2562

2562

2561

2561

2563

2563

1,396

807 852

640 695
623

1,370

1,400

1,395

1,390

1,385

1,380

1,375

0

1,000

500

1,392 1,3901,390

1,381

หน่วัย์ : ล้ัานบาท

หน่วัย์ : ล้ัานบาท
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สินิทรัพัย์ข้อง ธพัส. และบัริษััทย่อย

สินิทรัพัย์ ปี 2563 ลูกหนีิ�ตามูสัญญาเช่ีาเงินิทุนิ

เงินิสดำและเงินิลงทุนิ

ลูักหนี�ตั้ามสัิญญาเช่าเงินทุน

เงินสิดแลัะเงินลังทุน

อสัิงหาริิมทรัิพัย์์เพ่ั�อการิลังทุน, อาคาริแลัะอุป็กริณ์

ลูักหนี�

สิินทรัิพัย์์อ่�น

19.89%
64.14%

13.31%

1.49% 1.18%

2559

2559

2560

2560

2562 2563

2562 2563

2561

2561

17,032

4,477

6,350 7,018
8,214

5,081

15,500

17,500

17,000

16,500

16,000

0

10,000

5,000

16,874

16,327 16,384
16,609

ป็ี 2563 ธพัสิ. แลัะบริิษััทย์่อย์มีริาย์ได้ริวัม 2,904.58 ลั้านบาท 

ลัดลังจำากป็ีก่อน 360.72 ลั้านบาท หริ่อลัดลังริ้อย์ลัะ 11.04 เป็็นผ่ลัมาจำาก 

การิลัดลังขึ้องริาย์ได้อ่�นแลัะริาย์ได้ค่าเช่าแลัะค่าบริิการิ

ริาย์ได้สิ่วันใหญ่มาจำากค่าเช่าแลัะค่าบริิการิ คิดเป็็นริ้อย์ลัะ 50.35 

ขึ้องริาย์ได้ริวัม ริองลังมาเป็็นดอกเบี�ย์รัิบตั้ามสัิญญาเช่าเงินทุน คิดเป็็นร้ิอย์ลัะ 

37.53 ขึ้องริาย์ได้ริวัม

ปี็ 2563 ธพัสิ. แลัะบริิษััทย์่อย์มีค่าใช้จำ่าย์ริวัม 2,268.68 ลั้านบาท 

ลัดลังจำากปี็ก่อน 70.90 ลั้านบาท หริ่อลัดลังริ้อย์ลัะ 3.03 เป็็นผ่ลัมาจำากการิ 

ลัดลังขึ้องต้ั้นทุนค่าเช่าแลัะค่าบริิการิ

ค่าใช้จ่ำาย์ส่ิวันใหญ่เป็็นต้ั้นทุนทางการิเงิน คิดเป็็นร้ิอย์ลัะ 60.88 ขึ้อง

ค่าใช้จำ่าย์ริวัมริองลังมาเป็็นตั้้นทุนค่าเช่าแลัะค่าบริิการิ คิดเป็็นริ้อย์ลัะ 27.47 

ขึ้องค่าใช้จ่ำาย์ริวัม

หน่วัย์ : ล้ัานบาท

หน่วัย์ : ล้ัานบาท

หนีิ�สินิข้อง ธพัส. และบัริษััทย่อย

หนีิ�สินิ ปี 2563 หุ้นิกู้

เจ้ำาหนีิ�

หุ้นกู้

ริาย์ได้ค่าเช่าแลัะค่าบริิการิรัิบล่ัวังหน้า

หนี�สิินอ่�น

เจ้ำาหนี�

6.54%

75.21%

7.46%

10.80%

2559
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2560

2560

2562 2563

2562 2563
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2561
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หน่วัย์ : ล้ัานบาท

หน่วัย์ : ล้ัานบาท
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ป็ี 2563 ธพัสิ. แลัะบริิษััทย์่อย์มีสิินทริัพัย์์ริวัม 25,546.09 ลั้านบาท 

ลัดลังจำากป็ีก่อน 1,480.08 ลั้านบาท หริ่อลัดลังริ้อย์ลัะ 5.48 เป็็นผ่ลัมาจำาก 

การิลัดลังขึ้องเงินสิำาริองเพั่�อชำาริะค่นหุ้นกู้ที�ถ้ืงกำาหนดชำาริะภาย์ในหน้�งปี็แลัะ

การิลัดลังขึ้องลูักหนี�อ่�น 

สิินทริัพัย์์สิ่วันใหญ่เป็็นลัูกหนี�ตั้ามสิัญญาเช่าเงินทุน คิดเป็็นริ้อย์ลัะ 

64.14 ขึ้องสิินทริัพัย์์ริวัม ริองลังมาเป็็นเงินสิดแลัะเงินลังทุน คิดเป็็นริ้อย์ลัะ 

19.89 ขึ้องสิินทรัิพัย์์ริวัม 

ผ่ลัการิดำาเนินงานปี็ 2563 ธพัสิ. มีกำาไริสิำาหรัิบปี็ 299.41 ล้ัานบาท 

เพิั�มข้ึ้�นจำากเป้็าหมาย์องค์กริ 35.19 ล้ัานบาท หร่ิอเพิั�มข้ึ้�นร้ิอย์ลัะ 13.32 ล้ัานบาท 

แลัะลัดลังจำากป็ีก่อน 11.82 ลั้านบาท หริ่อลัดลังริ้อย์ลัะ 3.80 เน่�องจำากมี 

ริาย์การิสิำาคัญที�ส่ิงผ่ลักริะทบ ดังนี�

ปี็ 2563 ธพัสิ. แลัะบริิษััทย์่อย์มีหนี�สิินริวัม 21,939.57 ลั้านบาท  

ลัดลังจำากป็ีก่อน 1,752.36 ลั้านบาท หริ่อลัดลังริ้อย์ลัะ 7.40 เป็็นผ่ลัมาจำาก 

การิลัดลังขึ้องหุ้นกู้ริะย์ะย์าวัที�ถ้ืงกำาหนดชำาริะภาย์ในหน้�งปี็

หนี�สิินส่ิวันใหญ่เป็็นหุ้นกู้ริะย์ะย์าวัคิดเป็็นร้ิอย์ลัะ 75.21 ขึ้องหนี�สิินริวัม 

ริองลังมาเป็็นเจ้ำาหนี� คิดเป็็นร้ิอย์ลัะ 10.80 ขึ้องหนี�สิินริวัม

ริาย์ได้ริวัมลัดลังจำากป็ีก่อน 392.12 ลั้านบาท หริ่อ คิดเป็็นริ้อย์ลัะ 13.12 

เป็็นผ่ลัมาจำากการิลัดลังขึ้องริาย์ได้อ่�นแลัะริาย์ได้ค่าเช่าแลัะค่าบริิการิ

ค่าใช้จำ่าย์ริวัม ลัดลังจำากป็ีก่อน 114.62 ล้ัานบาท หร่ิอลัดลังร้ิอย์ลัะ 5.00 

เป็็นผ่ลัมาจำากการิลัดลังขึ้องต้ั้นทุนค่าเช่าแลัะค่าบริิการิ

ผลการดำำาเนิินิงานิข้อง ธพัส.
ปี 2563 เกิดำจำริง-เป้าหมูาย ปี 2562 ปี 2563-ปี 2562

เกิดำจำริง เป้าหมูาย เพิั�มู (ลดำ) (%) เกิดำจำริง เพิั�มู (ลดำ) (%)

ดอกเบี�ย์รัิบตั้ามสัิญญาเช่าการิเงิน 1,090.19 1,086.40 0.35% 1,105.49 (1.38%)

ริาย์ได้ค่าเช่าแลัะค่าบริิการิ 1,462.46 1,506.35 (2.91%) 1,566.92 (6.67%)

ดอกเบี�ย์รัิบ 6.14 12.00 (48.83%) 12.41 (50.52%)

ริาย์ได้อ่�น 37.75 29.45 28.18% 303.84 (87.58%)

ริว็มืริายได� 2,596.54 2,634.20 (1.43%) 2,988.66 (13.12%)

ต้ั้นทุนค่าเช่าแลัะค่าบริิการิ 623.26 703.62 (11.42%) 695.31 (10.36%)

ค่าใช้จ่ำาย์ในการิบริิหาริ 257.56 277.87 (7.31%) 247.26 4.17%

ต้ั้นทุนทางการิเงิน 1,295.49 1,304.35 (0.68%) 1,348.36 (3.92%)

ริว็มืค่าใชื่�จ่าย 2,176.31 2,285.84 (4.79%) 2,290.93 (5.00%)

กำาไริ (ขึ้าดทุน) ก่อนภาษีัเงินได้ 420.23 348.36 20.63% 697.73 (39.77%)

ค่าใช้จ่ำาย์ภาษีัเงินได้ 120.82 84.14 43.59% 386.50 (68.74%)

กำาไริ (ขึ้าดทุน) สิำาหรัิบปี็ 299.41 264.22 13.32% 311.23 (3.80%)

กำาไริ (ขึ้าดทุน) เบ็ดเสิร็ิจำอ่�นสิำาหรัิบปี็ (0.13) (0.34) (61.76%) (2.19) (94.06%)

กำาไริ (ขึ้าดทุน) เบ็ดเสิร็ิจำริวัมสิำาหรัิบปี็ 299.28 263.88 13.42% 309.04 (3.16%)

ผลการดำำาเนิินิงานิข้อง ธพัส. เทียบักับัเป้าหมูายองค์์กร
1. ภาพัรวมูผลการดำำาเนิินิงานิข้อง ธพัส.

หน่วัย์ : ล้ัานบาท

•

•
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ฐานะทางการิเงินป็ีบัญชี 2563 ธพัสิ. มีสิินทริัพัย์์ริวัม  21,168.05  

ล้ัานบาท เพัิ�มขึ้้�นจำากเป็้าหมาย์องค์กริ 553.94 ล้ัานบาท หริ่อเพัิ�มขึ้้�นริ้อย์ลัะ 

2.69 แลัะเพัิ�มขึ้้�นจำากป็ีก่อน 1,414.07 ลั้านบาท หริ่อเพัิ�มขึ้้�นริ้อย์ลัะ 7.16  

เน่�องจำากมีริาย์การิสิำาคัญที�ส่ิงผ่ลักริะทบกับสิินทรัิพัย์์ ดังนี�

ฐานะทางการิเงินปี็บัญชี 2563 ธพัสิ. มีหนี�สิินริวัม  20,392.71 ล้ัานบาท 

เพัิ�มขึ้้�นจำากเป็้าหมาย์องค์กริ 720.15 ล้ัานบาท หร่ิอเพิั�มข้ึ้�นร้ิอย์ลัะ 3.66 แลัะ 

เพัิ�มขึ้้�นจำากป็ีก่อน 1,357.48 ลั้านบาท หริ่อเพัิ�มขึ้้�นริ้อย์ลัะ 7.13 เน่�องจำาก  

มีริาย์การิสิำาคัญที�สิ่งผ่ลักริะทบกับหนี�สิิน ดังนี�

สิินทรัิพัย์์ไม่หมุนเวีัย์นเพิั�มข้ึ้�นจำากปี็ก่อน 1,853.14 ล้ัานบาท หริ่อเพัิ�มขึ้้�น

ร้ิอย์ลัะ 10.34 เป็็นผ่ลัมาจำากการิเพิั�มข้ึ้�นขึ้องอสัิงหาริิมทรัิพัย์์เพ่ั�อการิลังทุน 

เน่ �องจำาก ธพัสิ. อย์ู่ริะหวั่างดำาเนินการิก่อสิริ้างโคริงการิพััฒนาพั่�นที�

ส่ิวันขึ้ย์าย์ศูนย์์ริาชการิฯ โซื่น C

เงินสิดแลัะริาย์การิเทีย์บเท่าเงินสิดเพัิ�มขึ้้�นจำากป็ีก่อน 358.36 ลั้านบาท

หร่ิอเพิั�มข้ึ้�นร้ิอย์ลัะ 103.84 เน่�องจำาก ธพัสิ. นำาเงินไป็ลังทุนริะย์ะสัิ�นเพิั�มข้ึ้�น

•  เงินกู้ย์่มริะย์ะย์าวัเพัิ�มขึ้้�นจำากป็ีก่อน 1,384.29 ลั้านบาท หริ่อเพัิ�มขึ้้�น

   ร้ิอย์ลัะ 354.95% เน่�องจำาก ธพัสิ. มีการิกู้เงินเพั่�อใช้ดำาเนินการิโคริงการิ

   พััฒนาพ่ั�นที�ส่ิวันขึ้ย์าย์ศูนย์์ริาชการิฯ โซื่น C

สิ่งผ่ลัให้ ธพัสิ. มีกำาไริสิะสิม 490.97 ลั้านบาท ลัดลังจำากเป็้าหมาย์ 

องค์กริ 181.63 ลั้านบาท หริ่อลัดลังริ้อย์ลัะ 27.00 แลัะเพัิ�มขึ้้�นจำากป็ีก่อน 

44.97 ลั้านบาท หริ่อเพัิ�มขึ้้�นริ้อย์ลัะ 10.08 ทั�งนี� ได้มีการิจำ่าย์เงินป็ันผ่ลั 

ป็ริะจำำาปี็ 2563 138.85 ล้ัานบาท แลัะเงินปั็นผ่ลัริะหว่ัางกาลัป็ริะจำำาปี็ 2564 

55.91 ล้ัานบาท

ฐานิะการเงินิ ข้อง ธพัส.
ปี 2563 เกิดำจำริงเป้าหมูาย ปี 2562 ปี 2563-ปี 

2562

เกิดำจำริง เป้าหมูาย เพิั�มู (ลดำ) (%) เกิดำจำริง เพิั�มู (ลดำ) (%)

สิินทรัิพัย์์หมุนเวีัย์น 1,400.89 1,945.67 (28.00%) 1,839.96 (23.86%)

สิินทรัิพัย์์ไม่หมุนเวีัย์น 19,767.16 18,668.44 5.89% 17,914.02 10.34%

สินทรัิพย์ริว็มื 21,168.05 20,614.11 2.69% 19,753.98 7.16%

หนี�สิินหมุนเวีัย์น 2,092.00 1,489.55 40.45% 1,777.91 17.67%

หนี�สิินไม่หมุนเวีัย์น 18,300.71 18,183.01 0.65% 17,257.32 6.05%

ห้นี�สินริว็มื 20,392.71 19,672.56 3.66% 19,035.23 7.13%

ทุน 258.34 258.34 - 258.34 -

ทุนสิำาริองตั้ามกฎหมาย์ 25.83 14.09 83.32% 14.09 83.32%

กำาไริ (ขึ้าดทุน) สิะสิม 490.97 672.60 (27.00%) 446.00 10.08%

องค์ป็ริะกอบอ่�นขึ้องส่ิวันขึ้องผู้่ถ่ือหุ้น 0.20 (3.48) (105.75%) 0.32 (37.50%)

ริว็มืส่ว็นของผู้้�ถ่ือหุ้�น 775.34 941.55 (17.65%) 718.75 7.87%

ริว็มืห้นี�สินและส่ว็นของผู้้�ถ่ือหุ้�น 21,168.05 20,614.11 2.69% 19,753.98 7.16%

2. ภาพัรวมูฐานิะการเงินิข้อง ธพัส.
ห้น่ว็ย : ล�านบาท

•

•
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บัริษััทดีำเอดีำ เอสพีัวี จำำากัดำ

ผู้่บริิหาริจัำดการิโคริงการิ 

 (Transaction administrator)
บัริษััทค์อนิดูำอิท แมูนิเนิจำเมูนิท์ เซึ่อร์วิสเซึ่ส จำำากัดำ
179 อาคาริบางกอกซิื่ตีั้�ทาวัเวัอร์ิ ชั�น 25 ถืนนสิาทริใต้ั้

แขึ้วังทุ่งมหาเมฆ่ เขึ้ตั้สิาทริ กรุิงเทพัฯ 10120

     โทริศัพัท์ 0 2343 9628

     โทริสิาริ 0 2343 9687-88 

ผู้่แทนผู้่ถ่ือหุ้นกู้แลัะตัั้วัแทนชำาริะเงิน  

(Shareholders’ Representative)
ธนิาค์ารกรุงเทพั จำำากัดำ (มูหาชีนิ)
333 ถืนนสีิลัม แขึ้วังสีิลัม เขึ้ตั้บางรัิก กรุิงเทพัฯ 10500

     โทริศัพัท์ 0 2230 1894

นาย์ทะเบีย์นหุ้นกู้แลัะตัั้วัแทนชำาริะเงิน  

(Registrar and  Paying Agent)
ธนิาค์ารทหารไทย จำำากัดำ (มูหาชีนิ)
3000 ถืนนพัหลัโย์ธิน แขึ้วังจำอมพัลั เขึ้ตั้จำตุั้จัำกริ กรุิงเทพัฯ 10900

     โทริศัพัท์ 0 2299 2349, 0 2299 2350

ผู้่สิอบบัญชี  

(Auditor)

บัริษััทสำานัิกงานิ อีวาย จำำากัดำ
ชั�น 33 เลัครัิชดาออฟัฟิัสิ คอมเพัล็ักซ์ื่ เลัขึ้ที� 193/136-7

ถืนนรัิชดาภิเษัก แขึ้วังคลัองเตั้ย์ เขึ้ตั้คลัองเตั้ย์ กรุิงเทพัฯ 10110

     โทริศัพัท์ 0 2264 0909 ต่ั้อ 16017

ผู้่จัำดอันดับควัามน่าเช่�อถ่ือ  

(Rating Agency)
บัริษััทฟิทิซ์ึ่ เรทติ�งส์ (ประเทศไทย) จำำากัดำ (“FITCH”)
อาคาริ Park Ventures ชั�น 17 ถืนนวิัทย์ุ

แขึ้วังลุัมพิันี เขึ้ตั้ป็ทุมวััน กรุิงเทพัฯ 10330

      โทริศัพัท์ 0 2108 0163

บัริษััททริส เรทติ�ง จำำากัดำ (“TRIS”)
191 อาคาริสีิลัมคอมเพัลักซ์ื่ ชั�น 24 ถืนนสีิลัม

แขึ้วังสีิลัม เขึ้ตั้บางรัิก กรุิงเทพัฯ 10500

     โทริศัพัท์ 0 2331 3011

บุัค์ค์ลอ้างอิงอื�นิ

49 รายงานิประจำำาปี 2563



กรรมการผู้จัดการ

Compliance Unit

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ส่วน

ตรวจสอบ
ภายใน

รองกรรมการผู้จัดการ
รกจ. (1)

ผู้ช่วย
กรรมการ
ผู้จัดการ
ผกจ. (2)

ผู้ช่วย
กรรมการ
ผู้จัดการ
ผกจ. (3)

ส่วนแผน
ส่วนบริหาร
ทรัพยากร

บุคคล

ส่วนพัฒนา
ทรัพยากร

บุคคล

ส่วนจัดการ
ความรู้

และนวัตกรรม

ส่วนพัฒนา
ธุรกิจ 1

ส่วนพัฒนา
ธุรกิจ 2

ส่วนบริหาร
ความเสี่ยง

และ
ควบคุมภายใน

ส่วนติดตาม
และ

ประเมินผล

ส่วนบริหาร
การประชุม

ส่วนพัสดุ
และ

จัดซื้อจัดจ้าง

ส่วน
ทะเบียน
ทรัพย์สิน

ลูกจ้าง
ประจำ

ฝ่ายจัดซื้อ

ส่วนช่วย
อำนวยการ

ฝ่ายแผน
และบริหาร
ความเสี่ยง

ฝผส.

ฝ่าย
พัฒนาธุรกิจ

ฝพธ.

ส่วนพัฒนา
ระบบดิจิทัล

ส่วนระบบ
เครือข่าย
สารสนเทศ

ส่วนแผน
และ

โครงการ
พิเศษ

ฝ่าย
ดิจิทัล

ฝ่าย
อำนวยการ

ฝอก.

ฝ่าย
ทรัพยากร

บุคคล
ฝทบ.

ส่วน
นิติกรรม
สัญญา
และวินัย

ส่วน
กำกับดูแล
กิจการที่ดี

ส่วน
ประชา
สัมพันธ์

ส่วน
การตลาด 1

ส่วน
การตลาด 2

ส่วน
โครงการ
พิเศษ 1

ส่วน
โครงการ
พิเศษ 2

ลูกจ้าง
ประจำฝ่าย
การตลาด

ส่วน
กิจกรรม
เพื่อสังคม

ลูกจ้าง
ประจำฝ่าย
สื่อสาร
องค์กร

ฝ่าย
กฎหมาย
ฝกม.

ฝ่ายจัดซื้อ
ฝจซ.

ฝ่าย
สื่อสาร
องค์กร
ฝสอ.

ฝ่าย
การตลาด

ฝกต.

ผู้ช่วย
กรรมการ
ผู้จัดการ
ผกจ. (1)

ฝ่าย
วิศวกรรม
และบริหาร
โครงการ

ฝวค.

ฝ่ายบัญชี
ฝบช.

ฝ่าย
บริหาร
อาคาร
ฝบอ.

ฝ่าย
การเงิน
ฝกง.

ส่วน
บัญชีทั่วไป

ส่วนบัญชี
บริหารและ
งบประมาณ

ส่วน
วิศวกรรม

ส่วน
บริหาร
อาคาร 1

ส่วน
บริหาร

อาคาร 2

ลูกจ้าง
ประจำฝ่าย

บริหารอาคาร

ส่วน
บริหาร

โครงการ

ลูกจ้าง
ประจำฝ่าย
วิศวกรรม
และบริหาร
โครงการ

ส่วน
การเงิน

ส่วน
บริหาร
เงินทุน

รองกรรมการผู้จัดการ
รกจ. (2)

ผู้ช่วย
กรรมการ
ผู้จัดการ
ผกจ. (4)

โค่รงสัร�างองค์่กร
Organizational Structure
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โค่รงสัร�างอัตรากำาลังค่นิ
Manpower Structure

สายงานิ พันัิกงานิ ลูกจ้ำาง รวมู

กริริมการิผู้่จัำดการิ 1 0 1

ผู้่บริิหาริริะดับสูิง 5 0 5

ฝ่้าย์วิัศวักริริมแลัะบริิหาริโคริงการิ 27 19 46

ฝ่้าย์บัญชี 8 0 8

ฝ่้าย์การิเงิน 6 0 6

ฝ่้าย์การิตั้ลัาด 10 2 12

ฝ่้าย์ส่ิ�อสิาริองค์กริ 9 9 18

ฝ่้าย์อำานวัย์การิ 8 1 9

ฝ่้าย์แผ่นแลัะบริิหาริควัามเสีิ�ย์ง 8 0 8

ฝ่้าย์ทรัิพัย์ากริบุคคลั 9 0 9

ฝ่้าย์กฎหมาย์ 5 0 5

ฝ่้าย์จัำดซ่ื่�อ 8 4 12

ฝ่้าย์ดิจิำทัลั 8 0 8

ฝ่้าย์พััฒนาธุริกิจำ 11 0 11

ฝ่้าย์ตั้ริวัจำสิอบภาย์ใน 5 0 5

Compliance Unit 1 0 1

ริวัม 146 40 186

ค่์าใช้ีจ่ำาย หน่ิวย 2563 2562 2561 2560 2559

อัตั้ริากำาลััง คน 186 168 164 159 160

ค่าใช้จ่ำาย์ ล้ัานบาท 144.94 122.74 121.42 109.75
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อัต์ริากำาลังคน พนักงานและล้กจ�าง (ณ วั็นที� 31 ธัุนว็าคมื 2563)

ห้มืายเห้ตุ์ : ค่าใชื่�จ่ายปี 2563 ริอข�อจากฝ่่ายบัญชีื่

อัต์ริากำาลัง พนักงานและล้กจ�าง (ณ วั็นที� 31 ธัุนว็าคมื 2563)
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ภาค์อสังหาริมูทรัพัย์และก่อสร้าง

ภาวิะอุตสัาหกรรม และแนิวิโนิ�มในิอนิาค่ต
Industrial Conditions and Future Trends

แนิวโน้ิมูและปัจำจัำยที�จำะส่งผลกระทบัต่อภาค์ธุรกิจำ

 ในช่วังป็ี 2559–2562 ที�ผ่่านมา ตั้ลัาดอาคาริสิำานักงานให้เช่า

เป็็นตั้ลัาดที�มี Demand ค่อนขึ้้างแน่นอนแลัะมีอัตั้ริาเก่อบเทีย์บเท่ากับ

supply ในตั้ลัาด โดย์เฉพัาะอาคาริสิำานักงานเกริด A ในทำาเลั CBD โดย์ ณ 

สิิ�นป็ี 2562 ริาย์งานจำาก CBRE ชี�วั่าตั้ลัาดอาคาริสิำานักงานมีแนวัโน้มสิดใสิ

แลัะจำะมีการิขึ้ย์าย์ตั้ัวัมากขึ้้�น โดย์มีอัตั้ริาเช่าสิูงถื้ง 93% มี Demand สิูงถื้ง 

8.34 ล้ัานตั้าริางเมตั้ริ ในขึ้ณะที� Supply ในตั้ลัาดมี 8.98 ตั้าริางเมตั้ริริาคาเช่า

เฉลัี�ย์ 1,057 บาทตั้่อตั้าริางเมตั้ริตั้่อเด่อน โดย์อาคาริสิำานักงานเกริด A ใน

ทำาเลั CBD มีอัตั้ริาวั่างเพัีย์ง 6.5% แลัะอาคาริสิำานักงานในทำาเลัที�ไม่ใช่ CBD 

มีอัตั้ริาว่ัางเพีัย์ง 5.4% 

 แตั้่สิ ำาหริ ับย์ุคหลัังโควั ิด ที � โลักได้ก ้าวัเขึ้ ้าสิ ู ่  New normal        

พัฤติั้กริริมการิทำางานขึ้องคนได้เป็ลีั�ย์นไป็อย่์างชัดเจำน อาจำเป็็นจุำดเป็ลีั�ย์นสิำาคัญ 

ขึ้องตั้ลัาดสิำานักงานให้เช่า เพัริาะพัฤตั้ิกริริมการิทำางานมีควัามเป็ลัี�ย์นไป็

ควัามต้ั้องการิพ่ั�นที�อาคาริสิำานักงานลัดลัง 

 นอกจำากนั �น ภาพัริวัมอัตั้ริาการิเตั้ิบโตั้ทางเศริษัฐกิจำ GDP ที �

ธนาคาริแห่งป็ริะเทศไทย์ได้ออกมาคาดการิณ์อีกครัิ�งเม่�อป็ลัาย์เด่อนมิถุืนาย์น

ที�ผ่่านมา วั่า GDP ขึ้องป็ริะเทศจำะหดตั้ัวัลังถื้ง 8.1% เพัิ�มจำากก่อนหน้านี�ที�

คาดการิณ์ว่ัาจำะหดตัั้วัลัง 5.3% ซ้ื่�งนับวั่าเป็็นภาวัะเศริษัฐกิจำตั้กตั้ำ�าที�จำะริุนแริง

มากที�สิุดในริอบ 20 ป็ีขึ้องป็ริะเทศไทย์มากกวั่าช่วังวัิกฤตั้ิตั้้มย์ำากุ้งที�ลัดลัง 

หนักสุิดอย์ู่ที� 7.6% 

 ผ่ลักริะทบจำากการิแพัริ่ริะบาดขึ้องไวัริัสิ COVID-19 ตั้่อธุริกิจำ 

ให้เช่าอาคาริสิำานักงาน หน่วัย์งานริาชการิแลัะเอกชนมีการิใช้มาตั้ริการิ  

Work from home แลัะการิให้พันักงานสิลัับวัันกันเขึ้้างานอย์ู่ ทำาให้อาคาริ

สิำานักงานให้เช่าย์ังคงเป็็นกลัุ่มตั้ลัาดที�ได้ริับผ่ลักริะทบ เพัริาะกริะแสิหลัักขึ้อง

โลักได้คาดการิณ์ไว้ัว่ัา แนวัโน้มในอนาคตั้ขึ้องการิทำางานในย์ุค New normal 

จำะเริิ�มกลัาย์มาเป็็นการิทำางานแบบ Remote มากขึ้้�น ทำาให้ธุริกิจำสิำานักงาน 

ให้เช่ากลัับจำะย์ิ�งเสีิ�ย์งต่ั้อการิฟ้ั�นตัั้วัย์าก 

 ในภาพัริวัมธุริกิจำอสัิงหาริิมทรัิพัย์์ ปี็ 2563 หดตัั้วัเป็็นผ่ลัมาจำากการิ

แพัริ่ริะบาดขึ้องไวัริัสิ COVID-19 เม ่ �อเท ีย์บกับริะย์ะเดีย์วักันกับป็ีก ่อน  

แม้ย์อดขึ้าย์ขึ้องผู้่ป็ริะกอบการิบางริาย์เติั้บโตั้ได้แต่ั้มาจำากการิเร่ิงทำาโป็ริโมชั�น 

เพั่ �อริะบาย์ Stock เป็็นสิำาคัญซื่้ �งอาจำเป็็นการิกดดันย์อดขึ้าย์ในอนาคตั้

ด้านธุริกิจำอสิังหาริิมทริัพัย์์ให้เช่าป็ริะเภทพั่�นที�ค้าป็ลัีกแลัะอาคาริสิำานักงาน 

ย์ังคงมีริาย์ได้ลัดลังจำากป็ีก่อน สิำาหริับธุริกิจำก่อสิริ้างหดตั้ัวัจำากงานเอกชน 

เป็็นหลััก เน่�องจำากผู่้พััฒนาอสัิงหาริิมทรัิพัย์์ส่ิวันใหญ่ชะลัอการิข้ึ้�นโคริงการิ 

ใหม่โดย์เฉพัาะที�อย์ู่อาศัย์แนวัสิูง ในด้านการิก่อสิริ้างโคริงการิภาคริัฐเพัิ�มขึ้้�น

จำากการิเร่ิงเบิกจ่ำาย์งบป็ริะมาณปี็ 2563



การกำากับด้ำแลกิจการ
Corporate Governance

 กริะทริวังการิคลััง ในฐานะผู้่ถ่ือหุ้นทั�งหมด มีสิิทธิกำาหนดนโย์บาย์

แลัะทิศทางในการิดำาเนินธุริกิจำริวัมทั�งตั้ัดสิินใจำในเริ่�องที�มีควัามสิำาคัญแลัะ

กริะทบต่ั้อการิดำาเนินงานขึ้อง ธพัสิ. เช่น การิแต่ั้งตัั้�งแลัะกำาหนดค่าตั้อบแทน

แก่กริริมการิบริิษััท การิอนุมัตั้ิงบการิเงินแลัะเงินป็ันผ่ลัป็ริะจำำาป็ี ธพัสิ. ได้

กำาหนดให้มีการิป็ริะชุมสิามัญผู่้ถื่อหุ้นป็ริะจำำาป็ีภาย์ใน 120 วััน นับแตั้่วัันสิิ�น

สิุดริอบป็ีบัญชี หากมีควัามจำำาเป็็นที�มีผ่ลักริะทบตั้่อผ่ลัป็ริะโย์ชน์ขึ้องผู่้ถื่อหุ้น

หริ่อเกี�ย์วัขึ้้องกับเง่�อนไขึ้ หริ่อกฎหมาย์ที�ใช้บังคับ โดย์ตั้้องได้ริับอนุมัตั้ิจำาก

ผู้่ถ่ือหุ้น ก็จำะจัำดป็ริะชุมวิัสิามัญผู้่ถ่ือหุ้น 

  

 ทั�งนี� ในปี็ 2563 ธพัสิ. ได้จัำดป็ริะชุมผู้่ถ่ือหุ้นจำำานวัน 2 ครัิ�ง เป็็นการิ

ป็ริะชุมใหญ่สิามัญป็ริะจำำาปี็ 1 ครัิ�ง แลัะป็ริะชุมวิัสิามัญ 1 ครัิ�ง ดังนี�

 • การิป็ริะชุมใหญ่สิามัญผู่้ถื่อหุ้น ป็ริะจำำาป็ี 2563 ในวัันพัุธที�  29 

เมษัาย์น 2563 ณ ห้องป็ริะชุม BOD ชั�น 2 อาคาริธนพิัพััฒน์ ศูนย์์ริาชการิเฉลิัม

พัริะเกีย์ริติั้ฯ ถืนนแจำ้งวััฒนะ แขึ้วังทุ่งสิองห้อง เขึ้ตั้หลัักสิี� กริุงเทพัมหานคริ 

เริิ�มป็ริะชุมเวัลัา 13.00 น. แลัะเลัิกป็ริะชุมเวัลัา 13.45 น. มีผู่้เขึ้้าป็ริะชุม 

ป็ริะกอบด้วัย์ 1. ผู้่ถ่ือหุ้น จำำานวัน 3 ริาย์ 2. กริริมการิบริิษััท จำำานวัน 5 คน 

แลัะ 3. ผู้่บริิหาริ ธพัสิ. จำำานวัน 6 คน 

 • การิป็ริะชุมวัิสิามัญผู่้ถื่อหุ้น คริั �งที � 1/2563 ในวัันพัุธที � 25 

พัฤศจิำกาย์น 2563 ณ ห้องป็ริะชุม BOD ชั�น 2 อาคาริธนพิัพััฒน์ ศูนย์์ริาชการิ 

เฉลิัมพัริะเกีย์ริติั้ฯ ถืนนแจ้ำงวััฒนะ แขึ้วังทุ่งสิองห้อง เขึ้ตั้หลัักสีิ� กรุิงเทพัมหานคริ 

เริิ�มป็ริะชุมเวัลัา 13.00 น. แลัะเลัิกป็ริะชุมเวัลัา 13.30 น. มีผู่้เขึ้้าป็ริะชุม

ป็ริะกอบด้วัย์ 1. ผู่้ถื่อหุ้น จำำานวัน 3 ริาย์ 2. กริริมการิบริิษััท จำำานวัน 6 คน 

แลัะ 3. ผู้่บริิหาริ ธพัสิ. จำำานวัน 5 คน 

  

 อน้�ง ในการิป็ริะชุมทุกครัิ�งจำะมีการิจำดบันท้กริาย์งานการิป็ริะชุมอย่์าง

ถูืกต้ั้องคริบถ้ืวัน  แลัะมีการิริาย์งานผ่ลัการิป็ริะชุมให้คณะกริริมการิบริิษััททริาบด้วัย์

โค์รงสร้างและค์วามูรับัผิดำชีอบัข้อง
ค์ณะกรรมูการ ธพัส. 

สิทธิข้องผู้ถืุอหุ้นิและการจัำดำประชุีมู
ผู้ถืุอหุ้นิ

องค์ปริะกอบของคณะกริริมืการิ ธุพส.
 • ที�ป็ริะชุมใหญ่ผู่้ถื่อหุ้นเป็็นผู่้กำาหนดจำำานวันกริริมการิขึ้องบริิษััท

ทั�งนี�ให้มีกริริมการิริวัมทั�งสิิ�นได้ไม่เกิน 11 คน ป็ัจำจำุบันคณะกริริมการิ ธพัสิ.

มีจำำานวันทั�งหมด 11 คน ป็ริะกอบด้วัย์ ป็ริะธานกริริมการิ กริริมการิอ่�น ริวัม

ทั�งกริริมการิผู่้จำัดการิซื่้�งเป็็นกริริมการิ แลัะเลัขึ้านุการิ

 • แต่ั้งตัั้�งจำากบุคคลัในบัญชีริาย์ช่�อกริริมการิรัิฐวิัสิาหกิจำ (Directors’Pool) 

ไม่น้อย์กว่ัา 1 ใน 3 ขึ้องจำำานวันกริริมการิอ่�นที�ไม่ใช่กริริมการิโดย์ตั้ำาแหน่ง

 • มีกริริมการิอิสิริะ ที�เป็็นผู้่ทริงคุณวุัฒิจำากภาย์นอก (ไม่ใช่กริริมการิ

ผู่้แทนกริะทริวังการิคลััง กริริมการิผู่้แทนสิ่วันริาชการิ) จำำานวันไม่น้อย์กวั่า

1 ใน 3 ขึ้องกริริมการิทั�งหมด

ว็าริะการิดำาริงต์ำาแห้น่ง
 • กริริมการิ ธพัสิ. มีวัาริะการิดำาริงตั้ำาแหน่งคริาวัลัะ 3 ปี็ แต่ั้อาจำได้

รัิบการิแต่ั้งตัั้�งใหม่ได้ 
  

 • ในการิป็ริะชุมใหญ่สิามัญผู่้ถื่อหุ้นทุก ๆ  ป็ี กริริมการิตั้้องออกจำาก

ตั้ำาแหน่งจำำานวัน  1 ใน 3 โดย์กริริมการิคนที�อย์ู ่ในตั้ำาแหน่งนานที�สิุดเป็็น   

ผู้่ต้ั้องออกจำากตั้ำาแหน่ง ซ้ื่�งที�ป็ริะชุมใหญ่สิามัญผู้่ถ่ือหุ้นอาจำเล่ัอกเข้ึ้ารัิบตั้ำาแหน่ง

อีกก็ได้ 

 ในกริณีที�แตั้่งตั้ั�งกริริมการิแทนกริริมการิเดิมที�พั้นจำากตั้ำาแหน่ง

ก่อนคริบวัาริะ ให้กริริมการิที�ได้รัิบแต่ั้งตัั้�ง มีริะย์ะเวัลัาการิดำาริงตั้ำาแหน่งเท่าที�

กริริมการิเดิมเหล่ัออย์ู่
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รายนิามูค์ณะกรรมูการ ธพัส. ระยะเวลาดำำารงตำาแหน่ิง ตำาแหน่ิง Directors’ Pool

นาย์ย์ุทธนา  หยิ์มการุิณ 25 ตุั้ลัาคม 2562 – ปั็จำจุำบัน ป็ริะธานกริริมการิ ลัำาดับที� 42
ป็ริะกาศ ลัวั.2 ก.ย์.59

นางอุษัามาศ  ร่ิวัมใจำ 29 เมษัาย์น 2563 – ปั็จำจุำบัน กริริมการิ -

นางบุษักริ  ป็ริาบณศักดิ� 29 กริกฎาคม 2563 – ปั็จำจุำบัน กริริมการิ -

นางสิาวัร่ิ�นวัดี สุิวัริริณมงคลั 17 พัฤศจิำกาย์น 2554 – ปั็จำจุำบัน กริริมการิ ลัำาดับที� 82
ป็ริะกาศ ลัวั.24 ก.ย์.61

นาย์ทวัารัิฐ  สูิตั้ะบุตั้ริ 30 พัฤษัภาคม 2562 – ปั็จำจุำบัน กริริมการิ ลัำาดับที� 36
ป็ริะกาศ ลัวั.12 มี.ค.63

นาย์ชลััช ชินธริริมมิตั้ร์ิ 29 กริกฎาคม 2558 – ปั็จำจุำบัน กริริมการิ ลัำาดับที� 1
ป็ริะกาศ ลัวั.26 สิ.ค.63

นาย์ป็กริณ์ อาภาพัันธ์ุ 27 เมษัาย์น 2560 – ปั็จำจุำบัน กริริมการิ ลัำาดับที� 48
ป็ริะกาศ ลัวั.24 ม.ค.60

นางศิริิพัริ  นพัวััฒนพังศ์ 18 มิถุืนาย์น 2562 – ปั็จำจุำบัน กริริมการิ -

นางสิิริินทร์ิ  แดงไชย์วััฒน์ 29 เมษัาย์น 2563 – ปั็จำจุำบัน กริริมการิ ลัำาดับที� 112
ป็ริะกาศ ลัวั.12 มี.ค.63

นาย์นาฬิิกอติั้ภัค  แสิงสินิท 5 มีนาคม 2562 – ปั็จำจุำบัน กริริมการิแลัะ
เลัขึ้านุการิ

ลัำาดับที� 20
ป็ริะกาศ ลัวั.3 ธ.ค.61

นางสิาวัอมริรัิตั้น์ กลัำ�าพัลับ 25 มกริาคม 2560 – 22 พัฤษัภาคม 2563 กริริมการิ -

นาย์ธริริมนิตั้ย์์ สุิมันตั้กุลั 29 เมษัาย์น 2556 – 29 เมษัาย์น 2563 กริริมการิ -

อำานิาจำหน้ิาที�

คุ์ณสมูบััติข้องค์ณะกรรมูการ ธพัส.

 คณะกริริมการิ ธพัสิ. มีอำานาจำหน้าที�จัำดการิบริิษััทให้เป็็นไป็ตั้ามวััตั้ถืุป็ริะสิงค์ ขึ้้อบังคับ แลัะมตั้ิที �ป็ริะชุมผู่้ถื่อหุ้น แลัะให้ริวัมถ้ืงอำานาจำหน้าที� ดังนี� 

 • กำาหนดทิศทางธุริกิจำขึ้องบริิษััท

 • อนุมัติั้แผ่นธุริกิจำขึ้องบริิษััท

 • กำาหนดแผ่นการิลังทุน แลัะการิจัำดหาเงินลังทุน

 • ควับคุมการิป็ฏิิบัติั้การิให้เป็็นไป็ตั้ามแผ่นธุริกิจำ

 • ดูแลัจัำดการิแลัะบริิหาริงานขึ้องบริิษััทให้ได้ผ่ลัดีที�สุิด

 ทั�งนี� ปี็ 2563 คณะกริริมการิ ธพัสิ. มีริาย์นามแลัะริาย์ลัะเอีย์ดการิเป็ลีั�ย์นแป็ลังกริริมการิ ริะหว่ัางวัันที� 1 มกริาคม ถ้ืงวัันที� 31 ธันวัาคม 2563 ดังนี�

54รายงานิประจำำาปี 2563

 กริริมการิ ธพัสิ. ตั้้องมีคุณสิมบัตั้ิแลัะไม่มีลัักษัณะตั้้องห้ามตั้ามพัริะริาชบัญญัตั้ิคุณสิมบัตั้ิมาตั้ริฐานสิำาหริับกริริมการิแลัะพันักงานริัฐวัิสิาหกิจำ 

พั.ศ.2518 แลัะที�แก้ไขึ้เพิั�มเติั้ม แลัะข้ึ้อบังคับบริิษััทธนารัิกษ์ัพััฒนาสิินทรัิพัย์์ จำำากัด

การิปริะชุื่มืคณะกริริมืการิ ธุพส.

การประชุีมูและค่์าตอบัแทนิข้องค์ณะกรรมูการและค์ณะอนุิกรรมูการ

 ธพัสิ. ได้จำัดให้มีการิป็ริะชุมคณะกริริมการิเป็็นป็ริะจำำาอย์่างน้อย์เด่อนลัะหน้ �งคริั �ง โดย์กำาหนดไวั้เป็็นการิลั่วังหน้าตั้ลัอดทั �งป็ี ในป็ี 2563 

คณะกริริมการิ ธพัสิ. ได้ให้ควัามเห็นชอบกำาหนดการิป็ริะชุม เพั่�อให้คณะกริริมการิสิามาริถืจำัดสิริริเวัลัาในการิเขึ้้าริ่วัมป็ริะชุมได้อย์่างมีป็ริะสิิทธิภาพั แลัะอาจำมี 

การิป็ริะชุมวัาริะพิัเศษัเพิั�มเติั้มตั้ามควัามเหมาะสิม ทั�งนี� ต้ั้องมีกริริมการิมาป็ริะชุมไม่น้อย์กว่ัาก้�งหน้�งขึ้องจำำานวันกริริมการิทั�งหมดจ้ำงจำะคริบองค์ป็ริะชุม แลัะใน

การิป็ริะชุมผู้่มีส่ิวันได้เสีิย์ในเร่ิ�องที�จำะพิัจำาริณาต้ั้องออกจำากที�ป็ริะชุมริะหว่ัางการิพิัจำาริณาเร่ิ�องนั�นๆ ทั�งนี� การิลังมติั้ให้ถ่ือคะแนนเสีิย์งข้ึ้างมาก 

 ในป็ี 2563 มีการิป็ริะชุมคณะกริริมการิ ธพัสิ. ริวัมทั�งสิิ�น 12 คริั�ง โดย์คณะกริริมการิ ธพัสิ. มีสิ่วันริ่วัมในการิแสิดงควัามคิดเห็นหริ่อขึ้้อเสินอแนะที� 

เป็็นป็ริะโย์ชน์แก่องค์กริในเริ่�องเพั่�อพัิจำาริณา แลัะเริ่�องเพั่�อทริาบ ทั�งในเริ่�องที�เกี�ย์วัขึ้้องกับการิเงินแลัะไม่เกี�ย์วัขึ้้องกับการิเงิน อย์่างสิมำ�าเสิมอ นอกจำากนี� ย์ังมี  

การิเชิญผู่้บริิหาริริะดับริองกริริมการิผู่้จำัดการิเขึ้้าป็ริะชุมด้วัย์ เพั่�อให้ขึ้้อมูลัที�เป็็นป็ริะโย์ชน์ตั้่อการิพัิจำาริณาขึ้องคณะกริริมการิแลัะริับนโย์บาย์โดย์ตั้ริง เพั่�อจำะได้ 

สิามาริถืนำาไป็ป็ฏิิบัติั้ได้อย่์างถูืกต้ั้อง ริวัดเร็ิวั 



รายการ กรรมูการ ประธานิ  เงื�อนิไข้

ค่าตั้อบแทนกริริมการิ 8,000 16,000 จ่ำาย์เป็็นริาย์เด่อน กริณีดำาริงตั้ำาแหน่งไม่เต็ั้มเด่อนให้จ่ำาย์ตั้ามสัิดส่ิวันริะย์ะ

เวัลัาการิดำาริงตั้ำาแหน่ง

เบี�ย์ป็ริะชุม 16,000 20,000 เฉพัาะกริริมการิที�มาป็ริะชุม ไม่เกิน 1 คริั�ง/เด่อน กริณีเหตัุ้สิมควัริ อาจำ

พิัจำาริณาจ่ำาย์เบี�ย์ป็ริะชุมได้เกินกว่ัา 1 ครัิ�ง/เด่อน แต่ั้ไม่เกิน 15 ครัิ�ง/ปี็

ชืี�อค์ณะ ค่์าตอบัแทนิ 
(รายเดืำอนิ)

ค่์าเบีั�ยประชุีมู
(เฉพัาะที�มูาประชุีมู)

คณะกริริมการิตั้ริวัจำสิอบ

     • ป็ริะธานกริริมการิ

     • กริริมการิ

20,000

16,000

-

-

คณะกริริมการิบริิหาริ

คณะกริริมการิบริิหาริทรัิพัย์ากริบุคคลั

คณะกริริมการิบริิหาริควัามเสีิ�ย์ง

คณะกริริมการิกำากับดูแลักิจำการิแลัะควัามรัิบผิ่ดชอบต่ั้อสัิงคม

คณะกริริมการิบริิหาริจัำดการิสิาริสินเทศแลัะการิส่ิ�อสิาริ

คณะกริริมการิกิจำการิสัิมพัันธ์

คณะกริริมการิป็ริะเมินผ่ลัการิป็ฏิิบัติั้งานแลัะพิัจำาริณาค่าตั้อบแทนขึ้อง 

กริริมการิผู้่จัำดการิ ธพัสิ.

     • ป็ริะธานกริริมการิ

     • กริริมการิ

     • กริริมการิผู้่ทริงคุณวุัฒิภาย์นอก 

10,000

8,000

8,000

1. ค่าต์อบแทนของกริริมืการิ ธุพส.

2. ค่าต์อบแทนคณะกริริมืการิชุื่ดย่อยต่์าง ๆ ที�แต่์งตั์�งโดยคณะกริริมืการิ ธุพส.
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 ธพัสิ. ได้กำาหนดค่าตั้อบแทนกริริมการิแลัะคณะกริริมการิชุดย่์อย์ ตั้ามหลัักเกณฑ์์ขึ้องกริะทริวังการิคลััง โดย์ได้รัิบอนุมัติั้จำากที�ป็ริะชุมใหญ่สิามัญผู้่ถ่ือหุ้น

ป็ริะจำำาปี็ 2563 เม่�อวัันพุัธที� 29 เมษัาย์น 2563 มีริาย์ลัะเอีย์ดดังนี� 

 ฝ้่าย์เลัขึ้านุการิคณะกริริมการิ ธพัสิ. จำะทำาหน้าที�สินับสินุนการิป็ริะชุมคณะกริริมการิ ธพัสิ. โดย์จำัดสิ่งหนังสิ่อเชิญป็ริะชุม พัริ้อมริะเบีย์บวัาริะการิ 

ป็ริะชุม แลัะเอกสิาริป็ริะกอบการิป็ริะชุมตั้่างๆ ให้กริริมการิลั่วังหน้าไม่น้อย์กวั่า 7 วัันก่อนวัันป็ริะชุม เพั่�อให้กริริมการิมีเวัลัาเพัีย์งพัอในการิศ้กษัาขึ้้อมูลัแลัะ 

ริาย์ลัะเอีย์ดตั้่าง ๆ ที�ฝ้่าย์จำัดการินำาเสินอก่อนการิป็ริะชุม ทั�งนี� ในการิป็ริะชุมทุกคริั�งกริริมการิแตั้่ลัะท่านได้เสินอควัามเห็นอย์่างเป็ิดเผ่ย์แลัะเสิริี มีการิจำดบันท้ก    

ริาย์งานการิป็ริะชุมที�ป็ริะกอบด้วัย์ข้ึ้อคิดเห็น/ข้ึ้อสัิงเกตั้เป็็นลัาย์ลัักษัณ์อักษัริ  

 มีการิจำัดเก็บริาย์งานการิป็ริะชุมที�ผ่่านการิริับริองจำากคณะกริริมการิ ธพัสิ. เพั่�อให้ผู่้เกี�ย์วัขึ้้องตั้ริวัจำสิอบได้ ริวัมทั�งจำัดสิ่งให้สิำานักงานคณะกริริมการิ 

นโย์บาย์รัิฐวิัสิาหกิจำ (สิคริ.) สิำานักงานการิตั้ริวัจำเงินแผ่่นดิน (สิตั้ง.)

ค่์าตอบัแทนิค์ณะกรรมูการ ธพัส.



รายละเอียดำการเข�าร่วิมป้ระชุิมค่ณะกรรมการ ธพัสั. 
ป้ระจำาป้ ี2563

ลำาดัำบั ชืี�อ-นิามูสกุล

มู.ค์. ก.พั. มีู.ค์. เมู.ย. พั.ค์. มิู.ย. ก.ค์. ส.ค์. ก.ย. ต.ค์. พั.ย. ธ.ค์

รวมู  ค่์าเฉลี�ยร้อยละ
การเข้้าร่วมูประชุีมู

1/2563 2/2563 3/2563 4/2563 5/2563 6/2563 7/2563 8/2563 9/2563 10/2563 11/2563 12/2563

1. นาย์ย์ุทธนา   หย์ิมการุิณ 12 100

2 นางสิาวัอมริรัิตั้น์   กลัำ�าพัลับ ถ้ืงแก่กริริมเม่�อ 23 พั.ค 2563 3 75

3. นางบุษักริ   ป็ริาบณศักดิ� แต่ั้งตัั้�งเม่�อวัันที� 29 ก.ค.2563 6 100

4. นางอุษัามาศ   ร่ิวัมใจำ แต่ั้งตัั้�งเม่�อวัันที� 29 เม.ย์.2563 8 100

5. นางสิาวัร่ิ�นวัดี   สุิวัริริณมงคลั 7 58.33

6 นาย์ธริริมนิตั้ย์์   สุิมันตั้กุลั ออกตั้ามวัาริะ มีผ่ลัเม่�อวัันที� 29 เม.ย์.2563 4 100

7. นางสิิริินทร์ิ   แดงไชย์วััฒน์ แต่ั้งตัั้�งเม่�อวัันที� 29 เม.ย์.2563 8 100

8. นาย์ทวัารัิฐ   สูิตั้ะบุตั้ริ 10 83.33

9. นาย์ชลััช   ชินธริริมมิตั้ร์ิ 9 75

10. นาย์ป็กริณ์   อาภาพัันธ์ุ 12 100

11. นางศิริิพัริ   นพัวััฒนพังศ์ 12 100

12. นาย์นาฬิิกอติั้ภัค    แสิงสินิท 12 100

ริว็มื 8 8 8 8 9 8 10 9 10 10 7 8 90.97

จำานว็นกริริมืการิทั�งห้มืด 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10

ริวัมเฉลีั�ย์
88.89 88.89 88.89 88.89 100 88.89 100.00 90.00 100.00 100.00 70.00 80.00 90.37

กริริมการิมาป็ริะชุม กริริมการิไม่มาป็ริะชุม
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การเข�าร่วิมป้ระชุิมของค่ณะกรรมการ ธพัสั. ป้ระจำาป้ ี2563
(จำำานิวนิค์รั�งที�เข้้าร่วมูประชุีมู/จำำานิวนิค์รั�งที�ประชุีมูทั�งหมูดำ) สรุปได้ำดัำงนีิ�

ชืี�อ-นิามูสกุล

ค์ณะกรรมูการ
 ธพัส.

ค์ณะกรรมูการ
บัริหาร

ค์ณะกรรมูการ
ตรวจำสอบั

ค์ณะกรรมูการ
บัริหาร

ทรัพัยากร
บุัค์ค์ล

ค์ณะกรรมู
การบัริหาร
ค์วามูเสี�ยง

ค์ณะกรรมูการ
กำากับัดูำแล

กิจำการและค์วามู
รับัผิดำชีอบั
ต่อสังค์มู

ค์ณะกรรมูการ
บัริหารจัำดำการ
สารสนิเทศ

และการสื�อสาร

ค์ณะกรรมูการ
กิจำการสัมูพัันิธ์ 

ค์ณะกรรมูการ
ประเมิูนิผล

การปฏิิบััติงานิและ
พิัจำารณา

ค่์าตอบัแทนิ
ข้อง

กรรมูการ
ผู้จัำดำการ 

(ประชุีมู 12 ค์รั�ง) (ประชุีมู 10 ค์รั�ง)  (ประชุีมู 6 ค์รั�ง) (ประชุีมู 8 ค์รั�ง) (ประชุีมู 6 ค์รั�ง) (ประชุีมู 5 ค์รั�ง) (ประชุีมู 6 ค์รั�ง) (ประชุีมู 5 ค์รั�ง) (ประชุีมู 3 ค์รั�ง)

1. นาย์ยุ์ทธนา   หยิ์มการุิณ

2. นางสิาวัอมริรัิตั้น์   กลัำ�าพัลับ

3. นางบุษักริ   ป็ริาบณศักดิ�

4. นางอุษัามาศ   ร่ิวัมใจำ

5. นางสิาวัร่ิ�นวัดี   สุิวัริริณมงคลั

6. นาย์ธริริมนิตั้ย์์   สุิมันตั้กุลั

7. นางสิิริินทร์ิ   แดงไชย์วััฒน์ 

8. นาย์ทวัารัิฐ   สูิตั้ะบุตั้ริ

9. นาย์ชลััช   ชินธริริมมิตั้ร์ิ

10. นาย์ป็กริณ์   อาภาพัันธ์ุ

11. นางศิริิพัริ   นพัวััฒนพังศ์

12. นาย์นาฬิิกอติั้ภัค   แสิงสินิท

*12/12

3/4 *3/4 1/4 *3/3

*2/26/6

4/48/8 6/6

7/12  *5/5 *5/6

*1/2 1/14/4 4/4 4/4

8/8 3/4 2/3

9/12 6/6

12/12 10/10 8/8 5/6 5/5 5/6

12/12 5/6 *2/2 2/3 2/2

3/612/12 1/1 *3/3*5/5

*3/310/12 *6/6 4/4 2/3

หมาย์เหตุั้ *  ป็ริะธานกริริมการิแต่ั้ลัะคณะ

สัรุป้ค่่าเบี�ยป้ระชุิม ค่่าตอบแทินิ และโบนัิสั 
ของค่ณะกรรมการ ป้ระจำาป้ ี2563

ชืี�อ-นิามูสกุล

ค์ณะกรรมูการ
 ธพัส.

ค์ณะกรรมูการ
บัริหาร

ค์ณะกรรมูการ
ตรวจำสอบั

ค์ณะกรรมูการ
บัริหาร

ทรัพัยากร
บุัค์ค์ล

ค์ณะกรรมู
การบัริหาร
ค์วามูเสี�ยง

ค์ณะกรรมูการ
กำากับัดูำแล

กิจำการและค์วามู
รับัผิดำชีอบั
ต่อสังค์มู

ค์ณะกรรมูการ
บัริหารจัำดำการ
สารสนิเทศ

และการสื�อสาร

ค์ณะกรรมูการ
กิจำการสัมูพัันิธ์

ค์ณะกรรมูการ
ประเมิูนิผล

การปฏิิบััติงานิและ
พิัจำารณา

ค่์าตอบัแทนิ
ข้อง

กรรมูการ
ผู้จัำดำการ

รวมูเบีั�ย
ประชุีมู

ค์ณะกรรมูการ 
ธพัส.

รวมูค่์าตอบัแทนิ
รายเดืำอนิ

รวมูโบันัิส
กรรมูการ ธพัส.

รวมูค่์าเบีั�ย
ประชุีมูค่์า
ตอบัแทนิ

รายเดืำอนิ และโบันัิส
กรรมูการ

(ประชุีมู 12 ค์รั�ง (ประชุีมู 10 ค์รั�ง) (ประชุีมู 6 ค์รั�ง) (ประชุีมู 8 ค์รั�ง) (ประชุีมู 6 ค์รั�ง) (ประชุีมู 5 ค์รั�ง) (ประชุีมู 6 ค์รั�ง) (ประชุีมู 5 ค์รั�ง) (ประชุีมู 3 ค์รั�ง)

1. นาย์อำานวัย์   ป็รีิมนวังศ์ ลัาออกมีผ่ลัตัั้�งแต่ั้วัันที� 1 ตุั้ลัาคม 2562 98,437.50 98,437.50

2. นาย์ยุ์ทธนา   หย์ิมการุิณ  240,000.00 240,000.00 188,637.00 24,344.75 452,981.75

3. นางสิาวัอมริรัิตั้น์   กลัำ�าพัลับ 48,000.00 30.000.00 - 30,000.00 108,000.00 37,677.00 105,000.00 250,677.00

4. นางบุษักริ   ป็ริาบณศักดิ� 96,000.00 20,000.00 116,000.00 40,774.00 156,774.00

5. นางอุษัามาศ   ร่ิวัมใจำ   128,00.00 48,000.00 24,000.00 200,000.00 64,000.00 264,000.00

6. นางสิาวัชุณหจิำตั้   สัิงข์ึ้ใหม่ ลัาออกมีผ่ลัตัั้�งแต่ั้วัันที� 24 ตุั้ลัาคม 2562 78,467.75 78,467.75

7. นางสิาวัร่ิ�นวัดี   สุิวัริริณมงคลั 112,000.00 50,000.00 50,000.00 212,000.00 96,000.00 78,750 386,750.00

8. นาย์ธริริมนิตั้ย์์   สุิมันตั้กุลั 64,000.00 32,000.00 24,000.00 10,000.00 - 130,000.00 31,733.00 105,000.00 266,733.00

9. นางสิิริินทร์ิ   แดงไชย์วััฒน์ 128,000.00 111,467.00 16,000.00 255,467.00 60,903.00 316,370.00

10. นาย์ทวัารัิฐ   สูิตั้ะบุตั้ริ 160,000.00 92,000.00 30,000.00 8,000.00 290,000.00 96,000.00 61,814.52 44,7814.52

11. นาย์ชลััช   ชินธริริมมิตั้ร์ิ 144,000.00 240,000.00 384,000.00 96,000.00 105,000.00 585,000.00

12. นาย์ดนุชา   พิัชย์นันท์ ลัาออกมีผ่ลัตัั้�งแต่ั้วัันที� 22 มกริาคม 2562 5,927.42 5,927.42

13. นาย์ป็กริณ์   อาภาพัันธ์ุ 192,000.00 24,000.00 63,467.00 50,000.00 30,000.00 359,467.00 92,636.00 105,000.00 557,103.00

14. นาย์ทริงพัลั   ชีวัะปั็ญญาโริจำน์ ลัาออกมีผ่ลัตัั้�งแต่ั้วัันที� 7 พัฤษัภาคม 2562 36,693.55 36,693.55

15. นางศิริิพัริ   นพัวััฒนพังศ์ 192,000.00 192,000.00 36,000.00 16,000.00 436,000.00 96,000.00 56,291.67 588,291.67

16. นาย์นาฬิิกอติั้ภัค   แสิงสินิท 192,000.00 56,000.00 24,000.00 32,000.00 8,000.00 40,000.00 8,000.00 360,000.00 96,000.00 86,370.98 542,370.98

ริว็มื 1,696,000.00 282,000.00 606,934.00 128,000.00 98,000.00 54,000.00 114,000.00 50,000.00 62,000.00 3,090,934.00 996,360.00 947.098.14 5,034,392.14
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ชืี�อ-นิามูสกุล

ค์ณะกรรมูการ
บัริหาร

ทรัพัยากร
บุัค์ค์ล

ค์ณะกรรมู
การบัริหาร
ค์วามูเสี�ยง

ค์ณะกรรมูการ
กำากับัดูำแลกิจำการและ 

ค์วามูรับัผิดำชีอบั
ต่อสังค์มู

ค์ณะกรรมูการ
บัริหารจัำดำการ
สารสนิเทศ

และการสื�อสาร

(ประชุีมู 8 ค์รั�ง) (ประชุีมู 6 ค์รั�ง) (ประชุีมู 5 ค์รั�ง) (ประชุีมู 6 ค์รั�ง)

1. นาย์อรุิณชัย์ ภัทริานนท์ 4/5

2. นาย์สิาธิตั้ อนันตั้สิมบูริณ์ 2/3

3. นางสิาวัชลัธิชา จิำตั้ริาอาภริณ์ 3/3

4. นางดวังมน จ้ำงเสิถีืย์ริทรัิพัย์์ -

5. นางสิาวัสิาย์พิัรุิณ เพิั�มพูัลั 6/6

6. นาย์วิัชิตั้ จำรัิสิสุิขึ้สิวััสิดิ� 3/3

7. ริศ.ทองทิพัา วิัริิย์ะพัันธ์ 1/2

8. นาย์เอกก์ ภทริธนกุลั 2/2

9. นางอนงค์ลัักษัณ์ เตั้ย์ะริาชกุลั 2/2

10. นาย์สุิธนัย์ ป็ริะเสิริิฐสิริริพ์ั 2/2

11. นางกริศิริิ พิัณรัิตั้น์ 2/2

12. นาย์พัริเทพั อนุสิสิรินิติั้สิาริ 3/4

13. นางสิาวัธิดารัิช ธนภริริคภวิัน 4/4

การเข�าร่วิมป้ระชุิมค่ณะกรรมการชิดุำย่อยของบุค่ค่ลภายนิอก ป้ระจำาป้ ี2563 
(จำำานิวนิค์รั�งที�เข้้าร่วมูประชุีมู/จำำานิวนิค์รั�งที�ประชุีมูทั�งหมูดำ) สรุปได้ำดัำงนีิ�

ชืี�อ-นิามูสกุล

ค์ณะกรรมูการ
บัริหาร

ทรัพัยากร
บุัค์ค์ล

ค์ณะกรรมู
การบัริหาร
ค์วามูเสี�ยง

ค์ณะกรรมูการ
กำากับัดูำแล

กิจำการและค์วามู
รับัผิดำชีอบั
ต่อสังค์มู

ค์ณะกรรมูการ
บัริหารจัำดำการ
สารสนิเทศ

และการสื�อสาร รวมู

(ประชุีมู 8 ค์รั�ง) (ประชุีมู 6 ค์รั�ง) (ประชุีมู 5 ค์รั�ง) (ประชุีมู 6 ค์รั�ง)

1. นาย์อรุิณชัย์   ภัทริานนท์ 32,000 32,000

2. นาย์สิาธิตั้   อนันตั้สิมบูริณ์ 16,000 16,000

3. นางสิาวัชลัธิชา   จิำตั้ริาอาภริณ์ 24,000 24,000

4. นางดวังมน   จ้ำงเสิถีืย์ริทรัิพัย์์ - -

5. นางสิาวัสิาย์พิัรุิณ   เพิั�มพูัลั 48,000 48,000

6. นาย์วิัชิตั้   จำรัิสิสุิขึ้สิวััสิดิ� 24,000 24,000

7. ริศ.ทองทิพัา   วิัริิย์ะพัันธ์ 8,000 8,000

8. นาย์เอกก์   ภทริธนกุลั 16,000 16,000

9. นางอนงค์ลัักษัณ์   เตั้ย์ะริาชกุลั 16,000 16,000

10. นาย์สุิธนัย์   ป็ริะเสิริิฐสิริริพ์ั 16,000 16,000

11. นางกริศิริิ   พิัณรัิตั้น์ 24,000 16,000 40,000

12. นาย์พัริเทพั   อนุสิสิรินิติั้สิาริ 24,000 24,000

13. นางสิาวัธิดารัิช   ธนภริริคภวิัน 32,000 32,000

ริว็มื 56,000 88,000 64,000 88,000 296,000

สัรุป้ค่่าเบี�ยป้ระชิมุค่ณะกรรมการชิดุำย่อยของบุค่ค่ลภายนิอก ป้ระจำาป้ ี2563



การพััฒนิากรรมการและการป้ระเมินิตนิเอง 
ของค่ณะกรรมการ ธพัสั.

นิโยบัายการพััฒนิากรรมูการ 

 เพ่ั�อส่ิงเสิริิมควัามรู้ิควัามสิามาริถืขึ้องคณะกริริมการิ ให้กริริมการิ

นำาป็ริะโย์ชน์จำากควัามริู้ที �ได้ริับมาป็ริะย์ุกตั้์ใช้ในการิกำากับดูแลั ธพัสิ. เพัิ�ม

ควัามเป็็นม่ออาชีพัให้กริริมการิ สิามาริถืสิริ้างมูลัค่าเพัิ�ม แลัะสิามาริถืผ่ลัักดัน

ให้องค์กริเข้ึ้าสู่ิมาตั้ริฐานสิากลั

การพััฒนิากรรมูการ

 ธพัสิ. มีการิส่ิงเสิริิมควัามรู้ิควัามสิามาริถืขึ้องคณะกริริมการิหลัาย์

รูิป็แบบ เพ่ั�อเพิั�มพูันมุมมองควัามริู้ที�เกี�ย์วัขึ้้องกับบทบาทหน้าที�ขึ้องการิเป็็น

กริริมการิรัิฐวิัสิาหกิจำ 

 • การิจำัดให้มีการิสิริ้างควัามริู้ควัามเขึ้้าใจำทุกคริั�งที �มีการิแตั้่งตั้ั�ง

กริริมการิใหม่ แลัะมอบเอกสิาริคู่ม่อกริริมการิ แลัะขึ้้อมูลัที�เป็็นป็ริะโย์ชน์ตั้่อ

การิป็ฏิิบัตั้ิหน้าที�ขึ้องกริริมการิใหม่ ริวัมถื้งชี�แจำงแลัะบริริย์าย์ลัักษัณะธุริกิจำ 

แลัะแนวัทางการิดำาเนินธุริกิจำขึ้องบริิษััทให้แก่กริริมการิใหม่

 •  การิเข้ึ้าร่ิวัมกิจำกริริมต่ั้าง ๆ ที�เป็็นการิส่ิงเสิริิม ควัามรู้ิควัามสิามาริถื 

ขึ้องคณะกริริมการิ ธพัสิ. ทั�งทางด้านเทคโนโลัย์ีนวััตั้กริริมใหม่ ๆ ที� ธพัสิ.จำะ

นำามาป็รัิบใช้พััฒนา ริวัมถ้ืงส่ิงเสิริิมให้ ธพัสิ. มีการิกำากับดูแลักิจำการิที�ดี แลัะมี

ควัามรัิบผิ่ดชอบต่ั้อสัิงคม ซ้ื่�งรูิป็แบบขึ้องกิจำกริริมส่ิงเสิริิมควัามรู้ิ ควัามสิามาริถื  

เช่น การิอบริม ดูงาน เข้ึ้าร่ิวัมสัิมนา แลัะการิเย์ี�ย์มชมการิป็ฏิิบัติั้งาน 

การปฐมูนิิเทศกรรมูการ 
(Directors Orientation)

 ธพัสิ. ได้จำัดให้มีการิป็ฐมนิเทศกริริมการิใหม่ทุกคน ในริูป็แบบ

ขึ้องการิบริริย์าย์สิรุิป็โดย์ผู้่บริิหาริริะดับสูิง ได้แก่ กริริมการิผู้่จัำดการิ ริองกริริมการิ

ผู่ ้จำัดการิ ผู่ ้ช่วัย์กริริมการิผู่ ้จำัดการิ ผู่ ้จำัดการิอาวัุโสิสิ่วันแผ่นย์ุทธศาสิตั้ริ์

แลัะป็ริะเมินผ่ลัผู้่จัำดการิส่ิวันบัญชีทั�วัไป็ ผู้่จัำดการิส่ิวันบัญชีบริิหาริแลัะงบป็ริะมาณ

ผู้่จัำดการิอาวุัโสิส่ิวันการิตั้ลัาด โดย์บริริย์าย์เกี�ย์วักับ

 • ควัามเป็็นมาขึ้อง บริิษััท ธนารัิกษ์ัพััฒนาสิินทรัิพัย์์ จำำากัด

 • ภาพัริวัมภาริกิจำ โคริงการิสิำาคัญ ขึ้อง ธพัสิ.

 • แผ่นงาน ผ่ลัการิดำาเนินงานที�ผ่่านมาแลัะริะบบป็ริะเมินผ่ลัองค์กริ

 • ผ่ลัป็ริะกอบการิแลัะฐานะทางการิเงิน

 • เร่ิ�องเกี�ย์วักับกริริมการิ

 ซื่้�งในริะหวั่างการิบริริย์าย์ได้เป็ิดโอกาสิให้กริริมการิซื่ักถืามแลัะ

ให้ขึ้้อเสินอแนะเกี�ย์วักับการิดำาเนินงานเพัิ�มเตั้ิม พัริ้อมทั�งจำัดเตั้ริีย์มขึ้้อมูลั

เอกสิาริป็ริะกอบการิป็ฐมนิเทศ แลัะคู่ม่อต่ั้าง ๆ อาทิ  คู่ม่อกริริมการิ คู่ม่อการิกำากับ

ดูแลักิจำการิที�ดี ขึ้อง ธพัสิ. 

รายนิามูกรรมูการ วันิ-เดืำอนิ-ปี

1. นางอุษัามาศ   ร่ิวัมใจำ            4 มิถุืนาย์น 2563

2. นางสิิริินทร์ิ   แดงไชย์วััฒน์ 4 มิถุืนาย์น 2563

3. นางบุษักริ   ป็ริาบณศักดิ� 28 สิิงหาคม 2563
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ในิปี 2563 มีูการปฐมูนิิเทศกรรมูการใหมู่ จำำานิวนิ 3 ค์นิ



การอบัรมู/สัมูมูนิา/ดูำงานิ/เข้้าร่วมูกิจำกรรมูข้องกรรมูการ

ชืี�อ-นิามูสกุล การอบัรมู/สัมูมูนิา/
รับัฟิงับัรรยายพิัเศษั การดูำงานิ การเยี�ยมูชีมู

การปฏิิบััติงานิ ธพัส.
กิจำกรรมูส่งเสริมู

CG , CSR

1. นาย์ยุ์ทธนา   หยิ์มการุิณ            • สัิมมนา หัวัข้ึ้อ Sustainability in Practices for DAD         

  (1 ธ.ค. 63)

• การิอบริมหัวัข้ึ้อ Cyber Recilience  Awareness 

  (23 ธ.ค. 63)

- • เย์ี�ย์มชมการิออกบูธ

   โคริงการิที�พัักผู้่สูิงอาย์ุ 

  ริามาฯ - ธนารัิกษ์ั

  (25 พั.ย์. 63)

• กฐินพัริะริาชทาน ธพัสิ.   

  ป็ริะจำำาปี็ 2563 (23 ตั้.ค 63)

• กิจำกริริม DAD CG Day  

  2020 (27 พั.ย์. 63)

2. นางอุษัามาศ   ร่ิวัมใจำ • ป็ฐมนิเทศกริริมการิเข้ึ้าใหม่ (4 มิ.ย์. 63) 

• สัิมมนา หัวัข้ึ้อ Sustainability in Practices for DAD

  (1 ธ.ค. 63)

• การิอบริมหัวัข้ึ้อ Cyber Recilience Awareness 

  (23 ธ.ค. 63)

- • เย์ี�ย์มชมการิป็ฏิิบัติั้งานขึ้อง    

  ธพัสิ. (4 มิ.ย์. 63)            

• เย์ี�ย์มชมการิออกบูธ  

  โคริงการิที�พัักผู้่สูิงอาย์ุ     

  ริามาฯ - ธนารัิกษ์ั               

  (25 พั.ย์. 63)

• กฐินพัริะริาชทาน ธพัสิ.  

  ป็ริะจำำาปี็ 2563 (23 ตั้.ค 63)

• กิจำกริริม DAD CG Day

  2020 (27 พั.ย์. 63)

3. นางบุษักริ   ป็ริาบณศักดิ� • ป็ฐมนิเทศกริริมการิเข้ึ้าใหม่ (28 สิ.ค. 63) 

• สัิมมนา หัวัข้ึ้อ Sustaina bility in Practices for DAD  

  (1 ธ.ค. 63)

• การิอบริมหัวัข้ึ้อ Cyber Recilience Awareness 

  (23 ธ.ค. 63)

- • เย์ี�ย์มชมการิป็ฏิิบัติั้งานขึ้อง  

  ธพัสิ. (28 สิ.ค. 63)

• เย์ี�ย์มชมการิออกบูธ

  โคริงการิที�พัักผู้่สูิงอาย์ุ    

  ริามาฯ - ธนารัิกษ์ั

  (25 พั.ย์. 63)

• กฐินพัริะริาชทาน ธพัสิ.  

  ป็ริะจำำาปี็ 2563 (23 ตั้.ค 63)

• กิจำกริริม DAD CG Day

  2020 (27 พั.ย์. 63)

4.  นาย์ทวัารัิฐ   สูิตั้ะบุตั้ริ - • ศ้กษัาดูงานพ่ั�นที�ดำาเนิน

  โคริงการิพััฒนาธุริกิจำใหม่

  โคริงการิสิวััสิดิการิที�พััก

  อาศัย์กับสิถืานที�ทำางาน  

  แลัะศูนย์์บริิการิขึ้อง

  ข้ึ้าริาชการิพัลัเร่ิอนสิามัญ

  โคริงการิศูนย์์กริะจำาย์

  สิินค้าเพ่ั�อการิป็ริะมงแลัะ

  การิเกษัตั้ริแลัะโคริงการิ

  ที�พัักผู้่สูิงอาย์ุ

  ริามาฯ-ธนารัิกษ์ั   

  จัำงหวััดสิมุทริป็ริาการิ

  (1 ก.ค. 63)

- • กฐินพัริะริาชทาน ธพัสิ.   

  ป็ริะจำำาปี็ 2563 (23 ตั้.ค 63)

• กิจำกริริม DAD CG Day  

  2020 (27 พั.ย์. 63)

5. นาย์ชลััช   ชินธริริมมิตั้ร์ิ - - - • กฐินพัริะริาชทาน ธพัสิ.   

  ป็ริะจำำาปี็ 2563 (23 ตั้.ค 63)

• กิจำกริริม DAD CG Day  

  2020 (27 พั.ย์. 63)

6. นาย์ป็กริณ์   อาภาพัันธ์ุ • การิอบริมหัวัข้ึ้อ Cyber Recilience Awareness 

   (23 ธ.ค. 63)

- • เย์ี�ย์มชมการิออกบูธ

  โคริงการิที�พัักผู้่สูิงอาย์ุ   

  ริามาฯ - ธนารัิกษ์ั 

  (25 พั.ย์. 63)

• กฐินพัริะริาชทาน ธพัสิ.   

  ป็ริะจำำาปี็ 2563 (23 ตั้.ค 63)

• กิจำกริริม DAD CG Day   

  2020 (27 พั.ย์. 63)

7. นางศิริิพัริ   นพัวััฒนพังศ์ • หลัักสูิตั้ริ Director Certificate Program   

  (DCP) รุ่ินที� 292/2020 

  สิมาคมส่ิงเสิริิมสิถืาบันกริริมการิบริิษััทไทย์

• สัิมมนา หัวัข้ึ้อ Sustaina bility in Practices for DAD   

  (1 ธ.ค. 63)

• การิอบริมหัวัข้ึ้อ Cyber Recilience  Awareness 

  (23 ธ.ค. 63)

- - • กิจำกริริม DAD CG Day  

  2020 (27 พั.ย์. 63)
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 คณะกริริมการิ ธพัสิ. มีนโย์บาย์ให้เขึ้้าริ่วัมกิจำกริริมตั้่างๆ ที�เป็็นการิสิ่งเสิริิม ควัามริู้ควัามสิามาริถืขึ้องคณะกริริมการิ ธพัสิ. ทั�งทางด้านเทคโนโลัย์ี 

นวััตั้กริริมใหม่ๆ ที�จำะนำามาป็รัิบใช้พััฒนา ธพัสิ. ริวัมถ้ืงส่ิงเสิริิมให้ ธพัสิ. มีการิกำากับดูแลักิจำการิที�ดี แลัะมีควัามรัิบผิ่ดชอบต่ั้อสัิงคม ดังนี�



ชืี�อ-นิามูสกุล การอบัรมู/สัมูมูนิา/
รับัฟิงับัรรยายพิัเศษั การดูำงานิ การเยี�ยมูชีมู

การปฏิิบััติงานิ ธพัส.
กิจำกรรมูส่งเสริมู

CG , CSR

8. นางสิิริินทร์ิ   แดงไชย์วััฒน์ • หลัักสูิตั้ริ Director Certificate Program (DCP)

  รุ่ินที� 300/2020 สิมาคมส่ิงเสิริิมสิถืาบันกริริมการิบริิษััทไทย์

• ป็ฐมนิเทศกริริมการิเข้ึ้าใหม่ (4 มิ.ย์. 63) 

• การิอบริมหัวัข้ึ้อ Cyber Recilience Awareness 

  (23 ธ.ค. 63)

- • เย์ี�ย์มชมการิป็ฏิิบัติั้งานขึ้อง   

   ธพัสิ. (4 มิ.ย์. 63)

-

9. นาย์นาฬิิกอติั้ภัค   แสิงสินิท • สัิมมนา หัวัข้ึ้อ Sustaina bility in Practices for DAD   

  (1 ธ.ค. 63)

• การิอบริมหัวัข้ึ้อ Cyber Recilience Awareness  

  (23 ธ.ค. 63)

• ศ้กษัาดูงานพ่ั�นที�ดำาเนิน

  โคริงการิพััฒนาธุริกิจำใหม่

  โคริงการิสิวััสิดิการิที�พััก

  อาศัย์ กับสิถืานที�ทำางาน   

  แลัะศูนย์์บริิการิขึ้อง

  ข้ึ้าริาชการิพัลัเร่ิอนสิามัญ

  โคริงการิศูนย์์กริะจำาย์สิินค้า

  เพ่ั�อการิป็ริะมงแลัะการิ

  เกษัตั้ริ แลัะโคริงการิที�พััก

  ผู้่สูิงอาย์ุ ริามาฯ-ธนารัิกษ์ั  

  จัำงหวััดสิมุทริป็ริาการิ

  (1 ก.ค. 63)

• เย์ี�ย์มชมการิออกบูธ

  โคริงการิที�พัักผู้่สูิงอาย์ุ   

  ริามาฯ-ธนารัิกษ์ั (25 พั.ย์. 63)

• กฐินพัริะริาชทาน ธพัสิ.  

  ป็ริะจำำาปี็ 2563 (23 ตั้.ค 63)

• กิจำกริริม DAD CG Day 

  2020 (27 พั.ย์. 63)
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การประเมิูนิผลการปฏิิบััติงานิ
ค์ณะกรรมูการ ธพัส.

 ธพัสิ. กำาหนดให้มีการิป็ริะเมินผ่ลัการิป็ฏิิบัติั้งานขึ้องคณะกริริมการิ 

ธพัสิ. ทั�งคณะแลัะริาย์บุคคลัเป็็นป็ริะจำำาทุกปี็ ๆ ลัะ 1 ครัิ�ง โดย์มีวััตั้ถุืป็ริะสิงค์ 

เพ่ั�อให้มั�นใจำว่ัา การิป็ฏิิบัติั้หน้าที�ขึ้องคณะกริริมการิ ธพัสิ. เป็็นไป็ตั้ามหลัักการิ

กำากับดูแลักิจำการิที�ดี สิะท้อนถ้ืงการิดำาเนินงานขึ้องคณะกริริมการิ ธพัสิ. แลัะ

ฝ่้าย์จัำดการิที�มีป็ริะสิิทธิภาพัแลัะป็ริะสิิทธิผ่ลัย์ิ�งข้ึ้�น ตั้ลัอดจำนให้คณะกริริมการิ 

ธพัสิ. ได้มีโอกาสิพัิจำาริณาทบทวันผ่ลังาน ป็ัญหา แลัะอุป็สิริริคตั้่าง ๆ 

ในริะหวั่างป็ีที�ผ่่านมา เพั่�อนำาไป็ป็ริับป็ริุงการิป็ฏิิบัตั้ิหน้าที�

 ในป็ี 2563 มีการิทบทวันแบบป็ริะเมินตั้นเองขึ้องคณะกริริมการิ 

ธพัสิ. โดย์นำาแนวัทางมาจำากหลัักการิแลัะแนวัทางการิกำากับดูแลักิจำการิที�ดี

ในริัฐวัิสิาหกิจำ พั.ศ. 2562 ขึ้องสิำานักงานคณะกริริมการินโย์บาย์ริัฐวัิสิาหกิจำ 

ตั้ลัาดหลัักทรัิพัย์์แห่งป็ริะเทศไทย์ แลัะเกณฑ์์การิป็ริะเมินบทบาทคณะกริริมการิ

ริัฐวัิสิาหกิจำ มาป็ริับใช้ให้เหมาะสิมกับบริิบทขึ้ององค์กริ แลัะนำาเสินอตั้่อ

คณะกริริมการิบริิหาริทริัพัย์ากริบุคคลั เพั่�อพัิจำาริณากลัั�นกริองก่อนเสินอ

คณะกริริมการิ ธพัสิ. พิัจำาริณาเห็นชอบการิป็ริะเมินตั้นเองขึ้องคณะกริริมการิ 

ธพัสิ. ป็ริะจำำาปี็ 2563 เป็็นแบบริาย์คณะ แลัะแบบริาย์บุคคลั แลัะให้คณะกริริมการิ

แต่ั้ลัะคนทำาการิป็ริะเมิน สิรุิป็ผ่ลัการิป็ริะเมิน ดังนี�

 1. การิปริะเมิืนต์นเองของคณะกริริมืการิ (ริายคณะ) 

มีหัวัข้ึ้อการิป็ริะเมิน 4 หมวัด 34 คำาถืาม ได้แก่ นโย์บาย์คณะกริริมการิ

การิป็ฏิิบัติั้หน้าที�ขึ้องกริริมการิ การิพััฒนาตั้นเอง แลัะควัามสัิมพัันธ์กับฝ่้าย์จัำดการิ  

 สิรุิป็ผ่ลัการิป็ริะเมินภาพัริวัม 4 หมวัด มีคะแนนเฉลีั�ย์อย์ู่ในเกณฑ์์

ป็ริะสิิทธิภาพัดีเย์ี�ย์ม เท่ากับร้ิอย์ลัะ 98.12 

 2. การิปริะเมืินต์นเอง (ริายบุคคล) มีหัวัขึ้้อในการิป็ริะเมิน

5 หมวัด 15 คำาถืาม ได้แก่ บทบาทหน้าที�แลัะควัามริับผ่ิดชอบขึ้องกริริมการิ 

การิป็ริะชุมขึ้องกริริมการิ การิสิริ้างควัามสิัมพัันธ์ริะหวั่างบุคคลั ควัามคิด

เชิงกลัย์ุทธ์ แลัะการิมีสิ่วันริ่วัมกับคณะกริริมการิ 

 สิรุิป็ผ่ลัการิป็ริะเมินภาพัริวัม 5 หมวัด มีคะแนนเฉลีั�ย์อย์ู่ในเกณฑ์์

ป็ริะสิิทธิภาพัดีเย์ี �ย์ม เท่ากับริ้อย์ลัะ 98.62

การเปิดำเผยข้้อมููลสารสนิเทศและ
ค์วามูโปร่งใส

 ธพัสิ. ได้ให้ควัามสิำาคัญกับการิเปิ็ดเผ่ย์ข้ึ้อมูลั เพ่ั�อให้ผู้่มีส่ิวันได้เสีิย์

ริับทริาบขึ้้อมูลัในด้านตั้่าง ๆ  ที�ถืูกตั้้อง คริบถื้วัน โป็ริ่งใสิ ทั�วัถื้ง แลัะทันเวัลัา

ผ่่านช่องทางต่ั้าง ๆ ทั�งภาย์ในแลัะภาย์นอก ตั้ามพัริะริาชบัญญัติั้ข้ึ้อมูลัข่ึ้าวัสิาริ

ขึ้องทางริาชการิ พั.ศ. 2540 ทั�งนี� ที�ผ่่านมา ธพัสิ. ได้นำาเสินอข้ึ้อมูลัในด้านต่ั้าง ๆ 

ผ่่านช่องทางอิเล็ักทริอนิกส์ิ

• เว็ับไซื่ต์ั้บริิษััท (www.dad.co.th) 

• เว็ับไซื่ต์ั้ศูนย์ร์ิาชการิฯ (www.governmentcomplex.com) 

• Facebook Government Complex ศูนย์์ริาชการิฯ แจ้ำงวััฒนะ            

• ศูนย์์บริิการิลูักค้าสัิมพัันธ์ (Call Center 0 2142 2233) 

• Mobile app (GovComplex) แลัะส่ิ�อสิิ�งพิัมพ์ั/ส่ิ�อสิาธาริณะแลัะ

  ริาย์งานป็ริะจำำาปี็ขึ้องบริิษััท

 ทั�งนี� ผ่ลัการิป็ริะเมินตั้นเองขึ้องคณะกริริมการิ ธพัสิ. แลัะข้ึ้อเสินอแนะ 

จำากการิอภิป็ริาย์ผ่ลัการิป็ริะเมิน ฯ ร่ิวัมกันอย่์างเป็็นทางการิขึ้องคณะกริริมการิ 

ได้นำามาใช้ป็ริะโย์ชน์ในการิจำัดทำาแผ่นพััฒนากริะบวันการิกำากับดูแลักิจำการิ

แลัะพััฒนากริริมการิป็ี 2564 ที�ผ่่านควัามเห็นชอบจำากคณะกริริมการิ ธพัสิ.

ในการิป็ริะชุมคริั�งที� 11/2563 เม่�อวัันที� 25 พัฤศจิำกาย์น 2563 

 ผ่ลัการิดำาเนินการิตั้ามแผ่นพััฒนากริะบวันการิกำากับดูแลักิจำการิ

ที�ดีแลัะพััฒนากริริมการิป็ี 2563 คณะกริริมการิได้ดำาเนินการิได้คริบถ้ืวันตั้าม

เป็้าหมาย์ (คิดเป็็นริ้อย์ลัะ 100) นอกจำากนี�ย์ังมีการิดำาเนินการิที�เพัิ �มเตั้ิม

มากกว่ัาแผ่น ฯ ริวัมถ้ืงมีการินำาควัามรู้ิ มุมมอง วิัสัิย์ทัศน์ ตั้ลัอดจำน ข้ึ้อเสินอแนะ

ขึ้องกริริมการิมาป็ริะย์ุกต์ั้ใช้ให้เกิดผ่ลัอย์่างเป็็นรูิป็ธริริม สิร้ิางมูลัค่าเพิั�มให้กับ

องค์กริ ทั�งด้านการิเงิน แลัะ ไม่ใช่การิเงิน



ค่ณะกรรมการชุิดำย่อย 

อำานิาจำหน้ิาที�

1. ค์ณะกรรมูการบัริหาร

รายชืี�อ ตำาแหน่ิงในิค์ณะกรรมูการบัริหาร

1. นาย์ทวัารัิฐ สูิตั้ะบุตั้ริ                 กริริมการิ ธพัสิ. ป็ริะธานกริริมการิ

2. นาย์ป็กริณ์  อาภาพัันธ์ุ              กริริมการิ ธพัสิ. กริริมการิ

3. นางอุษัามาศ  ร่ิวัมใจำ                 กริริมการิ ธพัสิ. กริริมการิ

4. นาย์นาฬิิกอติั้ภัค แสิงสินิท          กริริมการิ/กริริมการิผู้่จัำดการิ ธพัสิ.                   กริริมการิแลัะเลัขึ้านุการิ

รายละเอียดำการเปลี�ยนิแปลงกรรมูการบัริหารระหว่างปี 2563

1. นางอมริรัิตั้น์ กลัำ�าพัลับ   ป็ฏิิบัติั้หน้าที�ป็ริะธานกริริมการิ ถ้ืงวัันที� 22 พัฤษัภาคม 2563

2. นาย์ธริริมนิตั้ย์์  สุิมันตั้กุลั   ป็ฏิิบัติั้หน้าที�กริริมการิ ถ้ืงวัันที� 29 เมษัาย์น 2563

3. นาย์ทวัารัิฐ  สูิตั้ะบุตั้ริ    ป็ฏิิบัติั้หน้าที�กริริมการิ ถ้ืงวัันที� 1 มิถุืนาย์น 2563 
แลัะได้รัิบแต่ั้งตัั้�งเป็็นป็ริะธานกริริมการิ ตัั้�งแต่ั้วัันที� 2 มิถุืนาย์น 2563

4. นาย์ป็กริณ์ อาภาพัันธ์ุ   ได้รัิบแต่ั้งตัั้�งเป็็นกริริมการิ ตัั้�งแต่ั้วัันที� 2 มิถุืนาย์น 2563 

5. นางอุษัามาศ  ร่ิวัมใจำ    ได้รัิบแต่ั้งตัั้�งเป็็นกริริมการิ ตัั้�งแต่ั้วัันที� 2 มิถุืนาย์น 2563

 คณะกริริมการิ ธพัสิ. ได้แต่ั้งตัั้�งกริริมการิ ธพัสิ. ที�มีควัามรู้ิ ควัามสิามาริถื ควัามชำานาญ ตั้ลัอดจำนป็ริะสิบการิณ์ที�เหมาะสิมเป็็นคณะกริริมการิชุดย์่อย์ 

เพ่ั�อช่วัย์พิัจำาริณากลัั�นกริองเร่ิ�องสิำาคัญแต่ั้ลัะด้าน ตั้ามขึ้อบข่ึ้าย์ที�คณะกริริมการิชุดย์่อย์ต่ั้าง ๆ รัิบผิ่ดชอบเพ่ั�อเสินอควัามเห็นต่ั้อคณะกริริมการิ ธพัสิ. ในปี็ 2563 

มีการิแต่ั้งตัั้�งคณะกริริมการิชุดย์่อย์ทั�งหมด 8 คณะ มีองค์ป็ริะกอบแลัะอำานาจำหน้าที� ดังนี�

 คณะกริริมการิ ธพัสิ. เป็็นผู้่แต่ั้งตัั้�งป็ริะธานแลัะกริริมการิบริิหาริ มีวัาริะการิดำาริงตั้ำาแหน่งตั้ามวัาริะขึ้องการิเป็็นกริริมการิ ธพัสิ. โดย์พัิจำาริณาจำาก

กริริมการิ ธพัสิ. อย์่างน้อย์ 3 คน แตั้่ไม่เกิน 5 คน กริริมการิผู่้จำัดการิเป็็นกริริมการิแลัะเลัขึ้านุการิคณะกริริมการิบริิหาริโดย์ตั้ำาแหน่ง ในป็ี 2563 มีกริริมการิ 

ริวัมทั�งสิิ�น 4 คน ดังนี�

 คณะกริริมการิบริิหาริ กำาหนดให้มีการิป็ริะชุมอย์่างน้อย์เด่อนลัะ 1 ครัิ�ง โดย์มีองค์ป็ริะชุมไม่น้อย์กว่ัาก้�งหน้�งขึ้องจำำานวันกริริมการิ แลัะมีการิริาย์งาน

ผ่ลัการิป็ฏิิบัติั้งานต่ั้อคณะกริริมการิ ธพัสิ. เพ่ั�อทริาบแลัะ/หร่ิอพิัจำาริณาทุกไตั้ริมาสิ สิำาหรัิบปี็ 2563 มีการิป็ริะชุมทั�งสิิ�น 10 ครัิ�ง 

1.  พิัจำาริณากลัั�นกริองการิกำาหนดทิศทาง กลัย์ุทธ์ แผ่นวิัสิาหกิจำ แผ่นป็ฏิิบัติั้การิป็ริะจำำาปี็ แลัะงบป็ริะมาณป็ริะจำำาปี็ ก่อนนำาเสินอคณะกริริมการิ ธพัสิ. เห็นชอบ

2.  พิัจำาริณากลัั�นกริอง เพ่ั�อนำาเสินอคณะกริริมการิ ธพัสิ. พิัจำาริณา

 2.1. การิจัำดทำา/แก้ไขึ้ ป็รัิบป็รุิงแลัะพััฒนา ริะเบีย์บ ข้ึ้อบังคับต่ั้าง ๆ

 2.2. แผ่นธุริกิจำ ริาย์งานการิศ้กษัาควัามเป็็นไป็ได้ขึ้องโคริงการิลังทุน

 2.3. การิเสินอแนะนโย์บาย์ด้านการิพััฒนาธุริกิจำแลัะการิลังทุนในโคริงการิต่ั้าง ๆ

 2.4. การิดำาเนินการิลังทุน การิทำาธุริกริริมทางการิเงิน เพ่ั�อการิเปิ็ดบัญชี กู้ย์ม่ จำำานำา จำำานอง คำ�าป็ริะกัน แลัะการิอ่�นใด

 2.5. การิจัำดซ่ื่�อ จัำดจ้ำาง สิินค้าหร่ิอบริิการิใด ๆ ที�มีวังเงินเกิน 10 ล้ัานบาทข้ึ้�นไป็

 2.6. การินำาทรัิพัย์์สิินขึ้อง ธพัสิ. ออกจัำดหาป็ริะโย์ชน์

3.  ป็ฏิิบัติั้งานอ่�นใดตั้ามที�คณะกริริมการิ ธพัสิ. มอบหมาย์

4.  นำาเสินอควัามเห็นแลัะริาย์งานการิป็ฏิิบัติั้งานต่ั้อคณะกริริมการิ ธพัสิ. เพ่ั�อทริาบ หร่ิอพิัจำาริณา
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2. ค์ณะกรรมูการตรวจำสอบั

รายชืี�อ ตำาแหน่ิงในิค์ณะกรรมูการตรวจำสอบั

1. นาย์ชลััช  ชินธริริมมิตั้ร์ิ                 กริริมการิ ธพัสิ. ป็ริะธานกริริมการิ

2. นางศิริิพัริ นพัวััฒนพังศ์                 กริริมการิ ธพัสิ. กริริมการิ

3. นางสิิริินทร์ิ  แดงไชย์วััฒน์              กริริมการิ ธพัสิ. กริริมการิ

รายละเอียดำการเปลี�ยนิแปลงกรรมูการตรวจำสอบัระหว่างปี 2563

1. นาย์ป็กริณ์ อาภาพัันธ์ุ                                           ป็ฏิิบัติั้หน้าที�กริริมการิ ถ้ืงวัันที� 1 มิถุืนาย์น 2563

2. นางสิิริินทร์ิ แดงไชย์วััฒน์                                       ป็ฏิิบัติั้หน้าที�กริริมการิ ตัั้�งแต่ั้วัันที� 2 มิถุืนาย์น 2563
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 คณะกริริมการิ ธพัสิ. เป็็นผู่้แตั้่งตั้ั�งกริริมการิ ธพัสิ. เป็็นคณะกริริมการิตั้ริวัจำสิอบ มีวัาริะการิดำาริงตั้ำาแหน่งตั้ามวัาริะขึ้องการิเป็็นกริริมการิ ธพัสิ. 

ป็ริะกอบด้วัย์ ป็ริะธานกริริมการิตั้ริวัจำสิอบ 1 คน แลัะกริริมการิตั้ริวัจำสิอบ 2 คน  ซื่้�งตั้้องเป็็นกริริมการิอิสิริะทุกคน แลัะอย์่างน้อย์ 1 คน ตั้้องมีควัามริู้

ควัามเข้ึ้าใจำแลัะมีป็ริะสิบการิณ์ด้านการิบัญชีหร่ิอการิเงิน สิามาริถืสิอบทานควัามน่าเช่�อถ่ือขึ้องงบการิเงินได้ แลัะให้ผู้่บริิหาริริะดับสูิงสุิดขึ้องสิาย์งานตั้ริวัจำสิอบภาย์ใน 

เป็็นเลัขึ้านุการิขึ้องคณะกริริมการิตั้ริวัจำสิอบโดย์ตั้ำาแหน่ง ในปี็ 2563 มีกริริมการิ ริวัมทั�งสิิ�น 3 คน ดังนี�

 คณะกริริมการิตั้ริวัจำสิอบ กำาหนดให้มีการิป็ริะชุมอย์่างน้อย์ไตั้ริมาสิลัะ 1 ครัิ�ง ในกริณีจำำาเป็็นอาจำเชิญผู้่บริิหาริสูิงสุิด ฝ่้าย์จัำดการิ หร่ิอบุคคลัอ่�น 

เขึ้้าริ่วัมป็ริะชุม ทั �งนี � คณะกริริมการิตั้ริวัจำสิอบตั้้องมีการิป็ริะชุมริ่วัมกับผู่ ้สิอบบัญชี  โดย์ไม่มีผู่ ้บริิหาริสิูงสิุด  ฝ้่าย์จำัดการิ หริ่อบุคคลัอ่ �นเขึ้้าริ่วัมด้วัย์  

อย์่างน้อย์ป็ีลัะหน้�งคริั�ง แลัะริาย์งานตั้่อคณะกริริมการิ ธพัสิ. อย์่างน้อย์ไตั้ริมาสิลัะ 1 คริั�ง ภาย์ใน 60 วััน นับตั้ั�งแตั้่วัันสิิ�นสิุดในแตั้่ลัะไตั้ริมาสิ ย์กเวั้นริาย์งานผ่ลั

การิดำาเนินงานในไตั้ริมาสิที� 4 ให้จำัดทำาเป็็นริาย์งานผ่ลัการิดำาเนินงานป็ริะจำำาป็ี พัริ้อมทั�งสิ่งริาย์งานดังกลั่าวัให้กริะทริวังการิคลัังเพั่�อทริาบภาย์ใน 90 วััน 

นับแต่ั้วัันสิิ�นปี็บัญชีการิเงินขึ้อง ธพัสิ. สิำาหรัิบปี็ 2563 มีการิป็ริะชุมทั�งสิิ�น 6 ครัิ�ง

1.  สิอบทานริาย์งานทางการิเงินขึ้อง ธพัสิ. เพ่ั�อให้มั�นใจำว่ัาริาย์งานทางการิเงินนั�นได้จำัดทำา อย์่างคริบถื้วันถืูกตั้้องตั้ามควัริที�เช่�อถื่อได้ แลัะมีการิเป็ิดเผ่ย์ขึ้้อมูลั

    อย่์างเพีัย์งพัอตั้ามหลัักการิบัญชีที�รัิบริองทั�วัไป็

2.  สิอบทานป็ริะสิิทธิภาพัแลัะป็ริะสิิทธิผ่ลัขึ้องกริะบวันการิควับคุมภาย์ในตั้ามกริอบแนวัทางการิควับคุมภาย์ใน (Internal Control Framework: COSO 2013)  

     กริะบวันการิกำากับดูแลักิจำการิที�ดี ตั้ิดตั้ามควัามค่บหน้าขึ้องกริะบวันการิบริิหาริควัามเสิี�ย์งการิจำัดการิควัามเสิี�ย์งที�สิำาคัญ แลัะดูแลัการิดำาเนินกิจำกริริม

     ต่ั้าง ๆ ให้อย์ู่ภาย์ใต้ั้ริะดับควัามเสีิ�ย์งที�ย์อมรัิบได้ (Risk Appetite)

3.  สิอบทานการิดำาเนินงานขึ้อง ธพัสิ. ในด้านต่ั้าง ๆ ทุกป็ริะเด็นที�มีควัามเสิี�ย์งสิำาคัญที�สิ่งผ่ลักริะทบตั้่อวััตั้ถืุป็ริะสิงค์เชิงกลัย์ุทธ์ ริวัมทั�งสิอดคลั้องกับการิเป็ลัี�ย์น

     แป็ลังต่ั้าง ๆ ที�มีสิาริะสิำาคัญต่ั้อสิภาพัแวัดล้ัอม ขึ้องควัามเสีิ�ย์ง แลัะมีบทบาทในการิสิอบทานการิดำาเนินงานตั้่าง ๆ ตั้ามเกณฑ์์ป็ริะเมินผ่ลัการิดำาเนินงาน

     รัิฐวิัสิาหกิจำ (SE-AM) ขึ้องสิำานักงานคณะกริริมการินโย์บาย์รัิฐวิัสิาหกิจำ

4.  สิอบทานให้มีริะบบงานเชิงป้็องกันแลัะเป็็นป็ริะโย์ชน์กับฝ่้าย์งาน เพ่ั�อเพิั�มป็ริะสิิทธิภาพั แลัะป็ริะสิิทธิผ่ลัในการิป็ฏิิบัติั้งานให้ดีย์ิ�งข้ึ้�น



3. ค์ณะกรรมูการบัริหารทรัพัยากรบุัค์ค์ล

รายชืี�อ ตำาแหน่ิงในิค์ณะกรรมูการบัริหารทรัพัยากรบุัค์ค์ล

1. นาย์ทวัารัิฐ สูิตั้ะบุตั้ริ               กริริมการิ ธพัสิ. ป็ริะธานกริริมการิ

2. นาย์นาฬิิกอติั้ภัค แสิงสินิท         กริริมการิ/กริริมการิผู้่จัำดการิ ธพัสิ. กริริมการิ

3. นางกริศิริิ พิัณรัิตั้น์                  ผู้่ทริงคุณวุัฒิภาย์นอก กริริมการิ

รายละเอียดำการเปลี�ยนิแปลงกรรมูการทรัพัยากรบุัค์ค์ล ระหว่างปี 2563

1. นาย์ธริริมนิตั้ย์์ สุิมันตั้กุลั                                       ป็ฏิิบัติั้หน้าที�กริริมการิ ถ้ืงวัันที� 29 เมษัาย์น 2563

2. นางสิาวัอมริรัิตั้น์ กลัำ�าพัลับ                                     ป็ฏิิบัติั้หน้าที�กริริมการิ ถ้ืงวัันที� 22 พัฤษัภาคม 2563

3. นางสิาวัร่ิ�นวัดี สุิวัริริณมงคลั                                    ป็ฏิิบัติั้หน้าที�ป็ริะธานกริริมการิ ถ้ืงวัันที� 1 มิถุืนาย์น 2563

4. นาย์ทวัารัิฐ  สูิตั้ะบุตั้ริ                                           ได้รัิบแต่ั้งตัั้�งเป็็นป็ริะธานกริริมการิ ตัั้�งแต่ั้วัันที� 2 มิถุืนาย์น 2563

5. นางกริศิริิ  พิัณรัิตั้น์                                              ได้รัิบแต่ั้งตัั้�งเป็็นกริริมการิ ตัั้�งแต่ั้วัันที� 2 มิถุืนาย์น 2563

5.   สิอบทานให้มีกริะบวันการิทำางาน การิบริิหาริควัามเสีิ�ย์ง การิควับคุม การิกำากับดูแลั ด้านเทคโนโลัย์ีสิาริสินเทศการิริักษัาควัามมั�นคงป็ลัอดภัย์ขึ้องขึ้้อมูลั 

     แลัะริะบบเคร่ิอข่ึ้าย์ส่ิ�อสิาริที�มีป็ริะสิิทธิผ่ลัสิอดคล้ัองตั้ามมาตั้ริฐานสิากลั

6.   สิอบทานการิดำาเนินงานขึ้อง ธพัสิ. ให้ถืูกตั้้องตั้ามกฎหมาย์ ริะเบีย์บ ขึ้้อบังคับ วัิธีป็ฏิิบัตั้ิมตั้ิคณะริัฐมนตั้ริี ป็ริะกาศหริ่อคำาสิั�งที�เกี�ย์วัขึ้้องกับการิดำาเนินงาน

7.   สิอบทานให้มีริะบบการิตั้ริวัจำสิอบภาย์ในที�ดีแลัะควัามเป็็นอิสิริะขึ้องสิาย์งานตั้ริวัจำสิอบภาย์ใน กำากับดูแลัการิพััฒนาบุคลัากริสิาย์งานตั้ริวัจำสิอบภาย์ใน

     ริวัมทั�งพิัจำาริณาควัามเพีัย์งพัอขึ้องจำำานวันแลัะทักษัะขึ้องผู้่ตั้ริวัจำสิอบภาย์ในตั้ามควัามเหมาะสิมแลัะริาย์งานผ่ลัการิดำาเนินงานเกี�ย์วักับการิตั้ริวัจำสิอบภาย์ในต่ั้อ

     คณะกริริมการิ ธพัสิ. อย่์างน้อย์ไตั้ริมาสิลัะ 1 ครัิ�ง ริวัมทั�งป็ริะเมินการิป็ฏิิบัติั้งานด้านการิให้ ควัามเช่�อมั�น (Assurance) แลัะการิให้คำาป็ร้ิกษัา (Consultant)   

     ขึ้องฝ่้าย์ตั้ริวัจำสิอบภาย์ใน อย์่างน้อย์ปี็ลัะ 1 ครัิ�ง

8.   สิอบทานแลัะอนุมัติั้กฎบัตั้ริฝ่้าย์ตั้ริวัจำสิอบภาย์ในแผ่นการิตั้ริวัจำสิอบเชิงกลัยุ์ทธ์แลัะแผ่นการิตั้ริวัจำสิอบป็ริะจำำาป็ีงบป็ริะมาณ แผ่นบริิหาริแลัะพััฒนาทริัพัย์ากริ 

     คู่ม่อการิป็ฏิิบัตั้ิงานขึ้องฝ้่าย์ตั้ริวัจำสิอบภาย์ในริวัมทั�งกำากับดูแลัให้การิป็ฏิิบัตั้ิงานขึ้องฝ้่าย์ตั้ริวัจำสิอบภาย์ในเป็็นไป็ตั้ามมาตั้ริฐานสิากลัการิป็ฏิิบัตั้ิงานวัิชาชีพั 

     การิตั้ริวัจำสิอบภาย์ใน

9.   สิอบทานการิป็ฏิิบัติั้ตั้ามจำริริย์าบริริณ กำากับดูแลัให้ฝ่้าย์ตั้ริวัจำสิอบภาย์ในสิอบทานการิป็ฏิิบัติั้ตั้ามหลัักจำริริย์าบริริณขึ้องผู้่ตั้ริวัจำสิอบภาย์ใน แลัะจำริริย์าบริริณ

     ขึ้องพันักงาน (Code of Conduct) ในการิป็ริะพัฤติั้แลัะป็ฏิิบัติั้หน้าที�ตั้ามควัามรัิบผิ่ดชอบให้สิอดคลั้องกับแนวัทางธริริมาภิบาลั (CorporateGovernance)

10. ป็ริะสิานงานเกี�ย์วักับผ่ลัการิตั้ริวัจำสิอบกับผู่้สิอบบัญชีแลัะเสินอแนะให้สิอบทานหริ่อตั้ริวัจำสิอบริาย์การิใดที�เห็นวั่าจำำาเป็็นริวัมทั�งพัิจำาริณาให้ควัามเห็นชอบ

     ค่าตั้อบแทนขึ้องผู้่สิอบบัญชีต่ั้อคณะกริริมการิ ธพัสิ.

11. พิัจำาริณาแต่ั้งตัั้�ง โย์กย์้าย์ เล่ั�อนขัึ้�น เล่ั�อนตั้ำาแหน่ง แลัะป็ริะเมินผ่ลังานขึ้องผู้่บริิหาริริะดับสูิงสุิดขึ้องฝ่้าย์ตั้ริวัจำสิอบภาย์ใน

12. พัิจำาริณาแลัะสิอบทานริาย์การิที�เกี�ย์วัโย์งกันหริ่อริาย์การิที�อาจำมีควัามขึ้ัดแย์้งทางผ่ลัป็ริะโย์ชน์ (Conflict of Interest) หริ่อมีโอกาสิเกิดการิทุจำริิตั้ (Fraud)    

     คอรัิป็ชั�น (Corruption) ที�อาจำมีผ่ลักริะทบต่ั้อการิป็ฏิิบัติั้งานขึ้อง ธพัสิ.

13. ริาย์งานผ่ลัการิดำาเนินงานป็ริะจำำาปี็ขึ้องคณะกริริมการิตั้ริวัจำสิอบ แลัะค่าตั้อบแทนขึ้องผู้่สิอบบัญชีในริาย์งานป็ริะจำำาปี็ขึ้อง ธพัสิ.

14. ป็ฏิิบัติั้งานอ่�นใดตั้ามที�กฎหมาย์กำาหนด หร่ิอคณะกริริมการิ ธพัสิ. มอบหมาย์ ซ้ื่�งอย์ู่ภาย์ใต้ั้ควัามรัิบผิ่ดชอบขึ้องคณะกริริมการิตั้ริวัจำสิอบ

15. รัิบข้ึ้อร้ิองเรีิย์นหร่ิอรัิบแจ้ำงเบาะแสิ (Whistle Blowing) โดย์มีกริะบวันการิแจำ้งเบาะแสิที�เป็็นอิสิริะ มีควัามน่าเช่�อถื่อ แลัะสิามาริถืพั้�งพัิงได้มีกริะบวันการิ

      ติั้ดตั้ามเพ่ั�อนำาไป็สู่ิข้ึ้อเท็จำจำริิงหร่ิอให้ได้ข้ึ้อสิรุิป็ริวัมทั�งมาตั้ริการิคุ้มคริองผู้่ร้ิองเรีิย์นหร่ิอผู้่แจ้ำงเบาะแสิหร่ิอพัย์านอย์่างย์ุติั้ธริริม

 คณะกริริมการิ ธพัสิ. เป็็นผู่้แตั้่งตั้ั�งคณะกริริมการิบริิหาริทริัพัย์ากริบุคคลั จำำานวันไม่น้อย์กวั่า 3 คน แตั้่ไม่เกิน 5 คน แตั้่งตั้ั�งจำากกริริมการิ ธพัสิ. 

กริริมการิผู่้จำัดการิ แลัะ/หริ่อผู่้ทริงคุณวัุฒิภาย์นอก โดย์มีวัาริะการิดำาริงตั้ำาแหน่งคริาวัลัะ 2 ป็ี นับตั้ั�งแตั้่วัันที�ได้ริับการิแตั้่งตั้ั�ง ชุดป็ัจำจำุบันดำาริงตั้ำาแหน่งตั้ั�งแตั้่

วัันที� 2 มิถุืนาย์น 2563 ในปี็ 2563 มีกริริมการิ ริวัมทั�งสิิ�น 3 คน

หมาย์เหตุั้ เป็ลีั�ย์นช่�อคณะกริริมการิสิริริหาแลัะกำาหนดค่าตั้อบแทน เป็็นคณะกริริมการิบริิหาริทรัิพัย์ากริบุคคลั ในการิป็ริะชุมคณะกริริมการิ ธพัสิ. คริั�งที� 5/2563 

เม่�อวัันที� 27 พัฤษัภาคม 2563

65 รายงานิประจำำาปี 2563



อำานิาจำหน้ิาที�

4. ค์ณะกรรมูการบัริหารค์วามูเสี�ยง

รายชืี�อ ตำาแหน่ิงในิค์ณะกรรมูการบัริหารค์วามูเสี�ยง

1. นางสิาวัร่ิ�นวัดี   สุิวัริริณมงคลั       กริริมการิ ธพัสิ. ป็ริะธานกริริมการิ

2. นาย์นาฬิิกอติั้ภัค   แสิงสินิท        กริริมการิ/กริริมการิผู้่จัำดการิ ธพัสิ. กริริมการิ

3. นางสิิริินทร์ิ  แดงไชย์วััฒน์           กริริมการิ ธพัสิ. กริริมการิ

4. นางสิาวัสิาย์พิัรุิณ   เพิั�มพูัลั          ผู้่ทริงคุณวุัฒิภาย์นอก กริริมการิ

รายละเอียดำการเปลี�ยนิแปลงกรรมูการบัริหารค์วามูเสี�ยงระหว่างปี 2563

1. นาย์สิาธิตั้    อนันตั้สิมบูริณ์                                        ป็ฏิิบัติั้หน้าที� ถ้ืงวัันที� 1 มิถุืนาย์น 2563

2. นางสิาวัชลัธิชา   จิำตั้ริาอาภริณ์                                  ป็ฏิิบัติั้หน้าที� ถ้ืงวัันที� 1 มิถุืนาย์น 2563

3. นางดวังมน   จ้ำงเสิถีืย์ริทรัิพัย์์                                      ป็ฏิิบัติั้หน้าที� ถ้ืงวัันที� 6 มกริาคม 2563

66รายงานิประจำำาปี 2563

 คณะกริริมการิบริิหาริทรัิพัย์ากริบุคคลั กำาหนดให้มีการิป็ริะชุมอย์่างน้อย์ไตั้ริมาสิลัะ 1 ครัิ�ง โดย์มีองค์ป็ริะชุมไม่น้อย์กว่ัาก้�งหน้�งขึ้องจำำานวันกริริมการิ 

แลัะมีการิริาย์งานผ่ลัการิป็ฏิิบัติั้งานต่ั้อคณะกริริมการิ ธพัสิ. อย์่างน้อย์ไตั้ริมาสิลัะ 1 ครัิ�ง สิำาหรัิบปี็ 2563 มีการิป็ริะชุม ทั�งสิิ�น 8 ครัิ�ง

 1.  กลัั�นกริองบุคคลัที�สิมควัริได้รัิบการิเสินอช่�อเป็็นกริริมการิใหม่ 

      เพั่�อเสินอตั้่อคณะกริริมการิ ธพัสิ. หริ่อที�ป็ริะชุมผู่้ถื่อหุ้น  

      เพ่ั�อพิัจำาริณาอนุมัติั้แต่ั้งตัั้�งบุคคลัดังกล่ัาวั

 2.  กำาหนดค่าตั้อบแทนขึ้องกริริมการิ เพ่ั�อเสินอต่ั้อคณะกริริมการิ ธพัสิ.

      แลัะที�ป็ริะชุมผู้่ถ่ือหุ้น เพ่ั�อพิัจำาริณาอนุมัติั้การิกำาหนดค่าตั้อบแทน 

     กริริมการิ

 3.  สิริริหาแลัะคัดเล่ัอกบุคคลัที�มีคุณสิมบัติั้เหมาะสิมเพ่ั�อเข้ึ้าดำาริง 

     ตั้ำาแหน่งผู้่บริิหาริริะดับริองกริริมการิผู้่จัำดการิ แลัะผู้่ช่วัย์กริริมการิ 

      ผู้่จัำดการินำาเสินอคณะกริริมการิ ธพัสิ. ให้ควัามเห็นชอบ

 4.  พัิจำาริณากลัั�นกริอง ทบทวัน เพั่�อนำาเสินอคณะกริริมการิ ธพัสิ.  

      พัิจำาริณา

   4.1. แนวัทางการิป็ริะเมินตั้นเองขึ้องคณะกริริมการิ ธพัสิ.

  4.2. โคริงสิร้ิางองค์กริขึ้อง ธพัสิ.

  4.3. โคริงสิร้ิางเงินเด่อนขึ้องพันักงาน

  4.4. การิป็ริับขึ้้�นเงินเด่อนป็ริะจำำาป็ีริวัมทั�งค่าตั้อบแทน 

        สิวััสิดิการิขึ้องพันักงานแลัะลูักจ้ำาง

 5.  ทบทวันนโย์บาย์ แผ่นแม่บทแลัะแผ่นป็ฏิิบัตั้ิการิด้านการิ 

      บริิหาริทุนมนุษัย์์ แผ่นแม่บทการิจำัดการิควัามริู้แลัะนวััตั้กริริม 

      ริะย์ะย์าวัแลัะป็ริะจำำาปี็ ริวัมทั�งสิอบทานกฎบัตั้ริเป็็นป็ริะจำำาทุกปี็

 6.  ส่ิงเสิริิม สินับสินุน พััฒนา ย์กริะดับ การิจัำดการินวััตั้กริริม ริวัม 

      ถ้ืงกำาหนดกำากับการิดำาเนินงานตั้ามนโย์บาย์การิใช้ควัามคิด 

      สิร้ิางสิริริค์แลัะนวััตั้กริริมขึ้ององค์กริ

 7.  ตั้ิดตั้ามผ่ลัการิดำาเนินงานด้านบริิหาริแลัะพััฒนาทุนมนุษัย์์  
      ด้านการิจัำดการิควัามรู้ิแลัะนวััตั้กริริม ริาย์งานต่ั้อคณะกริริมการิ ธพัสิ.  

      เป็็นริาย์ไตั้ริมาสิ

 8.  ป็ฏิิบัติั้งานอ่�นใดที�คณะกริริมการิ ธพัสิ. มอบหมาย์

 คณะกริริมการิ ธพัสิ. เป็็นผู่้แตั้่งตั้ั�งคณะกริริมการิบริิหาริควัามเสิี�ย์ง จำำานวันไม่น้อย์กวั่า 3 คน แตั้่งตั้ั�งจำากกริริมการิ ธพัสิ. กริริมการิผู่้จำัดการิ 

แลัะ/หร่ิอผู้่ทริงคุณวุัฒิภาย์นอกโดย์มีวัาริะการิดำาริงตั้ำาแหน่งคริาวัลัะ 2 ป็ี นับตั้ั�งแตั้่วัันที�ได้ริับการิแตั้่งตั้ั�ง ชุดป็ัจำจำุบันดำาริงตั้ำาแหน่งตั้ั�งแตั้่วัันที� 2 มิถืุนาย์น 

2563 ในป็ี 2563 มีกริริมการิ ริวัมทั�งสิิ�น 4 คน

 คณะกริริมการิบริิหาริควัามเสีิ�ย์ง กำาหนดให้มีการิป็ริะชุมอย์่างน้อย์ไตั้ริมาสิลัะ 1 ครัิ�ง โดย์มีองค์ป็ริะชุมไม่น้อย์กว่ัาก้�งหน้�งขึ้องจำำานวันกริริมการิ แลัะ 

มีการิริาย์งานผ่ลัการิป็ฏิิบัติั้งานต่ั้อคณะกริริมการิ ธพัสิ. อย์่างน้อย์ไตั้ริมาสิลัะ 1 ครัิ�ง สิำาหรัิบปี็ 2563 มีการิป็ริะชุมทั�งสิิ�น 6 ครัิ�ง
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5. ค์ณะกรรมูการกำากับัดูำแลกิจำการและค์วามูรับัผิดำชีอบัต่อสังค์มู

รายชืี�อ ตำาแหน่ิงในิค์ณะกรรมูการกำากับัดูำแล 
กิจำการและค์วามูรับัผิดำชีอบัต่อสังค์มู

1. นางศิริิพัริ   นพัวััฒนพังศ์              กริริมการิ ธพัสิ. ป็ริะธานกริริมการิ

2. นาย์นาฬิิกอติั้ภัค   แสิงสินิท           กริริมการิ/กริริมการิผู้่จัำดการิ ธพัสิ. กริริมการิ

3. นางสิาวัอนงค์ลัักษัณ์   เตั้ย์ะริาชกุลั  ผู้่ทริงคุณวุัฒิภาย์นอก กริริมการิ

4. นาย์เอกก์   ภทริธนกุลั                 ผู้่ทริงคุณวุัฒิภาย์นอก กริริมการิ

 4. กำากับดูแลัการิจำัดทำาคู่ม่อแลัะแผ่นบริิหาริควัามเสิี�ย์ง แลัะการิ 

     ทบทวันแผ่นริวัมทั�งดูแลั ติั้ดตั้าม ป็ริะเมินผ่ลัการิบริิหาริควัามเสีิ�ย์ง 

     ตั้ลัอดจำนให้ข้ึ้อเสินอแนะในการิป็รัิบป็รุิงแก้ไขึ้เพ่ั�อให้แผ่นการิจัำดการิ 

     ควัามเสีิ�ย์งสิอดคล้ัองกับนโย์บาย์แลัะกลัย์ุทธ์ที�กำาหนด

 5. สิ่งเสิริิมให้มีการิสิ่�อสิาริเกี �ย์วักับการิบริิหาริควัามเสิี �ย์งทั�วัทั �ง 

     องค์กริเพั่�อสิริ้างควัามตั้ริะหนักแลัะการิริ่วัมริับผ่ิดชอบบริิหาริ 

     ควัามเสีิ�ย์งอย่์างมีป็ริะสิิทธิผ่ลัแลัะคุ้มค่า ซ้ื่�งจำะส่ิงผ่ลัให้การิบริิหาริ 

     ควัามเสิี �ย์งเป็็นสิ่วันหน้�งขึ้องวััฒนธริริมองค์กริแลัะกิจำกริริม 

     ป็ริะจำำาวัันขึ้องทุกส่ิวันงาน

 6. กำากับดูแลัแลัะเสินอแนะผู้่บริิหาริควัามเสิี�ย์ง (Risk owner) ใน 

     การิดำาเนินงาน เพ่ั�อให้การิบริิหาริควัามเสิี�ย์งป็ริะสิบควัามสิำาเริ็จำ 

     ในริะดับองค์กริ ตั้ลัอดจำนริะดับโคริงการิ แลัะเป็็นริากฐานใน 

     การิส่ิงเสิริิมให้องค์กริมีการิกำากับดูแลักิจำการิที�ดีตั้ามหลัักธริริมาภิบาลั

 7. ริาย์งานการิดำาเนินงานด้านบริิหาริควัามเสิี�ย์งตั้่อคณะกริริมการิ  

     ธพัสิ. อย่์างน้อย์เป็็นริาย์ไตั้ริมาสิ ในกริณีที�มีเร่ิ�องสิำาคัญซ้ื่�งกริะทบ 

    ต่ั้อ ธพัสิ. อย์่างมีนัย์สิำาคัญ ตั้้องริาย์งานตั้่อคณะกริริมการิ ธพัสิ.  

     เพั่�อพัิจำาริณาโดย์เริ็วัที�สิุดริวัมทั�งริาย์งานผ่ลัการิดำาเนินงานใน 

     ริาย์งานป็ริะจำำาปี็ขึ้อง ธพัสิ.

 8. ป็ฏิิบัติั้งานอ่�นใดที�คณะกริริมการิ ธพัสิ. มอบหมาย์

 1. วิัเคริาะห์แลัะป็ริะเมินสิถืานการิณ์ต่ั้าง ๆ ที�คาดว่ัาจำะเกิดควัามเสีิ�ย์ง 

     แลัะอาจำกริะทบตั้่อการิป็ฏิิบัตั้ิภาริกิจำขึ้อง ธพัสิ. ในทุก ๆ ด้าน  

     แลัะกำาหนดนโย์บาย์การิบริิหาริควัามเสีิ�ย์งโดย์ริวัม เพ่ั�อป้็องกัน 

     ควับคุม แลัะลัดควัามเสิี�ย์งที�อาจำเกิดขึ้้�นทั�งหมดนำาเสินอตั้่อ 

     คณะกริริมการิ ธพัสิ. เห็นชอบ เพ่ั�อให้ฝ่้าย์บริิหาริแลัะพันักงาน 

     นำาไป็ป็ฏิิบัติั้

 2. กำาหนดกลัย์ุทธ์การิบริิหาริควัามเสิี�ย์งให้สิอดคลั้องกับนโย์บาย์ 

     การิบริิหาริควัามเสีิ�ย์ง แลัะกำากับดูแลัริะบบบริิหาริควัามเสิี�ย์ง 

     ให้เป็็นไป็อย่์างเหมาะสิม เพีัย์งพัอ แลัะมีป็ริะสิิทธิภาพั เพ่ั�อให้ 

     มั �นใจำวั่า ธพัสิ. มีการิริะบุ วัิเคริาะห์ ป็ริะเมิน แลัะจำัดการิ 

     ควัามเสีิ�ย์งให้อยู่์ในริะดับที�เหมาะสิมแลัะย์อมรัิบได้ แลัะเช่�อมโย์ง 

     กับริะบบการิควับคุมภาย์ใน ริวัมทั�งมีการิตั้ิดตั้ามป็ริะเมินผ่ลั 

     การิควับคุมแลัะการิจัำดการิควัามเสีิ�ย์งอย่์างต่ั้อเน่�อง

 3. ทบทวันควัามเพีัย์งพัอแลัะควัามมีป็ริะสิิทธิภาพัขึ้องริะบบบริิหาริ 

     ควัามเสีิ�ย์ง แลัะนโย์บาย์การิบริิหาริควัามเสิี�ย์งโดย์ริวัม ริวัมถื้ง 

     ควัามมีป็ริะสิิทธิภาพัแลัะป็ริะสิิทธิผ่ลัขึ้องการิป็ฏิิบัติั้ตั้ามนโย์บาย์ 

     ที�กำาหนด ตั้ลัอดจำนให้ขึ้้อเสินอแนะในการิป็ริับป็ริุงแก้ไขึ้เพั่�อ 

     เสิริิมสิร้ิางสิมริริถืนะการิบริิหาริควัามเสีิ�ย์งเพ่ั�อสิร้ิางสิริริค์คุณค่าให้ 

     แก่ ธพัสิ. ริวัมทั�งสิอบทานกฎบัตั้ริเป็็นป็ริะจำำาทุกปี็

 คณะกริริมการิ ธพัสิ. เป็็นผู่้แตั้่งตั้ั�งคณะกริริมการิกำากับดูแลักิจำการิแลัะควัามริับผ่ิดชอบตั้่อสิังคม จำำานวันไม่น้อย์กวั่า 3 คน แตั้่ไม่เกิน 6 คน 

แต่ั้งตัั้�งจำากกริริมการิ ธพัสิ. กริริมการิผู้่จัำดการิ แลัะ/หร่ิอผู้่ทริงคุณวุัฒิภาย์นอก โดย์มีวัาริะการิดำาริงตั้ำาแหน่งคริาวัลัะ 2 ปี็ นับตัั้�งแต่ั้วัันที�ได้รัิบการิแต่ั้งตัั้�ง ชุดปั็จำจุำบัน

ดำาริงตั้ำาแหน่งตัั้�งแต่ั้วัันที� 2 มิถุืนาย์น 2563 ในปี็ 2563 มีกริริมการิ ริวัมทั�งสิิ�น 4 คน

รายละเอียดำการเปลี�ยนิแปลงกรรมูการกำากับัดูำแลกิจำการและค์วามูรับัผิดำชีอบัต่อสังค์มู ระหว่างปี 2563

1. นาย์ธริริมนิตั้ย์์ สุิมันตั้กุลั                                        ป็ฏิิบัติั้หน้าที�ป็ริะธานกริริมการิ ถ้ืงวัันที� 29 เมษัาย์น 2563

2. นาย์วิัชิตั้ จำรัิสิสุิขึ้สิวััสิดิ�                                           ป็ฏิิบัติั้หน้าที�กริริมการิ ถ้ืงวัันที� 1 มิถุืนาย์น 2563

3. ริศ.ทองทิพัภา วิัริิย์ะพัันธ์ุ                                       ป็ฏิิบัติั้หน้าที�กริริมการิ ถ้ืงวัันที� 1 มิถุืนาย์น 2563

4. นางศิริิพัริ นพัวััฒนพังศ์                                         ป็ฏิิบัติั้หน้าที�ป็ริะธานกริริมการิ ตัั้�งแต่ั้วัันที� 2 มิถุืนาย์น 2563

5. นางสิาวัอนงค์ลัักษัณ์ เตั้ย์ะริาชกุลั                             ป็ฏิิบัติั้หน้าที�กริริมการิ ตัั้�งแต่ั้วัันที� 2 มิถุืนาย์น 2563

6. นาย์เอกก์ ภทริธนกุลั                                            ป็ฏิิบัติั้หน้าที�กริริมการิ ตัั้�งแต่ั้วัันที� 2 มิถุืนาย์น 2563

67 รายงานิประจำำาปี 2563



อำานิาจำหน้ิาที�

6. ค์ณะกรรมูการบัริหารจัำดำการสารสนิเทศและการสื�อสาร

รายชืี�อ ตำาแหน่ิงในิค์ณะกรรมูการบัริหาร 
จัำดำการสารสนิเทศและการสื�อสาร

1. นาย์ป็กริณ์  อาภาพัันธ์ุ              กริริมการิ ธพัสิ. ป็ริะธานกริริมการิ

2. นางอุษัามาศ  ร่ิวัมใจำ                กริริมการิ ธพัสิ. กริริมการิ

3. นาย์นาฬิิกอติั้ภัค แสิงสินิท          กริริมการิ/กริริมการิผู้่จัำดการิ ธพัสิ. กริริมการิ

4. นาย์พัริเทพั อนุสิสิรินิติั้สิาริ         ผู้่ทริงคุณวุัฒิภาย์นอก กริริมการิ

5. นางสิาวัธิดารัิช ธนภริริคภวิัน       ผู้่ทริงคุณวุัฒิภาย์นอก กริริมการิ

รายละเอียดำการเปลี�ยนิแปลงกรรมูการบัริหารจัำดำการสารสนิเทศและการสื�อสารระหว่างปี 2563

1. นาย์สุิธนัย์ ป็ริะเสิริิฐสิริริพ์ั                                      ป็ฏิิบัติั้หน้าที�กริริมการิ ถ้ืงวัันที� 1 มิถุืนาย์น 2563

2. นางกริศิริิ พิัณรัิตั้น์                                                ป็ฏิิบัติั้หน้าที�กริริมการิ ถ้ืงวัันที� 1 มิถุืนาย์น 2563

3. นาย์พัริเทพั อนุสิสิรินิติั้สิาริ                                      ป็ฏิิบัติั้หน้าที�กริริมการิ ตัั้�งแต่ั้วัันที� 2 มิถุืนาย์น 2563

4.  นางสิาวัธิดารัิช ธนภริริคภวิัน                                  ป็ฏิิบัติั้หน้าที�กริริมการิ ตัั้�งแต่ั้วัันที� 2 มิถุืนาย์น 2563

68รายงานิประจำำาปี 2563

 คณะกริริมการิกำากับดูแลักิจำการิแลัะควัามรัิบผิ่ดชอบต่ั้อสัิงคม กำาหนดให้มีการิป็ริะชุมอย่์างน้อย์ไตั้ริมาสิลัะ 1 ครัิ�ง โดย์มีองค์ป็ริะชุมไม่น้อย์กวั่าก้�งหน้�ง

ขึ้องจำำานวันกริริมการิ แลัะมีการิริาย์งานผ่ลัการิป็ฏิิบัตั้ิงานตั้่อคณะกริริมการิ ธพัสิ. อย์่างน้อย์ไตั้ริมาสิลัะ 1 คริั�ง สิำาหริับป็ี 2563 มีการิป็ริะชุมทั�งสิิ�น 5 คริั�ง

 1. กำาหนดนโย์บาย์แลัะแนวัทางป็ฏิิบัติั้ด้านการิกำากับดูแลักิจำการิที�ดี  

    ด้านควัามริับผ่ิดชอบตั้่อสิังคม ด้านผู่้มีสิ่วันได้เสิีย์แลัะลัูกค้า 

    แลัะการิพััฒนาควัามย์ั�งย์่นขึ้ององค์กริ นำาเสินอคณะกริริมการิ  

    ธพัสิ. เห็นชอบ

 2. พัิจำาริณา กลัั�นกริอง ทบทวันนโย์บาย์ แผ่นแม่บทแลัะแผ่น 

    ป็ฏิิบัตั้ิการิด้านการิกำากับดูแลักิจำการิที�ดี  ด้านควัามริับผ่ิดชอบ 

    ต่ั้อสัิงคม ด้านผู้่มีส่ิวันได้เสีิย์แลัะลูักค้า ริวัมทั�งสิอบทานกฎบัตั้ริ 

    เป็็นป็ริะจำำาทุกปี็

 3. กำากับให้มีการิจำัดทำาริาย์งานด้านการิกำากับดูแลักิจำการิที �ด ี

    (CG Report) ด้านควัามริับผ่ิดชอบตั้่อสิังคม แลัะการิพััฒนา 

     ควัามย์ั�งย์่นขึ้ององค์กริ (GRI Report) เป็็นป็ริะจำำาทุกปี็

 4. สิ่งเสิริิมเผ่ย์แพัริ่วััฒนธริริมในการิกำากับดูแลักิจำการิที�ดีแลัะ 

       ควัามรัิบผิ่ดชอบตั้่อสิังคมเพั่�อการิพััฒนาที�ย์ั�งย์่นให้เป็็นที�เขึ้้าใจำ 

       ทั�วัทุกริะดับ แลัะมีผ่ลัในทางป็ฏิิบัติั้

 5. เสินอแนะขึ้้อกำาหนดเกี �ย์วักับจำริริย์าบริริณ จำริิย์ธริริม แลัะ 

    ขึ้้อพั้งป็ฏิิบัตั้ิขึ้องผู่ ้บริิหาริแลัะพันักงาน ขึ้อง ธพัสิ.เพั่ �อให ้

    การิดำาเนินกิจำการิบริริลุัผ่ลัสิำาเร็ิจำตั้ามเป้็าหมาย์

 6. กำากับดูแลัหริ่อเสินอแนะให้การิดำาเนินกิจำการิขึ้อง ธพัสิ. แลัะ 

       การิป็ฏิิบัตั้ิงานขึ้องคณะกริริมการิ ผู่้บริิหาริแลัะพันักงาน เป็็น 

       ไป็ตั้ามกฎหมาย์ ริะเบีย์บ แลัะนโย์บาย์ด้านการิกำากับดูแลั 

       กิจำการิที�ดีแลัะด้านควัามรัิบผิ่ดชอบต่ั้อสัิงคม

 7. ตั้ิดตั้ามการิดำาเนินงานด้านการิกำากับดูแลักิจำการิที �ด ีแลัะ 

    ควัามริับผ่ิดชอบตั้่อสิังคม ริาย์งานตั้่อคณะกริริมการิ ธพัสิ.  

    เป็็นริาย์ไตั้ริมาสิ

 8. ป็ฏิิบัติั้งานอ่�นใดที�คณะกริริมการิ ธพัสิ. มอบหมาย์

 คณะกริริมการิ ธพัสิ. เป็็นผู่้แตั้่งตั้ั�งคณะกริริมการิบริิหาริจำัดการิสิาริสินเทศแลัะการิสิ่�อสิาริ จำำานวันไม่น้อย์กวั่า 3 คน แตั้่ไม่เกิน 5 คน แตั้่งตั้ั�งจำาก

กริริมการิ ธพัสิ. กริริมการิผู้่จัำดการิ แลัะ/หร่ิอผู้่ทริงคุณวุัฒิภาย์นอก โดย์มีวัาริะการิดำาริงตั้ำาแหน่งคริาวัลัะ 2 ปี็ ชุดปั็จำจุำบันดำาริงตั้ำาแหน่งตัั้�งแต่ั้วัันที� 2 มิถืุนาย์น 2563 

ในปี็ 2563 มีกริริมการิริวัมทั�งสิิ�น 5 คน
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7. ค์ณะกรรมูการกิจำการสัมูพัันิธ์

 คณะกริริมการิบริิหาริจัำดการิสิาริสินเทศแลัะการิส่ิ�อสิาริ กำาหนดให้มีการิป็ริะชุมอย์่างน้อย์ไตั้ริมาสิลัะ 1 ครัิ�ง โดย์มีองค์ป็ริะชุมไม่น้อย์กว่ัาก้�งหน้�งขึ้อง

จำำานวันกริริมการิ แลัะมีการิริาย์งานผ่ลัการิป็ฏิิบัติั้งานต่ั้อคณะกริริมการิ ธพัสิ. อย์่างน้อย์ไตั้ริมาสิลัะ 1 ครัิ�ง สิำาหรัิบปี็ 2563 มีการิป็ริะชุมทั�งหมด 6 ครัิ�ง 

 1. กำาหนดทิศทางแลัะนโย์บาย์การิบริิหาริจำัดการิเทคโนโลัย์ี 

     สิาริสินเทศแลัะการิส่ิ�อสิาริขึ้อง ธพัสิ. ให้เป็็นไป็อย่์างมีป็ริะสิิทธิภาพั 

     แลัะสิอดคล้ัองกับวิัสัิย์ทัศน์ ขึ้อง ธพัสิ.

 2. กำากับดูแลัการิบริิหาริโคริงการิด้านเทคโนโลัย์ีสิาริสินเทศแลัะ 

         การิส่ิ�อสิาริให้เป็็นไป็ตั้ามแผ่น แลัะเป้็าหมาย์ขึ้อง ธพัสิ.

 3. พัิจำาริณาให้ควัามเห็นเกี �ย์วักับแผ่นงาน งบป็ริะมาณ แลัะ 

         โคริงการิตั้่าง ๆ ซื่้�งเกี�ย์วักับริะบบเทคโนโลัย์ีสิาริสินเทศแลัะ

     การิส่ิ�อสิาริ ที�จำะต้ั้องนำาเสินอต่ั้อคณะกริริมการิ ธพัสิ.

 4. ให้คำาป็ริ้กษัาแนะนำา แลัะแก้ไขึ้ป็ัญหาอุป็สิริริคที�เกี�ย์วัขึ้้องกับ 

         การิดำาเนินงานด้านเทคโนโลัยี์สิาริสินเทศแลัะการิส่ิ�อสิาริขึ้อง ธพัสิ.

 5. ส่ิงเสิริิมแลัะกำากับให้บุคลัากริมีควัามเขึ้้าใจำในการิบริิหาริจำัดการิ 

         ข้ึ้อมูลัตั้ามกริอบธริริมาภิบาลัข้ึ้อมูลั

 6. แต่ั้งตัั้�งคณะทำางานตั้ามที�เห็นสิมควัริ

 7. ป็ฏิิบัติั้งานอ่�นใดตั้ามที�คณะกริริมการิ ธพัสิ. มอบหมาย์

 8. ริาย์งานผ่ลัการิป็ฏิิบัตั้ิงานให้คณะกริริมการิ ธพัสิ. เพั่�อทริาบ 

     หร่ิอพิัจำาริณา

 พัริะริาชบัญญัติั้แริงงานรัิฐวิัสิาหกิจำสัิมพัันธ์ พั.ศ. 2543 มาตั้ริา 19 กำาหนดให้มีคณะกริริมการิกิจำการิสัิมพัันธ์ข้ึ้�นในรัิฐวิัสิาหกิจำแต่ั้ลัะแห่ง ป็ริะกอบด้วัย์ 

กริริมการิริัฐวัิสิาหกิจำคนหน้�งเป็็นป็ริะธานกริริมการิ ผู่้แทน ฝ้่าย์นาย์จำ้างซื่้�งแตั้่งตั้ั�งจำากฝ้่าย์บริิหาริขึ้องริัฐวัิสิาหกิจำไม่น้อย์กวั่าห้าคนแตั้่ไม่เกินเก้าคน แลัะ

ผู่้แทนฝ้่าย์ลัูกจำ้างมีจำำานวันเท่ากับผู่้แทนฝ้่าย์นาย์จำ้าง มีวัาริะการิดำาริงตั้ำาแหน่งคริาวัลัะ 2 ป็ี นับตั้ั�งแตั้่วัันที �ได้ริับแตั้่งตั้ั �ง ชุดป็ัจำจำุบันดำาริงตั้ำาแหน่ง ตั้ั �งแตั้่ 

วัันที� 28 ตุั้ลัาคม 2562 ถ้ืงวัันที� 27 ตุั้ลัาคม 2564 มีกริริมการิ ริวัมทั�งสิิ�น 11 คน

รายชืี�อ ตำาแหน่ิงในิค์ณะกรรมูการกิจำการสัมูพัันิธ์

1. นางบุษักริ  ป็ริาบณศักดิ�                   กริริมการิ ธพัสิ. ป็ริะธานกริริมการิ

กริริมืการิผู้้�แทนฝ่่ายนายจ�าง

2. นาย์ไพับูลัย์์ พัลัป็ริะจัำกษ์ั กริริมการิ

3. นาย์วิัวััฒน์ อัศวัป็ยุ์กต์ั้กุลั กริริมการิ

4. นางสิาวัภคพัริ ช้อนทอง กริริมการิ

5. นาย์ชย์พัลั ลัาภศิริิ กริริมการิ

6. นางสิาย์ทอง พุ่ัมอิ�มผ่ลั กริริมการิแลัะเลัขึ้านุการิ เกษีัย์ณ 30 ก.ย์.63

กริริมืการิผู้้�แทนฝ่่ายล้กจ�าง

7. นาย์เจำษัฎา แสิงไพัโริจำน์ กริริมการิ

8. นาย์ภคพัลั  ป็ริะทุมแก้วั กริริมการิ

9. นางสิาวัจิำโริบลั สุิพัริริณพังศ์ กริริมการิ

10.นางวิัภาวีั สุิริเจำริิญเวัชกุลั กริริมการิ

11.นางสิาวัณัฐธิดา ชุณศาสิตั้ร์ิ กริริมการิ

รายละเอียดำการเปลี�ยนิแปลงกรรมูการกิจำการสัมูพัันิธ์

1. นางสิาวัอมริรัิตั้น์ กลัำ�าพัลับ                                      ป็ฏิิบัติั้หน้าที�ป็ริะธานกริริมการิ ถ้ืงวัันที� 22 พัฤษัภาคม 2563

2. นางบุษักริ ป็ริาบณศักดิ�                                           ป็ฏิิบัติั้หน้าที�ป็ริะธานกริริมการิ ตัั้�งแต่ั้วัันที� 29 กริกฎาคม 2563

3. นาย์สุิริกิจำ เม่องแก้วั                                               ป็ฏิิบัติั้หน้าที�กริริมการิ ถ้ืงวัันที� 23 มิถุืนาย์น 2563

4. นางสิาย์ทอง พุ่ัมอิ�มผ่ลั                                            ป็ฏิิบัติั้หน้าที�กริริมการิ ถ้ืงวัันที� 30 กันย์าย์น 2563

5. นางสิาวัณัฐธิดา ชุณศาสิตั้ร์ิ                                       ป็ฏิิบัติั้หน้าที�กริริมการิ ตัั้�งแต่ั้วัันที� 24 มิถุืนาย์น 2563

69 รายงานิประจำำาปี 2563



 คณะกริริมการิกิจำการิสัิมพัันธ์ กำาหนดให้มีการิป็ริะชุมอย่์างน้อย์เด่อนลัะ 1 ครัิ�ง โดย์มีองค์ป็ริะชุมไม่น้อย์กว่ัาก้�งหน้�งขึ้องจำำานวันกริริมการิ สิำาหรัิบปี็ 2563 

มีการิป็ริะชุมทั�งสิิ�น 5 ครัิ�ง 

อำานิาจำหน้ิาที�

 รายชืี�อ ตำาแหน่ิงในิค์ณะกรรมูการ ประเมิูนิผลการปฏิิบััติงานิและพิัจำารณา

ค่์าตอบัแทนิข้องกรรมูการผู้จัำดำการ ธพัส.

1. นาย์ชลััช  ชินธริริมมิตั้ร์ิ                         กริริมการิ ธพัสิ. ป็ริะธานกริริมการิ

2. นาย์ทวัารัิฐ สูิตั้ะบุตั้ริ                            กริริมการิ ธพัสิ กริริมการิ

3. นางศิริิพัริ นพัวััฒนพังศ์                         กริริมการิ ธพัสิ. กริริมการิ

รายละเอียดำการเปลี�ยนิแปลงกรรมูการประเมิูนิผลการปฏิิบััติงานิและพิัจำารณา
ค่์าตอบัแทนิข้องกรรมูการผู้จัำดำการ ธพัส. ระหว่างปี 2563

1. นาย์ธริริมนิตั้ย์์ สุิมันตั้กุลั                                           ป็ฏิิบัติั้หน้าที�กริริมการิ ถ้ืงวัันที� 29 เมษัาย์น 2563

2. นางศิริิพัริ นพัวััฒนพังศ์                                            ป็ฏิิบัติั้หน้าที�กริริมการิ ตัั้�งแต่ั้วัันที� 2 มิถุืนาย์น 2563
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 1. พัิจำาริณาให้ควัามเห็นเกี�ย์วักับการิป็ริับป็ริุงป็ริะสิิทธิภาพัใน 

     การิดำาเนินงานขึ้องรัิฐวิัสิาหกิจำตั้ลัอดจำนส่ิงเสิริิม แลัะพััฒนาการิ 

         แริงงานสัิมพัันธ์

 2. หาทางป็ริองดองแลัะริะงับข้ึ้อขัึ้ดแย้์งในรัิฐวิัสิาหกิจำนั�น

 3. พัิจำาริณาป็ริับป็ริุงริะเบีย์บขึ้้อบังคับในการิทำางาน อันจำะเป็็น 

         ป็ริะโย์ชน์ต่ั้อนาย์จ้ำาง ลูักจ้ำางแลัะรัิฐวิัสิาหกิจำนั�น

 4. ป็ริ้กษัาหาริ่อเพั่ �อแก้ป็ัญหาตั้ามคำาริ้องทุกขึ้์ขึ้องลัูกจำ้างหริ่อ 

         สิหภาพัแริงงานริวัมถ้ืงการิร้ิองทุกข์ึ้ที�เกี�ย์วักับการิลังโทษัทางวิันัย์

 5. ป็ร้ิกษัาหาร่ิอเพ่ั�อพิัจำาริณาป็รัิบป็รุิงสิภาพัการิจ้ำาง

ตั้ามมาตั้ริา 23 แห่งพัริะริาชบัญญัติั้แริงงานรัิฐวิัสิาหกิจำสัิมพัันธ์ พั.ศ. 2543 ดังนี�

8. ค์ณะกรรมูการประเมิูนิผลการปฏิิบััติงานิและพิัจำารณาค่์าตอบัแทนิข้องกรรมูการผู้จัำดำการ ธพัส. 

 คณะกริริมการิ ธพัสิ. เป็็นผู่้แตั้่งตั้ั�งคณะกริริมการิป็ริะเมินผ่ลัการิป็ฏิิบัตั้ิงานแลัะพัิจำาริณาค่าตั้อบแทนขึ้องกริริมการิผู่้จำัดการิ ธพัสิ. ซื่้�งแตั้่งตั้ั�งจำาก

กริริมการิ ธพัสิ. ผู้่ทริงคุณวุัฒิภาย์นอกตั้ามที�คณะกริริมการิ ธพัสิ. เห็นสิมควัริ ในปี็ 2563 มีกริริมการิริวัมทั�งสิิ�น 3 คน

 คณะกริริมการิป็ริะเมินผ่ลัการิป็ฏิิบัติั้งานแลัะพิัจำาริณาค่าตั้อบแทนขึ้องกริริมการิผู้่จัำดการิ ธพัสิ. กำาหนดให้มีการิป็ริะชุมอย์่างน้อย์ป็ีลัะ 2 คริั�ง โดย์มี

องค์ป็ริะชุมไม่น้อย์กว่ัาก้�งหน้�งขึ้องจำำานวันกริริมการิ สิำาหรัิบปี็ 2563 มีการิป็ริะชุมทั�งสิิ�น 3 ครัิ�ง

 1. พัิจำาริณากลัั�นกริองแผ่นงานขึ้องกริริมการิผู่้จำัดการิ ก่อนนำา 

     เสินอคณะกริริมการิ ธพัสิ. ให้ควัามเห็นชอบ

 2. กำาหนดหลัักเกณฑ์์วิัธีการิป็ริะเมินผ่ลัการิป็ฏิิบัติั้งานแลัะหลัักเกณฑ์์ 

     การิจ่ำาย์ค่าตั้อบแทนขึ้องกริริมการิผู้่จัำดการิ ตั้ามกริอบริะย์ะเวัลัา 

         ในสิัญญา เพั่�อนำาเสินอคณะกริริมการิ ธพัสิ. ให้ควัามเห็นชอบ  

         แลัะให้มีการิทบทวันเป็็นป็ริะจำำาทุกปี็

 3. กำาหนดตั้ัวัชี�วััด (KPI) สิำาหริับป็ริะเมินผ่ลัการิป็ฏิิบัตั้ิงานขึ้อง 

         กริริมการิผู่ ้จำ ัดการิอย์่างชัดเจำนเป็็นริูป็ธริริมตั้ั �งแตั้่ตั้ ้นป็ี  

     โดย์คำาน้งถื้งเป็้าหมาย์ริะดับควัามสิำาเริ็จำ (Benchmark)  

     ขึ้องเป็้าหมาย์หริ่อพัันธกิจำ อันเป็็นควัามริับผ่ิดชอบขึ้อง 

         กริริมการิผู่้จำัดการิให้เกิดป็ริะสิิทธิภาพัในการิบริิหาริจำัดการิ 

         อย่์างแท้จำริิง เพ่ั�อนำาเสินอคณะกริริมการิ ธพัสิ. ให้ควัามเห็นชอบ

 4. ป็ริะเมินผ่ลัการิป็ฏิิบัตั้ิงานขึ้องกริริมการิผู่้จำัดการิ ตั้ามริะย์ะเวัลัา 

         แลัะตั้ัวัชี �วั ัดที �กำาหนดไวั้ก่อนนำาเสินอคณะกริริมการิ ธพัสิ.  

     ให้ควัามเห็นชอบ

 5. เสินออัตั้ริาค่าตั้อบแทนขึ้องกริริมการิผู้่จัำดการิ ต่ั้อคณะกริริมการิ ธพัสิ.

 6. เปิ็ดเผ่ย์ริาย์งานการิดำาเนินงานขึ้องคณะกริริมการิป็ริะเมินผ่ลัฯ  

         ในริาย์งานป็ริะจำำาปี็

 7. ดำาเนินการิอ่�น ๆ ตั้ามที�คณะกริริมการิ ธพัสิ. มอบหมาย์

อำานิาจำหน้ิาที�



ด้ำานิสารสนิเทศ
และการสื�อสาร

Information and Communication



 คณะกริริมการิบริิษััท ธนาริักษั์พััฒนาสิินทริัพัย์์ จำำากัด (ธพัสิ.) 

ตั้ริะหนักถื้งควัามสิำาคัญขึ้องการิบริิหาริจำัดการิสิาริสินเทศแลัะการิสิ่�อสิาริ อัน

เป็็นปั็จำจัำย์สิำาคัญในการิป็ฏิิบัติั้งานแลัะมีควัามมุ่งมั�นในการิบริิหาริจัำดการิให้มี

ป็ริะสิิทธิภาพัมากขึ้้�น โดย์ในริะหวั่างป็ี 2563 ได้มีการิเป็ลัี�ย์นแป็ลังกริริมการิ

บริิหาริจัำดการิสิาริสินเทศแลัะการิส่ิ�อสิาริจำากเดิม ป็ริะกอบด้วัย์

 DAD Committee realizes that Information and Communication 

Management is the most important factor for establishing 

the guidelines of operations to determination to managing 

to be more efficient. In 2020, there were some changes to the 

previous Communication and Information Technology Steering 

Committee consisting of the committee as below;

รายงานิค่ณะกรรมการบริหารจัดำการสัารสันิเทิศและการส่ั�อสัาร 
บริษััทิ ธนิารักษ์ัพััฒนิาสิันิทิรัพัย์ จำากัดำ
Report of the Information and Communication Management Committee (ICMC)

ชืี�อ - สกุล ตำาแหน่ิงในิค์ณะกรรมูการการประเมิูนิผล

1. นาย์ป็กริณ์ อาภาพัันธ์ุ

    Mr. Pakorn Apaphant                         

ป็ริะธานกริริมการิ

Chairman

2. กริริมการิผู้่จัำดการิ ธพัสิ.

   Managing Director of DAD                      . 

กริริมการิ

Member

3. นาย์สุิธนัย์ ป็ริะเสิริิฐสิริริพ์ั

    Mr. Suthanai Prasertsan                         

กริริมการิ

Member

4. นางกริศิริิ พิัณรัิตั้น์

    Mrs. Kornsiri Pinnarat                            

กริริมการิ

Member

5. ผู้่อำานวัย์การิฝ่้าย์เทคโนโลัย์ีสิาริสินเทศ

    Director of Information Technology    

เลัขึ้นุการิ

Secretary

6. ผู้่จัำดการิส่ิวันริะบบเคร่ิอข่ึ้าย์สิาริสินเทศ  

   Information Network System Manager

ผู้่ช่วัย์เลัขึ้านุการิ

Assistant secretary

  เป็็นคณะกริริมการิบริิหาริจัำดการิสิาริสินเทศแลัะการิส่ิ�อสิาริชุดใหม่ตั้ามคำาสัิ�ง

คณะกริริมการิบริิษััท ธนารัิกษ์ัพััฒนาสิินทรัิพัย์์ จำำากัด สัิ�ง ณ วัันที� 2 มิถุืนาย์น 

พั.ศ. 2563 โดย์มีองค์ป็ริะกอบ ดังนี�

To be the new Information and Communication Steering Committee, 

Board of Directors of Dhanarak Asset Development Co., Ltd. (DAD) 

appointed in June 2nd, 2020, the following committee:
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ชืี�อ - สกุล ตำาแหน่ิงในิค์ณะกรรมูการการประเมิูนิผล

1.  นาย์ป็กริณ์ อาภาพัันธ์ุ

     Mr. Pakorn Apaphant                         

ป็ริะธานกริริมการิ

Chairman

2.  นางอุษัามาศ ร่ิวัมใจำ

     Mrs. Usamas Ruamjai 

กริริมการิ

Member

3.  กริริมการิผู้่จัำดการิ ธพัสิ. 

     DAD Managing Director

กริริมการิ

Member

4.  นาย์พัริเทพั อนุสิสิรินิติั้สิาริ

     Mr. Pornthep Anussornnitisarn                            

กริริมการิ

Member

5.  นางสิาวัธิดารัิธ ธนภริริคภวิัน

     Miss Thidarat Thanapakpawin                         

กริริมการิ

Member

6.  ริองกริริมการิผู้่จัำดการิ  (นาย์ธีธัช สุิขึ้สิะอาด)  

     Deputy Managing Director  (Mr. Titus Suksaard)                              

เลัขึ้านุการิ

Secretary

 The Communication and Information Technology 

Steering Committee for the Fiscal Year 2020 held 6 meetings 

to implement roles, duties, and responsibilities. This is a 

mechanism for regulating and scrutinizing the management 

of information and communication to be effective in     ac-

cordance with the vision of DAD and its powers and duties 

which are:

 คณะกริริมการิบริิหาริจัำดการิสิาริสินเทศแลัะการิส่ิ�อสิาริ ปี็บัญชี 2563 

ได้มีการิป็ริะชุมริวัม 6 ครัิ�ง เพ่ั�อดำาเนินงานตั้ามบทบาทหน้าที�แลัะควัามรัิบผิ่ดชอบ 

ซ้ื่�งเป็็นกลัไกในการิกำากับดูแลัแลัะพิัจำาริณากลัั�นกริองการิบริิหาริจัำดการิสิาริสินเทศ 

แลัะการิสิ่�อสิาริให้เป็็นไป็อย์่างมีป็ริะสิิทธิภาพั แลัะสิอดคลั้องกับวัิสิัย์ทัศน์ 

ขึ้อง ธพัสิ. ตั้ามอำานาจำหน้าที� ดังนี �
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1. กำาหนดทิศทางแลัะนโย์บาย์การิบริิหาริจำัดการิสิาริสินเทศ            

แลัะการิสิ่�อสิาริขึ้อง ธพัสิ. ให้เป็็นไป็อย์่างมีป็ริะสิิทธิภาพั              

แลัะสิอดคล้ัองกับวิัสัิย์ทัศน์ขึ้อง ธพัสิ.

2. กำากับดูแลัการิบริิหาริโคริงการิด้านเทคโนโลัย์ีสิาริสินเทศ   

แลัะการิส่ิ�อสิาริให้เป็็นไป็ตั้ามแผ่นแลัะเป้็าหมาย์ขึ้อง ธพัสิ.

3. พัิจำาริณากลัั�นกริองนโย์บาย์แลัะแนวัป็ฏิิบัตั้ิด้านเทคโนโลัย์ี 

ดิจิำทัลั เพ่ั�อนำาเสินอคณะกริริมการิ ธพัสิ. พิัจำาริณา

4. พิัจำาริณากลัั�นกริอง ทบทวันแผ่นป็ฏิิบัติั้การิดิจิำทัลัริะย์ะ 5 ปี็ 

แลัะงบป็ริะมาณ เพ่ั�อนำาเสินอคณะกริริมการิ ธพัสิ. พิัจำาริณา

5. พัิจำาริณากลัั�นกริอง ทบทวันแผ่นป็ฏิิบัตั้ิการิดิจำิทัลัป็ริะจำำาป็ี 

ในกริณีที�ตั้้องจำัดทำาโคริงการิแลัะงบป็ริะมาณเพัิ�มเตั้ิมจำาก 

แผ่นที�ได้รัิบอนุมัติั้ เพ่ั�อนำาเสินอคณะกริริมการิ ธพัสิ. พิัจำาริณา

6. พิัจำาริณาทบทวันแผ่นป็ฏิิบัติั้การิดิจิำทัลัป็ริะจำำาปี็ภาย์ใต้ั้กริอบ 

งบป็ริะมาณขึ้องกลัุ่มโคริงการิที�ได้ริับอนุมัตั้ิ แลัะนำาเสินอ 

คณะกริริมการิ ธพัสิ. ทริาบ

7. ให้คำาป็ร้ิกษัาแนะนำา แลัะแก้ไขึ้ปั็ญหาอุป็สิริริคที�เกี�ย์วัข้ึ้องกับ

การิดำาเนินงานด้านเทคโนโลัยี์สิาริสินเทศแลัะการิส่ิ�อสิาริขึ้อง 

ธพัสิ.

1. Establishing effective directions and policies of 

the information and communication technology 

of DAD to be in alignment with DAD’s vision.

2. Governing and managing the information and 

communication technology to meet with plans 

and goals of DAD.

3. Considering and scrutinizing digital technology 

policies and practices to be presented to the DAD 

committee. 

4. Considering and reviewing the five-year digital action 

plan and budget for submission to the DAD committee 

for consideration.

5. Considering and reviewing the annual digital action 

plan in case of additional projects and budgets that 

need to be approved and presented to the Steering 

Committee for consideration. 

6. Reviewing the annual digital action plan with in 

thebudget framework of the approved project group 

and presenting it to the DAD committee for 

acknowledgment.

7. Providing consultation, advice and solving problems 

and obstacles related to the operation of the information 

and communication technology of DAD. 



Nowadays, Information Technology (IT) plays an important and driving 

role in business operations in many organizations. The Information 

and Communication Technology Steering Committee established 

guidelines and policies in 2020 by developing and applying information 

technology to manage and to concretely provide services to internal 

and external stakeholders. Consequently, the operations and           

management will be more efficient with a higher level of satisfaction. 

It also foresees the development and increase of the knowledge of 

the executives and employees of DAD by preparing electronic content 

for online learning and organizing an exhibition that improves the  

executives and employees of DAD to apply the acquired knowledge 

to work more efficiently. 

  In the development of digital technology systems for 

disseminating information to internal and external stakeholders, 

DAD has developed ‘Soonratchakarn Pharuay” to serve as a service 

channel to provide information about the lease of space in The 

Government Complex Commemorating His Majesty The King’s 

80th Birthday Anniversary, 5th December, B.E. 2550, to request for 

space rental via the website of Dhanarak Asset Development 

Company Limited (www.dad.co.th), to update news and activities 

on the website of Dhanarak Asset Development Co., Ltd. (DAD) 

and website of The Government Complex Commemorating His 

Majesty The King’s 80th Birthday Anniversary, 5th December, B.E. 

2550 (www.governmentcomplex.com), Facebook of Dhanarak Asset 

Development Co., Ltd. and Facebook of (Government Complex) 

to be up-to-date and convenient to access for information. As well as 

to be a contact channel for additional inquiry and more information.

 ปั็จำจุำบัน เทคโนโลัย์ีสิาริสินเทศ (Information Technology : IT)  

ได้เข้ึ้ามามีบทบาท แลัะถูืกนำามาเป็็นตัั้วัขัึ้บเคล่ั�อนที�สิำาคัญต่ั้อการิดำาเนินธุริกิจำแลัะ

การิป็ฏิิบัตั้ิงานภาย์ในองค์กริเป็็นอย์่างมาก คณะกริริมการิบริิหาริจำัดการิ

สิาริสินเทศแลัะการิส่ิ�อสิาริได้กำาหนดทิศทางแนวันโย์บาย์ด้านสิาริสินเทศ 

ในป็ี พั.ศ. 2563  ด้วัย์การินำาเทคโนโลัย์ีสิาริสินเทศมาพััฒนาแลัะป็ริับใช้ใน

การิบริิหาริจำัดการิ แลัะการิให้บริิการิผู่้มีสิ่วันได้เสิีย์ทั�งภาย์ในแลัะภาย์นอก

อย์่างเป็็นรูิป็ธริริมซ้ื่�งส่ิงผ่ลัให้การิป็ฏิิบัติั้งานแลัะการิบริิหาริเกิดป็ริะสิิทธิภาพั

มากข้ึ้�น ริวัมถ้ืงงานบริิการิได้รัิบควัามพ้ังพัอใจำเพิั�มมากข้ึ้�นด้วัย์  อีกทั�งย์ังได้เล็ัง

เห็นถ้ืงการิพััฒนา เพิั�มพูันควัามรู้ิ โดย์การิจัำดทำาเน่�อหาอิเล็ักทริอนิกส์ิสิำาหรัิบ

การิเรีิย์นรู้ิแบบออนไลัน์ แลัะจัำดนิทริริศการิสิอดแทริกควัามรู้ิให้แก่ ผู้่บริิหาริ 

แลัะพันักงาน ธพัสิ. เพั่�อให้สิามาริถืนำาควัามริู้ที�ได้ไป็ป็ริะย์ุกตั้์ใช้ในการิทำางาน

ให้เกิดป็ริะสิิทธิภาพัย์ิ�งข้ึ้�น

 ในการิพััฒนาริะบบเทคโนโลัย์ีดิจำิทัลัสิำาหริับการิเผ่ย์แพัริ่ขึ้้อมูลั

ข่ึ้าวัสิาริไป็ยั์งผู้่มีส่ิวันได้เสีิย์ภาย์นอกนั�น ธพัสิ. ได้พััฒนาริะบบ “ศูนย์์ริาชการิฯ 

พัาริวัย์” เพ่ั�อเป็็นช่องทางการิให้บริิการิข้ึ้อมูลัริาย์ลัะเอีย์ดการิเช่าพ่ั�นที�ภาย์ใน

ศูนย์์ริาชการิเฉลัิมพัริะเกีย์ริตั้ิ ๘๐ พัริริษัา ๕ ธันวัาคม ๒๕๕๐ แลัะแจำ้ง

ควัามป็ริะสิงค์ขึ้อเช่าใช้พ่ั�นที�ผ่่านทางหน้าเว็ับไซื่ต์ั้ บริิษััท ธนารัิกษ์ัพััฒนาสิินทรัิพัย์์ 

จำำากัด  (www.dad.co.th)  แลัะมีการิป็รัิบป็รุิงข้ึ้อมูลัข่ึ้าวัสิาริกิจำกริริมต่ั้าง ๆ  ทางเว็ับไซื่ต์ั้ 

บริิษััท ธนารัิกษ์ัพััฒนาสิินทรัิพัย์์ จำำากัด แลัะเว็ับไซื่ต์ั้ศูนย์์ริาชการิเฉลิัมพัริะเกีย์ริติั้ 

๘๐ พัริริษัา ๕ ธันวัาคม ๒๕๕๐ (www.governmentcomplex.com) เฟัซื่บุ�ก 

(Facebook) บริิษััท ธนารัิกษ์ัพััฒนาสิินทรัิพัย์์ จำำากัด แลัะ เฟัซื่บุ�ก (Facebook) 

ศูนย์์ริาชการิฯ แจำ้งวััฒนะ (Government Complex) ให้มีควัามทันสิมัย์

สิะดวักตั้่อการิเขึ้้าถื้งขึ้้อมูลัมีควัามเป็็นป็ัจำจำุบัน แลัะเป็็นช่องทางในการิตั้ิดตั้่อ

สิอบถืามขึ้อรัิบข้ึ้อมูลัเพิั�มเติั้มได้
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8. ส่ิงเสิริิมแลัะกำากับให้บุคลัากริมีควัามเข้ึ้าใจำในการิบริิหาริจัำดการิ

ข้ึ้อมูลัตั้ามกริอบธริริมาภิบาลัข้ึ้อมูลั

9. สิอบทานกฎบัตั้ริอย์่างน้อย์ปี็ลัะ 1 ครัิ�ง

10. แต่ั้งตัั้�งคณะทำางานตั้ามที�เห็นสิมควัริ

11. ริาย์งานผ่ลัการิป็ฏิิบัติั้งานให้คณะกริริมการิ ธพัสิ. เพ่ั�อทริาบ         

แลัะพิัจำาริณา

12. ป็ฏิิบัติั้งานอ่�นใดตั้ามที�คณะกริริมการิ ธพัสิ. มอบหมาย์

8. Encouraging and supervising personnel to have an  

understanding of information management in  

accordance with the data governance framework.

9. Reviewing the charter at least once a year.

10. Appointing a working group when it seems appropriate.

11. Reporting performance to the Steering Committee 

for acknowledgement or consideration. 

12. Performing other assignments as directed by the 

Steering Committee.
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(นายปกริณ์  อาภาพันธ์ุุ)  

(Mr. Pakorn Apaphant)
ป็ริะธานกริริมการิคณะกริริมการิบริิหาริ

จัำดการิสิาริสินเทศแลัะการิส่ิ�อสิาริ 

Chairman of the Information and

 Communication Management Committee                  

 ธพัสิ. ได้จัำดทำาโคริงการิให้บริิการิ Free WiFi ศูนย์์ริาชการิเฉลิัมพัริะเกีย์ริติั้ 

๘๐ พัริริษัา ๕ ธันวัาคม ๒๕๕๐ อาคาริรัิฐป็ริะศาสินภักดี (อาคาริ B) โดย์มีบันท้กข้ึ้อตั้กลัง

(MOU) ควัามริ่วัมม่อกับ บริิษััท กสิท โทริคมนาคม จำำากัด (มหาชน) แลัะ 

บริิษััท ทีโอที จำำากัด (มหาชน) เพั่�อให้บริิการิอินเทอริ์เน็ตั้ไริ้สิาย์ (WiFi) ที�มี   

ป็ริะสิิทธิภาพัควัามเริ็วัสิูงแลัะคุณภาพัที�เช่�อถื่อได้ตั้ามนโย์บาย์ไทย์แลันด์ 4.0 

สิำาหรัิบใช้ในการิส่ิบค้นข้ึ้อมูลัหร่ิอใช้ในการิติั้ดต่ั้อส่ิ�อสิาริได้อย์่างทั�วัถ้ืง อันเป็็น

การิสิ่งเสิริิมให้เกิดการิเริีย์นริู้แลัะพััฒนาตั้นเองได้อย์่างไม่มีขึ้้อจำำากัดสิะดวัก 

แลัะริวัดเร็ิวัให้แก่หน่วัย์งานต่ั้าง ๆ ร้ิานค้าแลัะป็ริะชาชนทั�วัไป็

 อีกทั�งยั์งได้พััฒนาแลัะป็รัิบป็รุิงริะบบเทคโนโลัยี์ดิจิำทัลัภาย์ใน ธพัสิ.

ให้สิอดคลั้องกับกริะบวันการิทำางานในป็ัจำจำุบัน 

เพั่�อเพัิ�มป็ริะสิิทธิภาพัแลัะ ควัามริวัดเร็ิวัในการิทำางาน เช่น ป็รัิบป็รุิงริะบบสิาริบริริ

ณอิเล็ักทริอนิกส์ิ (e-Saraban)พััฒนาบทเริีย์นอิเลั็กทริอนิกสิ์ (e-Learning) 

ได้แก่  หลัักสิูตั้ริการิกำากับดูแลั

กิจำการิที�ดี (CG) 2563  แลัะหลัักสูิตั้ริจำริริย์าบริริณในการิดำาเนินธุริกิจำ

 ด้านควัามป็ลัอดภัย์การิรัิกษัาควัามมั�นคงป็ลัอดภัย์ไซื่เบอร์ินั�น ธพัสิ. 

จัำดให้มีมาตั้ริการิรัิกษัาควัามมั�นคงควัามป็ลัอดภัย์ทางไซื่เบอร์ิที�รัิดกุมแลัะเตั้รีิย์ม 

ควัามพัริ้อมริับม่อภัย์คุกคามริูป็แบบตั้่าง ๆ ที�อาจำเกิดข้ึ้�นโดย์จัำดทำา โคริงการิ 

Upgrade Next Generation Endpoint Security เพั่�อจำัดหาเคริ่�องม่อแลัะ

อุป็กริณ์ในการิป็้องกันแลัะวัิเคริาะห์ภัย์คุกคามทางไซื่เบอริ์ริวัมถื้งจำัดทำา 

โคริงการิ Service Monitoring and Analysis เพั่�อป็้องกันการิเป็ลัี�ย์นแป็ลัง

การิตัั้�งค่าขึ้องริะบบจำากมัลัแวัร์ิ (Malware) หร่ิอผู้่ไม่ป็ริะสิงค์ดี โดย์ทั�ง 2 โคริงการิ

มีควัามป็ลัอดภัย์สิอดคลั้องกับนโย์บาย์การิริักษัาควัามมั �นคงป็ลัอดภัย์ 

ไซื่เบอร์ิ (Cyber Security) 

 ธพัสิ. ได้จำัดทำาโคริงการิ Service Management เพั่�อการิบริิหาริ

จัำดการิเคร่ิ�องแม่ข่ึ้าย์ให้มีป็ริะสิิทธิภาพัมากย์ิ�งข้ึ้�น แลัะจัำดทำาโคริงการิ Private 

Cloud เพั่�ออำานวัย์ควัามสิะดวักในการิเขึ้้าใช้งานริะบบเทคโนโลัย์ีสิาริสินเทศ

จำากภาย์นอก ผ่่านการิเช่�อมต่ั้อที�ป็ลัอดภัย์แลัะเช่�อถ่ือได้ตั้ามมาตั้ริฐานสิากลั

 นอกจำากนี� ธพัสิ. ได้จำัดกิจำกริริม CG DAY ป็ริะจำำาป็ี 2563 โดย์มี

การิให้ควัามริู้เกี�ย์วักับพัริะริาชบัญญัตั้ิคุ้มคริองขึ้้อมูลัสิ่วันบุคคลั พั.ศ. 2562 

ซื่้�งเป็็นเริ่�องใกลั้ตั้ัวั เพั่�อให้คณะกริริมการิ ผู่้บริิหาริ ตั้ลัอดจำนพันักงาน ธพัสิ. 

ได้เรีิย์นรู้ิเน่�อหาผ่่านกิจำกริริม แล้ัวัสิามาริถืนำาไป็ป็ริะย์ุกต์ั้ใช้กับการิทำางานขึ้อง

ตั้นเองได้ทันทีแลัะเป็็นการิสินับสินุนให้เกิดการิเรีิย์นรู้ิแบบทั�วัถ้ืงทั�งองค์กริ

 จำากควัามทุ่มเทขึ้องคณะกริริมการิ ธพัสิ. ที�ให้ควัามสิำาคัญในการิ

พััฒนาองค์กริมาอย์่างตั้่อเน่�องสิำาหริับการิเพัิ�มป็ริะสิิทธิภาพัด้านสิาริสินเทศ 

สิ่งผ่ลัให้ ผู่้บริิหาริ แลัะพันักงาน ธพัสิ. มีขึ้วััญแลัะกำาลัังใจำ มีควัามมุ่งมั�นใน

การิดำาเนินงานเพั่�อพััฒนาองค์กริให้มีป็ริะสิิทธิภาพัแลัะมีการิเตั้ิบโตั้อย์่าง

ย์ั�งย์่นต่ั้อไป็

 DAD established a project to provide Free WiFi service 

at The Government Complex Commemorating His Majesty The 

King’s 80th Birthday Anniversary, 5th December, B.E. 2550, 

Rattaprasasanabhakdi Building (Building B) and signed memorandum 

of agreement (MOU) in cooperation with CAT Telecom Public 

Company Limited and TOT Public Company Limited, to provide 

wireless Internet service (WiFi) with high performance, speed and 

reliable quality in accordance with Thailand 4.0 policy to be 

used for information retrieval, to communicate thoroughly, to 

promote self-learning and development without limitations. 

Making it convenient and fast for various departments, shops 

and the general public.

 It has also developed and improved the digital technology 

system within DAD to be in line with the current work processes. The 

improved digital technology system increases the efficiency and speed 

of work such as improvement of the electronic document system 

(e-Saraban). Development of the e-Learning course including the Good 

Corporate Governance (CG) Program 2020 and Business Ethics Course. 

 In terms of cyber security, DAD provides strictly cyber security 

control and strategies for various types of threats by implementing 

upgraded Next-Generation Endpoint Security Program which provides 

tools and equipment that prevent and analyze cyber threats, service 

monitoring and analysis of projects to prevent changes in system settings 

from malware (Malware) or malicious users and to ensure that projects 

are secure and in line with the cyber security policy.

 DAD has created the Service Management Project to 

manage the server to be more effective and implemented a Private 

Cloud Projection to facilitate the access of external information 

and technology system through a secure and reliable connection 

according to international standards.

 In addition, DAD has organized the CG DAY activities in 

2020 that provided knowledge about the Personal Data Protection 

Act B.E. 2562 (2019). It is an important matter for the board of 

directors, executives, and DAD employees to learn the content 

through activities that can be applied to their work and also supports 

learning across the organization.

 The dedication of the board of directors, executives and 

staff which gives the importance to continual focus on organizational 

development and for enhancing efficiency in information technology 

provided the encouragement and increases morale among staff and 

executives of DAD. It shows strong determination for organizational 

development of efficiency and sustainable growth.
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 บริิษััท ธนาริักษั์พััฒนาสิินทริัพัย์์ จำำากัด (ธพัสิ.) ป็ริับป็ริุงริะบบ

สิาริบริริณอิเลั็กทริอนิกสิ์ให้สิอดคลั้องกับกริะบวันการิทำางานในป็ัจำจำุบัน แลัะ

เพัิ�มควัามย์่ดหย์ุ่นในการิให้ผู่้ตั้ริวัจำเอกสิาริ หริ่อผู่้อนุมัตั้ิเอกสิาริสิามาริถืแก้ไขึ้

ขึ้้อควัามในเอกสิาริเองได้ ริวัมถื้งการิสิริ้างแลัะป็ริับเป็ลัี�ย์นเสิ้นทางเอกสิาริ

นอกเหน่อจำากเส้ินทางเอกสิาริหลััก โดย์ริะบบริองรัิบการิสิร้ิางเอกสิาริติั้ดตั้าม

สิถืานะเอกสิาริ การิจัำดเก็บเอกสิาริ แลัะค้นหาเอกสิาริในรูิป็แบบอิเล็ักทริอนิกส์ิ 

เพั่�อสิะดวักในการิดำาเนินงานด้านเอกสิาริ ลัดขึ้ั�นตั้อนการิทำางาน โดย์ การินำา

เทคโนโลัยี์สิาริสินเทศมาช่วัย์ในการิป็ฏิิบัติั้งานอย่์างมีป็ริะสิิทธิภาพัผ่่านช่องทาง

เว็ับบริาวัเซื่อร์ิ (Web Browser) แลัะริองริับการิทำางานบนอุป็กริณ์เคริ่ �อง 

คอมพิัวัเตั้อร์ิ สิมาร์ิทโฟัน แลัะแท็บเล็ัตั้อีกทั�งย์ังมีการิจัำดหาเคร่ิ�องคอมพิัวัเตั้อร์ิ

แม่ขึ้่าย์ (Server) เพั่�อใช้สิำาหริับการิให้บริิการิริะบบสิาริบริริณอิเลั็กทริอนิกสิ์

ให้มีป็ริะสิิทธิภาพัมากย์ิ�งข้ึ้�น

ระบับัสารบัรรณอิเล็กทรอนิิกส์
(e-Saraban)

ระบับัศูนิย์ราชีการฯ พัารวย
(e-Reservation)

 บริิษััท ธนาริักษั์พััฒนาสิินทริัพัย์์ จำำากัด (ธพัสิ.) ในฐานะผู่้บริิหาริ

จำัดการิศูนย์์ริาชการิเฉลัิมพัริะเกีย์ริตั้ิ ๘๐ พัริริษัา ๕ ธันวัาคม ๒๕๕๐ ได้เป็ิด

ให้บริิการิพั่ �นที �เช่าแก่ริ้านค้าแลัะผู่ ้ที �สินใจำเขึ้้ามาจำัดกิจำกริริมเชิงพัาณิชย์์

บริิเวัณชั�น 1 แลัะชั�น 2 อาคาริริาชบุริีดิเริกฤทธิ� (อาคาริ A) แลัะอาคาริริัฐ

ป็ริะศาสินภักดี (อาคาริ B) เพั่�ออำานวัย์ควัามสิะดวักในการิเขึ้้าถื้งขึ้้อมูลัพั่�นที�

เช่าในริูป็แบบอิเลั็กทริอนิกสิ์ แลัะสิอดริับนโย์บาย์การิให้บริิการิภาคริัฐผ่่าน

ริะบบดิจำิทัลั ธพัสิ. จำ้งได้พััฒนาริะบบ “ศูนย์์ริาชการิฯ พัาริวัย์” เพั่�อเป็็นช่อง

ทางให้บริิการิข้ึ้อมูลัริาย์ลัะเอีย์ดการิเช่าพ่ั�นที�ภาย์ในศูนย์์ริาชการิเฉลิัมพัริะเกีย์ริติั้ 

๘๐ พัริริษัา ๕ ธันวัาคม ๒๕๕๐ แลัะแจ้ำงควัามป็ริะสิงค์ขึ้อเช่าใช้พ่ั�นที�ผ่่านทาง

หน้าเวั็บไซื่ตั้์ บริิษััท ธนาริักษั์พััฒนาสิินทริัพัย์์ จำำากัด (www.dad.co.th)

ผ่่านช่องทางเว็ับบริาวัเซื่อร์ิ (Web Browser) ซ้ื่�งริองรัิบการิทำางานผ่่านอุป็กริณ์

สิมาร์ิทโฟัน แท็บเล็ัตั้ แลัะคอมพิัวัเตั้อร์ิ โดย์ริะบบจำะแสิดงข้ึ้อมูลัเบ่�องต้ั้นขึ้อง

พ่ั�นที�เช่าบนแผ่นผั่งอัตั้โนมัติั้ตั้ามควัามต้ั้องการิขึ้องผู้่ที�สินใจำเช่าพ่ั�นที� แลัะเป็็น

ช่องทางการิเข้ึ้าถ้ืงข้ึ้อมูลัพ่ั�นที�เช่าพัาณิชย์์ได้อย่์างสิะดวักริวัดเร็ิวัอีกทั�งยั์งสิามาริถื

บันท้กจัำดเก็บข้ึ้อมูลัริวัมถ้ืงนำาข้ึ้อมูลัเหล่ัานั�นมาวิัเคริาะห์วัางแผ่นบริิหาริจัำดการิ

พ่ั�นที�เช่าในอนาคตั้อย์่างมีป็ริะสิิทธิภาพัต่ั้อไป็
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 บริิษััท ธนาริักษั์พััฒนาสิินทริัพัย์์ จำำากัด ได้ป็ริับป็ริุงการิให้บริิการิ

ข้ึ้อมูลัข่ึ้าวัสิาริทางเว็ับไซื่ต์ั้ ได้แก่เว็ับไซื่ต์ั้ บริิษััทธนารัิกษ์ัพััฒนาสิินทรัิพัย์์ จำำากัด 

(www.dad.co.th) แลัะ เวั็บไซื่ตั้์ศูนย์์ริาชการิเฉลัิมพัริะเกีย์ริตั้ิ ๘๐ พัริริษัา  

๕ ธันวัาคม ๒๕๕๐ (www.governmentcomplex.com) ให้มีควัามทันสิมัย์

ตั้ามเทรินด์เทคโนโลัยี์ สิะดวักแลัะง่าย์ ต่ั้อการิเข้ึ้าถ้ืงข้ึ้อมูลั แลัะอัพัเดทข้ึ้อมูลั

ต่ั้างๆให้มีควัามเป็็นปั็จำจุำบัน ได้แก่ ข่ึ้าวัป็ริะชาสัิมพัันธ์ ป็ริะกาศ เชิญชวันกิจำกริริม

ต่ั้าง ๆ ทั�งภาย์ในแลัะภาย์นอกองค์กริ อีกทั�งเป็็นการิส่ิงเสิริิมสิร้ิางภาพัลัักษัณ์ 

ที�ดีให้กับองค์กริ

เว็บัไซึ่ต์บัริษััท ธนิารักษ์ัพััฒนิาสินิทรัพัย์ จำำากัดำ 
และ ศูนิย์ราชีการเฉลิมูพัระเกียรติ ๘๐ พัรรษัา ๕ ธันิวาค์มู ๒๕๕๐

 บริิษััท ธนารัิกษ์ัพััฒนาสิินทรัิพัย์์ จำำากัด (ธพัสิ.) ได้เล็ังเห็นควัามสิำาคัญ

ขึ้องการิเผ่ย์แพัร่ิข้ึ้อมูลัข่ึ้าวัสิาริที�ถูืกต้ั้องแลัะเป็็นปั็จำจุำบันผ่่านช่องทางที�ผู้่รัิบทริาบ 

ข้ึ้อมูลัข่ึ้าวัสิาริใช้กันอย่์างแพัร่ิหลัาย์ จ้ำงได้เพิั�มช่องทางการิติั้ดต่ั้อส่ิ�อสิาริให้สิามาริถื 

ตั้อบโตั้้ แจำ้งแลัะริับขึ้้อมูลัจำากผู่ ้ริ ับบริิการิอีกช่องทาง ได้แก่ Facebook         

บริิษััท ธนารัิกษ์ัพััฒนาสิินทรัิพัย์์ จำำากัด แลัะศูนย์์ริาชการิเฉลิัมพัริะเกีย์ริติั้ โดย์มีการิ 

ป็ริับป็ริุงให้มีควัามทันสิมัย์ตั้ามกริะแสิเทคโนโลัย์ีสิะดวักง่าย์ตั้่อการิเข้ึ้าถ้ืงข้ึ้อมูลั 

แลัะมีควัามเป็็นป็ัจำจำุบัน ริองริับการิเขึ้้าใช้งานผ่่านทางอุป็กริณ์สิมาริ์ทโฟันแลัะ 

แท็บเล็ัตั้ อีกทั�งเป็็นการิส่ิงเสิริิมสิร้ิางภาพัลัักษัณ์ที�ดีให้กับองค์กริ

เฟิซึ่บุั�ก (Facebook)
 บัริษััท ธนิารักษ์ัพััฒนิาสินิทรัพัย์ จำำากัดำ 

และ ศูนิย์ราชีการเฉลิมูพัระเกียรติฯ
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บัทเรียนิอิเล็กทรอนิิกส์ e-Learning Courseware

 บริิษััท ธนารัิกษ์ัพััฒนาสิินทรัิพัย์์ จำำากัด (ธพัสิ.) ได้จัำดให้มีการิพััฒนา

บทเรีิย์นเพิั�มเติั้ม จำำานวัน 2 บทเรีิย์น ได้แก่ หลัักสูิตั้ริการิกำากับดูแลักิจำการิที�ดี 

(CG) 2563 แลัะหลัักสูิตั้ริจำริริย์าบริริณในการิดำาเนินธุริกิจำโดย์บทเรีิย์นดังกล่ัา

วัได้ริับควัามริ่วัมม่อจำากฝ้่าย์กฎหมาย์ในการินำาเน่�อหามาจำัดทำาเป็็นการิเริีย์น

ริู้ ผ่่านริะบบอิเลั็กทริอนิกสิ์ e-Learning หลัักสิูตั้ริตั้่าง ๆ ที�บริริจำุในริะบบ

อิเล็ักทริอนิกส์ิ e-Learning นี� สิามาริถืให้ผู้่บริิหาริแลัะเจ้ำาหน้าที�สิมัคริเข้ึ้าเรีิย์น 

ได้โดย์ไม่จำำากัดริะย์ะเวัลัาแลัะสิถืานที�เพ่ั�อให้สิอดคล้ัองกับการิริณริงค์ให้ ธพัสิ. 

เป็็นองค์กริแห่งการิเริีย์นริู้ แลัะป็ริะหย์ัดค่าใช้จำ่าย์ในเริ่�องการิจำัดอบริมให้

กับองค์กริ

 บริิษััท ธนารัิกษ์ัพััฒนาสิินทรัิพัย์์ จำำากัด ได้จัำดทำาโคริงการิให้บริิการิ 

Free WiFi ศูนย์์ริาชการิเฉลัิมพัริะเกีย์ริตั้ิ ๘๐ พัริริษัา ๕ ธันวัาคม ๒๕๕๐ 

อาคาริรัิฐป็ริะศาสินภักดี (อาคาริ B) โดย์มีบันท้กข้ึ้อตั้กลัง (MOU) ควัามร่ิวัมม่อ

กับ บริิษััท กสิท โทริคมนาคม จำำากัด (มหาชน) แลัะ บริิษััท ทีโอที จำำากัด (มหาชน) 

เพั่�อให้บริิการิอินเทอริ์เน็ตั้ไริ้สิาย์ (WiFi) ที�มีป็ริะสิิทธิภาพัควัามเริ็วัสิูงแลัะ

คุณภาพัที�เช่ �อถื่อได้ตั้ามนโย์บาย์ไทย์แลันด์ ๔.๐ ให้แก่หน่วัย์งานตั้่าง ๆ         

ร้ิานค้าป็ริะชาชนทั�วัไป็ภาย์ในอาคาริสิำาหริับใช้ในการิสิ่บค้นข้ึ้อมูลั หร่ิอใช้ใน 

การิติั้ดต่ั้อส่ิ�อสิาริได้อย่์างทั�วัถ้ืง อันเป็็นการิส่ิงเสิริิมให้เกิดการิเรีิย์นรู้ิแลัะพััฒนา 

ตั้นเองได้อย่์างไม่มีข้ึ้อจำำากัด สิะดวัก แลัะริวัดเร็ิวั 

โค์รงการให้บัริการ Free WiFi ศูนิย์ราชีการเฉลิมูพัระเกียรติ ๘๐ พัรรษัา
๕ ธันิวาค์มู อาค์ารรัฐประศาสนิภักดีำ (อาค์าร B) 
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จัำดำงานิสัมูมูนิาหลักสูตร CG DAY : PDPA พัระราชีบััญญัติคุ้์มูค์รอง
ข้้อมููลส่วนิบุัค์ค์ล (PDPA) พั.ศ. 2562

  บริิษััท ธนารัิกษ์ัพััฒนาสิินทรัิพัย์์ จำำากัด (ธพัสิ.) ได้จัำดกิจำกริริม CG DAY 

ป็ริะจำำาป็ี 2563 แลัะได้มีการิสิอดแทริกองค์ควัามริู้ในเริ่�องพัริะริาชบัญญัตั้ิ 

คุ้มคริองขึ้้อมูลัสิ่วันบุคคลั (PDPA) พั.ศ. 2562 ซื่้�งเป็็นเริ่�องใกลั้ตั้ัวัเริา เพั่�อให้

คณะกริริมการิ ผู้่บริิหาริ ตั้ลัอดจำนพันักงานธพัสิได้เรีิย์นรู้ิเน่�อหาผ่่านกิจำกริริม

แลั้วัสิามาริถืนำาไป็ป็ริะย์ุกตั้์ใช้กับการิทำางานขึ้องตั้ัวัเองได้ทันที แลัะเป็็นการิ 

สินับสินุนให้เกิดการิเรีิย์นรู้ิแบบทั�วัถ้ืงทั�งองค์กริ

ระบับัโค์รงข่้ายค์อมูพิัวเตอร์และค์วามู
ปลอดำภัยเทค์โนิโลยีดิำจิำทัล 

(Computer Networking & Cyber Security)

 อีกทั�งได้จัำดทำาโคริงการิ Service Management เพ่ั�อการิบริิหาริ

จัำดการิเคร่ิ�องแม่ข่ึ้าย์ให้มีป็ริะสิิทธิภาพัมากย์ิ�งข้ึ้�น

 บริิษััท ธนาริักษั์พััฒนาสิินทริัพัย์์ จำำากัด (ธพัสิ.) ได้ป็ริับป็ริุง

ริะบบโคริงข่ึ้าย์คอมพิัวัเตั้อร์ิใหม่ โดย์จัำดให้มีมาตั้ริการิรัิกษัาควัามมั�นคง

ควัามป็ลัอดภัย์ทางไซื่เบอร์ิที�รัิดกุมแลัะเตั้รีิย์มควัามพัร้ิอมรัิบม่อภัย์คุกคาม 

รูิป็แบบต่ั้างๆที�อาจำเกิดข้ึ้�น โดย์จัำดทำาโคริงการิ Upgrade Next Generation 

Endpoint Security เพั่�อจำัดหาเคริ่�องม่อแลัะอุป็กริณ์ในการิป็้องกัน 

แลัะวัิเคริาะห์ภัย์คุกคามทางไซื่เบอริ์ ริวัมถื้งจำัดทำาโคริงการิ Service 

Monitoring and Analysis เพ่ั�อป้็องกันการิเป็ลีั�ย์นแป็ลังการิตัั้�งค่าขึ้อง

ริะบบจำากมัลัแวัริ์หริ่อผู่้ไม่ป็ริะสิงค์ดี โดย์ทั�ง 2 โคริงการินั�นมีควัาม    

ป็ลัอดภัย์สิอดคลั้องกับนโย์บาย์การิริักษัาควัามมั�นคงป็ลัอดภัย์ไซื่เบอริ์ 

(Cyber Security)
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แลัะจัำดทำาโคริงการิ Privat Cloud เพ่ั�อเข้ึ้ามาใช้งานริะบบเทคโนโลัยี์สิาริสินเทศ

จำากภาย์นอก ผ่่านการิเช่�อมต่ั้อที�ป็ลัอดภัย์แลัะเช่�อถ่ือได้ตั้ามมาตั้ริฐานสิากลั
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นิโยบายว่ิาดำ�วิยค่วิามขัดำแย�งทิางผู้ลป้ระโยชิน์ิ

 ธพัสิ. มีเจำตั้นาริมณ์ในการิดำาเนินธุริกิจำอย์่างม่ออาชีพั โดย์ป็ฏิิบัตั้ิ

ตั้ามกฎหมาย์ ริะเบีย์บ แลัะขึ้้อบังคับขึ้องบริิษััทด้วัย์ควัามโป็ริ่งใสิ มีคุณธริริม

แลัะตั้ริวัจำสิอบได้ ตั้ามหลัักการิกำากับดูแลักิจำการิที�ดีที�วัางไวั้ จำ้งกำาหนดให้ถื่อ

เป็็นหน้าที �ขึ้องบุคลัากริ ธพัสิ. ทุกริะดับ ในการิหลัีกเลัี �ย์งการิเขึ้้าไป็มีสิ่วัน 

ได้เสีิย์หร่ิอมีส่ิวันเกี�ย์วัข้ึ้องกับการิดำาเนินงานแลัะกิจำกริริมใด ๆ ในลัักษัณะที�เป็็น 

การิขึ้ัดแย์้งทางผ่ลัป็ริะโย์ชน์กับ ธพัสิ. อันจำะสิ่งผ่ลัให้ ธพัสิ. เสิีย์ป็ริะโย์ชน์ 

หริ่อทำาให้การิป็ฏิิบัตั้ิงานมีป็ริะสิิทธิภาพัลัดลัง ด้วัย์เหตัุ้นี �เพั่ �อให้เกิดควัาม

โป็ร่ิงใสิแลัะเป็็นธริริมต่ั้อผู้่มีส่ิวันได้เสีิย์ทุกริาย์โดย์เท่าเทีย์มกัน ธพัสิ. จ้ำงได้กำาหนด 

หลัักป็ฏิิบัติั้เกี�ย์วักับควัามขัึ้ดแย์้งทางผ่ลัป็ริะโย์ชน์ ดังนี� 

 1. กริริมการิ ผู้่บริิหาริ แลัะพันักงาน ธพัสิ. ต้ั้องมีจิำตั้สิำาน้กในการิที�จำะ 

ป็ฏิิบัติั้หน้าที�อันเป็็นการิรัิกษัาผ่ลัป็ริะโย์ชน์ส่ิวันริวัมมากกว่ัาผ่ลัป็ริะโย์ชน์ส่ิวันตั้น 

อยู่์เสิมอ 

 2. กริริมการิ ผู่้บริิหาริ แลัะพันักงาน ธพัสิ. ตั้้องเป็ิดเผ่ย์แลัะนำาสิ่ง   

ขึ้้อมูลัสิ่วันได้เสิีย์ขึ้องตั้นแลัะผู่้ที �เกี �ย์วัขึ้้องเพั่�อให้ทริาบถื้งควัามสิัมพัันธ์แลัะ 

การิทำาธุริกิจำใด ๆ นอกบริิษััท ในลัักษัณะที�อาจำก่อให้เกิดควัามขึ้ัดแย์้งทาง 

ผ่ลัป็ริะโย์ชน์ทันทีที�มีการิทำาริาย์การิหริ่อเม่�อได้ริับการิแตั้่งตั้ั�งให้ทำาหน้าที�ใด ๆ 

พัร้ิอมทั�งต้ั้องดำาเนินการิตั้ริวัจำสิอบตั้นเอง (Declare) ตั้ามแบบริาย์งานควัามขัึ้ดแย้์ง 

ทางผ่ลัป็ริะโย์ชน์ที� ธพัสิ. กำาหนด อันเป็็นการิสิร้ิางควัามเช่�อมั�นให้แก่สิาธาริณชน 

ว่ัา ธพัสิ. มีการิกำากับดูแลักิจำการิที�ดีแลัะตั้ริวัจำสิอบเร่ิ�องดังกล่ัาวัอย่์างสิมำ�าเสิมอ โดย์ 

กำาหนดให้จัำดทำาริาย์งานควัามขัึ้ดแย้์งทางผ่ลัป็ริะโย์ชน์แลัะการิเกิดริาย์การิเกี�ย์วัโย์ง

กันตั้่อคณะกริริมการิ ธพัสิ. ริับทริาบอย์่างน้อย์ป็ีลัะ 1 คริั�ง  

 ในกริณีที�กริริมการิ ผู้่บริิหาริ หร่ิอพันักงานคนหน้�งคนใดมีส่ิวันได้ส่ิวันเสีิย์ 

หร่ิออาจำมีส่ิวันได้ส่ิวันเสีิย์กับ ผ่ลัป็ริะโย์ชน์ในเร่ิ�องที�กำาลัังมีการิพิัจำาริณาหร่ิออนุมัติั้

บุคคลัดังกล่ัาวัต้ั้องไม่เข้ึ้าร่ิวัมพิัจำาริณาหร่ิองดออกเสีิย์งในวัาริะที�มีควัามเกี�ย์วัข้ึ้อง 

หร่ิอมีส่ิวันได้เสีิย์ 

  3.  กริริมการิ ผู่้บริิหาริ แลัะพันักงาน ธพัสิ. ตั้้องหลัีกเลัี�ย์งการิทำา

ริาย์การิเกี �ย์วัโย์งกับตั้นเอง แลัะ/หริ่อผู่ ้ท ี �เก ี �ย์วัขึ้้องที �อาจำก่อให้เกิดควัาม 

ขึ้ัดแย์้งทางผ่ลัป็ริะโย์ชน์กับ ธพัสิ. แลัะไม่กริะทำาการิในลัักษัณะใด ๆ อันเป็็น 

การิขึ้ัดตั้่อผ่ลัป็ริะโย์ชน์ขึ้อง ธพัสิ. หริ่อแสิวังหาผ่ลัป็ริะโย์ชน์สิ่วันตั้น แลัะ/หริ่อ

ผู้่เกี�ย์วัข้ึ้อง

 4. การิที�กริริมการิผู้่จัำดการิแลัะผู้่บริิหาริ จำะอนุมัติั้การิเข้ึ้าทำาริาย์การิใด ๆ  

ตั้้องพัิจำาริณาด้วัย์ควัามโป็ริ่งใสิ เป็็นธริริม เหมาะสิม แลัะริอบคอบ โดย์คำาน้งถื้ง 

ผ่ลัป็ริะโย์ชน์สิูงสิุดขึ้อง ธพัสิ. เสิม่อนการิทำาริาย์การิกับบุคคลัภาย์นอก ริวัมทั�ง 

ต้ั้องป็ฏิิบัติั้ตั้ามกฎ ริะเบีย์บ ข้ึ้อบังคับ แลัะ ข้ึ้อกำาหนดขึ้อง ธพัสิ. ได้อย่์างคริบถ้ืวัน 

  5.  การิกริะทำาดังต่ั้อไป็นี�ซ้ื่�งเป็็นผ่ลัใหก้ริริมการิ      ผู้่บริิหาริ     แลัะพันกังาน 

ธพัสิ. ได้รัิบป็ริะโย์ชน์ทางการิเงินอ่�นนอกเหน่อจำากที�พ้ังได้ตั้ามป็กติั้ หร่ิอเป็็นเหตุั้ 

ให้ ธพัสิ. ได้ริับควัามเสิีย์หาย์ ให้สิันนิษัฐานวั่าเป็็นการิกริะทำาที�ขึ้ัดแย์้งกับผ่ลั 

ป็ริะโย์ชน์ขึ้อง ธพัสิ. อย่์างมีนัย์สิำาคัญ ดังนี�

 5.1 การิทำาธุริกริริมริะหวั่างบุคคลัที�เกี�ย์วัโย์ง กับ กริริมการิ ธพัสิ.  

      ผู่้บริิหาริ หริ่อผู่้ที �เก ี �ย์วัขึ้้อง โดย์มิได้เป็็นไป็ตั้ามหลัักเกณฑ์์

      ขึ้องการิทำาริาย์การิที�เกี�ย์วัโย์งกัน

 5.2 การิใช้ขึ้้อมูลัขึ้อง ธพัสิ. ที�ลั่วังริู้มา เวั้นแตั้่เป็็นขึ้้อมูลัที�สิามาริถื 

      เปิ็ดเผ่ย์ต่ั้อสิาธาริณชนแล้ัวั

 5.3 การิใช้สิินทรัิพัย์์ หร่ิอบริิการิอ่�น หร่ิอโอกาสิทางธุริกิจำขึ้อง ธพัสิ. 

 ริายการิที�เกี�ยว็โยงกัน หมาย์ถื้ง การิทำาริาย์การิริะหวั่าง ธพัสิ. 

กับบุคคลัที�เกี�ย์วัโย์งกันขึ้อง ธพัสิ.  

 บุคคลที�เกี�ยว็โยงกัน หมาย์ถื้ง บุคคลัที�อาจำทำาให้กริริมการิหริ่อ 

ผู้่บริิหาริขึ้อง ธพัสิ. มีควัามขึ้ัดแย์้งทางผ่ลัป็ริะโย์ชน์ในการิตั้ัดสิินใจำดำาเนินงาน

ว่ัาคำาน้งถ้ืง ป็ริะโย์ชน์ขึ้องบุคคลันั�นหร่ิอป็ริะโย์ชน์สูิงสุิดขึ้อง ธพัสิ. เป็็นสิำาคัญ ได้แก่

 1. กริริมการิ ผู่้บริิหาริ ผู่้ถื่อหุ้นริาย์ใหญ่ ผู่้มีอำานาจำควับคุมขึ้อง  

    ธพัสิ. ผู่ ้ที �จำะได้ริับการิเสินอให้เป็็นกริริมการิ หริ่อผู่ ้บริิหาริ  

    หริ่อผู่ ้มีอำานาจำควับคุม ริวัมทั�งผู่ ้เกี �ย์วัขึ้้องแลัะญาตั้ิสินิทขึ้อง

     บุคคลัดังกล่ัาวั

 2. นิตั้ิบุคคลัใด ๆ ที�มีผู่้ถื่อหุ้นริาย์ใหญ่หริ่อผู่้มีอำานาจำควับคุมเป็็น

     บุคคลัตั้าม 1.

 3. บุคคลัใด ๆ ที�พัฤติั้การิณ์บ่งชี�ได้ว่ัาเป็็นผู้่กริะทำาการิแทน หร่ิออยู่์ 

    ภาย์ใต้ั้อิทธิพัลัขึ้อง 1. แลัะ 2.

 4. กริริมการิขึ้องนิติั้บุคคลัที�มีอำานาจำควับคุมกิจำการิบริิษััท

 5. คู ่สิมริสิ บุตั้ริ หริ่อ บุตั้ริบุญธริริม ที�ย์ังไม่บริริลัุนิตั้ิภาวัะขึ้อง

    กริริมการิตั้าม 4.

 6. นิติั้บุคคลัที�บุคคลัตั้าม 4. หร่ิอ 5. มีอำานาจำควับคุมกิจำการิ

 7. บุคคลัใดที�กริะทำาการิด้วัย์ควัามเขึ้้าใจำ หริ่อควัามตั้กลังวั่าหาก  

     ธพัสิ. ทำาธุริกริริมที�ให้ป็ริะโย์ชน์ทางการิเงินแก่บุคคลัดังกลั่าวั  

     บุคคลัดังต่ั้อไป็นี�จำะได้รัิบป็ริะโย์ชน์ทางการิเงิน 

  7.1. กริริมการิขึ้อง ธพัสิ. 

  7.2. ผู้่บริิหาริขึ้อง ธพัสิ. 

  7.3. บุคคลัที�มีอำานาจำควับคุมกิจำการิ ธพัสิ. 

  7.4. กริริมการิขึ้องบุคคลัที�มีอำานาจำควับคุมกิจำการิ ธพัสิ. 

  7.5. คู่สิมริสิ บุตั้ริ หริ่อบุตั้ริบุญธริริมที�ย์ังไม่บริริลัุนิตั้ิ 

        ภาวัะขึ้องบุคคลัตั้าม 7.1 ถ้ืง 7.4

 ผู้้ �บริิห้าริ หมาย์ถื้ง กริริมการิผู่ ้จำ ัดการิ หริ่อผู่ ้ด ำาริงตั้ำาแหน่ง

ริะดับบริิหาริ 4 ริาย์แริกตั้่อจำากกริริมการิผู่ ้จำัดการิลังมาแลัะผู่ ้มีตั้ำาแหน่ง

เทีย์บเท่าริาย์ที� 4 ทุกริาย์ 

 ผู้้�ถ่ือหุ้�นริายให้ญ่ หมาย์ถื้ง ผู่ ้ถื่อหุ ้นทั �งทางตั้ริงหริ่อทางอ้อมใน

นิติั้บุคคลัใดเกินกว่ัาร้ิอย์ลัะ 10 ขึ้องจำำานวันหุ้นที�มีสิิทธิออกเสีิย์งขึ้องนิติั้บุคคลันั�น 

 ริายการิที�เกี�ยว็โยงกัน  แบ่งเป็็น 4 ป็ริะเภท ค่อ

 1. ริาย์การิค้าที�เป็็นธุริกิจำป็กติั้ ค่อ ริาย์การิธุริกริริมการิค้าเกี�ย์วักับ 

     สิินทรัิพัย์์/ บริิการิอันเป็็นธุริกิจำป็กติั้ขึ้อง ธพัสิ. ที�ทำาเป็็นป็ริะจำำา

     แลัะเป็็นไป็ตั้ามเง่�อนไขึ้การิค้าทั�วัไป็ เช่น การิซื่่�อขึ้าย์ผ่ลัิตั้ภัณฑ์์

     การิซ่ื่�อวััตั้ถุืดิบ การิให้บริิการิ เป็็นต้ั้น

 2. ริาย์การิเกี�ย์วักับสิินทรัิพัย์์หร่ิอบริิการิอ่�น

 3. ริาย์การิควัามช่วัย์เหลั่อทางการิเงินกับ ธพัสิ. เช่น เงินทุน

     หมุนเวัีย์นในริูป็เงินกู้ การิให้กู้ย์่มคำ�าป็ริะกัน เป็็นตั้้น ซื่้�ง ธพัสิ. 

     จำะตั้้องได้ริับผ่ลัตั้อบแทน เช่น ดอกเบี�ย์ตั้ามอัตั้ริาตั้ลัาด

 4. ริาย์การิที�เกี�ย์วัโย์งกันอ่�นนอกจำากริาย์การิตั้าม 1 ถ้ืง 3
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 ในการิทำางานอาจำเกิดสิถืานการิณ์ควัามขัึ้ดแย้์งริะหว่ัางผ่ลัป็ริะโย์ชน์

สิ่วันตั้นขึ้องกริริมการิ ผู่้บริิหาริ หริ่อพันักงาน กับผ่ลัป็ริะโย์ชน์ขึ้อง ธพัสิ.  

จ้ำงมีการิกำาหนดแนวัทางที�พ้ังป็ฏิิบัติั้ ดังนี�

 1. การิรัิบเงินห้ร่ิอปริะโยชื่น์ต์อบแทน

     กริริมการิ ผู่้บริิหาริแลัะพันักงานตั้้องไม่ริับเงินหริ่อป็ริะโย์ชน์ 

     ตั้อบแทนใด ๆ เป็็นการิสิ่วันตั้ัวัจำากลัูกค้าขึ้อง ธพัสิ. หริ่อจำาก 

     บุคคลัใดอันเน่�องจำากการิทำางานในนาม ธพัสิ. 

 2. การิปริะกอบธุุริกิจอ่�นนอกบริิษััท

     การิทำาธุริกิจำส่ิวันตัั้วัใด ๆ ขึ้องกริริมการิ ผู้่บริิหาริแลัะพันักงาน 

     ต้ั้องไม่กริะทบต่ั้อหน้าที� การิป็ฏิิบัติั้หน้าที�แลัะเวัลัาทำางานขึ้อง  

     ธพัสิ. แลัะห้ามป็ริะกอบธุริกิจำหร่ิอมีส่ิวันร่ิวัมในธุริกิจำใด อันเป็็น 

     การิแข่ึ้งขัึ้นกันไม่ว่ัากริริมการิ ผู้่บริิหาริ หร่ิอพันักงาน ไม่ว่ัาจำะ 

     ได้รัิบผ่ลัป็ริะโย์ชน์โดย์ตั้ริงหร่ิอโดย์ทางอ้อมก็ตั้าม 

 3. การิทำาธุุริกิจใด ๆ กับ ธุพส. 

     ห้ามกริริมการิ ผู้่บริิหาริแลัะพันักงานที�มีส่ิวันได้เสีิย์ทำาธุริกิจำใด ๆ  

     กับ ธพัสิ. ทั�งในนามคริอบครัิวัหร่ิอนิติั้บุคคลั เพ่ั�อป้็องกันควัาม 

     ขัึ้ดแย์้งทางผ่ลัป็ริะโย์ชน์

 4. การิรัิบของขวั็ญและการิเลี�ยงรัิบริองทางธุุริกิจ

     กริริมการิ ผู้่บริิหาริแลัะพันักงาน พ้ังหลีักเลีั�ย์งการิรัิบขึ้องขึ้วััญ 

     ทั �งที �เป็็นตั้ัวัเงินแลัะมิใช่ตั้ัวัเงินจำากคู ่ค้าหริ่อผู่ ้เกี �ย์วัขึ้้องกับ   

                ธุริกิจำขึ้อง ธพัสิ. เวั้นแตั้่ในเทศกาลัหริ่อป็ริะเพัณีนิย์มแต่ั้    

     ตั้้องมีมูลัค่าไม่เกิน 3,000 บาท ในกริณีที�ไม่สิามาริถืป็ฏิิเสิธ 

     แลัะตั้้องริับขึ้องขึ้วััญ ซื่้�งมีมูลัค่าเกินกวั่า 3,000 บาท ตั้้องแจำ้ง  

     ให้ผู่ ้บังคับบัญชาหริ่อเลัขึ้านุการิคณะกริริมการิกำากับดูแลั  

     กิจำการิแลัะควัามรัิบผิ่ดชอบต่ั้อสัิงคม เพ่ั�อนำาไป็เป็็นขึ้องริางวััลั 

     แก่พันักงาน  

      นโย์บาย์ฉบับนี� ได้รัิบควัามเห็นชอบโดย์มติั้คณะกริริมการิ ธพัสิ. 

คริั�งที� 5/2563  เม่ี �อวัันที� 27 พัฤษัภาคม 2563

บริิษััท ธุนารัิกษ์ัพัฒนาสินทรัิพย์ จำากัด

รายชืี�อกรรมูการ จำำานิวนิหุ้นิ
ณ วันิที� 31 ธ.ค์. 2563 หมูายเหตุ

นาย์ย์ุทธนา   หย์ิมการุิณ - (ไม่ได้ถ่ือหุ้น ธพัสิ.)

นางสิาวัอมริรัิตั้น์   กลัำ�าพัลับ - (ไม่ได้ถ่ือหุ้น ธพัสิ.)

นางอุษัามาศ   ร่ิวัมใจำ - (ไม่ได้ถ่ือหุ้น ธพัสิ.)

นางบุษักริ   ป็ริาบณศักดิ� - (ไม่ได้ถ่ือหุ้น ธพัสิ.)

นางสิาวัร่ิ�นวัดี   สุิวัริริณมงคลั - (ไม่ได้ถ่ือหุ้น ธพัสิ.)

นาย์ธริริมนิตั้ย์์   สุิมันตั้กุลั - (ไม่ได้ถ่ือหุ้น ธพัสิ.)

นาย์ชลััช   ชินธริริมมิตั้ร์ิ - (ไม่ได้ถ่ือหุ้น ธพัสิ.)

นาย์ป็กริณ์   อาภาพัันธ์ุ - (ไม่ได้ถ่ือหุ้น ธพัสิ.)

นาย์ทวัารัิฐ   สูิตั้ะบุตั้ริ - (ไม่ได้ถ่ือหุ้น ธพัสิ.)

นางศิริิพัริ   นพัวััฒนพังศ์ - (ไม่ได้ถ่ือหุ้น ธพัสิ.)

นางสิิริินทร์ิ   แดงไชย์วััฒน์ - (ไม่ได้ถ่ือหุ้น ธพัสิ.)

นาย์นาฬิิกอติั้ภัค   แสิงสินิท - (ไม่ได้ถ่ือหุ้น ธพัสิ.)

รายงานิถุ่งหลักทรัพัย์ข้องกรรมูการ ธพัส.

แนิวทางในิการดำำาเนิินิการ
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จำำานิวนิหุ้นิ
ณ วันิที� 31 ธ.ค์. 2563 หมูายเหตุ

บริิษััท ธนารัิกษ์ัพััฒนาสิินทรัิพัย์์ จำำากัด 490

นางจิำริสิา วังค์ธริริมสิริณ์ 101 พันักงาน ธพัสิ.

เกษีัย์ณ 30 ก.ย์. 62

นาย์ฉัตั้ริวิัชญ์ เสิริิมดำาริงศักดิ� 101 ริองกริริมการิผู้่จัำดการิ ธพัสิ. 

เกษีัย์น 30 ก.ย์. 63

นางเบญจำวัริริณ มังคลัะวิัรัิช 5 พันักงาน ธพัสิ. เกษีัย์น 30 ก.ย์. 59

นาย์เกรีิย์งไกริ อินพัริวิัจิำตั้ริ 101 พันักงาน ธพัสิ. เกษีัย์น 30 ก.ย์. 60

นาย์กริานต์ั้ ฉาย์าวิัจิำตั้ริศิลัป์็ 101 ผู้่ช่วัย์กริริมการิผู้่จัำดการิ (1)

นาย์ธวััชชัย์ ตัั้�งเจำริิญชัย์วััฒนา 101 พันักงาน ธพัสิ. เกษีัย์น 30 ก.ย์. 59

รายนิามูค์ณะกรรมูการบัริษััท ดีำเอดีำ เอสพีัวี จำำากัดำ หมูายเหตุ

นาย์ชลััช ชินธริริมมิตั้ร์ิ ป็ริะธานกริริมการิ กริริมการิ ธพัสิ.

นาย์ธริริมนิตั้ย์์ สุิมัตั้กุลั กริริมการิ กริริมการิ ธพัสิ.

(คริบวัาริะ 29 เม.ย์. 63)

นาย์ป็กริณ์ อาภาพัันธ์ุ กริริมการิ กริริมการิ ธพัสิ.

นาย์นาฬิิกอติั้ภัค แสิงสินิท กริริมการิ กริริมการิ ธพัสิ.

นางจิำริสิา วังศ์ธริริมสิริณ์ กริริมการิ พันักงาน ธพัสิ. เกษีัย์น 30 ก.ย์. 62

ริายนงานการิถ่ือห้ลักทรัิพย์ของผู้้�บริิห้าริริะดับส้ง 

บริิษััท ดีเอดี เอสพีวี็ จำากัด

การิดำาริงต์ำาแห้น่งกริริมืการิในบริิษััท ดีเอดี เอสพีวี็จำากัด

หมาย์เหตุั้ ในปี็ 2563 บริิษััท ธนารัิกษ์ัพััฒนาสิินทรัิพัย์์ จำำากัด ถ่ือหุ้นในบริิษััท ดีเอดี เอสิพีัวีั จำำากัด คิดเป็็นร้ิอย์ลัะ 49% แลัะผู้่บริิหาริแลัะอดีตั้ผู้่บริิหาริ ธพัสิ.  

ถ่ือหุ้นในบริิษััท ดีเอดี เอสิพีัวีั จำำากัด ริวัมคิดเป็็นร้ิอย์ลัะ 51% 

 ในปี็ 2563 มีกริริมการิ ธพัสิ. 4 คน ค่อ นาย์ชลััช ชินธริริมมิตั้ร์ิ นาย์ธริริมนิตั้ย์์ สุิมันตั้กุลั นาย์ป็กริณ์ อาภาพัันธ์ุ นาย์นาฬิิกอติั้ภัค แสิงสินิท  

เป็็นกริริมการิบริิษััท ดีเอดี เอสิพีัวีั จำำากัด แลัะนางจิำริสิา วังศ์ธริริมสิริณ์ อดีตั้ริองกริริมการิผู้่จัำดการิ ธพัสิ. เป็็นกริริมการิบริิษััท ดีเอดี เอสิพีัวีั จำำากัด

 ทั�งนี� ในปี็ 2563 ริะหว่ัาง ธพัสิ. กับบริิษััท ดีเอดี เอสิพีัวีั จำำากัด ไม่มีริาย์การิริะหว่ัางกัน



รายงานิผู้ลการป้ฏิิบัติงานิป้ระจำาป้ ี2563 
ข้องค์ณะกรรมูการประเมิูนิผลการปฏิิบััติงานิและพิัจำารณาค่์าตอบัแทนิข้องกรรมูการผู้จัำดำการ 
Report of the Committee on Performance and Remuneration Evaluation for 
DAD’s Managing Director as of Fiscal Year 2020

 คณะกริริมการิบริิษััท ธนาริักษั์พััฒนาสิินทริัพัย์์ จำำากัด (ธพัสิ.) ได้มีมตั้ิแตั้่งตั้ั�งคณะกริริมการิป็ริะเมินผ่ลัการิป็ฏิิบัตั้ิงานแลัะพัิจำาริณาค่าตั้อบแทน 

ขึ้องกริริมการิผู้่จัำดการิ โดย์แต่ั้งตัั้�งจำากกริริมการิ ธพัสิ. ซ้ื่�งเป็็นกริริมการิอิสิริะ ทั�ง 3 ท่าน แลัะมีนางสิาวักุสุิมา  ทริงผ่าสุิก ผู้่ช่วัย์ กริริมการิผู้่จัำดการิ ทำาหน้าที�เลัขึ้านุการิ

ชืี�อ - สกุล ตำาแหน่ิงในิค์ณะกรรมูการการประเมิูนิผล

1.  นาย์ป็กริณ์   อาภาพัันธ์ุ            ป็ริะธานกริริมการิ

2.  นาย์ทวัารัิฐ   สูิตั้ะบุตั้ริ กริริมการิ

3.  นาย์ธริริมนิตั้ย์์   สุิมันตั้กุลั

    (คริบวัาริะเม่�อวัันที� 29 เมษัาย์น 2563 )
กริริมการิ

4.  นางศิริิพัริ   นพัวััฒนพังศ์

    (แต่ั้งตัั้�งแทนกริริมการิที�คริบวัาริะเม่�อวัันที� 2 มิถุืนาย์น 2563)               
กริริมการิ

 คณะกริริมการิป็ริะเมินผ่ลัฯมีหน้าที�รัิบผิ่ดชอบพัิจำาริณากลัั�นกริอง

แผ่นงานขึ้องกริริมการิผู้่จำัดการิกำาหนดหลัักเกณฑ์์แลัะวิัธีการิป็ริะเมินผ่ลัการิ

ป็ฏิิบัติั้งานกำาหนดตัั้วัชี�วััดสิำาหรัิบป็ริะเมินผ่ลัการิป็ฏิิบัติั้งานป็ริะจำำาปี็แลัะ

ป็ริะเมินผ่ลัการิป็ฏิิบัติั้งานขึ้องกริริมการิผู้่จำัดการิตั้ามริะย์ะเวัลัาที�กำาหนด 

ริวัมทั�งเสินออัตั้ริาค่าตั้อบแทนขึ้องกริริมการิผู้่จัำดการิ ต่ั้อคณะกริริมการิ ธพัสิ.

 ทั�งนี� คณะกริริมการิป็ริะเมินผ่ลัฯ  ได้ป็ฏิิบัติั้หน้าที�ด้วัย์ควัามริะมัด 

ริะวััง ริอบคอบ ริวัมทั�งได้พิัจำาริณากลัั�นกริองให้ข้ึ้อคิดเห็นข้ึ้อเสินอแนะเร่ิ�องที�

มีป็ริะเด็นสิำาคัญ ๆ ก่อนนำาเสินอคณะกริริมการิ ธพัสิ. พิัจำาริณา โดย์ในปี็ 2563 

ได้มีการิป็ริะชุมทั�งสิิ�น 3 ครัิ�ง สิรุิป็สิาริะสิำาคัญขึ้องเร่ิ�องที�พิัจำาริณาดังนี� 

 1. พิัจำาริณากลัั�นกริองแผ่นงานป็ริะจำำาปี็ขึ้องกริริมการิผู้่จัำดการิแลัะ

ใช้เป็็นข้ึ้อมูลัป็ริะกอบการิกำาหนดตัั้วัชี�วััดแลัะเป้็าหมาย์สิำาหรัิบป็ริะเมินผ่ลัการิ

ป็ฏิิบัติั้งานขึ้องกริริมการิผู้่จัำดการิ

 2. ทบทวันหลัักเกณฑ์์แลัะวัิธีการิป็ริะเมินผ่ลัการิป็ฏิิบัตั้ิงานขึ้อง

กริริมการิผู่้จำัดการิ  แลัะเสินอแนะแนวัทางการิจำ่าย์ค่าตั้อบแทนป็ริะจำำาป็ี   

เพั่�อให้สิอดคล้ัองกับริะย์ะเวัลัาการิป็ฏิิบัติั้งาน 

 3.     กำาหนดตั้ัวัชี�วััดแลัะเป็้าหมาย์เพั่�อใช้สิำาหริับป็ริะเมินผ่ลัการิ

ป็ฏิิบัตั้ิงานป็ริะจำำาป็ีขึ้องกริริมการิผู่้จำัดการิโดย์นำาป็ัจำจำัย์ตั้่างๆที�เกี�ย์วัขึ้้องมา

พัิจำาริณา อาทิ บันท้กขึ้้อตั้กลังป็ริะเมินผ่ลัการิดำาเนินงานริัฐวัิสิาหกิจำป็ริะจำำาป็ี

ขึ้อง ธพัสิ. เป็็นต้ั้น 

 4.        พัิจำาริณาป็ริะเมินผ่ลัการิป็ฏิิบัตั้ิงานป็ริะจำำาป็ีขึ้องกริริมการิ 

ผู่้จำัดการิ ตั้ามกริอบริะย์ะเวัลัาที�กำาหนด โดย์ย์้ดถื่อตั้ามหลัักเกณฑ์์แลัะวัิธีการิ

ป็ริะเมินที�คณะกริริมการิ ธพัสิ. ได้ให้ควัามเห็นชอบไว้ัแล้ัวั 

 5.   พิัจำาริณากลัั�นกริองอัตั้ริาค่าตั้อบแทนป็ริะจำำาป็ีขึ้องกริริมการิ

ผู่้จำัดการิ โดย์นำาผ่ลัคะแนนที�ได้จำากการิป็ริะเมินผ่ลัการิป็ฏิิบัตั้ิงานป็ริะจำำาป็ี 

เช่�อมโย์งกับหลัักเกณฑ์์การิจำ่าย์ค่าตั้อบแทน ตั้ามที�คณะกริริมการิ ธพัสิ. ได้

ให้ควัามเห็นชอบไว้ัแล้ัวั 

(นายปกริณ์  อาภาพันธ์ุุ)  

(Mr. Pakorn Apaphant)
ป็ริะธานกริริมการิป็ริะเมินผ่ลัการิป็ฏิิบัติั้งานแลัะ

พิัจำาริณาค่าตั้อบแทนขึ้องกริริมการิผู้่จัำดการิ 

Chairman of the Performance evaluation and 

the Nomination  and Remuneration 

(for Managing Director) Committee
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ด้ำานิการบัริหาร
จัำดำการอาค์าร

Building Management



งานิเปลี�ยนิฉนิวนิหุ้มูท่อนิำ�าเย็นิและท่อส่งลมูเย็นิ

 บริิษััท ธนารัิกษ์ัพััฒนาสิินทรัิพัย์์ จำำากัด (ธพัสิ.) ได้มีการิตั้ริวัจำสิอบริะบบ

ป็รัิบอากาศ บริิเวัณโถืงลิัฟัท์ภาย์ในอาคาริริาชบุรีิดิเริกฤทธิ�แลัะอาคาริรัิฐป็ริะศาสินภักดี 

พับว่ัาฉนวันหุ้มท่อ Duct แลัะท่อนำ�าเย็์นขึ้องริะบบป็รัิบอากาศเกิดการิกลัั�นตัั้วัเป็็น

หย์ดนำ�า (Condense) ไหลัลังบนฝ้้าเพัดานแลัะมีนำ�านองตั้ามพ่ั�นทางเดินส่ิวันกลัาง 

  ธพัสิ. จำ้งดำาเนินการิป็ริับป็ริุงฉนวันหุ้มท่อ Duct แลัะท่อนำ�าเย์็นเพั่�อ

เพิั�มป็ริะสิิทธิภาพัในการิทำาควัามเย์็นขึ้องริะบบป็ริับอากาศแลัะลัดการิเสีิ�ย์งที�จำะ

เกิดอุบัติั้เหตุั้ในกริณีมีนำ�าหย์ดบนทางเดิน

 บริิษััท ธนาริักษั์พััฒนาสิินทริัพัย์์ จำำากัด (ธพัสิ.) ได้ดำาเนินการิแก้ไขึ้ป็ัญหา

อุณหภูมิควัามเย์็นในพั่�นที�ป็ริับอากาศแลัะป็ัญหาไม่มีลัมเย์็นออกมาที�หัวัจำ่าย์ขึ้อง

เคร่ิ�องป็รัิบอากาศ ซ้ื่�งจำะเกิดข้ึ้�นเฉพัาะช่วังฤดูร้ิอนขึ้องทุกปี็ ธพัสิ. ได้ดำาเนินการิเป็ลีั�ย์น

มอเตั้อริ์แลัะแบริิ�งพัริ้อมอุป็กริณ์อ่�น ๆ ที�เกี�ย์วัขึ้้องขึ้องเคร่ิ�องจ่ำาย์อากาศบริิสุิทธิ� (FAU) 

ที�อาคาริาชบุริีดิเริกฤทธิ�แลัะอาคาริริัฐป็ริะศาสินภักดีริวัมทั�งป็ริับตั้ั�งค่าต่ั้าง ๆ  ขึ้อง

เคร่ิ�องดังกล่ัาวัใหม่ เพ่ั�อให้สิามาริถืใช้งานได้เต็ั้มป็ริะสิิทธิภาพัตั้ลัอดเวัลัา

งานิเปลี�ยนิมูอเตอร์และแบัริ�งข้องเค์รื�องจ่ำายอากาศบัริสุทธิ� (FAU)
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งานิเปลี�ยนิเค์รื�องสำารองไฟิข้นิาดำใหญ่

 บริิษััท ธนาริักษั์พััฒนาสิินทริัพัย์์ จำำากัด (ธพัสิ.) ได้ดำาเนินการิเป็ลัี�ย์นเคริ่�องสิำาริองไฟั (UPS) 

ที�ใช้จ่ำาย์ไฟัฟ้ัาสิำาริองให้กับห้องควับคุม (Control Room) ขึ้องอาคาริจำอดริถืริัฐป็ริะศาสินภักดี เพั่�อจำ่าย์

กริะแสิไฟัฟ้ัาให้กับคอมพิัวัเตั้อร์ิขึ้องริะบบต่ั้าง ๆ ภาย์ในห้องควับคุม (Control Room) ในกริณีเกิดริะบบ

ไฟัฟั้าขึ้ัดขึ้้องหริ่อริะบบไฟัฟั้าดับเช่น ริะบบป็ริับอากาศ ริะบบป็ริะกาศเสิีย์งฉุกเฉินริะบบแจำ้งเหตัุ้เพัลัิง

ไหม้ริะบบกล้ัองวังจำริปิ็ดแลัะริะบบอ่�น ๆ ขึ้องอาคาริจำอดริถืรัิฐป็ริะศาสินภักดีศูนย์์ริาชการิเฉลิัมพัริะเกีย์ริตั้ิ 

๘o พัริริษัา ๕ ธันวัาคม ๒๕๕o เพ่ั�อให้ริะบบวิัศวักริริมป็ริะกอบอาคาริสิามาริถืทำางานได้ อย์่างตั้่อเน่�อง 

แลัะเพ่ั�อควัามป็ลัอดภัย์ในชีวิัตั้แลัะทรัิพัย์์สิิน (Life Safety) 

งานิปรับัปรุงระบับัแจ้ำงเหตุเพัลิงไหมู้ (Fire Alarm)

 บริิษััท ธนาริักษั์พััฒนาสิินทริัพัย์์ จำำากัด (ธพัสิ.) ได้ตั้ริวัจำสิอบริะบบแจำ้งเหตุั้เพัลิังไหม้ 

(Fire Alarm) พับวั่าอุป็กริณ์ตั้่าง ๆ เกิดการิควัามเสิ่�อมขึ้องสิภาพัจำากการิใช้งานมานานหลัาย์ป็ีขึ้อง

อาคาริริัฐป็ริะศาสินภักดีแลัะธพัสิ.ได้มีการิเป็ลัี�ย์นอุป็กริณ์ตั้่าง  ๆ   ขึ้องริะบบดังกลั่าวัเพั่�อให้สิามาริถื

ส่ิงสัิญญาเต่ั้อนภัย์มาที�ห้องควับคุมขึ้องอาคาริดังกล่ัาวัได้อย์่างมีป็ริะสิิทธิภาพั
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งานิปรับัปรุงเค์รื�องสูบันิำ�าเสีย (Submersible Pump)

 บริิษััท ธนาริักษั์พััฒนาสิินทริัพัย์์ จำำากัด (ธพัสิ.) ได้มีการิบริิหาริ

การิใช้นำ�า ภาย์ในโคริงการิที�มีป็ริิมาณมากในแตั้่ลัะวัันจำ้งมีการิวัางแผ่นแลัะ

ป็ริับป็ริุงเคริ่�องสิูบนำ�าเสิีย์ (Submersible Pump) เพั่�อดำาเนินการิสิูบสิ่งนำ�า

เสีิย์จำากบ่อพัักสิิ�งป็ฎิกูลัขึ้องอาคาริต่ั้าง ๆ ส่ิงย์ังบำาบัดที�อาคาริบำาบัดนำ�าเสีิย์เพ่ั�อ 

ให้ริะบบทำางานอย์่างมีป็ริะสิิทธิภาพั แลัะไม่ส่ิงผ่ลักริะทบต่ั้อสิิ�งแวัดล้ัอม 

 บริิษััท ธนาริักษั์พััฒนาสิินทริัพัย์์ จำำากัด (ธพัสิ.) ได้ดำาเนินการิป็ริับป็ริุงงานริะบบลัิฟัตั้์แลัะบันไดเลั่�อนตั้ามกำาหนดการิบำาริุงริักษัาแลัะเป็ลัี�ย์นอุป็กริณ์

ต่ั้าง ๆ  ที�เส่ิ�อมสิภาพัตั้ามอาย์ุการิใช้งานเพ่ั�อให้ริะบบลิัฟัต์ั้แลัะบันไดเล่ั�อนสิามาริถืใช้งานได้อย์่างมีป็ริะสิิทธิภาพัแลัะป็ลัอดภัย์ตั้่อผู่้ใช้อาคาริริาชบุริีดิเริกฤทธิ�แลัะ

อาคาริรัิฐป็ริะศาสินภักดี ได้ดำาเนินการิเป็ลีั�ย์นอุป็กริณ์ต่ั้าง ๆ ขึ้องลิัฟัต์ั้แลัะบันไดเล่ั�อน เพ่ั�อทดแทนอุป็กริณ์เดิมที�เกิดการิชำารุิดแลัะเสีิย์หาย์มีริาย์ลัะเอีย์ดดังต่ั้อไป็นี�   

งานิปรับัปรุงระบับัลิฟิต์และบัันิไดำเลื�อนิ

• ดำาเนินการิเปลี�ยนอุปกริณ์ริะบบเบริคของลิฟต์์โดยสาริ

• ดำาเนินการิเปลี�ยนอุปกริณ์ Step Chain ของบันไดเล่�อน

• ดำาเนินการิเปลี�ยนอุปกริณ์แปลงกริะแสไฟฟ้า(AVR) เพ่�อนำาไป 

จ่ายแผู้งว็งจริ PCB และ MPU ของลิฟต์์
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งานิปรับัปรุงระบับัค์วบัคุ์มูอาค์ารอัตโนิมัูติ (BAS)

 บริิษััท ธนารัิกษ์ัพััฒนาสิินทรัิพัย์์ จำำากัด (ธพัสิ.) ได้ดำาเนินการิป็รัิบป็รุิงริะบบควับคุม

อาคาริอัตั้โนมัติั้ (BAS) ขึ้องอาคาริริาชบุรีิดิเริกฤทธิ� ที�เกิดชำารุิดเสีิย์หาย์ เช่น Network Controller, 

ซื่่อมแซื่ม Controller (VAV Controller, PDX) แลัะอุป็กริณ์อ่�น ๆ เน่�องจำากเสิ่�อมสิภาพัตั้าม

อาย์ุการิใช้งานเพั่�อที�สิามาริถืควับคุมการิเป็ิด - ป็ิดขึ้องเคริ่�องจำักริตั้่าง ๆ แลัะสิามาริถืควับคุม

การิใช้พัลัังงานแลัะลัดค่าใช้จ่ำาย์ขึ้องค่าสิาธาริณูป็โภคภาย์ในอาคาริดังกล่ัาวัได้

 บริิษััท ธนารัิกษ์ัพััฒนาสิินทรัิพัย์์ จำำากัด (ธพัสิ.) เพ่ั�อควัามป็ลัอดภัย์ 

ขึ้องบุคลัากริแลัะทริัพัย์์สิิน ธพัสิ. ได้ดำาเนินการิป็ริับป็ริุงริะบบควับคุมการิ

เข้ึ้า-ออก ( Access Control System) ขึ้องอาคาริริาชบุรีิดิเริกฤทธิ�ให้สิามาริถื

ใช้งานได้เต็ั้มป็ริะสิิทธิภาพั

งานิปรับัปรุงระบับัค์วบัคุ์มูการเข้้า-ออก (Access Control System)

88รายงานิประจำำาปี 2563



งานิปรับัปรุงระบับัค์วบัคุ์มูการเปิดำ-ปิดำไฟิแสงสว่าง (Two Wire Remote) 
ข้องอาค์ารราชีบุัรีดิำเรกฤทธิ�

 บริิษััท ธนารัิกษ์ัพััฒนาสิินทรัิพัย์์ จำำากัด (ธพัสิ.) ได้ตั้ริวัจำสิอบอุป็กริณ์ต่ั้าง ๆ ขึ้องริะบบ

ควับคุมการิเป็ิด-ป็ิดไฟัแสิงสิวั่าง (Two Wire Remote) ที�เสิ่�อมสิภาพัตั้ามอาย์ุการิใช้งานแลัะ

ธพัสิ.ได้ดำาเนินการิป็รัิบป็รุิงอุป็กริณ์ Central Control & Programming Unit ,Transmission Unit 

แลัะดำาเนินการิย้์าย์ข้ึ้อมูลัต่ั้าง ๆ ขึ้องอาคาริดังกล่ัาวัสิามาริถืใช้งานได้ตั้ามป็กติั้อยู่์ตั้ลัอดเวัลัา 

89 รายงานิประจำำาปี 2563



ด้ำานิจัำดำการจำราจำร
และค์วามูปลอดำภัย

Security and Traffic Management



• ฝึ่กอบริมือาสาจริาจริโดยเจ�าห้น�าที�ต์ำาริว็จนคริบาลทุ่งสองห้�อง

งานิด้ำานิรักษัาค์วามูปลอดำภัย

 ธพัสิ. ได้ตั้ั�งจำุดคัดกริองเพั่�อตั้ริวัจำวััดอุณหภูมิผู่้เขึ้้าใช้อาคาริ การิเวั้นริะย์ะ

ห่างมีการิป็ริะชาสัิมพัันธ์ให้ผู้่ใช้อาคาริสิวัมหน้ากากอนามัย์ก่อนเข้ึ้าใช้อาคาริเพ่ั�อป้็อง

กันการิแพัร่ิริะบาดขึ้องเช่�อโริคไวัรัิสิ COVID-19

 ธพัสิ. ติั้ดตัั้�งริะบบสิแกนบัตั้ริป็ริะชาชน เพั่�ออำานวัย์ควัามสิะดวักให้แก่ผู่้มา 

ติั้ดต่ั้องานริาชการิขึ้องแต่ั้ลัะหน่วัย์งานภาย์ในศูนย์์ริาชการิเฉลิัมพัริะเกีย์ริติั้ ฯ โดย์การิใช้ 

ริะบบสิแกนบัตั้ริป็ริะจำำาตั้ัวัป็ริะชาชนแลั้วัค่นบัตั้ริให้กับผู่้มาตั้ิดตั้่อไม่วั่าจำะเป็็นคนไทย์ 

หริ่อชาวัตั้่างชาตั้ิเน่�องจำากผู่้มาตั้ิดตั้่อริาชการิมีควัามจำำาเป็็นที�ตั้้องใช้บัตั้ริป็ริะจำำาตั้ัวั 

ป็ริะชาชนในการิติั้ดต่ั้อริาชการิ 

 ธพัสิ. จำัดอบริมการิฝ้ึกตั้่อสิู้ด้วัย์ม่อเป็ลั่าแลัะอบริมการิดับเพัลัิงขึ้ั�นตั้้น 

เพั่�อเสิริิมทักษัะ ให้แก่เจำ้าหน้าที�ริักษัาควัามป็ลัอดภ ัย์ ในการิป็ฏิิบัตั้ิหน้าที�ได้อย์่าง

ถูืกต้ั้องแลัะมีป็ริะสิิทธิภาพั 

• จุดคัดกริองผู้้�เข�าใชื่�อาคาริ

• เจ�าห้น�าที� ริปภ.ปริะจำาเคร่ิ�อง X-Ray บริิเว็ณทางเข�า-ออก

• เจ�าห้น�าที�รัิกษัาคว็ามืปลอดภัยของ ธุพส. อบริมืการิฝึ่กต่์อส้�ด�ว็ยม่ือ 

เปล่าและอบริมืการิดับเพลิงขั�นต์�น

งานิด้ำานิจำราจำร

 ธพัสิ. ร่ิวัมกับสิถืานีตั้ำาริวัจำนคริบาลัทุ่งสิองห้องจัำดอบริมอาสิาจำริาจำริเพ่ั�อให้

เจ้ำาหน้าที�รัิกกษัาควัามป็ลัอดภัย์เข้ึ้าใจำถ้ืงกฎริะเบีย์บจำริาจำริป็ฏิิบัติั้งานร่ิวัมกับเจ้ำาหน้าที� 

ตั้ำาริวัจำจำริาจำริในการิอำานวัย์การิจำริาจำริภาย์ในศูนย์์ริาชการิเฉลัิมพัริะเกีย์ริตั้ิฯ แลัะ 

ถืนนแจ้ำงวััฒนะ พัร้ิอมทั�งเข้ึ้าร่ิวัมป็ริะชุมคณะกริริมการิตั้ริวัจำสิอบแลัะติั้ดตั้ามการิบริิการิ

งานตั้ำาริวัจำ (กตั้.ตั้ริ.สิน.) ในริะดับสิถืานีตั้ำาริวัจำเพั่�อริับทริาบนโย์นาย์แลัะแนวัทางการิ

บริิหาริงานขึ้องตั้ำาริวัจำ สิถืานีตั้ำาริวัจำนคริบาลัทุ่งสิองห้องเป็็นป็ริะจำำา เพ่ั�อนำามา บริิหาริ  

จัำดการิจำริาจำริภาย์ในศูนย์์ริาชการิเฉลิัมพัริะเกีย์ริติั้ฯ
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 อีกทั�งจัำด ริป็ภ. อำานวัย์ควัามสิะดวักบริิเวัณแย์กต่ั้าง ๆ ภาย์ในศูนย์์

ริาชการิฯ ริวัมถ้ืงเปิ็ดการิจำริาจำริ ให้เลีั�ย์วัขึ้วัาออกถืนนแจ้ำงวััฒนะไป็หลัักสีิ�ช่วัง

เย์็นเวัลัา 16.15–16.45 น. แลัะเลัี�ย์วัซื่้าย์ไป็ป็ากเกริ็ด โดย์มีเจำ้าหน้าที�ริักษัา 

ควัามป็ลัอดภัย์อำานวัย์ควัามสิะดวักในการิจำริาจำริร่ิวัมกับเจ้ำาหน้าที�ตั้ำาริวัจำจำริาจำริ 

สิน.ทุ่งสิองห้องแลัะเจ้ำาหน้าที�สิาริวััตั้ริทหาริ (สิห.)

 ธพัสิ. ดำาเนินการิบริิหาริจำัดการิที�จำอดริถืบริิเวัณลัานจำอดริอบ

อาคาริรัิฐป็ริะศาสินภักดี ชั�น 1 (ลัานจำอดริถื BO) พัร้ิอมทั�งได้จัำดทำาบัตั้ริจำอดริถื 

เพ่ั�อควัามเป็็นริะเบีย์บแลัะป้็องเกิดอุบัติั้เหตุั้

 ธพัสิ. ได้จำัดซื่่�อริถืไฟัฟั้าขึ้นาด 23 ที�นั�ง เพั่�อเป็็นการิอำานวัย์ควัาม

สิะดวักในการิเดินทางภาย์ในศูนย์์ริาชการิเฉลิัมพัริะเกีย์ริติั้ฯ สิำาหรัิบข้ึ้าริาชการิ

เจ้ำาหน้าที� พันักงาน ลูักจ้ำาง แลัะผู้่มาติั้ดต่ั้อในช่วังที�มีการิแพัร่ิริะบาดขึ้องไวัรัิสิ 

COVID-19 ได้มีการิจัำดทำาฉากกั�นริะหว่ัางพันักงานขึ้ับริถืโดย์สิาริแลัะผู่้โดย์สิาริ 

มีการิกำาหนดที�นั�ง ให้เวั้นริะย์ะห่างแลัะจำุดบริิการิเจำลัแอลักอฮอลั์ภาย์ในริถื 

โดย์สิาริพัลัังงานไฟัฟ้ัา
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ด้ำานิชีีวอนิามัูย
และสิ�งแวดำล้อมู

Occupational Health and Environment



งานิดูำแลรักษัาสวนิและภูมิูทัศน์ิ

 ธพัสิ. ได้จัำดพันักงานเก็บกวัาดใบไม้ทำาควัามสิะอาด ตั้ามพ่ั�นที�บริิเวัณต่ั้าง ๆ ภาย์ใน

ศูนย์์ริาชการิเฉลิัมพัริะเกีย์ริติั้ ฯ ดูแลัรัิกษัาพ่ั�นที�สิวันแลัะภูมิทัศน์โดย์ริอบศูนย์์ริาชการิฯ กว่ัา 94 ไร่ิ 

ซ้ื่�งต้ั้นไม้แต่ั้ลัะป็ริะเภทก็จำะมีวิัธีดูแลัที�แตั้กต่ั้างกัน

 นอกจำากนี� ธพัสิ. ยั์งจัำดพันักงานทำาการิใส่ิปุ็�ย์อินทรีิปุ็�ย์คอกตั้ามแนวัแป็ลังต้ั้นไม้พุ่ัม 

ไม้คลุัมดิน เพ่ั�อทำาการิป็รัิบสิภาพัดินแลัะเป็็นการิเพิั�มธาตุั้อาหาริให้ดินช่วัย์ให้ต้ั้นไม้เจำริิญเติั้บโตั้

• ทำาคว็ามืสะอาดเก็บกริว็ดใบไมื�แห้�งบริิเว็ณต่์างๆภายในศ้ันย์ริาชื่เฉลิมืพริะเกียริติ์ฯ   

พริ�อมืทั�งการิฉีดยาฆ่่าแมืลงอย่างสมืำ�าเสมือ เพ่�อป้องกันแมืลงและสัต์ว์็ริบกว็นต่์าง ๆ

• ใส่ปุ�ยอินทรีิ ปุ�ยคอกเพ่�อปรัิบสภาพดินให้�มีืธุาตุ์อาห้าริ

สำาห้รัิบไมื�พุ่มืไมื� ไมื�คลุมืดิน

 ปั็จำจุำบัน ธพัสิ. ได้ทำาการิป็รัิบป็รุิงแลัะห้องจัำดต้ั้นไม้ในร่ิม เพ่ั�อป็ริะดับ

ตั้กแตั้่งห้องนำ�าสิ่วันกลัางภาย์ในอาคาริทั�งอาคาริริัฐป็ริะศาสินภักดี (BM) 

แลัะอาคาริริาชบุรีิดิเริกฤทธิ� (AM) เพ่ั�อป็รัิบป็รุิงทัศนีย์ภาพั ให้เกิดควัามสิวัย์งาม

แลัะภาพัลัักษัณ์ที�ดีขึ้อง ธพัสิ. แลัะศูนย์์ริาชการิเฉลิัมพัริะเกีย์ริติั้ ฯ โดย์หวัังว่ัา

จำะสิร้ิาง ควัามสิะดวักสิบาย์แก่ข้ึ้าริาชการิ เจ้ำาหน้าที�แลัะผู้่ที�มาใช้บริิการิ      

• ตั์ดกิ�งต์�นไมื�ใส่ปุ�ยคอกเพ่�อปรัิบสภาพดิน  

ให้�มีืธุาตุ์อาห้าริสำาห้รัิบต์�นไมื�ก่อนทำาการิกลบ

ดิน

• ต์ริว็จสอบและซ่อมืแซมืริะบบริดนำ�าต์�นไมื� • ริดนำ�าใส่ปุ�ยให้�กับต์�นไมื�ปริะดับภายในห้�องนำ�า        

 ส่ว็นกลาง

 สิำาหรัิบต้ั้นไม้ย์่นต้ั้นริวัมถ้ืงต้ั้นไม้ที�มีควัามเอนเอีย์งจำะตัั้ดแต่ั้งกิ�งไม้

แลัะตีั้ไม้คำ�ายั์น เพ่ั�อให้โป็ร่ิงดูสิะบาย์ตั้า แลัะลัดแริงต้ั้านขึ้องลัมกริณีที�มีฝ้นตั้กหนัก 

ป้็องกันต้ั้นไม้ล้ัมซ้ื่�งอาจำเป็็นอันตั้ริาย์ต่ั้อป็ริะชาชนหร่ิอริถืที�ผ่่านไป็มา

 ธพัสิ. ตั้ริวัจำสิอบริะบบสิป็ริิงเกอร์ิ ริะบบปั็�มนำ�าแลัะริะบบท่อส่ิงนำ�า

ไม่เพีัย์งเท่านั�น ไม่ว่ัาจำะเป็็นการิทำาควัามสิะอาดอุป็กริณ์ซ่ื่อมแซื่มทั�ง ท่อหลััก 

ท่อสิ่งนำ�าสิาขึ้าแลัะเป็ลัี�ย์นอุป็กริณ์ที�ชำาริุด เพั่�อเพัิ�มป็ริะสิิทธิภาพัในการิริดนำ�า

ต้ั้นไม้อย์่างเสิมอ
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งานิดูำแลรักษัาค์วามูสะอาดำ 

 ธพัสิ. ดำาเนินการิบริิหาริจำัดการิงานดูแลัริักษัาควัามสิะอาด    

ตั้ามมาตั้ริการิป้็องกันการิแพัร่ิริะบาดขึ้องไวัรัิสิ COVID – 19 เพิั�มควัามถีื�ในการิทำา 

ควัามสิะอาดบริิเวัณจุำดที�มีการิสัิมผั่สิพ่ั�นที�ส่ิวันกลัางพ่ั�นที�พัาณิชย์์ ศูนย์์อาหาริ 

อุป็กริณ์แลัะพ่ั�นที�ออกกำาลัังกาย์ แลัะพ่ั�นที�ต่ั้าง ๆ ที�อย์ู่ภาย์ในอาคาริ

 ธพัสิ. ได้ดำาเนินการิติั้ดตัั้�งเคร่ิ�องอบช้อนยู์วีัภาย์ในพ่ั�นที�ศูนย์์อาหาริ 

ริวัม ๑๒ เคริ่ �อง เพั่ �อย์ับย์ั �งเช ่ �อโริคไวัริัสิแลัะแบคทีเริ ีย์ บน ช้อน สิ้อม

ก่อนนำาไป็ใช้ริับป็ริะทานอาหาริโดย์การิใช้เทคโนโลัย์ีอัลัตั้ริ้าไวัโอเลัตั้ (ย์ูวัี) 

ทดแทนการิใช้หม้อลัวักช้อนริวัมทั�งเป็็นการิอำานวัย์ควัามสิะดวักใช้งานง่าย์

ริวัดเร็ิวั ทันสิมัย์ ตั้อบโจำทย์์ ควัามต้ั้องการิขึ้องผู้่ใช้บริิการิ 

 การิทำาควัามสิะอาดภาย์นอกอาคาริโดย์ทำาควัามสิะอาดขัึ้ดล้ัางพ่ั�น 

ถืนนภาย์นอก แลัะริางริะบาย์นำ�า ป็้องกันป็ัญหานำ�าท่วัมขึ้ังพั่�นถืนนได้บ่อนำ�า 

แลัะถืนนภาย์ในศูนย์์ริาชการิเฉลิัมพัริะเกีย์ริติั้ฯ ริวัมทั�งทำาควัามสิะอาดผ่นังแลัะ

กริะจำกสูิงเป็็นป็ริะจำำาทุกปี็

 การิบริิหาริจัำดการิขึ้ย์ะอันตั้ริาย์ ธพัสิ. มีการิคัดแย์กขึ้ย์ะอันตั้ริาย์  

แลัะป็ริะสิานงานสิำานักงานเขึ้ตั้หลัักสิี�ดำาเนินการิจำัดเก็บขึ้ย์ะอันตั้ริาย์ เช่น 

หลัอดไฟั กริะจำก กริะป็�องสิเป็ริย์์ แลัะบริริจำุภัณฑ์์สิาริเคมีตั้่าง ๆ เพั่�อไม่ให้  

เกิดผ่ลักริะทบต่ั้อสุิขึ้ภาพัขึ้องผู้่ใช้อาคาริแลัะไม่ก่อให้เกิดมลัพิัษักับชุมชน

 นอกจำากนี� ธพัสิ. ได้จัำดซ่ื่�อริถืบริริทุกขึ้ย์ะเพิั�ม เพ่ั�อเพิั�มป็ริะสิิทธิภาพั

ในการิจัำดเก็บขึ้ย์ะแลัะเพีัย์งพัอสิำาหรัิบ การิใช้งานต่ั้อป็ริิมาณขึ้ย์ะภาย์ในพ่ั�นที�

ศูนย์์ริาชการิเฉลิัมพัริะเกีย์ริติั้ ฯ

งานิการซ้ึ่อมูอพัยพัหนีิไฟิ

 ธพัสิ. จัำดฝึ้กอบริมหลัักสิูตั้ริการิดับเพัลัิงขึ้ั�นตั้้นแลัะฝ้ึกซื่้อมอพัย์พัหนีไฟั 

ป็ริะจำำาป็ี 2563 โดย์มีวัิทย์ากริจำากสิถืานีดับเพัลัิงแลัะกู้ภัย์ลัาดย์าวั เขึ้ตั้จำตัุ้จำักริ

กรุิงเทพัมหานคริมาฝึ้กซ้ื่อมเหตุั้การิณ์จำำาลัองเสิม่อนจำริิงแลัะสิาธิตั้การิใช้อุป็กริณ์ดับ

เพัลัิงเพั่�อเป็็นการิเตั้ริีย์มควัามพัริ้อมในกริณีเกิดเหตัุ้ฉุกเฉิน เช่น กริณีเกิดเหตัุ้เพัลัิง

ไหม้ ให้กับหน่วัย์งานผู่้เช่าอาคาริภาย์ใน ศูนย์์ริาชการิเฉลัิมพัริะเกีย์ริตั้ิพัริะเกีย์ริตั้ิ  

๘๐ พัริริษัา ๕ ธันวัาคม ๒๕๕๐ อาคาริรัิฐป็ริะศาสินภักดี (BM) เม่�อวัันที� 12 พัฤศจิำกาย์น 

2563 แลัะ อาคาริริาชบุรีิดิเริกฤทธิ� (AM) เม่�อวัันที� 13 พัฤศจิำกาย์น 2563

 ธพัสิ. ดำาเนินการิซื่่อมบำาริุงแลัะเป็ลัี�ย์นป็ริะตัู้หนี

ไฟัพัริ้อมอุป็กริณ์ ให้สิามาริถืป็ิดสินิทเพั่�อให้ริะบบการิทำางาน 

ขึ้องสิัญญาการิเตั้่อนเวัลัามีเหตัุ้เพัลัิงไหม้ แลัะการิดูแลัริักษัา 

ควัามป็ลัอดภัย์มีให้ป็ริะสิิทธิภาพัมากข้ึ้�น
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การป้องกันิและเฝ้่าระวังการแพัร่ระบัาดำข้องโรค์ติดำ
เชืี�อไวรัสโค์โรนิา 2019 (COVID-19)

งานิกำาจัำดำสัตว์และแมูลงรบักวนิ

 ธพัสิ. ดำาเนินโคริงการิกำาจัำดสัิตั้ว์ัแลัะแมลังริบกวัน เพ่ั�อควับคุม ป้็องกัน แลัะกำาจัำดป็ลัวัก มด หนู แมลังสิาบ ย์ุง นก งู สุินัขึ้แมลังแลัะสัิตั้ว์ัริบกวันอ่�นๆ 

ให้เป็็นไป็ด้วัย์ควัามเริีย์บริ้อย์ แลัะมีป็ริะสิิทธิภาพัภาย์ในบริิเวัณศูนย์์ริาชการิเฉลัิมพัริะเกีย์ริตั้ิฯ อาคาริริัฐป็ริะศาสินภักดี อาคาริริาชบุริีดิเริกฤทธิ�แลัะริอบนอก

อาคาริ ศาลัป็กคริอง

 ธพัสิ. ได้ร่ิวัมกับมูลันิธิบ้านสิงเคริาะห์สัิตั้ว์ัพิัการิ เพ่ั�อดำาเนินการิบริิหาริจัำดการิสุินัขึ้จำริจัำด ภาย์ในศูนย์์ริาชการิเฉลิัมพัริะเกีย์ริติั้ ฯ อย์่างต่ั้อเน่�อง

• การิฉีดพ่นยากำาจัดแมืลงริบกว็น • การิว็างกับดักสัต์ว์็ริบกว็น • การิว็างเจลกำาจัดแมืลงสาบ

 ด้วัย์สิถืานการิณ์การิแพัร่ิริะบาดขึ้องโริคติั้ดเช่�อไวัรัิสิโคโรินา 2019 (COVID-19) 

ย์ังคงมีการิขึ้ย์าย์ตั้ัวัในป็ริะเทศตั้่าง ๆ อย์่างตั้่อเน่�อง ธพัสิ. มีควัามห่วังใย์ตั้่อชีวัิตั้แลัะสิุขึ้ภาพั

ขึ้องหน่วัย์งานผู่้เช่า ผู่้ใช้อาคาริแลัะผู่้มาตั้ิดตั้่อภาย์ในอาคาริ จำ้งกำาหนดมาตั้ริการิการิป็้องกัน

แลัะเฝ้้าริะวัังการิแพัร่ิริะบาดขึ้องโริคติั้ดเช่�อไวัรัิสิโคโรินา 2019 (COVID-19) ให้ถ่ือป็ฏิิบัติั้ภาย์ใน

ศูนย์์ริาชการิเฉลิัมพัริะเกีย์ริติั้ ๘๐ พัริริษัา ๕ ธันวัาคม ๒๕๕๐ โดย์ให้เป็็นไป็ตั้ามพัริะริาชบัญญัติั้

โริคตั้ิดตั้่อ พั.ศ.2558 ทั�งนี� ธพัสิ. สิริ้างควัามมั�นใจำให้แก่ป็ริะชาชน แลัะผู่้ใช้บริิการิภาย์ใน 

ศูนย์์ริาชการิเฉลิัมพัริะเกีย์ริติั้ ฯ อาทิเช่น

 จัำดทำาวิัดิทัศน์ New Normal ศูนย์์ริาชการิเฉลิัมพัริะเกีย์ริติั้ ฯ “ทุกหน่วัย์งานพัร้ิอม

สิำาหรัิบบริิการิที�ตัั้�งใจำมอบให้ป็ริะชาชน” เผ่ย์แพัร่ิผ่่านช่องทางป็ริะชาสัิมพัันธ์ขึ้อง ธพัสิ.อาทิเช่น 

www.dad.co.th, App GovComple

 ธพัสิ. ขึ้อควัามร่ิวัมม่อทุกคนใส่ิหน้ากากอนามัย์ก่อนเข้ึ้าอาคาริ ผ่่านจุำดคัดกริองตั้ริวัจำวััด

อุณหภูมิด้วัย์เคร่ิ�องเทอร์ิโมสิแกนแลัะลังทะเบีย์นการิเข้ึ้า-ออกอาคาริแลัะพ่ั�นที�ศูนย์์อาหาริ

 กำาหนดจุำดรัิบ-ส่ิงพััสิดุ/สิินค้าออนไลัน์ ให้อยู่์ภาย์นอกอาคาริพัร้ิอมทำาควัามสิะอาด 

ด้วัย์นำ�าย์าฆ่่าเช่�อ ก่อนส่ิงให้ผู้่รัิบบริิการิ 

 บริิการิเจำลัแอลักอฮอล์ัแลัะสิเป็ริย์์แอลักอฮอล์ัล้ัางม่อไว้ับริิเวัณป็ริะตูั้ทาง เข้ึ้า-ออกอาคาริ 

หน้าลัิฟัท์ บันไดเลั่�อน แลัะทางเขึ้้า-ออกพั่�นที�ศูนย์์อาหาริ ริถืริับสิ่งไฟัฟั้าโดย์สิาริภาย์ในศูนย์์ 

ริาชการิเฉลัิมพัริะเกีย์ริตั้ิฯ เพัิ�มควัามถืี�ในการิทำาควัามสิะอาดบริิเวัณจำุดสิัมผ่ัสิทุกชั�วัโมงแลัะ  

ทำาควัามสิะอาดพ่ั�นที�ศูนย์์อาหาริทุกครัิ�งหลัังการิใช้งาน
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  มีการิจำัดพั่�นที�ตั้ามมาตั้ริการิเวั้นริะย์ะห่างทางสิังคม (Social Distancing) 

เวั้นริะย์ะห่างการินั�งริถื โดย์สิาริไฟัฟั้า เวั้นริะย์ะห่างในการิใช้บันไดเลั่�อนจำำากัดจำำานวัน

คนใช้ลิัฟัต์ั้โดย์สิาริ การิเว้ันริะย์ะห่างริะหว่ัางโตั้�ะรัิบป็ริะทานอาหาริแลัะริะหว่ัางทางเดิน

        มีการิป็ริะชาสัิมพัันธ์แลัะสัิญลัักษัณ์ เพ่ั�อเว้ันริะย์ะห่างในการิข้ึ้�นริถืโดย์สิาริพัลัังงาน 

ไฟัฟ้ัาแลัะริอซ่ื่�ออาหาริ จัำดทำาฉากกั�นริะหว่ัางพันักงานขัึ้บริถืโดย์สิาริพัลัังงานไฟัฟ้ัาแลัะ 

ผู้่โดย์สิาริ

งานิตรวจำวัดำคุ์ณภาพัอากาศภายในิอาค์ารศูนิย์ราชีการเฉลิมูพัระเกียรติฯ

 อาคาริศูนย์์ริาชการิเฉลัิมพัริะเกีย์ริตั้ิ ฯ มีริะบบป็ริับอากาศแลัะมีผู่้ป็ฏิิบัตั้ิงานใน 

อาคาริจำำานวันมาก อาจำทำาให้มีการิสิะสิม สิิ�งป็นเป็้�อน อาทิเช่น ฝุ้่น (PM-10/TSP/PM2.5) 

คาริ์บอนไดออกไซื่ด์ (Co
2
) แบคทีเริีย์ทั�งหมด (Total Bacteria) เช่�อริาทั�งหมด (Total Fung) 

ป็ะป็นกับอากาศภาย์ในอาคาริ ดังนั�น ธพัสิ. จ้ำงดำาเนินการิการิวััดคุณภาพัอากาศภาย์ในอาคาริ 

ทั�งนี�ผ่ลัการิการิตั้ริวัจำสิอบ ผ่ลัการิตั้ริวัจำวััด ป็ริิมาณฝุ้่นในอาคาริริาชบุริีดิเริกฤทธิ�แลัะอาคาริ 

รัิฐป็ริะศาสินภักดี  ธพัสิ. ป็ริะจำำาปี็ 2563 เม่�อวัันที� 4-7 สิิงหาคม 2563 โดย์การิตั้ริวัจำวััดอ้างอิง

ตั้าม Singapore Standard SS 554 : 2009, Code of practice for Indoor air quality 

for air conditioned buildings. ซ้ื่�งเป็็นมาตั้ริฐานการิตั้ริวัจำวััดขึ้องป็ริะเทศสิิงคโป็ร์ิ
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งานิจัำดำจ้ำางพัร้อมูติดำตั�งศาลาพัักผ่อนิ

งานิจัำดำหาเค์รื�องกระตุกหัวใจำ (AED)

 ธพัสิ. จัำดทำาศาลัาพัักผ่่อนสิำาหรัิบผู่้สิูบบุหริี�ในบริิเวัณที�ถืูกตั้้องตั้ามกฎหมาย์ 

ผ่่านการิตั้ริวัจำสิอบจำากกริมควัามคุมโริคเพั่�อเพัีย์งพัอตั้่อการิใช้งานเกิดควัามสิวัย์งาม 

สิะอาดเรีิย์บร้ิอย์ พัร้ิอมทั�งมีการิริณริงค์สิร้ิางควัามเข้ึ้าใจำให้กับผู้่สูิบบุหรีิ�

 ธพัสิ. จำัดอบริมหลัักสิูตั้ริการิป็ฐมพัย์าบาลัฉุกเฉินแลัะการิกู้ชีพัขึ้ั�นพั่�นฐาน 

(Emergency first aid) ในภาวัะตั้่าง ๆ การิช่วัย์ฟั้�นค่นชีพั (CPR) พัริ้อมสิาธิตั้การิ

ใช้เคริ่�องฟั้�นค่นคลั่�นไฟัฟั้าหัวัใจำแบบอัตั้โนมัตั้ิ (AED) การิจำัดท่าพัักฟั้�นผู่้ป็่วัย์เจำ็บทั�วัไป็ 

แลัะการิแก้ทางเดินหาย์ใจำถืูกอุดกั�น (Choking) โดย์มีวัิทย์ากริจำากสิถืาบันการิแพัทย์์

ฉุกเฉินแห่งชาตั้ิ (สิพัฉ.) ซื่้�ง ธพัสิ. ตั้ิดตั้ั�งเคริ่�องกริะตัุ้กหัวัใจำด้วัย์ไฟัฟั้าชนิดอัตั้โนมัตั้ิ 

(AED) ภาย์ในอาคาริริาชบุริีดิเริกฤทธิ� จำำานวัน 2 เคริ่�อง แลัะอาคาริริัฐป็ริะศาสินภักดี 

จำำานวัน 4 เคริ่�อง ในการิจำัดอบริมดังกลั่าวั ได้มีผู่้แทนหน่วัย์งานผู่้แทนผู่้ริับจำ้างสิัญญา

ภาย์ในที�เกี�ย์วัขึ้้องตั้่าง ๆ ริวัมถื้งเจำ้าหน้าที� ธพัสิ. เพั่�อเป็็นการิเตั้ริีย์มควัามพัริ้อมใน

กริณีเกิดเหตุั้ฉุกเฉิน 

ซ้ื่�งทาง ธพัสิ. ได้ทำาการิติั้ดตัั้�งเคร่ิ�องฟ้ั�นค่นคล่ั�นไฟัฟ้ัาหัวัใจำแบบอัตั้โนมัติั้ 

(AED)

• จุำดสูิบบุหรีิ�ภาย์ในศูนย์์การิชการิเฉลิัมพัริะเกีย์ริติั้ ฯ  

อาคาริริาชบุรีิดิเริกฤทธิ� ( อาคาริ A ) มี 2 จุำด 

อาคาริรัิฐป็ริะศาสินภักดี ( อาคาริ B ) มี 3 จุำด
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ด้ำานิกำากับัดูำแลกิจำการ
และค์วามูรับัผิดำชีอบัต่อสังค์มู

Good Corporate Governance and Corporate 
Social Responsibility



สัารป้ระธานิกรรมการกำากับด้ำแลกิจการ
และค่วิามรับผิู้ดำชิอบต่อสัังค่ม ป้ระจำาป้ ี2563

 บริิษััท ธนารัิกษ์ัพััฒนาสิินทรัิพัย์์ จำำากัด (ธพัสิ.) ในฐานะผู้่บริิหาริจัำดการิศูนย์์ริาชการิฯ ให้ควัามสิำาคัญกับการิกำากับดูแลักิจำการิที�ดี การิแสิดงควัามรัิบผิ่ดชอบ  

ตั้่อสิังคมแลัะสิิ�งแวัดลั้อมในกริะบวันการิ (Corporate Social Responsibility in Process) โดย์คำาน้งถื้งตั้่อผู่้มีสิ่วันได้เสิีย์ในทุกกลัุ่ม ทั�งที�เป็็นพันักงาน 

ลัูกค้าหน่วัย์งานริัฐแลัะเอกชน ผู่้ถื่อหุ้น ชุมชน คู่ค้า แลัะหน่วัย์งานกำากับ เพ่ั�อนำาไป็สู่ิการิเป็็นองค์กริที�ย์ั�งย์่น 

 โดย์ในปี็ 2563 ที�ผ่่านมา ธพัสิ. ได้ดำาเนินการิเพ่ั�อย์กริะดับการิกำากับดูแลักิจำการิแลัะควัามรัิบผิ่ดชอบต่ั้อสัิงคมในหลัาย์ด้าน อาทิ การิทบทวันนโย์บาย์ 

แลัะคู่ม่อที�เกี�ย์วัขึ้้อง การิป็ริับป็ริุงแผ่นการิดำาเนินงานทั�งริะย์ะสิั�นแลัะริะย์ะย์าวัให้สิอดคลัองกับภาพัริวัมเชิงย์ุทธศาสิตั้ริ์ ริวัมถื้งการิจำัดป็ริะชุมเชิงป็ฏิิบัตั้ิการิใน 

หัวัข้ึ้อ “ควัามย์ั�งย์่นขึ้อง ธพัสิ.” โดย์มีผู้่เข้ึ้าร่ิวัมป็ริะชุมในทุกริะดับ ทั�งคณะกริริมการิ ผู้่บริิหาริ แลัะพันักงาน โดย์การิป็ริะชุมดังกล่ัาวัมุ่ง สิร้ิางควัามรู้ิควัามเข้ึ้าใจำ 

ในเร่ิ�อง “การิแสิดงควัามรัิบผิ่ดชอบต่ั้อสัิงคมแลัะสิิ�งแวัดล้ัอม ในกริะบวันการิ (Corporate Social Responsibility in Process)” พัร้ิอมทั�งได้มีการิแลักเป็ลีั�ย์นเรีิย์นรู้ิ

ขึ้องผู้่เข้ึ้าป็ริะชุมร่ิวัมกันเพ่ั�อแสิวังหาทิศทางการิพััฒนา เพ่ั�อควัามยั์�งย่์นขึ้อง ธพัสิ. โดย์พิัจำาริณาจำากกริอบ ใน 3 ด้าน ค่อ การิเช่�อมโย์งแลัะเข้ึ้ากันกันได้กับพัันธกิจำ 

ขึ้อง ธพัสิ. ควัามคาดหวัังขึ้องผู่้มีสิ่วันได้เสิีย์ แลัะแนวัทางการิป็ฏิิบัตั้ิที �ดีด้านควัามย์ั�งย์่นตั้ามมาตั้ริฐานสิากลั เช่น ISO 26000 นอกจำากนั�น ในป็ี 2563 

ยั์งเป็็นปี็แริกที�ได้ ธพัสิ. ได้จัำดทำานโย์บาย์แผ่นยุ์ทธศาสิตั้ร์ิ แลัะแผ่นป็ฏิิบัติั้การิป็ริะจำำาปี็สิำาหรัิบผู้่มีส่ิวันได้เสีิย์โดย์เฉพัาะ 

 จำากควัามรู้ิ ควัามเข้ึ้าใจำ นำาไป็สู่ินโย์บาย์แผ่นฏิิบัติั้งาน การิติั้ดตั้ามป็ริะเมินผ่ลัแลัะการิพััฒนาป็รัิบป็รุิงกริะบวันการิอย่์างต่ั้อเน่�อง ทำาให้การิกำากับดูแลัที�ดี

แลัะการิแสิดงควัามรัิบผิ่ดชอบต่ั้อสัิงคมแลัะสิิ�งแวัดล้ัอมในกริะบวันการิแทริกอยู่์ในกริะบวันการิทำางานขึ้องพันักงานทุกคนในทุกหน่วัย์งานขึ้อง ธพัสิ. ตั้ามนโย์บาย์ฯ 

อย์่างตั้่อเน่�อง ซื่้�งแสิดงให้เห็นได้จำากสิถืานการิณ์โริคริะบาดไวัริัสิ Covid-19 ที�เกิดขึ้้�นที� ธพัสิ. ได้ให้ควัามสิำาคัญกับผู่้มีสิ่วันได้เสิีย์ในหลัาย์ลัักษัณะ อาทิเช่น 

การิให้พันักงานทำางานจำากที�บ้าน (work from home) การินำาริะบบ e-meeting มาใช้ในการิป็ริะชุมคณะกริริมการิ การิลัดค่าเช่าให้กับผู่้เช่าในพั่�นที�ขึ้อง

ศูนย์์ริาชการิฯ การิป็ริะสิานกับผู่้ริับเหมาก่อสิริ้างศูนย์์ริาชการิฯ (โซื่น C) เพั่�อตั้ริวัจำคัดกริองเชิงริุกกับแริงงานก่อสิริ้าง เป็็นตั้้น สิ่งผ่ลัให้ผ่ลัสิำาริวัจำควัามพั้งพัอใจำ

ขึ้องผู้่มีส่ิวันได้เสีิย์ในปี็ 2563 มีค่าเฉลีั�ย์สูิงถ้ืง 4.62  

 ทั�งนี� ธพัสิ. จำะยั์งมุ่งเน้นให้ควัามสิำาคัญผู้่มีส่ิวันได้เสีิย์ทุกกลุ่ัม โดย์ย้์ดมั�นในแนวัทางการิสิร้ิางคุณค่าร่ิวัมกัน เพ่ั�อป็ริะโย์ชน์ขึ้ององค์กริแลัะผู้่มีส่ิวันได้เสีิย์   

แลัะเป็็นส่ิวันหน้�งในการิพััฒนาสัิงคมแลัะเศริษัฐกิจำขึ้องป็ริะเทศไทย์ให้เติั้บโตั้อย์่างย์ั�งย์่น 

(นางศิัริิพริ นพวั็ฒนพงศ์ั)

ป็ริะธานกริริมการิกำากับดูแลักิจำการิ

แลัะควัามรัิบผิ่ดชอบต่ั้อสัิงคม
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การกำากับด้ำแลกิจการทีิ�ดีำ
Good Corporate Governance

 ธพัสิ. บริิหาริจำัดการิแลัะดำาเนินงานอย์่างมีป็ริะสิิทธิภาพั โป็ริ่งใสิ เป็็นธริริม คำาน้งถื้งผู่้มีสิ่วันได้เสิีย์ทุกภาคสิ่วัน 

สิ่งผ่ลัให้ธุริกิจำมีการิเจำริิญเตั้ิบโตั้ 

อย์่างต่ั้อเน่�อง แลัะอย์ู่ร่ิวัมกับสัิงคมได้อย์่างย์ั�งย์่น โดย์ให้ควัามสิำาคัญกับ

 • การิกำากับด้แลกิจการิ (Corporate Governance) 

 • จริิยธุริริมืทางธุุริกิจ (Business Ethics) 

 • จริริยาบริริณคณะกริริมืการิ ผู้้�บริิห้าริ และพนักงาน (Code of Conduct) 

 • การิต่์อต์�านการิคอร์ิรัิปชัื่น (Anti-corruption) 

 โดย์มีคณะกริริริมการิกำากับดูแลักิจำการิแลัะควัามรัิบผิ่ดชอบต่ั้อสัิงคม เป็็นผู้่กำาหนดวิัสัิย์ทัศน์แลัะนโย์บาย์ด้านการิกำากับดูแลักิจำการิแลัะมีคณะกริริมการิ

ตั้ริวัจำสิอบ เป็็นผู่้สิอบทานการิป็ฏิิบัตั้ิตั้ามนโย์บาย์ แนวัป็ฏิิบัตั้ิ แลัะกริะบวันการิตั้่าง ๆ ริวัมทั�ง การิป็ลัูกฝ้ังค่านิย์มองค์กริ CUPID แลัะการิไม่ทนตั้่อการิทุจำริิตั้

ให้กลัาย์เป็็นวััฒนธริริมขึ้ององค์กริ 

นิโยบัายการกำากับัดูำแลกิจำการที�ดีำข้อง ธพัส. ปี 2563

รายงานิด้ำานิการกำากับัดูำแลกิจำการที�ดีำ ประจำำาปี 2563

 ธพัสิ. ตั้ริะหนักถ้ืงควัามสิำาคัญขึ้องการิกำากับดูแลักิจำการิที�ดี โดย์ให้ควัามสิำาคัญต่ั้อการิย้์ดถ่ือตั้ามหลัักการิแลัะแนวัทางการิกำากับดูแลัที�ดีในรัิฐวิัสิาหกิจำ 

พั.ศ. 2562 แลัะแนวัทางป็ฏิิบัตั้ิ ตั้ลัอดจำนหลัักการิกำากับดูแลักิจำการิที�ดีขึ้องสิำานักงานคณะกริริมการินโย์บาย์ริัฐวัิสิาหกิจำ แลัะตั้ลัาดหลัักทริัพัย์์ฯ ที�เป็็นแนวัทาง 

ขึ้องป็ริะเทศ เพ่ั�อการิสิร้ิางคุณค่าให้กิจำการิอย่์างยั์�งย่์น ภาย์ใต้ั้ริะบบบริิหาริจัำดการิที�มีป็ริะสิิทธิภาพั โป็ร่ิงใสิ เป็็นธริริม คำาน้งถ้ืงผู้่มีส่ิวันได้เสีิย์ทุกภาคส่ิวัน 

 คณะกริริมการิ  ธพัสิ. กำาหนดนโย์บาย์การิกำากับดูแลักิจำการิที�ดีขึ้อง ธพัสิ. เพ่ั�อให้กริริมการิ ผู้่บริิหาริ แลัะพันักงาน ย้์ดถ่ือเป็็นแนวัทางในการิป็ฏิิบัติั้งาน  

 คณะกริริมการิ ธพัสิ. จำ้งได้กำาหนดนโย์บาย์การิกำากับดูแลักิจำการิที�ดีขึ้อง ธพัสิ. เพั่�อให้กริริมการิ ผู่้บริิหาริ แลัะพันักงาน ย์้ดถื่อเป็็นแนวัทางในการิ 

 ป็ฏิิบัติั้งานดังนี�

    1. คณะกริริมการิ ธพัสิ. กำากับดูแลักิจำการิให้นำาไป็สู่ิผ่ลั (Governance Outcome) ดังนี�

  1. สิามาริถืแขึ้่งขึ้ันได้แลัะมีผ่ลัป็ริะกอบการิที�ดีโดย์คำาน้งถื้งผ่ลักริะทบในริะย์ะย์าวั (Competitiveness and performance with  

      long-term perspective) 

  2. ป็ริะกอบธุริกิจำอย่์างมีจำริิย์ธริริม เคาริพัสิิทธิแลัะมีควัามรัิบผิ่ดชอบต่ั้อผู้่ถ่ือหุ้นแลัะผู้่มีส่ิวันได้เสีิย์ (Ethical and responsible business)

  3. เป็็นป็ริะโย์ชน์ต่ั้อสัิงคมแลัะพััฒนาหร่ิอลัดผ่ลักริะทบด้านลับต่ั้อสิิ�งแวัดล้ัอม (Good corporate citizenship)  

  4. สิามาริถืป็รัิบตัั้วัได้ภาย์ใต้ั้ปั็จำจัำย์การิเป็ลีั�ย์นแป็ลัง (Corporate resilience)

    2. คณะกริริมการิ ผู้่บริิหาริ แลัะพันักงาน นำาหลัักสิำาคัญในการิกำากับดูแลักิจำการิที�ดี 7 ป็ริะการิ มาใช้ในการิป็ฏิิบัติั้งาน ได้แก่ 

  1. รัิบผิ่ดชอบต่ั้อผ่ลัการิป็ฏิิบัติั้หน้าที� 

  2. สิำาน้กในหน้าที�ด้วัย์การิพััฒนาศักย์ภาพั เพ่ั�อตั้อบสินองควัามต้ั้องการิขึ้ององค์กริ 

  3. ป็ฏิิบัติั้ต่ั้อผู้่มีส่ิวันได้เสีิย์ด้วัย์ควัามเป็็นธริริม 

  4. โป็ร่ิงใสิในการิดำาเนินงานที�มีการิเปิ็ดเผ่ย์ข้ึ้อมูลัอย์่างคริบถ้ืวันแลัะตั้ริวัจำสิอบได้ 

  5. สิร้ิางมูลัค่าเพิั�มแลัะคุณค่าแก่กิจำการิทั�งในริะย์ะสัิ�นแลัะริะย์ะย์าวั 

  6. พััฒนาการิกำากับดูแลั ทั�งคู่ม่อ กริะบวันการิ แลัะแนวัป็ฏิิบัติั้ที�ดี 

  7. สิร้ิางการิมีส่ิวันร่ิวัมในการิดำาเนินงานกับผู้่มีส่ิวันได้เสีิย์ทุกภาคส่ิวัน

    3. คณะกริริมการิ ผู้่บริิหาริ แลัะพันักงานให้ควัามสิำาคัญต่ั้อการิป็ฏิิบัติั้งานให้เป็็นไป็ตั้ามริะเบีย์บแลัะกฎหมาย์ที�เกี�ย์วัข้ึ้องอย์่างเคร่ิงครัิด

    4. คณะกริริมการิ ผู่้บริิหาริ แลัะพันักงาน ป็ริะพัฤตั้ิป็ฏิิบัตั้ิตั้ามนโย์บาย์การิกำากับดูแลักิจำการิที�ดี จำริิย์ธริริมทางธุริกิจำขึ้อง ธพัสิ. จำริริย์าบริริณ      

                   ตั้ลัอดจำนแนวัป็ฏิิบัติั้ที�ดีที�คู่ม่อการิกำากับดูแลักิจำการิที�ดีกำาหนดไว้ั

    5. คณะกริริมการิ ธพัสิ. ให้ควัามสิำาคัญต่ั้อการิกำาหนดวิัสัิย์ทัศน์ พัันธกิจำ ค่านิย์ม กลัยุ์ทธ์ แลัะแผ่นงานริะย์ะสัิ�นแลัะริะย์ะย์าวัโดย์ผู้่บริิหาริแลัะ  

            พันักงานมุ่งมั�นป็ฏิิบัติั้งานให้บริริลุัผ่ลัสัิมฤทธิ�ที�กำาหนดไว้ั

    6. คณะกริริมการิ ธพัสิ. กำากับให้มีริะบบบริิหาริจัำดการิที�ดีใน ธพัสิ. โดย์แต่ั้งตัั้�งคณะกริริมการิชุดย่์อย์ในริะบบงานที�สิำาคัญ ได้แก่ การิควับคุมภาย์ใน

            การิตั้ริวัจำสิอบภาย์ใน การิบริิหาริควัามเสิี�ย์ง การิบริิหาริจำัดการิสิาริสินเทศ แลัะการิบริิหาริทริัพัย์ากริบุคคลั เพั่�อกำากับทิศทางการิดำาเนินงาน 

            พิัจำาริณากลัั�นกริอง แลัะให้ข้ึ้อเสินอแนะในการิดำาเนินงาน  โดย์ผู้่บริิหาริแลัะพันักงาน ป็ฏิิบัติั้งานให้เป็็นไป็ตั้ามริะบบแลัะกริะบวันงาน

    7. คณะกริริมการิ ผู้่บริิหาริ แลัะพันักงาน ร่ิวัมต่ั้อต้ั้านคอร์ิรัิป็ชั�นแลัะป้็องกันการิตัั้ดสิินใจำหร่ิอกริะทำาใด ๆ ที�มีควัามขัึ้ดแย์้งทางผ่ลัป็ริะโย์ชน์

    8. คณะกริริมการิ ผู่้บริิหาริ แลัะพันักงาน บริิหาริจำัดการิด้วัย์ควัามเป็็นธริริม คำาน้งถื้งผ่ลักริะทบตั้่อกลัุ่มผู่้มีสิ่วันได้เสิีย์ที�สิำาคัญขึ้อง ธพัสิ. ทั�งใน                

                       แง่สัิงคม สิิ�งแวัดล้ัอม ตั้ลัอดจำนสิิทธิมนุษัย์ชนแลัะการิใช้แริงงานอย์่างเป็็นธริริม
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การกำากับัดูำแลกิจำการที�ดีำ : จำริยธรรมูทางธุรกิจำและจำรรยาบัรรณ
กรรมูการ ผู้บัริหาร และพันัิกงานิ

การดำำาเนิินิงานิด้ำานิการกำากับัดูำแลกิจำการที�ดีำในิปี 2563

 ธพัสิ. จำัดให้มีคู่ม่อจำริิย์ธริริมแลัะจำริริย์าบริริณในการิดำาเนินธุริกิจำ โดย์นำาหลัักการิแลัะแนวัทางการิกำากับดูแลัที�ดีในริัฐวัิสิาหกิจำ พั.ศ. 2562 หลัักการิ

กำากับดูแลักิจำการิที�ดีสิำาหริับบริิษััทจำดทะเบีย์น พั.ศ. 2560 หลัักการิกำากับดูแลักิจำการิที�ดีสิำาหริับบริิษััทจำดทะเบีย์นพั.ศ. 2555 พัริะริาชบัญญัตั้ิมาตั้ริฐาน 

ทางจำริิย์ธริริม พั.ศ. 2562 แลัะริะเบีย์บคณะกริริมการิมาตั้ริฐานทางจำริิย์ธริริมว่ัาด้วัย์หลัักเกณฑ์์การิจัำดทำาป็ริะมวัลัจำริิย์ธริริม ข้ึ้อกำาหนดจำริิย์ธริริมแลัะกริะบวันการิ

ริักษัาจำริิย์ธริริมขึ้องหน่วัย์งานแลัะเจำ้าหน้าที�ขึ้องริัฐ พั.ศ. 2563 ริวัมถื้งตั้ัวัอย์่างคู่ม่อขึ้องหน่วัย์งานตั้้นแบบทั�งริัฐวัิสิาหกิจำแลัะเอกชนเป็็นกริอบแนวัทางในการิ

ทบทวันแลัะจัำดทำาคู่ม่อจำริิย์ธริริมแลัะจำริริย์าบริริณในการิดำาเนินธุริกิจำสิอดคล้ัองตั้ามบริิบทขึ้อง ธพัสิ. ในฐานะรัิฐวิัสิาหกิจำป็ริะเภทบริิษััทจำำากัด แลัะหน่วัย์งานขึ้องรัิฐ 

ซ้ื่�งมีเน่�อหาคริบถ้ืวันสิมบูริณ์ แลัะคริอบคลุัมบุคลัากริขึ้อง ธพัสิ.ในทุกริะดับโดย์มีหลัักการิสิำาคัญ ดังนี�  

 1. มีควัามป็ริะพัฤติั้ที�ดี ป็ฏิิบัติั้ต่ั้อตั้นเอง ต่ั้อผู้่อ่�น แลัะต่ั้อสัิงคมเพ่ั�อให้เกิดควัามถูืกต้ั้องแลัะควัามเจำริิญรุ่ิงเร่ิองในสัิงคม ใช้คู่ม่อการิกำากับดูแลักิจำการิที� 

     ดีเป็็นแนวัทางให้กริริมการิ ผู้่บริิหาริ พันักงาน ดำาเนินธุริกิจำ ถ่ือป็ฎิบัติั้ด้วัย์ควัามถูืกต้ั้อง 

 2. ดำาเนินธุริกิจำขึ้อง ธพัสิ. ได้รัิบการิย์อมรัิบแลัะย์กย์่องจำากสัิงคม

 3. รัิกษัาไว้ัซ้ื่�งช่�อเสีิย์งขึ้อง ธพัสิ.

 1. ทบทวันนโย์บาย์ที�สิำาคัญนโย์บาย์การิกำากับดูแลักิจำการิที�ดีแลัะคู่ม่อการิกำากับดูแลักิจำการิที�ดี  ให้สิอดคลั้องกับบริิบทในป็ัจำจำุบัน โดย์นำาหลัักการิ 

     แลัะแนวัทางการิกำากับดูแลัที�ดีในริัฐวัิสิาหกิจำ พั.ศ. 2562 ตั้ลัอดจำนหลัักการิกำากับดูแลักิจำการิที�ดีสิำาหริับบริิษััทจำดทะเบีย์น พั.ศ. 2560 แลัะ 

     หลัักการิกำากับดูแลักิจำการิที�ดีสิำาหริับบริิษััทจำดทะเบีย์น พั.ศ. 2555 มาเป็็นกริอบแนวัทางในการิจำัดทำานโย์บาย์ฯ โดย์พัิจำาริณาควัามสิอดคลั้อง 

         ตั้ามบริิบทขึ้ององค์กริแลัะหลัักการิ “Apply or Explain” เป็็นสิำาคัญ  ซื่้�งนโย์บาย์ดังกลั่าวัย์ังมีเน่�อหาที�คริบถื้วันสิมบูริณ์เป็็นไป็ตั้ามหลัักการิแลัะ 

         กริอบแนวัทางที�สิำาคัญสิอดคล้ัองกับสิภาพัแวัดล้ัอมขึ้ององค์กริในปั็จำจุำบัน 

 2. ทบทวันแผ่นแม่บทด้านการิกำากับดูแลักิจำการิที�ดี หริ่อ แผ่นงานริะย์ะ 5 ป็ี (ป็ีบัญชี 256-2565) โดย์ย์้ดหลัักป็ฏิิบัตั้ิตั้ามหลัักการิแลัะแนวัทาง

     การิกำากับดูแลัที�ดีในริัฐวัิสิาหกิจำ พั.ศ. 2562 ที�สิำานักงานนโย์บาย์ริัฐวัิสิาหกิจำ กริะทริวังการิคลัังกำาหนด เช่�อมโย์งจำากย์ุทธศาสิตั้ริ์ริะดับองค์กริ

     ลังสู่ิริะดับแผ่นแม่บทมาเป็็นกริอบแนวัทางในการิจำัดทำาแผ่นฯ โดย์ย์ังคงมีวัิสิัย์ทัศน์ด้านการิกำากับดูแลักิจำการิที�ดี ดังนี� “ริักษัาริะดับธริริมาภิบาลั 

         ให้ได้มาตั้ริฐาน ขึ้ย์าย์ผ่ลัสิู่การิป็ฏิิบัตั้ิจำนเกิดเป็็นวััฒนธริริมองค์กริ” มี 3 กลัย์ุทธ์หลััก ค่อ กลัย์ุทธ์ที� 1 ย์กริะดับธริริมาภิบาลัให้ได้มาตั้ริฐาน  

         กลัยุ์ทธ์ที� 2 สิร้ิางวััฒนธริริมธริริมาภิบาลั กลัย์ุทธ์ที� 3 พััฒนากริะบวันการิธริริมาภิบาลั

 3. ทบทวันการิกำาหนดองค์ควัามรู้ิที�จำำาเป็็นสิำาหรัิบการิสิริริหาแลัะคัดเล่ัอกกริริมการิบริิษััทฯ (Board Skills Matrix) ซ้ื่�ง ป็ริะกอบด้วัย์ การิวิัเคริาะห์ Skill Matrix   

          จำะดำาเนินการิจัำดทำาในรูิป็แบบตั้าริางแสิดงทักษัะ ควัามรู้ิ ควัามเชี�ย์วัชาญ (Skill Matrix) ขึ้อง คณะกริริมการิบริิษััท ธนารัิกษ์ัพััฒนาสิินทรัิพัย์์ จำำากัด  

         โดย์กำาหนด ใน 2 ส่ิวัน ส่ิวันที�เป็็นการิทักษัะ ควัามรู้ิ ควัามเชี�ย์วัชาญพ่ั�นฐานที�จำำาเป็็นต่ั้อการิดำาเนินธุริกิจำ แลัะในส่ิวันขึ้องควัามเชี�ย์วัชาญตั้ามควัามต้ั้องการิ     

             ขึ้องรัิฐวิัสิาหกิจำพิัจำาริณาจำากภาริกิจำที�ดำาเนินการิในปั็จำจุำบัน

 4. ทบทวันองค์ป็ริะกอบแลัะอำานาจำหน้าที�คณะกริริมการิชุดย์่อย์อย์่างสิมำ�าเสิมอ เพั่�อให้เหมาะสิมกับบริิบทขึ้ององค์กริ ตั้ลัอดจำนคุณสิมบัตั้ิ ควัามริู้      

             ควัามสิามาริถื แลัะป็ริะสิบการิณ์ ขึ้องกริริมการิที�เขึ้้ามาทำาหน้าที�ในคณะกริริมการิชุดนั�น ๆ อย์่างสิมำ�าเสิมอ หริ่อในกริณีที�มีการิเป็ลัี�ย์นแป็ลัง     

             กริริมการิเข้ึ้าใหม่ ซ้ื่�งได้มี พิัจำาริณาการิ จำำานวัน 1 ครัิ�ง 

 5. ทบทวันแบบการิป็ริะเมินผ่ลัการิป็ฏิิบัตั้ิงานตั้นเองขึ้องคณะกริริมการิบริิษััทฯ แลัะคณะกริริมการิชุดย์่อย์ “ทั�งคณะ” แลัะ “ริาย์บุคคลั” โดย์         

                 กำาหนดให้มีการิป็ริะเมินเป็็นป็ริะจำำาทุกป็ี อย์่างน้อย์ป็ีลัะ 1 คริั�ง พัริ้อมกับอนุมัตั้ิการิป็ริะเมินแลัะหลัักเกณฑ์์การิป็ริะเมินให้มีควัามสิอดคลั้องกับ         

                 บริิบท แลัะสิถืานการิณ์ตั้่าง ๆ ที�คริอบคลุัมทุกมิติั้ที�จำำาเป็็น เพ่ั�อป็ริะสิิทธิภาพัในการิทำาหน้าที�ขึ้องคณะกริริมการิ แลัะควัามย์ั�งย์่นเตั้ิบโตั้ขึ้องกิจำการิ 

 6. จัำดให้มีนโย์บาย์แลัะริะเบีย์บวิัธีป็ฏิิบัติั้ในการิจัำดการิข้ึ้อร้ิองเรีิย์น โดย์มีวััตั้ถุืป็ริะสิงค์เพ่ั�อให้การิดำาเนินงานขึ้องบริิษััท ธนารัิกษ์ัพััฒนาสิินทรัิพัย์์ จำำากัด (ธพัสิ.) 

             มีกริอบแนวัทางดำาเนินการิในการิดูแลัแลัะคำาน้งถ้ืงผู้่มีส่ิวันได้เสีิย์ทุกกลุ่ัม  ทั�งที�ได้รัิบผ่ลักริะทบทั�งทางตั้ริงแลัะทางอ้อมจำากผ่ลิัตั้ภัณฑ์์ หร่ิอบริิการิ          

                 ตั้ลัอดจำนผ่ลัการิดำาเนินงานจำากกริะบวันการิห่วังโซ่ื่อุป็ทานขึ้อง ธพัสิ.



 7. จำัดให้มีการิป็ริะเมินผ่ลัการิริับริู้แลัะเขึ้้าใจำขึ้องบุคลัากริตั้่อการิกำากับดูแลักิจำการิขึ้อง ธพัสิ. โดย์จำัดทำาบทเริีย์นผ่่านริะบบ E-Learning ใน 3      

     ใน 3 หลัักสูิตั้ริ สิรุิป็ผ่ลัดังนี� 

  1. หลัักสูิตั้ริจำริิย์ธริริมทางธุริกิจำแลัะจำริริย์าบริริณปี็ 2563 มีผู้่สิอบผ่่านการิทดสิอบ จำำานวัน 119 คน จำากทั�งหมด 119 คน  

  2. หลัักสูิตั้ริพ่ั�นฐานการิกำากับดูแลักิจำการิที�ดีปี็ 2563 มีผู้่สิอบผ่่านการิทดสิอบ จำำานวัน 117 คน จำากทั�งหมด 117  คน 

   3. หลัักสูิตั้ริต่ั้อต้ั้านการิทุจำริิตั้แลัะคอร์ิรัิป็ชั�นปี็ 2563 มีผู้่สิอบผ่่านการิทดสิอบ จำำานวัน 113 คน จำากทั�งหมด 117  คน 

 8. กิจำกริริมสิัป็ดาห์ธริริมาภิบาลัแลัะงาน CG Day 2020 ที�มุ่งเน้นสิริ้างการิมีสิ่วันริ่วัมขึ้องคณะกริริมการิ ผู่้บริิหาริ แลัะพันักงานในการิเขึ้้าริ่วัม 

     กิจำกริริมสิ่งเสิริิมธริริมาภิบาลัแลัะการิกำากับดูแลักิจำการิที�ดีในองค์กริ  (Corporate Governance :CG) ตั้ลัอดจำนสิริ้างบริริย์ากาศการิแลักเป็ลัี�ย์น 

         เริีย์นริู้ขึ้้�นในองค์กริ โดย์ป็ีนี�ดำาเนินการิในริูป็แบบ Edutainment ที�เน้นให้เกิดควัามริู้ควับคู่ไป็กับควัามสินุกสินาน ด้วัย์การิบูริณาการิองค์ควัามริู้ 

         สิำาคัญขึ้อง 8 ริะบบงาน ได้แก่

  1.. ด้านการิกำากับดูแลัที�ดีแลัะการินำาองค์กริ

  2. ด้านการิวัางแผ่นเชิงกลัย์ุทธ์ 

  3. ด้านการิบริิหาริควัามเสีิ�ย์ง แลัะการิควับคุมภาย์ใน 

  4. ด้านการิมุ่งเน้นผู้่มีส่ิวันได้ส่ิวันเสีิย์ลูักค้า

  5. ด้านการิพััฒนาเทคโนโลัย์ีดิจิำทัลั 

  6. ด้านการิบริิหาริทุนมนุษัย์์ 

  7. ด้านการิจัำดการิควัามรู้ิแลัะนวััตั้กริริม 

  8. ด้านการิตั้ริวัจำสิอบภาย์ใน ให้เป็็นไป็ตั้ามเกณฑ์์การิป็ริะเมิน 

 9. ทบทวันแบบการิป็ริะเมินผ่ลัการิป็ฏิิบัตั้ิงานตั้นเองขึ้องคณะกริริมการิบริิษััทฯ แลัะคณะกริริมการิชุดย์่อย์ “ทั�งคณะ” แลัะ “ริาย์บุคคลั” โดย์     

             กำาหนดให้มีการิป็ริะเมินเป็็นป็ริะจำำาทุกป็ี อย์่างน้อย์ป็ีลัะ 1 คริั�ง พัริ้อมกับอนุมัตั้ิการิป็ริะเมินแลัะหลัักเกณฑ์์การิป็ริะเมินให้มีควัามสิอดคลั้องกับ     

             บริิบท แลัะสิถืานการิณ์ต่ั้าง ๆ ที�คริอบคลุัมทุกมิติั้ที�จำำาเป็็น เพ่ั�อป็ริะสิิทธิภาพัในการิทำาหน้าที�ขึ้องคณะกริริมการิ แลัะควัามย์ั�งย์่นเตั้ิบโตั้ขึ้องกิจำการิ 

 10. จัำดให้มีนโย์บาย์แลัะริะเบีย์บวิัธีป็ฏิิบัติั้ในการิจัำดการิข้ึ้อร้ิองเรีิย์น โดย์มีวััตั้ถุืป็ริะสิงค์เพ่ั�อให้การิดำาเนินงานขึ้องบริิษััท ธนารัิกษ์ัพััฒนาสิินทรัิพัย์์ จำำากัด (ธพัสิ.)    

           มีกริอบแนวัทางดำาเนินการิในการิดูแลัแลัะคำาน้งถ้ืงผู้่มีส่ิวันได้เสีิย์ทุกกลุ่ัม  ทั�งที�ได้รัิบผ่ลักริะทบทั�งทางตั้ริงแลัะทางอ้อมจำากผ่ลิัตั้ภัณฑ์์ หร่ิอบริิการิ    

           ตั้ลัอดจำนผ่ลัการิดำาเนินงานจำากกริะบวันการิห่วังโซ่ื่อุป็ทานขึ้อง ธพัสิ. 

 11. กำาหนดนโย์บาย์ที�เกี�ย์วักับการิกำากับดูแลักิจำการิที�ดีอ่�น ๆ  ใน 16 นโย์บาย์ ดังนี�

  1. นโย์บาย์การิริาย์งานการิป็ฏิิบัติั้ตั้ามหลัักการิกำากับดูแลักิจำการิที�ดีแก่ผู้่ถ่ือหุ้นภาครัิฐ  

  2. นโย์บาย์การิแข่ึ้งขัึ้นทางการิตั้ลัาดที�เป็็นธริริม  

  3. นโย์บาย์การิบริิหาริสิิทธิแลัะควัามเท่าเทีย์มกันขึ้องผู้่ถ่ือหุ้น 

  4. นโย์บาย์ที�บูริณาการิกำากับดูแลักิจำการิที�ดี การิบริิหาริควัามเสีิ�ย์ง แลัะการิควับคุมภาย์ใน  

  5. นโย์บาย์การิบริิหาริแลัะพััฒนาทรัิพัย์ากริบุคคลั 

  6. นโย์บาย์ส่ิงเสิริิมการิดำาเนินงานร่ิวัมกันริะหว่ัางหน่วัย์งาน  

  7. นโย์บาย์ข้ึ้อมูลัแลัะการิตั้ริวัจำสิอบ  

  8. นโย์บาย์การิบริิหาริควัามเสีิ�ย์งด้านควัามมั�นคงป็ลัอดภัย์สิาริสินเทศ

  9. นโย์บาย์การิรัิกษัาควัามมั�นคงป็ลัอดภัย์ขึ้องข้ึ้อมูลั 

  10. นโย์บาย์การิบริิหาริควัามต่ั้อเน่�องขึ้องธุริกิจำ  

  11. นโย์บาย์แลัะแนวัป็ฏิิบัติั้ในการิจัำดทำาแผ่นฉุกเฉินด้านเทคโนโลัย์ีสิาริสินเทศ  

  12. นโย์บาย์ลัดการิใช้กริะดาษั  

  13. นโย์บาย์ด้านการิบริิหาริจัำดการิการิเล่ัอกใช้เทคโนโลัย์ีสิาริสินเทศเพ่ั�อสิิ�งแวัดล้ัอม  

  14. นโย์บาย์มาตั้ริฐานด้านการิให้บริิการิ  

  15. นโย์บาย์แลัะริะเบีย์บวิัธีป็ฏิิบัติั้ในการิจัำดการิข้ึ้อร้ิองเรีิย์น  

  16. นโย์บาย์การิพััฒนาธุริกิจำเพ่ั�อควัามย์ั�งย์่น

การประเมิูนิคุ์ณธรรมูและค์วามูโปร่งใสในิการดำำาเนิินิงานิข้องหน่ิวยงานิภาค์รัฐ 
(integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำำาปีงบัประมูาณ 2563
 ธพัสิ. ได้คะแนนร้ิอย์ลัะ 95.04 อย์ู่ริะดับกลุ่ัมผ่ลัป็ริะเมินสูิงสุิดที�ริะดับ AA  ลัำาดับที� 53 จำาก 8,303 หน่วัย์งานทั�วัป็ริะเทศ แลัะลัำาดับที� 6  ขึ้อง

รัิฐวิัสิาหกิจำจำำานวัน 53 แห่ง
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ยุทธศาสตร์ที� 6
ย่ดำมัู�นิในิหลักธรรมูาภิบัาล

กลยุทิธ์ดำ�านิกระบวินิการภายในิ
การบริหารจััด้การอาคารให้เปน็มิติร
กับสิ�งแวัด้ล้อม

กลุยุทิธ์ดำ�านิการเรียนิร้�และเติบโต 
ยึด้มั�นในหลักธรรมาภิับาล 
และบูรณาการ GRC

ผู้มีูส่วนิได้ำส่วนิเสีย

CSR IN & AFTER PROCESS

กลยุทธ์

ภายในิศูนิย์ราชีการฯ

ผู้่บริิหาริแลัะ

พันักงาน ธพัสิ.

หน่วัย์งาน 

ริาชการิ

ผู้่ป็ริะกอบการิ

พ่ั�นที�พัาณิชย์์

หน่วัย์งานริอบ ๆ 

ศูนย์ร์ิาชการิ

ผู้่มาติั้ดต่ั้อ ชุมชนใกล้ัเคีย์ง

ภายนิอกศูนิย์ราชีการฯ

กรอบนิโยบายดำ�านิค่วิามรับผิู้ดำชิอบต่อสัังค่ม

1. ด้านคณะกริริมการิกำากับดูแลักิจำการิแลัะควัามริับผ่ิดชอบตั้่อสิังคม ย์้ดมั�นในหลัักการิแลัะแนวัป็ฏิิบัตั้ิที�ดีการิแสิดงควัามริับผ่ิดชอบตั้่อสิังคม    

    แลัะสิิ�งแวัดล้ัอมตั้ามหลัักเกณฑ์์ขึ้องสิำานักงานคณะกริริมการินโย์บาย์รัิฐวิัสิาหกิจำ 10 ข้ึ้อ

2. ด้านกำาหนดกิจำกริริมเพั่ �อแสิดงควัามริับผ่ิดชอบตั้่อสิังคมแลัะสิิ �งแวัดลั้อมกับผู่ ้มีสิ่วันได้สิ่วันเสิีย์อย์่างชัดเจำน ภาย์ใตั้้กลัย์ุทธ์ 3 E   

    ได้แก่ ENGAGEMENT ENVIRONMENT แลัะ EDUCATION

3. การิป็ฏิิบัติั้ด้านควัามรัิบผิ่ดชอบต่ั้อสัิงคมในกริะบวันการิทำางาน CSR IN PROCESS

4. ด้านการิสิร้ิางพัันธมิตั้ริมิติั้เชิงสัิงคม

EngagementE1

EnvironmentE2

EducationE3
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ดำ�านิการกำากับด้ำแลกิจการทีิ�ดีำและดำ�านิบ้รณาการค่วิามรบัผิู้ดำชิอบตอ่สัังค่ม
Good Corporate Governance and Corporate Social Responsibility

1. การิกำากับด้แลกิจการิที�ดี

2. การิจัดการิสิ�งแว็ดล�อมื

3. การิปริะกอบกิจการิด�ว็ยคว็ามืเป็นธุริริมื

4. การิต่์อต์�านการิทุจริิต์

5. การิปฏิิบัติ์ต่์อแริงงานอย่างเป็นธุริริมื

6. คว็ามืรัิบผิู้ดชื่อบต่์อผู้้�บริิโภค

7. การิร่ิว็มืพัฒนาชุื่มืชื่นและสังคมื

8. การิเคาริพสิทธิุมืนุษัยชื่น

9. นวั็ต์กริริมืและการิเผู้ยแพร่ินวั็ต์กริริมื

10. การิจัดทำาริายงานแห่้งคว็ามืยั�งย่น

กรอบหลักการและแนวัปฏิิบัติิที�ดี้การแสด้ง
ควัามรับผิิด้ชีอบต่ิอสังคมและสิ�งแวัด้ล้อม

บรูณาการควัามรับผิิด้ชีอบต่ิอสังคมทั�วัไปทั�งองค์กรสร้างเคร่อข่้าย 
ควัามร่วัมม่อทั�งในและนอกองค์กร

แบับัสำารวจำค์วามูพ่ังพัอใจำ
ผู้เข้้าร่วมูกิจำกรรมู

E1 E2 E3

E1 ร่วมู E3

E1 ร่วมู E2 E2 ร่วมู E3

E1

E2

E3

Engagement

(เสิริิมสิร้ิางการิมีส่ิวันร่ิวัม)

Environment

(สิร้ิางจิำตั้สิำาน้กในการิดูแลัรัิกษัาสิิ�งแวัดล้ัอม)

Education

(เสิริิมสิร้ิางการิศ้กษัา)

CSR after Process
กิจักรรมเพ่�อสังคมและ
สิ�งแวัด้ล้อมที�ไม่เกี�ยวักับ

การด้ำาเนินงาน

CSR in Process
กิจักรรมเพ่�อสังคมและ

สิ�งแวัด้ล้อมที�อยู่ใน
การด้ำาเนินงานข้ององค์กร

งานิ/โค์รงการ 
กิจำกรรมูข้ององค์์กร 
CSR in Process

CSR in Process (TRIS)
จััด้ให้มีกิจักรรมส่งเสริม
TRIS ที�มีคณะกรรมการ
ผู้ิบริหารและพนักงาน

เข้้าร่วัมอย่างครบถุ้วัน และ
สมำ�าเสมอทั�งปี
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 จำากแผ่นแม่บท ได้กำาหนดกลัยุ์ทธ์ 3E ได้แก่ ENGAGEMENT 

(สิริ้างการิมีสิ่วันริ่วัม) EDUCATION (เสิริิมสิริ้างการิศ้กษัา) แลัะ 

ENVIRONMENT (ส่ิงเสิริิมสิภาพัแวัดล้ัอมแลัะสิร้ิางจิำตั้สิำาน้กในการิดูแลั 

สิิ�งแวัดล้ัอม) ธพัสิ. ได้กำาหนดกิจำกริริมในแผ่นป็ฎิบัติั้การิป็ริะจำำาปี็ 2563 

กิจำกริริมชุมชนสัิมพัันธ์ภาย์ใต้ั้กลัยุ์ทธ์ ENGAGEMENT (สิร้ิางการิมีส่ิวันร่ิวัม) 

แลัะ ENVIRONMENT (ส่ิงเสิริิมสิภาพัแวัดล้ัอมแลัะสิร้ิางจิำตั้สิำาน้กในการิ

ดูแลัสิิ�งแวัดลั้อม) ริ่วัมกับชุมชนเคหะหลัักสิี� ชุมชนสิำาคัญลัำาดับ  ได้แก่    

 (1) วัันเด็ก  

 (2) ป็รัิบป็รุิงทัศนีย์ภาพัภาย์ในชุมชน  

 (3) ตัั้ดผ่ม  

 (4) ป็รัิบป็รุิงสินามเด็กเล่ันภาย์ในชุมชน  

 (5) สินับสินุนต้ั้นไม้เพ่ั�อเพิั�มพ่ั�นที�สีิเขีึ้ย์วัในชุมชนในวััน 

      สิิ�งแวัดล้ัอมโลัก 

 (6) สินุนสินุนไฟัโซื่ล่ัาเพ่ั�อให้แสิงสิว่ัางบริิเวัณสินามเด็กเล่ัน  

      ในวัันลัดการิ ใช้พัลัังงาน  แลัะกิจำกริริมชุมชนสัิมพัันธ์  

      ภาย์ใต้ั้กลัย์ุทธ์ ENGAGEMENT (สิร้ิางการิมีส่ิวันร่ิวัม)   

      แลัะENVIRONMENT (ส่ิงเสิริิมสิภาพัแวัดล้ัอมแลัะสิร้ิาง 

      จิำตั้สิำาน้กในการิดูแลัสิิ�งแวัดล้ัอม) กับชุมชนแจ้ำงวััฒนะผ่าสิุขึ้  

      ได้แก่การิจำัดทำาตัู้้เก็บสิัมภาริะสิำาหริับเด็กอนุบาลัจำาก  

      วััสิดุเหล่ัอใช้ขึ้องทางโริงเรีิย์นมาสิร้ิางเป็็นตู้ั้เก็บสัิมภาริะ       

        โดย์ช่างขึ้อง ธพัสิ.

 สิิ�งแวัดลั้อมเป็็นป็ัจำจำัย์ที�ย์ั�งย์่นขึ้อง ธพัสิ. จำ้งให้การิสินนับสินุน 

แลัะสิ่งเสิริิมสิิ�งแวัดลั้อมภาย์ในชุมชนที�สิำาคัญเพั่�อสิริ้างสิภาพัแวัดลั้อมที�ดีให้ 

กับเย์าวัชนแลัะคนในชุมชนสินใจำการิออกกำาลัังกาย์ แลัะพับป็ะ สิร้ิางสิาริสัิมพัันธ์ 

ที�ดีตั้่อกัน ทำาให้มีสิุขึ้ภาพัที�แขึ้็งแริงห่างไกลัย์าเสิพัตั้ิดซื่้�งสิ่งผ่ลัที�ดีอย์่างย์ั�งย์่น 

ต่ั้อสัิงคมแลัะป็ริะเทศชาติั้ สิอดคล้ัองตั้ามนโย์บาย์ แลัะกลัย์ุทธ์ด้านควัามรัิบ

ผิ่ดชอบต่ั้อสัิงคม

“

“
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กลยุทิธ์ ENGAGEMENT (การสัร�างการมีส่ัวินิร่วิม)          

กิจำกรรมูตักบัาตรประจำำาสัปดำาห์

 ธพัสิ. จำัดกิจำกริริมตั้ักบาตั้ริป็ริะจำำาสิัป็ดาห์ ป็ริะจำำาป็ี 2563 โดย์นิมนตั้์พัริะสิงฆ่์จำากวััดตั้่าง ๆ บริิเวัณใกลั้เคีย์งศูนย์์ริาชการิฯ แจำ้งวััฒนะ มาริับ

บิณฑ์บาตั้ริทุก ๆ วัันอังคาริแลัะวัันพัฤหัสิบดี เพ่ั�อให้ข้ึ้าริาชการิ แลัะผู้่ป็ฏิิบัติั้งานภาย์ในศูนย์์ริาชการิได้ร่ิวัมตัั้กบาตั้ริในวัันทำางานตั้อนเช้า 

กิจำกรรมูออมูบุัญ 

 ธพัสิ. จำัดกิจำกริริมออมบุญป็ริะจำำาป็ี 2563 โดย์นิมนตั้์พัริะสิงฆ่์จำาก

วััดใกลั้เคีย์งศูนย์์ริาชการิฯ มาริับบิณฑ์บาตั้ขึ้้าวัสิาริอาหาริแห้งแลัะป็ัจำจำัย์ตั้าม 

จำิตั้ศริัทธาในช่วังวัันสิำาคัญทาง ศาสินาโดย์มีหน่วัย์งานธนาคาริผู่้ป็ริะกอบการิ 

ภาย์ในศูนย์์ริาชการิฯ หน่วัย์งานแลัะชุมชนใกล้ัเคีย์งศูนย์์ริาชการิฯ แจ้ำงวััฒนะ ริวัมถ้ืง

ป็ริะชาชนทั�วัไป็เข้ึ้าร่ิวัมกิจำกริริม 
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กิจำกรรมูบัริจำาค์โลหิตกับัสภากาชีาดำไทย

 ธพัสิ. จัำดกิจำกริริมบริิจำาคโลัหิตั้กับสิภากาชาดไทย์ที� ศูนย์์ริาชการิฯ 

ป็ี 2563 โดย์ป็ริะสิานกับศูนย์์บริิการิโลัหิตั้แห่งชาตั้ิ สิภากาชาดไทย์ จำัดทีม

แพัทย์์แลัะพัย์าบาลัมาริับบริิจำาคโลัหิตั้ ณอาคาริริาชบุริ ีด ิเริกฤทธิ �แลัะ 

อาคาริริัฐป็ริะศาสินภักดี มีกำาหนดจำัดกิจำกริริมเป็็นป็ริะจำำาทุกป็ี ป็ีลัะ 4 คริั�ง 

ซื่้�งในปี็ 2563 มีย์อดบริิจำาคโลัหิตั้ ริวัมทั�งสิิ�น 3,507  ยู์นิตั้

 กิจำกรรมูโยค์ะเพืั�อสุข้ภาพั

 ธพัสิ. จำัดโคริงการิสิริ้างเสิริิมสิุขึ้ภาวัะแก่ผู่้ป็ฏิิบัตั้ิงานในศูนย์์ริาชการิฯ 

เป็็นกิจำกริริมสิอนฝ้ึกโย์คะเพั่�อสิุขึ้ภาพั ภาย์ใตั้้แนวัคิด Good Health Good Life & 

Peaceful Mind  มีจุำดมุ่งหมาย์หลัักเพ่ั�อให้ผู้่ป็ฏิิบัติั้งานภาย์ในศูนย์์ริาชการิฯ มีสิถืานที�

ออกกำาลัังกาย์เพ่ั�อผ่่อนคลัาย์ควัามต้ั้งเครีิย์ดจำากการิทำางานแลัะเป็็นการิส่ิงเสิริิมสุิขึ้ภาพั

ให้แก่หน่วัย์งานริาชการิแลัะหน่วัย์งานอิสิริะขึ้องภาคริัฐผู่ ้ป็ริะกอบการิภาย์ใน

ศูนย์์ริาชการิฯ ริวัมถื้งหน่วัย์งานริอบ ๆ ศูนย์์ริาชการิฯ แลัะป็ริะชาชน โดย์จำัดให้มี

กิจำกริริมตัั้�งแต่ั้วัันจัำนทร์ิถ้ืงวัันเสิาร์ิ วัันลัะ 2 ริอบ ณ อาคาริรัิฐป็ริะศาสินภักดี ศูนย์์ริาชการิฯ 

แจำ้งวััฒนะ ซื่้�งช่วังที�เกิดสิถืานการิณ์การิแพัริ่ริะบาดขึ้องโริคตั้ิเช่�อไวัริัสิโคโรินา 2019 

ได้มีการิสิอนโย์คะผ่่านช่องทางออนไลัน์ Government Complex Yoga For Home 
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Sky Running ลู่วิ�งติดำแอร์ 

 Sky Running อาคาริริัฐป็ริะศาสินภักดี ศูนย์์ริาชการิฯ แจำ้งวััฒนะ 

ริะย์ะทาง 412 เมตั้ริ ตั้่อ 1 ริอบ เลั่อกวัิ�งได้ 3 ลัู่ ค่อ ลัู่เดิน ลัู่จำ�อกกิ�ง แลัะลัู่วัิ �งเริ็วั 

พ่ั�นทำาจำากย์างสิำาหรัิบการิวิั�งในร่ิม โดย์เฉพัาะวััสิดุ สิะดวักสิบาย์ทันสิมัย์ด้วัย์ริะบบนับริอบ 

เก็บสิะสิมริะย์ะทางด้วัย์บลูัทูธบนแอป็พัลิัเคชั�น Sky Running โชว์ั ริะย์ะทางวิั�งบนหน้าจำอ

ทุกคริั�งที�วัิ�งผ่่านจำุด Check point พัริ้อมบริิการิ Locker อัตั้โนมัตั้ิ เพัีย์งแค่ป็ลัาย์นิ�วั 

ก็สิามาริถืใช้บริิการิเก็บขึ้องได้ในขึ้ณะวัิ�ง เป็ิดให้บริิการิทุกวััน เวัลัา 06.00-21.00 น. 

แลัะมีการิทดสิอบริะบบตั้ริวัจำจัำบใบหน้าในการินับริะย์ะทางการิวิั�ง แลัะได้มีการิป็รัิบป็รุิง

ห้องนำ�าให้ทันสิมัย์สิวัย์งามแลัะสิะดวักสิบาย์ แลัะในป็ัจำจำุบันพับป็ัญหาฝุ้่น PM 2.5 

Sky Running จำ้งเป็็นพั่�นที�ออกกำาลัังกาย์ที�สิำาคัญที�ป็ริะชาชนมาใช้บริิการิเป็็นที�แริก

เพัริาะเป็็นสินามวิั�งในอาคาริเปิ็ดเคร่ิ�องป็รัิบอากาศตั้ลัอดเวัลัา ป็ลัอดฝุ้่นแลัะสิามาริถืใช้

บริิการิได้ตั้ลัอดเวัลัา

 นาย์นาฬิิกอติั้ภัค แสิงสินิท กริริมการิผู้่จัำดการิ บริิษััท ธนารัิกษ์ัพััฒนาสิินทรัิพัย์์ จำำากัด แลัะคณะผู้่บริิหาริ ธพัสิ. ส่ิงมอบรัิ�วัโคริงการิพััฒนาชุมชน (ทาสีิรัิ�วั) 

ชุมชนแจ้ำงวััฒนะผ่าสุิขึ้ โดย์มีป็ริะธานชุมชนแจ้ำงวััฒนะผ่าสุิขึ้ เป็็นผู้่รัิบมอบ ณ ชุมชนแจ้ำงวััฒนะผ่าสุิขึ้ เม่�อวัันที� 20 มีนาคม 2563

ส่งมูอบัรั�วโค์รงการพััฒนิาชุีมูชีนิ (ทาสีรั�ว)
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กิจำกรรมูพััฒนิาชุีมูชีนิ (ตัดำผมู)

 ธพัสิ. จัำดกิจำกริริมพััฒนาชุมชน (ตัั้ดผ่ม) โดย์การิป็ริะสิานงานโริงเรีิ

ย์นเสิริิมสิวัย์จำัดช่างมาบริิการิตั้ัดผ่มให้ป็ริะชาชนในเคหะชุมชนหลัักสีิ�แลัะชุมช

นใกล้ัเคีย์งศูนย์์ริาชการิฯ แจ้ำงวััฒนะ เพ่ั�อเป็็นการิสิร้ิางสัิมพัันธ์อันดี ทั�งนี� ในปี็ 

2563 ได้จัำดกิจำกริริมจำำานวัน 1 ครัิ�ง มีผู้่เข้ึ้าร่ิวัมลังทะเบีย์นตัั้ดผ่มทั�งสิิ�น จำำานวัน 

50 คน

 ธพัส. จัำดำกิจำกรรมูส่ง (สุข้) ภาพัดีำ

 ธพัสิ. จัำดกิจำกริริม ส่ิง (สุิขึ้) ภาพัดีเล่ัน Fitness โดย์ไม่มีค่าใช้จ่ำาย์ ให้กับข้ึ้าริาชการิแลัะพันักงานที�ป็ฏิิบัติั้หน้าที�ภาย์ในศูนย์์ริาชการิฯ แจ้ำงวััฒนะ    

ณ CEN FIT ชั �น 3 โริงแริมเซื่็นทริา บาย์เซื่็นทาริา ศูนย์์ริาชการิแลัะคอนเวันชั �นเซื่็นเตั้อริ์ แจำ้งวััฒนะ เริิ �มตั้ั �งแตั้่วัันที � 14 กุมภาพัันธ์ 2563 

ถื้ง 31 ธันวัาคม 2563 โดย์งดกิจำกริริมช่วังสิถืานการิณแพัริ่ริะบาดขึ้องโริคโควัิด-19 แลัะเป็ิดให้บริิการิอีกคริั�งเม่�อวัันที� 1 กริกฎาคม 2563 สิำาหริับผู่้ที�

สินใจำสิามาริถืสิแกนคิวัอาร์ิโค้ด เพ่ั�อลังทะเบีย์นเข้ึ้าร่ิวัมกิจำกริริมดังกล่ัาวั
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กิจำกรรมู “ร่วมูมืูอ ร่วมูใจำ ป้องกันิ COVID-19”

 นาย์นาฬิิกอติั้ภัค แสิงสินิท กริริมการิผู้่จัำดการิ บริิษััท ธนารัิกษ์ัพััฒนาสิินทรัิพัย์์ 

จำำากัด พัริ้อม ดริ.สิาธิตั้ ป็ิตัุ้เตั้ชะ ริัฐมนตั้ริีช่วัย์วั่าการิกริะทริวังสิาธาริณสิุขึ้ แลัะ 

นาย์แพัทย์์ทวีัศิลัป์็ วิัษัณุโย์ธิน สิาธาริณสุิขึ้นิเทศก์ เขึ้ตั้ 10 ร่ิวัมสินับสินุนการิจัำดกิจำกริริม 

“ร่ิวัมม่อ ร่ิวัมใจำ ป้็องกัน COVID-19” กับกริะทริวังสิาธาริณสุิขึ้เพ่ั�อสิร้ิางการิตั้ริะหนัก 

ให้เกิดควัามริู้ควัามเขึ้้าใจำที�ถืูกตั้้องเกี�ย์วักับการิป็้องกันการิตั้ิดเช่�อฯ พัริ้อมย์กริะดับ

มาตั้ริฐานด้านควัามสิะอาดแลัะควัามป็ลัอดภัย์ออกมาตั้ริการิดูแลัพั่�นที�ศูนย์์ริาชการิฯ

แจ้ำงวััฒนะ เพ่ั�อป้็องกันการิแพัร่ิริะบาดขึ้องไวัรัิสิ COVID-19 ณ ลัานอเนกป็ริะสิงค์ ชั�น 2 

อาคาริรัิฐป็ริะศาสินภักดี ศูนย์์ริาชการิฯ แจ้ำงวััฒนะ เม่�อ วัันที� 6 มีนาคม 2563

พิัธีมูอบัเค์รื�องบัังคั์บัล้อ (ล็อค์ล้อ) สถุานีิตำารวจำนิค์รบัาลทุ่งสองห้อง

 นาย์ธีธัช สุิขึ้สิะอาด ริองกริริมการิผู้่จัำดการิ บริิษััท ธนารัิกษ์ัพััฒนาสิินทรัิพัย์์ จำำากัด (ธพัสิ.) ทำาการิมอบเคร่ิ�องบังคับล้ัอ (ล็ัอคล้ัอ) 

ให้แก่สิถืานีตั้ำาริวัจำนคริบาลัทุ่งสิองห้อง เพั่�อนำาไป็ใช้ป็ริะโย์ชน์กับฝ้่าย์งานจำริาจำริ โดย์มี  พั.ตั้.ท. สิถืิตั้ย์์ วังษั์กันหา ริองผู่้กำากับการิจำริาจำริ 

สิถืานีตั้ำาริวัจำนคริบาลัทุ่งสิองห้องแลัะคณะเป็็นผู่้ริับมอบ ณ โถืงหน้าห้องป็ริะชุม 4-5 อาคาริธนพัิพััฒน์ บริิษััท ธนาริักษั์พััฒนาสิินทริัพัย์์ 

จำำากัด เม่�อวัันที� 18 มิถุืนาย์น 2563
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สานิพัลังช่ีวยเหลือชุีมูชีนิทั�วประเทศ มูอบัอาหารแก่ผู้ได้ำรับัผลกระทบัจำากโค์วิดำ-19

ส่งมูอบัโลหิต จำำานิวนิ 10 ล้านิซีึ่ซีึ่

 นาย์ยุ์ทธนา หยิ์มการุิณ อธิบดีกริมธนารัิกษ์ั ป็ริะธานโคริงการิ “สิานพัลัังช่วัย์เหลั่อ

ชุมชนทั�วัป็ริะเทศ” จัำดกิจำกริริมมอบอาหาริบริริเทาควัามเด่อดร้ิอน แก่ผู้่ที�ได้รัิบผ่ลักริะทบจำาก

สิถืานการิณ์ โควิัด-19 ณ ชุมชนซื่อย์บุหงา แลัะชุมชนบุญร่ิมไทริ เขึ้ตั้ริาชเทวีั กรุิงเทพัมหานคริ

ตั้ามนโย์บาย์ขึ้องรัิฐบาลัแลัะกริะทริวังการิคลััง ทั�งนี� กิจำกริริมดังกล่ัาวัยั์งได้รัิบควัามร่ิวัมม่อจำาก 

บริิษััท ธนารัิกษ์ัพััฒนาสิินทรัิพัย์์ จำำากัด (ธพัสิ.) โดย์นาย์นาฬิิกอติั้ภัค แสิงสินิท กริริมการิผู้่จัำดการิ 

นาย์ธีธัช สุิขึ้สิะอาด ริองกริริมการิผู้่จัำดการิ พัร้ิอมด้วัย์คณะผู้่บริิหาริแลัะพันักงาน ร่ิวัมลังพ่ั�นที�

แจำกอาหาริแลัะนำ�าด่�มแก่ชาวัชุมชน เม่�อวัันที� 30 มิถุืนาย์น 2563

 นาย์นาฬิิกอตั้ิภัค แสิงสินิท กริริมการิผู่้จำัดการิ บริิษััท ธนาริักษั์พััฒนาสิินทริัพัย์์ จำำากัด (ธพัสิ.)  ให้เกีย์ริตั้ิเป็็นป็ริะธานในพัิธีสิ่งมอบโลัหิตั้ 

จำำานวัน 10 ลั้านซื่ีซื่ี ให้แก่ สิภากาชาดไทย์ โดย์มี ริองศาสิตั้ริาจำาริย์์ แพัทย์์หญิงดุจำใจำ ชัย์วัานิชศิริิ ผู่ ้อำานวัย์การิศูนย์์บริิการิโลัหิตั้แห่งชาตั้ิ แลัะ  

นางจัำนทร์ิป็ริะภา วิัชิตั้ชลัชัย์ ริองผู้่อำานวัย์การิสิำานักงานจัำดหาริาย์ได้ สิภากาชาดไทย์ เป็็นผู้่รัิบมอบในงาน “บริิจำาคโลัหิตั้กับสิภากาชาดไทย์ ที�ศูนย์์ริาชการิ” 

คริั�งที� 43 เม่�อวัันที� 22 กริกฎาคม 2563 ณ ลัานอเนกป็ริะสิงค์ อาคาริริัฐป็ริะศาสินภักดี  ศูนย์์ริาชการิฯ แจำ้งวััฒนะ  

 สิำาหริับกิจำกริริม “บริิจำาคโลัหิตั้กับสิภากาชาดไทย์ ที�ศูนย์์ริาชการิ” ธพัสิ. ดำาเนินการิมาอย์่างตั้่อเน่�องตั้ั�งแตั้่ป็ี 2553 โดย์มีขึ้้าริาชการิ

ผู้่ป็ริะกอบการิแลัะป็ริะชาชนร่ิวัมบริิจำาคจำำานวันมาก ทั�งนี�  ในเด่อนกริกฎาคม 2563 นี� จำะมีย์อดโลัหิตั้สิะสิมได้ริวัม 10 ล้ัานซีื่ซีื่ ซ้ื่�งถ่ือเป็็นการิมอบแลัะ

ส่ิงต่ั้อชีวิัตั้ให้กับเพ่ั�อนมนุษัย์์ เน่�องจำากยั์งคงมีผู้่ต้ั้องการิรัิบบริิจำาคโลัหิตั้อยู่์ทั�วัทั�งป็ริะเทศ ขึ้ณะที�โลัหิตั้ที�ได้รัิบบริิจำาคในแต่ั้ลัะวัันยั์งไม่เพีัย์งพัอกับควัามต้ั้องการิ
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ธพัส. มูอบัตู้เก็บัสัมูภาระให้แก่โรงเรียนิทุ่งสองห้อง

 นาย์ธีธัช สิุขึ้สิะอาด ริองกริริมการิผู่้จำัดการิ บริิษััท ธนาริักษั์พััฒนาสิินทริัพัย์์ จำำากัด (ธพัสิ.) เป็็นป็ริะธานมอบตัู้้เก็บสิัมภาริะ จำำานวัน 9 ตัู้้ ให้แก่ 

โริงเริีย์นทุ่งสิองห้อง (คุป็ตั้ัษัเฐีย์ริอุทิศ)  เพั่�อให้ทางโริงเริีย์นได้นำาไป็ใช้ป็ริะโย์ชน์ในการิจำัดเก็บอุป็กริณ์ สิ่�อการิเริีย์นการิสิอน ซื่้�งกิจำกริริมคริั�งนี�ถื่อเป็็นหน้�งใน

โคริงการิสิริ้างควัามสิัมพัันธ์กับชุมชนโดย์ริอบศูนย์์ริาชการิฯ แจำ้งวััฒนะ โดย์มี นางสิุธาสิิณี ขึ้ันธสิอน ผู่ ้อำานวัย์การิโริงเริีย์น เป็็นผู่ ้ริับมอบ พัริ้อมกันนี � 

นาย์ธีธัช ย์ังได้แจำกไอศกริีม แก่นักเริีย์นริะดับชั�นอนุบาลัถื้งริะดับชั�นมัธย์มศ้กษัาป็ีที� 3 ณ โริงเริีย์นทุ่งสิองห้อง (คุป็ตั้ัษัเฐีย์ริอุทิศ) เขึ้ตั้หลัักสิี� กริุงเทพัฯ เม่�อ

วัันที� 11 สิิงหาคม 2563

ธพัส. ส่งมูอบัสนิามูเด็ำกเล่นิ เค์หะชุีมูชีนิหลักสี�

 เม่ �อวัันที � 29 ตัุ้ลัาคม 2563 นาย์ธีธัช สิุขึ้สิะอาด ริองกริริมการิผู่ ้จำัดการิ 

พัริ้อมด้วัย์ผู่ ้บริิหาริ แลัะพันักงาน บริิษััท ธนาริักษั์พััฒนาสิินทริัพัย์์ จำำากัด (ธพัสิ.) 

ส่ิงมอบสินามเด็กเล่ัน แลัะเคร่ิ�องออกกำาลัังกาย์กลัางแจ้ำง ให้กับเคหะชุมชนหลัักสีิ� เพ่ั�อให้เป็็น

สิถืานที�ทำากิจำกริริมสิำาหรัิบเด็ก ๆ แลัะออกกำาลัังกาย์เพ่ั�อสุิขึ้ภาพัขึ้องชาวัชุมชนเคหะหลัักสีิ� 

โดย์มี นาย์ป็กริณ์ สิิริินุตั้ ป็ริะธานคณะกริริมการิกลัางเคหะชุมชนหลัักสีิ� เป็็นตัั้วัแทนรัิบมอบ   

ณ สินามเด็กเลั่นแลัะลัานออกกำาลัังกาย์กลัางแจำ้ง เคหะชุมชนหลัักสิี� ซื่อย์แจำ้งวััฒนะ 5 

กรุิงเทพัมหานคริ
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กลยุทิธ์ ENGAGEMENT AND EDUCATION
(การสร้างค์วามูผูกพัันิที�ดีำและการให้ค์วามูรู้ในิด้ำานิต่าง ๆ)

มูหกรรมูวันิเด็ำก แจ้ำงวัฒนิะ ประจำำาปี 2563 

 ธพัสิ. ได้จำัดงานมหกริริมวัันเด็กแจำ้งวััฒนะ ป็ี 2563 โดย์ริ่วัมกับหน่วัย์งาน

ริาชการิแลัะหน่วัย์งานอิสิริะขึ้องภาคริัฐ ผู่้ป็ริะกอบการิภาย์ในศูนย์์ริาชการิฯ ริวัมถื้ง 

หน่วัย์งานริอบ ๆ แลัะชุมชนริอบศูนย์์ริาชการิฯ แจ้ำงวััฒนะ โดย์ภาย์ในงานมีนิทริริศการิ

ให้ควัามริู้ บูธขึ้องหน่วัย์งานกิจำกริริมบนเวัที การิเลั่นเกมสิ์พัริ้อมมอบขึ้องริางวััลั 

อาหาริแลัะเคริ่�องด่�ม ริวัมทั�ง เคริ่�องเลั่นมากมาย์ ณ ลัานอเนกป็ริะสิงค์ ชั�น 2 อาคาริ  

ริัฐป็ริะศาสินภักดี ศูนย์์ริาชการิฯ แจำ้งวััฒนะ เม่ �อวัันเสิาริ์ที � 11 มกริาคม 2563 

มีผู้่เข้ึ้าร่ิวัมกิจำกริริมทั�งสิิ�น 10,610 คน 

 บริิษััท ธนารัิกษ์ัพััฒนาสิินทรัิพัย์์ จำำากัด (ธพัสิ.) กำาหนดจัำดกิจำกริริม Kids Day Camp Online 2563 มีวััตั้ถุืป็ริะสิงค์เพ่ั�อส่ิงเสิริิมสินับสินุนเพิั�มพูันทักษัะ

การิพััฒนาควัามคิดขึ้องเด็กโดย์ผ่่านกิจำกริริมตั้่าง ๆ จำัดทุกวัันเสิาริ์แลัะวัันอาทิตั้ย์์ ในเด่อนพัฤศจำิกาย์น 2563 โดย์แบ่งเป็็น 3 กลัุ่ม ค่อ กลัุ่มที� 1 อาย์ุไม่เกิน 6 ป็ี 

กลุ่ัมที� 2 อาย์ุ 7-10 ปี็ กลุ่ัมที� 3 อายุ์ 11–15 ปี็ ทั�งนี� มีผู้่ลังทะเบีย์นเข้ึ้าร่ิวัมกิจำกริริมทั�งสิิ�น 100 คน

กิจำกรรมู Kids Day Camp Online 2563
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กลยุทิธ์ ENVIRONMENT 
(การสร้างจิำตสำาน่ิกในิการดูำแลสิ�งแวดำล้อมู)

วันิต้นิไมู้ประจำำาปีข้องชีาติ ประจำำาปี 2563

 ธพัสิ. ป็ลูักต้ั้นริวังผ้่�ง เน่�องในวัันต้ั้นไม้ป็ริะจำำาปี็ขึ้องชาติั้ ป็ริะจำำาปี็ 2563 

ณ บริิเวัณทางเข้ึ้าป็ริะตูั้ 4 ชั�น 1 อาคาริรัิฐป็ริะศาสินภักดี ศูนย์์ริาชการิฯ แจ้ำงวััฒนะ 

โค์รงการก้าวบุัญ

 ธพัสิ. ส่ิงมอบแก้วัพัลัาสิติั้กเหล่ัอใช้ชนิดแข็ึ้งในโคริงการิ “ก้าวับุญ” เพ่ั�อนำา 

ไป็ใช้เป็็นภาชนะผ่สิมสิาริเคมีในกริะบวันการิผ่ลัิตั้ขึ้าเทีย์ม ซื่้�งขึ้า 1 ขึ้้างจำะใช้แก้วั

ป็ริะมาณ 4-6 ใบ โดย์มี นาย์แพัทย์์สิุริเมศวัริ์ ศิริิจำาริุวังศ์ หัวัหน้ากลัุ่มงานเวัชศาสิตั้ริ์

ฟ้ั�นฟูั เป็็นผู้่รัิบมอบ ณ โริงพัย์าบาลัเพัชริบูริณ์ เม่�อวัันที� 22 กริกฎาคม 2563

โค์รงการลดำการใช้ีภาชีนิะโฟิมูและบัรรจุำภัณฑ์์
พัลาสติก

 ธพัสิ. จัำดโคริงการิลัดการิใช้ภาชนะโฟัมแลัะบริริจุำภัณฑ์์พัลัาสิติั้ก โดย์ริณริงค์

งดใช้ภาชนะโฟัมแลัะลัดการิใช้บริริจำุภัณฑ์์พัลัาสิตั้ิกริ่วัมกับผู่้ป็ริะกอบการิศูนย์์อาหาริ

ภาย์ในอาคาริ
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โค์รงการแก้วแลกลดำ

โค์รงการคั์ดำแยกข้ยะ 

กิจำกรรมูวันิสิ�งแวดำล้อมูโลก

ธพัส. มูอบัโค์มูไฟิโซึ่ล่าเซึ่ลล์ให้เค์หะชุีมูชีนิหลักสี�

โค์รงการถุุงผ้ายืมูใช้ี ร่วมูใจำรักษ์ัโลก (SAY NO TO PLASTIC) 

 ธพัสิ. ได้จัำดทำาโคริงการิ “ถุืงผ้่าย่์มใช้ ร่ิวัมใจำรัิกษ์ัโลัก” (SAY NO TO PLASTIC) โดย์การิป็ริะชาสัิมพัันธ์เชิญชวัน “การิลัดใช้ถุืงแลัะแก้วันำ�า พัลัาสิติั้ก” 

เพ่ั�อสินับสินุนนโย์บาย์รัิฐบาลัส่ิงเสิริิมให้พันักงานในองค์กริมีส่ิวันร่ิวัมในการิอนุรัิกษ์ัสิิ�งแวัดล้ัอม แลัะลัดป็ริิมาณขึ้ย์ะภาย์ในองค์กริ

 ธพัสิ. จำัดโคริงการิแก้วัแลักลัด เม่ �อผู่ ้ซื่่ �อเคริ่ �องด่ �มนำาแก้วัมาเอง ผู่ ้ขึ้าย์เคริ่ �องด่ �มจำะลัดริาคา 5-10 บาท ริ่วัมกับผู่ ้ป็ริะกอบการิริ้านเคริ่ �องด่ �ม

ภาย์ในอาคาริศูนย์์ริาชการิฯ แจำ้งวััฒนะ เพั่�อริณริงค์ให้ทุกคนตั้่�นตั้ัวัในการิใช้ผ่ลัิตั้ภัณฑ์์ที�ทำามาจำากพัลัาสิตั้ิก อนุริักษั์สิิ�งแวัดลั้อมแลัะ ช่วัย์ลัดป็ัญหาโลักริ้อน 

โดย์จำัด โคริงการิต่ั้อเน่�องมาตัั้�งแต่ั้ปี็ 2562

 ธพัสิ. ได้จำัดทำาโคริงการิ “คัดแย์กขึ้ย์ะก่อนทิ�ง” โดย์การิป็ริะชาสิัมพัันธ์

ผ่่านสิ่�อตั้่าง ๆ ริณริงค์ให้ผู่้ป็ฏิิบัตั้ิงานภาย์ในศูนย์์ริาชการิฯ แจำ้งวััฒนะ คัดแย์กขึ้ย์ะ

ทิ�งตั้ามสีิขึ้องถัืงขึ้ย์ะ ดังนี� 

 - ถัืงสีินำ�าเงิน ขึ้ย์ะรีิไซื่เคิลั  เช่น ขึ้วัดพัลัาสิติั้ก แก้วั กริะดาษั กริะป็�อง

 - ถัืงสีิเขีึ้ย์วั ขึ้ย์ะมูลัฝ้อย์ย่์อย์สิลัาย์ได้ เช่น เศษัผั่ก ผ่ลัไม้ เศษัอาหาริ ใบไม้

 - ถัืงสีิเหล่ัอง ขึ้ย์ะทั�วัไป็ เช่น ถุืงพัลัาสิติั้ก กล่ัองโฟัม ซื่องขึ้นม

 - ถัืงสีิแดง ขึ้ย์ะอันตั้ริาย์ เช่น หลัอดไฟั แบตั้เตั้อรีิ� ถ่ืานไฟัฉาย์ กริะป็�องสิเป็ริย์์

 นาย์ธีธัช สุิขึ้สิะอาด ริองกริริมการิผู้่จัำดการิ บริิษััท ธนารัิกษ์ัพััฒนาสิินทรัิพัย์์ จำำากัด

(ธพัสิ.) จัำด “โคริงการิพััฒนาชุมชนกิจำกริริมวัันสิิ�งแวัดล้ัอมโลัก” เน่�องในวัันสิิ�งแวัดล้ัอมโลัก 

5 มิถืุนาย์น โดย์ได้สิ่งมอบต้ั้นเฟิัร์ินใบมะขึ้ามแลัะต้ั้นเฟิัร์ินข้ึ้าหลัวังให้แก่ชุมชน เพ่ั�อนำา

ไป็ป็ลัูกแลัะป็ริะดับในพั่ �นที �สิ่วันริวัมเป็็นการิเพัิ �มพั่ �นที �สิีเขึ้ีย์วัให้กับชุมชน ซื่้ �งมี 

นาย์ป็กริณ์ สิิริินุตั้ ป็ริะธานคณะ กริริมการิกลัางเคหะชุมชนหลัักสีิ� เป็็นตัั้วัแทนรัิบมอบ 

ณ สินามเด็กเล่ันแลัะลัานออกกำาลัังกาย์กลัางแจ้ำง เคหะชุมชนหลัักสีิ� ซื่อย์แจ้ำงวััฒนะ 5 

กรุิงเทพัฯ เม่�อวัันที� 8 มิถุืนาย์น 2563

 นาย์ธีธ ัช สิุขึ้สิะอาด ริองกริริมการิผู่ ้จำ ัดการิ บริิษััท ธนาริักษั์พััฒนา  

สิินทริัพัย์์จำำากัด (ธพัสิ.) พัริ้อมคณะ จำัด “โคริงการิพััฒนาชุมชนสิ่งเสิริิมพัลัังงานแสิง

อาทิตั้ย์์มอบโคมไฟัโซื่ล่ัาเซื่ลัล์ั”เพ่ั�อเป็็นการิมอบแสิงสิว่ัางให้กับชุมชน โดย์โซื่ล่ัาเซื่ลัล์ั

เป็็นพัลัังงานที�สิะอาดไม่ก่อให้เกิดมลัภาวัะ ริวัมทั�ง ช่วัย์ลัดค่าไฟัฟ้ัาให้กับชุมชนโดย์มี  

นาย์ป็กริณ์ สิิริินุตั้ ป็ริะธานคณะกริริมการิกลัางเคหะชุมชนหลัักสิี�เป็็นผู่้แทนริับมอบ 

ณ เคหะชุมชนหลัักสีิ� ซื่อย์แจ้ำงวััฒนะ 5 กรุิงเทพัฯ เม่�อวัันที� 14 กันย์าย์น 2563

116รายงานิประจำำาปี 2563



ธพัส. อาสาทำาค์วามูดีำสร้างฝ่ายชีะลอนิำ�า สืบัสานิค์ำาพ่ัอสอนิ

  เม่ �อวัันที � 28 พัฤศจำิกาย์น 2563 ผู่ ้บริิหาริ พันักงาน แลัะลัูกจำ้าง  

บริิษััท ธนาริักษั์พััฒนาสิินทริัพัย์์ จำ ำากัด (ธพัสิ.) จำัด “โคริงการิอาสิาทำาควัามดี 

สิริ้างฝ้าย์ชะลัอนำ�า สิ่บสิานคำาพั่อสิอน” ณ ศูนย์์ศ้กษัาธริริมชาตั้ิแลัะสิัตั้วั์ป็่า เขึ้านำ�าพัุ 

อ. ศรีิสิวััสิดิ� จำ. กาญจำนบุรีิ โดย์เป็็นการิร่ิวัมใจำทำาฝ้าย์ชะลัอนำ�า เพ่ั�อรัิกษัาควัามชุ่มช่�น 

ให้ผ่่นป่็าแลัะส่ิงผ่ลัให้สัิตั้ว์ัป่็ามีนำ�ากินโดย์เฉพัาะช้างซ้ื่�งฝ้าย์ชะลัอนำ�าถ่ือเป็็นการิป็ลูักป่็า

แบบไม่ตั้้องป็ลัูก ค่อ เม่�อมีแหลั่งนำ�าสิมบูริณ์อากาศแลัะดินจำะมีควัามช่�นสิูง การิงอก

ขึ้องเมล็ัดพัันธ์ที�มีสัิตั้ว์ัเป็็นพัาหะ แลัะการิเติั้บโตั้ขึ้องพัันธ์ุไม้ตั้ามธริริมชาติั้จำะฟ้ั�นตัั้วัได้ดี 

ริวัมทั�ง แนวัฝ้าย์ชะลัอนำ�าย์ังเป็็นแนวักันไฟัป่็าได้อีกด้วัย์
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กลยุทิธ์ EDUCATION (การให�ค่วิามร้�ในิดำ�านิต่าง ๆ)

ร่วมูมืูอ ร่วมูใจำ ป้องกันิ COVID-19

นิิทรรศการเฉลิมูพัระเกียรติสมูเด็ำจำพัระนิางเจ้ำาสุทิดำา พััชีรสุธาพิัมูลลักษัณพัระบัรมูราชิีนีิ

 นาย์นาฬิิกอติั้ภัค แสิงสินิท กริริมการิผู้่จัำดการิ บริิษััท ธนารัิกษ์ัพััฒนาสิินทรัิพัย์์  

จำำากัด พัริ้อม ดริ.สิาธิตั้ ป็ิตัุ้เตั้ชะ ริัฐมนตั้ริีช่วัย์วั่าการิกริะทริวังสิาธาริณสิุขึ้ แลัะ

นาย์แพัทย์์ทวีัศิลัป์็ วิัษัณุโย์ธิน สิาธาริณสุิขึ้นิเทศก์ เขึ้ตั้ 10 ร่ิวัมสินับสินุนการิจัำดกิจำกริริม 

“ร่ิวัมม่อ ร่ิวัมใจำ ป้็องกัน COVID-19” กับกริะทริวังสิาธาริณสุิขึ้ เพ่ั�อสิร้ิางการิตั้ริะหนัก

ให้เกิดควัามรู้ิควัามเข้ึ้าใจำที�ถูืกต้ั้องเกี�ย์วักับการิป้็องกันการิติั้ดเช่�อฯ พัร้ิอมย์กริะดับมาตั้ริฐาน  

ด้านควัามสิะอาดแลัะควัามป็ลัอดภัย์ออกมาตั้ริการิดูแลัพ่ั�นที�ศูนย์์ริาชการิฯ แจ้ำงวััฒนะ

เพั่�อป็้องกันการิแพัริ่ริะบาดขึ้องไวัริัสิ  COVID-19 โดย์ภาย์ในงานมีการิสิาธิตั้สิอนทำา

หน้ากากอนามัย์ การิทำาแอลักอฮอลั์เจำลัการิลั้างม่ออย์่างถืูกวัิธี การิทำาควัามสิะอาด 

เพ่ั�อป้็องกันเช่�อไวัรัิสิ ณ ลัานอเนกป็ริะสิงค์ชั�น 2 อาคาริรัิฐป็ริะศาสินภักดี ศูนย์์ริาชการิฯ 

แจ้ำงวััฒนะ เม่�อวัันที� 6 มีนาคม 2563

 ธพัสิ. แสิดงควัามจำงริักภักดีถืวัาย์ด้วัย์การิจำัดนิทริริศการิ

เฉลัิมพัริะเกีย์ริตั้ิฯ ณ บริิเวัณลัานป็ริะตัู้ทางเขึ้้า ชั�น 2 อาคาริริาชบุริี

ดิเริกฤทธิ �แลัะอาคาริริัฐป็ริะศาสินภักดี ศูนย์์ริาชการิฯ แจำ้งวััฒนะ 

เพั่�อเผ่ย์แพัริ่พัริะเกีย์ริตั้ิคุณแลัะพัริะริาชกริณีย์กิจำให้เป็็นที�ป็ริะจำักษั์แก่

ป็วังชนชาวัไทย์ จัำดข้ึ้�นเม่�อวัันที� 1-30 มิถุืนาย์น 2563
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 ธพัสิ. แสิดงควัามจำงริักภักดีด้วัย์การิจำัดนิทริริศการิเฉลัิมพัริะเกีย์ริตั้ิฯ ณ บริิเวัณลัานป็ริะตัู้ทางเขึ้้า ชั �น 2 อาคาริริาชบุริีดิเริกฤทธิ�แลัะอาคาริ

รัิฐป็ริะศาสินภักดี ศูนย์์ริาชการิฯ แจ้ำงวััฒนะ เพ่ั�อเผ่ย์แพัร่ิพัริะเกีย์ริติั้คุณแลัะพัริะริาชกริณีย์กิจำให้เป็็นที�ป็ริะจำักษั์แก่ป็วังชนชาวัไทย์ จำัดขึ้้�นริะหวั่าง วัันที� 1 – 31 

กริกฏิาคม 2563

นิิทรรศการวันิแมู่แห่งชีาติ

นิิทรรศการวันิพ่ัอแห่งชีาติ

 ธพัสิ. แสิดงควัามจำงริักภักดีถืวัาย์ ด้วัย์การิจำัดนิทริริศการิเฉลัิมพัริะเกีย์ริตั้ิฯ  

ณ บริิเวัณลัานป็ริะตัู้ทางเขึ้้า ชั�น 2 อาคาริริาชบุริีดิเริกฤทธิ�แลัะอาคาริริัฐป็ริะศาสินภักดี 

ศูนย์์ริาชการิฯ แจำ้งวััฒนะ เพั่ �อเผ่ย์แพัริ่พัริะเกีย์ริตั้ิคุณแลัะพัริะริาชกริณีย์กิจำให้เป็็น

ที � ป็ริะจำักษั์แก่ป็วังชนชาวัไทย์ จำัดขึ้้�นเม่�อวัันที� 1 -31 สิิงหาคม 2563

 ธพัสิ. น้อมเกลั้าริำาลั้กในพัริะมหากริุณาธิคุณ พัริะบาทสิมเด็จำพัริะป็ริมินทริมหาภูมิพัลัอดุลัย์เดช (ริัชกาลัที� 9) ด้วัย์การิจำัดนิทริริศการิเผ่ย์แพัริ่

พัริะเกีย์ริติั้คุณแลัะพัริะริาชกริณีย์กิจำ ณ บริิเวัณลัานป็ริะตูั้ทางเข้ึ้า ชั�น 2 อาคาริริาชบุรีิดิเริกฤทธิ� แลัะอาคาริรัิฐป็ริะศาสินภักดี จัำดข้ึ้�นเม่�อวัันที� 1 -31 ธันวัาคม 2563

นิิทรรศการเฉลิมูพัระเกียรติ พัระบัาทสมูเด็ำจำพัระปรเมูนิทรรามูาธิบัดีำศรีสินิทรมูหาวชิีราลงกรณ 
มูหิศรภูมิูพัลราชีวรางกูร กิติสิริสมูบูัรณอดุำลยเดำชี สยามิูนิทราธิเบัศรราชีวโรดำมู 
บัรมูนิาถุบัพิัตร พัระวชิีรเกล้าเจ้ำาอยู่หัว
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การสัร�างค่วิามสััมพัันิธ์กับผู้้�มีส่ัวินิไดำ�เสีัย

ประเด็ำนิ ยุทธศาสตร์องค์์กรข้อง ธพัส. ยุทธศาสตร์ด้ำานิผู้มีูส่วนิได้ำเสีย 
ข้อง ธพัส.

1. วิัสัิย์ทัศน์ องค์กริสิมัย์ใหม่ในการิพััฒนาสิินทริัพัย์์ขึ้องริัฐ

ให้เกิดมูลัค่าเพัิ�มทางเศริษัฐกิจำแลัะสิังคม 

อย์่างม่ออาชีพัตั้ามหลััก ธริริมาภิบาลั

สิร้ิางควัามเช่�อมั�นในการิตั้อบสินองควัามต้ั้องการิ

ผู้่มีส่ิวันได้เสีิย์แลัะสัิงคมอย์่างมีธริริมาภิบาลั

2.  ยุ์ทธศาสิตั้ร์ิ - กลัยุ์ทธ์ ย์ุทธศาสิตั้ริ์ที� 2 สิริ้างควัามสิัมพัันธ์กับลัูกค้าแลัะผู่้มีสิ่วันได้เสิีย์ 

C1) สิร้ิางควัามสัิมพัันธ์กับลูักค้าแลัะผู้่มีส่ิวันได้เสีิย์ 

C2) ย์กริะดับการิให้บริิการิแลัะส่ิ�อสิาริสิร้ิางภาพั

      ลัักษัณ์องค์กริ

ตั้อบสินองควัามต้ั้องการิผู้่มีส่ิวันได้เสีิย์ HIP

H = Hearing 

(ให้ควัามสิำาคัญการิรัิบฟัังควัามคิดเห็น)   

I = Important 

(การิจัำดลัำาดับควัามสิำาคัญแลัะป็ริะเด็นผู้่มีส่ิวันได้เสีิย์)

P = Parturition  

(ย์กริะดับการิมีส่ิวันร่ิวัมแลัะสิร้ิางควัามสัิมพัันธ์กับผู้่มีส่ิวันได้เสีิย์)

3. วััตั้ถุืป็ริะสิงค์เชิงยุ์ทธ์ศาสิตั้ร์ิ การิส่ิ�อสิาริป็ริะชาสัิมพัันธ์เชิงรุิก มุ่งเน้น CSR in Process เพ่ั�อสิร้ิางควัามสัิมพัันธ์อันดีต่ั้อผู้่มีส่ิวันได้เสีิย์

4. ตัั้วัชี�วััด ริะดับควัามพั้งพัอใจำขึ้องผู่้มีสิ่วันได้เสิีย์ป็ริะเมินผ่ลั

สิำาริวัจำ ควัามพ้ังพัอใจำแลัะนำามาป็รัิบป็รุิง

- ริาย์งานผ่ลัควัามต้ั้องการิ ควัามคาดหวััง  

  แลัะควัามกังวัลัผู้่มีส่ิวันได้เสีิย์

- ผ่ลัการิจัำดลัำาดับควัามสิำาคัญขึ้องผู้่มีส่ิวันได้เสีิย์

- แผ่นสิร้ิางควัามสัิมพัันธ์ผู้่มีส่ิวันได้เสีิย์

- ริะดับควัามพ้ังพัอใจำขึ้องผู้่มีส่ิวันได้เสีิย์ไม่น้อย์กว่ัาริะดับ 3

 การิบริิหาริจำัดการิผู่้มีสิ่วันได้เสิีย์ผ่่านกลัย์ุทธ์ HIP ได้แก่ H = Hearing (ให้ควัามสิำาคัญการิริับฟัังควัามคิดเห็น) I = Important (การิจำัดลัำาดับ

ควัามสิำาคัญแลัะป็ริะเด็นผู้่มีส่ิวันได้เสีิย์) P = Parturition (ย์กริะดับการิมีส่ิวันร่ิวัมแลัะสิร้ิางควัามสัิมพัันธ์กับผู้่มีส่ิวันได้เสีิย์) ร่ิวัมกับกลัยุ์ทธ์ 3E ด้านควัามรัิบผิ่ดชอบ 

ต่ั้อสัิงคม ได้แก่ Engagement สิร้ิางการิมีส่ิวันร่ิวัม Education การิเสิริิมสิร้ิางการิศ้กษัา แลัะ Environment สิร้ิางจิำตั้สิำาน้กในการิดูแลัรัิกษัาสิิ�งแวัดล้ัอม โดย์มุ่งเน้น

สิริ้างการิมีสิ่วันริ่วัมกับผู่้มีสิ่วันได้สิ่วันเสิีย์ทุกกลัุ่มอย์่างสิมดุลั เพั่�อเป็็นริากฐานขึ้องการิสิริ้างริาย์ได้ควับคู่ควัามสิุขึ้ให้ชุมชนแลัะผู่้มีสิ่วันได้เสิีย์ถื่อเป็็นป็ัจำจำัย์

ขัึ้บเคล่ั�อนเชิงรุิก สู่ิควัามสิำาเร็ิจำขึ้องการิดำาเนินธุริกิจำขึ้อง ธพัสิ. ตั้ามหลัักธริริมาภิบาลั การิสิร้ิางควัามผู่กพัันกับผู้่มีส่ิวันได้ส่ิวันเสีิย์อย่์างมีป็ริะสิิทธิผ่ลัจ้ำงเป็็นทั�งโอกาสิ 

แลัะควัามท้าทาย์ โดย์ ธพัสิ. รัิบฟัังควัามต้ั้องการิ ควัามคาดหวััง แลัะควัามกังวัลัมาดำาเนินการิจัำดทำาแผ่นสิร้ิางควัามสัิมพัันธ์ที�ดีแลัะป็ริะเมินป็ริะสิิทธิผ่ลัด้วัย์การิสิำาริวัจำ 

ควัามพ้ังพัอใจำ ควัามไม่พ้ังพัอใจำ แลัะควัามภักดีขึ้องผู้่มีส่ิวันได้เสีิย์ แล้ัวันำาข้ึ้อเสินอแนะจำากการิสิำาริวัจำควัามพ้ังพัอใจำควัามไม่พ้ังพัอใจำมาดำาเนินการิ ทำาแผ่นป็รัิบป็รุิง 

เพั่�อพััฒนาผ่ลัิตั้ภัณฑ์์แลัะบริิการิให้เกิดมูลัค่าเพัิ�ม หริ่อตั้่อย์อดสิริ้างนวััตั้กริริม ซื่้�งสิ่งผ่ลัตั้่อควัามสิามาริถืในการิแขึ้่งขึ้ัน ผู่้มีสิ่วันได้สิ่วันเสิีย์เกิดควัามพั้งพัอใจำ

ควัามไว้ัวัางใจำ ควัามผู่กพััน แลัะให้การิสินับสินุนในริะย์ะย์าวั จ้ำงช่วัย์สิร้ิางควัามเติั้บโตั้อย์่างย์ั�งย์่นแก่ ธพัสิ.

 เพ่ั�อตั้อบสินองต่ั้อโอกาสิแลัะควัามท้าทาย์ด้านการิสิร้ิางควัามผู่กพัันกับผู้่มีส่ิวันได้เสีิย์ ธพัสิ. ได้กำาหนดทิศทางการิดำาเนินงานด้านผู้่มีส่ิวันได้เสีิย์ โดย์เช่�อ

มโย์งกับทิศทางยุ์ทธศาสิตั้ร์ิองค์กริขึ้อง ธพัสิ. ดังนี� (ทำาเป็็นโมเดลัรูิป็ภาพั)

โอกาสและค์วามูท้าทายข้อง ธพัส. ผลการดำำาเนิินิงานิที�สำาคั์ญ

ผลการดำำาเนิินิงานิที�สำาคั์ญ



ประเด็ำนิ ยุทธศาสตร์องค์์กรข้อง ธพัส. ยุทธศาสตร์ด้ำานิผู้มีูส่วนิได้ำเสีย 
ข้อง ธพัส.

5. เป้็าป็ริะสิงค์ ย์กริะดับควัามพ้ังพัอใจำขึ้องลูักค้าแลัะผู้่มีส่ิวันได้เสีิย์ ริะดับควัามพั้งพัอใจำขึ้องผู่้มีสิ่วันได้เสิีย์ไม่น้อย์กวั่าริะดับ 3

6. เป้็าหมาย์ริะย์ะสัิ�น ป็ริะเมินผ่ลัสิำาริวัจำควัามพ้ังพัอใจำแลัะนำามาป็รัิบป็รุิง -  จัำดทำาแผ่นแม่บทด้านผู้่มีส่ิวันได้ส่ิวันเสีิย์แล้ัวัเสิร็ิจำภาย์ใน

   เด่อนมีนาคม 2563

-  ร้ิอย์ลัะการิดำาเนินงานตั้ามแผ่นร้ิอย์ลัะ 100

7. เป้็าหมาย์ริะย์ะย์าวั ปี็ 2564 - 2565 ริะดับควัามพ้ังพัอใจำเพิั�มข้ึ้�นจำากปี็ก่อน ปี็ 2564 – 2565

ปี็ 2564 ริะดับควัามพ้ังพัอใจำไม่น้อย์กว่ัา 3.2 

ปี็ 2565 ริะดับควัามพ้ังพัอใจำไม่น้อย์กว่ัา 3.4

 การิดำาเนินนโย์บาย์ที�มีต่ั้อผู้่มีส่ิวันได้เสีิย์ขึ้อง ธพัสิ. เป็็นตั้ามแนวัทางเกณฑ์์ AA1000 Stakeholder Engagement Standard โดย์จัำดการิกริะบวันการิ

มีส่ิวันร่ิวัมขึ้องผู้่มีส่ิวันได้เสีิย์ ด้วัย์วิัธีการิให้สิิทธิ เคาริพัสิิทธิ ย์อมรัิบหน้าที� แลัะควัามคิดเห็นขึ้องผู้่มีส่ิวันได้เสีิย์ทุกฝ่้าย์ที�เกี�ย์วัข้ึ้องกับองค์กริ ซ้ื่�ง ธพัสิ. ดำาเนินกริะบวันการิ  

มีส่ิวันร่ิวัมขึ้องผู้่มีส่ิวันได้เสีิย์ โดย์การิแต่ั้งตัั้�งคณะทำางานผู้่มีส่ิวันได้เสีิย์  

 ซื่้�งมีริะดับผู่้บริิหาริขึ้องทุกฝ้่าย์งานเป็็นคณะทำางานริ่วัมกันพัิจำาริณา กลัั�นกริองเกี�ย์วักับผู่้สิ่วันได้เสิีย์ผ่่านการิป็ริะชุมอย์่างน้อย์ไตั้ริมาสิลัะคริั�ง

ก่อนเสินอคณะกริริมการิกำากับกิจำการิแลัะควัามรัิบผิ่ดชอบต่ั้อสัิงคมพิัจำาริณาอย์่างน้อย์ไตั้ริมาสิลัะครัิ�งเช่นกัน 

 ทั�งนี� ป็ี 2563 ธพัสิ. ได้มีการิจำัดลัำาดับควัามสิำาคัญขึ้องผู่้มีสิ่วันได้เสิีย์ จำากมตั้ิสิริุป็ริะบุผู่้มีสิ่วันได้เสิีย์ จำำานวัน 13 ผู่้มีสิ่วันได้เสิีย์ มาดำาเนินการิวัิเคริาะห์ 

ทั�งหมดเหล่ัอ 7 กลุ่ัม แลัะคณะกริริมการิ ผู้่บริิหาริได้ร่ิวัมกันพิัจำาริณาคัดเล่ัอกแลัะจัำดลัำาดับได้ผู้่มีส่ิวันได้เสีิย์ที�สิำาคัญสิรุิป็จำำาแนกผู้่มีส่ิวันได้เสีิย์เป็็น 2 กลุ่ัมหลัักค่อ 

กลัุ่มผู่้มีสิ่วันได้เสิีย์ที�สิำาคัญ 5 กลัุ่ม ได้แก่ 1. กลัุ่มลัูกค้า (ผู่้เช่า หน่วัย์งานริัฐ เอกชน ป็ริะชาชนผู่้ใช้บริิการิ) 2. กลัุ่มผู่้ถื่อหุ้น ริัฐบาลั แลัะหน่วัย์งานกำากับ    

3. กลัุ่มพันักงานแลัะลัูกจำ้าง 4. คู่ค้า 5. ชุมชน สิังคม แลัะสิิ�งแวัดลั้อม แลัะกลัุ่มผู่้มีสิ่วันได้เสิีย์ริอง 2 กลัุ่ม ได้แก่ 1. เจำ้าหนี� แลัะ 2. คู่เทีย์บ/คู่แขึ้่ง ซื่้�งแตั้่ป็ีจำะมี  

การิทบทวันผู่้มีสิ่วันได้เสิีย์หลัักที�จำะสิริ้างควัามสิัมพัันธ์ในป็ีนั�น ๆ  โดย์การิจำัดทำา Stakeholder Mapping เพั่�อให้ได้ผู่้มีสิ่วันได้เสิีย์หลััก 5 กลัุ่มที�จำะดำาเนินการิ

สิริ้างควัามสิัมพัันธ์ในป็ีนั�น ๆ เพั่�อดำาเนินการิสิริ้างควัามสิัมพัันธ์ตั้ั�งแตั้่เด่อนมีนาคมถื้งตัุ้ลัาคมขึ้องทุกป็ี กับผู่้มีสิ่วันได้เสิีย์ในโคริงการิที� ธพัสิ. ริับผ่ิดชอบป็ัจำจำุบัน 

ทั�งนี� จำำาแนกหน่วัย์งานภาย์ใน ธพัสิ. ที�รัิบผิ่ดชอบดำาเนินการิสิร้ิางควัามสัิมพัันธ์กับผู้่มีส่ิวันได้เสีิย์ ได้ดังนี�

โค์รงการ ผู้มีูส่วนิได้ำเสีย หน่ิวยงานิภายในิ ธพัส.  
ที�สร้างค์วามูสัมูพัันิธ์กับัผู้มีูส่วนิได้ำเสีย

1. โคริงการิบริิหาริศูนย์ร์ิาชการิฯ โซื่น A แลัะ B ลูักค้าภาครัิฐ

ลูักค้าภาคเอกชน

ผู้่ใช้บริิการิ

คู่ค้า

ชุมชน

ฝ้บอ. ฝ้สิอ. ฝ้กง. ฝ้กตั้. ฝ้พัธ. ฝ้ทสิ. ฝ้วัค.

ฝ้กตั้. ฝ้พัธ. ฝ้สิอ. ฝ้บอ.  ฝ้ทสิ. ฝ้วัค.

ฝ้สิอ. ฝ้กตั้. ฝ้พัธ. ฝ้บอ.  ฝ้ทสิ. ฝ้วัค.

ฝ้บอ. ฝ้วัค. (ริป็ภ. แม่บ้าน)

ฝ้สิอ. ฝ้บอ. ฝ้วัค.

2.  โคริงการิพััฒนาพ่ั�นที�ส่ิวันขึ้ย์าย์ศูนย์์ริาชการิ ฯ โซื่น C ลูักค้าภาครัิฐ

คู่ค้า

ชุมชน

ฝ้วัค. ฝ้สิอ.

ฝ้วัค. 

ฝ้สิอ. ฝ้วัค. 

3.  โคริงการิบริิหาริจัำดการิสินามกอล์ัฟับางพัริะ ลูักค้าภาครัิฐ (กริมธนารัิกษ์ั)

ผู้่ใช้บริิการิ

คู่ค้า

ชุมชน

ฝ้พัธ.

ฝ้พัธ.

ฝ้พัธ.

ฝ้สิอ.
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โค์รงการ ผู้มีูส่วนิได้ำเสีย หน่ิวยงานิภายในิ ธพัส. 
ที�สร้างค์วามูสัมูพัันิธ์กับัผู้มีูส่วนิได้ำเสีย

4. โคริงการิก่อสิร้ิางอาคาริสิำานักงาน    

    ซื่อย์พัหลัโย์ธิน 11

ลูักค้าภาครัิฐ (กริมธนารัิกษ์ั)

คู่ค้า

ชุมชน

ฝ้วัค.

ฝ้วัค.

ฝ้วัค.  ฝ้สิอ.

5. โคริงการิศูนย์์ป็ริะชุมแลัะแสิดงสิินค้า     

   นานาชาติั้ เฉลิัมพัริะเกีย์ริติั้ฯ

   (จัำงหวััด เชีย์งใหม่)

ลูักค้าภาครัิฐ

ลูักค้าภาคเอกชน

ผู้่ใช้บริิการิ

คู่ค้า

ชุมชน

ฝ้กตั้. ฝ้พัธ.

ฝ้กตั้. ฝ้พัธ. 

ฝ้กตั้. ฝ้พัธ. 

ฝ้กตั้. ฝ้พัธ.

ฝ้กตั้. ฝ้พัธ. ฝ้สิอ.

6. โคริงการิอาคาริอเนกป็ริะสิงค์กริมสิริริพัสิามิตั้ ลูักค้าภาครัิฐ

คู่ค้า

ชุมชน

พันักงาน

เจ้ำาหนี�

คู่แข่ึ้ง

คู่เทีย์บ

ฝ้วัค. ฝ้สิอ.

ฝ้วัค.

ฝ้วัค. ฝ้สิอ.

ฝ้ทบ.

ฝ้บช. ฝ้กง.

ฝ้พัธ.

ฝ้กบ.

 จำากการิสิำาริวัจำควัามตั้้องการิ ควัามคาดหวััง แลัะควัามกังวัลัขึ้องผู่้มีสิ่วันได้เสิีย์ที�สิำาคัญขึ้ององค์กริ ได้ริะบุป็ริะเด็นริะหวั่างผู่้มีสิ่วันได้เสิีย์ขึ้ององค์กริ  

มาจัำดกลุ่ัมจำำาแนกริาย์ฝ่้าย์ขึ้ององค์กริ 
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ฝ่่าย  กลุ่มู 
ผู้มีูส่วนิได้ำเสีย โค์รงการ ประเด็ำนิค์วามูต้องการ 

ค์วามูค์าดำหวัง และค์วามูกังวล
รายละเอียดำค์วามูต้องการ 

ค์วามูค์าดำหวัง และค์วามูกังวล

ฝ่้าย์การิตั้ลัาด

แลัะฝ่้าย์ส่ิ�อสิาริ

องค์กริ

กลุ่ัมลูักค้า : 

ผู้่เช่าเอกชน

โคริงการิศูนย์์ริาชการิฯ 

อาคาริริาชบุรีิดิเริกฤทธิ�แลัะ 

อาคาริรัิฐป็ริะศาสินภักดี

- การิบริิหาริจัำดการิสิิ�งแวัดล้ัอม - ลัดการิใช้ถุืงพัลัาสิติั้ก ภาย์ในศูนย์ร์ิาชการิ

ฝ่้าย์การิตั้ลัาด กลุ่ัมคู่ค้า โคริงการิคู่สัิญญา 

จัำดจ้ำางริะบบพันักงาน

ศูนย์์ป็ริะชุมแลัะแสิดงสิินค้า

นานาชาติั้ จัำงหวััดเชีย์งใหม่

- ด้านริาย์ได้แลัะสิวััสิดิการิ - ริะย์ะเวัลัาที�ไม่ชัดเจำนในการิรัิบเงินเด่อน 

  ส่ิงผ่ลัต่ั้อภาริะริาย์จ่ำาย์ในภาย์หน้า (ตั้ามสัิญญา

  ริะบุภาย์ใน 5 วัันหลัังจำากที� ธพัสิ. รัิบเอกสิาริ)

โคริงการิสินามกอล์ัฟั

บางพัริะ จัำงหวััดชลับุรีิ

- ด้านกริะบวันการิขัึ้�นตั้อนในการิให้บริิการิ - ควัามไม่ชัดเจำนขึ้องการิต่ั้อสัิญญา 

  ส่ิงผ่ลักริะทบต่ั้อป็ริะสิิทธิภาพั

  ในการิบริิหาริจัำดการิโคริงการิ

- การิบริิหาริจัำดการิ หร่ิอซ่ื่อมบำารุิงที�สูิงข้ึ้�น      

  ทำาให้ผ่ลัป็ริะกอบการิร่ิวัมกันริะหว่ัาง    

  ธพัสิ. กับบริิษััทฯ ลัดลัง ส่ิงผ่ลักริะทบ 

  ต่ั้อการิบริิหาริจัำดการิโคริงการิ

  ขึ้องทางบริิษััทฯ แล้ัวัสิร้ิางการิรัิบรู้ิ     

  ควัามเข้ึ้าใจำกับคู่สัิญญา

โคริงการิคู่สัิญญาจัำดจ้ำางริะบบ

พันักงานศูนย์์ป็ริะชุมแลัะ

แสิดงสิินค้านานาชาติั้จัำงหวััด

เชีย์งใหม่

- ด้านกริะบวันการิขัึ้�นตั้อนในการิให้บริิการิ

- ด้านการิอำานวัย์ควัามสิะดวัก

- นโย์บาย์ที�ไม่ชัดเจำนขึ้องการิทำาสัิญญาจ้ำาง

- ควัามไม่ชัดเจำนต่ั้อนโย์บาย์ขึ้องการิรัิบบุคลัากริ  

  เพิั�มเติั้มทดแทนบุคลัากริที�ลัาออกไป็ เพ่ั�อให้มี  

  อัตั้ริาที�ควัามเพีัย์งพัอต่ั้อการิป็ฏิิบัติั้งาน

โคริงการิคู่สัิญญาจัำดจ้ำางริะบบ

พันักงานศูนย์์ป็ริะชุมแลัะ

แสิดงสิินค้านานาชาติั้จัำงหวััด

เชีย์งใหม่

- ด้านการิให้บริิการิขึ้องเจ้ำาหน้าที�

- ด้านริาย์ได้แลัะสิวััสิดิการิ

- ควัริมีผู้่บริิหาริขึ้อง ธพัสิ. ที�สิามาริถืตัั้ดสิินใจำใน 

  ภาริกิจำต่ั้าง ๆ แลัะกำาหนดแผ่นการิป็ฏิิบัติั้งาน 

  ให้กับผู้่ป็ฏิิบัติั้งานป็ริะสิานงานริะหว่ัาง ธพัสิ.  

  กับผู้่ป็ฏิิบัติั้ มีการิตัั้ดสิินใจำได้ทันทีในการิแก้ไขึ้ 

  ปั็ญหาต่ั้าง ๆ ให้กับผู้่ป็ฏิิบัติั้งานเพ่ั�อให้เกิด 

  ควัามคล่ัองตัั้วัในการิป็ฏิิบัติั้งานแลัะไม่ให้เกิด 

  ช่องว่ัางริะหว่ัาง ธพัสิ. กับผู้่ป็ฏิิบัติั้งานได้ 

  มาป็ริะจำำา เพ่ั�อก่อให้เกิดควัามชัดเจำน

- นโย์บาย์ที�ไม่ชัดเจำน ในการิอนุมัติั้การิทำางาน 

  ล่ัวังเวัลัา แลัะการิคิดอัตั้ริาค่าล่ัวังเวัลัาควัริ 

  อ้างอิงตั้ามฐานเงินเด่อน เป็็นหลััก

กลุ่ัมชุมชน โคริงการิศูนย์์ป็ริะชุมแลัะแสิดง

นานาชาติั้ จัำงหวััดเชีย์งใหม่

- ด้านการิให้ข้ึ้อมูลัข่ึ้าวัสิาริ - เสินอให้จัำดทำาบอร์ิดป็ริะชาสัิมพัันธ์  

  ตั้าริางกิจำกริริมต่ั้าง ๆ ริาย์สัิป็ดาห์   

  ติั้ดตัั้�งบริิเวัณป็ริะตูั้ทางเข้ึ้า

กลุ่ัมลูักค้า : 

ผู้่มาใช้บริิการิ

โคริงการิศูนย์์ริาชการิฯ                        

อาคาริริาชบุรีิดิเริกฤทธิ�แลัะอาคาริ

รัิฐ

ป็ริะศาสินภักดี

- ด้านบริิหาริจัำดการิริะบบสิาธาริณูป็โภค   

  แลัะสิาธาริณูป็การิ

- ร้ิานอาหาริที�เพิั�มข้ึ้�นกว่ัาเดิม
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ฝ่่าย  กลุ่มู 
ผู้มีูส่วนิได้ำเสีย โค์รงการ ประเด็ำนิค์วามูต้องการ 

ค์วามูค์าดำหวัง และค์วามูกังวล
รายละเอียดำค์วามูต้องการ 

ค์วามูค์าดำหวัง และค์วามูกังวล

กลุ่ัมลูักค้า : 

ผู้่เช่าภาครัิฐ

โคริงการิศูนย์ป์็ริะชุมแลัะแสิดง

สิินค้านานาชาติั้ จัำงหวััดเชีย์งใหม่
- ด้านบริิหาริจัำดการิริะบบสิาธาริณูป็โภค    

  แลัะสิาธาริณูป็การิ

- ด้านริะบบรัิกษัาควัามป็ลัอดภัย์

- ให้กำาหนดอัตั้ริาค่าเช่าพ่ั�นที�ตั้ามอัตั้ริา   

  หน่วัย์งาน ภาครัิฐ

- ควัามเข้ึ้มงวัดขึ้องเจ้ำาหน้าที�รัิกษัา

  ควัามป็ลัอดภัย์

ฝ่้าย์จัำดซ่ื่�อ กลุ่ัมคู่ค้า โคริงการิศูนย์์ริาชการิฯ                        

อาคาริริาชบุรีิดิเริกฤทธิ�แลัะอาคาริ

รัิฐป็ริะศาสินภักดี

- ด้านกริะบวันการิขัึ้�นตั้อนในการิให้บริิการิ - ควัามล่ัาช้าแลัะอุป็สิริริคที�ควับคุมไม่ได้ เช่น 

  การิป็รัิบเป็ลีั�ย์นวิัธีการิจัำดซ่ื่�อจัำดจ้ำาง 

  การิป็รัิบเป็ลีั�ย์น TOR เป็็นต้ั้น

- กริะบวันการิ/ขัึ้�นตั้อนด้านเอกสิาริมีมากเกินไป็ 

  ส่ิงผ่ลักริะทบต่ั้อควัามล่ัาช้าในการิจัำดซ่ื่�อจัำด 

  จ้ำางเน่�องจำากต้ั้องจัำดเตั้รีิย์มเอกสิาริให้คริบถ้ืวัน  

  ถูืกต้ั้องตั้ามริะเบีย์บการิจัำดซ่ื่�อจัำดจ้ำาง

ฝ่้าย์ทรัิพัย์ากริ

บุคคลัแลัะ

ฝ่้าย์กฎหมาย์

กลุ่ัมพันักงาน - - ด้านการิพััฒนาบุคลัาการิ 

  แลัะการิสิร้ิางควัามก้าวัหน้าในสิาย์งาน

- การิกำาหนดให้องค์กริแห่งการิเรีิย์นรู้ิแต่ั้ลัะสิาย์งาน

ฝ่้าย์ทรัิพัย์ากริ

บุคคลัแลัะ

ฝ่้าย์ดิจิำทัลั

กลุ่ัมลูักค้า : 

ผู้่ถ่ือหุ้นรัิฐบาลั

- - ด้านการิพััฒนาบุคลัากริ  

  แลัะการิสิร้ิางควัามก้าวัหน้าในสิาย์งาน

- การิกำาหนดให้องค์กริแห่งการิเรีิย์นรู้ิ 

  แต่ั้ลัะสิาย์งาน

ฝ่้าย์ทรัิพัย์ากริบุคคลั กลุ่ัมพันักงาน - - ด้านหน้าที�ควัามรัิบผิ่ดชอบ ควัามต้ั้องการิ

- การิป็ฏิิบัติั้งานตั้ามขึ้อบเขึ้ตั้งาน (JD)  

  ริาย์ตั้ำาแหน่งให้ชัดเจำน

ควัามคาดหวััง

- ต้ั้องการิลูักน้องป็ฏิิบัติั้งานเพิั�มข้ึ้�นจำากขึ้อบเขึ้ตั้งาน   

  (Job Description) ที�กำาหนดไว้ัควัามต้ั้องการิ

- จัำดสิริริบุคลัากริให้เหมาะสิมกับภาริะงานใน

  แต่ั้ลัะคน ตั้ามควัามถืนัดงานจำะมีป็ริะสิิทธิภาพั

  ควัามคาดหวััง

- จำำานวันบุคลัากริที�เหมาะสิมต่ั้อภาริะงานขึ้อง

  แต่ั้ลัะฝ่้าย์

ฝ่้าย์ทรัิพัย์ากริ

บุคคลั

กลุ่ัมพันักงาน - - ด้านริาย์ได้แลัะสิวััสิดิการิ

- ด้านหน้าที�ควัามรัิบผิ่ดชอบ

ควัามต้ั้องการิ 

- ค่าตั้อบแทนที�สิามาริถืแข่ึ้งขัึ้นได้ในธุริกิจำ 

  ป็ริะเภทเดีย์วักัน

- ควัริมีค่าตั้อบแทนวิัชาชีพัเพิั�มเติั้มนอกเหน่อ 

  จำากเงินเด่อน

- กำาหนดสิวััสิดิการิขึ้องการิลัาเป็็นในลัักษัณะ 

  ขัึ้�นบันไดแลัะถ้ืาหากลัาไม่หมดตั้ามที�กำาหนด  

  ควัริป็รัิบให้เป็็นรูิป็แบบค่าตั้อบแทนชดเชย์ให้ 

  แทนควัามต้ั้องการิ 

- กำาหนดสิวััสิดิการิขึ้องการิลัาในรูิป็แบบการิลัา 

  ริาย์ชั�วัโมงได้ป็ริะโย์ชน์ทั�งตัั้วัพันักงานแลัะ 

  บริิษััทควัามต้ั้องการิ

- ควัามรัิบผิ่ดชอบขึ้องพันักงานต่ั้อการิป็ฏิิบัติั้ 

  หน้าที�ที�ได้รัิบมอบหมาย์ จำากควัามรู้ิแลัะ 

  ควัามสิามาริถืได้อย์่างมีป็ริะสิิทธิภาพั
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ฝ่่าย  กลุ่มู 
ผู้มีูส่วนิได้ำเสีย โค์รงการ ประเด็ำนิค์วามูต้องการ 

ค์วามูค์าดำหวัง และค์วามูกังวล
รายละเอียดำค์วามูต้องการ 

ค์วามูค์าดำหวัง และค์วามูกังวล

ฝ่้าย์บัญชีแลัะ

ฝ่้าย์การิตั้ลัาด

กลุ่ัมลูักค้า :  

ผู้่เช่าเอกชน

โคริงการิศูนย์์ริาชการิฯ                    

อาคาริริาชบุรีิดิเริกฤทธิ�แลัะอาคาริ

รัิฐป็ริะศาสินภักดี

- ด้านการิบริิหาริจัำดการิเทคโนโลัยี์สิาริสินเทศ - การิชำาริะค่าเช่าพ่ั�นที�เกิดควัามล่ัาช้า เน่�องจำาก

  การิไม่ได้รัิบการิเรีิย์กเก็บค่าเช่าพ่ั�นที�

ฝ่้าย์บริิหาริ

อาคาริแลัะ

ฝ่้าย์การิตั้ลัาด

กลุ่ัมลูักค้า :  

ผู้่เช่าภาครัิฐ

โคริงการิศูนย์์ริาชการิฯ                        

อาคาริริาชบุรีิดิเริกฤทธิ�แลัะอาคาริ

รัิฐป็ริะศาสินภักดี

- ด้านริะบบรัิกษัาควัามป็ลัอดภัย์ - การิส่ิ�อสิาริ ถ้ืาหากเกิดภาวัะวิักฤตั้ภาย์ในอาคาริ

ฝ่้าย์บริิหาริอาคาริ กลุ่ัมลูักค้า :   

ผู้่เช่าภาครัิฐ

โคริงการิศูนย์์ริาชการิฯ                        

อาคาริริาชบุรีิดิเริกฤทธิ�แลัะอาคาริ

รัิฐป็ริะศาสินภักดี

- ด้านการิบริิหาริจัำดการิสิิ�งแวัดล้ัอม

- ด้านบริิหาริจัำดการิริะบบสิาธาริณูป็โภค  

  แลัะสิาธาริณูป็การิ

- ด้านริะบบรัิกษัา ควัามสิะอาด

- การิคัดแย์กขึ้ย์ะตัั้�งแต่ั้ต้ั้นทาง (ผู้่ใช้บริิการิ)  

  ไป็จำนถ้ืงป็ลัาย์ทาง (จุำดพัักขึ้ย์ะ) ริวัมถ้ืงการิส่ิง 

  ต่ั้อไป็ย์ังหน่วัย์งานที�เกี�ย์วัข้ึ้องแลัะจัำดทำาการิ

  ป็ริะชาสัิมพัันธ์ผ่่านเว็ับไซื่ต์ั้ขึ้อง ธพัสิ. เพ่ั�อให้ 

  หน่วัย์งานต่ั้าง ๆ ทริาบ

- ควัริตั้ริวัจำสิอบป้็าย์บอกทางหนีไฟั ในบางพ่ั�นที� 

  ไม่สิามาริถืใช้งานได้

- การิจัำดทำาป้็าย์คัดแย์กป็ริะเภทขึ้ย์ะ 

  ภาย์ในบริิเวัณจุำดพัักขึ้ย์ะ

- การิติั้ดตัั้�งแอลักอฮอลัล์ัเจำลัให้เพีัย์งพัอใน 

  บริิเวัณป็ริะตูั้ทางเข้ึ้า แลัะหน้าลิัฟัต์ั้ 

  ทุกพ่ั�นที�ภาย์ในอาคาริ

- ในภาวัะเกิดโริคติั้ดต่ั้อหร่ิอไวัรัิสิต่ั้างที�แพัร่ิ

  กริะจำาย์ อยู่์ในปั็จำจุำบัน ธพัสิ. ควัริจัำดหาหน้ากาก

  อนามัย์แจำกให้กับผู้่ใช้บริิการิบริิเวัณป็ริะตูั้ 

  ทางเข้ึ้าภาย์ในอาคาริ หร่ิอตั้ามหน่วัย์งานต่ั้าง ๆ

กลุ่ัมลูักค้า :    

ผู้่เช่าเอกชน

โคริงการิศูนย์์ริาชการิฯ                        

อาคาริริาชบุรีิดิเริกฤทธิ�แลัะอาคาริ

รัิฐป็ริะศาสินภักดี

- ด้านการิบริิหาริจัำดการิสิิ�งแวัดล้ัอม

- ด้านริะบบรัิกษัาควัามสิะอาด

- ควัามเพีัย์งพัอต่ั้อการิใช้บริิการิขึ้อง

  แอลักอฮอล์ัเจำลับริิเวัณป็ริะตูั้ทางเข้ึ้าอาคาริ

- กลิั�นจำากท่อนำ�าบริิเวัณห้องนำ�าหญิง ชั�น 1 

  ใกล้ัศูนย์์อาหาริกรุิงไทย์

กลุ่ัมลูักค้า :    

ผู้่มาใช้บริิการิ

โคริงการิศูนย์์ริาชการิฯ                        

อาคาริริาชบุรีิดิเริกฤทธิ�แลัะอาคาริ

รัิฐป็ริะศาสินภักดี

- ด้านริะบบการิจำริาจำริ - การิจำริาจำริติั้ดขัึ้ด

กลุ่ัมชุมชน โคริงการิศูนย์์ริาชการิฯ โซื่นซีื่ - ด้านบริิหาริจัำดการิริะบบสิาธาริณูป็โภค 

  แลัะสิาธาริณูป็การิ

- ด้านริะบบการิจำริาจำริ

- ควัามไม่เป็็นริะเบีย์บขึ้องร้ิานค้าบนถืนน

  บริิเวัณพ่ั�นที�ก่อสิร้ิางส่ิวันขึ้ย์าย์ C

- จำำานวันขึ้ย์ะเพิั�มข้ึ้�นจำากการิเปิ็ดใช้บริิการิพ่ั�นที�

  ส่ิวันขึ้ย์าย์ อาจำส่ิงผ่ลักริะทบต่ั้อป็ริะชาชน

  ภาย์ในชุมชนในด้านควัามถีื�การิเก็บขึ้ย์ะ

- ริถื Shuttle Bus ที�เช่�อมต่ั้อกับสิถืานีริถืไฟัฟ้ัา

  สิาย์สีิแดง (ป็ากซื่อย์แจ้ำงวััฒนะ 5) รัิบส่ิงภาย์ใน  

  อาคาริริาชบุรีิดิเริกฤทธิ� อาคาริรัิฐป็ริะศาสินภักดี  

  แลัะพ่ั�นที�ส่ิวันขึ้ย์าย์ C

- เสินอให้ ธพัสิ. เป็็นผู้่แทนในการิป็ริะสิานกับ

  หน่วัย์งานภาครัิฐที�เกี�ย์วัข้ึ้องในการิติั้ดตัั้�ง

  สัิญญาณไฟัจำริาจำริตั้ามแย์กที�อันตั้ริาย์ภาย์ในชุมชน
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ฝ่่าย  กลุ่มู 
ผู้มีูส่วนิได้ำเสีย โค์รงการ ประเด็ำนิค์วามูต้องการ 

ค์วามูค์าดำหวัง และค์วามูกังวล
รายละเอียดำค์วามูต้องการ 

ค์วามูค์าดำหวัง และค์วามูกังวล

ฝ่้าย์แผ่น

แลัะบริิหาริ

ควัามเสีิ�ย์ง

กลุ่ัมผู้่ถ่ือหุ้น 

รัิฐบาลั แลัะ

หย์่วัย์กำากับ

- ด้านการิดำาเนินการิตั้ามนโย์บาย์แลัะแผ่น

- ด้านการิดำาเนินการิตั้ามนโย์บาย์แลัะแผ่น

- นโย์บาย์แลัะแผ่นงานขึ้อง ธพัสิ. เป็็นป็ริะโย์ชน์  

  แลัะสิามาริถืสิร้ิางควัามยั์�งย่์นให้กับป็ริะเทศชาติั้

- การิดำาเนินการิอาจำได้รัิบผ่ลักริะทบจำากปั็จำจัำย์

  ภาย์นอกการิเป็ลีั�ย์นแป็ลังทั�งทางเศริษัฐกิจำ  

  สัิงคม เทคโนโลัย์ี แลัะการิเม่อง ทั�งในป็ริะเทศ

  แลัะต่ั้างป็ริะเทศที�ริวัดเร็ิวัแลัะย์ากที�จำะคาดเดา

ฝ่้าย์วิัศวักริริม

แลัะบริิหาริ

โคริงการิ

ฝ่้าย์ส่ิ�อสิาริ

องค์กริ

กลุ่ัมชุมชน โคริงการิก่อสิร้ิางอาคาริ

สิำานักงานพัหลัโย์ธิน 11

- ด้านการิให้ข้ึ้อมูลัข่ึ้าวัสิาริ - ควัริแจ้ำงข่ึ้าวัสิาริ หร่ิอ ริาย์ลัะเอีย์ดต่ั้าง ๆ 

  ขึ้องโคริงการิที�จำะดำาเนินการิ 

   ให้กับป็ริะชาชนภาย์ในชุมชนทริาบเป็็นริะย์ะ ๆ

ฝ่้าย์วิัศวักริริม

แลัะบริิหาริ

โคริงการิ

กลุ่ัมคู่ค้า โคริงการิศูนย์ร์ิาชการิฯ โซื่นซีื่ - ด้านกริะบวันการิ/ 

  ขัึ้�นตั้อนในการิให้บริิการิ

- ป็รัิบขึ้บวันการิขัึ้�นตั้อนการิป็ริะชุมให้มีควัาม

  กริะชับ แจ้ำงการินัดล่ัวังหน้า (ไม่เล่ั�อนนัด) แลัะ

  กำาหนดวัาริะการิป็ริะชุมที�ชัดเจำน เพ่ั�อได้เตั้รีิย์ม

  ข้ึ้อมูลัการิป็ริะชุมได้ทันเวัลัา

กลุ่ัมชุมชน โคริงการิศูนย์ร์ิาชการิฯ โซื่นซีื่ - ด้านการิบริิหาริจัำดการิสิิ�งแวัดล้ัอม

- ด้านริะบบรัิกษัาควัามป็ลัอดภัย์

- ด้านริะบบรัิกษัาควัามสิะอาด

- ด้านบริิหาริจัำดการิริะบบสิาธาริณูป็โภค

- ควัริแย์กท่อนำ�าทิ�งในการิริะบาย์นำ�าขึ้องพ่ั�นที�

  ส่ิวันขึ้ย์าย์ C ไม่ให้เป็็นท่อเดีย์วักันกับ 

  โริงพัย์าบาลัจุำฬาภริณ์

- จำำานวันขึ้ย์ะที�เพิั�มข้ึ้�นจำากการิเปิ็ดใช้บริิการิ

  พ่ั�นที�ส่ิวันขึ้ย์าย์ C อาจำส่ิงผ่ลักริะทบต่ั้อ

  ป็ริะชาชนภาย์ในชุมชนในด้านควัามถีื�การิเก็บ  

  ขึ้ย์ะขึ้องริถืเก็บขึ้ย์ะจำากทางสิำานักงานเขึ้ตั้หลัักสีิ�

- เพ่ั�อควัามป็ลัอดภัย์ภาย์ในชุมชนควัริจัำดตัั้�งกอง 

  อำานวัย์การิรัิกษัาควัามป็ลัอดภัย์ร่ิวัมกัน

  ริะหว่ัางศูนย์์ริาชการิฯ แลัะชุมชน

- มาตั้ริการิควัามป็ลัอดภัย์ริะหว่ัางพ่ั�นที�ส่ิวัน

 ขึ้ย์าย์ C กับบริิเวัณภาย์ในชุมชน

- เสินอให้ ธพัสิ. เป็็นผู้่แทนในการิป็ริะสิานกับ

  ทางโริงพัย์าบาลัจุำฬาภริณ์ในการิร่ิวัมกันรัิกษัา 

  ควัามสิะอาดถืนนเช่�อมต่ั้อริะหว่ัางศูนย์์ริาชการิฯ  

  กับชุมชน

- ควัามไม่เป็็นริะเบีย์บขึ้องร้ิานค้าบนถืนน 

  บริิเวัณพ่ั�นที�ก่อสิร้ิางส่ิวันขึ้ย์าย์ C

กลุ่ัมลูักค้า :   

ผู้่เช่าภาครัิฐ

โคริงการิศูนย์ร์ิาชการิฯ โซื่นซีื่ - ด้านริะบบการิจำริาจำริ - ควัามเพีัย์งพัอขึ้องสิถืานที�จำอดริถืขึ้องหน่วัย์งาน  

  แลัะผู้่มาใช้บริิการิ

- จำำานวัน แลัะควัามถีื�ที�เพิั�มข้ึ้�นขึ้องริถื 

  Shuttle Bus รัิบส่ิงภาย์ในอาคาริริาชบุรีิดิเริกฤทธิ�  

  อาคาริรัิฐป็ริะศาสินภักดีแลัะพ่ั�นที�ส่ิวันขึ้ย์าย์ C  

  (เม่�ออาคาริ C สิร้ิางเสิร็ิจำ)
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ฝ่่าย  กลุ่มู 
ผู้มีูส่วนิได้ำเสีย โค์รงการ ประเด็ำนิค์วามูต้องการ 

ค์วามูค์าดำหวัง และค์วามูกังวล
รายละเอียดำค์วามูต้องการ 

ค์วามูค์าดำหวัง และค์วามูกังวล

ฝ่้าย์วิัศวักริริม

แลัะบริิหาริ

โคริงการิ

กลุ่ัมลูักค้า :   

ผู้่เช่าภาครัิฐ

โคริงการิศูนย์ร์ิาชการิฯ โซื่นซีื่ - ด้านริะบบการิจำริาจำริ - การิจัำดริะเบีย์บขึ้องการิจำอดริถืมอเตั้อร์ิไซื่ต์ั้

  รัิบจ้ำาง แลัะริถืแท็กซีื่�บริิเวัณพ่ั�นที�ส่ิวันขึ้ย์าย์ C  

  เพ่ั�อควัามสิะดวักต่ั้อการิใช้บริิการิ

- ริถื Shuttle Bus ที�เช่�อมต่ั้อกับสิถืานีริถืไฟัฟ้ัา

  สิาย์สีิแดง (ป็ากซื่อย์แจ้ำงวััฒนะ 5) รัิบส่ิงภาย์ใน   

  อาคาริริาชบุรีิดิเริกฤทธิ� อาคาริรัิฐป็ริะศาสินภักดี  

  แลัะพ่ั�นที�ส่ิวันขึ้ย์าย์ C

- การิเดินทางเช่�อมต่ั้อจำากสิถืานีริถืไฟัฟ้ัาสิาย์

  สีิแดงเข้ึ้ามาภาย์ในศูนย์ร์ิาชการิฯ 

- การิเรีิย์กเก็บค่าใช้จ่ำาย์ในการิจำอดริถืขึ้องหน่วัย์งาน  

  แลัะผู้่มาใช้บริิการิ

กลุ่ัมคู่ค้า โคริงการิศูนย์ร์ิาชการิฯ โซื่นเอ 

แลัะ โซื่นบี

- ด้านการิอำานวัย์ควัามสิะดวัก - ผู้่รัิบเหมาภาย์นอก ทิ�งวััสิดุ ที�เหล่ัอจำากการิใช้ 

  งานขึ้องบริิเวัณจุำดพัักขึ้ย์ะ แลัะภาย์ในสิวัน  

  ทำาให้เกิดควัามไม่เป็็นริะเบีย์บแลัะไม่ป็ลัอดภัย์

ฝ่้าย์ส่ิ�อสิาริ

องค์กริ แลัะ

ฝ่้าย์พััฒนาธุริกิจำ

กลุ่ัมชุมชน โคริงการิอาคาริอเนกป็ริะสิงค์ 

กริมสิริริพัสิามิตั้

- ด้านการิให้ข้ึ้อมูลัข่ึ้าวัสิาริ - เสินอให้ ธพัสิ. ควัริแจ้ำงริาย์ลัะเอีย์ดขึ้องโคริงการิ 

  ที�จำะดำาเนินการิให้กับป็ริะชาชนภาย์ในชุมชน 

  อย์่างสิมำ�าเสิมอ

ฝ่้าย์ส่ิ�อสิาริ

องค์กริ

กลุ่ัมชุมชน โคริงการิศูนย์ร์ิาชการิฯ โซื่นซีื่ - ด้านการิมีส่ิวันร่ิวัม - เสินอให้ ธพัสิ. สินับสินุนการิป็รัิบป็รุิงสินาม

  ภาย์ในชุมชนเป็็นลัานกีฬาแลัะสิวันสุิขึ้ภาพั

กลุ่ัมลูักค้า :   

ผู้่เช่าเอกชน

โคริงการิศูนย์์ริาชการิฯ                        

อาคาริริาชบุรีิดิเริกฤทธิ�แลัะอาคาริ

รัิฐป็ริะศาสินภักดี

- ด้านการิบริิหาริจัำดการิสิิ�งแวัดล้ัอม - ลัดการิใช้ถุืงพัลัาสิติั้กภาย์ในศูนย์ร์ิาชการิฯ

กลุ่ัมลูักค้า :  

ผู้่มาใช้บริิการิ

โคริงการิศูนย์์ริาชการิฯ                        

อาคาริริาชบุรีิดิเริกฤทธิ�แลัะอาคาริ

รัิฐป็ริะศาสินภักดี

- ด้านลูักค้าสัิมพัันธ์ - สิามาริถืส่ิ�อสิาริภาษัาอ่�น ๆ เช่น ภาษัาจีำน 

  ภาษัาญี�ปุ่็นได้

ฝ่้าย์ดิจิำทัลั 

ฝ่้าย์การิตั้ลัาด

กลุ่ัมผู้่ถ่ือหุ้น

รัิฐบาลั แลัะ

หน่วัย์งานกำากับ

- ด้านป็ริะสิิทธิภาพัการิดำาเนินงาน - การินำาเทคโนโลัย์ีที�เหมาะสิม เพ่ั�อพััฒนา

  ป็ริะสิิทธิภาพัการิดำาเนินการิแลัะตั้อบสินอง   

  ผู้่มีส่ิวันได้เสีิย์ได้ดีย์ิ�งข้ึ้�น โดย์ให้ควัามสิำาคัญ 

  กับสิิ�งแวัดล้ัอมด้วัย์
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ประเด็ำนิ
กลุ่มูลูกค้์า : ผู้เช่ีาภาค์รัฐ อาค์ารราชีบุัรีดิำเรกฤทธิ� และอาค์ารรัฐประศาสนิภักดีำ

ค์วามูต้องการ ค์วามูค์าดำหวัง ค์วามูกังวล

1. ด้านริะบบการิจำริาจำริ - ควัริทาสีิป้็าย์บอกทางใหม่ให้มี

  ควัามชัดเจำน ทั�งบริิเวัณอาคาริจำอดริถื  

  แลัะถืนนโดย์ริอบอาคาริ

- ควัามชัดเจำนขึ้องสีิป้็าย์บอกทาง - การิเดินทางไป็ย์ังจุำดหมาย์ได้ไม่ถูืกต้ั้อง 

  เน่�องจำากควัามไม่ชัดเจำนขึ้องป้็าย์บอกทาง 

2. ด้านการิบริิหาริจัำดการิ 

   สิิ�งแวัดล้ัอม

   

- การิคัดแย์กขึ้ย์ะตัั้�งแต่ั้ต้ั้นทาง (ผู้่ใช้บริิการิ)  

  ไป็จำนถ้ืงป็ลัาย์ทาง (จุำดพัักขึ้ย์ะ) ริวัมถ้ืง 

  การิส่ิงต่ั้อไป็ยั์งหน่วัย์งานที�เกี�ย์วัข้ึ้องแลัะ  

  จัำดทำาการิป็ริะชาสัิมพัันธ์ผ่่านเว็ับไซื่ต์ั้ขึ้อง     

  ธพัสิ. เพ่ั�อให้หน่วัย์งานต่ั้าง ๆ ทริาบ

- -

3. ด้านการิบริิหาริจัำดการิ

   เทคโนโลัยี์สิาริสินเทศ

- - -

4. ด้านบริิหาริจัำดการิริะบบ                 

    สิาธาริณูป็โภคแลัะ 

    สิาธาริณูป็การิ

- ควัริตั้ริวัจำสิอบป้็าย์บอกทางหนีไฟั 

  ในบางพ่ั�นที�ไม่สิามาริถืใช้งานได้

- -

5. ด้านริะบบรัิกษัาควัามป็ลัอดภัย์ - ควัริจัำดทำาคู่ม่อแลัะอบริมการิซ้ื่อม

  อพัย์พัหนีไฟัให้แต่ั้ลัะหน่วัย์งาน

  ทั�งภาคทฤษัฎี แลัะภาคป็ฏิิบัติั้

  ให้ตัั้วัแทนหน่วัย์งานเข้ึ้าอบริม

- ควัริป็รัิบป็รุิงเสีิย์งริะบบป้็องกัน

  เหตุั้เพัลิังไหม้ให้ชัดเจำน

  คริอบคลุัมทั�งอาคาริ

- การิส่ิ�อสิาริถ้ืาหากเกิดภาวัะวิักฤตั้

  ภาย์ในอาคาริ

-

- ควัามป็ลัอดภัย์ในภาวัะฉุกเฉิน

- ไม่ทริาบข้ึ้อมูลัข่ึ้าวัสิาริอย์่าง ทั�วัถ้ืง  

  หากเกิดภาวัะวิักฤตั้

6. ด้านริะบบรัิกษัาควัามสิะอาด - การิจัำดทำาป้็าย์คัดแย์กป็ริะเภท

  ขึ้ย์ะ ภาย์ในบริิเวัณจุำดพัักขึ้ย์ะ

- การิติั้ดตัั้�งแอลักอฮอลัล์ัเจำลั

  ให้เพีัย์งพัอ ในบริิเวัณป็ริะตูั้

  ทางเข้ึ้า แลัะหน้าลิัฟัต์ั้ทุกพ่ั�นที�

  ภาย์ในอาคาริ ทางเข้ึ้า แลัะ 

  หน้าลิัฟัต์ั้ทุกพ่ั�นที�ภาย์ในอาคาริ

- ในภาวัะเกิดโริคติั้ดต่ั้อ หร่ิอไวัรัิสิต่ั้าง ๆ  

  ที�แพัร่ิกริะจำาย์อย์ู่ในปั็จำจุำบัน ธพัสิ. ควัริจัำดหา

  หน้ากากอนามัย์แจำกให้กับผู้่ใช้บริิการิ บริิเวัณ

  ป็ริะตูั้ทางเข้ึ้าภาย์ในอาคาริหร่ิอตั้ามหน่วัย์งานต่ั้าง ๆ

- การิติั้ดต่ั้อจำากไวัรัิสิต่ั้าง ๆ ที�ริะบาด

  อย์ู่ในปั็จำจุำบัน

7. ด้านลูักค้าสัิมพัันธ์ - - -



ประเด็ำนิ
กลุ่มูลูกค้์า : ผู้เช่ีาภาค์รัฐ พืั�นิที�ส่วนิข้ยาย C

ค์วามูต้องการ ค์วามูค์าดำหวัง ค์วามูกังวล

1. ด้านริะบบการิจำริาจำริ - จำำานวัน แลัะควัามถีื�ที�เพิั�มข้ึ้�นขึ้อง

  ริถื Shuttle Bus รัิบส่ิงภาย์ใน

  อาคาริริาชบุรีิดิเริกฤทธิ� 

  อาคาริรัิฐป็ริะศาสินภักดี  

  แลัะพ่ั�นที�ส่ิวันขึ้ย์าย์ C  

  (เม่�ออาคาริ C สิร้ิางเสิร็ิจำ)

- การิจัำดริะเบีย์บขึ้องการิจำอด

  ริถืมอเตั้อร์ิไซื่ต์ั้รัิบจ้ำาง แลัะริถืแท็กซีื่� 

  บริิเวัณพ่ั�นที�ส่ิวันขึ้ย์าย์ C เพ่ั�อ

  ควัามสิะดวักต่ั้อการิใช้บริิการิ

- ริถื Shuttle Bus ที�เช่�อมต่ั้อกับ

  สิถืานีริถืไฟัฟ้ัาสิาย์สีิแดง (ป็าก ซื่อย์แจ้ำงวััฒนะ 5)  

  รัิบส่ิงภาย์ในอาคาริริาชบุรีิดิเริกฤทธิ� 

  อาคาริรัิฐป็ริะศาสินภักดี แลัะพ่ั�นที�ส่ิวันขึ้ย์าย์ C 

- การิเดินทางเช่�อมต่ั้อจำากสิถืานีริถืไฟัฟ้ัา

  สิาย์สีิแดงเข้ึ้ามาภาย์ในศูนย์ร์ิาชการิฯ

- ควัามเพีัย์งพัอขึ้องสิถืานที�จำอดริถื 

  ขึ้องหน่วัย์งาน แลัะผู้่มาใช้บริิการิ

- การิเรีิย์กเก็บค่าใช้จ่ำาย์ในการิจำอดริถื 

  ขึ้องหน่วัย์งาน แลัะผู้่มาใช้บริิการิ

2. ด้านการิบริิหาริจัำดการิสิิ�ง

   แวัดล้ัอม

- การิฉีดย์ากำาจัำดสัิตั้ว์ัริบกวัน

  เด่อนลัะ 1 ครัิ�ง

- -

3. ด้านการิบริิหาริจัำดการิ

   เทคโนโลัยี์สิาริสินเทศ

- - -

4. ด้านบริิหาริจัำดการิริะบบ                 

   สิาธาริณูป็โภคแลัะ

   สิาธาริณูป็การิ

- - -

5. ด้านริะบบรัิกษัาควัาม

   ป็ลัอดภัย์

- - -

6. ด้านริะบบรัิกษัาควัามสิะอาด -

-

-

7. ด้านลูักค้าสัิมพัันธ์ - - -
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ประเด็ำนิ
กลุ่มูลูกค้์า : ผู้เช่ีาภาค์รัฐ ศูนิย์ประชุีมูและแสดำงสินิค้์านิานิาชีาติ จัำงหวัดำเชีียงใหมู่

ค์วามูต้องการ ค์วามูค์าดำหวัง ค์วามูกังวล

1. ด้านริะบบการิจำริาจำริ - -

-

2. ด้านการิบริิหาริจัำดการิ 

   สิิ�งแวัดล้ัอม

- - -

3. ด้านการิบริิหาริจัำดกการิ

   เทคโนโลัยี์สิาริสินเทศ

- - -

4. ด้านบริิหาริจัำดการิริะบบ                    

   สิาธาริณูป็โภคแลัะ 

   สิาธาริณูป็การิ

- ให้กำาหนดอัตั้ริาค่าเช่าพ่ั�นที�

   ตั้ามอัตั้ริาหน่วัย์งานภาครัิฐ

- -

5. ด้านริะบบรัิกษัาควัามป็ลัอดภัย์ - ควัามเข้ึ้มงวัดขึ้องเจ้ำาหน้าที�  

  รัิกษัาควัามป็ลัอดภัย์

- - สิิ�งขึ้อง/ทรัิพัย์์สิิน เกิดการิสูิญหาย์

6. ด้านริะบบรัิกษัาควัามสิะอาด - - -

7. ด้านลูักค้าสัิมพัันธ์ - - -

ประเด็ำนิ
กลุ่มูผู้ถืุอหุ้นิ รัฐบัาล และหน่ิวยงานิกำากับั

ค์วามูต้องการ ค์วามูค์าดำหวัง ค์วามูกังวล

1. ด้านการิดำาเนินการิตั้าม

   นโย์บาย์แลัะแผ่น

- ธพัสิ. สิามาริถืบริริลุัเป้็าหมาย์ ตั้าม

  นโย์บาย์แลัะแผ่นงานที�กำาหนดไว้ัได้

- นโย์บาย์แลัะแผ่นงานขึ้อง ธพัสิ. เป็็นป็ริะโย์ชน์  

  แลัะสิามาริถืสิร้ิางควัามยั์�งย่์นให้กับป็ริะเทศชาติั้

- การิดำาเนินการิอาจำได้รัิบผ่ลักริะทบจำาก

  1. ปั็จำจัำย์ภาย์นอก       

      การิเป็ลีั�ย์นแป็ลังทั�งทางเศริษัฐกิจำ 

      สัิงคม เทคโนโลัยี์ แลัะการิเม่อง     

      ทั�งในป็ริะเทศแลัะต่ั้างป็ริะเทศที�

      ริวัดเร็ิวั แลัะย์ากที�จำะคาดเดา

  2. ปั็จำจัำย์ภาย์ใน 

      การิเตั้รีิย์มควัามพัร้ิอมแลัะเพิั�มทักษัะ

      ขึ้องผู้่บริิหาริ แลัะพันักงานต่ั้อควัามท้าทาย์    

      ในการิเป็ลีั�ย์นแป็ลัง

2. ด้านป็ริะสิิทธิภาพั

    การิดำาเนินงาน

- ธพัสิ. สิามาริถืใช้ทรัิพัย์ากริ 

  เพ่ั�อบริริลุัเป้็าหมาย์ได้อย์่างคุ้มค่า

- ธพัสิ. มีการินำาเทคโนโลัยี์�ที�เหมาะสิมเพ่ั�อพััฒนา  

  ป็ริะสิิทธิภาพัการิดำาเนินการิแลัะตั้อบสินองผู้่มี 

  ส่ิวันได้เสีิย์ได้ดีย์ิ�งข้ึ้�น โดย์ให้ควัามสิำาคัญ

  กับสิิ�งแวัดล้ัอมด้วัย์

- การิเข้ึ้าถ้ืงหร่ิอการิจัำดหาองค์ควัามรู้ิที�เกี�ย์วัข้ึ้องได้

3. ด้านการิตั้อบสินองต่ั้อนโย์บาย์

    ขึ้องรัิฐบาลั

- - -  ควัามชัดเจำนในบริิบทพัันธกิจำขึ้อง ธพัสิ.  

   ที�จำะร่ิวัมกับหน่วัย์งานรัิฐต่ั้าง ๆ เพ่ั�อบูริณาการิ 

    ในการิขัึ้บเคล่ั�อนแลัะสินับสินุนโย์บาย์ขึ้อง

   รัิฐบาลั
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ประเด็ำนิ
กลุ่มูพันัิกzงานิ ธพัส. : เจ้ำาหน้ิาที�ระดัำบั 1-4

ค์วามูต้องการ ค์วามูค์าดำหวัง ค์วามูกังวล

1. ด้านหน้าที�ควัามรัิบผิ่ดชอบ - จัำดสิริริบุคลัากริให้เหมาะสิมกับภาริะ  

  งานในแต่ั้ลัะคนตั้ามควัามถืนัดงานจำะ

  มีป็ริะสิิทธิภาพั

- การิมอบหมาย์งานอย์่างเป็็นธริริม

- ควัามชัดเจำนขึ้องขึ้อบเขึ้ตั้งาน 

  (Job Description) ขึ้องแต่ั้ลัะคน

- จำำานวันบุคลัากริที�เหมาะสิมต่ั้อภาริะงานขึ้อง

  แต่ั้ลัะฝ่้าย์

-

2. ด้านการิป็ริะเมินผ่ลั

   การิป็ฏิิบัติั้งาน

- กำาหนดเกณฑ์์การิป็ริะเมิน KPI แลัะ  

  Core Competency ให้ชัดเจำน

- -

3. ด้านวััฒนธริริมองค์กริ - - -

4. ด้านภาวัะผู้่นำาองค์กริ - ควัามรัิบผิ่ดชอบต่ั้อการิเข้ึ้ารัิบการิ

  อบริมที�มีการิจัำดข้ึ้�น ไม่ควัริผ่ลััก

  ภาริะไป็ย์ังผู้่ใต้ั้บังคับบัญชาแทน

- -

5. ด้านริาย์ได้แลัะสิวััสิดิการิ - กำาหนดค่าตั้อบแทนให้เหมาะสิม

  กับควัามรู้ิ ควัามสิามาริถื หน้าที� 

  ควัามรัิบผิ่ดชอบอย่์างเป็็นธริริม

- ควัริมีค่าตั้อบแทนวิัชาชีพั/เบี�ย์ขึ้ย์ัน

  เพิั�มเติั้มนอกเหน่อจำากเงินเด่อน

- ควัริมีการิป็รัิบอัตั้ริาค่าตั้อบแทน

  หากพันักงานมีการิศ้กษัาต่ั้อในริะหว่ัาง 

  ป็ฏิิบัติั้งานแลัะได้รัิบคุณวุัฒิที�สูิงข้ึ้�น

- ควัริเพิั�มสิิทธิ�สิวััสิดิการิรัิกษัาพัย์าบาลั  

  ในการิเข้ึ้ารัิกษัาในโริงพัย์าบาลัเอกชนได้

- ควัริเพิั�มสิิทธิ�สิวััสิดิการิให้คริอบคลุัม

  ถ้ืงบิดา มาริดา บุตั้ริ/ธิดา 

  ที�บริริลุันิติั้ภาวัะแล้ัวัขึ้องพันักงาน

- ค่าตั้อบแทนวิัชาชีพั/ควัามชำานาญการิพิัเศษั   

  เพิั�มเติั้มนอกเหน่อจำากเงินเด่อน

-

6. ด้านสิภาพัแวัดล้ัอมในการิทำางาน - - -

7. ด้านการิพััฒนาบุคลัากริ  

   แลัะการิสิร้ิางควัามก้าวัหน้า

   ในสิาย์งาน

- - กำาหนดให้เป็็นองค์กริแห่งการิเรีิย์นรู้ิ 

  เพ่ั�อที�พันักงานแต่ั้ลัะสิาย์งาน จำะได้มีควัามรู้ิ       

  ควัามเข้ึ้าใจำ ในเนี�องานที�ตั้นเองรัิบผิ่ดชอบ

  อย์่างแท้จำริิง

-
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ประเด็ำนิ
กลุ่มูพันัิกงานิ ธพัส. : ลูกจ้ำา

ค์วามูต้องการ ค์วามูค์าดำหวัง ค์วามูกังวล

1. ด้านหน้าที�ควัามรัิบผิ่ดชอบ - - -

2. ด้านการิป็ริะเมินผ่ลั

   การิป็ฏิิบัติั้งาน

- - -

3. ด้านวััฒนธริริมองค์กริ - - -

4. ด้านภาวัะผู้่นำาองค์กริ - - -

5. ด้านริาย์ได้แลัะสิวััสิดิการิ - กำาหนดอัตั้ริาเงินเด่อนแต่ั้ลัะสิาย์งาน  

  ให้ชัดเจำน 

- ตั้ำาแหน่งตั้ามวิัชาชีพัที�ต้ั้องป็ฏิิบัติั้ควัริ 

  มีค่าตั้อบแทนทั�งป็ริะสิบการิณ์แลัะ  

  ริะดับการิศ้กษัาไม่ใช่เฉพัาะการิศ้กษัา

  อย์่างเดีย์วัให้ดูจำากควัามสิามาริถืแลัะ  

  ป็ริะสิบการิณ์ด้วัย์

- -

6. ด้านสิภาพัแวัดล้ัอมใน

   การิทำางาน

-

-

-

7. ด้านการิพััฒนาบุคลัากริ  

   แลัะการิสิร้ิางควัามก้าวัหน้า

   ในสิาย์งาน

- - -
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ประเด็ำนิ
กลุ่มูคู่์ค้์า พืั�นิที�ส่วนิข้ยาย C

ค์วามูต้องการ ค์วามูค์าดำหวัง ค์วามูกังวล

1. ด้านกริะบวันการิ/   

   ขัึ้�นตั้อน ในการิให้บริิการิ

- - -

2. ด้านการิให้บริิการิขึ้องเจ้ำาหน้าที� - ควัามชัดเจำนในการิส่ิ�อสิาริ  

  แลัะป็ริะสิานงาน

- ควัามชัดเจำนขึ้องการิส่ิ�อสิาริ -

3. ด้านการิอำานวัย์ควัามสิะดวัก - ควัามริวัดเร็ิวั - ดำาเนินการิได้อย์่างมีป็ริะสิิทธิภาพั -

ประเด็ำนิ
กลุ่มูคู่์ค้์า อาค์ารราชีบุัรีดิำเรกฤทธิ� และอาค์ารรัฐประศาสนิภักดีำ

ค์วามูต้องการ ค์วามูค์าดำหวัง ค์วามูกังวล

1. ด้านกริะบวันการิ/   

   ขัึ้�นตั้อน ในการิให้บริิการิ

- ควัามชัดเจำนขึ้องการิให้ข้ึ้อมูลั

  ในกริะบวันการิขัึ้�นตั้อนการิจัำดซ่ื่�อ

  จัำดจ้ำางที�ถูืกต้ั้อง แลัะคริบถ้ืวัน

- การิป็ริะสิานงานที�ริาบร่ิ�น 

- ลัดกริะบวันการิขัึ้�นตั้อนในการิ

  จัำดซ่ื่�อจัำดจ้ำาง ในบางส่ิวัน  

  เพ่ั�อควัามริวัดเร็ิวั

- สิามาริถืดำาเนินการิแล้ัวัเสิร็ิจำตั้ามกำาหนดใน

  ทุกขัึ้�นตั้อน

- ควัามล่ัาช้าแลัะอุป็สิริริคที�ควับคุมไม่ได้  

  เช่น การิป็รัิบเป็ลีั�ย์นวิัธีการิจัำดซ่ื่�อจัำดจ้ำาง 

  การิป็รัิบเป็ลีั�ย์น TOR เป็็นต้ั้น

- กริะบวันการิ/ขัึ้�นตั้อนด้านเอกสิาริ มีมาก

 เกินไป็ส่ิงผ่ลักริะทบต่ั้อควัามล่ัาช้าใน

 การิจัำดซ่ื่�อจัำดจ้ำาง เน่�องจำากต้ั้องจัำดเตั้รีิย์ม

 เอกสิาริให้คริบถ้ืวันถูืกต้ั้องตั้ามริะเบีย์บ

 การิจัำดซ่ื่�อจัำดจ้ำาง

2. ด้านการิให้บริิการิขึ้องเจ้ำาหน้าที� - การิได้รัิบคำาแนะนำาแลัะการิป็ริะสิาน 

  งานที�ดี

- ได้รัิบบริิการิที�ดี -

3. ด้านการิอำานวัย์ควัามสิะดวัก - ควัามพัร้ิอมขึ้องสิถืานที� บุคลัากริ  

  แลัะสิิ�งอำานวัย์ควัามสิะดวัก

- ได้รัิบควัามสิะดวักในทุกด้าน -  ผู้่รัิบเหมาภาย์นอกทิ�งวััสิดุอุป็กริณ์         

   ที�เหล่ัอจำากการิใช้งานขึ้องบริิเวัณ 

   จุำดพัักขึ้ย์ะ แลัะภาย์ในสิวันทำาให้เกิด 

   ควัามไม่เป็็นริะเบีย์บ แลัะไม่ป็ลัอดภัย์
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ประเด็ำนิ
กลุ่มูคู่์ค้์า โค์รงการก่อสร้างอาค์ารสำานัิกงานิ ซึ่.พัหลโยธินิ 11

ค์วามูต้องการ ค์วามูค์าดำหวัง ค์วามูกังวล

1. ด้านกริะบวันการิ/   

   ขัึ้�นตั้อน ในการิให้บริิการิ

- - -

2. ด้านการิให้บริิการิขึ้องเจ้ำาหน้าที� - - -

3. ด้านการิอำานวัย์ควัามสิะดวัก - - -

ประเด็ำนิ
กลุ่มูคู่์ค้์า โค์รงการศ่กษัาอาค์ารอเนิกประสงค์์ กรมูสรรพัสามิูต

ค์วามูต้องการ ค์วามูค์าดำหวัง ค์วามูกังวล

1. ด้านกริะบวันการิ/   

   ขัึ้�นตั้อน ในการิให้บริิการิ

- - -

2. ด้านการิให้บริิการิขึ้องเจ้ำาหน้าที� - - -

3. ด้านการิอำานวัย์ควัามสิะดวัก - - -

ประเด็ำนิ
กลุ่มูคู่์ค้์า โค์รงการสนิามูกอล์ฟิบัางพัระ จัำงหวัดำชีลบุัรี

ค์วามูต้องการ ค์วามูค์าดำหวัง ค์วามูกังวล

1. ด้านกริะบวันการิ/   

   ขัึ้�นตั้อน ในการิให้บริิการิ

- คริบถ้ืวันตั้ามกริะบวันการิ - - ควัามไม่ชัดเจำนขึ้องการิต่ั้อสัิญญา ส่ิงผ่ลั

  กริะทบต่ั้อป็ริะสิิทธิภาพัในการิบริิหาริ 

  จัำดการิโคริงการิ

- ต้ั้นทุนการิบริิหาริจัำดการิ หร่ิอซ่ื่อมบำารุิง 

  ที�สูิงข้ึ้�นทำาให้ผ่ลัป็ริะกอบการิร่ิวัมกัน 

  ริะหว่ัาง ธพัสิ. กับบริิษััทฯ ลัดลัง ส่ิงผ่ลั 

  กริะทบต่ั้อการิบริิหาริจัำดการิโคริงการิ

  ขึ้องทางบริิษััทฯ

2. ด้านการิให้บริิการิขึ้องเจ้ำาหน้าที� - ควัามชัดเจำนขึ้องการิให้คำาแนะนำา  

  อธิบาย์ในเร่ิ�องเอกสิาริที�เกี�ย์วัข้ึ้อง

- -

3. ด้านการิอำานวัย์ควัามสิะดวัก - - -
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ประเด็ำนิ
กลุ่มูคู่์ค้์า ศูนิย์ประชุีมูและแสดำงสินิค้์านิานิาชีาติ จัำงหวัดำเชีียงใหมู่

ค์วามูต้องการ ค์วามูค์าดำหวัง ค์วามูกังวล

1. ด้านกริะบวันการิ/ ขัึ้�นตั้อน   

   ในการิให้บริิการิ

- กริะบวันการิจัำดจ้ำางเป็็นไป็ตั้าม

  ริะบบ แลัะมีควัามเหมาะสิม

- -

2. ด้านการิให้บริิการิขึ้องเจ้ำาหน้าที� - - -

3. ด้านการิอำานวัย์ควัามสิะดวัก - - -

ประเด็ำนิ
กลุ่มูคู่์ค้์า คู่์สัญญาจัำดำจ้ำางระบับัพันัิกงานิศูนิย์ประชุีมูและแสดำงสินิค้์านิานิาชีาติ จัำงหวัดำเชีียงใหมู่

ค์วามูต้องการ ค์วามูค์าดำหวัง ค์วามูกังวล

1. ด้านกริะบวันการิ/ ขัึ้�นตั้อน   

   ในการิให้บริิการิ

- - - นโย์บาย์ที�ไม่ชัดเจำนขึ้องการิทำาสัิญญาจ้ำาง

2. ด้านการิให้บริิการิขึ้องเจ้ำาหน้าที� - ควัริมีผู้่บริิหาริขึ้อง ธพัสิ. ที�สิามาริถื 

  ตัั้ดสิินใจำในภาริกิจำต่ั้าง ๆ แลัะกำาหนด 

  แผ่นการิป็ฏิิบัติั้งานให้กับผู้่ป็ฏิิบัติั้งาน 

  ได้มาป็ริะจำำา เพ่ั�อก่อให้เกิดควัาม 

  ชัดเจำนในการิป็ริะสิานงานริะหว่ัาง  

  ธพัสิ. กับผู้่ป็ฏิิบัติั้งาน

- - การิตัั้ดสิินใจำได้ทันทีในการิแก้ไขึ้ปั็ญหาต่ั้าง ๆ  

  ให้กับผู้่ป็ฏิิบัติั้งานเพ่ั�อให้เกิดควัามคล่ัองตัั้วั 

  ในการิป็ฏิิบัติั้งาน

- เกิดช่องว่ัางริะหว่ัาง ธพัสิ. กับผู้่ป็ฏิิบัติั้งาน

3. ด้านการิอำานวัย์ควัามสิะดวัก - การิสิริริหาบุคลัากริมาทดแทน

  บุคลัากริที�ลัาออกไป็ เพ่ั�อให้มี

  อัตั้ริาที�เพีัย์งพัอต่ั้อการิป็ฏิิบัติั้ 

  งานทั�งริะบบ

- - ควัามไม่ชัดเจำนต่ั้อนโย์บาย์ขึ้องการิรัิบ

  บุคลัากริเพิั�มเติั้ม

4. ด้านริาย์ได้แลัะสิวััสิดิการิ - - ได้รัิบเงินเด่อนตั้ริงตั้ามวัันที�ริะบุไว้ัในสัิญญา  

  (สัิญญาริะบุว่ัาภาย์ใน 5 วััน หลัังจำากที� ธพัสิ.  

  ได้รัิบเอกสิาริ)

- ริะย์ะเวัลัาที�ไม่ชัดเจำนในการิรัิบเงินเด่อน   

  ส่ิงผ่ลัต่ั้อภาริะริาย์จ่ำาย์ในภาย์หน้า

- นโย์บาย์ที�ไม่ชัดเจำน ในการิอนุมัติั้การิทำา

  งานล่ัวังเวัลัาแลัะการิคิดอัตั้ริาค่าล่ัวังเวัลัา

  ควัริอ้างอิงตั้ามฐานเงินเด่อน เป็็นหลััก

5. ด้านการิพััฒนาบุคลัากริ    

   แลัะการิสิร้ิางควัามก้าวัหน้า

   ในสิาย์งาน

- - -
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ประเด็ำนิ
กลุ่มูชุีมูชีนิ อาค์ารราชีบุัรีดิำเรกฤทธิ� อาค์ารรัฐประศาสนิภักดีำ และพืั�นิที�ส่วนิข้ยาย C

ค์วามูต้องการ ค์วามูค์าดำหวัง ค์วามูกังวล

1. ด้านริะบบการิจำริาจำริ - เสินอให้ ธพัสิ. เป็็นผู้่แทนในการิ

  ป็ริะสิานงานกับหน่วัย์งานภาครัิฐที�

  เกี�ย์วัข้ึ้องในการิติั้ดตัั้�งสัิญญาณไฟัจำริาจำริ

  ตั้ามแย์กที�อันตั้ริาย์บริิเวัณถืนน 

  ภาย์ในชุมชน

- เสินอให้ ธพัสิ. เป็็นผู้่แทนในการิป็ริะสิานงาน

  กับหน่วัย์งานภาครัิฐที�เกี�ย์วัข้ึ้องในการิติั้ดตัั้�ง

  สัิญญาณไฟัจำริาจำริตั้ามแย์กที�อันตั้ริาย์บริิเวัณ

  ถืนนภาย์ในชุมชน

-

2. ด้านการิบริิหาริจัำดการิ

    สิิ�งแวัดล้ัอม

- ขึ้อให้เข้ึ้มงวัดในการิกำาจัำดสิิ�งป็ฏิิกูลั

  ก่อนป็ล่ัอย์ลังในคลัอง (เม่�ออาคาริ  

  C สิร้ิางเสิร็ิจำ)

- ควัริแย์กท่อนำ�าทิ�งในการิริะบาย์นำ�า

  ขึ้องพ่ั�นที�ส่ิวันขึ้ย์าย์ C ไม่ให้เป็็นท่อ

  เดีย์วักันกับโริงพัย์าบาลัจุำฬาภริณ์

- - จำำานวันขึ้ย์ะที�เพิั�มข้ึ้�นจำากการิเปิ็ดใช้ 

  บริิการิพ่ั�นที�ส่ิวันขึ้ย์าย์ C อาจำส่ิงผ่ลั

  กริะทบต่ั้อป็ริะชาชนภาย์ในชุมชน

  ในด้านควัามถีื�การิเก็บขึ้ย์ะขึ้องริถื

  เก็บขึ้ย์ะจำากทางสิำานักงานเขึ้ตั้

3.  ด้านบริิหาริจัำดการิริะบบ

    สิาธาริณูป็โภค  

    แลัะสิาธาริณูป็การิ

- - - ควัามไม่เป็็นริะเบีย์บขึ้องร้ิานค้าบนถืนน

  บริิเวัณพ่ั�นที�ก่อสิร้ิางส่ิวันขึ้ย์าย์ C

4. ด้านริะบบรัิกษัาควัาม

   ป็ลัอดภัย์

- เพ่ั�อควัามป็ลัอดภัย์ภาย์ในชุมชนควัริ   

  จัำดตัั้�งกองอำานวัย์การิรัิกษัาควัาม

  ป็ลัอดภัย์ร่ิวัมกันริะหว่ัาง

  ศูนย์์ริาชการิฯ แลัะชุมชน

- - มาตั้ริการิควัามป็ลัอดภัย์ริะหว่ัางพ่ั�นที�

  ส่ิวันขึ้ย์าย์ C กับบริิเวัณภาย์ในชุมชน

5. ด้านริะบบรัิกษัาควัามสิะอาด - เสินอให้ ธพัสิ. เป็็นผู้่แทน 

  ในการิป็ริะสิานงานกับทาง 

  โริงพัย์าบาลัจุำฬาภริณ์ 

  ในการิร่ิวัมกันรัิกษัาควัาม

  สิะอาดถืนนเช่�อมต่ั้อริะหว่ัาง 

  ศูนย์์ริาชการิฯ กับชุมชน

- ค่าตั้อบแทนวิัชาชีพั/ควัามชำานาญการิพิัเศษั   

  เพิั�มเติั้มนอกเหน่อจำากเงินเด่อน

-

6. ด้านสิภาพัแวัดล้ัอมใน

   การิทำางาน

- การิสินับสินุนการิจัำดกิจำกริริมร่ิวัมกับ    

  ชุมชนริอบศูนย์์ริาชการิฯ       

  อย่์างสิมำ�าเสิมอ

-  การิสิร้ิางควัามสัิมพัันธ์ที�ดี

   ริะหว่ัาง ธพัสิ. กับชุมชน

-

7. ด้านการิพััฒนาบุคลัากริ  

   แลัะการิสิร้ิางควัามก้าวัหน้า

   ในสิาย์งาน

-  เสินอให้ ธพัสิ. สินับสินุนการิป็รัิบป็รุิง  

   สินามภาย์ในชุมชนเป็็นลัานกีฬา   

   แลัะสิวันสุิขึ้ภาพัซ้ื่�งจำะสิามาริถื

   พััฒนาคุณภาพัชีวิัตั้แลัะสิิ�งแวัดล้ัอม  

   ริวัมทั�ง ลัดพัฤติั้กริริมที�เสีิ�ย์งต่ั้อ 

   ย์าเสิพัติั้ดขึ้องป็ริะชาชนภาย์ชุมชน

- -
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ประเด็ำนิ
กลุ่มูชุีมูชีนิ โค์รงการก่อสร้างอาค์ารสำานัิกงานิพัหลโยธินิ 11

ค์วามูต้องการ ค์วามูค์าดำหวัง ค์วามูกังวล

1. ด้านกิจำกริริม - - -

2. ด้านการิมีส่ิวันร่ิวัม - - -

3. ด้านการิให้ควัามรู้ิ - - -

4. ด้านการิให้ข้ึ้อมูลัข่ึ้าวัสิาริ - ควัริแจ้ำงข่ึ้าวัสิาริ หร่ิอริาย์ลัะเอีย์ด

  ต่ั้าง ๆ ขึ้องโคริงการิที�จำะดำาเนินการิ 

  ให้กับป็ริะชาชนภาย์ในชุมชน 

  ทริาบเป็็นริะย์ะ ๆ 

- -

ประเด็ำนิ
กลุ่มูชุีมูชีนิ โค์รงการสนิามูกอล์ฟิบัางพัระ

ค์วามูต้องการ ค์วามูค์าดำหวัง ค์วามูกังวล

1. ด้านกิจำกริริม - - -

2. ด้านการิมีส่ิวันร่ิวัม - - -

3. ด้านการิให้ควัามรู้ิ - - -

4. ด้านการิให้ข้ึ้อมูลัข่ึ้าวัสิาริ - - -

ประเด็ำนิ
กลุ่มูชุีมูชีนิ ศูนิย์ประชุีมูและแสดำงนิานิาชีาติ จัำงหวัดำเชีียงใหมู่

ค์วามูต้องการ ค์วามูค์าดำหวัง ค์วามูกังวล

1. ด้านกิจำกริริม - - -

2. ด้านการิมีส่ิวันร่ิวัม - - -

3. ด้านการิให้ควัามรู้ิ - - -

4. ด้านการิให้ข้ึ้อมูลัข่ึ้าวัสิาริ - เสินอให้จัำดทำาบอร์ิดป็ริะชาสัิมพัันธ์

  ตั้าริางกิจำกริริมต่ั้าง ๆ ริาย์สัิป็ดาห์ 

  ติั้ดตัั้�งบริิเวัณป็ริะตูั้ทางเข้ึ้า

- -
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ประเด็ำนิ
กลุ่มูชุีมูชีนิ อาค์ารอเนิกประสงค์์ กรมูสรรพัสามิูต

ค์วามูต้องการ ค์วามูค์าดำหวัง ค์วามูกังวล

1. ด้านกิจำกริริม - - -

2. ด้านการิมีส่ิวันร่ิวัม - - -

3. ด้านการิให้ควัามรู้ิ - - -

4. ด้านการิให้ข้ึ้อมูลัข่ึ้าวัสิาริ - เสินอให้ ธพัสิ. ควัริแจ้ำงริาย์ลัะเอีย์ด

  ขึ้องโคริงการิที�จำะดำาเนินการิ ให้กับ

  ป็ริะชาชนภาย์ในชุมชน อย่์างสิมำ�าเสิมอ

- - การิไม่ทริาบข้ึ้อมูลั หร่ิอริาย์ลัะเอีย์ดต่ั้าง ๆ   

   ในการิดำาเนินการิขึ้องโคริงการิ

 ธพัสิ. ได้จำัดทำาแผ่นการิสิริ้างควัามสิัมพัันธ์กับผู่้มีสิ่วันได้เสิีย์ จำากการิริับฟัังควัามคิดเห็น ควัามตั้้องการิ ควัามกังวัลั ทั�งเชิงบวักแลัะเชิงลับขึ้องผู่้มี

ส่ิวันได้เสีิย์ แลัะเพ่ั�อนำาปั็ญหาอุป็สิริริค ข้ึ้อเสินอแนะ แลัะควัามไม่พ้ังพัอใจำ มาป็รัิบป็รุิงการิดำาเนินงาน แลัะแนวัทางการิสิร้ิางควัามสัิมพัันธ์ในอนาคตั้ โดย์ในปี็ 2563 

ป็ริะกอบด้วัย์ 5 โคริงการิ ได้แก่ 

  1. โคริงการิเพิั�มป็ริะสิิทธิภาพัในการิบริิการิ 

  2. โคริงการิส่ิงเสิริิมสิิ�งแวัดล้ัอม 

  3. โคริงการิเพิั�มป็ริะสิิทธิภาพัการิป็ฏิิบัติั้งาน 

  4. โคริงการิสิร้ิางควัามรัิบรู้ิควัามเข้ึ้าใจำกับผู้่มีส่ิวันได้เสีิย์ 

  5. โคริงการิสิร้ิางควัามเช่�อมั�น

 โดย์มีทั�งหมด 59 กิจำกริริม ผ่ลัสัิมฤทธิ�ขึ้องการิบริิหาริจัำดการิผู้่มีส่ิวันได้เสีิย์ พิัจำาริณาจำาก คะแนนควัามพ้ังพัอใจำ ควัามไม่พ้ังพัอใจำ แลัะควัามภักดีขึ้องผู้่มีส่ิวันได้เสีิย์ 

พับว่ัา ผ่ลัคะแนนปี็ 2562 เท่ากับ 4.44  (ได้รัิบควัามพ้ังพัอใจำริะดับมากที�สุิด)  แลัะ ปี็ 2563 เท่ากับ 4.34



การบูัรณาการผู้มีูส่วนิได้ำเสีย

 ผู่้มีสิ่วันได้เสิีย์สิำาคัญ 5 กลัุ่มขึ้อง ธพัสิ. ป็ริะกอบด้วัย์ 1. กลัุ่มลัูกค้า (ภาคริัฐ เอกชนแลัะผู่้ใช้บริิการิ)  2. กลัุ่มริัฐบาลั ผู่้ถื่อหุ้นแลัะหน่วัย์งานกำากับ 

3. กลัุ่มพันักงาน 4. กลัุ่มคู่ค้า 5. กลัุ่มชุมชน/สิังคม/สิิ�งแวัดลั้อม มีทั�งผู่้มีสิ่วันได้เสิีย์ภาย์ในแลัะภาย์นอกองค์กริ ดังนั�น ผู่้มีสิ่วันได้เสิีย์จำ้งมีควัามสิัมพัันธ์แลัะ

เกี�ย์วัข้ึ้องกับ Enablers อ่�น ๆ โดย์ได้บูริณาการิ ดังนี�

Enablers ประเด็ำนิบูัรณาการ

ด้านที� 1 ด้านการิกำากับดูแลัที�ดีแลัะการินำาองค์กริ 1. นโย์บาย์ด้านกำากับดูแลักิจำการิที�ดี 

   ข้ึ้อ 2.2 คณะกริริมการิ ผู้่บริิหาริ แลัะพันักงาน หลัักสิำาคัญในการิกำากับดูแลักิจำการิที�ดี 7 ป็ริะการิ   

   มาใช้ในการิป็ฏิิบัติั้งาน (7) สิร้ิางการิมีส่ิวันร่ิวัมในการิดำาเนินงานกับผู้่มีส่ิวันได้เสีิย์ทุกภาคส่ิวัน ข้ึ้อ 2.8 

   คณะกริริมการิ ผู้่บริิหาริ แลัะพันักงาน บริิหาริจัำดการิด้วัย์ควัามเป็็นธริริม คำาน้งถ้ืงผ่ลักริะทบต่ั้อกลุ่ัม      

   ผู้่มีส่ิวันได้เสีิย์ที�สิำาคัญขึ้อง ธพัสิ. ทั�งในแง่สัิงคม สิิ�งแวัดล้ัอม ตั้ลัอดจำนสิิทธิมนุษัย์ชนแลัะการิใช้แริงงาน   

   อย์่างเป็็นธริริม

2. ตั้ามเกณฑ์์ข้ึ้อ 4 บทบาทขึ้องผู้่มีส่ิวันได้เสีิย์จัำดให้มีนโย์บาย์แลัะคู่ม่อการิป็ฏิิบัติั้งาน ริวัมถ้ืง การิป็ฏิิบัติั้

   งานเชิงกลัย์ุทธ์ CSR In Process

ด้านที� 2 ด้านการิวัางแผ่นเชิงกลัยุ์ทธ์ การิเช่�อมโย์งแผ่นย์ุทธศาสิตั้ร์ิ วััตั้ถุืป็ริะสิงค์เชิงย์ุทธศาสิตั้ร์ิ  การิวิัเคริาะห์ปั็จำจัำย์ภาย์ในแลัะภาย์นอก 

(SWOT) ขึ้ององค์กริมาเช่�อมโย์งกับแผ่นย์ุทธศาสิตั้ร์ิ วััตั้ถุืป็ริะสิงค์เชิงย์ุทธศาสิตั้ร์ิ  

การิวิัเคริาะห์ปั็จำจัำย์ภาย์ในแลัะภาย์นอก (SWOT) ผู้่มีส่ิวันได้เสีิย์

ด้านที� 3 ด้านการิบริิหาริควัามเสีิ�ย์ง แลัะการิควับคุมภาย์ใน การิวิัเคริาะห์ปั็จำจัำย์ภาย์ในแลัะภาย์นอกขึ้ององค์กริ มาป็ริะเมินโอกาสิควัามเสีิ�ย์งเพ่ั�อให้ได้ริะดับควัามรุินแริง 

ขึ้ององค์กริ แลัะจัำดแผ่นบริิหาริควัามเสีิ�ย์งขึ้ององค์กริ มาเช่�อมโย์งกับการิวิัเคริาะห์ปั็จำจัำย์ภาย์ในแลัะ

ภาย์นอก มาป็ริะเมินโอกาสิควัามเสีิ�ย์ง เพ่ั�อให้ได้ริะดับควัามรุินแริงขึ้องผู้่มีส่ิวันได้เสีิย์แลัะจัำดทำาแผ่น

สิร้ิางควัามสัิมพัันธ์

ด้านที� 5 ด้านพััฒนาเทคโนโลัยี์สิาริสินเทศ การิใช้เทคโนโลัย์ีสิาริสินเทศ เป็็นช่องทางการิส่ิ�อสิารินโย์บาย์ แผ่นย์ุทธศาสิตั้ร์ิ แผ่นสิร้ิางควัามสัิมพัันธ์กับ

ผู้่มีส่ิวันได้เสีิย์ผ่่านช่องทาง www.dad.co.th

ด้านที� 6 การิบริิหาริทุนมนุษัย์์ มีโคริงการิการิสิร้ิางการิรัิบรู้ิควัามเข้ึ้าใจำในแผ่นสิร้ิางควัามสัิมพัันธ์กับผู้่มีส่ิวันได้เสีิย์ (กลุ่ัมพันักงาน)

ด้านที� 7 การิจัำดการิควัามรู้ิแลัะนวััตั้กริริม 1. การิดำาเนินการิด้านผู้่มีส่ิวันได้เสีิย์ซ้ื่�งดำาเนินการิปี็ 2563 เป็็นปี็แริก

2. การิสิำาริวัจำควัามพ้ังพัอใจำ ไม่พ้ังพัอใจำ แลัะควัามภักดี (ริวัมการิรัิบฟัังควัามคิดเห็น ควัามต้ั้องการิ   

   ควัามคาดหวัังแลัะควัามกังวัลั) ซ้ื่�งดำาเนินการิปี็ 2563 เป็็นปี็แริกซ้ื่�งเป็็นนวััตั้กริริมใหม่ขึ้อง ธพัสิ.    

   แลัะสิามาริถืเป็็นฐานข้ึ้อมูลัในการิจัำดการิควัามรู้ิต่ั้อไป็

ด้านที� 8 การิตั้ริวัจำสิอบภาย์ใน การิตั้ริวัจำสิอบ/สิอบทานการิดำาเนินงานด้านผู้่มีส่ิวันได้เสีิย์ เพ่ั�อนำาข้ึ้อเสินอแนะมา

ป็รัิบป็รุิงกริะบวันการิทำางาน
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กระบวินิการขอบเขตสัร�างค่วิามสััมพัันิธ์กับผู้้�มีส่ัวินิไดำ�เสีัย

จัำดำทำา/ทบัทวนิกิจำกรรมู 
สร้างค์วามูสัมูพัันิธ์กับั 

ผู้มีูส่วนิได้ำเสีย

ดำำาเนิินิการจัำดำกิจำกรรมู 
สร้างค์วามูสัมูพัันิธ์กับั 

ผู้มีูส่วนิได้ำเสีย

สำารวจำค์วามูพ่ังพัอใจำ 
ไมู่พ่ังพัอใจำ และกังวล 

ผู้มีูส่วนิได้ำเสีย

จัำดำทำาแผนิปรับัปรุงสร้าง
ค์วามูสัมูพัันิธ์กับั 
ผู้มีูส่วนิได้ำเสีย

ตอบัสนิองค์วามูต้องการ 
ผู้มีูส่วนิได้ำเสีย

เพืั�อสร้างค์วามูสัมูพัันิธ์ 
อันิดีำต่อผู้มีูส่วนิได้ำเสีย

วัตถุุประสงค์์เชิีง 
ยุทธศาสตร์

ตอบัสนิองค์วามูต้อง
การผู้มีูส่วนิได้ำเสีย

ระบุผู้ิมีส่วันได้้เสีย
และหน่วัยงานภัายใน

ที�รับผิิด้ชีอบ

1. ยุทธศาสตร์ระยะยาว 
ผู้มีูส่วนิได้ำเสีย



E1

E2

E3

Engagement

(เสิริิมสิร้ิางการิมีส่ิวันร่ิวัม)

Environment

(สิร้ิางจิำตั้สิำาน้กในการิดูแลัรัิกษัาสิิ�งแวัดล้ัอม)

Education

(เสิริิมสิร้ิางการิศ้กษัา)

กลยุทธ์ 3E

H
Hearing

P
Parturition

I
Important

ผัู้งภาพัผู้้�มีส่ัวินิไดำ�เสีัย

Model 1

Model 2

ผู้มีูส่วนิได้ำเสียสำาคั์ญ 5 กลุ่มู

ผู้มีูส่วนิได้ำเสียรอง 2 กลุ่มู

ผู้่มีส่ิวันได้เสีิย์ ภาย์ใน

แลัะภาย์นอก ริาย์ฝ่้าย์

ควัามสิำาคัญขึ้องผู้่มีส่ิวันได้เสีิย์ 

ควัามสิำาเร็ิจำ ริะดับบทบาท อำานาจำ 

แลัะควัามสิำาคัญ ขึ้องผู้่มีส่ิวันได้เสีิย์

ด้านอำานาจำอิทธิพัลั แลัะ

ด้านควัามสินใจำพิัเศษั

StakeHolder

Mapping

ที�ป็ริะชุมเชิงป็ฏิิบัติั้การิทบทวัน

ย์ุทธศาสิตั้ร์ิ ขึ้อง ธพัสิ. ริะดับผู้่บริิหาริ

แลัะพันักงาน

คณะกริริมการิแลัะผู้่บริิหาริได้ร่ิวัมกัน 

พิัจำาริณาคัดเล่ัอกแลัะจัำดลัำาดับกลุ่ัม

ผู้่มีส่ิวันได้เสีิย์ที�สิำาคัญขึ้อง ธพัสิ.

วิิเคราะห์์ผู้้�มีีส่่วินได้�เสี่ย
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Model 3

โค์รงการในิค์วามูรับัผิดำชีอบั ปี 2563
1. 

2.

3.

4.

5.

6.

โคริงการิศูนย์์ริาชการิเฉลิัมพัริะเกีย์ริติั้ฯ

โคริงการิก่อสิร้ิางอาคาริสิำานักงาน ซื่.พัหลัโย์ธิน 11

โคริงการิพััฒนาพ่ั�นที�ส่ิวันขึ้ย์าย์ศูนย์์ริาชการิฯ โซื่น C

โคริงการิสินามกอล์ัฟับางพัริะ

โคริงการิศูนย์์ป็ริะชุมนานาชาติั้จัำงหวััดเชีย์งใหม่

โคริงการิก่อสิร้ิางอาคาริอเนกป็ริะสิงค์ กริมสิริริพัามิตั้ผู้มีูส่วนิได้ำส่วนิเสีย 5 กลุ่มู
1. 

2.

3.

4.

5.

กลุ่ัมลูักค้า (ผู้่เช่า หน่วัย์งานขึ้องรัิฐ เอกชนป็ริะชาชนผู้่ใช้บริิการิ)

กลุ่ัมผู้่ถ่ือหุ้น รัิฐบาลั แลัะหน่วัย์งานกำากับ

กลุ่ัมพันักงาน 

กลุ่ัมคู่ค้า

กลุ่ัมชุมชน

ได้ป็ริะเด็นริะหว่ัางผู้่มีส่ิวันได้เสีิย์สิำาคัญริาย์กลุ่ัม

ขึ้องผู้่มีส่ิวันได้เสีิย์

ริะบุป็ริะเด็นริะหว่ัางผู้่มีส่ิวันได้เสีิย์สิำาคัญ

ริาย์ฝ่้าย์งาน

แผ่นสิร้ิางควัามสัิมพัันธ์ผู้่มีส่ิวันได้เสีิย์ 

ป็ริะจำำาปี็ 2563

ริวัม 85 ป็ริะเด็น

5 โคริงการิ 59 กิจำกริริม

ผ่ลัการิดำาเนินงาน

สำารวจำรับัฟิงัค์วามูคิ์ดำเห็นิ 
ค์วามูต้องการ ค์วามูค์าดำหวัง 
และค์วามูกังวล

สิำาริวัจำควัามพ้ังพัอใจำ 

ไม่พ้ังพัอใจำ แลัะควัามภักดี 

ขึ้องผู้่มีส่ิวันได้เสีิย์

1. 

2.

ข้ึ้อเสินอแนะ / ข้ึ้อคิดเห็น 

จำากการิสิำาริวัจำ

ข้ึ้อเสินอแนะ เร่ิ�อง

ร้ิองเรีิย์นการิดำาเนิน

งานขึ้องธพัสิ.

Focus Group / สิอบถืามแผ่นป็รัิบป็รุิง

คุณภาพัการิ

ให้บริิการิจำาก

ผ่ลัสิำาริวัจำป็ริะจำำาปี็ 

2563

ผ่ลัสิำาริวัจำควัามพ้ังพัอใจำ

ในปี็ 2563

อย์ู่ริะดับร้ิอย์ลัะ 4.34
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งานิดำ�านิบริหารจัดำการพ่ั�นิทีิ�พัาณิชิยกรรม

 การิบริิหาริจำัดการิพั่�นที�พัาณิชย์กริริมภาย์ในศูนย์์ริาชการิฯ  มีวััตั้ถืุป็ริะสิงค์เพั่�อให้บริิการิแลัะอำานวัย์ควัามสิะดวักแก่ขึ้้าริาชการิแลัะผู่้มาตั้ิดตั้่อหน่วัย์

งานริาชการิภาย์ในศูนย์์ริาชการิฯ โดย์การิจำัดสิริริแลัะใช้พั่�นที�ให้เกิดป็ริะโย์ชน์สิูงสิุดแลัะริวัมทั�งสิริ้างริาย์ได้ให้กับ ธพัสิ. 

 พ่ั�นที�พัาณิชย์กริริมดังกล่ัาวัป็ริะกอบด้วัย์ พ่ั�นที�ร้ิานค้า ร้ิานค้าย่์อย์  ร้ิานอาหาริ/เคร่ิ�องด่�ม  ร้ิานสิะดวักซ่ื่�อ  ศูนย์์อาหาริ  ธนาคาริ  พ่ั�นที�เช่าสิำานักงาน  

สิถืานพัย์าบาลัแลัะพั่�นที�ให้เช่าใช้ป็ริะโย์ชน์ชั�วัคริาวั เช่น พั่�นที�ป็ริะชาสิัมพัันธ์ แลัะพั่�นที�ลัานอเนกป็ริะสิงค์ โดย์ป็ัจำจำุบันสิามาริถืจำัดสิริริพั่�นที�พัาณิชย์์ได้แลั้วักวั่า

ริ้อย์ลัะ 90 แลัะสิามาริถืจำัดหาผู่้เช่าแลัะสิริ้างริาย์ได้จำากพั่�นที�ป็ริะชาสิัมพัันธ์แลัะพั่�นที�ลัานอเนกป็ริะสิงค์ได้อย์่างตั้่อเน่�อง โดย์พั่�นที�พัาณิชย์กริริม ป็ริะกอบด้วัย์

 1. อาคาริริาชบุริีดิเริกฤทธิ� (อาคาริ A)  

 พ่ั�นที�พัาณิชย์กริริมในอาคาริริาชบุรีิดิเริกฤทธิ� บริิเวัณชั�น 1 ป็ริะกอบด้วัย์ ร้ิานค้า ร้ิานค้าย่์อย์ ร้ิานอาหาริ/เคร่ิ�องด่�ม ศูนย์์อาหาริ ร้ิานสิะดวักซ่ื่�อ ธนาคาริ 

แลัะพ่ั�นที�เช่าสิำานักงาน แลัะพ่ั�นที�ป็ริะชาสัิมพัันธ์สิำาหรัิบจัำดงานขึ้าย์สิินค้าแลัะบริิการิต่ั้างๆ ขึ้องทั�งภาครัิฐแลัะเอกชน  มีขึ้นาดพ่ั�นที�ริวัมป็ริะมาณ 10,200 ตั้าริางเมตั้ริ 

ป็ริะกอบไป็ด้วัย์

 1.1 ร้ิานค้า   จำำานวัน  1  ร้ิาน

 1.2 ร้ิานค้าย์่อย์  จำำานวัน  25  ร้ิาน

 1.3  ศูนย์์อาหาริ  จำำานวัน  1  ศูนย์์ (ผู้่จำำาหน่าย์อาหาริ 33 ริาย์)

 1.4  ร้ิานสิะดวักซ่ื่�อ  จำำานวัน  1  ร้ิาน

 1.5  ธนาคาริ  จำำานวัน  3  ธนาคาริ

 1.6  หน่วัย์งานภาครัิฐ  จำำานวัน  4  หน่วัย์งาน

 1.7  พั่�นที�ป็ริะชาสิัมพัันธ์ บริิเวัณพั่�นที�วั่างริอบทางเดินชั�น 1 ขึ้นาด 8 – 80 ตั้าริางเมตั้ริ จำัดสิริริให้เอกชนแลัะหน่วัย์งานขึ้องริัฐ เช่าใช้พั่�นที�เพั่�อจำัด

กิจำกริริมป็ริะชาสัิมพัันธ์ จำำาหน่าย์สิินค้าแลัะผ่ลิัตั้ภัณฑ์์ต่ั้างๆ เป็็นริาย์สัิป็ดาห์ อาทิเช่น บริิษััท วิันเนอร์ิกรุิ�ป็ จำำากัด(มหาชน) จำำาหน่าย์ขึ้นมนำาเข้ึ้า แลัะ งานจำำาหน่าย์สิินค้า

พั่�นที�พัาณิชย์กริริมในอาคาริริาชบุริีดิเริกฤทธิ� บริิเวัณชั�น 2 มีลัักษัณะเป็็นลัานอเนกป็ริะสิงค์ มีขึ้นาดพั่�นที�ริวัมป็ริะมาณ 4,324 ตั้าริางเมตั้ริ จำัดสิริริให้เอกชนแลัะ 

หน่วัย์งานขึ้องริัฐ เช่าใช้เพั่�อจำัดกิจำกริริมตั้่างๆ อาทิเช่น งานริัฐพัิธี งานกิจำกริริมในวัันสิำาคัญขึ้องหน่วัย์งาน งานเลัี�ย์งบริิษััท/หน่วัย์งาน งานแสิดงนิทริริศการิ 

ตั้ลัอดจำนงานจำำาหน่าย์สิินค้า แลัะงานป็ริะกวัดพัริะ เป็็นต้ั้น
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 2. อาคาริริัฐป็ริะศาสินภักดี (อาคาริ B)      

 พั่�นที�พัาณิชย์กริริมในอาคาริริัฐป็ริะศาสินภักดี บริิเวัณชั�น 1 ป็ริะกอบด้วัย์ ริ้านค้า ริ้านค้าย์่อย์ ริ้านอาหาริ/เคริ่�องด่�ม ศูนย์์อาหาริ ริ้านสิะดวักซื่่�อ 

ธนาคาริ พ่ั�นที�เช่าสิำานักงาน แลัะพ่ั�นที�ป็ริะชาสัิมพัันธ์สิำาหรัิบจัำดงานขึ้าย์สิินค้าแลัะบริิการิต่ั้างๆ  มีขึ้นาดพ่ั�นที�ริวัมป็ริะมาณ 13,800 ตั้าริางเมตั้ริ ป็ริะกอบไป็ด้วัย์

 2.1   ร้ิานค้า  จำำานวัน  43  ร้ิาน

 2.2   ร้ิานค้าย่์อย์  จำำานวัน  34  ร้ิาน

 2.3   ร้ิานอาหาริ  จำำานวัน  6  ร้ิาน

 2.4   ร้ิานเคร่ิ�องด่�ม  จำำานวัน  16  ร้ิาน

 2.5   ศูนย์์อาหาริ  จำำานวัน  3  ศูนย์์ (ผู้่จำำาหน่าย์อาหาริ 53 ริาย์)

 2.6   ร้ิานสิะดวักซ่ื่�อ  จำำานวัน  3  ร้ิาน

 2.7   ธนาคาริ  จำำานวัน  9  แห่ง

 2.8   หน่วัย์งานภาครัิฐ  จำำานวัน  8  หน่วัย์งาน

 2.9   สิถืานพัย์าบาลั   จำำานวัน  3  แห่ง

 2.10 พั่�นที�ป็ริะชาสิัมพัันธ์ บริิเวัณพั่�นที�วั่างริอบทางเดินชั�น 1 ขึ้นาด 8 – 1,000 ตั้าริางเมตั้ริ จำัดสิริริให้เอกชนแลัะหน่วัย์งานขึ้องริัฐ เช่าใช้พั่�นที�เพั่�อ

จำัดกิจำกริริมป็ริะชาสิัมพัันธ์ จำำาหน่าย์สิินค้าแลัะผ่ลัิตั้ภัณฑ์์ตั้่างๆ เป็็นริาย์สิัป็ดาห์ อาทิเช่น บริิษััท สิย์ามโอเชี�ย์น เวัิริ์ลั จำำากัด จำำาหน่าย์บัตั้ริเขึ้้าชมอุทย์านสิัตั้วั์นำ�า

บริิษััท เอ็น.อี.เอ�กซ์ื่ จำำากัด กิจำกริริม ROAD SHOW มินิคอนเสิิร์ิตั้  แลัะ ธนาคาริไอซีื่บีซีื่(ไทย์) จำำากัด(มหาชน) ป็ริะชาสัิมพัันธ์บัตั้ริเคริดิตั้ ICBC 

 พั่�นที�พัาณิชย์กริริมบริิเวัณชั�น 2 อาคาริริัฐป็ริะศาสินภักดี มีลัักษัณะเป็็นพั่�นที�ลัานอเนกป็ริะสิงค์ มีขึ้นาดพั่�นที�ริวัมป็ริะมาณ 9,700 ตั้าริางเมตั้ริ 

จำัดสิริริให้เอกชนแลัะหน่วัย์งานขึ้องริัฐ เช่าใช้เพั่�อจำัดกิจำกริริมตั้่างๆ อาทิเช่น งานริัฐพัิธี งานกิจำกริริมในวัันสิำาคัญขึ้องหน่วัย์งาน งานเลัี�ย์งบริิษััท/หน่วัย์งาน 

งานแสิดงนิทริริศการิ ตั้ลัอดจำนงานจำำาหน่าย์สิินค้า แลัะงานป็ริะกวัดพัริะ เป็็นต้ั้น

 2. พั่�นที�พัาณิชย์กริริมในอาคาริจำอดริถื อาคาริริัฐป็ริะศาสินภักดี ได้แก่ พั่�นที�พัาณิชย์์ในชั�น 1 ถื้งชั�น 5 ป็ริะกอบด้วัย์ ริ้านค้า 1 ริ้าน แลัะ พั่�นที�เช่า

สิำานักงานหน่วัย์งานริาชการิ 2 หน่วัย์งาน

 3. พ่ั�นที�พัาณิชย์กริริมภาย์นอกอาคาริ ริอบศูนย์์ริาชการิฯ ป็ริะกอบด้วัย์ ร้ิานค้า 1 ร้ิาน ได้แก่ บริิษััท สุิวัริริณชาด จำำากัด โกลัเด้น เพัลัซื่ (Golder Place) 

จำำาหน่าย์สิินค้าอุป็โภคแลัะบริิโภค จำากโคริงการิพัริะริาชดำาริิ พัริะบาทสิมเด็จำพัริะบริมชนกาธิเบศริ มหาภูมิพัลัอดุลัย์เดชมหาริาช บริมนาถืบพัิตั้ริ แลัะพั่�นที� 

เช่าเพ่ั�อใช้สิำาหรัิบจัำดงานกิจำกริริมกลัางแจ้ำงแลัะงานเทศกาลัในวัันสิำาคัญตั้ามป็ริะเพัณีต่ั้างๆ เช่น งานวัันสิงกริานต์ั้ งานลัอย์กริะทง แลัะงานกิจำกริริมเดินวิั�ง เป็็นต้ั้น



โค่รงการลงทุินิใหม่

สำานัิกงานิซึ่อยพัหลโยธินิ 11 โค์รงการก่อสร้างอาค์ารสำานัิกงานิซึ่อยพัหลโยธินิ 11
ริายละเอียดข�อม้ืลโคริงการิ
โคริงการิก่อสิร้ิางอาคาริสิำานักงาน ซื่อย์พัหลัโย์ธิน 11 ได้ดำาเนินการิก่อสิร้ิางบนพ่ั�นที�ดินริาชพััสิดุแป็ลังหมาย์เลัขึ้ทะเบีย์นที� กท. 2615 (บางส่ิวัน) แขึ้วังสิามเสินใน 

เขึ้ตั้พัญาไท กริุงเทพัมหานคริ เน่�อที� 2-1-48 ไริ่ โดย์มีวััตั้ถืุป็ริะสิงค์เพั่�อเป็็นอาคาริสิำานักงานให้เช่า มีพั่�นที�ริวัม 9,975 ตั้าริางเมตั้ริ ป็ริะกอบด้วัย์พั่�นที�อาคาริ

สิำานักงานจำำานวัน 4 ชั�น พ่ั�นที� 6,453 ตั้าริางเมตั้ริ แลัะอาคาริจำอดริถื 5 ชั�น พ่ั�นที� 3,522 ตั้าริางเมตั้ริ ด้วัย์กริอบเงินลังทุน 261.61 ล้ัานบาท ก่อสิร้ิางแล้ัวัเสิร็ิจำเม่�อ 

ป็ลัาย์ปี็ 2563

สำานัิกงานิกรมูสรรพัสามิูต กรุงเทพัฯ

โคริงการิก่อสิร้ิางอาคาริอเนกป็ริะสิงค์ กริมสิริริพัสิามิตั้ ตัั้�งอยู่์ที�กริมสิริริพัสิามิตั้ 

ถืนนนคริไชย์ศริี เขึ้ตั้ดุสิิตั้ กริุงเทพัมหานคริ อาคาริสิูง 4 ชั �นพั่�นที�ใช้สิอย์ 

3,798 ตั้าริางเมตั้ริ งบลังทุนโคริงการิ 200 ลั้านบาทป็ัจำจำุบันอย์ู ่ริะหว่ัาง

สิภาพััฒนาการิเศริษัฐกิจำแลัะสิังคมแห่งชาตั้ิพั ิจำาริณาอนุม ัตั้ ิให ้ ธพัสิ.

ดำาเนินโคริงการิฯ
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โค์รงการบ้ัานิพัักผู้สูงอายุ รามูาฯ-ธนิารักษ์ั จัำงหวัดำสมุูทรปราการ

ด้วัย์คณะรัิฐมนตั้รีิได้มีมติั้เม่�อวัันที� ๘ พัฤศจิำกาย์น ๒๕๕๙ เห็นชอบมาตั้ริการิ

การิสิริ้างที�พัักอาศัย์สิำาหริับผู่้สิูงอาย์ุ (Senior Complex) ตั้ามที�กริะทริวัง

การิคลัังเสินอ โดย์มอบหมาย์ให้กริมธนาริักษั์สินับสินุนที�ริาชพััสิดุเพั่�อดำาเนิน 

โคริงการิ “ศูนย์์ที�พัักอาศัย์สิำาหรัิบผู้่สูิงอายุ์แบบคริบวังจำริ” (Senior Complex) 

บนที�ริาชพััสิดุ โดย์มีวััตั้ถุืป็ริะสิงค์เพ่ั�อให้ผู้่สูิงอาย์ุมีที�พัักอาศัย์พัร้ิอมอุป็กริณ์สิิ�ง

อำานวัย์ควัามสิะดวักที�เหมาะสิมสิำาหริับการิดำาริงชีวัิตั้ขึ้องผู่้สิูงอาย์ุมีริะบบการิ

ดูแลัริักษัาสิุขึ้ภาพัแลัะสิวััสิดิการิอ่�น ๆ แบบคริบวังจำริ แลัะให้บูริณาการิกับ 

หน่วัย์งานที�เกี�ย์วัขึ้้องเพั่�อให้เป็็นไป็ตั้ามนโย์บาย์ริัฐบาลั แลัะกริมธนาริักษั์ได้ 

มอบหมาย์ให้บริิษััท ธนารัิกษ์ัพััฒนาสิินทรัิพัย์์ จำำากัด (ธพัสิ.) ซ้ื่�งเป็็นรัิฐวิัสิาหกิจำ

สิังกัดกริมธนาริักษั์ กริะทริวังการิคลััง แลัะมีภาริกิจำในการิบริิหาริสิินทริัพัย์์ 

ขึ้องป็ริะเทศไทย์ให้เกิดป็ริะโย์ชน์แลัะคุ ้มค่า เป็็นผู่้เช่าที �ดินริาชพััสิดุเพั่ �อ 

ก่อสิร้ิางแลัะบริิหาริโคริงการิฯ ตั้ามเง่�อนไขึ้ที�

กริมธนารัิกษ์ัแลัะคณะแพัทย์์ศาสิตั้ร์ิโริงพัย์าบาลัริามาธิบดีมหาวิัทย์าลััย์มหิดลั 

บูริณาการิริ่วัมกันตั้ามที�คณะกริริมการิบริิหาริโคริงการิ “ศูนย์์ที �พัักอาศัย์ 

สิำาหริับผู่้สิูงอาย์ุแบบคริบวังจำริ” (Senior Complex) กำาหนด พั่�นที�โคริงการิ 

Senior Housing เน่�อที� ๒๐-๐-๐ ไริ่ ในสิ่วันขึ้องที�พัักอาศัย์สิำาหริับผู่้สิูงอาย์ุ 

ภาย์ในโคริงการิป็ริะกอบด้วัย์ อาคาริพัักอาศัย์สิูง 8 ชั�น จำำานวัน 7 อาคาริ 

ริวัม 921 ห้องพััก อาคาริให้บริิการิส่ิวันกลัางสูิง 2 ชั�น ขึ้นาด 1,500  ตั้าริางเมตั้ริ 

พัริ้อมสิริะวั่าย์นำ �า พั่ �นที �ก ่อสิริ้างริวัม 47,531 ตั้าริางเมตั้ริ ด้วัย์กริอบ

วังเงินลังทุนจำำานวัน 1,362.93 ลั้านบาท ป็ัจำจำุบันอย์ู่ริะหวั่างสิำานักงานสิภา 

พััฒนาการิเศริษัฐกิจำแลัะสิังคมแห่งชาตั้ิพัิจำาริณาอนุมัตั้ิให้ ธพัสิ. ดำาเนิน

โคริงการิฯ ก่อนนำาเสินอคณะรัิฐมนตั้รีิเพ่ั�อพิัจำาริณาต่ั้อไป็



โค์รงการบูัรณาการสวัสดิำการที�พัักอาศัยกับัสถุานิที�ทำางานิ 
และศูนิย์บัริการข้้าราชีการพัลเรือนิสามัูญ 4 แห่ง

 กริมธนารัิกษ์ั แลัะสิำานักงานคณะกริริมการิข้ึ้าริาชการิพัลัเร่ิอน (ก.พั.) ได้ร่ิวัมจัำดทำา โคริงการิบูริณาการิสิวััสิดิการิที�พัักอาศัย์กับสิถืานที�ทำางานแลัะศูนย์์

บริิการิขึ้องข้ึ้าริาชการิพัลัเร่ิอนสิามัญ จำำานวัน 4 แป็ลัง ป็ริะกอบด้วัย์

 1. แป็ลังหมาย์เลัขึ้ทะเบีย์น กท.0475 ถืนนสุิขุึ้มวิัท แขึ้วังบางจำาก เขึ้ตั้พัริะโขึ้นง กรุิงเทพัมหานคริ เน่�อที� 8-3-10 ไร่ิ (บางส่ิวัน) 
 2. แป็ลังหมาย์เลัขึ้ทะเบีย์น กท.1060 ถืนนเพัชริบุรีิ แขึ้วังบางกะปิ็ เขึ้ตั้ห้วัย์ขึ้วัาง กรุิงเทพัมหานคริ เน่�อที� 0-3-39 ไร่ิ 
 3. แป็ลังหมาย์เลัขึ้ทะเบีย์น กท.2918 (บางส่ิวัน) ถืนนพัริะริาม 3 แขึ้วังช่องนนทรีิ เขึ้ตั้ย์านนาวัากรุิงเทพัมหานคริ เน่�อที� 2-1-98 ไร่ิ (บางส่ิวัน)   
 4. แป็ลังหมาย์เลัขึ้ทะเบีย์น นบ.380 (บางส่ิวัน) ถืนนรัิตั้นาธิเบศร์ิ ตั้ำาบลับางกริะสิอ อำาเภอเม่องนนทบุรีิ จัำงหวััดนนทบุรีิ  เน่�อที� 5-2-65 ไร่ิ (บางส่ิวัน)  
    แต่ั้ลัะแป็ลัง พััฒนาเป็็นอาคาริพัักอาศัย์ 7 ชั�น จำำานวันห้องพััก 76 ห้อง จำำานวัน 3 แป็ลัง แลัะแป็ลังห้วัย์ขึ้วัาง 72 ห้อง  ขึ้นาดพ่ั�นที�ห้องพััก 40  
    ตั้าริางเมตั้ริต่ั้อห้อง พ่ั�นที�ก่อสิร้ิางริวัม 3,960 ตั้าริางเมตั้ริ คาดว่ัาจำะเริิ�มก่อสิร้ิางในไตั้ริมาสิที� 2 ขึ้องปี็ 2564 ริะย์ะเวัลัาก่อสิร้ิาง 12 เด่อน

ภาพจำาลองโคริงการิ อาคาริส้ง 7 ชัื่�น ริว็มื 76 ห้�องพัก
ห้�องพักกว็�าง 6 เมืต์ริ ลึก 6.8 เมืต์ริ

แปลนห้�องพักขนาด 40 ต์าริางเมืต์ริ
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รายงานิของค่ณะกรรมการบริหารค่วิามเสีั�ยง
Report of the Risk Management Committee (RMC)

The Risk Management Committee realizes the importance 

of risk management by considering risk management as an integral 

component of all business processes of the Bank of Thailand and 

must be linked at all levels in enterprise wide policy management 

(Enterprise Risk Management). All employees must systematically 

comply with said policies for corporate level risk management 

under supervision. It is the responsibility of all departments to 

manage and control risks to an acceptable level. Encouraging the 

Bank of Agriculture and Agricultural Cooperatives to achieve the 

Company’s objectives and goals by reducing the risk of loss and 

increase operational potential, creating added value and sustainability 

for the Bank of Thailand and its stakeholders. Therefore, in order 

to accommodate the changing situation according to environmental 

factors and the business expansion of an ongoing basis. The Risk 

Management Committee has performed the duties assigned by 

the Bank of Agriculture and Agricultural Cooperatives, including 

the implementation of the Risk Management Committee Charter 

a total of 6 times. Summarizing the essence of their duties are as follows:

 1. Focus on balancing the acceptable level of risk to  

    the organization and the return on business operations  

    in achieving strategic objectives. Meeting the expectations  

    of stakeholders, including the reputation and image  

    of the Bank of Thailand 

 2. To identify, analyze, assess risks and manage risks.     

     Including internal controls throughout the organization  

     to cover all risk factors both from internal and external  

     factors in every aspect, timely and covering every  

     situation to create good corporate governance.

 3. Focus on risk management strategies and internal  

     control measures to cover the performance of every  

     process to be able to reduce the chance of risks or  

     reduce the impact of the risks, or can take advantage  

     of risk under the overall organizational risk management  

     perspective in the form of Portfolio view of risks to  

     support the organization to achieve its strategic goals  

     with the cost-effective use of resources. This will help  

     the organization to grow sustainably and create  

     corporate value continuously.

 4. Encourage monitoring and evaluation of risk management  

     and internal controls as well as reporting / communication  

     / dissemination through various channels about risk  

     management and internal control on an ongoing  

     basis for executives and employees at all levels.
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 1. ให้ควัามสิำาคัญกับการิริักษัาสิมดุลัริะหวั่างริะดับควัามเสิี�ย์งที�

    องค์กริย์อมรัิบได้กับผ่ลัตั้อบแทนจำากการิดำาเนินธุริกิจำการิบริริลุั    

                 วััตั้ถืุป็ริะสิงค์เชิงย์ุทธศาสิตั้ริ์ การิตั้อบสินองควัามคาดหวัังขึ้อง                                                   

                 ผู้่มีส่ิวันได้เสีิย์ริวัมทั�งช่�อเสีิย์งแลัะภาพัลัักษัณ์ขึ้อง ธพัสิ.

 2. มุ่งริะบุ วิัเคริาะห์ป็ริะเมินควัามเสีิ�ย์งแลัะบริิหาริจัำดการิควัามเสีิ�ย์ง  

                  ริวัมทั�งควับคุมภาย์ในทั�วัทั�งองค์กริอย่์างคริอบคลุัมทุกปั็จำจัำย์เสีิ�ย์ง                                 

                 ทั�งจำากป็ัจำจำัย์ภาย์ในแลัะภาย์นอกองค์กริในทุกด้าน ทันเวัลัา 

                 แลัะคริอบคลุัมทุกสิถืานการิณ์ เพ่ั�อก่อให้เกิดการิกำากับดูแลัองค์กริที�ดี

 3. เน้นกำาหนดกลัย์ุทธ์จำัดการิควัามเสิี�ย์ง แลัะมาตั้ริการิควับคุม

    ภาย์ในคริอบคลัุมการิป็ฏิิบัตั้ ิงานทุกกริะบวันการิอย์่างมี

                   ป็ริะสิิทธิภาพั ให้สิามาริถืลัดโอกาสิเกิดควัามเสีิ�ย์งหร่ิอลัดผ่ลักริะทบ                 

                 ขึ้องควัามเสิี�ย์ง หริ่อสิามาริถืใช้ป็ริะโย์ชน์จำากควัามเสิี�ย์งภาย์ใตั้้ 

    มุมมองการิบริิหาริควัามเสีิ�ย์งองค์กริโดย์ริวัมเชิงบูริณาการิแบบ  

    Portfolio View of Risk เพั่�อสินับสินุนให้องค์กริดำาเนินงาน

     บริริลัุเป็้าหมาย์เชิงย์ุทธศาสิตั้ริ์ด้วัย์การิใช้ทริัพัย์ากริอย์่างคุ้มค่า  

     มีป็ริะสิิทธิภาพั ซื่้ �งจำะช่วัย์ให้องค์กริเตั้ิบโตั้อย์่างย์ั �งย์่นแลัะ 

                 มีการิสิร้ิางสิริริค์มูลัค่าองค์กริอย่์างต่ั้อเน่�อง

 4. สินับสินุนให้มีการิติั้ดตั้ามป็ริะเมินผ่ลัการิบริิหาริควัามเสีิ�ย์งแลัะ                                

                 การิควับคุมภาย์ใน ริวัมทั�ง การิริาย์งาน/ส่ิ�อสิาริ/เผ่ย์แพัร่ิ ผ่่านช่อง 

                 ทางต่ั้าง ๆ เกี�ย์วักับการิบริิหาริควัามเสีิ�ย์งแลัะการิควับคุมภาย์ใน                  

                 อย่์างต่ั้อเน่�องให้แก่ผู้่บริิหาริแลัะพันักงานทุกริะดับ 

 

 คณะกริริมการิบริิหาริควัามเสิี �ย์งได้ตั้ริะหนักถื้งควัามสิำาคัญ

ขึ้องการิบริิหาริควัามเสิี�ย์งโดย์ถื่อวั่าการิบริิหาริควัามเสิี�ย์งเป็็นองค์ป็ริะกอบ 

ที�สิำาคัญขึ้องทุกกริะบวันการิในการิดำาเนินธุริกิจำขึ้อง ธพัสิ. แลัะต้ั้องมีควัามเช่�อม

โย์งกันทุกริะดับจำ้งได้กำาหนดเป็็นนโย์บาย์บริิหาริควัามเสิี�ย์งทั�วัทั�งองค์กริ 

(Enterprise Risk Management) ที�พันักงานทุกคนตั้้องป็ฏิิบัตั้ิตั้ามสิำาหริับ

ควัามเสีิ�ย์งในริะดับองค์กริจำะมีการิบริิหาริจัำดการิอย่์างป็็นริะบบภาย์ใต้ั้การิกำากับ 

ดูแลัขึ้องผู้่บริิหาริที�รัิบผิ่ดชอบการิป็ฏิิบัติั้งานนั�น ๆ โดย์ถ่ือเป็็นหน้าที�รัิบผิ่ดชอบ

ขึ้องทุกหน่วัย์งานในการิจัำดการิแลัะควับคุมควัามเสิี�ย์งให้อย์ู่ในริะดับที�ย์อมริับ

ได้สิ่งเสิริิมให้ ธพัสิ. สิามาริถืบริริลัุวััตั้ถืุป็ริะสิงค์แลัะเป็้าหมาย์ขึ้องบริิษััทโดย์ 

ลัดควัามสิูญเสิีย์แลัะเพัิ�มศักย์ภาพัในการิดำาเนินงานสิริ้างมูลัค่าเพัิ�มให้กับ

ธพัสิ. แลัะผู่ ้มีสิ่วันได้เสิีย์อย์่างย์ั �งย์่น ดังนั �น เพั่ �อริองริับสิถืานการิณ์ที � 

เป็ลัี�ย์นแป็ลังตั้ามป็ัจำจำัย์สิภาพัแวัดลั้อมแลัะการิขึ้ย์าย์ตั้ัวัทางธุริกิจำขึ้อง ธพัสิ.

อย่์างต่ั้อเน่�องคณะกริริมการิบริิหาริควัามเสีิ�ย์งได้ป็ฏิิบัติั้หน้าที�ที�ได้รัิบมอบหมาย์

จำากคณะกริริมการิ ธพัสิ. ริวัมทั�งการิดำาเนินงานตั้ามกฎบัตั้ริคณะกริริมการิ

บริิหาริควัามเสีิ�ย์ง ซ้ื่�งในปี็ 2563 คณะกริริมการิบริิหาริควัามเสีิ�ย์งมีการิป็ริะชุม

ริวัม 6 ครัิ�ง โดย์สิรุิป็สิาริะสิำาคัญในการิป็ฏิิบัติั้หน้าที�มี ดังนี�



  For the year 2020 the risk management committee emphasizes risk management under the coronavirus disease epidemic situation 

(COVID-19) by setting measures and precautions for tenants, building occupants and visitors. Social distancing includes a review of the 

Business Continuity Plan (BCP) and a rehearsal of the critical epidemic incident (COVID-19), preparing for the situation. Crises that may 

affect the operation of the Bank of Thailand can systematically resolve the disruption of the critical operating processes to ensure that 

the organization performance of the Bank’s personnel and the overall financial impact will not be affected.

(นางสาว็ร่ิ�นว็ดี สุว็ริริณมืงคล)
(Ms. Ruenvadee Suwanmongkol)

ป็ริะธานกริริมการิบริิหาริควัามเสีิ�ย์ง

Chairman of the Risk Management Committee

 5.Encourage employees at all levels to realize and  

   understand. Being able to see the benefits and  

   importance of the risk management system and internal  

   control system. As well as to adhere to practices as  

   part of normal operations. To contribute to the  

   enhancement of culture, risk management in the  

   organization, disciplined staff with good attitudes in  

   risk management and internal control. Clearly defined  

   duties and responsibilities as a risk owner, including  

   setting roles in acting as an example Of honest and  

   moral ethics of management.

 สิำาหริับป็ี 2563 คณะกริริมการิบริิหาริควัามเสิี�ย์ง ให้ควัามสิำาคัญกับการิบริิหาริควัามเสิี�ย์งภาย์ใตั้้สิถืานการิณ์แพัริ่ริะบาดขึ้องโริคตั้ิดเช่�อไวัริัสิโคโรินา 

(COVID–19) โดย์กำาหนดมาตั้ริการิแลัะขึ้้อควัริป็ฏิิบัตั้ิให้หน่วัย์งานผู่ ้เช่า ผู่ ้ใช้อาคาริ แลัะผู่ ้มาตั้ิดตั้่อ การิเวั้นริะย์ะห่างทางสิังคม Social Distancing  

ริวัมถ้ืงการิทบทวันแผ่นบริิหาริควัามต่ั้อเน่�องทางธุริกิจำ (Business Continuity Plan : BCP) แลัะมีการิซัื่กซ้ื่อมเหตุั้การิณ์เกิดการิโริคริะบาดขึ้องโริคร้ิาย์แริงในบุคคลั

(COVID-19) เตั้รีิย์มควัามพัร้ิอมสิำาหรัิบสิถืานการิณ์วิักฤตั้ที�อาจำส่ิงผ่ลัต่ั้อการิดำาเนินงานขึ้อง ธพัสิ. เพ่ั�อให้มั�นใจำว่ัาองค์กริสิามาริถืแก้ไขึ้การิหยุ์ดชะงักขึ้องกริะบวันการิ

ป็ฏิิบัติั้งานที�สิำาคัญได้อย์่างเป็็นริะบบ แลัะไม่ส่ิงผ่ลักริะทบต่ั้อการิป็ฏิิบัติั้งานขึ้องบุคลัากริขึ้อง ธพัสิ. แลัะผ่ลักริะทบทางการิเงินในภาพัริวัม

 5. เสิริิมสิริ้างให้พันักงานทุกริะดับตั้ริะหนักริู ้ เขึ้ ้าใจำ เห็นถื้ง

    ป็ริะโย์ชน์แลัะควัามสิำาคัญขึ้องริะบบการิบริิหาริควัามเสิี�ย์งแลัะ 

    ริะบบการิควับคุมภาย์ใน แลัะย้์ดถ่ือแนวัทางป็ฏิิบัติั้เป็็นส่ิวันหน้�ง 

                 ขึ้องการิดำาเนินงานตั้ามป็กติั้ เพ่ั�อนำาไป็สู่ิการิเสิริิมสิร้ิางวััฒนธริริม 

                 การิบริิหาริควัามเสิี�ย์งในองค์กริแลัะป็ลัูกฝ้ังให้พันักงานมีวัินัย์  

                  แลัะทัศนคติั้ที�ดีในเร่ิ�องการิบริิหาริควัามเสีิ�ย์งแลัะการิควับคุมภาย์ใน  

                 แลัะกำาหนดหน้าที�ควัามริับผ่ิดชอบอย์่างชัดเจำนในฐานะเป็็น  

                 Risk Owner ริวัมทั�งกำาหนดบทบาทในการิป็ฏิิบัติั้ตั้นเป็็นตัั้วัอย่์าง 

                 ที�ดีในเร่ิ�องควัามซ่ื่�อสัิตั้ย์์ ควัามมีคุณธริริมแลัะจำริิย์ธริริมขึ้องผู้่บริิหาริ
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การวิเค์ราะห์ปัจำจัำยเสี�ยงที�มีูผลกระทบัต่อยุทธศาสตร์องค์์กร

 จำากการิวิัเคริาะห์ควัามเสีิ�ย์งทั�ง 4 ด้าน ป็ริะกอบด้วัย์ 

 คว็ามืเสี�ยงด�านกลยุทธ์ุ

 (Strategic Risk)

 คว็ามืเสี�ยง

ด�านการิปฏิิบัติ์งาน

 (Operation Risk)

คว็ามืเสี�ยงด�านการิเงิน

 (Financial Risk)

คว็ามืเสี�ยง 

ด�านกฎห้มืาย 

กฎริะเบียบ ข�อบังคับ

(Compliance Risk)

1 2 3 4

การบัริหารค์วามูเสี�ยง

 คณะกริริมการิ ธพัสิ.ริับผ่ิดชอบในการิกำาหนดทิศทางขึ้องบริิษััท

พัิจำาริณานโย์บาย์บริิหาริควัามเสิี�ย์งแลัะควับคุมภาย์ในแลัะแนวัทางป็ฏิิบัตั้ิ

ริวัมทั�งแผ่นบริิหาริควัามเสิี�ย์งเพั่�อให้เป็็นไป็ตั้ามมาตั้ริฐาน COSO 2017 แลัะ

การิดำาเนินงานเกี�ย์วักับการิควับคุมภาย์ในเป็็นไป็ในแนวัทางเดีย์วักันทั�วัทั�ง

องค์กริ สิอดคลั้องกับมาตั้ริฐานแลัะหลัักเกณฑ์์ป็ฏิิบัตั้ิการิควับคุมภาย์ใน

สิำาหริับหน่วัย์งานภาคริัฐ พั.ศ. 2561 เพั่�อให้หน่วัย์งานขึ้องริัฐมีการิควับคุม

ภาย์ในเป็็นไป็ตั้ามบทบัญญัตั้ิแห่งพัริะริาชบัญญัตั้ิวัินัย์การิเงินการิคลัังขึ้องรัิฐ 

พั.ศ. 2561

 คณะกริริมการิบริิหาริควัามเสีิ�ย์ง : คณะกริริมการิ ธพัสิ. เป็็นผู้่แต่ั้ง

ตัั้�งคณะกริริมการิบริิหาริควัามเสีิ�ย์งมีจำำานวันไม่น้อย์กว่ัา 3 คน โดย์มีป็ริะธาน

กริริมการิบริิหาริควัามเสิี�ย์ง 1 คน พัิจำาริณาจำากคณะกริริมการิ ธพัสิ. แลัะ

กริริมการิอ่�น ๆ พัิจำาริณาจำากผู่้ทริงคุณวัุฒิ แลัะกริริมการิผู่้จำัดการิ ธพัสิ. 

เป็็นกริริมการิ แลัะริองกริริมการิผู้่จัำดการิเป็็นเลัขึ้านุการิ เพ่ั�อกำาหนดนโย์บาย์ 

กริอบการิดำาเนินงานด้านการิบริิหาริควัามเสิี�ย์ง การิกำากับดูแลัแลัะสินับสินุน

ให้การิบริิหาริควัามเสิี�ย์งป็ริะสิบควัามสิำาเริ็จำในริะดับองค์กริริวัมถื้งการิให้   

คำาแนะนำาแก่คณะกริริมการิแลัะผู่้บริิหาริขึ้อง ธพัสิ. ในการิดำาเนินงานการิ

ป็ริะเมินปั็จำจัำย์เสีิ�ย์งอย์่างต่ั้อเน่�องให้สิอดคล้ัองกับแผ่นธุริกิจำ
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 ฝ้่าย์แผ่นแลัะบริิหาริควัามเสิี�ย์ง ริับผ่ิดชอบในการิริ่วัมป็ริะชุมเชิง

ป็ฏิิบัติั้การิ (Workshop) แต่ั้ลัะฝ่้าย์เพ่ั�อป็ริะสิานแลัะให้คำาแนะนำาแก่หน่วัย์งาน 

ต่ั้าง ๆ ในการิริะบุแลัะวัิเคริาะห์ควัามเสิี�ย์งในมุมมองขึ้องภาพัที�เป็็นองค์ริวัม 

แบบบูริณาการิทั�วัทั�งองค์กริตั้ามมาตั้ริฐานขึ้อง COSO 2017 เพั่�อให้ผ่ลัการิ 

ดำาเนินงานเป็็นไป็ตั้ามวิัสัิย์ทัศน์ พัันธกิจำ แลัะวััตั้ถุืป็ริะสิงค์ขึ้ององค์กริ ป็ริะสิาน 

แลัะให้คำาแนะนำาแก่หน่วัย์งานตั้่าง ๆ ในการิป็ริะเมินควัามเพัีย์งพัอเหมาะสิม 

ขึ้องการิควับคุมภาย์ใน เพ่ั�อนำาเสินอแนวัทางการิป็รัิบป็รุิงการิควับคุม ติั้ดตั้าม

การิดำาเนินงานขึ้องฝ่้าย์งานต่ั้าง ๆ ให้เป็็นไป็ตั้ามแผ่นการิดำาเนินการิเกี�ย์วักับ 

การิควับคุมภาย์ในริวัมถ้ืงการินำาเสินอต่ั้อคณะกริริมการิ บริิหาริควัามเสีิ�ย์ง

 คณะทำางานกำากับการิดำาเนินงานด้านกริะบวันการิป็ฏิิบัติั้งานแลัะ

การิจำัดการิ (Enablers) ตั้ามริะบบป็ริะเมินผ่ลัการิดำาเนินงานริัฐวัิสิาหกิจำ     

ด้านการิบริิหาริควัามเสีิ�ย์งแลัะควับคุมภาย์ในป็ริะกอบด้วัย์ผู้่บริิหาริจำากทุกสิาย์งาน

ริ่วัมกันคิด วัิเคริาะห์ ป็ริะเมินป็ัจำจำัย์เสิี�ย์ง แลัะกำาหนดแผ่นบริิหาริควัามเสิี�ย์ง

แลัะควับคุมภาย์ในนำาเสินอคณะกริริมการิบริิหาริควัามเสิี�ย์งพัิจำาริณาอย์่าง

เป็็นริะบบคริอบคลัุมคริบถื้วันแลัะมีป็ริะสิิทธิภาพั ทำาให้มั�นใจำวั่า ธพัสิ. จำะ

สิามาริถืดำาเนินการิได้ตั้ามวััตั้ถืุป็ริะสิงค์ขึ้ององค์กริแลัะวััตั้ถืุป็ริะสิงค์ในการิ

บริิหาริควัามเสีิ�ย์งตั้ามที�กำาหนดไว้ั  



 ภาย์ใต้ั้แผ่นที�ควัามเสีิ�ย์งเชิงยุ์ทธศาสิตั้ร์ิ สิามาริถืริะบุ วิัเคริาะห์แลัะป็ริะเมินปั็จำจัำย์เสีิ�ย์งแลัะสิาเหตุั้ ตั้ามเกณฑ์์การิป็ริะเมินควัามรุินแริงขึ้องควัามเสีิ�ย์ง

ปี็ 2563 ป็ริะกอบด้วัย์

 1. ปั็จำจัำย์เสีิ�ย์งริะดับสูิงแลัะสูิงมาก ซ้ื่�งบริิหาริจัำดการิด้วัย์การิจัำดทำาแผ่นบริิหาริควัามเสีิ�ย์ง 4 แผ่น ได้แก่

  1.1 แผ่นดำาเนินการิขึ้อลัดภาษีัที�ดินแลัะสิิ�งป็ลูักสิร้ิาง (Treat)

        1.2 แผ่นกำากับการิพััฒนาอสัิงหาริิมทรัิพัย์์ (Treat)

  1.3 แผ่นเพิั�มขีึ้ดควัามสิามาริถื (ตั้ามเกณฑ์์ Enablers) (Treat)

  1.4 แผ่นพััฒนาสิมริริถืนะ (บุคลัากริที�มีควัามสิามาริถืสูิง) (Treat) 

 2. ปั็จำจัำย์เสีิ�ย์งริะดับป็านกลัาง ซ้ื่�งบริิหาริจัำดการิภาย์ใต้ั้การิควับคุมภาย์ในตั้ามฐานควัามเสีิ�ย์ง ได้แก่

  2.1 กำาไริสุิทธิตั้ำ�ากว่ัาเป้็าหมาย์

  2.2 การิต่ั้อสัิญญาเช่าไม่ต่ั้อเน่�อง

  2.3 ข้ึ้อร้ิองเรีิย์นเพิั�มข้ึ้�น (ปี็ 2561 มี 8 เร่ิ�อง)

  2.4 ควัามล่ัาช้าในการิให้บริิการิ

  2.5 คุณภาพันำ�าทิ�งที�ป็ล่ัอย์ลังสู่ิสิาธาริณะไม่ผ่่านเกณฑ์์วััดคุณภาพั

  2.6 การิป็รัิบป็รุิงกริะบวันการิไม่คริอบคลุัมทุกมิติั้

  2.7 เกิดป็ริะเด็นเร่ิ�องธริริมาภิบาลั

  2.8 เกิดข้ึ้อพิัพัาทหร่ิอการิฟ้ัองร้ิอง

 นอกจำากนี� ในการิป็ริะชุมคณะกริริมการิบริิหาริควัามเสิี�ย์ง คริั�งที� 3/2563 เม่�อวัันที� 25 พัฤษัภาคม 2563 มีการิวัิเคริาะห์แลัะทบทวันแผ่นบริิหาริ

ควัามเสิี�ย์งแลัะควับคุมภาย์ในป็ี 2563 โดย์พัิจำาริณาจำากผ่ลัการิดำาเนินงานที�ผ่่านมา ริวัมทั�ง สิภาพัแวัดลั้อมแลัะป็ัจำจำัย์ที�สิ่งผ่ลักริะทบกับองค์กริ เช่น การิแพัริ่

ริะบาดขึ้องโริคติั้ดเช่�อไวัรัิสิโคโรินา (COVID–19) แลัะมาตั้ริการิต่ั้าง ๆ จ้ำงทบทวันปั็จำจัำย์เสีิ�ย์งริะดับองค์กริได้ออกมาเป็็นแผ่นบริิหาริควัามเสีิ�ย์งแลัะควับคุมภาย์ใน 

(ฉบับทบทวัน 2563) ได้แก่

ค์วามูเสี�ยง ยุทธศาสตร์ ปัจำจัำยเสี�ยง

ด้านกลัย์ุทธ์

(Strategic Risk)

ย์1. พััฒนาทรัิพัย์์สิินขึ้องรัิฐให้เกิดมูลัค่าเพิั�ม

     ทางเศริษัฐกิจำแลัะสัิงคม

S2 การิลังทุนไม่เป็็นไป็ตั้ามเป้็าหมาย์

ด้านป็ฏิิบัติั้การิ

(Operation Risk)

ย์1. พััฒนาทรัิพัย์์สิินขึ้องรัิฐให้เกิดมูลัค่าเพิั�ม

     ทางเศริษัฐกิจำแลัะสัิงคม 

ย์2. สิร้ิางควัามสัิมพัันธ์กับลูักค้าแลัะผู้่มีส่ิวันได้เสีิย์   

         

ย์.4 พััฒนาริะบบงาน เทคโนโลัยี์   

      ดิจิำทัลัแลัะนวััตั้กริริม  

ย์3. พััฒนาบุคลัากริให้เป็็นม่ออาชีพั

O1 พ่ั�นที�เช่าตั้ำ�ากว่ัาควัามคาดหวััง 

O2 การิบริิหาริควัามสิมดุลัขึ้องลูักค้าแต่ั้ลัะกลุ่ัม

O3 มาตั้ริฐานบริิการิขึ้องกริะบวันการิสิำาคัญ

O4 ผ่ลัการิดำาเนินงานไม่คริบตั้ามมาตั้ริฐานสิิ�งแวัดล้ัอม  

     (ทรัิพัย์ากรินำ�า)

O5 การิบริิหาริจัำดการิด้านนวััตั้กริริมไม่เป็็นไป็

     ตั้ามเป้็าหมาย์

O6 องค์กริไม่สิามาริถืได้ริะดับ            

     การิป็ริะเมินตั้ามที�ต้ั้องการิ

O7 ไม่มีบุคลัากริไป็ทดแทนในตั้ำาแหน่งที�สิำาคัญ

ด้านการิเงิน

(Financial Risk)

ย์5. บริิหาริจัำดการิเงินให้มีป็ริะสิิทธิภาพั F1 ผ่ลัป็ริะกอบการิไม่เป็็นไป็ตั้ามเป้็าหมาย์

ด้านกฎหมาย์ กฎริะเบีย์บข้ึ้อบังคับ

(Compliance Risk)

ย์6. ย์ด้มั�นในหลัักธริริมาภิบาลั C1 การิไม่ป็ฏิิบัติั้ตั้ามกฎหมาย์ กฎริะเบีย์บที�เกี�ย์วัข้ึ้อง  

     มีแนวัโน้มสูิงข้ึ้�น

 จำากการิวิัเคริาะห์ควัามเสีิ�ย์งทั�ง 4 ด้าน พับว่ัามีควัามเสีิ�ย์งที�อาจำส่ิงผ่ลักริะทบต่ั้อย์ุทธศาสิตั้ร์ิองค์กริ ดังนี�
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 บริิษััท ธนารัิกษ์ัพััฒนาสิินทรัิพัย์์ จำำากัด (ธพัสิ.) ตั้ริะหนักถ้ืงควัามสิำาคัญ 

ขึ้องการิควับคุมภาย์ในที�เหมาะสิม มีการิพััฒนาแลัะบูริณาการิทั�วัทั�งองค์กริ 

โดย์มุ่งเน้นให้มีการิจำัดวัางริะบบการิควับคุมภาย์ในที�คริอบคลัุมทุกกิจำกริริม

ที�เป็็นภาริกิจำหลััก เพ่ั�อให้ ธพัสิ. เป็็นองค์กริที�มีป็ริะสิิทธิภาพัการิดำาเนินงานบริริลุั   

ตั้ามวััตั้ถุืป็ริะสิงค์ โป็ร่ิงใสิ สิามาริถืสิร้ิางควัามเช่�อมั�นให้กับผู้่มีส่ิวันได้เสีิย์ทุกกลุ่ัม 

ริวัมทั�ง นำาเอาหลัักการิกำากับดูแลักิจำการิที�ดี (Good Corporate Governance) 

มาเป็็นกริอบในการิดำาเนินงาน เพั่�อมิให้เกิดการิทุจำริิตั้หริ่อไม่ป็ฏิิบัตั้ิหน้าที�

ตั้ามกฎริะเบีย์บที�กำาหนดไว้ั 

 ธพัสิ. มีการิป็ฏิิบัตั้ิงานตั้ามมาตั้ริฐานแลัะหลัักเกณฑ์์ป็ฏิิบัตั้ิวั่าด้วัย์

การิควับคุมภาย์ในสิำาหริับหน่วัย์งานภาคริัฐ พั.ศ. 2561 เพั่�อจำัดให้หน่วัย์งาน

ขึ้องริัฐมีการิควับคุมภาย์ใน เป็็นไป็ตั้ามบทบัญญัตั้ิแห่งพัริะริาชบัญญัตั้ิวัินัย์

การิเงินการิคลัังขึ้องริัฐ พั.ศ. 2561 โดย์ฝ้่าย์แผ่นแลัะบริิหาริควัามเสิี �ย์ง 

เป็็นผู่้ริับผ่ิดชอบในการิป็ริะสิานงานแลัะให้คำาแนะนำาแก่หน่วัย์งานตั้่าง ๆ 

ตั้ลัอดจำนป็ริะเมินควัามเพัีย์งพัอขึ้องการิควับคุมภาย์ในโดย์ริวัมขึ้ององค์กริ 

ให้เป็็นไป็ตั้ามผ่ลัการิดำาเนินงานเกี�ย์วักับการิควับคุมภาย์ในมีการิธำาริงแลัะ 

ให้ควัามสิำาคัญในริะบบควับคุมภาย์ในจ้ำงได้นำาหลัักการิป็ริะเมินการิควับคุมภาย์ใน

ด้วัย์ตั้นเอง (Control Self-Assessment : CSA) มาใช้ เพ่ั�อให้เกิดวััฒนธริริม

การิควับคุมภาย์ในขึ้้�นภาย์ในองค์กริ มีการิป็ริับป็ริุงผ่ลัการิควับคุมภาย์ใน

การค์วบัคุ์มูภายในิ

 1. ปั็จำจัำย์เสีิ�ย์งริะดับสูิงแลัะสูิงมาก ซ้ื่�งบริิหาริจัำดการิด้วัย์การิจัำดทำาแผ่นบริิหาริควัามเสีิ�ย์ง 5 แผ่น ได้แก่

  1.1 แผ่นดำาเนินการิขึ้อลัดภาษีัที�ดินแลัะสิิ�งป็ลูักสิร้ิาง (Take)

  1.2 แผ่นกำากับการิพััฒนาอสัิงหาริิมทรัิพัย์์ (Treat)

  1.3 แผ่นเพิั�มขีึ้ดควัามสิามาริถื (ตั้ามเกณฑ์์ Enablers) (Treat)

  1.4 แผ่นพััฒนาสิมริริถืนะ (บุคลัากริที�มีควัามสิามาริถืสูิง) (Treat)

  1.5 แผ่นบริิหาริผ่ลัป็ริะกอบการิ (เพิั�มเติั้มจำากผ่ลักริะทบ COVID–19) (Treat)

 2. ปั็จำจัำย์เสีิ�ย์งริะดับป็านกลัาง ซ้ื่�งบริิหาริจัำดการิภาย์ใต้ั้การิควับคุมภาย์ในตั้ามฐานควัามเสีิ�ย์ง ได้แก่

  2.1 การิต่ั้อสัิญญาเช่าไม่ต่ั้อเน่�อง

  2.2 ข้ึ้อร้ิองเรีิย์นเพิั�มข้ึ้�น 

  2.3 ควัามล่ัาช้าในการิให้บริิการิ

  2.4 คุณภาพันำ�าทิ�งที�ป็ล่ัอย์ลังสู่ิสิาธาริณะไม่ผ่่านเกณฑ์์วััดคุณภาพั

  2.5 การิป็รัิบป็รุิงกริะบวันการิไม่คริอบคลุัมทุกมิติั้

  2.6 เกิดป็ริะเด็นเร่ิ�องธริริมาภิบาลั

  2.7 เกิดข้ึ้อพิัพัาทหร่ิอการิฟ้ัองร้ิอง

 นอกจำากนี� ในปี็ 2563 ธพัสิ. ได้ทบทวันแผ่นบริิหาริควัามตั้่อเน่�องทางธุริกิจำ (Business Continuity Plan : BCP) 

เพั่�อเตั้ริีย์มควัามพัริ้อมสิำาหริับ

สิถืานการิณ์วิักฤตั้ที�อาจำส่ิงผ่ลัต่ั้อการิดำาเนินงานขึ้อง ธพัสิ. โดย์คริอบคลุัมการิป็ฏิิบัติั้ทั�งที�เกี�ย์วัข้ึ้องกับริะบบ IT แลัะ Non IT  ทั�งนี� เพ่ั�อให้มั�นใจำว่ัาองค์กริสิามาริถื

แก้ไขึ้การิหย์ุดชะงักขึ้องกริะบวันการิป็ฏิิบัติั้งานที�สิำาคัญได้อย์่างเป็็นริะบบ โดย์คริอบคลุัม 4 เหตุั้การิณ์ ได้แก่

 1. เหตุั้การิณ์ลัอบวัางริะเบิดแลัะก่อเหตุั้ด้วัย์ริะเบิด

 2. เหตุั้การิณ์มวัลัชนก่อควัามไม่สิงบ การิชุมนุมฝู้งชน

 3. เหตุั้การิณ์เกิดการิโริคริะบาดขึ้องโริคร้ิาย์แริงในบุคคลั (COVID-19)

 4. เหตุั้การิณ์นำ�าท่วัมแลัะศูนย์์พัักพิังชั�วัคริาวั
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การิควับคุมภาย์ในขึ้้�นภาย์ในองค์กริ มีการิป็ริับป็ริุงผ่ลัการิควับคุมภาย์ใน

อย์่างตั้่อเน่ �องเพั่ �อพััฒนาแลัะบริิหาริงานแลัะลัดควัามเสิี �ย์งให้แก่องค์กริ  

ริวัมทั�งป็รัิบป็รุิงริะบบการิควับคุมให้มีควัามย่์ดหยุ่์น เพ่ั�อให้ทันต่ั้อสิภาพัแวัดล้ัอมที�

เป็ลัี�ย์นแป็ลังไป็มีการิป็ริะเมินควัามเพัีย์งพัอเหมาะสิมขึ้องการิควับคุมที�มีอย์ู ่

ตั้ลัอดจำนสิามาริถืพััฒนาแลัะป็ริับป็ริุงขึ้ั �นตั้อนการิป็ฏิิบัตั้ิงานเป็็นไป็ตั้าม

วััตั้ถุืป็ริะสิงค์ทั�งในด้านกลัยุ์ทธ์ด้านการิป็ฏิิบัติั้งานด้านการิเงินแลัะด้านกฎหมาย์ 

ริะเบีย์บ แลัะข้ึ้อบังคับ พัร้ิอมเสินอแนวัทางการิป็รัิบป็รุิงแลัะติั้ดตั้ามการิดำาเนินงาน 

ขึ้องฝ่้าย์ต่ั้างๆนำาเสินอต่ั้อคณะกริริมการิ ตั้ริวัจำสิอบเป็็นริาย์ไตั้ริมาสิเพ่ั�อกลัั�นกริอง

ก่อนนำาเสินอต่ั้อคณะกริริมการิ ธพัสิ. ต่ั้อไป็ 

 นอกจำากนี� มีการิกำาหนดให้มีการิป็ริะเมินการิควับคุมอย์่างเป็็น

อิสิริะโดย์ฝ้่าย์ตั้ริวัจำสิอบภาย์ใน เพั่�อให้มั�นใจำวั่าริะบบการิควับคุมภาย์ในที�

วัางไวั้มีควัามเพัีย์งพัอ เหมาะสิม มีป็ริะสิิทธิภาพั แลัะมีการิป็ฏิิบัตั้ิจำริิง ธพัสิ. 

ให้ควัามสิำาคัญกับการิป็ฏิิบัตั้ ิตั้ามกฎหมาย์แลัะกฎริะเบีย์บที �เก ี �ย์วัขึ้้อง  

แลัะบริิหาริจำัดการิ  ตั้ามแนวัคิด Three Lines of Defense เน้นการิดำาเนิน

งานอย์่างม่ออาชีพัแลัะเป็็นริะบบโดย์ได้สิอบทานการิควับคุมภาย์ในริ่วัมกับ

ฝ้่าย์ตั้ริวัจำสิอบภาย์ในเป็็นริาย์ไตั้ริมาสิ เช่น การิริาย์งานผ่ลัการิดำาเนินงาน 

เป็็นต้ั้น แลัะจำากการิติั้ดตั้ามการิดำาเนินงานแลัะป็ริะเมินผ่ลัสิรุิป็ได้ว่ัาผ่ลัการิควับคุม 

ภาย์ในปี็ 2563 ไม่พับจุำดอ่อนที�มีนัย์สิำาคัญ



 การตรวิจสัอบภายในิ

• คุ์ณสมูบััติข้องผู้ตรวจำสอบัภายในิ 
 ผู้่ตั้ริวัจำสิอบภาย์ในทุกคนมีวุัฒิไม่ตั้ำ�ากว่ัาป็ริิญญาตั้รีิแลัะส่ิงเสิริิมให้ 

ผู่้ตั้ริวัจำสิอบภาย์ในได้ริับควัามริู้ทักษัะแลัะพััฒนาควัามสิามาริถืตั้่าง ๆ ตั้าม

ภาริะหน้าที�ที �ได้ริับมอบหมาย์เพั่�อให้ผู่ ้ตั้ริวัจำสิอบภาย์ในป็ฏิิบัตั้ิหน้าที�ด้วัย์

ควัามเชี �ย์วัชาญมีควัามริะมัดริะวัังในการิป็ริะกอบวัิชาชีพัอย์่างเหมาะสิม 

สิอดคลั้องกับมาตั้ริฐานแลัะจำริริย์าบริริณวัิชาชีพัตั้ริวัจำสิอบภาย์ในโดย์กำาหนด 

ให้ผู้่ตั้ริวัจำสิอบภาย์ในพััฒนาควัามรู้ิควัามสิามาริถืด้วัย์ตั้นเองอย่์างต่ั้อเน่�อง แลัะ

ส่ิงผู้่ตั้ริวัจำสิอบภาย์ในเข้ึ้ารัิบการิอบริมไม่น้อย์กว่ัา 40 ชั�วัโมง ต่ั้อคนต่ั้อปี็

• โค์รงสร้างข้องหน่ิวยตรวจำสอบัภายในิ
 ฝ่้าย์ตั้ริวัจำสิอบภาย์ในข้ึ้�นตั้ริงกับคณะกริริมการิตั้ริวัจำสิอบ จ้ำงสิามาริถื

ป็ฏิิบัติั้งานได้อย่์างอิสิริะ มีการิริาย์งานการิป็ฏิิบัติั้งานตั้ริวัจำสิอบต่ั้อคณะกริริมการิ

ตั้ริวัจำสิอบแลัะกริริมการิผู้่จัำดการิ ริวัมทั�งได้จัำดทำากฎบัตั้ริฝ่้าย์ตั้ริวัจำสิอบภาย์ใน

ซื่้�งกำาหนดบทบาท หน้าที�แลัะควัามริับผ่ิดชอบไวั้อย์่างชัดเจำนแลัะเผ่ย์แพัริ่ให้

พันักงานในบริิษััทฯ รัิบทริาบ ผู้่ตั้ริวัจำสิอบภาย์ในทุกคนได้เปิ็ดเผ่ย์ควัามขัึ้ดแย้์ง

ทางผ่ลัป็ริะโย์ชน์ก ่อนในการิป็ฏิิบ ัตั้ ิงานตั้ริวัจำสิอบทุกคริั �ง นอกจำากนี �

ฝ้่าย์ตั้ริวัจำสิอบภาย์ใน ได้จำัดทำานโย์บาย์ควัามเป็็นอิสิริะแลัะเที�ย์งธริริมขึ้อง                    

ผู่ ้ตั้ริวัจำสิอบภาย์ใน โดย์ได้ริับอนุมัตั้ิจำากคณะกริริมการิตั้ริวัจำสิอบ ซื่้�งเป็็น

แนวัทางป็ฎิบัติั้ที�ดีเพ่ั�อให้ผู้่ตั้ริวัจำสิอบภาย์ในย้์ดถ่ือเป็็นแนวัทางในการิป็ฏิิบัติั้งาน

• การรักษัาคุ์ณภาพังานิตรวจำสอบัภายในิ 
 ฝ้่าย์ตั้ริวัจำสิอบภาย์ในมีการิทบทวันคู่ม่อการิป็ฏิิบัตั้ิงานตั้ริวัจำสิอบ

ภาย์ใน เพั่�อให้ผู่้ตั้ริวัจำสิอบภาย์ใน ใช้เป็็นแนวัทางในการิป็ฏิิบัตั้ิงานได้อย์่าง

ถูืกต้ั้องเป็็นปั็จำจุำบันแลัะเป็็นมาตั้ริฐานเดีย์วักันมีการิป็ริะเมินคุณภาพัหลัังการิ 

ป็ฏิิบัตั้ิงานโดย์หน่วัย์ริับตั้ริวัจำทุกคริั �งมีการิป็ริะเมินตั้นเองขึ้องฝ้่าย์ตั้ริวัจำ

สิอบภาย์ในเป็็นป็ริะจำำาทุกป็ีริวัมถื้งการิป็ริะเมินผ่ลัการิป็ฏิิบัตั้ิงานขึ้องฝ้่าย์

ตั้ริวัจำสิอบภาย์ในด้านการิให้ควัามเช่�อมั�น (Assurance) แลัะการิให้คำาป็ร้ิกษัา 

(Consulting) โดย์คณะกริริมการิตั้ริวัจำสิอบแลัะผู้่บริิหาริสูิงสุิดขึ้องรัิฐวิัสิาหกิจำ 

อย์่างน้อย์ป็ีลัะ 1 คริั�ง แลัะนำาผ่ลัการิป็ริะเมินทั�งหมดมาวัิเคริาะห์เพั่�อเป็็น 

ข้ึ้อมูลัป้็อนกลัับสิำาหรัิบทบทวันแลัะป็รัิบป็รุิงการิป็ฏิิบัติั้งานขึ้องผู้่ตั้ริวัจำสิอบภาย์ใน 

ให้มีป็ริะสิิทธิภาพั ป็ริะสิิทธิผ่ลัสิร้ิางมูลัค่าเพิั�มให้กับองค์กริ

 นอกจำากนี �ย์ังมีการิป็ริะเมินคุณภาพังานตั้ริวัจำสิอบ “Quality 

Assessment Review (QAR)” ตั้ามมาตั้ริฐานสิากลัจำากภาย์นอกองค์กริ 

โดย์ผู่้เชี�ย์วัชาญที�มีควัามเหมาะสิม มีควัามเป็็นอิสิริะ แลัะมีการิดำาเนินการิ

อย์่างสิมำ �าเสิมออย์่างน้อย์ทุก 5 ป็ี เพั่ �อพััฒนาแลัะป็ริับป็ริุงป็ริะสิิทธิภาพั

การิป็ฏิิบัติั้งานตั้ริวัจำสิอบอย์่างต่ั้อเน่�อง

• ค์วามูสัมูพัันิธ์กับัฝ่่ายบัริหาร 
 ฝ้่าย์ตั้ริวัจำสิอบภาย์ในมีการิหาริ่อแลัะขึ้อควัามเห็นจำากผู่้บริิหาริ

ริะดับสูิงเพ่ั�อเป็็นข้ึ้อมูลัในการิวิัเคริาะห์ป็ริะกอบร่ิวัมในการิป็ริะเมินควัามเสีิ�ย์ง

สิำาหริับวัางแผ่นการิตั้ริวัจำสิอบเชิงกลัย์ุทธ์แลัะแผ่นการิตั้ริวัจำสิอบป็ริะจำำาป็ ี

การิดำาเนินการิป็ริับป็ริุงแก้ไขึ้ตั้ามขึ้้อเสินอแนะในริาย์งานผ่ลัการิตั้ริวัจำสิอบ 

ผู้่บริิหาริหน่วัย์รัิบตั้ริวัจำให้ควัามร่ิวัมม่อในการิดำาเนินการิป็รัิบป็รุิงตั้ามข้ึ้อเสินอแนะ 

ขึ้องฝ่้าย์ตั้ริวัจำสิอบภาย์ในเพ่ั�อให้เกิดริะบบการิควับคุมภาย์ในที�ดี

• หน้ิาที�และค์วามูรับัผิดำชีอบัข้อง
  ฝ่่ายตรวจำสอบัภายในิ
 การิป็ฏิิบัติั้งานตั้ริวัจำสิอบภาย์ในคริอบคลุัมการิตั้ริวัจำสิอบทางการิเงิน 

ควัามเช่�อถ่ือได้ขึ้องข้ึ้อมูลัทางการิเงิน การิป็ฏิิบัติั้ตั้ามกฎหมาย์ ริะเบีย์บ นโย์บาย์ 

คำาสัิ�งต่ั้างๆ ที�เกี�ย์วัข้ึ้อง ริะบบงานที�มีผ่ลักริะทบสิำาคัญต่ั้อการิดำาเนินงาน ริวัมทั�ง

ป็ริะเมินการิใช้ทริัพัย์ากริขึ้องบริิษััทฯ เป็็นไป็อย์่างมีป็ริะสิิทธิภาพัแลัะคุ้มค่า 

ฝ่้าย์ตั้ริวัจำสิอบภาย์ใน ให้ควัามสิำาคัญต่ั้อริะบบการิควับคุมภาย์ในตั้ามแนวัทาง

ขึ้อง COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission) โดย์ในการิป็ฏิิบัตั้ิงานตั้ริวัจำสิอบทุกคริั �งจำะมี 

การิสิอบทานแลัะป็ริะเมิน สิภาพัแวัดล้ัอมการิควับคุมการิป็ริะเมินควัามเสีิ�ย์ง ริวัมถ้ืง

การิป็ริะเมินควัามเสีิ�ย์งโอกาสิเกิดการิทุจำริิตั้ กิจำกริริมการิควับคุม การิติั้ดตั้าม

ป็ริะเมินผ่ลัการิป็ฎิบัตั้ ิงาน ทั �งนี �การิสิอบทานควัามเพัีย์งพัอขึ้องริะบบ

การิควับคุมภาย์ใน เพั่�อช่วัย์ป็้องกันควัามเสิี�ย์งการิทุจำริิตั้ คอริ์ริัป็ชั�น ที�อาจำ

เกิดขึ้้�นในองค์กริ

• การปฏิิบััติงานิและการรายงานิ 
 ด้านบริิการิให้ควัามเช่�อมั�น ฝ้่าย์ตั้ริวัจำสิอบภาย์ในจำัดทำาแผ่นการิ

ตั้ริวัจำสิอบเชิงกลัย์ุทธ ์แผ่นการิตั้ริวัจำสิอบป็ริะจำำาป็ ีสิอดคลั้องก ับแผ่น

ย์ุทธศาสิตั้ริ์ขึ้องบริิษััทฯ พัิจำาริณาจำากควัามเสิี�ย์งที�อาจำทำาให้วััตั้ถืุป็ริะสิงค์ขึ้อง

ฝ้่าย์งานแลัะบริิษััทฯ ไม่บริริลัุตั้ามที�กำาหนดไวั้ มีการินำาป็ัจำจำัย์ควัามเสิี�ย์งขึ้อง

องค์กริ ป็ัจำจำัย์เสิี�ย์งที� ฝ้่าย์ตั้ริวัจำสิอบภาย์ในกำาหนดขึ้้�นป็ัจำจำัย์เสิี�ย์งโอกาสิเกิด

การิทุจำริิตั้แลัะเกณฑ์์การิป็ริะเมินขึ้องสิำานักงานคณะกริริมการินโย์บาย์แลัะ 

ริัฐวัิสิาหกิจำ (สิคริ.) ริะบบงานด้าน Core Business Enablers ทั�ง 7 ด้าน 

ตั้ามแนวัทางที� สิคริ. กำาหนด ริ่วัมป็ริะเมินในการิจำัดทำาแผ่นการิตั้ริวัจำสิอบ 

เพั่�อจำัดลัำาดับควัามเสิี�ย์งในการิกำาหนดแผ่นการิตั้ริวัจำสิอบให้สิอดคลั้องกับ

ทริัพัย์ากริขึ้องฝ้่าย์ตั้ริวัจำสิอบภาย์ในเพั่�อให้เกิดป็ริะสิิทธิภาพัป็ริะสิิทธิผ่ลั

สิร้ิางมูลัค่าเพิั�มให้กับฝ่้าย์บริิหาริแลัะมีการิส่ิ�อสิาริแผ่นการิตั้ริวัจำสิอบต่ั้อผู้่เกี�ย์วัข้ึ้อง  

การิริาย์งานผ่ลัการิตั้ริวัจำสิอบตั้่อผู่้บริิหาริหน่วัย์ริับตั้ริวัจำแลัะให้ขึ้้อเสินอแนะ 

เพ่ั�อให้มีการิป็รัิบป็รุิงแก้ไขึ้มีการิติั้ดตั้ามผ่ลัให้หน่วัย์รัิบตั้ริวัจำดำาเนินการิป็รัิบป็รุิง

แก้ไขึ้ตั้ามขึ้้อเสินอแนะขึ้องผู่้ตั้ริวัจำสิอบภาย์ในแลัะจำัดทำาริาย์งานการิตั้ิดตั้าม 

ผ่ลัการิป็ริับป็ริุงแก้ไขึ้ป็ริะเด็นขึ้้อตั้ริวัจำพับตั้ามริาย์งานการิตั้ริวัจำสิอบ ตั้ามมตั้ิ

คณะกริริมการิตั้ริวัจำสิอบนำาเสินอกริริมการิผู้่จัำดการิแลัะคณะกริริมการิตั้ริวัจำสิอบ 

เป็็นป็ริะจำำาทุกไตั้ริมาสิด้านการิบริิการิให้คำาป็ริ้กษัา ฝ้่าย์ตั้ริวัจำสิอบภาย์ในได้

ให้คำาป็ริ้กษัาในเชิงริุกเกี�ย์วักับการิบริิหาริควัามเสิี�ย์งการิควับคุมภาย์ในแลัะ

การิกำากับดูแลักิจำการิโดย์ไม่ได้ร่ิวัมรัิบผิ่ดชอบในฐานะฝ่้าย์บริิหาริตั้ามแนวัทาง

ป็ฏิิบัติั้มาตั้ริฐานสิากลัการิป็ฏิิบัติั้งานวิัชาชีพัตั้ริวัจำสิอบภาย์ใน  

 การิป็ฏิิบัตั้ิงานตั้ริวัจำสิอบภาย์ในขึ้องฝ้่าย์ตั้ริวัจำสิอบภาย์ในย์้ดแนวัป็ฏิิบัตั้ิตั้ามมาตั้ริฐานสิากลัการิป็ฏิิบัตั้ิงานวัิชาชีพัตั้ริวัจำสิอบภาย์ในแลัะตั้ามริะเบีย์บ

กริะทริวังการิคลัังว่ัาด้วัย์คณะกริริมการิตั้ริวัจำสิอบแลัะหน่วัย์ตั้ริวัจำสิอบภาย์ในขึ้องรัิฐวิัสิาหกิจำ พั.ศ. 2555 คู่ม่อการิป็ฏิิบัติั้งานตั้ริวัจำสิอบภาย์ใน ขึ้องรัิฐวิัสิาหกิจำ ปี็ 2555  

ริวัมถ้ืงเกณฑ์์การิป็ริะเมินผ่ลัการิดำาเนินงานรัิฐวิัสิาหกิจำ ตั้ามริะบบป็ริะเมินผ่ลัใหม่ State Enterprise Assessment Model : SE – AM ขึ้องสิำานักงานคณะกริริมการิ

นโย์บาย์แลัะรัิฐวิัสิาหกิจำ (สิคริ.) มีบทบาทในการิช่วัย์คณะกริริมการิตั้ริวัจำสิอบในการิติั้ดตั้ามดูแลัเกี�ย์วักับการิบริิหาริควัามเสีิ�ย์งการิควับคุมภาย์ใน การิกำากับดูแลั

กิจำการิแลัะการิป็ฏิิบัติั้งานต่ั้าง ๆ ขึ้องบริิษััทฯ ป็ฏิิบัติั้หน้าที�ในฐานะเป็็นเคร่ิ�องม่อที�ช่วัย์ให้ฝ่้าย์บริิหาริมั�นใจำ โดย์การิตั้ริวัจำสิอบเพ่ั�อสิร้ิางควัามเช่�อมั�น Assurance แลัะ  

ให้คำาป็ริ้กษัา (Consulting) อย์่างเป็็นอิสิริะ เที�ย์งธริริม เพั่�อให้บริิษััทฯ บริริลัุวััตั้ถืุป็ริะสิงค์แลัะเป็้าหมาย์ได้อย์่างมีป็ริะสิิทธิภาพั แลัะป็ริะสิิทธิผ่ลัตั้าม

หลัักบริริษััทภิบาลัที�ดีในป็ี 2563 ฝ้่าย์ตั้ริวัจำสิอบภาย์ในป็ฏิิบัตั้ิตั้ามกริอบการิป็ฏิิบัตั้ิงานตั้ริวัจำสิอบภาย์ในขึ้องรัิฐวิัสิาหกิจำ ดังนี�
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รายงานิค่ณะกรรมการตรวิจสัอบ

 คณะกริริมการิบริิษััท ธนารัิกษ์ัพััฒนาสิินทรัิพัย์์ จำำากัด มีมติั้แต่ั้งตัั้�งคณะกริริมการิตั้ริวัจำสิอบ ป็ริะกอบด้วัย์กริริมการิอิสิริะผู้่ทริงคุณวุัฒิ จำำานวัน 3 ท่าน 

ตั้ามคำาสัิ�งคณะกริริมการิบริิษััทฯ ที� 02/2563 สัิ�ง  ณ วัันที� 2 มิถุืนาย์น 2563 ดังนี�

ชืี�อ - สกุล ตำาแหน่ิงในิค์ณะกรรมูการการประเมิูนิผล

1.  นาย์ชลััช   ชินธริริมมิตั้ร์ิ                    ป็ริะธานกริริมการิตั้ริวัจำสิอบ

2.  นางศิริิพัริ   นพัวััฒนพังศ์ กริริมการิตั้ริวัจำสิอบ

3.  นางสิิริินทร์ิ   แดงไชย์วััฒน์                             กริริมการิตั้ริวัจำสิอบ

 ในปี็ 2563 คณะกริริมการิตั้ริวัจำสิอบ ได้มีการิป็ริะชุมริวัม 6 ครัิ�ง สิรุิป็สิาริะสิำาคัญได้ดังนี�

 •  สิอบทานริาย์งานงบการิเงินริาย์ไตั้ริมาสิ แลัะงบการิเงินป็ริะจำำาปี็ 2563 ขึ้องบริิษััทฯ โดย์ป็ริะชุมร่ิวัมกับบริิษััท เคพีัเอ็มจีำ ภูมิไชย์ สิอบบัญชี จำำากัด  

    ผู่้สิอบบัญชีขึ้องบริิษััทฯ แลัะผู่้บริิหาริฝ้่าย์บัญชีแลัะฝ้่าย์การิเงิน เพั่�อพัิจำาริณาริาย์งานทางการิเงิน การิเป็ลัี�ย์นแป็ลังนโย์บาย์การิบัญชีการิป็ริับป็ริุง  

    ริาย์การิบัญชีที�สิำาคัญ เพั่�อให้มั�นใจำวั่าการิจำัดทำางบการิเงินเป็็นไป็ตั้ามขึ้้อกำาหนดขึ้องกฏิหมาย์ มาตั้ริฐานบัญชีที�ริับริองทั�วัไป็แลัะมาตั้ริฐานการิ

    ริาย์งานทางการิเงิน มีควัามเช่�อถ่ือได้แลัะทันเวัลัา ริวัมทั�งมีการิเปิ็ดเผ่ย์ข้ึ้อมูลัอย์่างเพีัย์งพัอ เป็็นป็ริะโย์ชน์กับผู้่ใช้งบการิเงิน 

 •  สิอบทานการิป็ฏิิบัตั้ิตั้ามกฎ ริะเบีย์บ ขึ้้อบังคับ นโย์บาย์แลัะมตั้ิขึ้องคณะกริริมการิบริิษััท เพั่�อให้มั�นใจำวั่าการิดำาเนินงานขึ้องบริิษััทฯ ถืูกตั้้องตั้าม 

    กฎหมาย์ ริะเบีย์บ ข้ึ้อบังคับที�เกี�ย์วัข้ึ้อง โดย์ป็ริะชุมหาร่ิอกับผู้่สิอบบัญชีสิำานักงานการิตั้ริวัจำเงินแผ่่นดิน (สิตั้ง.) แลัะฝ่้าย์บริิหาริที�เกี�ย์วัข้ึ้อง ติั้ดตั้าม 

    การิดำาเนินการิป็รัิบป็รุิงแก้ไขึ้ตั้ามข้ึ้อเสินอแนะขึ้อง สิตั้ง. แลัะมตั้ิคณะกริริมการิตั้ริวัจำสิอบริวัมถื้งสิอบทานกริะบวันการิริับเริ่�องริ้องเริีย์นแลัะแจำ้ง 

    เบาะแสิการิทุจำริิตั้ (whistleblowing)

 •  สิอบทานริะบบการิควับคุมภาย์ในแลัะการิบริิหาริควัามเสิี�ย์ง เพั่�อให้มั�นใจำวั่ากริะบวันการิบริิหาริควัามเสิี�ย์งเป็็นไป็ตั้ามหลัักการิที�เป็็นมาตั้ริฐาน

    สิากลั คริอบคลุัมปั็จำจัำย์เสีิ�ย์งที�สิำาคัญ มีแผ่นงานแลัะแนวัทางการิบริิหาริควัามเสิี�ย์งที�มีป็ริะสิิทธิภาพั สิามาริถืควับคุมหริ่อลัดผ่ลักริะทบที�อาจำมีตั้่อ 

    การิบริริลุัวััตั้ถุืป็ริะสิงค์การิดำาเนินงานขึ้องบริิษััทฯ ให้อย์ู่ในริะดับที�ย์อมริับได้ แลัะป็ฎิบัตั้ิตั้ามริะเบีย์บคณะกริริมการิตั้ริวัจำเงินแผ่่นดิน วั่าด้วัย์การิ 

    กำาหนดมาตั้ริฐานการิควับคุมภาย์ใน พั.ศ. 2544 ข้ึ้อ 6 ได้ป็ริะชุมหาร่ิอกับผู้่บริิหาริที�เกี�ย์วัข้ึ้อง อย์่างสิมำ�าเสิมอเพ่ั�อหาแนวัทางป้็องกันลัดควัามเสีิ�ย์ง     

       แลัะให้ข้ึ้อเสินอแนะแก่หน่วัย์งานนำาไป็ป็รัิบป็รุิงให้มีป็ริะสิิทธิภาพัดีย์ิ�งข้ึ้�น

 •  กำากับดูแลัการิป็ฏิิบัตั้ิงานขึ้องฝ้่าย์ตั้ริวัจำสิอบภาย์ในให้มีควัามเป็็นอิสิริะในการิป็ฏิิบัตั้ิงานแลัะเป็็นไป็ตั้ามมาตั้ริฐานสิากลัวัิชาชีพัการิตั้ริวัจำสิอบ

    ภาย์ใน (IIA Standard) พัิจำาริณาอนุมัตั้ิแผ่นการิตั้ริวัจำสิอบเชิงกลัย์ุทธ์แลัะแผ่นการิตั้ริวัจำสิอบป็ริะจำำาป็ี กฎบัตั้ริฝ้่าย์ตั้ริวัจำสิอบภาย์ใน คู่ม่อการิ

    ป็ฏิิบัตั้ิงานตั้ริวัจำสิอบภาย์ในอัตั้ริากำาลััง แลัะแผ่นอบริมพััฒนาผู่้ตั้ริวัจำสิอบภาย์ใน ริวัมทั�งสิอบทานริาย์งานการิตั้ริวัจำสิอบแลัะให้ควัามเห็นแลัะ  

    ขึ้้อเสินอแนะแก่ฝ่้าย์จัำดการิในการิป็รัิบป็รุิงแก้ไขึ้ในป็ริะเด็นที�สิำาคัญ เพ่ั�อก่อให้เกิดการิกำากับดูแลักิจำการิที�ดี แลัะมีการิควับคุมภาย์ในที�เพีัย์งพัอ 

 •  พัิจำาริณาค่าตั้อบแทนผู่้สิอบบัญชีป็ริะจำำาป็ี 2564 ขึ้องบริิษััท ธนาริักษั์พััฒนาสิินทริัพัย์์ จำำากัด โดย์ป็ฏิิบัตั้ิตั้ามริะเบีย์บคณะกริริมการิตั้ริวัจำเงิน

    แผ่่นดิน ว่ัาด้วัย์หลัักเกณฑ์์การิพิัจำาริณาให้ควัามเห็นขึ้องผู้่สิอบบัญชี พั.ศ. 2562 แลัะผู่้สิอบบัญชีภาย์นอกที�ได้ริับคัดเลั่อกตั้้องเป็็นผู่้สิอบบัญชีที�

    สิำานักงาน การิตั้ริวัจำเงินแผ่่นดินให้ควัามเห็นชอบตั้ามมาตั้ริา 71 แห่งพัริะริาชบัญญัตั้ิวัินัย์การิเงินการิคลัังขึ้องริัฐ พั.ศ. 2561 โดย์ในป็ี 2564 

    ผู่้สิอบบัญชีภาย์นอกที�ผ่่านการิคัดเล่ัอกจำากบริิษััทฯ แลัะผ่่านควัามเห็นชอบจำากสิำานักงานการิตั้ริวัจำเงินแผ่่นดิน ได้แก่ บริิษััท สิำานักงานอีวัาย์ จำำากัด  

    จ้ำงเสินอให้กริริมการิบริิษััทพัิจำาริณาแลัะขึ้ออนุมัตั้ิจำากที�ป็ริะชุมผู่้ถื่อหุ้น ในการิแตั้่งตั้ั�งผู่้สิอบบัญชีบริิษััท สิำานักงานอีวัาย์ จำำากัดเป็็นผู่้สิอบบัญชี

                 ป็ริะจำำาปี็ 2564 แลัะค่าตั้อบแทนเป็็นจำำานวันเงิน 1,900,000 บาท

 

 โดย์มีผู่้อำานวัย์การิฝ้่าย์ตั้ริวัจำสิอบภาย์ใน ทำาหน้าที�เป็็นเลัขึ้านุการิคณะกริริมการิตั้ริวัจำสิอบ ทั�งนี� คณะกริริมการิตั้ริวัจำสิอบได้ป็ฏิิบัตั้ิหน้าที�ตั้ามที�ได้ริับ

มอบหมาย์จำากคณะกริริมการิบริิษััทแลัะตั้ามริะเบีย์บกริะทริวังการิคลััง วั่าด้วัย์คณะกริริมการิตั้ริวัจำสิอบแลัะหน่วัย์ตั้ริวัจำสิอบภาย์ในขึ้องริัฐวัิสิาหกิจำ พั.ศ. 2555 

หลัักเกณฑ์์ที�กำาหนดไว้ัในคู่ม่อการิป็ฏิิบัติั้งานสิำาหริับคณะกริริมการิตั้ริวัจำสิอบริัฐวัิสิาหกิจำ สิำานักงานคณะกริริมการินโย์บาย์ริัฐวัิสิาหกิจำ กริะทริวังการิคลััง แลัะ

ตั้ามกฎบัตั้ริขึ้องคณะกริริมการิตั้ริวัจำสิอบ เพ่ั�อให้บริิษััทฯ มีกริะบวันการิกำากับดูแลักิจำการิที�ดี การิบริิหาริควัามเสีิ�ย์งแลัะการิควับคุมภาย์ในที�พีัย์งพัอ มีการิตั้ริวัจำ

สิอบภาย์ในที�มีป็ริะสิิทธิภาพั ป็ริะสิิทธิผ่ลั มีควัามย์ุติั้ธริริม ควัามโป็ร่ิงใสิตั้ามหลัักบริริษััทภิบาลัที�ดี พัริ้อมทั�งย์กริะดับคุณภาพัการิตั้ริวัจำสิอบภาย์ในเพั่�อสิามาริถื

สิร้ิางมูลัค่าเพิั�ม ในริะย์ะย์าวัอย์่างย์ั�งย์่น



(นายชื่ลัชื่ ชิื่นธุริริมืมิืต์ร์ิ)
ป็ริะธานกริริมการิตั้ริวัจำสิอบ

 คณะกริริมการิตั้ริวัจำสิอบได้ป็ฎิบัตั้ิตั้ามหน้าที�แลัะควัามริับผ่ิดชอบที�ริะบุไวั้ในกฎบัตั้ริคณะกริริมการิตั้ริวัจำสิอบโดย์ใช้ควัามริู้ควัามสิามาริถื  

ควัามริะมัดริะวัังริอบคริอบ แลัะมีควัามเป็็นอิสิริะอย่์างเพีัย์งพัอ คณะกริริมการิตั้ริวัจำสิอบ มีควัามเห็นว่ัาริาย์งานทางการิเงินขึ้อง บริิษััท ธนารัิกษ์ัพััฒนาสิินทรัิพัย์์ จำำากัด 

ถืูกตั้้องตั้ามที�ควัริในสิาริะสิำาคัญตั้ามมาตั้ริฐานการิริาย์งานทางการิเงินมีการิเป็ิดเผ่ย์ขึ้้อมูลัอย์่างเพัีย์งพัอดังป็ริากฏิตั้ามควัามเห็นขึ้องผู่้สิอบบัญชีตั้่อ 

ริาย์งานการิเงินขึ้องบริิษััทฯ มีการิกำากับดูแลักิจำการิที�ดี มีการิบริิหาริจำัดการิควัามเสิี�ย์ง แลัะริะบบการิควับคุมภาย์ในที�เพัีย์งพัอ มีการิตั้ริวัจำสิอบภาย์ในที� 

เป็็นอิสิริะมีป็ริะสิิทธิภาพั ป็ริะสิิทธิผ่ลั โดย์ป็ฏิิบัตั้ิงานได้สิอดคลั้องกับมาตั้ริฐานสิากลัวัิชาชีพัตั้ริวัจำสิอบภาย์ใน คณะกริริมการิตั้ริวัจำสิอบได้แสิดงควัามเห็นอย์่าง

เป็็นอิสิริะแลัะให้คำาแนะนำาแก่ฝ่้าย์บริิหาริเพ่ั�อป็ริะโย์ชน์สูิงสุิดขึ้องบริิษััทฯ 

155 รายงานิประจำำาปี 2563



ริายงานของผู้้�สอบบัญชีื่รัิบอนุญาต์

เสนอ ผู้้�ถ่ือหุ้�นบริิษััท ธุนารัิกษ์ัพัฒนาสินทรัิพย์ จำากัด

คว็ามืเห็้น

เกณฑ์์ในการิแสดงคว็ามืเห็้น

เร่ิ�องอ่�น ๆ

 ขึ้้าพัเจำ้าได้ตั้ริวัจำสิอบงบการิเงินริวัมแลัะงบการิเงินเฉพัาะกิจำการิขึ้องบริิษััท ธนาริักษั์พััฒนาสิินทริัพัย์์ จำำากัด แลัะบริิษััทย์่อย์ (กลัุ ่มบริิษััท) 

แลัะขึ้องเฉพัาะบริิษััท ธนาริักษั์พััฒนาสิินทริัพัย์์ จำำากัด (บริิษััท) ตั้ามลัำาดับ ซื่้�งป็ริะกอบด้วัย์งบแสิดงฐานะการิเงินริวัมแลัะงบแสิดงฐานะการิเงินเฉพัาะกิจำการิ 

ณ วัันที� 31 ธันวัาคม 2563 งบกำาไริขึ้าดทุนเบ็ดเสิร็ิจำริวัมแลัะงบกำาไริขึ้าดทุนเบ็ดเสิร็ิจำเฉพัาะกิจำการิ งบแสิดงการิเป็ลีั�ย์นแป็ลังส่ิวันขึ้องผู้่ถ่ือหุ้นริวัมแลัะงบแสิดง

การิเป็ลีั�ย์นแป็ลังส่ิวันขึ้องผู้่ถ่ือหุ้นเฉพัาะกิจำการิ แลัะงบกริะแสิเงินสิดริวัมแลัะงบกริะแสิเงินสิดเฉพัาะกิจำการิสิำาหริับป็ีสิิ�นสิุดวัันเดีย์วักัน ริวัมถื้งหมาย์เหตัุ้ซื่้�ง

ป็ริะกอบด้วัย์สิรุิป็นโย์บาย์การิบัญชีที�สิำาคัญแลัะเร่ิ�องอ่�น ๆ

 ขึ้้าพัเจำ้าเห็นวั่า งบการิเงินริวัมแลัะงบการิเงินเฉพัาะกิจำการิขึ้้างตั้้นนี�แสิดงฐานะการิเงินริวัมแลัะฐานะการิเงินเฉพัาะกิจำการิขึ้องกลัุ่มบริิษััทแลัะบริิษััท 

ตั้ามลัำาดับ ณ วัันที� 31 ธันวัาคม 2563 ผ่ลัการิดำาเนินงานริวัมแลัะผ่ลัการิดำาเนินงานเฉพัาะกิจำการิ แลัะกริะแสิเงินสิดริวัมแลัะกริะแสิเงินสิดเฉพัาะกิจำการิสิำาหรัิบ

ปี็สิิ�นสุิดวัันเดีย์วักันโดย์ถูืกต้ั้องตั้ามที�ควัริในสิาริะสิำาคัญตั้ามมาตั้ริฐานการิริาย์งานทางการิเงิน

 ขึ้้าพัเจำ้าได้ป็ฏิิบัตั้ิงานตั้ริวัจำสิอบตั้ามมาตั้ริฐานการิสิอบบัญชี ควัามริับผ่ิดชอบขึ้องขึ้้าพัเจำ้าได้กลั่าวัไวั้ในวัริริคควัามริับผ่ิดชอบขึ้องผู่้สิอบบัญชีตั้่อการิ

ตั้ริวัจำสิอบงบการิเงินริวัมแลัะงบการิเงินเฉพัาะกิจำการิในริาย์งานขึ้องข้ึ้าพัเจ้ำา ข้ึ้าพัเจ้ำามีควัามเป็็นอิสิริะจำากกลุ่ัมบริิษััทแลัะบริิษััทตั้ามข้ึ้อกำาหนดจำริริย์าบริริณขึ้อง

ผู่้ป็ริะกอบวัิชาชีพับัญชีที�กำาหนดโดย์สิภาวัิชาชีพับัญชีในสิ่วันที�เกี�ย์วัขึ้้องกับการิตั้ริวัจำสิอบงบการิเงินริวัมแลัะงบการิเงินเฉพัาะกิจำการิ แลัะขึ้้าพัเจำ้าได้ป็ฏิิบัตั้ิตั้าม

ควัามริับผ่ิดชอบด้านจำริริย์าบริริณอ่�น ๆ ซื่้�งเป็็นไป็ตั้ามขึ้้อกำาหนดเหลั่านี� ขึ้้าพัเจำ้าเช่�อวั่าหลัักฐานการิสิอบบัญชีที�ขึ้้าพัเจำ้าได้ริับเพัีย์งพัอแลัะเหมาะสิมเพั่�อใช้เป็็น   

เกณฑ์์ในการิแสิดงควัามเห็นขึ้องข้ึ้าพัเจ้ำา

 งบการิเงินริวัมแลัะงบการิเงินเฉพัาะกิจำการิขึ้องกลุ่ัมบริิษััทแลัะบริิษััท สิำาหรัิบปี็สิิ�นสุิดวัันที� 31 ธันวัาคม 2562 ตั้ริวัจำสิอบโดย์สิำานักงานการิตั้ริวัจำเงิน

แผ่่นดิน ซ้ื่�งแสิดงควัามเห็นอย์่างไม่มีเง่�อนไขึ้ตั้ามริาย์งานลังวัันที� 18 กุมภาพัันธ์ 2563

รายงานิของผู้้�สัอบบัญชีิ
Report of the Auditor
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ข�อม้ืลอ่�น

คว็ามืรัิบผิู้ดชื่อบของผู้้�สอบบัญชีื่ต่์อการิต์ริว็จสอบงบการิเงินริว็มืและงบการิเงินเฉพาะกิจการิ

 ผู้่บริิหาริเป็็นผู้่รัิบผิ่ดชอบต่ั้อข้ึ้อมูลัอ่�น ข้ึ้อมูลัอ่�นป็ริะกอบด้วัย์ข้ึ้อมูลัซ้ื่�งริวัมอย์ูใ่นริาย์งานป็ริะจำำาปี็ แต่ั้ไม่ริวัมถ้ืงงบการิเงินริวัมแลัะงบการิเงินเฉพัาะกิจำ

การิแลัะริาย์งานขึ้องผู้่สิอบบัญชีที�อย์ู่ในริาย์งานนั�น ซ้ื่�งคาดว่ัาริาย์งานป็ริะจำำาปี็จำะถูืกจัำดเตั้รีิย์มให้ข้ึ้าพัเจ้ำาภาย์หลัังวัันที�ในริาย์งานขึ้องผู้่สิอบบัญชีนี�

 ควัามเห็นขึ้องข้ึ้าพัเจ้ำาต่ั้องบการิเงินริวัมแลัะงบการิเงินเฉพัาะกิจำการิไม่คริอบคลุัมถ้ืงข้ึ้อมูลัอ่�นแลัะข้ึ้าพัเจ้ำาไม่ได้ให้ควัามเช่�อมั�นต่ั้อข้ึ้อมูลัอ่�น 

 ควัามรัิบผิ่ดชอบขึ้องข้ึ้าพัเจ้ำาที�เกี�ย์วัเน่�องกับการิตั้ริวัจำสิอบงบการิเงินริวัมแลัะงบการิเงินเฉพัาะกิจำการิ ค่อ การิอ่านข้ึ้อมูลัอ่�นตั้ามที�ริะบุข้ึ้างต้ั้นเม่�อจัำด

ทำาแลั้วั แลัะพัิจำาริณาวั่าขึ้้อมูลัอ่�นมีควัามขึ้ัดแย์้งที�มีสิาริะสิำาคัญกับงบการิเงินริวัมแลัะงบการิเงินเฉพัาะกิจำการิหริ่อกับควัามริู้ที�ได้ริับจำากการิตั้ริวัจำสิอบขึ้อง

ข้ึ้าพัเจ้ำา หร่ิอป็ริากฏิว่ัาข้ึ้อมูลัอ่�นมีการิแสิดงข้ึ้อมูลัที�ขัึ้ดต่ั้อข้ึ้อเท็จำจำริิงอันเป็็นสิาริะสิำาคัญหร่ิอไม่ 

 เม่�อขึ้้าพัเจำ้าได้อ่านริาย์งานป็ริะจำำาป็ี หากขึ้้าพัเจำ้าสิริุป็ได้วั่ามีการิแสิดงขึ้้อมูลัที�ขึ้ัดตั้่อขึ้้อเท็จำจำริิงอันเป็็นสิาริะสิำาคัญ ขึ้้าพัเจำ้าตั้้องสิ่�อสิาริเริ่�องดังกลั่าวั

กับผู้่มีหน้าที�ในการิกำากับดูแลัแลัะขึ้อให้ทำาการิแก้ไขึ้

 ควัามรัิบผิ่ดชอบขึ้องผู้่บริิหาริแลัะผู้่มีหน้าที�ในการิกำากับดูแลัต่ั้องบการิเงินริวัมแลัะงบการิเงินเฉพัาะกิจำการิ

 ผู่้บริิหาริมีหน้าที�ริับผ่ิดชอบในการิจำัดทำาแลัะนำาเสินองบการิเงินริวัมแลัะงบการิเงินเฉพัาะกิจำการิเหลั่านี�โดย์ถืูกตั้้องตั้ามที�ควัริตั้ามมาตั้ริฐานการิ     

ริาย์งานทางการิเงิน แลัะริับผ่ิดชอบเกี�ย์วักับการิควับคุมภาย์ในที�ผู่้บริิหาริพัิจำาริณาวั่าจำำาเป็็นเพั่�อให้สิามาริถืจำัดทำางบการิเงินริวัมแลัะงบการิเงินเฉพัาะกิจำการิที�

ป็ริาศจำากการิแสิดงข้ึ้อมูลัที�ขัึ้ดต่ั้อข้ึ้อเท็จำจำริิงอันเป็็นสิาริะสิำาคัญไม่ว่ัาจำะเกิดจำากการิทุจำริิตั้หร่ิอข้ึ้อผิ่ดพัลัาด 

 ในการิจำัดทำางบการิเงินริวัมแลัะงบการิเงินเฉพัาะกิจำการิ ผู่้บริิหาริริับผ่ิดชอบในการิป็ริะเมินควัามสิามาริถืขึ้องกลัุ่มบริิษััทแลัะบริิษััทในการิดำาเนิน

งานต่ั้อเน่�องเปิ็ดเผ่ย์เร่ิ�องที�เกี�ย์วักับการิดำาเนินงานต่ั้อเน่�อง (ตั้ามควัามเหมาะสิม) แลัะการิใช้เกณฑ์์การิบัญชีสิำาหรัิบการิดำาเนินงานต่ั้อเน่�องเว้ันแต่ั้ผู้่บริิหาริมีควัาม

ตัั้�งใจำที�จำะเลิักกลุ่ัมบริิษััทแลัะบริิษััท หร่ิอหย์ุดดำาเนินงานหร่ิอไม่สิามาริถืดำาเนินงานต่ั้อเน่�องต่ั้อไป็ได้

 ผู้่มีหน้าที�ในการิกำากับดูแลัมีหน้าที�ในการิสิอดส่ิองดูแลักริะบวันการิในการิจัำดทำาริาย์งานทางการิเงินขึ้องกลุ่ัมบริิษััทแลัะบริิษััท

 การิตั้ริวัจำสิอบขึ้องขึ้้าพัเจ้ำามีวััตั้ถุืป็ริะสิงค์เพ่ั�อให้ได้ควัามเช่�อมั�นอย่์างสิมเหตุั้สิมผ่ลัว่ัางบการิเงินริวัมแลัะงบการิเงินเฉพัาะกิจำการิโดย์ริวัมป็ริาศจำาก

การิแสิดงข้ึ้อมูลัที�ขัึ้ดต่ั้อข้ึ้อเท็จำจำริิงอันเป็็นสิาริะสิำาคัญหร่ิอไม่ ไม่ว่ัาจำะเกิดจำากการิทุจำริิตั้หร่ิอข้ึ้อผิ่ดพัลัาด แลัะเสินอริาย์งานขึ้องผู้่สิอบบัญชีซ้ื่�งริวัมควัามเห็นขึ้อง

ขึ้้าพัเจำ้าอย์ู่ด้วัย์ ควัามเช่�อมั�นอย์่างสิมเหตัุ้สิมผ่ลัค่อควัามเช่�อมั�นในริะดับสิูงแตั้่ไม่ได้เป็็นการิริับป็ริะกันวั่าการิป็ฏิิบัตั้ิงานตั้ริวัจำสิอบตั้ามมาตั้ริฐานการิสิอบบัญชีจำะ

สิามาริถืตั้ริวัจำพับขึ้้อมูลัที�ขึ้ัดตั้่อขึ้้อเท็จำจำริิงอันเป็็นสิาริะสิำาคัญที�มีอย์ู่ได้เสิมอไป็ ขึ้้อมูลัที�ขึ้ัดตั้่อขึ้้อเท็จำจำริิงอาจำเกิดจำากการิทุจำริิตั้หริ่อขึ้้อผ่ิดพัลัาดแลัะถื่อวั่ามีสิาริะ

สิำาคัญเม่�อคาดการิณ์ได้อย์่างสิมเหตัุ้สิมผ่ลัวั่าริาย์การิที�ขัึ้ดต่ั้อข้ึ้อเท็จำจำริิงแต่ั้ลัะริาย์การิหร่ิอทุกริาย์การิริวัมกันจำะมีผ่ลัต่ั้อการิตัั้ดสิินใจำทางเศริษัฐกิจำขึ้องผู้่ใช้งบการิ

เงินจำากการิใช้งบการิเงินริวัมแลัะงบการิเงินเฉพัาะกิจำการิเหล่ัานี�

 ในการิตั้ริวัจำสิอบขึ้องข้ึ้าพัเจ้ำาตั้ามมาตั้ริฐานการิสิอบบัญชี ข้ึ้าพัเจ้ำาได้ใช้ดุลัย์พิันิจำแลัะการิสัิงเกตั้แลัะสิงสัิย์เย์ี�ย์งผู้่ป็ริะกอบวิัชาชีพัตั้ลัอดการิตั้ริวัจำสิอบ 

การิป็ฏิิบัติั้งานขึ้องข้ึ้าพัเจ้ำาริวัมถ้ืง

 • ริะบุแลัะป็ริะเมินควัามเสีิ�ย์งจำากการิแสิดงข้ึ้อมูลัที�ขัึ้ดต่ั้อข้ึ้อเท็จำจำริิงอันเป็็นสิาริะสิำาคัญในงบการิเงินริวัมแลัะงบการิเงินเฉพัาะกิจำการิไม่ว่ัาจำะเกิดจำาก 

การิทุจำริิตั้หริ่อขึ้้อผ่ิดพัลัาด ออกแบบแลัะป็ฏิิบัตั้ิงานตั้ามวัิธีการิตั้ริวัจำสิอบเพั่�อตั้อบสินองตั้่อควัามเสิี�ย์งเหลั่านั�น แลัะได้หลัักฐานการิสิอบบัญชีที�เพัีย์งพัอแลัะ

เหมาะสิมเพั่�อเป็็นเกณฑ์์ในการิแสิดงควัามเห็นขึ้องขึ้้าพัเจำ้า ควัามเสิี�ย์งที�ไม่พับขึ้้อมูลัที�ขึ้ัดตั้่อขึ้้อเท็จำจำริิงอันเป็็นสิาริะสิำาคัญซื่้�งเป็็นผ่ลัมาจำากการิทุจำริิตั้จำะสิูงกวั่า

ควัามเสิี�ย์งที�เกิดจำากขึ้้อผ่ิดพัลัาดเน่�องจำากการิทุจำริิตั้อาจำเกี�ย์วักับการิสิมริู้ริ่วัมคิด การิป็ลัอมแป็ลังเอกสิาริหลัักฐานการิตั้ั�งใจำลัะเวั้นการิแสิดงขึ้้อมูลัการิแสิดง

ข้ึ้อมูลัที�ไม่ตั้ริงตั้ามข้ึ้อเท็จำจำริิงหร่ิอการิแทริกแซื่งการิควับคุมภาย์ใน

 • ทำาควัามเขึ้้าใจำในริะบบการิควับคุมภาย์ในที�เกี�ย์วัขึ้้องกับการิตั้ริวัจำสิอบ เพั่�อออกแบบวัิธีการิตั้ริวัจำสิอบที�เหมาะสิมกับสิถืานการิณ์ แตั้่ไม่ใช่เพั่�อ

วััตั้ถืุป็ริะสิงค์ในการิแสิดงควัามเห็นต่ั้อควัามมีป็ริะสิิทธิผ่ลัขึ้องการิควับคุมภาย์ในขึ้องกลุ่ัมบริิษััทแลัะบริิษััท

 • ป็ริะเมินควัามเหมาะสิมขึ้องนโย์บาย์การิบัญชีที�ผู้่บริิหาริใช้แลัะควัามสิมเหตุั้สิมผ่ลัขึ้องป็ริะมาณการิทางบัญชีแลัะการิเป็ิดเผ่ย์ขึ้้อมูลัที�เกี �ย์วัขึ้้อง

ซื่้�งจัำดทำาข้ึ้�นโดย์ผู้่บริิหาริ 

 • สิรุิป็เกี�ย์วักับควัามเหมาะสิมขึ้องการิใช้เกณฑ์์การิบัญชีสิำาหรัิบการิดำาเนินงานต่ั้อเน่�องขึ้องผู่้บริิหาริแลัะจำากหลัักฐานการิสิอบบัญชีที�ได้ริับ สิริุป็วั่า

มีควัามไม่แน่นอนที�มีสิาริะสิำาคัญที�เกี�ย์วักับเหตุั้การิณ์หร่ิอสิถืานการิณ์ที�อาจำเป็็นเหตุั้ให้เกิดข้ึ้อสิงสัิย์อย์่างมีนัย์สิำาคัญต่ั้อควัามสิามาริถืขึ้องกลุ่ัมบริิษััทแลัะบริิษััท

ในการิดำาเนินงานตั้่อเน่�องหริ่อไม่ถื้าขึ้้าพัเจำ้าได้ขึ้้อสิริุป็วั่ามีควัามไม่แน่นอนที�มีสิาริะสิำาคัญ ขึ้้าพัเจำ้าตั้้องกลั่าวัไวั้ในริาย์งานขึ้องผู่้สิอบบัญชีขึ้องขึ้้าพัเจำ้าโดย์ให้

ขึ้้อสิังเกตั้ถื้งการิเป็ิดเผ่ย์ขึ้้อมูลัในงบการิเงินริวัมแลัะงบการิเงินเฉพัาะกิจำการิที�เกี�ย์วัขึ้้อง หริ่อถื้าการิเป็ิดเผ่ย์ขึ้้อมูลัดังกลั่าวัไม่เพัีย์งพัอ ควัามเห็นขึ้องขึ้้าพัเจำ้าจำะ

เป็ลัี�ย์นแป็ลังไป็ ขึ้้อสิริุป็ขึ้องขึ้้าพัเจำ้าขึ้้�นอย์ู่กับหลัักฐานการิสิอบบัญชีที�ได้ริับจำนถื้งวัันที�ในริาย์งานขึ้องผู่้สิอบบัญชีขึ้องขึ้้าพัเจำ้า อย์่างไริก็ตั้าม เหตัุ้การิณ์หริ่อ

สิถืานการิณ์ในอนาคตั้อาจำเป็็นเหตุั้ให้กลุ่ัมบริิษััทแลัะบริิษััทต้ั้องหย์ุดการิดำาเนินงานต่ั้อเน่�อง
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 • ป็ริะเมินการินำาเสินอโคริงสิร้ิางแลัะเน่�อหาขึ้องงบการิเงินริวัมแลัะงบการิเงินเฉพัาะกิจำการิโดย์ริวัม ริวัมถื้งการิเป็ิดเผ่ย์ขึ้้อมูลัวั่างบการิเงินริวัมแลัะ

งบการิเงินเฉพัาะกิจำการิแสิดงริาย์การิแลัะเหตุั้การิณ์ในรูิป็แบบที�ทำาให้มีการินำาเสินอข้ึ้อมูลัโดย์ถูืกต้ั้องตั้ามที�ควัริหร่ิอไม่

 • ได้ริับหลัักฐานการิสิอบบัญชีที�เหมาะสิมอย์่างเพัีย์งพัอเกี�ย์วักับขึ้้อมูลัทางการิเงินขึ้องกิจำการิภาย์ในกลัุ่มหริ่อกิจำกริริมทางธุริกิจำภาย์ในกลัุ่มบริิษััท

เพั่�อแสิดงควัามเห็นตั้่องบการิเงินริวัม ขึ้้าพัเจำ้าริับผ่ิดชอบตั้่อการิกำาหนดแนวัทาง การิควับคุมดูแลั แลัะการิป็ฏิิบัตั้ิงานตั้ริวัจำสิอบกลัุ่มบริิษััทขึ้้าพัเจำ้าเป็็น

ผู้่รัิบผิ่ดชอบแต่ั้เพีัย์งผู้่เดีย์วัต่ั้อควัามเห็นขึ้องข้ึ้าพัเจ้ำา 

 ขึ้้าพัเจำ้าได้สิ่�อสิาริกับผู่้มีหน้าที�ในการิกำากับดูแลัในเริ่�องตั้่าง ๆ ที�สิำาคัญซื่้�งริวัมถื้งขึ้อบเขึ้ตั้แลัะช่วังเวัลัาขึ้องการิตั้ริวัจำสิอบตั้ามที�ได้วัางแผ่นไวั้ ป็ริะเด็น

ที�มีนัย์สิำาคัญที�พับจำากการิตั้ริวัจำสิอบริวัมถ้ืงข้ึ้อบกพัร่ิองที�มีนัย์สิำาคัญในริะบบการิควับคุมภาย์ในหากข้ึ้าพัเจ้ำาได้พับในริะหว่ัางการิตั้ริวัจำสิอบขึ้องข้ึ้าพัเจ้ำา

 ข้ึ้าพัเจ้ำาได้ให้คำารัิบริองแก่ผู้่มีหน้าที�ในการิกำากับดูแลัว่ัาข้ึ้าพัเจ้ำาได้ป็ฏิิบัติั้ตั้ามข้ึ้อกำาหนดจำริริย์าบริริณที�เกี�ย์วัข้ึ้องกับควัามเป็็นอิสิริะแลัะได้ส่ิ�อสิาริกับ

ผู้่มีหน้าที�ในการิกำากับดูแลัเกี�ย์วักับควัามสัิมพัันธ์ทั�งหมดตั้ลัอดจำนเร่ิ�องอ่�นซ้ื่�งข้ึ้าพัเจ้ำาเช่�อว่ัามีเหตุั้ผ่ลัที�บุคคลัภาย์นอกอาจำพิัจำาริณาว่ัากริะทบต่ั้อควัามเป็็นอิสิริะ 

ขึ้องข้ึ้าพัเจ้ำาแลัะมาตั้ริการิที�ข้ึ้าพัเจ้ำาใช้เพ่ั�อป้็องกันไม่ให้ข้ึ้าพัเจ้ำาขึ้าดควัามเป็็นอิสิริะ

 จำากเริ่�องที�สิ่�อสิาริกับผู่้มีหน้าที�ในการิกำากับดูแลั ขึ้้าพัเจำ้าได้พัิจำาริณาเริ่�องตั้่าง ๆ  ที�มีนัย์สิำาคัญที�สิุดในการิตั้ริวัจำสิอบงบการิเงินริวัมแลัะงบการิเงิน

เฉพัาะกิจำการิในงวัดปั็จำจุำบันแลัะกำาหนดเป็็นเร่ิ�องสิำาคัญในการิตั้ริวัจำสิอบ ข้ึ้าพัเจ้ำาได้อธิบาย์เร่ิ�องเหล่ัานี�ในริาย์งานขึ้องผู้่สิอบบัญชีเว้ันแต่ั้กฎหมาย์หร่ิอข้ึ้อบังคับไม่

ให้เป็ิดเผ่ย์ตั้่อสิาธาริณะเกี�ย์วักับเริ่�องดังกลั่าวั หริ่อในสิถืานการิณ์ที�ย์ากที�จำะเกิดขึ้้�น ขึ้้าพัเจำ้าพัิจำาริณาวั่าไม่ควัริสิ่�อสิาริเริ่�องดังกลั่าวัในริาย์งานขึ้องขึ้้าพัเจำ้าเพัริาะ

การิกริะทำาดังกล่ัาวัสิามาริถืคาดการิณ์ได้อย์่างสิมเหตุั้ผ่ลัว่ัาจำะมีผ่ลักริะทบในทางลับมากกว่ัาผ่ลัป็ริะโย์ชน์ต่ั้อส่ิวันได้เสีิย์สิาธาริณะจำากการิส่ิ�อสิาริดังกล่ัาวั 

(เนาว็รัิต์น์ นิธิุเกียริติ์พงศ์ั)

ผู้้�สอบบัญชีื่รัิบอนุญาต์

เลขทะเบียน 7789

บริิษััท เคพีเอ็มืจี ภ้มิืไชื่ย สอบบัญชีื่ จำากัด

กรุิงเทพมืห้านคริ

22 กุมืภาพันธ์ุ 2564

158รายงานิประจำำาปี 2563



สินิทรัพัย์ หมูายเหตุ
งบัการเงินิรวมู งบัการเงินิเฉพัาะกิจำการ;

2563 2562 2563 2562

สินทรัิพย์ห้มุืนเวี็ยน

เงินสิดแลัะริาย์การิเทีย์บเท่าเงินสิด 7 710,768,978  348,024,313  703,485,643  345,124,816

ลูักหนี�การิค้า 8, 26 61,679,785  86,257,308  61,679,785  86,257,308

ลูักหนี�อ่�น 3, 9 16,642,162  298,942,973  14,867,179  294,182,183

ลูักหนี�ตั้ามสัิญญาเช่าเงินทุน 

   ที�ถ้ืงกำาหนดชำาริะภาย์ในหน้�งปี็ 3, 6, 10 337,091,110  301,577,267  337,091,110  301,577,267

สิินค้าคงเหล่ัอ 287,344  251,195  287,344  251,195

เงินสิำาริองเพ่ั�อชำาริะค่นหุ้นกู้ 

   ที�ถ้ืงกำาหนดชำาริะภาย์ในหน้�งปี็ 11 -  4,000,000,000  -   -  

สิินทรัิพัย์์ทางการิเงินหมุนเวีัย์นอ่�น 1,283,915,000  2,184,430,000  -   600,000,000

สิินทรัิพัย์์หมุนเวีัย์นอ่�น 283,483,452  212,573,052  283,483,452  283,483,452

ริว็มืสินทรัิพย์ห้มุืนเวี็ยน 2,693,867,831  7,432,056,108  1,400,894,513  1,839,965,821

สินทรัิพย์ไม่ืห้มุืนเวี็ยน

เงินสิำาริองเพ่ั�อชำาริะค่นหุ้นกู้ 11 3,085,070,098  1,680,105,048 - -

เงินลังทุนในบริิษััทย่์อย์ 12 -  -   4,900  4,900

เงินลังทุนริะย์ะย์าวั 1,161,022  1,321,837  1,161,022  1,321,837

ลูักหนี�ตั้ามสัิญญาเช่าเงินทุน 3, 6, 10 16,047,345,128  16,025,085,634  16,047,345,128  16,025,085,634

อสัิงหาริิมทรัิพัย์์เพ่ั�อการิลังทุน 3, 14 3,231,388,932  1,404,225,103  3,231,388,932  1,404,225,103

อาคาริแลัะอุป็กริณ์ 3, 15 167,619,879  163,701,126  167,619,879  163,701,126

สิินทรัิพัย์์ไม่มีตัั้วัตั้น 17,729,009  17,772,411  17,729,009  17,772,411

เงินสิมทบค่าก่อสิร้ิางค้างรัิบ 301,906,600  301,906,600  301,906,600  301,906,600

ริว็มืสินทรัิพย์ไม่ืห้มุืนเวี็ยน 22,852,220,668  19,594,117,759 19,767,155,470  17,914,017,611

ริว็มืสินทรัิพย์ 25,546,088,499  27,026,173,867 21,168,049,983  19,753,983,432

บริิษััท ธุนารัิกษ์ัพัฒนาสินทรัิพย์ จำากัด และบริิษััทย่อย

งบแสดงฐานะการิเงิน 

ณ วั็นที� 31 ธัุนว็าคมื 2563

หน่วัย์ : บาท

159 รายงานิประจำำาปี 2563



หนีิ�สินิและส่วนิข้องผู้ถืุอหุ้นิ หมูายเหตุ
งบัการเงินิรวมู งบัการเงินิเฉพัาะกิจำการ

2563 2562 2563 2562

ห้นี�สินห้มุืนเวี็ยน

เจ้ำาหนี�การิค้าแลัะเจ้ำาหนี�อ่�น  417,044,173  285,252,664  416,389,257  284,506,701

หนี�สิินตั้ามสัิญญาเช่า 

   ที�ถ้ืงกำาหนดชำาริะภาย์ในหน้�งปี็  3, 6, 17  60,057,888  -   60,057,888  -  

หุ้นกู้ริะย์ะย์าวัที�ถ้ืงกำาหนดชำาริะ 

   ภาย์ในหน้�งปี็  17  -   4,000,000,000  -   -  

 ดอกเบี�ย์ค้างจ่ำาย์  103,529,312  125,809,417  2,066,160  106,816

ริาย์ได้ค่าเช่าแลัะค่าบริิการิ 

   รัิบล่ัวังหน้า  6  1,433,816,279  1,401,988,067  1,433,816,279  1,401,988,067

 เงินปั็นผ่ลัค้างจ่ำาย์  55,917,249  -   55,917,249  -  

 หนี�สิินหมุนเวีัย์นอ่�น  123,755,425  91,309,861  123,755,425  91,309,861

 ริว็มืห้นี�สินห้มุืนเวี็ยน  2,194,120,326  5,904,360,009  2,092,002,258  1,777,911,445

 ห้นี�สินไม่ืห้มุืนเวี็ยน

 เงินกู้ย์ม่ริะย์ะย์าวั  6, 17  1,774,285,125  390,000,000  1,774,285,125  390,000,000

 หนี�สิินตั้ามสัิญญาเช่า 3, 6, 17  488,218,052  -    488,218,052  -  

 หุ้นกู้ริะย์ะย์าวั  17  16,500,000,000  16,500,000,000  -   -  

หนี�สิินจำากการิโอนสิิทธิเรีิย์กร้ิอง  6, 18  -   -   15,055,254,481  15,969,756,488

หนี�สิินภาษีัเงินได้ริอการิตัั้ดบัญชี  3, 23  872,198,190  763,395,060  872,198,190  763,395,060

ป็ริะมาณการิหนี�สิินสิำาหรัิบ 

   ผ่ลัป็ริะโย์ชน์พันักงาน  19  19,035,839  17,935,560  19,035,839  17,935,560

 หนี�สิินไม่หมุนเวีัย์นอ่�น  91,713,624  116,234,606  91,713,624  116,234,606

 ริว็มืห้นี�สินไม่ืห้มุืนเวี็ยน  19,745,450,830  17,787,565,226 18,300,705,311  17,257,321,714

 ริว็มืห้นี�สิน 21,939,571,156  23,691,925,235 20,392,707,569  19,035,233,159

บริิษััท ธุนารัิกษ์ัพัฒนาสินทรัิพย์ จำากัด และบริิษััทย่อย

งบแสดงฐานะการิเงิน 

ณ วั็นที� 31 ธัุนว็าคมื 2563

หน่วัย์ : บาท
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 หนีิ�สินิและส่วนิข้องผู้ถืุอหุ้นิ หมูายเหตุ
งบัการเงินิรวมู งบัการเงินิเฉพัาะกิจำการ

2563 2562 2563 2562

 ส่ว็นของผู้้�ถ่ือหุ้�น

 ทุนเร่ิอนหุ้น 

   ทุนจำดทะเบีย์น 

   (หุ้นสิามัญจำำานวัน 25,833,812 หุ้น มูลัค่า 10 บาทต่ั้อหุ้น)  258,338,120  258,338,120  258,338,120  258,338,120

   ทุนที�ออกแลัะชำาริะแล้ัวั 

   (หุ้นสิามัญจำำานวัน 25,833,812 หุ้น มูลัค่า 10 บาทต่ั้อหุ้น)  258,338,120  258,338,120  258,338,120  258,338,120

กำาไริสิะสิม

   จัำดสิริริแล้ัวั 

      ทุนสิำาริองตั้ามกฎหมาย์  20  25,833,812  14,091,287  25,833,812  14,091,287

   ย์ังไม่ได้จัำดสิริริ  1,801,056,944  1,650,397,157  490,973,506  445,995,238

องค์ป็ริะกอบอ่�นขึ้องส่ิวันขึ้องผู้่ถ่ือหุ้น  196,976  325,628  196,976  325,628 

ริว็มืส่ว็นของผู้้�ถ่ือหุ้�นของบริิษััท  2,085,425,852  1,923,152,192  775,342,414  718,750,273

ส่ิวันได้เสีิย์ที�ไม่มีอำานาจำควับคุม  13  1,521,091,491  1,411,096,440  -   -  

ริว็มืส่ว็นของผู้้�ถ่ือหุ้�น  3,606,517,343  3,334,248,632  775,342,414  718,750,273

ริว็มืห้นี�สินและส่ว็นของผู้้�ถ่ือหุ้�น  25,546,088,499  27,026,173,867 21,168,049,983  19,753,983,432

บริิษััท ธุนารัิกษ์ัพัฒนาสินทรัิพย์ จำากัด และบริิษััทย่อย

งบแสดงฐานะการิเงิน 

สำาห้รัิบปีสิ�นสุด วั็นที� 31 ธัุนว็าคมื 2563

หน่วัย์ : บาท
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 หมูายเหตุ
งบัการเงินิรวมู งบัการเงินิเฉพัาะกิจำการ

2563 2562 2563 2562

 ริายได�

 ดอกเบี�ย์รัิบตั้ามสัิญญาเช่าเงินทุน  6  1,090,195,647  1,105,487,271  1,090,195,647  1,105,487,271

 ริาย์ได้ค่าบริิการิโคริงการิศูนย์์ริาชการิ 6  943,213,120  947,669,696  943,213,120  947,669,696

ริาย์ได้ค่าเช่าแลัะค่าบริิการิพ่ั�นที�ธุริกิจำ 

   โคริงการิศูนย์ร์ิาชการิ  6  422,779,103  492,393,881  422,779,103  492,393,881

ริาย์ได้ค่าบริิการิสินามกอล์ัฟั  75,359,839  106,287,011  75,359,839  106,287,011

ริาย์ได้ค่าบริิการิศูนย์์ป็ริะชุมเชีย์งใหม่  21,106,347  20,568,127  21,106,347  20,568,127

ดอกเบี�ย์รัิบ  314,181,751  289,046,739  6,137,325  12,408,091

ริาย์ได้อ่�น  37,747,716  303,839,995  37,747,716  303,839,995

ริว็มืริายได�  2,904,583,523  3,265,292,720  2,596,539,097  2,988,654,072

ค่าใชื่�จ่าย

ต้ั้นทุนค่าเช่าแลัะค่าบริิการิ 

   โคริงการิศูนย์ร์ิาชการิ  514,318,650  563,896,438  514,318,650  563,896,438

ต้ั้นทุนบริิการิสินามกอล์ัฟั  77,640,753  102,269,320  77,640,753  102,269,320

ต้ั้นทุนบริิการิศูนย์์ป็ริะชุมเชีย์งใหม่  31,303,600  29,146,057  31,303,600  29,146,057

ค่าใช้จ่ำาย์ในการิบริิหาริ  264,225,878  253,922,657  257,560,029  247,258,381

ต้ั้นทุนทางการิเงิน  6, 17  1,381,196,256  1,390,346,952  1,295,494,249  1,348,364,209

ริว็มืค่าใชื่�จ่าย  2,268,685,137  2,339,581,424  2,176,317,281  2,290,934,405

กำาไริก่อนภาษีัเงินได�  635,898,386  925,711,296  420,221,816  697,719,667

ค่าใช้จ่ำาย์ภาษีัเงินได้  23  (120,815,481)  (386,487,278)  (120,815,481)  (386,487,278)

กำาไริสำาห้รัิบปี  515,082,905  539,224,018  299,406,335  311,232,389

บริิษััท ธุนารัิกษ์ัพัฒนาสินทรัิพย์ จำากัด และบริิษััทย่อย

งบกำาไริขาดทุนเบ็ดเสร็ิจ

สำาห้รัิบปีสิ�นสุด วั็นที� 31 ธัุนว็าคมื 2563

162รายงานิประจำำาปี 2563

หน่วัย์ : บาท

หมาย์เหตุั้ ป็ริะกอบงบการิเงินเป็็นส่ิวันหน้�งขึ้องงบการิเงินนี�



 หมูายเหตุ
งบัการเงินิรวมู งบัการเงินิเฉพัาะกิจำการ 

2563 2562 2563 2562

 กำาไริขาดทุนเบ็ดเสร็ิจอ่�น

ริายการิที�จะไม่ืถ้ืกจัดปริะเภทให้ม่ืไว็�ในกำาไริ

ห้ร่ิอขาดทุนในภายห้ลัง

 ผ่ลัขึ้าดทุนจำากเงินลังทุนในตั้ริาสิาริทุน 

    ที�กำาหนดให้วััดมูลัค่าด้วัย์มูลัค่าย์ุติั้ธริริม 

    ผ่่านกำาไริขึ้าดทุนเบ็ดเสิร็ิจำอ่�น  (160,815)  (18,953)  (160,815)  (18,953)

ผ่ลัขึ้าดทุนจำากการิวััดมูลัค่าใหม่ 

   ขึ้องผ่ลัป็ริะโย์ชน์พันักงานที�กำาหนดไว้ั  19  -   (2,717,614)  -   (2,717,614)

ภาษีัเงินได้ขึ้องริาย์การิที�จำะไม่

   ถูืกจัำดป็ริะเภทใหม่ไว้ัในกำาไริ 

   หร่ิอขึ้าดทุนในภาย์หลััง  23  32,163  547,314  32,163  547,314

กำาไริขาดทุนเบ็ดเสร็ิจอ่�นสำาห้รัิบปี

    - สุทธิุจากภาษีั  (128,652)  (2,189,253)  (128,652)  (2,189,253)

กำาไริขาดทุนเบ็ดเสร็ิจริว็มืสำาห้รัิบปี  514,954,253  537,034,765  299,277,683  309,043,136

การิแบ่งปันกำาไริ

   ส่ิวันที�เป็็นขึ้องบริิษััท  405,087,854  422,948,287  299,406,335  311,232,389

   ส่ิวันที�เป็็นขึ้องส่ิวันได้เสีิย์ที�ไม่มี 

   อำานาจำควับคุม  13  109,995,051  116,275,731  -   -  

 515,082,905  539,224,018  299,406,335  311,232,389

การิแบ่งปันกำาไริขาดทุนเบ็ดเสร็ิจริว็มื

  ส่ิวันที�เป็็นขึ้องบริิษััท  404,959,202  420,759,034  299,277,683  309,043,136

  ส่ิวันที�เป็็นขึ้องส่ิวันได้เสีิย์ที�ไม่มี 

     อำานาจำควับคุม  13  109,995,051  116,275,731  -   -  

 514,954,253  537,034,765  299,277,683  309,043,136

 กำาไริต่์อหุ้�นขั�นพ่�นฐาน  24  15.68  16.37  11.59  12.05

บริิษััท ธุนารัิกษ์ัพัฒนาสินทรัิพย์ จำากัด และบริิษััทย่อย

งบกำาไริขาดทุนเบ็ดเสร็ิจ

สำาห้รัิบปีสิ�นสุด วั็นที� 31 ธัุนว็าคมื 2563

หน่วัย์ : บาท

หมาย์เหตุั้ ป็ริะกอบงบการิเงินเป็็นส่ิวันหน้�งขึ้องงบการิเงินนี�
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งบัการเงินิรวมู งบัการเงินิเฉพัาะกิจำการ

2563 2562 2563 2562

กริะแสเงินสดจากกิจกริริมืดำาเนินงาน   

กำาไริสำาห้รัิบปี 515,082,905 539,224,018  299,406,335  311,232,389 

ป็รัิบริาย์การิที�กริะทบกำาไริเป็็นเงินสิดรัิบ (จ่ำาย์)

ดอกเบี�ย์รัิบตั้ามสัิญญาเช่าเงินทุน  (1,090,195,647)  (1,105,487,271)  (1,090,195,647)  (1,105,487,271)

ต้ั้นทุนทางการิเงิน  1,381,196,256  1,390,346,952  1,295,494,249  1,348,364,209 

ดอกเบี�ย์รัิบ  (314,181,751)  (289,046,739)  (6,137,325)  (12,408,091)

ค่าเส่ิ�อมริาคาแลัะค่าตัั้ดจำำาหน่าย์  141,582,687  131,718,145  141,582,687  131,718,145 

(กลัับริาย์การิ) ผ่ลัขึ้าดทุนจำากการิด้อย์ค่า

   (2562: ค่าเผ่่�อหนี�สิงสัิย์จำะสูิญ)  (5,595,513)  5,979,748  (5,595,513)  5,979,748 

ริาย์ได้เงินอุดหนุน  (29,450,851)  (29,370,384)  (29,450,851)  (29,370,384)

ภาษีัเงินได้  120,815,481  386,487,278  120,815,481  386,487,278 

ส่ิวันต่ั้างเงินลังทุนกับมูลัค่าเงินต้ั้น  (292,965,050)  (258,137,751) - -

 426,288,517  771,713,996  725,919,416  1,036,516,023 

การิเป็ลีั�ย์นแป็ลังในสิินทรัิพัย์์แลัะหนี�สิิน

ดำาเนินงาน

ลูักหนี�การิค้า  30,173,036  (17,876,582)  30,173,036  (17,876,582)

ลูักหนี�อ่�น  263,003,608  50,256,870  263,004,340  50,216,562 

สิินค้าคงเหล่ัอ  (36,149)  6,279  (36,149)  6,279 

สิินทรัิพัย์์หมุนเวีัย์นอ่�น  (21,146,927)  13,986,166  3,159,650  13,986,166 

ลูักหนี�ตั้ามสัิญญาเช่าเงินทุน  312,244,746  279,350,311 - -

เจ้ำาหนี�การิค้าแลัะเจ้ำาหนี�อ่�น  (76,512,289)  (17,368,196)  (76,421,243)  (17,368,201)

ริาย์ได้ค่าเช่าแลัะค่าบริิการิรัิบล่ัวังหน้า  82,715,906  95,054,649  (941,969,338)  (923,150,321)

หนี�สิินหมุนเวีัย์นอ่�น  32,445,564  227,880  32,445,564  227,880 

ป็ริะมาณการิหนี�สิินสิำาหรัิบ

   ผ่ลัป็ริะโย์ชน์พันักงาน  1,100,279  6,148,277  1,100,279  6,148,277 

หนี�สิินไม่หมุนเวีัย์นอ่�น  4,929,868 -  4,929,868 -

กริะแสเงินสดสุทธิุได�มืาจากการิดำาเนินงาน  1,055,206,159  1,181,499,650  42,305,423  148,706,083 

รัิบดอกเบี�ย์จำากสัิญญาเช่าเงินทุน  1,093,727,780  1,108,795,911 - -

รัิบดอกเบี�ย์  319,137,399  287,633,812  8,106,434  11,708,036 

จ่ำาย์ดอกเบี�ย์  (1,408,209,306)  (1,390,346,952)  (13,318,663) -

รัิบค่นภาษีัเงินได้  30,906,848  73,071,711  30,906,848  73,071,711 

จ่ำาย์ภาษีัเงินได้ -  (33,144,655) -  (33,144,655)

กริะแสเงินสดสุทธิุได�มืาจาก

   กิจกริริมืดำาเนินงาน  1,090,768,880  1,227,509,477  68,000,042  200,341,175 

บริิษััท ธุนารัิกษ์ัพัฒนาสินทรัิพย์ จำากัด และบริิษััทย่อย

งบกริะแสเงินสด

สำาห้รัิบปีสิ�นสุด วั็นที� 31 ธัุนว็าคมื 2563
หน่วัย์ : บาท
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หมาย์เหตุั้ ป็ริะกอบงบการิเงินเป็็นส่ิวันหน้�งขึ้องงบการิเงินนี�



งบัการเงินิรวมู งบัการเงินิเฉพัาะกิจำการ

2563 2562 2563 2562

กริะแสเงินสดจากกิจกริริมืลงทุน

เงินสิดรัิบจำากการิขึ้าย์เงินฝ้ากป็ริะจำำา  3,701,775,000  4,074,322,000  800,000,000  1,390,000,000 

เงินสิดจ่ำาย์เพ่ั�อซ่ื่�อเงินฝ้ากป็ริะจำำา  (2,801,260,000)  (4,231,340,000)  (200,000,000)  (1,550,000,000)

เงินสิดรัิบจำากสิำาริองเพ่ั�อชำาริะค่นหุ้นกู้  4,000,000,000 - - -

เงินสิดจ่ำาย์สิำาริองเพ่ั�อชำาริะค่นหุ้นกู้  (1,112,000,000)  (892,000,000) - -

เงินสิดรัิบจำากเงินอุดหนุนริอรัิบรู้ิ -  105,237,550 -  105,237,550 

เงินสิดจ่ำาย์ค่นเงินอุดหนุน -  (1,665,860) -  (1,665,860)

เงินสิดจ่ำาย์เพ่ั�อซ่ื่�ออสัิงหาริิมทรัิพัย์์เพ่ั�อการิลังทุน

  แลัะอาคาริแลัะอุป็กริณ์  (1,752,016,445)  (651,548,403)  (1,752,016,445)  (651,548,403)

เงินสิดจ่ำาย์เพ่ั�อซ่ื่�อสิินทรัิพัย์์ไม่มีตัั้วัตั้น  (9,960,352)  (10,656,420)  (9,960,352)  (10,656,420)

กริะแสเงินสดสุทธิุได�มืาจาก (ใชื่�ไปใน)

   กิจกริริมืลงทุน  2,026,538,203  (1,607,651,133)  (1,161,976,797)  (718,633,133)

กริะแสเงินสดจากกิจกริริมืจัดห้าเงิน

เงินสิดรัิบจำากตัั้�วัสัิญญาใช้เงิน - -  206,900,000  136,700,000 

เงินสิดรัิบจำากเงินกู้ย์ม่ริะย์ะย์าวั  1,384,285,125  390,000,000  1,384,285,125  390,000,000 

เงินสิดจ่ำาย์ชำาริะค่นหุ้นกู้  (4,000,000,000) - - -

จ่ำาย์เงินปั็นผ่ลั  (138,847,543)  (121,165,916)  (138,847,543)  (121,165,916)

กริะแสเงินสดสุทธิุได�มืาจาก (ใชื่�ไปใน)

   กิจกริริมืจัดห้าเงิน  (2,754,562,418)  268,834,084  1,452,337,582  405,534,084 

เงินสิดแลัะริาย์การิเทีย์บเท่าเงินสิด

   เพิั�มข้ึ้�น (ลัดลัง) สุิทธิ  362,744,665  (111,307,572)  358,360,827  (112,757,874)

เงินสิดแลัะริาย์การิเทีย์บเท่าเงินสิด

   ณ วัันที� 1 มกริาคม  348,024,313  459,331,885  345,124,816  457,882,690 

เงินสดและริายการิเทียบเท่าเงินสด

   ณ วัันที� 31 ธันวัาคม  710,768,978  348,024,313  703,485,643  345,124,816 

ข�อม้ืลเพิ�มืเติ์มืสำาห้รัิบกริะแสเงินสด

ริายการิที�ไม่ืใช่ื่เงินสด

สิินทรัิพัย์์สิิทธิการิใช้  290,325,737 -  290,325,737 -

เจ้ำาหนี�ค่าสิินทรัิพัย์์ที�ย์ังมิได้ชำาริะเงิน  173,940,022 -  173,940,022 -

บริิษััท ธุนารัิกษ์ัพัฒนาสินทรัิพย์ จำากัด และบริิษััทย่อย

งบกริะแสเงินสด

สำาห้รัิบปีสิ�นสุด วั็นที� 31 ธัุนว็าคมื 2563
หน่วัย์ : บาท
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หมูายเหตุ สารบััญ

1. ข้ึ้อมูลัทั�วัไป็

2. เกณฑ์์การิจัำดทำางบการิเงิน

3. การิเป็ลีั�ย์นแป็ลังนโย์บาย์การิบัญชี

4. นโย์บาย์การิบัญชีที�สิำาคัญ

5. ผ่ลักริะทบจำากการิแพัร่ิริะบาดขึ้องโริคติั้ดเช่�อโคโรินา 2019 (Covid-19)

6. บุคคลัหร่ิอกิจำการิที�เกี�ย์วัข้ึ้องกัน

7. เงินสิดแลัะริาย์การิเทีย์บเท่าเงินสิด

8. ลูักหนี�การิค้า

9. ลูักหนี�อ่�น

10. ลูักหนี�ตั้ามสัิญญาเช่าเงินทุน

11. เงินสิำาริองเพ่ั�อชำาริะค่นหุ้นกู้

12. เงินลังทุนในบริิษััทย่์อย์

13. ส่ิวันได้เสีิย์ที�ไม่มีอำานาจำควับคุม

14. อสัิงหาริิมทรัิพัย์์เพ่ั�อการิลังทุน

15. อาคาริแลัะอุป็กริณ์

16. สัิญญาเช่า

17. หนี�สิินที�มีภาริะดอกเบี�ย์

18. หนี�สิินจำากการิโอนสิิทธิเรีิย์กร้ิอง

19. ป็ริะมาณการิหนี�สิินสิำาหรัิบผ่ลัป็ริะโย์ชน์พันักงาน

20. สิำาริองตั้ามกฎหมาย์

21. ค่าใช้จ่ำาย์ผ่ลัป็ริะโย์ชน์ขึ้องพันักงาน

22. ค่าใช้จ่ำาย์ตั้ามลัักษัณะ

23. ภาษีัเงินได้

24. กำาไริต่ั้อหุ้น

25. เงินปั็นผ่ลั

26. เคร่ิ�องม่อทางการิเงิน

27. ภาริะผู่กพัันที�มีกับบุคคลัหร่ิอกิจำการิที�ไม่เกี�ย์วัข้ึ้องกัน

28. เหตุั้การิณ์ภาย์หลัังริอบริะย์ะเวัลัาริาย์งาน

29. การิจัำดป็ริะเภทริาย์การิใหม่
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บริิษััท ธุนารัิกษ์ัพัฒนาสินทรัิพย์ จำากัด และบริิษััทย่อย

ห้มืายเห้ตุ์ปริะกอบงบการิเงิน

สำาห้รัิบปีสิ�นสุด วั็นที� 31 ธัุนว็าคมื 2563



ห้มืายเห้ตุ์ปริะกอบงบการิเงินเป็นส่ว็นห้นึ�งของงบการิเงินนี� 

งบการิเงินนี�ได�รัิบอนุมัืติ์ให้�ออกงบการิเงินจากกริริมืการิผู้้�มีือำานาจเม่ื�อวั็นที� 22 กุมืภาพันธ์ุ 2564

1. ข�อม้ืลทั�ว็ไป
 บริิษััท ธนารัิกษ์ัพััฒนาสิินทรัิพัย์์ จำำากัด (ธพัสิ.) จัำดตัั้�งข้ึ้�นโดย์กริะทริวังการิคลััง ตั้ามมติั้คณะรัิฐมนตั้รีิเม่�อวัันที� 25 พัฤษัภาคม 2547 มีกริมธนารัิกษ์ั

 เป็็นหน่วัย์งานกำากับดูแลับริิษััทได้จำดทะเบีย์นเป็็นบริิษััทจำำากัดตั้ามป็ริะมวัลักฎหมาย์แพั่งแลัะพัาณิชย์์ เม่�อวัันที� 18 สิิงหาคม 2547 ทะเบีย์นเลัขึ้ที�  

 0105547111537

 บริิษััทมีฐานะเป็็นรัิฐวิัสิาหกิจำ โดย์กริะทริวังการิคลัังถ่ือหุ้นทั�งหมด มีวััตั้ถุืป็ริะสิงค์เพั่�อบริิหาริงานก่อสิริ้างแลัะบริิหาริโคริงการิศูนย์์ริาชการิเฉลัิม

 พัริะเกีย์ริติั้ ๘๐ พัริริษัา ๕ ธันวัาคม ๒๕๕๐ (โคริงการิศูนย์ร์ิาชการิ) ริวัมทั�งบริิหาริจัำดการิทรัิพัย์์สิินขึ้องรัิฐบาลัตั้ามนโย์บาย์รัิฐบาลั

 บริิษััทมีสิำานักงานตัั้�งอย์ูเ่ลัขึ้ที� 120 อาคาริธนพิัพััฒน์ ศูนย์์ริาชการิเฉลิัมพัริะเกีย์ริติั้ ๘๐ พัริริษัา ๕ ธันวัาคม ๒๕๕๐ ถืนนแจ้ำงวััฒนะ แขึ้วังทุ่งสิองห้อง  

 เขึ้ตั้หลัักสีิ� กรุิงเทพัมหานคริ 10210

2. เกณฑ์์การิจัดทำางบการิเงิน 
 (ก) เกณฑ์์การิถ่ือป็ฏิิบัติั้

 งบการิเงินนี�จัำดทำาข้ึ้�นตั้ามมาตั้ริฐานการิริาย์งานทางการิเงิน ริวัมถ้ืงแนวัป็ฏิิบัติั้ทางการิบัญชีที�ป็ริะกาศใช้โดย์สิภาวิัชาชีพับัญชีฯ

 มาตั้ริฐานการิริาย์งานทางการิเงินหลัาย์ฉบับได้มีการิออกแลัะป็รัิบป็รุิงใหม่ซ้ื่�งมีผ่ลับังคับใช้ตัั้�งแต่ั้ริอบริะย์ะเวัลัาบัญชีที�เริิ�มในหร่ิอหลัังวัันที� 1 มกริาคม  

 2563 การิถ่ือป็ฏิิบัติั้ตั้ามมาตั้ริฐานการิริาย์งานทางการิเงินที�ออกแลัะป็รัิบป็รุิงใหม่นั�น มีผ่ลัให้เกิดการิเป็ลีั�ย์นแป็ลังนโย์บาย์การิบัญชีขึ้องกลุ่ัมบริิษััท

 กลุ่ัมบริิษััทถ่ือป็ฏิิบัตั้ิตั้ามมาตั้ริฐานการิริาย์งานทางการิเงินกลัุ่มเคริ่�องม่อทางการิเงินซื่้�งป็ริะกอบด้วัย์มาตั้ริฐานการิริาย์งานทางการิเงิน ฉบับที� 9 

 เร่ิ�อง เคริ่�องม่อทางการิเงิน (TFRS 9) ริวัมถื้งมาตั้ริฐานแลัะการิตั้ีควัามมาตั้ริฐานที�เกี�ย์วัขึ้้อง แลัะมาตั้ริฐานการิริาย์งานทางการิเงิน ฉบับที� 16 เร่ิ�อง                  

 สัิญญาเช่า (TFRS 16) เป็็นครัิ�งแริกซ้ื่�งซ้ื่�งได้เปิ็ดเผ่ย์ผ่ลักริะทบจำากการิเป็ลีั�ย์นแป็ลังนโย์บาย์การิบัญชีไว้ัในหมาย์เหตุั้ข้ึ้อ 3

 นอกจำากนี� กลุ่ัมบริิษััทไม่ได้นำามาตั้ริฐานการิริาย์งานทางการิเงินที�ออกแลัะป็รัิบป็รุิงใหม่ซ้ื่�งย์ังไม่มีผ่ลับังคับใช้ในงวัดปั็จำจุำบันมาถ่ือป็ฏิิบัติั้ในการิจัำดทำา 

 งบการิเงินนี�ก่อนวัันที�มีผ่ลับังคับใช้ กลุ่ัมบริิษััทได้ป็ริะเมินผ่ลักริะทบที�อาจำเกิดข้ึ้�นต่ั้องบการิเงินจำากการิถ่ือป็ฏิิบัติั้ตั้ามมาตั้ริฐานการิริาย์งานทางการิเงินที�ออก

 แลัะป็รัิบป็รุิงใหม่เหล่ัานี� ซ้ื่�งคาดว่ัาไม่มีผ่ลักริะทบที�มีสิาริะสิำาคัญต่ั้องบการิเงินในงวัดที�ถ่ือป็ฏิิบัติั้

 (ขึ้) สิกุลัเงินที�ใช้ในการิดำาเนินงานแลัะนำาเสินองบการิเงิน

 งบการิเงินนี�นำาเสินอเป็็นเงินบาทซ้ื่�งเป็็นสิกุลัเงินที�ใช้ในการิดำาเนินงานขึ้องบริิษััท 

 (ค) การิใช้วิัจำาริณญาณแลัะการิป็ริะมาณการิ

 ในการิจำัดทำางบการิเงินให้เป็็นไป็ตั้ามมาตั้ริฐานการิริาย์งานทางการิเงิน ผู่้บริิหาริใช้วัิจำาริณญาณ การิป็ริะมาณการิแลัะขึ้้อสิมมตั้ิหลัาย์ป็ริะการิ ซื่้�งมี

 ผ่ลักริะทบตั้่อการิป็ฏิิบัตั้ิตั้ามนโย์บาย์การิบัญชีขึ้องกลัุ่มบริิษััท ทั�งนี� ผ่ลัที�เกิดขึ้้�นจำริิงอาจำแตั้กตั้่างจำากที�ป็ริะมาณการิไวั้ ป็ริะมาณการิแลัะขึ้้อสิมมตั้ิ 

 ที�ใช้ในการิจัำดทำางบการิเงินจำะได้รัิบการิทบทวันอย์่างต่ั้อเน่�อง การิป็รัิบป็ริะมาณการิทางบัญชีจำะบันท้กโดย์วิัธีเป็ลีั�ย์นทันทีเป็็นต้ั้นไป็

บริิษััท ธุนารัิกษ์ัพัฒนาสินทรัิพย์ จำากัด และบริิษััทย่อย

ห้มืายเห้ตุ์ปริะกอบงบการิเงิน

สำาห้รัิบปีสิ�นสุด วั็นที� 31 ธัุนว็าคมื 2563
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4 (ญ) แลัะ 16 สัิญญาเช่า

- การิป็ริะเมินว่ัาข้ึ้อตั้กลังป็ริะกอบด้วัย์สัิญญาเช่าหร่ิอไม่

- กลุ่ัมบริิษััทพิัจำาริณาถ้ืงควัามแน่นอนอย่์างสิมเหตุั้สิมผ่ลัที�จำะใช้สิิทธิต่ั้ออาย์ุสัิญญาเช่าหร่ิอไม่

- กลุ่ัมบริิษััทจำะใช้สิิทธิย์กเลิักสัิญญาเช่าหร่ิอไม่

- กลุ่ัมบริิษััทได้โอนควัามเสีิ�ย์งแลัะผ่ลัตั้อบแทนเก่อบทั�งหมดขึ้องสิินทรัิพัย์์ที�ผู้่เป็็นเจ้ำาขึ้องพ้ังได้รัิบให้กับผู้่เช่าแลัะผู้่เช่าช่วังหร่ิอไม่

5 ผ่ลักริะทบจำากการิแพัร่ิริะบาดขึ้องโริคติั้ดเช่�อไวัรัิสิโคโรินา 2019 (Covid-19)

12 การิจัำดทำางบการิเงินริวัม ซ้ื่�งกลุ่ัมบริิษััทมีอำานาจำควับคุมโดย์พัฤติั้นัย์ (De facto control) ในกิจำการิที�กลุ่ัมบริิษััทลังทุน

4 (ญ) การิกำาหนดอัตั้ริาดอกเบี�ย์เงินกู้ย์ม่ส่ิวันเพิั�มที�ใช้ในการิวััดมูลัค่าหนี�สิินตั้ามสัิญญาเช่า

5 ผ่ลักริะทบจำากการิแพัร่ิริะบาดขึ้องโริคติั้ดเช่�อไวัรัิสิโคโรินา 2019 (Covid-19)

19 การิวััดมูลัค่าภาริะผู่กพัันขึ้องโคริงการิผ่ลัป็ริะโย์ชน์ที�กำาหนดไว้ัเกี�ย์วักับข้ึ้อสิมมติั้หลัักในการิป็ริะมาณการิตั้ามหลัักคณิตั้ศาสิตั้ร์ิ

ป็ริะกันภัย์

8 แลัะ 26 การิวััดมูลัค่าค่าเผ่่�อผ่ลัขึ้าดทุนจำากการิด้อย์ค่าขึ้องลูักหนี�การิค้าแลัะสิินทรัิพัย์์ที�เกิดจำากสัิญญาเกี�ย์วักับข้ึ้อสิมมติั้ที�สิำาคัญที�ใช้ใน

การิกำาหนดอัตั้ริาสูิญเสีิย์ถัืวัเฉลีั�ย์ถ่ืวังนำ�าหนัก (Weighted-average loss rate)

26 การิวััดมูลัค่าย์ุติั้ธริริมขึ้องเคร่ิ�องม่อทางการิเงินที�นำาข้ึ้อมูลัที�ไม่สิามาริถืสัิงเกตั้ได้มาใช้

 (1) การิใช้วิัจำาริณญาณ

       ข้ึ้อมูลัเกี�ย์วักับการิใช้วิัจำาริณญาณในการิป็ฏิิบัติั้ตั้ามนโย์บาย์การิบัญชีซ้ื่�งมีผ่ลักริะทบที�มีนัย์สิำาคัญที�สุิดต่ั้อจำำานวันเงินที�รัิบรู้ิในงบการิเงินป็ริะกอบด้วัย์    

                   หมาย์เหตุั้ข้ึ้อต่ั้อไป็นี�

 (2) ข้ึ้อสิมมติั้แลัะควัามไม่แน่นอนขึ้องการิป็ริะมาณการิ

     ข้ึ้อมูลัเกี�ย์วักับข้ึ้อสิมมติั้แลัะควัามไม่แน่นอนขึ้องการิป็ริะมาณการิ ณ วัันที� 31 ธันวัาคม 2563 ซ้ื่�งมีควัามเสีิ�ย์งอย์่างมีนัย์สิำาคัญที�จำะส่ิงผ่ลัให้ต้ั้องมี

     การิป็รัิบป็รุิงที�มีสิาริะสิำาคัญในมูลัค่าตั้ามบัญชีขึ้องสิินทรัิพัย์์แลัะหนี�สิินในปี็บัญชีถัืดไป็ ได้เปิ็ดเผ่ย์ในหมาย์เหตุั้ข้ึ้อต่ั้อไป็นี�
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3. การิเปลี�ยนแปลงนโยบายบัญชีื่

 ตัั้�งแต่ั้วัันที� 1 มกริาคม 2563 กลุ่ัมบริิษััทได้ถ่ือป็ฏิิบัติั้ตั้ามมาตั้ริฐานการิริาย์งานทางการิเงินกลุ่ัมเคร่ิ�องม่อทางการิเงินแลัะ TFRS 16 เป็็นครัิ�งแริก 

ผลกระทบัจำากการเปลี�ยนิ
แปลงนิโยบัายการบััญชีี หมูายเหตุ

งบัการเงินิรวมู งบัการเงินิเฉพัาะกิจำการ

กำาไรสะสมู กำาไรสะสมู

ณ วัันที� 31 ธันวัาคม 2562 – ตั้ามที�ริาย์งาน 1,650.40 446.00

ลัดลังเน่�องจำาก

การิถ่ือป็ฏิิบัติั้ตั้าม TFRS 16 – สุิทธิภาษีัเงินได้ ขึ้ (47.92) (47.92)

ณ วั็นที� 1 มืกริาคมื 2563 – ปรัิบปรุิงให้ม่ื 1,602.48 398.08

(ก) มืาต์ริฐานการิริายงานทางการิเงินกลุ่มืเคร่ิ�องม่ือทางการิเงิน

(ข) TFRS 16 สัญญาเช่ื่า

     มาตั้ริฐานการิริาย์งานทางการิเงินกลุ่ัมเคร่ิ�องม่อทางการิเงินนี�ให้ข้ึ้อกำาหนดเกี�ย์วักับนิย์ามสิินทรัิพัย์์ทางการิเงินแลัะหนี�สิินทางการิเงินตั้ลัอดจำนการิรัิบรู้ิ  

 การิวััดมูลัค่า การิด้อย์ค่าแลัะการิตัั้ดริาย์การิ ริวัมถ้ืงหลัักการิบัญชีขึ้องอนุพัันธ์แลัะการิบัญชีป้็องกันควัามเสีิ�ย์ง

 กลุ่ัมบริิษััทได้ถ่ือป็ฏิิบัติั้ตั้ามมาตั้ริฐานการิริาย์งานทางการิเงินกลุ่ัมเคร่ิ�องม่อทางการิเงินด้วัย์วิัธีป็รัิบป็รุิงผ่ลักริะทบสิะสิมกับกำาไริสิะสิม ณ วัันที� 1มกริาคม  

 2563 ซื่้�งผ่ลักริะทบไม่มีสิาริะสิำาคัญตั้่อกำาไริสิะสิม ณ วัันที� 1 มกริาคม 2563 ดังนั�น กลัุ่มบริิษััทจำ้งไม่ป็ริับป็ริุงขึ้้อมูลัที�นำาเสินอในป็ี 2562 แลัะไม่นำา

 ข้ึ้อกำาหนดเกี�ย์วักับการิเปิ็ดเผ่ย์ข้ึ้อมูลัตั้ามมาตั้ริฐานการิริาย์งานทางการิเงินที�เกี�ย์วัข้ึ้องกับเคร่ิ�องม่อทางการิเงินมาถ่ือป็ฏิิบัติั้กับข้ึ้อมูลัเป็รีิย์บเทีย์บ

 ตัั้�งแต่ั้วัันที� 1 มกริาคม 2563 กลุ่ัมบริิษััทถ่ือป็ฏิิบัติั้ตั้าม TFRS 16 เป็็นครัิ�งแริกกับสัิญญาที�เคย์ริะบุว่ัาเป็็นสัิญญาเช่าตั้ามมาตั้ริฐานการิบัญชี ฉบับที� 17  

 เร่ิ�อง สัิญญาเช่า (TAS 17) แลัะการิตีั้ควัามมาตั้ริฐานการิริาย์งานทางการิเงิน ฉบับที� 4 เร่ิ�อง การิป็ริะเมินว่ัาข้ึ้อตั้กลังป็ริะกอบด้วัย์สิัญญาเช่าหริ่อไม่  

 (TFRIC 4) ด้วัย์วิัธีป็รัิบป็รุิงย์้อนหลัังโดย์รัิบรู้ิผ่ลักริะทบสิะสิม (Modified retrospective approach)

 เดิมกลัุ่มบริิษััทในฐานะผู่้เช่าจำะริับริู้ริาย์จำ่าย์ภาย์ใตั้้สิัญญาเช่าดำาเนินงานในกำาไริหริ่อขึ้าดทุนโดย์วัิธีเสิ้นตั้ริงตั้ลัอดอาย์ุสิัญญาเช่า ตั้าม TFRS 16 

 กลุ่ัมบริิษััทได้ป็ริะเมินว่ัาสัิญญาเป็็นสัิญญาเช่าหร่ิอป็ริะกอบด้วัย์สัิญญาเช่าหร่ิอไม่ ณ วัันที� 1 มกริาคม 2563 กลุ่ัมบริิษััทรัิบรู้ิสิินทรัิพัย์์สิิทธิการิใช้แลัะ  

 หนี�สิินตั้ามสิัญญาเช่า สิ่งผ่ลัให้ลัักษัณะขึ้องค่าใช้จำ่าย์ที�เกี�ย์วัขึ้้องกับสิัญญาเช่าดังกลั่าวัเป็ลัี�ย์นแป็ลังไป็โดย์กลัุ่มบริิษััทริับริู้ค่าเสิ่�อมริาคาขึ้องสิินทริัพัย์์   

 สิิทธิการิใช้แลัะดอกเบี�ย์จ่ำาย์ขึ้องหนี�สิินตั้ามสัิญญาเช่า 

 ในการิป็ฏิิบัติั้ในช่วังเป็ลีั�ย์นแป็ลังกลุ่ัมบริิษััทได้เล่ัอกใช้ข้ึ้อย์กเว้ันต่ั้อไป็นี� 

 - ไม่รัิบรู้ิสิินทรัิพัย์์สิิทธิการิใช้แลัะหนี�สิินตั้ามสัิญญาเช่าสิำาหรัิบสัิญญาเช่าที�อาย์ุสัิญญาเช่าสิิ�นสุิดภาย์ใน 12 เด่อน  

 - ไม่รัิบรู้ิสิินทรัิพัย์์สิิทธิการิใช้แลัะหนี�สิินตั้ามสัิญญาเช่าสิำาหรัิบสัิญญาเช่าที�สิินทรัิพัย์์อ้างอิงมีมูลัค่าตั้ำ�า  

 - ใช้อัตั้ริาคิดลัดอัตั้ริาเดีย์วัสิำาหรัิบกลุ่ัมสัิญญาเช่าที�มีลัักษัณะคล้ัาย์คล้ังกันอย์่างสิมเหตุั้สิมผ่ลั  

หน่วัย์ : ล้ัานบาท
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 ส่ว็นได�เสียที�ไม่ืมีือำานาจคว็บคุมื

หน่วัย์ : ล้ัานบาท

ผลกระทบัจำากการถืุอปฏิิบััติตามู TFRS 16 งบัการเงินิรวมู / งบัการเงินิเฉพัาะกิจำการ

ณ วั็นที� 1 มืกริาคมื 2563

ลูักหนี�อ่�นลัดลัง (14.34)

ลูักหนี�ตั้ามสัิญญาเช่าเงินทุนเพิั�มข้ึ้�น 373.55

อสัิงหาริิมทรัิพัย์์เพ่ั�อการิลังทุนเพิั�มข้ึ้�น 187.65

หนี�สิินตั้ามสัิญญาเช่าเพิั�มข้ึ้�น (606.76)   

หนี�สิินภาษีัเงินได้ริอการิตัั้ดบัญชีลัดลัง 11.98

กำาไริสิะสิมลัดลัง 47.92

การวัดำมููลค่์าหนีิ�สินิตามูสัญญาเช่ีา งบัการเงินิรวมู / งบัการเงินิเฉพัาะกิจำการ

ภาริะผู่กพัันตั้ามสัิญญาเช่าดำาเนินงานที�เปิ็ดเผ่ย์ไว้ั ณ วัันที� 31 ธันวัาคม 2562 721.73

มูลัค่าปั็จำจุำบันขึ้องค่าเช่าที�คิดลัดโดย์ใช้อัตั้ริาดอกเบี�ย์เงินกู้ย์ม่ส่ิวันเพิั�ม 

ณ วัันที� 1 มกริาคม 2563 606.76

ห้นี�สินต์ามืสัญญาเช่ื่าที�รัิบร้ิ� ณ วั็นที� 1 มืกริาคมื 2563 606.76

อัตั้ริาดอกเบี�ย์เงินกู้ย์ม่ส่ิวันเพิั�มถัืวัเฉลีั�ย์ถ่ืวังนำ�าหนัก (ร้ิอย์ลัะต่ั้อปี็) 2.48

4. นโยบายการิบัญชีื่ที�สำาคัญ

(ก) เกณฑ์์ในการิจัดทำางบการิเงินริว็มื

 งบการิเงินริวัมป็ริะกอบด้วัย์งบการิเงินขึ้องบริิษััท แลัะบริิษััทย์่อย์ (ริวัมกันเรีิย์กว่ัา “กลุ่ัมบริิษััท”)

หน่วัย์ : ล้ัานบาท

 บริิษััทย่อย

 บริิษััทย์่อย์เป็็นกิจำการิที�อย์ู่ภาย์ใต้ั้การิควับคุมขึ้องกลุ่ัมบริิษััท การิควับคุมเกิดข้ึ้�นเม่�อกลุ่ัมบริิษััทเปิ็ดรัิบหร่ิอมีสิิทธิในผ่ลัตั้อบแทนผั่นแป็ริจำากการิเกี�ย์วั 

 ขึ้้องกับกิจำการินั�นแลัะมีควัามสิามาริถืในการิใช้อำานาจำเหน่อกิจำการินั�นทำาให้เกิดผ่ลักริะทบตั้่อจำำานวันเงินผ่ลัตั้อบแทนขึ้องกลัุ่มบริิษััท งบการิเงินขึ้อง

 บริิษััทย์่อย์ได้ริวัมอย์ู่ในงบการิเงินริวัม นับแต่ั้วัันที�มีการิควับคุมจำนถ้ืงวัันที�การิควับคุมสิิ�นสุิดลัง

 ณ วัันที�ซื่่�อธุริกิจำ กลัุ่มบริิษััทวััดมูลัค่าสิ่วันได้เสิีย์ที�ไม่มีอำานาจำควับคุมตั้ามอัตั้ริาสิ่วันได้เสิีย์ในสิินทริัพัย์์สิุทธิที�ได้มาจำากผู่้ถืูกซื่่�อ

 การิเป็ลัี�ย์นแป็ลังสิ่วันได้เสิีย์ในบริิษััทย์่อย์ขึ้องกลัุ่มบริิษััทที�ไม่ทำาให้กลัุ่มบริิษััทสิูญเสิีย์อำานาจำการิควับคุมจำะบันท้กบัญชีโดย์ถื่อเป็็นริาย์การิในสิ่วัน

 ขึ้องเจ้ำาขึ้อง
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 การิตั์ดริายการิในงบการิเงินริว็มื

 (ข) เงินลงทุนในบริิษััทย่อย

 (ค) เคร่ิ�องม่ือทางการิเงิน

 ย์อดคงเหล่ัอแลัะริาย์การิบัญชีริะหว่ัางกิจำการิในกลุ่ัม ริวัมถ้ืงริาย์ได้ หร่ิอค่าใช้จ่ำาย์ที�ย์ังไม่เกิดขึ้้�นจำริิงซื่้�งเป็็นผ่ลัมาจำากริาย์การิริะหวั่างกิจำการิในกลัุ่ม 

 ถืูกตั้ัดริาย์การิในการิจำัดทำางบการิเงินริวัม กำาไริที�ย์ังไม่เกิดขึ้้�นจำริิงซื่้�งเป็็นผ่ลัมาจำากริาย์การิกับบริิษััทริ่วัมแลัะกิจำการิที�ควับคุมริ่วัมกันถืูกตั้ัดริาย์การิ 

 กับเงินลังทุนเท่าที�กลัุ่มบริิษััทมีสิ่วันได้เสิีย์ในกิจำการิที�ถืูกลังทุนนั�น ขึ้าดทุนที�ย์ังไม่เกิดขึ้้�นจำริิงถืูกตั้ัดริาย์การิในลัักษัณะเดีย์วักับกำาไริที�ย์ังไม่เกิดขึ้้�นจำริิง  

 แต่ั้เท่าที�เม่�อไม่มีหลัักฐานการิด้อย์ค่าเกิดข้ึ้�น  

 เงินลังทุนในบริิษััทย่์อย์ในงบการิเงินเฉพัาะกิจำการิขึ้องบริิษััท แสิดงตั้ามวิัธีริาคาทุน

 การิจำำาหน่าย์เงินลังทุนในงบการิเงินเฉพัาะกิจำการิ

 เม่�อมีการิจำำาหน่าย์เงินลังทุน ผ่ลัต่ั้างริะหว่ัางจำำานวันเงินสุิทธิที�ได้รัิบแลัะมูลัค่าตั้ามบัญชี จำะถูืกบันท้กในกำาไริหร่ิอขึ้าดทุน

 ในกริณีที�บริิษััทจำำาหน่าย์บางสิ่วันขึ้องเงินลังทุนที�ถื่ออย์ู่ การิคำานวัณตั้้นทุนสิำาหริับเงินลังทุนที�จำำาหน่าย์ไป็แลัะเงินลังทุนที�ย์ังถื่ออย์ู่ใช้วัิธีถืัวัเฉลัี�ย์ถื่วัง

 นำ�าหนัก ป็รัิบใช้กับมูลัค่าตั้ามบัญชีขึ้องเงินลังทุนที�เหล่ัออย์ู่ทั�งหมด

 นโยบายการิบัญชีื่ที�ถ่ือปฏิิบัติ์ตั์�งแต่์วั็นที� 1 มืกริาคมื 2563
 (ค.1) การิรัิบรู้ิริาย์การิแลัะการิวััดมูลัค่าเม่�อเริิ�มแริก 

 ลูักหนี�การิค้า ตั้ริาสิาริหนี�ที�กลุ่ัมบริิษััทเป็็นผู้่ออก แลัะเจ้ำาหนี�การิค้ารัิบรู้ิริาย์การิเม่�อเริิ�มแริกเม่�อมีการิออกตั้ริาสิาริเหล่ัานั�น สิินทรัิพัย์์ทางการิเงินแลัะ

 หนี�สิินทางการิเงินอ่�น ๆ ทั�งหมดรัิบรู้ิริาย์การิเม่�อเริิ�มแริกเม่�อกลุ่ัมบริิษััทเป็็นคู่สัิญญาตั้ามข้ึ้อกำาหนดขึ้องเคร่ิ�องม่อทางการิเงินนั�น

 สิินทรัิพัย์์ทางการิเงินแลัะหนี�สิินทางการิเงิน (นอกเหน่อจำากลูักหนี�การิค้าที�ไม่มีองค์ป็ริะกอบเกี�ย์วักับการิจัำดหาเงินที�มีนัย์สิำาคัญ หร่ิอวััดมูลัค่าด้วัย์มูลัค่า  

 ย์ุตั้ิธริริมผ่่านกำาไริหริ่อขึ้าดทุน) จำะวััดมูลัค่าเม่�อเริิ�มแริกด้วัย์มูลัค่าย์ุตั้ิธริริมบวักตั้้นทุนการิทำาริาย์การิซื่้�งเกี�ย์วัขึ้้องโดย์ตั้ริงกับการิได้มาหริ่อการิออก

 ตั้ริาสิาริ ลัูกหนี�การิค้าที�ไม่มีองค์ป็ริะกอบเกี�ย์วักับการิจำัดหาเงินที�มีนัย์สิำาคัญวััดมูลัค่าเม่�อเริิ�มแริกด้วัย์ริาคาขึ้องการิทำาริาย์การิ สิินทริัพัย์์ทางการิเงิน  

 แลัะหนี�สิินทางการิเงินที�วััดมูลัค่าด้วัย์มูลัค่าย์ุติั้ธริริมผ่่านกำาไริหร่ิอขึ้าดทุน วััดมูลัค่าเม่�อเริิ�มแริกด้วัย์มูลัค่าย์ุติั้ธริริม

 (ค.2) การิจัำดป็ริะเภทริาย์การิแลัะการิวััดมูลัค่าภาย์หลััง

 สิินทรัิพัย์์ทางการิเงิน - การิจัำดป็ริะเภท

 ณ วัันที�รัิบรู้ิริาย์การิเม่�อเริิ�มแริก สิินทรัิพัย์์ทางการิเงินจำะถูืกจัำดป็ริะเภทริาย์การิตั้ามการิวััดมูลัค่า ได้แก่ การิวััดมูลัค่าด้วัย์ริาคาทุนตัั้ดจำำาหน่าย์ มูลัค่า 

 ย์ุติั้ธริริมผ่่านกำาไริขึ้าดทุนเบ็ดเสิร็ิจำอ่�นหร่ิอมูลัค่าย์ุติั้ธริริมผ่่านกำาไริหร่ิอขึ้าดทุน 

 สิินทริัพัย์์ทางการิเงินจำะไม่ถืูกจำัดป็ริะเภทริาย์การิใหม่ภาย์หลัังการิริับริู้ริาย์การิเม่�อเริิ�มแริกเวั้นแตั้่กลัุ่มบริิษััทมีการิเป็ลัี�ย์นแป็ลังโมเดลัธุริกิจำในการิ

 บริิหาริสิินทรัิพัย์์ทางการิเงิน ในกริณีดังกล่ัาวัสิินทรัิพัย์์ทางการิเงินที�ได้รัิบผ่ลักริะทบทั�งหมดจำะถูืกจัำดป็ริะเภทริาย์การิใหม่โดย์ทันทีเป็็นต้ั้นไป็นับจำากวัันที� 

 มีการิเป็ลีั�ย์นแป็ลังการิจัำดป็ริะเภท 

 สิินทรัิพัย์์ทางการิเงินที�ไม่ได้ถูืกกำาหนดให้วััดมูลัค่าย์ุติั้ธริริมผ่่านกำาไริหร่ิอขึ้าดทุนจำะถูืกวััดมูลัค่าด้วัย์ริาคาทุน ตัั้ดจำำาหน่าย์หากเข้ึ้าเง่�อนไขึ้ทั�งสิองข้ึ้อดัง 

 ต่ั้อไป็นี� 

 - ถ่ือคริองสิินทรัิพัย์์ทางการิเงินนั�นตั้ามโมเดลัธุริกิจำที�มีวััตั้ถุืป็ริะสิงค์เพ่ั�อรัิบกริะแสิเงินสิดตั้ามสัิญญา แลัะ

 - ข้ึ้อกำาหนดตั้ามสัิญญาขึ้องสิินทรัิพัย์์ทางการิเงินซ้ื่�งทำาให้เกิดกริะแสิเงินสิดซ้ื่�งเป็็นการิจ่ำาย์เพีัย์งเงินต้ั้นแลัะดอกเบี�ย์จำากย์อดคงเหลั่อขึ้องเงินตั้้นใน

   วัันที�กำาหนดไว้ั

 ตั้ริาสิาริหนี�ที�ไม่ได้ถูืกกำาหนดให้วััดมูลัค่าย์ุติั้ธริริมผ่่านกำาไริหร่ิอขึ้าดทุนจำะวััดมูลัค่าด้วัย์มูลัค่าย์ุติั้ธริริมผ่่านกำาไริขึ้าดทุนเบ็ดเสิร็ิจำอ่�นได้หากเข้ึ้า

 เง่�อนไขึ้ทั�งสิองข้ึ้อดังต่ั้อไป็นี� 

 - ถ่ือคริองสิินทรัิพัย์์ทางการิเงินนั�นตั้ามโมเดลัธุริกิจำที�มีวััตั้ถุืป็ริะสิงค์เพ่ั�อรัิบกริะแสิเงินสิดตั้ามสัิญญาแลัะเพ่ั�อขึ้าย์สิินทรัิพัย์์ทางการิเงิน แลัะ

 - ข้ึ้อกำาหนดตั้ามสัิญญาขึ้องสิินทรัิพัย์์ทางการิเงินซ้ื่�งทำาให้เกิดกริะแสิเงินสิดซ้ื่�งเป็็นการิจ่ำาย์เพีัย์งเงินต้ั้นแลัะดอกเบี�ย์จำากย์อดคงเหล่ัอขึ้องเงินต้ั้นใน

   วัันที�กำาหนดไว้ั
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 สินทรัิพย์ทางการิเงิน - การิปริะเมิืนโมืเดลธุุริกิจ

 สินทรัิพย์ทางการิเงิน - การิปริะเมิืนว่็ากริะแสเงินสดต์ามืสัญญาเป็นการิจ่ายเพียงเงินต์�นและดอกเบี�ยจากยอดคงเห้ล่อของ 

 เงินต์�นห้ร่ิอไม่ื

 ณ วัันที�ริับริู้ริาย์การิเม่�อเริิ�มแริกขึ้องเงินลังทุนในตั้ริาสิาริทุนที�ไม่ได้ถื่อไวั้เพั่�อค้า กลัุ่มบริิษััทอาจำเลั่อกให้เงินลังทุนดังกลั่าวัแสิดงการิเป็ลัี�ย์นแป็ลังใน  

 มูลัค่าย์ุตั้ิธริริม ในภาย์หลัังในกำาไริขึ้าดทุนเบ็ดเสิริ็จำอ่�น ซื่้�งการิเลั่อกนี�สิามาริถืเลั่อกได้เป็็นริาย์เงินลังทุนแลัะเม่�อเลั่อกแลั้วัไม่สิามาริถืแลั้วัไม่สิามาริถื  

 ย์กเลิักได้ 

 สิินทริัพัย์์ทางการิเงินทั�งหมดที�ไม่ได้จำัดป็ริะเภทให้วััดมูลัค่าด้วัย์ริาคาทุนตั้ัดจำำาหน่าย์หริ่อมูลัค่าย์ุตั้ิธริริมผ่่านกำาไริขึ้าดทุนเบ็ดเสิริ็จำอ่�นตั้ามที�ได้อธิบาย์  

 ไวั้ขึ้้างตั้้นจำะวััดมูลัค่าด้วัย์มูลัค่าย์ุตั้ิธริริมผ่่านกำาไริหริ่อขึ้าดทุน ซื่้�งริวัมถื้งสิินทริัพัย์์อนุพัันธ์ทั�งหมด ณ วัันที�ริับริู้ริาย์การิเม่�อเริิ�มแริก กลัุ่มบริิษััท 

 สิามาริถืเลั่อกให้สิินทริัพัย์์ทางการิเงินที�เขึ้้าขึ้้อกำาหนดในการิวััดมูลัค่าด้วัย์ริาคาทุนตั้ัดจำำาหน่าย์หริ่อมูลัค่าย์ุตั้ิธริริมผ่่านกำาไริขึ้าดทุนเบ็ดเสิริ็จำอ่�นถืูกวััด 

 มูลัค่าด้วัย์มูลัค่าย์ุตั้ิธริริมผ่่านกำาไริหริ่อขึ้าดทุนหากการิกำาหนดดังกลั่าวัช่วัย์ขึ้จำัดหริ่อลัดควัามไม่สิอดคลั้องอย์่างมีนัย์สิำาคัญซื่้�งอาจำเกิดขึ้้�นซื่้�งเม่�อเลั่อก 

 แล้ัวัไม่สิามาริถืย์กเลิักได้

 กลุ่ัมบริิษััทได้ป็ริะเมินโมเดลัธุริกิจำขึ้องสิินทรัิพัย์์ทางการิเงินที�ถ่ือไว้ัในริะดับพัอร์ิตั้โฟัลิัโอ เน่�องจำากเป็็นวิัธีที�ดีที�สุิดที�จำะสิะท้อนวิัธีการิจัำดการิธุริกิจำแลัะ

 เป็็นข้ึ้อมูลัที�นำาเสินอให้แก่ผู้่บริิหาริ ข้ึ้อมูลัที�ใช้ในการิพิัจำาริณาริวัมถ้ืง

 - นโย์บาย์แลัะวััตั้ถืุป็ริะสิงค์ขึ้องพัอริ์ตั้โฟัลัิโอแลัะการิดำาเนินงานตั้ามนโย์บาย์ดังกลั่าวัในทางป็ฏิิบัตั้ิ โดย์เฉพัาะอย์่างย์ิ�งกลัย์ุทธ์ขึ้องผู่้บริิหาริเกี�ย์วักับ

   การิรัิบดอกเบี�ย์รัิบตั้ามสัิญญา การิดำาริงริะดับอัตั้ริาดอกเบี�ย์ การิจัำบคู่ริะหว่ัางริะย์ะเวัลัาขึ้องสิินทริัพัย์์ทางการิเง ินกับริะย์ะเวัลัาขึ้องหนี �สิ ินที �

                 เกี�ย์วัข้ึ้อง หร่ิอกริะแสิเงินสิดออกที�คาดการิณ์หร่ิอรัิบรู้ิกริะแสิ  เงินสิดผ่่านการิขึ้าย์สิินทรัิพัย์์ทางการิเงิน

 - วิัธีการิป็ริะเมินผ่ลัการิดำาเนินงานขึ้องพัอร์ิตั้โฟัลิัโอแลัะการิริาย์งานให้ผู้่บริิหาริขึ้องกลุ่ัมบริิษััท

 - ควัามเสีิ�ย์งที�มีผ่ลักริะทบต่ั้อผ่ลัการิดำาเนินงานขึ้องโมเดลัธุริกิจำ (แลัะสิินทรัิพัย์์ทางการิเงินที�ถ่ือตั้ามโมเดลัธุริกิจำ) แลัะกลัย์ุทธ์ในการิบริิหาริจำัดการิ

   ควัามเสีิ�ย์ง

 - วิัธีการิป็ริะมาณผ่ลัตั้อบแทนให้ผู้่จัำดการิเงินลังทุน (เช่น ผ่ลัตั้อบแทนอ้างอิงจำากมูลัค่าย์ุติั้ธริริมขึ้องสิินทรัิพัย์์ที�บริิหาริจัำดการิหร่ิออ้างอิงตั้ามการิรัิบ

    กริะแสิเงินสิดตั้ามสัิญญา) แลัะควัามถีื� ป็ริิมาณแลัะเวัลัาที�ขึ้าย์ในงวัดก่อน เหตุั้ผ่ลัที�ขึ้าย์แลัะการิคาดการิณ์การิขึ้าย์ในอนาคตั้

 การิโอนสิินทริัพัย์์ทางการิเงินไป็ย์ังบุคคลัที�สิามที�ไม่เข้ึ้าเง่�อนไขึ้การิตั้ัดริาย์การิออกจำากบัญชีจำะไม่ถ่ือเป็็นการิขึ้าย์ซ้ื่�งสิอดคลั้องกับการิริับรู้ิริาย์การิ

 สิินทรัิพัย์์อย่์างต่ั้อเน่�องขึ้องกลุ่ัมบริิษััท

 สิินทรัิพัย์์ทางการิเงินที�ถ่ือไว้ัเพ่ั�อค้าหร่ิอใช้ในการิบริิหาริแลัะป็ริะเมินผ่ลังานด้วัย์มูลัค่าย์ุติั้ธริริมจำะถูืกวััดมูลัค่าด้วัย์มูลัค่าย์ุติั้ธริริมผ่่านกำาไริหร่ิอขึ้าดทุน

 สิำาหรัิบวััตั้ถุืป็ริะสิงค์ขึ้องการิป็ริะเมินนี�

 “เงินต้ั้น” หมาย์ถ้ืง มูลัค่าย์ุติั้ธริริมขึ้องสิินทรัิพัย์์ทางการิเงิน ณ วัันที�รัิบรู้ิริาย์การิเม่�อเริิ�มแริก

 “ดอกเบี�ย์” หมาย์ถ้ืง สิิ�งตั้อบแทนจำากมูลัค่าเงินตั้ามเวัลัาแลัะควัามเสีิ�ย์งด้านเคริดิตั้ที�เกี�ย์วัข้ึ้องกับจำำานวันเงินต้ั้นที�ค้างชำาริะในช่วังริะย์ะเวัลัาใดริะย์ะ  

 เวัลัาหน้�งแลัะควัามเสีิ�ย์งในการิกู้ย์ม่โดย์ทั�วัไป็ แลัะต้ั้นทุน (เช่น ควัามเสีิ�ย์งด้านสิภาพัคล่ัองแลัะค่าใช้จ่ำาย์ในการิบริิหาริ) ริวัมถ้ืงอัตั้ริากำาไริขัึ้�นต้ั้น

 ในการิป็ริะเมินว่ัากริะแสิเงินสิดตั้ามสัิญญาเป็็นการิจ่ำาย์เพีัย์งเงินต้ั้นแลัะดอกเบี�ย์หร่ิอไม่ กลุ่ัมบริิษััทพิัจำาริณาข้ึ้อกำาหนดตั้ามสัิญญาขึ้องเคร่ิ�องม่อทางการิ  

 เงินซ้ื่�ง ริวัมถ้ืงการิป็ริะเมินว่ัาสิินทรัิพัย์์ทางการิเงินป็ริะกอบด้วัย์ข้ึ้อกำาหนดตั้ามสัิญญาที�สิามาริถืเป็ลีั�ย์นแป็ลังริะย์ะเวัลัาแลัะจำำานวันเงินขึ้องกริะแสิเงินสิด  

 ตั้ามสิัญญาซื่้�งอาจำทำา ให้ไม่เข้ึ้าเง่�อนไขึ้ ในการิป็ริะเมิน กลุ่ัมบริิษััทพิัจำาริณาถ้ืง 

 - เหตุั้การิณ์ที�อาจำเกิดข้ึ้�นซ้ื่�งเป็็นเหตุั้ให้มีการิเป็ลีั�ย์นแป็ลังจำำานวันเงินแลัะเวัลัาขึ้องกริะแสิเงินสิด

 - เง่�อนไขึ้ที�อาจำเป็ลัี�ย์นแป็ลังอัตั้ริาดอกเบี�ย์ตั้ามสิัญญา ซื่้�งริวัมถื้งอัตั้ริาดอกเบี�ย์ผ่ันแป็ริ แลัะเง่�อนไขึ้เม่�อสิิทธิเริีย์กริ้องขึ้องกลัุ่มบริิษััทถืูกจำำากัดเฉพัาะ  

   กริะแสิเงินสิด จำากสิินทรัิพัย์์ตั้ามที�กำาหนด (เช่น สิินทรัิพัย์์ทางการิเงินที�ผู้่ให้กู้ไม่มีสิิทธิไล่ัเบี�ย์)

176รายงานิประจำำาปี 2563

บริิษััท ธุนารัิกษ์ัพัฒนาสินทรัิพย์ จำากัด และบริิษััทย่อย

ห้มืายเห้ตุ์ปริะกอบงบการิเงิน

สำาห้รัิบปีสิ�นสุด วั็นที� 31 ธัุนว็าคมื 2563



 สินทรัิพย์ทางการิเงิน - การิวั็ดม้ืลค่าภายห้ลังและกำาไริและขาดทุน 

 ห้นี�สินทางการิเงิน - การิจัดปริะเภทริายการิ การิวั็ดม้ืลค่าในภายห้ลังและกำาไริและขาดทุน

 (ค.3) การิตั์ดริายการิออกจากบัญชีื่

 สินทรัิพย์ทางการิเงิน

สิินทรัิพัย์์ทางการิเงินที�วััดมูลัค่าด้วัย์มูลัค่า        

ย์ุติั้ธริริมผ่่านกำาไริหร่ิอขึ้าดทุน

สิินทริัพัย์์เหลั่านี�วััดมูลัค่าในภาย์หลัังด้วัย์มูลัค่าย์ุตั้ิธริริม กำาไริแลัะขึ้าดทุนสิุทธิริวัมถื้งริาย์ได้ดอกเบี�ย์แลัะเงิน

ปั็นผ่ลัรัิบบันท้กในกำาไริหร่ิอขึ้าดทุน อย่์างไริก็ตั้าม สิำาหรัิบอนุพัันธ์ที�กำาหนดให้เป็็นเคร่ิ�องม่อที�ใช้ในการิป้็องกัน 

ควัามเสีิ�ย์งให้ดูหมาย์เหตุั้ข้ึ้อ 4 (ค.6)

สิินทรัิพัย์์ทางการิเงินที�วััดมูลัค่าด้วัย์

ริาคาทุนตัั้ดจำำาหน่าย์

สิินทรัิพัย์์เหล่ัานี�วััดมูลัค่าในภาย์หลัังด้วัย์ริาคาทุนตัั้ดจำำาหน่าย์โดย์วิัธีอัตั้ริาดอกเบี�ย์ที�แท้จำริิง ริาคาทุนตัั้ดจำำาหน่าย์ 

ลัดลังด้วัย์ผ่ลัขึ้าดทุนจำากการิด้อย์ค่า ริาย์ได้ดอกเบี�ย์ กำาไริแลัะขึ้าดทุนจำากอัตั้ริาแลักเป็ลัี�ย์นแลัะผ่ลัขึ้าดทุน

จำากการิด้อย์ค่าริับริู้ในกำาไริหริ่อขึ้าดทุน กำาไริหริ่อขึ้าดทุนที�เกิดจำากการิตั้ัดริาย์การิออกจำากบัญชีริับริู้ในกำาไริ

หร่ิอขึ้าดทุน

เงินลังทุนในตั้ริาสิาริหนี�ที�วััดมูลัค่าด้วัย์

มูลัค่าย์ุติั้ธริริมผ่่านกำาไริขึ้าดทุนเบ็ดเสิร็ิจำ

อ่�น

สิินทรัิพัย์์เหล่ัานี�วััดมูลัค่าในภาย์หลัังด้วัย์มูลัค่ายุ์ติั้ธริริม ริาย์ได้ดอกเบี�ย์คำานวัณโดย์ใช้วิัธีอัตั้ริาดอกเบี�ย์ที�แท้จำริิง 

กำาไริแลัะขึ้าดทุนจำากอัตั้ริาแลักเป็ลัี �ย์นแลัะ ผ่ลัขึ้าดทุนจำากการิด้อย์ค่าริับริู ้ในกำาไริหริ่อขึ้าดทุน กำาไริ

แลัะขึ้าดทุนสุิทธิอ่�นรัิบรู้ิในกำาไริขึ้าดทุนเบ็ดเสิร็ิจำอ่�นเม่�อมีการิตัั้ดริาย์การิออกจำากบัญชีกำาไริแลัะขึ้าดทุนสิะสิม

ที�รัิบรู้ิในกำาไริขึ้าดทุนเบ็ดเสิร็ิจำอ่�นจำะถูืกจัำดป็ริะเภทริาย์การิใหม่ไป็ยั์งกำาไริหร่ิอขึ้าดทุน

เงินลังทุนในตั้ริาสิาริทุนที�วััดมูลัค่าด้วัย์

มูลัค่าย์ุติั้ธริริมผ่่านกำาไริขึ้าดทุนเบ็ดเสิร็ิจำ

อ่�น

สิินทริัพัย์์เหลั่านี�วััดมูลัค่าในภาย์หลัังด้วัย์มูลัค่าย์ุตั้ิธริริม เงินป็ันผ่ลัริับริู้เป็็นริาย์ได้ในกำาไริหริ่อขึ้าดทุนเวั้นแตั้่

เงินป็ันผ่ลัดังกลั่าวัเป็็นการิค่นทุนขึ้องเงินลังทุน กำาไริแลัะขึ้าดทุนสิุทธิอ่�นริับริู้ในกำาไริขึ้าดทุนเบ็ดเสิริ็จำอ่�นแลัะ 

จำะไม่ถูืกจัำดป็ริะเภทริาย์การิใหม่ไป็ยั์งกำาไริหร่ิอขึ้าดทุน

 หนี�สิินทางการิเงินจัำดป็ริะเภทริาย์การิตั้ามการิวััดมูลัค่าด้วัย์ริาคาทุนตัั้ดจำำาหน่าย์หร่ิอมูลัค่าย์ุติั้ธริริมผ่่านกำาไริหร่ิอขึ้าดทุน หนี�สิินทางการิเงินจำะถูืกจัำด 

 ป็ริะเภทให้ วััดมูลัค่าย์ุตั้ิธริริมผ่่านกำาไริหริ่อขึ้าดทุนหากให้ถื่อไวั้เพั่�อค้า ถื่อเป็็นอนุพัันธ์หริ่อกำาหนดให้วััดมูลัค่าเม่�อเริิ�มแริกด้วัย์วัิธีดังกลั่าวั หนี�สิิน  

 ทางการิเงินที�วััดมูลัค่าด้วัย์มูลัค่าย์ุตั้ิธริริมผ่่านกำาไริหริ่อขึ้าดทุนจำะวััดมูลัค่าด้วัย์มูลัค่าย์ุตั้ิธริริมแลัะริับริู้กำาไริแลัะขึ้าดทุนสิุทธิริวัมถื้งดอกเบี�ย์จำ่าย์ใน  

 กำาไริหริ่อขึ้าดทุน หนี�สิินทางการิเงินอ่�นที� วััดมูลัค่าภาย์หลัังด้วัย์ริาคาทุนตั้ัดจำำาหน่าย์ด้วัย์วัิธีดอกเบี�ย์ที�แท้จำริิง ดอกเบี�ย์จำ่าย์แลัะกำาไริแลัะขึ้าดทุนจำาก 

 อัตั้ริาแลักเป็ลีั�ย์นรัิบรู้ิในกำาไริหร่ิอขึ้าดทุน กำาไริหร่ิอขึ้าดทุนที�เกิดจำากการิตัั้ดริาย์การิออกจำากบัญชีให้รัิบรู้ิในกำาไริหร่ิอขึ้าดทุน (ดูหมาย์เหตุั้ข้ึ้อ 4 (ค.5)       

 สิำาหรัิบหนี�สิินทางการิเงินที�กำาหนดให้เป็็นเคร่ิ�องม่อที�ใช้ในการิป้็องกันควัามเสีิ�ย์ง) 

 กลัุ่มบริิษััทตั้ัดริาย์การิสิินทริัพัย์์ทางการิเงินออกจำากบัญชีเม่�อสิิทธิตั้ามสิัญญาที�จำะได้ริับกริะแสิเงินสิดจำากสิินทริัพัย์์ทางการิเงินหมดอาย์ุหริ่อมีการิ

 โอนสิิทธิในการิริับกริะแสิเงินสิดตั้ามสิัญญาในธุริกริริมซื่้�งควัามเสิี�ย์งแลัะผ่ลัตั้อบแทนขึ้องควัามเป็็นเจำ้าขึ้องเก่อบทั�งหมดขึ้องสิินทริัพัย์์ทางการิเงินได้  

 ถืูกโอนหริ่อในกริณีที�กลัุ่มบริิษััทไม่ได้ทั�งโอนหริ่อคงไวั้ซื่้�งควัามเสิี�ย์งแลัะผ่ลัตั้อบแทนขึ้องควัามเป็็นเจำ้าขึ้องเก่อบทั�งหมดแลัะไม่ได้คงไวั้ซื่้�งการิควับคุม  

 ในสิินทรัิพัย์์ทางการิเงิน 

 กลุ่ัมบริิษััทเข้ึ้าทำาธุริกริริมซ้ื่�งมีการิโอนสิินทรัิพัย์์ที�รัิบรู้ิในงบแสิดงฐานะการิเงินแต่ั้ย์ังคงควัามเสีิ�ย์งแลัะผ่ลัตั้อบแทนขึ้องควัามเป็็นเจ้ำาขึ้องทั�งหมดหร่ิอ

 เก่อบทั�งหมดในสิินทรัิพัย์์ที�โอนหร่ิอบางส่ิวันขึ้องสิินทรัิพัย์์ ในกริณีนี� สิินทรัิพัย์์ที�โอนจำะไม่ถูืกตัั้ดริาย์การิออกจำากบัญชี 
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 กลุ่ัมบริิษััทถ่ืออนุพัันธ์บางริาย์การิเป็็นเคริ่�องม่อป้็องกันควัามเสีิ�ย์งเพ่ั�อการิป้็องกันควัามเสีิ�ย์งในฐานะเป็ิดเงินตั้ริาต่ั้างป็ริะเทศแลัะอัตั้ริาดอกเบี�ย์ 

 อนุพัันธ์แฝ้งแย์กออกจำากสัิญญาหลัักแลัะมีการิบันท้กบัญชีแย์กต่ั้างหาก หากสัิญญาหลัักที�ไม่ใช่สิินทรัิพัย์์ทางการิเงินแลัะเข้ึ้าเง่�อนไขึ้ที�กำาหนดไว้ั

 ณ วัันที�กำาหนดควัามสัิมพัันธ์ขึ้องการิป้็องกันควัามเสีิ�ย์งเป็็นครัิ�งแริก กลุ่ัมบริิษััทได้จัำดทำาเอกสิาริเกี�ย์วักับวััตั้ถุืป็ริะสิงค์ขึ้องการิบริิหาริควัามเสีิ�ย์งแลัะ

 กลัย์ุทธ์ที�ใช้ในการิจำัดการิกับควัามเสิี�ย์ง ควัามสิัมพัันธ์เชิงเศริษัฐกิจำริะหวั่างริาย์การิที�มีการิป็้องกันควัามเสิี�ย์งแลัะเคริ่�องม่อที�ใช้ในการิป็้องกันควัาม  

 เสิี�ย์งริวัมถื้งการิพัิจำาริณาการิเป็ลัี�ย์นแป็ลังในกริะแสิเงินสิดขึ้องริาย์การิที�มีการิป็้องกันควัามเสิี�ย์งแลัะเคริ่�องม่อที�ใช้ในการิป็้องกันควัามเสิี�ย์งวั่าจำะ 

 หักกลับกันหร่ิอไม่ 

 ห้นี�สินทางการิเงิน

 (ค.4) การิหั้กกลบ

 (ค.5) การิป้องกันคว็ามืเสี�ยง

 การิป้องกันคว็ามืเสี�ยงในกริะแสเงินสด

 กลัุ่มบริิษััทตั้ัดริาย์การิหนี�สิินทางการิเงินออกจำากบัญชีเม่�อภาริะผู่กพัันตั้ามสิัญญาสิิ�นสิุดลัง ย์กเลัิก หริ่อหมดอาย์ุ กลัุ่มบริิษััทตั้ัดริาย์การิหนี�สิินทาง 

 การิเงินออกจำากบัญชีหากมีการิเป็ลัี�ย์นแป็ลังเง่�อนไขึ้แลัะกริะแสิเงินสิดจำากการิเป็ลัี�ย์นแป็ลังหนี�สิินมีควัามแตั้กตั้่างอย์่างมีนัย์สิำาคัญโดย์ริับริู้หนี�สิิน  

 ทางการิเงินใหม่ด้วัย์มูลัค่าย์ุติั้ธริริมที�สิะท้อนเง่�อนไขึ้ที�เป็ลีั�ย์นแป็ลังแล้ัวั 

 การิตั้ัดริาย์การิหนี�สิินทางการิเงินออกจำากบัญชีผ่ลัตั้่างริะหวั่างมูลัค่าตั้ามบัญชีที�ตั้ัดริาย์การิแลัะสิิ�งตั้อบแทนที�ตั้้องจำ่าย์(ริวัมถื้งสิินทริัพัย์์ที�ไม่ใช่เงินสิด 

 ที�ได้โอนไป็หร่ิอหนี�สิินที�รัิบมา) รัิบรู้ิในกำาไริหร่ิอขึ้าดทุน 

 สิินทรัิพัย์์ทางการิเงินแลัะหนี�สิินทางการิเงินจำะหักกลับกันเพ่ั�อริาย์งานในงบแสิดงฐานะการิเงินด้วัย์จำำานวันสุิทธก็ต่ั้อเม่�อกลุ่ัมบริิษััทมีสิิทธิบังคับใช้ตั้าม 

 กฎหมาย์ในการิหักกลับจำำานวันเงินที�รัิบรู้ิแลัะกลุ่ัมบริิษััทตัั้�งใจำที�จำะชำาริะด้วัย์จำำานวันเงินสุิทธิ หร่ิอตัั้�งใจำที�จำะรัิบสิินทรัิพัย์์แลัะชำาริะหนี�สิินพัร้ิอมกัน

 เม่�ออนุพัันธ์ถืูกกำาหนดให้เป็็นเคริ่�องม่อที�ใช้ในการิป็้องกันควัามเสิี�ย์งในกริะแสิเงินสิด สิ่วันที�มีป็ริะสิิทธิผ่ลัขึ้องการิเป็ลัี�ย์นแป็ลังในมูลัค่าย์ุตั้ิธริริมขึ้อง

 อนุพัันธ์จำะริับริู้ในกำาไริขึ้าดทุนเบ็ดเสิริ็จำอ่�นแลัะสิะสิมไวั้ในสิำาริองการิป็้องกัน ควัามเสิี�ย์ง สิ่วันที�มีป็ริะสิิทธิผ่ลัขึ้องการิเป็ลัี�ย์นแป็ลังในมูลัค่าย์ุตั้ิธริริม  

 ขึ้องอนุพัันธ์ที�ริับริู้ในกำาไริขึ้าดทุนเบ็ดเสิริ็จำอ่�นนั�นจำำากัดเพัีย์งผ่ลัสิะสิมขึ้องการิเป็ลัี�ย์นแป็ลังในมูลัค่าย์ุตั้ิธริริมขึ้องริาย์การิที�มีการิป็้องกันควัามเสิี�ย์ง  

 เท่านั�น ซ้ื่�งพิัจำาริณาโดย์ใช้มูลัค่าปั็จำจุำบันนับจำากวัันที�เริิ�มต้ั้นการิป้็องกันควัามเสีิ�ย์ง การิเป็ลีั�ย์นแป็ลังในมูลัค่าย์ุติั้ธริริมขึ้องอนุพัันธ์ส่ิวันที�ไม่มีป็ริะสิิทธิผ่ลั 

 จำะรัิบรู้ิทันทีในกำาไริหร่ิอขึ้าดทุน 

 กลุ่ัมบริิษััทกำาหนดให้การิเป็ลีั�ย์นแป็ลังในมูลัค่ายุ์ติั้ธริริมขึ้องริาคาปั็จำจุำบัน (Spot element) ขึ้องสัิญญาซ่ื่�อขึ้าย์เงินตั้ริาต่ั้างป็ริะเทศล่ัวังหน้าเป็็นเคร่ิ�องม่อ 
 ที�ใช้ป้็องกันควัามเสีิ�ย์งสิำาหรัิบควัามสัิมพัันธ์ในการิป้็องกันควัามเสีิ�ย์งในกริะแสิเงินสิด การิเป็ลีั�ย์นแป็ลังในมูลัค่ายุ์ติั้ธริริมขึ้ององค์ป็ริะกอบริาคาล่ัวังหน้า  

 ขึ้องสัิญญาซ่ื่�อขึ้าย์เงินตั้ริาต่ั้างป็ริะเทศล่ัวังหน้าบันท้กบัญชีแย์กต่ั้างหากในส่ิวันขึ้องต้ั้นทุนการิป้็องกันควัามเสีิ�ย์งรัิบรู้ิในสิำาริองต้ั้นทุนการิป้็องกันควัาม 

 เสีิ�ย์งในส่ิวันขึ้องเจ้ำาขึ้อง

 เม่�อป็้องกันควัามเสิี�ย์งริาย์การิคาดการิณ์สิ่งผ่ลัให้เกิดการิริับริู้ริาย์การิที�ไม่ใช่ริาย์การิทางการิเงินในภาย์หลัังเช่นสิินค้าคงเหลั่อ จำำานวันเงินที�สิะสิมไวั้

 ในสิำาริองการิป้็องกันควัามเสีิ�ย์งแลัะสิำาริองต้ั้นทุนการิป้็องกันควัามเสีิ�ย์งจำะนำาไป็ริวัมเป็็นต้ั้นทุนเม่�อเริิ�มแริกขึ้องริาย์การิที�ไม่ใช่ริาย์การิทางการิเงินเม่�อ 

 รัิบรู้ิริาย์การิดังกล่ัาวั 

 สิำาหริับการิป็้องกันควัามเสิี�ย์งริาย์การิคาดการิณ์อ่�นจำำานวันเงินที�สิะสิมไวั้ในสิำาริองการิป็้องกันควัามเสิี�ย์งแลัะสิำาริองตั้้นทุนการิป็้องกันควัามเสิี�ย์งจำะ

 ได้รัิบการิจัำดป็ริะเภทริาย์การิใหม่ไป็ยั์งกำาไริหร่ิอขึ้าดทุนในงวัดเดีย์วักันหร่ิอริะหว่ัางงวัดที�กริะแสิเงินสิดที�คาดการิณ์ซ้ื่�งได้รัิบการิป้็องกันควัามเสีิ�ย์งกริะทบ 

 กำาไริหร่ิอขึ้าดทุน

 เม่�อการิป้็องกันควัามเสีิ�ย์งไม่เข้ึ้าเง่�อนไขึ้ขึ้องการิบัญชีป้็องกันควัามเสีิ�ย์งอีกต่ั้อไป็หร่ิอเคร่ิ�องม่อที�ใช้ป้็องกันควัามเสีิ�ย์งถูืกขึ้าย์ หมดอายุ์ ถูืกย์กเลิัก หร่ิอ

 ถูืกใช้สิิทธิ การิบัญชีป้็องกันควัามเสีิ�ย์งจำะถูืกย์กเลิักทันทีเป็็นต้ั้นไป็ เม่�อการิบัญชีป้็องกันควัามเสีิ�ย์งในกริะแสิเงินสิดถูืกย์กเลิัก จำำานวันเงินที�สิะสิมในสิำาริอง  

 การิป็้องกันควัามเสิี�ย์งจำะย์ังคงอย์ู่ในสิ่วันขึ้องเจำ้าขึ้องจำนกริะทั�งมีการิริับริู้ริาย์การิที�ไม่ใช่ตั้ัวัเงินจำากริาย์การิป็้องกันควัามเสิี�ย์งดังกลั่าวั จำำานวันเงินที�  

 สิะสิมดังกล่ัาวัจำะริวัมเป็็นต้ั้นทุนในการิรัิบรู้ิริาย์การิเม่�อเริิ�มแริกขึ้องริาย์การิที�ไม่ใช่ตัั้วัเงิน สิำาหรัิบการิป้็องกันควัามเสีิ�ย์งในกริะแสิเงินสิดอ่�น จำำานวันเงิน 

 ที�สิะสิมจำะถูืกจัำดป็ริะเภทริาย์การิใหม่ไป็ยั์งกำาไริหร่ิอขึ้าดทุนในงวัดเดีย์วักันหร่ิอริะหว่ัางงวัดที�กริะแสิเงินสิดในอนาคตั้ที�คาดการิณ์ซ้ื่�งได้รัิบการิป้็องกัน 

 ควัามเสีิ�ย์งกริะทบกำาไริหร่ิอขึ้าดทุน 

 หากกริะแสิเงินสิดในอนาคตั้ที�มีการิป็้องกันควัามเสิี�ย์งมีการิคาดการิณ์วั่าจำะไม่เกิดขึ้้�นอีกตั้่อไป็ จำำานวันเงินที�สิะสิมไวั้ในสิำาริองการิป็้องกันควัามเสิี�ย์ง

 แลัะสิำาริองต้ั้นทุนการิป้็องกันควัามเสีิ�ย์งจำะได้รัิบการิจัำดป็ริะเภทริาย์การิใหม่ไป็ยั์งกำาไริหร่ิอขึ้าดทุนทันที
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 นโยบายการิบัญชีื่ที�ถ่ือปฏิิบัติ์ก่อนวั็นที� 1 มืกริาคมื 2563

 เงินลงทุนในต์ริาสาริทุนอ่�น

 การิจำาห้น่ายเงินลงทุน

 (ง) เงินสดและริายการิเทียบเท่าเงินสด

 (จ) ล้กห้นี�การิค�า ล้กห้นี�อ่�นและสินทรัิพย์ที�เกิดจากสัญญา

 (ฉ) สินค�าคงเห้ล่อ

 เม่�อมีการิจำำาหน่าย์เงินลังทุน ผ่ลัต่ั้างริะหว่ัางจำำานวันเงินสุิทธิที�ได้รัิบแลัะมูลัค่าตั้ามบัญชีแลัะริวัมถ้ืงกำาไริหร่ิอขึ้าดทุนสิะสิมจำากการิตีั้ริาคาหลัักทรัิพัย์์ที�

 เกี�ย์วัข้ึ้องที�เคย์บันท้กในส่ิวันขึ้องผู้่ถ่ือหุ้นจำะถูืกบันท้กในกำาไริหร่ิอขึ้าดทุน

 ในกริณีที�กลัุ่มบริิษััทจำำาหน่าย์บางสิ่วันขึ้องเงินลังทุนที�ถื่ออย์ู่ การิคำานวัณตั้้นทุนสิำาหริับเงินลังทุนที�จำำาหน่าย์ไป็แลัะเงินลังทุนที�ย์ังถื่ออย์ู่ใช้วัิธีถืัวัเฉลัี�ย์

 ถ่ืวังนำ�าหนัก ป็รัิบใช้กับมูลัค่าตั้ามบัญชีขึ้องเงินลังทุนที�เหล่ัออย์ู่ทั�งหมด 

 เงินสิดแลัะริาย์การิเทีย์บเท่าเงินสิดในงบกริะแสิเงินสิดป็ริะกอบด้วัย์ ย์อดเงินสิด ย์อดเงินฝ้ากธนาคาริป็ริะเภทเผ่่�อเริีย์ก แลัะเงินลังทุนริะย์ะสิั�นที�มี 

 สิภาพัคล่ัองสูิง

 ลัูกหนี�ริับริู้เม่�อกลัุ่มบริิษััทมีสิิทธิที�ป็ริาศจำากเง่�อนไขึ้ในการิได้ริับสิิ�งตั้อบแทนตั้ามสิัญญา หากกลัุ่มบริิษััทริับริู้ริาย์ได้ก่อนที�จำะมีสิิทธิที�ป็ริาศจำากเง่�อนไขึ้  

 ในการิได้ริับสิิ�งตั้อบแทน จำำานวันสิิ�งตั้อบแทนนั�นจำะรัิบรู้ิเป็็นสิินทรัิพัย์์ที�เกิดจำากสัิญญา

 ลัูกหนี�วััดมูลัค่าด้วัย์ริาคาขึ้องริาย์การิหักค่าเผ่่�อผ่ลัขึ้าดทุนด้านเคริดิตั้ที�คาดวั่าจำะเกิดขึ้้�น (2562: ค่าเผ่่�อหนี�สิงสิัย์จำะสิูญ) ซื่้�งป็ริะเมินโดย์การิวัิเคริาะห์ 

 ป็ริะวััตั้ิการิชำาริะหนี� แลัะการิคาดการิณ์เกี�ย์วักับการิชำาริะหนี�ในอนาคตั้ขึ้องลูักค้า หนี�สูิญจำะถูืกตัั้ดจำำาหน่าย์เม่�อเกิดข้ึ้�น

 สิินทรัิพัย์์ที�เกิดจำากสัิญญาวััดมูลัค่าด้วัย์มูลัค่าขึ้องสิิ�งตั้อบแทนที�กลุ่ัมบริิษััทคาดว่ัาจำะได้รัิบหักขึ้าดทุนจำากการิด้อย์ค่า

 ตั้ริาสิาริทุนซื่้�งเป็็นหลัักทริัพัย์์ในควัามตั้้องการิขึ้องตั้ลัาดซื่้�งถื่อไวั้เพั่�อค้า จำัดป็ริะเภทเป็็นสิินทริัพัย์์หมุนเวัีย์นแลัะแสิดงในมูลัค่าย์ุตั้ิธริริม กำาไริหริ่อ  

 ขึ้าดทุนจำากการิตีั้ ริาคาหลัักทรัิพัย์์ได้บันท้กในกำาไริหร่ิอขึ้าดทุน

 ตั้ริาสิาริทุนซ้ื่�งเป็็นหลัักทรัิพัย์์ในควัามต้ั้องการิขึ้องตั้ลัาด นอกเหน่อจำากที�ถ่ือไว้ัเพ่ั�อค้าหร่ิอตัั้�งใจำถ่ือไว้ัจำนคริบกำาหนดจัำดป็ริะเภทเป็็นเงินลังทุนเผ่่�อขึ้าย์    

 ภาย์หลัังการิรัิบรู้ิมูลัค่าในครัิ�งแริกเงินลังทุนเผ่่�อขึ้าย์แสิดงในมูลัค่าย์ุติั้ธริริม แลัะการิเป็ลีั�ย์นแป็ลังที�ไม่ใช่ผ่ลัขึ้าดทุนจำากการิด้อย์ค่าแลัะผ่ลัต่ั้างจำากสิกุลั 

 เงินตั้ริาตั้่างป็ริะเทศขึ้องริาย์การิที�เป็็นตั้ัวัเงิน บันท้กโดย์ตั้ริงในสิ่วันขึ้องผู่้ถื่อหุ้น สิ่วันผ่ลัขึ้าดทุนจำากการิด้อย์ค่าแลัะผ่ลัตั้่างจำากการิแลักเป็ลัี�ย์นเงิน  

 ตั้ริาต่ั้างป็ริะเทศรัิบรู้ิในกำาไริหร่ิอขึ้าดทุน เม่�อมีการิตัั้ดจำำาหน่าย์เงินลังทุน จำะรัิบรู้ิผ่ลักำาไริหร่ิอขึ้าดทุนสิะสิมที�เคย์บันท้กในส่ิวันขึ้องผู้่ถ่ือหุ้นโดย์ตั้ริงเข้ึ้า 

 กำาไริหร่ิอขึ้าดทุน ในกริณีที�เป็็นเงินลังทุนป็ริะเภทที�มีดอกเบี�ย์ จำะต้ั้องบันท้กดอกเบี�ย์ในกำาไริหร่ิอขึ้าดทุนโดย์วิัธีอัตั้ริาดอกเบี�ย์ที�แท้จำริิง

 เงินลังทุนในตั้ริาสิาริทุนซ้ื่�งไม่ใช่หลัักทรัิพัย์์ในควัามต้ั้องการิขึ้องตั้ลัาดแสิดงในริาคาทุนหักขึ้าดทุนจำากการิด้อย์ค่า

 มูลัค่าย์ุติั้ธริริมขึ้องเคร่ิ�องม่อทางการิเงินสิำาหรัิบหลัักทรัิพัย์์เพ่ั�อค้าแลัะหลัักทรัิพัย์์เผ่่�อขึ้าย์จำะใช้ริาคาเสินอซ่ื่�อ ณ วัันที�ริาย์งาน

 สิินค้าคงเหล่ัอวััดมูลัค่าด้วัย์ริาคาทุนหร่ิอมูลัค่าสุิทธิที�จำะได้รัิบแล้ัวัแต่ั้ริาคาใดจำะตั้ำ�ากว่ัา

 ตั้้นทุนขึ้องสิินค้าคำานวัณโดย์ใช้วัิธีเขึ้้าก่อนออกก่อน ตั้้นทุนสิินค้าป็ริะกอบด้วัย์ริาคาทุนที�ซื่่�อ ตั้้นทุนแป็ลังสิภาพัหริ่อตั้้นทุนอ่�นเพั่�อให้สิินค้าอย์ู่ใน 

 สิถืานที�แลัะสิภาพัปั็จำจุำบัน

 มูลัค่าสุิทธิที�จำะได้รัิบเป็็นการิป็ริะมาณริาคาที�คาดว่ัาจำะขึ้าย์ได้จำากการิดำาเนินธุริกิจำตั้ามป็กติั้หักด้วัย์ค่าใช้จ่ำาย์ที�จำำาเป็็นโดย์ป็ริะมาณในการิผ่ลิัตั้ให้เสิร็ิจำ 

 แลัะพัร้ิอมที�จำะขึ้าย์
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 (ชื่) อสังห้าริิมืทรัิพย์เพ่�อการิลงทุน

 การิรัิบร้ิ�และการิวั็ดม้ืลค่า

 (ซ) อาคาริและอุปกริณ์

 อสัิงหาริิมทรัิพัย์์เพ่ั�อการิลังทุน ได้แก่อสัิงหาริิมทรัิพัย์์ที�ถ่ือไว้ัเป็็นสิินทรัิพัย์์สิิทธิการิใช้แลัะอสัิงหาริิมทรัิพัย์์ที�ถ่ือโดย์กลุ่ัมบริิษััท ถ่ือคริองเพ่ั�อหาป็ริะโย์ชน์ 

 จำากริาย์ได้ค่าเช่าหร่ิอจำากมูลัค่าที�เพิั�มข้ึ้�นหร่ิอทั�งสิองอย่์าง ทั�งนี�ไม่ได้มีไว้ัเพ่ั�อขึ้าย์ตั้ามป็กติั้ธุริกิจำหร่ิอใช้ในการิผ่ลิัตั้หร่ิอจัำดหาสิินค้าหร่ิอให้บริิการิหร่ิอใช้ 

 ในการิบริิหาริงาน

 อสัิงหาริิมทรัิพัย์์เพ่ั�อการิลังทุนวััดมูลัค่าด้วัย์ริาคาทุนหักค่าเส่ิ�อมริาคาสิะสิมแลัะขึ้าดทุนจำากการิด้อย์ค่า 

 ต้ั้นทุนริวัมค่าใช้จ่ำาย์ทางตั้ริงเพ่ั�อให้ได้มาซ้ื่�งอสัิงหาริิมทรัิพัย์์เพ่ั�อการิลังทุน ต้ั้นทุนการิก่อสิร้ิางที�กิจำการิก่อสิร้ิางเองริวัมถ้ืงต้ั้นทุนวััตั้ถุืดิบ ค่าแริงทางตั้ริง 

 แลัะต้ั้นทุนทางตั้ริงอ่�นเพ่ั�อให้อสัิงหาริิมทรัิพัย์์เพ่ั�อการิลังทุนอย์ู่ในสิภาพัพัร้ิอมใช้งานแลัะริวัมถ้ืงต้ั้นทุนการิกู้ย์่ม

 กำาไริหริ่อขึ้าดทุนจำากการิจำำาหน่าย์อสิังหาริิมทริัพัย์์เพั่�อการิลังทุนค่อผ่ลัตั้่างริะหวั่างสิิ�งตั้อบแทนสิุทธิที�ได้ริับจำากการิจำำาหน่าย์กับมูลัค่าตั้ามบัญชีขึ้อง   

 อสัิงหาริิมทรัิพัย์์เพ่ั�อการิลังทุนโดย์รัิบรู้ิในกำาไริหร่ิอขึ้าดทุน 

 ค่าเสิ่�อมริาคาจำะบันท้กในกำาไริหริ่อขึ้าดทุน ซื่้�งคำานวัณโดย์วัิธีเสิ้นตั้ริงตั้ามอาย์ุการิให้ป็ริะโย์ชน์โดย์ป็ริะมาณขึ้องสิินทริัพัย์์แตั้่ลัะริาย์การิ ป็ริะมาณ

 การิอาย์ุการิให้ป็ริะโย์ชน์ขึ้องสิินทรัิพัย์์แสิดงได้ดังนี�

สิิทธิการิใช้ที�ดิน  4 - 17 ปี็

อาคาริแลัะส่ิวันป็รัิบป็รุิง 5 - 30 ปี็

งานริะบบป็ริะกอบอาคาริ 5 - 15 ปี็

ส่ิวันป็รัิบป็รุิงอาคาริ อุป็กริณ์แลัะครุิภัณฑ์์ 5 - 20 ปี็

 อาคาริแลัะอุป็กริณ์วััดมูลัค่าด้วัย์ริาคาทุนสุิทธิจำากค่าเส่ิ�อมริาคาสิะสิมแลัะขึ้าดทุนจำากการิด้อย์ค่าสิะสิม 

 ริาคาทุนริวัมถื้งตั้้นทุนทางตั้ริงที�เกี�ย์วัขึ้้องกับการิได้มาขึ้องสิินทริัพัย์์ ตั้้นทุนขึ้องการิก่อสิริ้างสิินทริัพัย์์ที�กลัุ่มบริิษััทก่อสิริ้างเอง ริวัมถื้งตั้้นทุนขึ้องวััสิดุ  

 แริงงานทางตั้ริง แลัะตั้้นทุนทางตั้ริงอ่�น ๆ ที�เกี�ย์วัขึ้้องกับการิจำัดหาสิินทริัพัย์์เพั่�อให้สิินทริัพัย์์นั�นอย์ู่ในสิภาพัที�พัริ้อมจำะใช้งานได้ตั้ามวััตั้ถืุป็ริะสิงค์  

 ต้ั้นทุนในการิร่ิ�อถือน การิขึ้นย้์าย์ การิบูริณะสิถืานที�ตัั้�งขึ้องสิินทรัิพัย์์แลัะต้ั้นทุนการิกู้ย่์ม สิำาหรัิบเคร่ิ�องม่อที�ควับคุมโดย์ลิัขึ้สิิทธิ�ซื่อฟัต์ั้แวัร์ิซ้ื่�งไม่สิามาริถื 

 ทำางานได้โดย์ป็ริาศจำากลิัขึ้สิิทธิ�ซื่อฟัต์ั้แวัร์ินั�นให้ถ่ือว่ัา ลิัขึ้สิิทธิ�ซื่อฟัต์ั้แวัร์ิดังกล่ัาวัเป็็นส่ิวันหน้�งขึ้องอุป็กริณ์ 

 สิ่วันป็ริะกอบขึ้องริาย์การิอาคาริแลัะอุป็กริณ์แตั้่ลัะริาย์การิที�มีอาย์ุการิให้ป็ริะโย์ชน์ไม่เท่ากันตั้้องบันท้กแตั้่ลัะสิ่วันป็ริะกอบที�มีนัย์สิำาคัญแย์กตั้่าง 

 หากจำากกัน 

 กำาไริหริ่อขึ้าดทุนจำากการิจำำาหน่าย์อาคาริแลัะอุป็กริณ์ ค่อผ่ลัตั้่างริะหวั่างสิิ�งตั้อบแทนสิุทธิที�ได้ริับจำากการิจำำาหน่าย์กับมูลัค่าตั้ามบัญชีขึ้องอาคาริแลัะ 

 อุป็กริณ์ โดย์รัิบรู้ิในกำาไริหร่ิอขึ้าดทุน 

 กลุ่ัมบริิษััทไม่คิดค่าเส่ิ�อมริาคาสิำาหรัิบที�ดินแลัะสิินทรัิพัย์์ที�อย์ู่ริะหว่ัางการิก่อสิร้ิางแลัะติั้ดตัั้�ง

 สินทรัิพย์ที�เป็นกริริมืสิทธิุ�ของกลุ่มืบริิษััท
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 ต์�นทุนที�เกิดขึ�นในภายห้ลัง

 ต้ั้นทุนในการิเป็ลีั�ย์นแทนส่ิวันป็ริะกอบจำะรัิบรู้ิเป็็นส่ิวันหน้�งขึ้องมูลัค่าตั้ามบัญชีขึ้องริาย์การิอาคาริแลัะอุป็กริณ์ ถ้ืามีควัามเป็็นไป็ได้ค่อนข้ึ้างแน่ที�กลุ่ัม 

 บริิษััทจำะได้ริับป็ริะโย์ชน์เชิงเศริษัฐกิจำในอนาคตั้จำากริาย์การินั�น แลัะสิามาริถืวััดมูลัค่าตั้้นทุนขึ้องริาย์การินั�นได้อย์่างน่าเช่�อถื่อ ชิ�นส่ิวันที�ถูืกเป็ลีั�ย์น  

 แทนจำะถูืกตัั้ดจำำาหน่าย์ตั้ามมูลัค่าตั้ามบัญชี ต้ั้นทุนที�เกิดข้ึ้�นในการิซ่ื่อมบำารุิงอาคาริแลัะอุป็กริณ์ที�เกิดข้ึ้�นเป็็นป็ริะจำำาจำะรัิบรู้ิในกำาไริหร่ิอขึ้าดทุนเม่�อเกิดข้ึ้�น

 ค่าเส่ิ�อมริาคาคำานวัณจำากมูลัค่าเส่ิ�อมสิภาพัขึ้องริาย์การิอาคาริแลัะอุป็กริณ์ ซ้ื่�งป็ริะกอบด้วัย์ริาคาทุนขึ้องสิินทรัิพัย์์หร่ิอต้ั้นทุนในการิเป็ลีั�ย์นแทนอ่�นหัก 

 ด้วัย์มูลัค่าคงเหล่ัอขึ้องสิินทรัิพัย์์

 ค่าเส่ิ�อมริาคาบันท้กในกำาไริหร่ิอขึ้าดทุนคำานวัณโดย์วิัธีเส้ินตั้ริงตั้ามเกณฑ์์อายุ์การิให้ป็ริะโย์ชน์โดย์ป็ริะมาณขึ้องส่ิวันป็ริะกอบขึ้องสิินทรัิพัย์์แต่ั้ลัะริาย์การิ  

 ป็ริะมาณการิอาย์ุการิให้ป็ริะโย์ชน์ขึ้องสิินทรัิพัย์์แสิดงได้ดังนี�

 ค่าเส่�อมืริาคา

เคร่ิ�องม่อเคร่ิ�องใช้ 2 - 5 ปี็

อาคาริสิำานักงาน  5 - 20 ปี็

อุป็กริณ์เคร่ิ�องใช้สิำานักงาน 3 - 7 ปี็

คอมพิัวัเตั้อร์ิแลัะอุป็กริณ์ 2 - 5 ปี็

เคร่ิ�องตั้กแต่ั้ง 5 - 7 ปี็

ย์านพัาหนะ 5 ปี็

 กลุ่ัมบริิษััทไม่คิดค่าเส่ิ�อมริาคาสิำาหรัิบสิินทรัิพัย์์ที�อย์ู่ริะหว่ัางการิก่อสิร้ิางแลัะติั้ดตัั้�ง

 วิัธีการิคิดค่าเส่ิ�อมริาคา อายุ์การิให้ป็ริะโย์ชน์ขึ้องสิินทรัิพัย์์แลัะมูลัค่าคงเหล่ัอถูืกทบทวันอย่์างน้อย์ที�สุิดทุกสิิ�นริอบปี็บัญชีแลัะป็รัิบป็รุิงตั้ามควัามเหมาะสิม

 สิินทรัิพัย์์ไม่มีตัั้วัตั้นที�กลุ่ัมบริิษััทซ่ื่�อมาแลัะมีอายุ์การิใช้งานจำำากัด วััดมูลัค่าด้วัย์ริาคาทุนสุิทธิจำากค่าตัั้ดจำำาหน่าย์สิะสิมแลัะผ่ลัขึ้าดทุนจำากการิด้อย์ค่าสิะสิม

 ริาย์จำ่าย์ภาย์หลัังการิริับริู้ริาย์การิจำะริับริู้เป็็นสิินทริัพัย์์เม่�อก่อให้เกิดป็ริะโย์ชน์เชิงเศริษัฐกิจำในอนาคตั้ โดย์ริวัมเป็็นตั้้นทุนขึ้องสิินทริัพัย์์ที�เกี�ย์วัขึ้้องนั�น  

 ค่าใช้จ่ำาย์อ่�นริวัมถ้ืงค่าควัามนิย์มแลัะตั้ริาผ่ลิัตั้ภัณฑ์์ที�เกิดข้ึ้�นภาย์ในรัิบรู้ิในกำาไริหร่ิอขึ้าดทุนเม่�อเกิดข้ึ้�น

 ค่าตัั้ดจำำาหน่าย์คำานวัณจำากริาคาทุนขึ้องสิินทรัิพัย์์หร่ิอจำำานวันอ่�นที�ใช้แทนริาคาทุนหักด้วัย์มูลัค่าคงเหล่ัอ

 ค่าตัั้ดจำำาหน่าย์รัิบรู้ิในกำาไริหร่ิอขึ้าดทุนโดย์วิัธีเส้ินตั้ริงซ้ื่�งโดย์ส่ิวันใหญ่จำะสิะท้อนรูิป็แบบที�คาดว่ัาจำะได้รัิบป็ริะโย์ชน์เชิงเศริษัฐกิจำในอนาคตั้จำากสิินทรัิพัย์์  

 นั�นตั้ามริะย์ะเวัลัาที�คาดว่ัาจำะได้รัิบป็ริะโย์ชน์จำากสิินทรัิพัย์์ไม่มีตัั้วัตั้นซ้ื่�งไม่ริวัมค่าควัามนิย์ม โดย์เริิ�มตัั้ดจำำาหน่าย์สิินทรัิพัย์์ไม่มีตัั้วัตั้นเม่�อสิินทรัิพัย์์นั�น    

 พัริ้อมที�จำะให้ป็ริะโย์ชน์ ริะย์ะเวัลัาที�คาดว่ัาจำะได้รัิบป็ริะโย์ชน์แสิดงได้ดังนี� 

 (ฌ) สินทรัิพย์ไม่ืมีืตั์ว็ต์น

 ริายจ่ายภายห้ลังการิรัิบร้ิ�ริายการิ

 ค่าตั์ดจำาห้น่าย  
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บริิษััท ธุนารัิกษ์ัพัฒนาสินทรัิพย์ จำากัด และบริิษััทย่อย

ห้มืายเห้ตุ์ปริะกอบงบการิเงิน

สำาห้รัิบปีสิ�นสุด วั็นที� 31 ธัุนว็าคมื 2563



 ค่าลิขสิทธิุ�ซอฟต์์แว็ร์ิ     3 - 10 ปี

 วิัธีการิตัั้ดจำำาหน่าย์ ริะย์ะเวัลัาที�คาดว่ัาจำะได้รัิบป็ริะโย์ชน์ แลัะมูลัค่าคงเหล่ัอ จำะได้รัิบการิทบทวันทุกสิิ�นริอบปี็บัญชีแลัะป็รัิบป็รุิงตั้ามควัามเหมาะสิม

 นโยบายการิบัญชีื่ที�ถ่ือปฏิิบัติ์ตั์�งแต่์วั็นที� 1 มืกริาคมื 2563

 (ญ) สัญญาเช่ื่า

 ในฐานะผู้้�เช่ื่า

 ในฐานะผู้้�ให้�เช่ื่า

 ณ วัันเริิ�มต้ั้นขึ้องสัิญญา กลุ่ัมบริิษััทจำะป็ริะเมินว่ัาสัิญญาเป็็นสัิญญาเช่าหร่ิอป็ริะกอบด้วัย์สัิญญาเช่าหร่ิอไม่ กลุ่ัมบริิษััทนำาคำานิย์ามขึ้องสัิญญาเช่าตั้าม  

 TFRS 16 มาใช้ในการิป็ริะเมินว่ัาสัิญญานั�นให้สิิทธิในการิควับคุมการิใช้สิินทรัิพัย์์ที�ริะบุหร่ิอไม่

 ณ วัันที�สัิญญาเช่าเริิ�มมีผ่ลัหร่ิอวัันที�มีการิเป็ลีั�ย์นแป็ลังสัิญญาเช่า สัิญญาที�มีส่ิวันป็ริะกอบที�เป็็นสัิญญาเช่า กลุ่ัมบริิษััท จำะปั็นส่ิวันสิิ�งตั้อบแทนที�ต้ั้องจ่ำาย์ 

 ตั้ามสิัญญาให้กับแตั้่ลัะสิ่วันป็ริะกอบขึ้องสิัญญาเช่าตั้ามเกณฑ์์ริาคาขึ้าย์ที�เป็็นเอกเทศสิำาหริับสิัญญาเช่าอสิังหาริิมทริัพัย์์กลัุ่มบริิษััทเลั่อกที�จำะไม่แย์ก  

 ส่ิวันป็ริะกอบที�ไม่เป็็นการิเช่าแลัะรัิบรู้ิสัิญญาเช่าแลัะส่ิวันป็ริะกอบที�ไม่เป็็นการิเช่าเป็็นสัิญญาเช่าเพีัย์งอย์่างเดีย์วั 

 กลัุ่มบริิษััทริับริู้สิินทริัพัย์์สิิทธิการิใช้แลัะหนี�สิินตั้ามสิัญญาเช่า ณ วัันที�สิัญญาเช่าเริิ�มมีผ่ลั ย์กเวั้นสิัญญาเช่าซื่้�งสิินทริัพัย์์มีมูลัค่าตั้ำ�าหริ่อสิัญญาเช่าริะย์ะ 

 สัิ�นจำะรัิบรู้ิเป็็นค่าใช้จ่ำาย์โดย์วิัธีเส้ินตั้ริงตั้ลัอดอาย์ุสัิญญาเช่า

 สิินทริัพัย์์สิิทธิการิใช้วััดมูลัค่าด้วัย์ริาคาทุนหักค่าเสิ่�อมริาคาสิะสิมแลัะผ่ลัขึ้าดทุนจำากการิด้อย์ค่า แลัะป็ริับป็ริุงเม่�อมีการิวััดมูลัค่าใหม่ขึ้องหนี�สิินตั้าม  

 สิัญญาเช่า ตั้้นทุนขึ้องสิินทริัพัย์์สิิทธิการิใช้ป็ริะกอบด้วัย์จำำานวันเงินที�ริับริู้เม่ �อเริิ �มแริกขึ้องหนี�สิินตั้ามสิัญญาเช่าป็ริับป็ริุงด้วัย์จำำานวันเงินที�จำ่าย์  

 ชำาริะตั้ามสิัญญาเช่า ณ วัันที� สิัญญาเช่าเริิ�มมีผ่ลัหริ่อก่อนวัันที�สิัญญาเริิ�มมีผ่ลัริวัมกับตั้้นทุนทางตั้ริงเริิ�มแริกแลัะป็ริะมาณการิตั้้นทุนในการิบูริณะแลัะ     

 สุิทธิจำากสิิ�งจูำงใจำในสัิญญาเช่าที�ได้รัิบค่าเส่ิ�อมริาคา รัิบรู้ิในกำาไริหร่ิอขึ้าดทุนด้วัย์วิัธีเส้ินตั้ริงนับจำากวัันที�สัิญญาเช่าเริิ�มมีผ่ลัจำนถ้ืงวัันสิิ�นสุิดขึ้องอายุ์สัิญญา  

 เช่าเวั้นแตั้่สิัญญาเช่าดังกลั่าวัมีการิโอนกริริมสิิทธิ�ในสิินทริัพัย์์ที�เช่าให้กับกลัุ่มบริิษััทเม่�อสิิ�นสิุดสิัญญาเช่า หริ่อตั้้นทุนขึ้องสิินทริัพัย์์สิิทธิการิใช้สิะท้อน  

 วั่ากลัุ่มบริิษััท จำะมีการิใช้สิิทธิในการิซื่่�อสิินทริัพัย์์ ในกริณีนี�สิินทริัพัย์์สิิทธิการิใช้จำะบันท้กค่าเสิ่�อมริาคาตั้ลัอดอาย์ุการิใช้ป็ริะโย์ชน์ขึ้องสิินทริัพัย์์ที�เช่า  

 ซ้ื่�งกำาหนดตั้ามเกณฑ์์เดีย์วักันกับสิินทรัิพัย์์แลัะอุป็กริณ์ที�เกี�ย์วัข้ึ้อง

 หนี�สิินตั้ามสิัญญาเช่าวััดมูลัค่าเม่�อเริิ�มแริกด้วัย์มูลัค่าป็ัจำจำุบันขึ้องค่าเช่าที�ย์ังไม่ได้จำ่าย์ชำาริะ ณ วัันที�สิัญญาเช่าเริิ�มมีผ่ลัคิดลัดด้วัย์อัตั้ริาดอกเบี�ย์ตั้าม  

 นัย์ขึ้องสิัญญาเช่า เวั้นแตั้่อัตั้ริานั�นไม่สิามาริถืกำาหนดได้ กลัุ่มบริิษััทใช้อัตั้ริาดอกเบี�ย์เงินกู้ย์่มสิ่วันเพัิ�มขึ้องกลัุ่มบริิษััท ค่าเช่าริวัมถื้งค่าเช่าคงที�หักสิิ�ง 

 จำูงใจำตั้ามสิัญญาเช่าค้างริับ จำำานวันเงินที�ตั้้องจำ่าย์ตั้ามสิิทธิเลั่อกซื่่�อ สิิทธิเลั่อกในการิขึ้ย์าย์อาย์ุสิัญญาเช่าหริ่อสิิทธิเลั่อกในการิย์กเลัิกสิัญญาเช่า  

 หากกลัุ่มบริิษััทมีควัามแน่นอนอย์่างสิมเหตัุ้สิมผ่ลัที�จำะใช้สิิทธิ ค่าเช่าผ่ันแป็ริที�ไม่ขึ้้�นอย์ู่กับดัชนีหริ่ออัตั้ริาจำะริับริู้เป็็นค่าใช้จำ่าย์ในริอบริะย์ะเวัลัาบัญชี  

 ที�เกิดริาย์การิ

 กลุ่ัมบริิษััทกำาหนดอัตั้ริาดอกเบี�ย์เงินกู้ย์ม่ส่ิวันเพิั�มโดย์นำาอัตั้ริาดอกเบี�ย์จำากแหล่ังข้ึ้อมูลัทางการิเงินภาย์นอกหลัาย์แห่งแลัะได้ป็รัิบป็รุิงบางส่ิวันเพ่ั�อให้ 

 สิะท้อนริะย์ะเวัลัาขึ้องสัิญญาเช่าแลัะลัักษัณะขึ้องสิินทรัิพัย์์ที�เช่า

 หนี�สิินตั้ามสัิญญาเช่าวััดมูลัค่าด้วัย์วิัธีริาคาทุนตัั้ดจำำาหน่าย์ตั้ามอัตั้ริาดอกเบี�ย์ที�แท้จำริิง แลัะหนี�สิินตั้ามสัิญญาเช่าจำะถูืกวััดมูลัค่าใหม่เม่�อมีการิเป็ลีั�ย์นแป็ลัง 

 อาย์ุสิัญญาเช่า การิเป็ลัี �ย์นแป็ลัง ค่าเช่า การิเป็ลัี �ย์นแป็ลังป็ริะมาณการิจำำานวันเงินที �คาดวั่าตั้้องจำ่าย์ภาย์ใตั้้การิริับป็ริะกันมูลัค่าคงเหลั่อ  

 หริ่อการิเป็ลัี�ย์นแป็ลังการิป็ริะเมินการิใช้สิิทธิเลั่อกซื่่�อ สิิทธิเลั่อกในการิขึ้ย์าย์อาย์ุสิัญญาเช่าหริ่อสิิทธิเลั่อกในการิย์กเลัิกสิัญญาเช่า เม่�อมีการิวััดมูลัค่า 

 หนี�สิินตั้ามสัิญญาเช่าใหม่ จำะป็รัิบป็รุิงกับมูลัค่าตั้ามบัญชีขึ้องสิินทรัิพัย์์สิิทธิการิใช้ หร่ิอรัิบรู้ิในกำาไริหร่ิอขึ้าดทุน หากมูลัค่าตั้ามบัญชีขึ้องสิินทรัิพัย์์สิิทธิ  

 การิใช้ได้ถูืกลัดมูลัค่าลังจำนเป็็นศูนย์์แล้ัวั 
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 ณ วัันที�เริิ�มต้ั้นขึ้องสัิญญาเช่าหร่ิอวัันที�มีการิเป็ลีั�ย์นแป็ลังสัิญญาเช่า สัิญญาที�มีส่ิวันป็ริะกอบที�เป็็นสัิญญาเช่าริาย์การิหน้�งหร่ิอมากกว่ัาหร่ิอมีส่ิวันป็ริะกอบ 

 ที�ไม่เป็็นการิเช่า กลุ่ัมบริิษััทจำะปั็นส่ิวันสิิ�งตั้อบแทนที�จำะได้รัิบตั้ามสัิญญาให้กับแต่ั้ลัะส่ิวันป็ริะกอบตั้ามเกณฑ์์ริาคาขึ้าย์ที�เป็็นเอกเทศ 

 เม่�อกลุ่ัมบริิษััทเป็็นผู้่ให้เช่า กลุ่ัมบริิษััทจำะพิัจำาริณา ณ วัันเริิ�มต้ั้นขึ้องสัิญญาเช่าว่ัาได้โอนควัามเสีิ�ย์งแลัะผ่ลัตั้อบแทนทั�งหมดหร่ิอเก่อบทั�งหมดที�ผู้่เป็็นเจ้ำา  

 ขึ้องพั้งได้ริับจำากสิินทริัพัย์์อ้างอิงไป็ให้แก่ผู่้เช่าหริ่อไม่ หากมี สิัญญาเช่าดังกลั่าวัจำะจำัดป็ริะเภทเป็็นสิัญญาเช่าเงินทุน หากไม่มีสิัญญาเช่าดังกลั่าวัจำะ  

 จำัดป็ริะเภทเป็็นสิัญญาเช่าดำาเนินงาน

 กลัุ่มบริิษััท ริับริู้ค่าเช่าที�ได้ริับจำากสิัญญาเช่าดำาเนินงานเป็็นริาย์ได้ค่าเช่าด้วัย์วัิธีเสิ้นตั้ริงตั้ลัอดอาย์ุสิัญญาเช่า แลัะแสิดงเป็็นสิ่วันหน้�งขึ้องริาย์ได้ค่าเช่า    

 ต้ั้นทุนทางตั้ริงเริิ�มแริกที�เกิดข้ึ้�นเพ่ั�อการิได้มาซ้ื่�งสัิญญาเช่าดำาเนินงานจำะริวัมเป็็นมูลัค่าตั้ามบัญชีขึ้องสิินทรัิพัย์์ที�ให้เช่าแลัะรัิบรู้ิต้ั้นทุนดังกล่ัาวัเป็็นค่าใช้จ่ำาย์  

 ตั้ลัอดอาย์ุสัิญญาเช่าโดย์ใช้เกณฑ์์เดีย์วักันกับริาย์ได้ค่าเช่า ค่าเช่าที�อาจำเกิดข้ึ้�นรัิบรู้ิเป็็นริาย์ได้ในริอบริะย์ะเวัลัาบัญชีที�ได้รัิบ 

บริิษััท ธุนารัิกษ์ัพัฒนาสินทรัิพย์ จำากัด และบริิษััทย่อย

ห้มืายเห้ตุ์ปริะกอบงบการิเงิน

สำาห้รัิบปีสิ�นสุด วั็นที� 31 ธัุนว็าคมื 2563



 นโยบายการิบัญชีื่ที�ถ่ือปฏิิบัติ์ก่อนวั็นที� 1 มืกริาคมื 2563 

 ในฐานะผู่้เช่า สิัญญาเช่าซื่้�งกลัุ่มบริิษััทได้ริับสิ่วันใหญ่ขึ้องควัามเสิี�ย์งแลัะผ่ลัตั้อบแทนจำากการิคริอบคริองทริัพัย์์สิินที�เช่านั�น ๆ ให้จำัดป็ริะเภทเป็็น  

 สิัญญาเช่าเงินทุน  สิ่วันอาคาริแลัะอุป็กริณ์ที�ได้มาโดย์ทำาสิัญญาเช่าเงินทุนบันท้กเป็็นสิินทริัพัย์์ด้วัย์มูลัค่าย์ุตั้ิธริริมหริ่อมูลัค่าป็ัจำจำุบันขึ้องจำำานวันเงิน    

 ขึ้ั�นตั้ำ�าที�ตั้้องจำ่าย์ตั้ามสิัญญาเช่าแลั้วัแตั้่จำำานวันใดจำะตั้ำ�ากวั่า หักด้วัย์ค่าเสิ่�อมริาคาสิะสิมแลัะขึ้าดทุนจำากการิด้อย์ค่า ค่าเช่าที�ชำาริะจำะแย์กเป็็นสิ่วันที�   

 เป็็นค่าใช้จ่ำาย์ทางการิเงินแลัะส่ิวันที�จำะหักจำากหนี�ตั้ามสัิญญา เพ่ั�อทำาให้อัตั้ริาดอกเบี�ย์แต่ั้ลัะงวัดเป็็นอัตั้ริาคงที�สิำาหรัิบย์อดคงเหล่ัอขึ้องหนี�สิินค่าใช้จ่ำาย์

 ทางการิเงินจำะบันท้กโดย์ตั้ริงในกำาไริหร่ิอขึ้าดทุน 

 สิินทริัพัย์์ภาย์ใตั้้สิัญญาเช่าอ่�นได้จำัดป็ริะเภทเป็็นสิัญญาเช่าดำาเนินงานแลัะค่าเช่าจำ่าย์บันท้กในกำาไริหริ่อขึ้าดทุนโดย์วัิธีเสิ้นตั้ริงตั้ลัอดอาย์ุสิัญญาเช่า

 ค่าเช่าที�อาจำเกิดข้ึ้�นต้ั้องนำามาริวัมคำานวัณจำำานวันเงินขัึ้�นตั้ำ�าที�ต้ั้องจ่ำาย์ตั้ามริะย์ะเวัลัาที�คงเหล่ัอขึ้องสัิญญาเช่า เม่�อได้รัิบการิย์น่ย์ันการิป็รัิบค่าเช่า 

 ในฐานะผู้่ให้เช่า ริาย์ได้ค่าเช่าจำากอสัิงหาริิมทรัิพัย์์เพ่ั�อการิลังทุนรัิบรู้ิในกำาไริหร่ิอขึ้าดทุนโดย์วิัธีเส้ินตั้ริงตั้ลัอดอายุ์สัิญญาเช่า ค่าใช้จ่ำาย์เริิ�มแริกที�เกิดข้ึ้�น  

 เป็็นการิเฉพัาะเพั่�อให้เกิดสิัญญาเช่าริับริู้เป็็นสิ่วันหน้�งขึ้องริาย์ได้ค่าเช่าทั�งสิิ�นตั้ามสิัญญา ค่าเช่าที�อาจำเกิดขึ้้�นริับริู้เป็็นริาย์ได้ในริอบริะย์ะเวัลัาบัญชีซื่้�ง

 ค่าเช่านั�นเกิดข้ึ้�น 

 กลัุ่มบริิษััทริับริู้ค่าเผ่่�อผ่ลัขึ้าดทุนด้านเคริดิตั้ที�คาดวั่าจำะเกิดขึ้้�นสิำาหริับสิินทริัพัย์์ทางการิเงินที�วััดมูลัค่าด้วัย์ริาคาทุนตั้ัดจำำาหน่าย์ (ริวัมถื้ง เงินสิดแลัะ  

 ริาย์การิเทีย์บเท่าเงินสิด ลัูกหนี�การิค้าแลัะลัูกหนี�อ่�น ริวัมถื้งเงินให้กู้ย์่มแก่กิจำการิอ่�นแลัะกิจำการิที�เกี�ย์วัขึ้้องกัน) เงินลังทุนในตั้ริาสิาริหนี�ที�วััดมูลัค่า  

 ด้วัย์มูลัค่าย์ุตั้ิธริริมผ่่านกำาไริขึ้าดทุนเบ็ดเสิริ็จำอ่�น สิินทริัพัย์์ที�เกิดจำากสิัญญา ลัูกหนี�ตั้ามสิัญญาเช่าแลัะวังเงินให้สิินเช่�อที�อนุมัตั้ิแลัะไม่ได้วััดมูลัค่า  

 ด้วัย์มูลัค่าย์ุติั้ธริริมผ่่านกำาไริหร่ิอขึ้าดทุน

 นโยบายการิบัญชีื่ที�ถ่ือปฏิิบัติ์ตั์�งแต่์วั็นที� 1 มืกริาคมื 2563

 (ฎ) การิด�อยค่าสินทรัิพย์ทางการิเงิน

 การิวั็ดม้ืลค่าผู้ลขาดทุนด�านเคริดิต์ที�คาดว่็าจะเกิดขึ�น

 ผ่ลัขึ้าดทุนด้านเคริดิตั้ที�คาดวั่าจำะเกิดขึ้้�นเป็็นการิป็ริะมาณผ่ลัขึ้าดทุนด้านเคริดิตั้ด้วัย์ควัามน่าจำะเป็็นถื่วังนำ�าหนัก ผ่ลัขึ้าดทุนด้านเคริดิตั้คำานวัณโดย์ใช้  

 มูลัค่าป็ัจำจำุบันขึ้องจำำานวันเงินที�คาดวั่าจำะไม่ได้ริับ (เช่น ผ่ลัตั้่างริะหวั่างกริะแสิเงินสิดที�กิจำการิจำะตั้้องจำ่าย์ตั้ามสิัญญาแลัะกริะแสิเงินสิดที�กลัุ่มบริิษััท 

 คาดวั่าจำะได้ริับ) ผ่ลัขึ้าดทุนด้านเคริดิตั้ที�คาดว่ัาจำะเกิดข้ึ้�น คิดลัดด้วัย์อัตั้ริาดอกเบี�ย์ที�แท้จำริิงขึ้องสิินทรัิพัย์์ทางการิเงิน

 การิวััดมูลัค่าผ่ลัขึ้าดทุนด้านเคริดิตั้นั�นคำานวัณดังต่ั้อไป็นี�

 - ผ่ลัขึ้าดทุนด้านเคริดิตั้ที�คาดวั่าจำะเกิดขึ้้�นในอีก 12 เด่อนขึ้้างหน้า ผ่ลัขึ้าดทุนดังกลั่าวัป็ริะมาณจำากผ่ลัขึ้าดทุนที�คาดวั่าจำะเกิดขึ้้�นจำากการิผ่ิดเง่�อนไขึ้ 

 ตั้ามสิัญญาที�คาดว่ัาจำะเกิดข้ึ้�นในอีก 12 เด่อนข้ึ้างหน้าภาย์หลัังวัันสิิ�นริอบริะย์ะเวัลัาที�ริาย์งาน หร่ิอ

 - ผ่ลัขึ้าดทุนด้านเคริดิตั้ที�คาดวั่าจำะเกิดขึ้้�นตั้ลัอดอาย์ุขึ้องสิัญญา ผ่ลัขึ้าดทุนดังกลั่าวัป็ริะมาณจำากผ่ลัขึ้าดทุนที�คาดวั่าจำะเกิดขึ้้�นจำากการิผ่ิดเง่�อนไขึ้  

 ตั้ามสิัญญาที�คาดว่ัาจำะเกิดข้ึ้�นในช่วังริะย์ะเวัลัาทั�งหมดที�เหล่ัออย์ู่ขึ้องสัิญญา

 ค่าเผ่่�อผ่ลัขึ้าดทุนสิำาหริับลัูกหนี�การิค้า ลัูกหนี�ตั้ามสิัญญาเช่า แลัะสิินทริัพัย์์ที�เกิดจำากสิัญญาวััดมูลัค่าผ่ลัขึ้าดทุนด้วัย์ผ่ลัขึ้าดทุนด้านเคริดิตั้ที�คาดวั่าจำะ  

 เกิดขึ้้�นตั้ลัอดอาย์ุขึ้องสิัญญา ผ่ลัขึ้าดทุนด้านเคริดิตั้ที�คาดวั่าจำะเกิดขึ้้�นขึ้องสิินทริัพัย์์ทางการิเงินเหลั่านี�ป็ริะมาณการิโดย์ใช้ตั้าริางการิตั้ั�งสิำาริอง ซื่้�งวัิธี  

 ดังกลั่าวัมีการินำาขึ้้อมูลัผ่ลัขึ้าดทุนที�เกิดขึ้้�นในอดีตั้ การิป็ริับป็ริุงป็ัจำจำัย์ที�มีควัามเฉพัาะเจำาะจำงกับลัูกหนี�นั�น ๆ แลัะการิป็ริะเมินทั�งขึ้้อมูลัสิภาวัการิณ์   

 เศริษัฐกิจำในปั็จำจุำบันแลัะข้ึ้อมูลัคาดการิณ์สิภาวัการิณ์เศริษัฐกิจำทั�วัไป็ในอนาคตั้ ณ วัันที�ริาย์งาน

 ค่าเผ่่�อผ่ลัขึ้าดทุนด้านเคริดิตั้สิำาหรัิบสิินทรัิพัย์์ทางการิเงินอ่�น กลุ่ัมบริิษััทรัิบรู้ิผ่ลัขึ้าดทุนด้านเคริดิตั้ที�คาดว่ัาจำะเกิดข้ึ้�นด้วัย์ผ่ลัขึ้าดทุนด้านเคริดิตั้ที�คาดว่ัา 

 จำะเกิดขึ้้�นในอีก 12 เด่อนขึ้้างหน้า ย์กเวั้นสิินทริัพัย์์ทางการิเงินที�มีการิเพัิ�มขึ้้�นอย์่างมีนัย์สิำาคัญขึ้องควัามเสิี�ย์งด้านเคริดิตั้นับแตั้่การิริับริู้ริาย์การิเม่�อ 

 เริิ�มแริกหริ่อเป็็นสิินทริัพัย์์ ทางการิเงินที�มีการิด้อย์ค่าด้านเคริดิตั้ ซื่้�งกริณีดังกลั่าวัจำะวััดค่าเผ่่�อผ่ลัขึ้าดทุนด้วัย์ผ่ลัขึ้าดทุนด้านเคริดิตั้ที�คาดวั่าจำะเกิดขึ้้�น 

 ตั้ลัอดอาย์ุขึ้องสัิญญา

 ริะย์ะเวัลัาสิูงสิุดที�ใช้ในการิป็ริะมาณผ่ลัขึ้าดทุนด้านเคริดิตั้ที�คาดวั่าจำะเกิดขึ้้�นพัิจำาริณาจำากริะย์ะเวัลัาที�ย์าวัที�สิุดตั้ามสิัญญาที�กลัุ่มบริิษััทมีฐานะเป็ิด  

 ตั้่อควัามเสิี�ย์ง ด้านเคริดิตั้

 กลัุ่มบริิษััทริับริู้ลัูกหนี�สิัญญาเช่าเงินทุนด้วัย์จำำานวันเงินลังทุนสิุทธิขึ้องสิัญญาเช่า ซื่้�งป็ริะกอบด้วัย์มูลัค่าป็ัจำจำุบันขึ้องค่าเช่าแลัะมูลัค่าคงเหลั่อที�ไม่ได้ริับ 

 ป็ริะกันคิดลัดด้วัย์อัตั้ริาดอกเบี�ย์ตั้ามนัย์ขึ้องสิัญญาเช่า ริาย์ได้ดอกเบี�ย์จำากสิัญญาเช่าเงินทุนจำะถืูกป็ันสิ่วันในแตั้่ลัะริอบริะย์ะเวัลัาบัญชีเพั่�อสิะท้อน  

 อัตั้ริาผ่ลัตั้อบแทนคงที�ในแต่ั้ลัะงวัดขึ้องกลุ่ัมบริิษััทที�ได้จำากเงินลังทุนสุิทธิคงเหล่ัอตั้ามสัิญญาเช่า

 กลัุ่มบริิษััทถื่อป็ฏิิบัตั้ิตั้ามขึ้้อกำาหนดการิตั้ัดริาย์การิแลัะการิด้อย์ค่าตั้าม TFRS 9 กับเงินลังทุนสิุทธิตั้ามสิัญญาเช่า (ดูหมาย์เหตัุ้ขึ้้อ 4 (ฎ)) กลัุ่มบริิษััท

 สิอบทานมูลัค่าคงเหล่ัอที�ไม่ได้รัิบป็ริะกันที�ป็ริะมาณการิไว้ั ซ้ื่�งใช้ในการิคำานวัณเงินลังทุนขัึ้�นต้ั้นตั้ามสัิญญาเช่าอย์่างสิมำ�าเสิมอ 

183 รายงานิประจำำาปี 2563

บริิษััท ธุนารัิกษ์ัพัฒนาสินทรัิพย์ จำากัด และบริิษััทย่อย

ห้มืายเห้ตุ์ปริะกอบงบการิเงิน

สำาห้รัิบปีสิ�นสุด วั็นที� 31 ธัุนว็าคมื 2563



 สินทรัิพย์ทางการิเงินที�มีืการิด�อยค่าด�านเคริดิต์

 การิตั์ดจำาห้น่าย

 นโยบายการิบัญชีื่ที�ถ่ือปฏิิบัติ์ก่อนวั็นที� 1 มืกริาคมื 2563

 การิคำานว็ณม้ืลค่าที�คาดว่็าจะได�รัิบค่น

  กลุ่ัมบริิษััทพิัจำาริณาว่ัาควัามเสีิ�ย์งด้านเคริดิตั้ขึ้องสิินทรัิพัย์์ทางการิเงินเพิั�มข้ึ้�นอย่์างมีนัย์สิำาคัญหากเกินกำาหนดชำาริะมากกว่ัา 30 วััน มีการิเป็ลีั�ย์นแป็ลังขึ้อง      

 อันดับควัามน่าเช่�อถื่อที�ลัดริะดับลังอย์่างมีนัย์สิำาคัญ มีการิดำาเนินงานที�ถืดถือย์อย์่างมีนัย์สิำาคัญขึ้องลัูกหนี� หริ่อมีการิเป็ลัี�ย์นแป็ลังหริ่อคาดการิณ์

 การิเป็ลัี�ย์นแป็ลังขึ้อง เทคโนโลัย์ี ตั้ลัาด สิภาวัการิณ์ทางเศริษัฐกิจำหริ่อกฎหมาย์ที�สิ่งผ่ลัในทางลับอย์่างมีนัย์สิำาคัญตั้่อควัามสิามาริถืขึ้องลัูกหนี�ใน    

 การิจ่ำาย์ชำาริะภาริะผู่กพัันให้กับกลุ่ัมบริิษััท

 กลุ่ัมบริิษััทพิัจำาริณาว่ัาสิินทรัิพัย์์ทางการิเงินจำะเกิดการิผิ่ดสัิญญาเม่�อ

 - ผู้่กู้ไม่สิามาริถืจ่ำาย์ชำาริะภาริะผู่กพัันด้านเคริดิตั้ให้แก่กลุ่ัมบริิษััทได้เต็ั้มจำำานวัน อีกทั�งกลุ่ัมบริิษััทไม่มีสิิทธิในการิไล่ัเบี�ย์ เช่น การิย์ด้หลัักป็ริะกัน     

   (หากมีการิวัางหลัักป็ริะกัน) หร่ิอ 

 - สิินทรัิพัย์์ทางการิเงินค้างชำาริะเกินกว่ัา 90 วััน

 การิป็ริะเมินการิเพิั�มข้ึ้�นขึ้องควัามเสีิ�ย์งด้านเคริดิตั้อย่์างมีนัย์สิำาคัญนั�นมีการิป็ริะเมินทั�งแบบเป็็นริาย์ลูักหนี�หร่ิอแบบกลุ่ัม ข้ึ้�นอยู่์กับลัักษัณะขึ้องเคร่ิ�องม่อ  

 ทางการิเงิน หากการิป็ริะเมินควัามเสีิ�ย์งเป็็นการิป็ริะเมินแบบกลุ่ัมต้ั้องมีการิจัำดกลุ่ัมเคร่ิ�องม่อทางการิเงินตั้ามลัักษัณะควัามเสีิ�ย์งด้านเคริดิตั้ที�คล้ัาย์คล้ังกัน  

 เช่น สิถืานการิณ์ค้างชำาริะแลัะอันดับควัามน่าเช่�อถ่ือ

 ผ่ลัขึ้าดทุนด้านเคริดิตั้ที�คาดวั่าจำะเกิดขึ้้�นมีการิป็ริะเมินใหม่ ณ สิิ�นริอบริะย์ะเวัลัาที�ริาย์งาน เพั่�อสิะท้อนการิเป็ลัี�ย์นแป็ลังขึ้องควัามเสิี�ย์งด้านเคริดิตั้  

 ขึ้องเคริ่�องม่อทางการิเงินนับจำากวัันที�ริับริู้ริาย์การิเม่�อเริิ �มแริก การิเพัิ�มขึ้้�นขึ้องค่าเผ่่�อผ่ลัขึ้าดทุนแสิดงเป็็นขึ้าดทุนจำากการิด้อย์ค่าในกำาไริหริ่อ 

 ขึ้าดทุน ค่าเผ่่�อผ่ลัขึ้าดทุนแสิดงเป็็นริาย์การิหักออกจำากมูลัค่าตั้ามบัญชีขึ้ั�นตั้้นขึ้องสิินทริัพัย์์ทางการิเงิน เงินลังทุนในตั้ริาสิาริหนี�ที�วััดมูลัค่าด้วัย์มูลัค่า  

 ย์ุตั้ิธริริมผ่่านกำาไริขึ้าดทุนเบ็ดเสิริ็จำอ่�น ซื่้�งกลัุ่มบริิษััทริับริู้ผ่ลัขึ้าดทุนจำากการิด้อย์ค่าในกำาไริหริ่อขึ้าดทุนซื่้�งเป็็นริาย์การิเกี�ย์วัเน่�องกับกำาไริขึ้าดทุนเบ็ด  

 เสิร็ิจำอ่�น

 ณ วัันที�ริาย์งาน กลัุ่มบริิษััทป็ริะเมินวั่าสิินทริัพัย์์ทางการิเงินที�วััดมูลัค่าด้วัย์ริาคาทุนตั้ัดจำำาหน่าย์แลัะตั้ริาสิาริหนี�ที�วััดมูลัค่าด้วัย์มูลัค่าด้วัย์มูลัค่า  

 ย์ุตั้ิธริริมผ่่านกำาไริขึ้าดทุนเบ็ดเสิริ็จำอ่ �นเกิดการิด้อย์ค่าด้านเคริดิตั้หริ่อไม่สิินทริัพัย์์ทางการิเงินมีการิด้อย์ค่าด้านเคริดิตั้เม่ �อเกิดเหตัุ้การิณ์ใด  

 เหตุั้การิณ์หน้�งหร่ิอมากกว่ัาหน้�งเหตุั้การิณ์ซ้ื่�งส่ิงผ่ลักริะทบเชิงลับต่ั้อกริะแสิเงินสิดที�คาดว่ัาจำะเกิดข้ึ้�นในอนาคตั้ขึ้องสิินทรัิพัย์์ทางการิเงิน สิถืานการิณ์    

 ที�เป็็นขึ้้อบ่งชี�วั่าสิินทริัพัย์์ทางการิเงินเกิดการิด้อย์ค่าด้านเคริดิตั้ริวัมถื้ง การิที�ลัูกหนี�ป็ริะสิบป็ัญหาทางการิเงินอย์่างมีนัย์สิำาคัญ การิผ่ิดสิัญญา  

 เช่น การิค้างชำาริะเกินกวั่า 90 วััน มีควัามเป็็นไป็ได้ที�ลัูกหนี�จำะเขึ้้าสิู่การิลั้มลัะลัาย์ เป็็นตั้้น

 มูลัค่าตั้ามบัญชีขึ้ั�นตั้้นขึ้องสิินทริัพัย์์ทางการิเงินจำะถืูกตั้ัดจำำาหน่าย์เม่�อกลัุ่มบริิษััทไม่สิามาริถืคาดการิณ์ได้อย์่างสิมเหตัุ้สิมผ่ลัวั่าจำะได้ริับค่นเงิน หากมี  

 การิรัิบเงินค่นในภาย์หลัังจำากสิินทรัิพัย์์ที�มีการิตัั้ดจำำาหน่าย์แล้ัวั จำะรัิบรู้ิเป็็นการิกลัับริาย์การิการิด้อย์ค่าในกำาไริหร่ิอขึ้าดทุนในงวัดที�ได้รัิบค่น

 มูลัค่าที�คาดวั่าจำะได้ริับค่นขึ้องหลัักทริัพัย์์ที�ถื่อไวั้จำนกวั่าจำะคริบกำาหนดที�บันท้กโดย์วัิธีริาคาทุนตั้ัดจำำาหน่าย์ คำานวัณโดย์การิหามูลัค่าป็ัจำจำุบันขึ้อง  

 ป็ริะมาณการิกริะแสิเงินสิดที�จำะได้รัิบในอนาคตั้ คิดลัดด้วัย์อัตั้ริาดอกเบี�ย์ที�แท้จำริิง 

 มูลัค่าที�คาดว่ัาจำะได้รัิบค่นขึ้องสิินทรัิพัย์์ทางการิเงินสิำาหรัิบหลัักทรัิพัย์์เผ่่�อขึ้าย์ คำานวัณโดย์อ้างอิงถ้ืงมูลัค่าย์ุติั้ธริริม

 ย์อดสิินทริัพัย์์ตั้ามบัญชีขึ้องกลัุ่มบริิษััทได้ริับการิทบทวัน ณ ทุกวัันที�ริาย์งานวั่ามีขึ้้อบ่งชี�เริ่�องการิด้อย์ค่าหริ่อไม่ในกริณีที�มีขึ้้อบ่งชี�จำะทำาการิป็ริะมาณ  

 มูลัค่าสิินทรัิพัย์์ที�คาดว่ัาจำะได้รัิบค่น 

 ขึ้าดทุนจำากการิด้อย์ค่ารัิบรู้ิเม่�อมูลัค่าตั้ามบัญชีขึ้องสิินทรัิพัย์์สูิงกว่ัามูลัค่าที�จำะได้รัิบค่น ขึ้าดทุนจำากการิด้อย์ค่าบันท้กในกำาไริหร่ิอขึ้าดทุน

 เม่�อมีการิลัดลังในมูลัค่ายุ์ติั้ธริริมขึ้องสิินทรัิพัย์์ทางการิเงินเผ่่�อขึ้าย์ ซ้ื่�งได้บันท้กในส่ิวันขึ้องผู้่ถ่ือหุ้น แลัะมีควัามชัดเจำนว่ัาสิินทรัิพัย์์ดังกล่ัาวัมีการิด้อย์ค่า  

 ขึ้าดทุน ซ้ื่�งเคย์บันท้กในส่ิวันขึ้องผู้่ถ่ือหุ้นจำะถูืกบันท้กในกำาไริหร่ิอขึ้าดทุนโดย์ไม่ต้ั้องป็รัิบกับสิินทรัิพัย์์ทางการิเงินดังกล่ัาวั ขึ้าดทุนที�บันท้กในกำาไริหร่ิอ  

 ขึ้าดทุนเป็็นผ่ลัตั้่าง ริะหวั่างริาคาทุนที�ซื่่�อกับมูลัค่าย์ุตั้ิธริริมในป็ัจำจำุบันขึ้องสิินทริัพัย์์หักขึ้าดทุนจำากการิด้อย์ค่าขึ้องสิินทริัพัย์์ทางการิเงินนั�น ๆ ซื่้�งเคย์    

 รัิบรู้ิแล้ัวัในกำาไริหร่ิอขึ้าดทุน

184รายงานิประจำำาปี 2563

บริิษััท ธุนารัิกษ์ัพัฒนาสินทรัิพย์ จำากัด และบริิษััทย่อย

ห้มืายเห้ตุ์ปริะกอบงบการิเงิน

สำาห้รัิบปีสิ�นสุด วั็นที� 31 ธัุนว็าคมื 2563



 การิกลับริายการิด�อยค่า

 (ฏิ) การิด�อยค่าสินทรัิพย์ที�ไม่ืใช่ื่สินทรัิพย์ทางการิเงิน

 การิคำานว็ณม้ืลค่าที�คาดว่็าจะได�รัิบค่น

 การิกลับริายการิด�อยค่า

 (ฐ) ผู้ลปริะโยชื่น์ของพนักงาน

 โคริงการิผู้ลปริะโยชื่น์ที�กำาห้นดไว็�

 โคริงการิสมืทบเงิน

 ขึ้าดทุนจำากการิด้อย์ค่าขึ้องสิินทรัิพัย์์ทางการิเงินจำะถูืกกลัับริาย์การิเม่�อมูลัค่าที�คาดว่ัาจำะได้รัิบค่นเพิั�มข้ึ้�นในภาย์หลัังแลัะการิเพิั�มข้ึ้�นนั�นสัิมพัันธ์โดย์ตั้ริง

 กับขึ้าดทุนจำากการิด้อย์ค่าที�เคย์รัิบรู้ิในกำาไริหร่ิอขึ้าดทุน สิำาหรัิบสิินทรัิพัย์์ทางการิเงินที�บันท้กโดย์วิัธีริาคาทุนตัั้ดจำำาหน่าย์แลัะตั้ริาสิาริหนี�ที�จัำดป็ริะเภท  

 เป็็นหลัักทริัพัย์์เผ่่�อขึ้าย์ การิกลัับริาย์การิจำะถืูกบันท้กในกำาไริหริ่อขึ้าดทุน สิ่วันสิินทริัพัย์์ทางการิเงินที�เป็็นตั้ริาสิาริทุนที�จำัดป็ริะเภทเป็็นหลัักทริัพัย์์  

 เผ่่�อขึ้าย์ การิกลัับริาย์การิจำะถูืกรัิบรู้ิโดย์ตั้ริงในกำาไริขึ้าดทุนเบ็ดเสิร็ิจำอ่�น

 ย์อดสิินทรัิพัย์์ตั้ามบัญชีขึ้องกลุ่ัมบริิษััทได้รัิบการิทบทวัน ณ ทุกวัันที�ริาย์งานว่ัามีข้ึ้อบ่งชี�เร่ิ�องการิด้อย์ค่าหร่ิอไม่ ในกริณีที�มีข้ึ้อบ่งชี�จำะทำาการิป็ริะมาณ      

 มูลัค่าสิินทริัพัย์์ที�คาดวั่าจำะได้ริับค่น สิำาหริับค่าควัามนิย์มแลัะสิินทริัพัย์์ไม่มีตั้ัวัตั้นที�มีอาย์ุการิให้ป็ริะโย์ชน์ไม่ทริาบแน่นอน หริ่อย์ังไม่พัริ้อมใช้งาน  

 จำะป็ริะมาณมูลัค่าที�คาดว่ัาจำะได้รัิบค่นทุกปี็ ในช่วังเวัลัาเดีย์วักัน 

 ขึ้าดทุนจำากการิด้อย์ค่าริับริู้เม่�อมูลัค่าตั้ามบัญชีขึ้องสิินทริัพัย์์หริ่อมูลัค่าตั้ามบัญชีขึ้องหน่วัย์สิินทริัพัย์์ที�ก่อให้เกิดเงินสิดสิูงกวั่ามูลัค่าที�จำะได้ริับค่น     

 ขึ้าดทุนจำากการิด้อย์ค่าบันท้กในกำาไริหร่ิอขึ้าดทุน เว้ันแต่ั้เม่�อมีการิกลัับริาย์การิการิป็ริะเมินมูลัค่าขึ้องสิินทรัิพัย์์เพิั�มขึ้องสิินทรัิพัย์์ชิ�นเดีย์วักันที�เคย์รัิบ 

 รู้ิในส่ิวันขึ้องผู้่ถ่ือหุ้นแลัะมีการิด้อย์ค่าในเวัลัาต่ั้อมา ในกริณีนี�จำะรัิบรู้ิในส่ิวันขึ้องผู้่ถ่ือหุ้น

 มูลัค่าที�คาดว่ัาจำะได้รัิบค่นขึ้องสิินทรัิพัย์์ที�ไม่ใช่สิินทรัิพัย์์ทางการิเงิน หมาย์ถ้ืง มูลัค่าจำากการิใช้ขึ้องสิินทรัิพัย์์หร่ิอมูลัค่ายุ์ติั้ธริริมขึ้องสิินทรัิพัย์์หักต้ั้นทุน  

 ในการิขึ้าย์แลั้วัแตั้่มูลัค่าใดจำะสิูงกวั่า ในการิป็ริะเมินมูลัค่าจำากการิใช้ขึ้องสิินทริัพัย์์ป็ริะมาณการิกริะแสิเงินสิดที�จำะได้ริับในอนาคตั้จำะคิดลัดเป็็น 

 มูลัค่าป็ัจำจำุบันโดย์ใช้อัตั้ริาคิดลัดก่อนคำาน้งภาษัีเงินได้เพั่�อให้สิะท้อนมูลัค่าที�อาจำป็ริะเมินได้ในตั้ลัาดป็ัจำจำุบัน ซื่้�งแป็ริไป็ตั้ามเวัลัาแลัะควัามเสิี�ย์งที�มี 

 ต่ั้อสิินทรัิพัย์์ สิำาหรัิบสิินทรัิพัย์์ที�ไม่ก่อให้เกิดกริะแสิเงินสิดรัิบโดย์อิสิริะจำากสิินทรัิพัย์์อ่�น จำะพิัจำาริณามูลัค่าที�คาดว่ัาจำะได้รัิบค่นริวัมกับหน่วัย์สิินทรัิพัย์์ที� 

 ก่อให้เกิดเงินสิดที�สิินทรัิพัย์์นั�นเกี�ย์วัข้ึ้องด้วัย์

 ขึ้าดทุนจำากการิด้อย์ค่าขึ้องสิินทรัิพัย์์ที�ไม่ใช่สิินทรัิพัย์์ทางการิเงินที�เคย์รัิบรู้ิในงวัดก่อนจำะถูืกป็ริะเมิน ณ ทุกวัันที�ที�ออกริาย์งานว่ัามีข้ึ้อบ่งชี�เร่ิ�องการิด้อย์ค่า 

 หร่ิอไม่ ขึ้าดทุนจำากการิด้อย์ค่าจำะถูืกกลัับริาย์การิ หากมีการิเป็ลัี�ย์นแป็ลังป็ริะมาณการิที�ใช้ในการิคำานวัณมูลัค่าที�คาดวั่าจำะได้ริับค่นขึ้าดทุนจำากการิ 

 ด้อย์ค่าจำะถูืกกลัับริาย์การิเพีัย์งเท่าที�มูลัค่าตั้ามบัญชีขึ้องสิินทรัิพัย์์ไม่เกินกว่ัามูลัค่าตั้ามบัญชีภาย์หลัังหักค่าเส่ิ�อมริาคาหร่ิอค่าตัั้ดจำำาหน่าย์ เสิม่อนหน้�ง 

 ไม่เคย์มีการิบันท้กขึ้าดทุนจำากการิด้อย์ค่ามาก่อน

 ภาริะผู่กพัันในการิสิมทบเข้ึ้าโคริงการิสิมทบเงินจำะถูืกรัิบรู้ิเป็็นค่าใช้จ่ำาย์พันักงานในกำาไริหร่ิอขึ้าดทุนในริอบริะย์ะเวัลัาที�พันักงานได้ทำางานให้กับกิจำการิ

 ภาริะผู่กพัันสิุทธิขึ้องกลัุ่มบริิษััทจำากโคริงการิผ่ลัป็ริะโย์ชน์ที�กำาหนดไวั้ถืูกคำานวัณแย์กตั้่างหากเป็็นริาย์โคริงการิจำากการิป็ริะมาณผ่ลัป็ริะโย์ชน์ใน    

 อนาคตั้ที�เกิดจำากการิทำางานขึ้องพันักงานในงวัดปั็จำจุำบันแลัะงวัดก่อน ๆ ผ่ลัป็ริะโย์ชน์ดังกล่ัาวัได้มีการิคิดลัดกริะแสิเงินสิดเพ่ั�อให้เป็็นมูลัค่าปั็จำจุำบัน

 การิคำานวัณภาริะผู่กพัันขึ้องโคริงการิผ่ลัป็ริะโย์ชน์ที�กำาหนดไวั้นั�นจำัดทำาโดย์กกลัุ่มบริิษััท โดย์วัิธีคิดลัดแตั้่ลัะหน่วัย์ที�ป็ริะมาณการิไวั้ผ่ลัจำากการิ

 คำานวัณอาจำทำาให้กลัุ่มบริิษััทมีสิินทริัพัย์์เกิดขึ้้�น ซื่้�งการิริับริู้เป็็นสิินทริัพัย์์จำะใช้มูลัค่าป็ัจำจำุบันขึ้องป็ริะโย์ชน์เชิงเศริษัฐกิจำที�มีในริูป็ขึ้องการิได้ริับค่นใน

 อนาคตั้จำากโคริงการิหริ่อการิหักการิสิมทบเขึ้้าโคริงการิในอนาคตั้ ในการิคำานวัณมูลัค่าป็ัจำจำุบันขึ้องป็ริะโย์ชน์เชิงเศริษัฐกิจำได้มีการิพัิจำาริณาถื้ง

 ควัามตั้้องการิเงินทุนขึ้ั�นตั้ำ�าสิำาหริับโคริงการิต่ั้าง ๆ 

185 รายงานิประจำำาปี 2563

บริิษััท ธุนารัิกษ์ัพัฒนาสินทรัิพย์ จำากัด และบริิษััทย่อย

ห้มืายเห้ตุ์ปริะกอบงบการิเงิน

สำาห้รัิบปีสิ�นสุด วั็นที� 31 ธัุนว็าคมื 2563



 ผู้ลปริะโยชื่น์ริะยะสั�นของพนักงาน

 (ฑ์) ปริะมืาณการิห้นี�สิน

 (ฒ) การิวั็ดม้ืลค่ายุติ์ธุริริมื

 ผ่ลัป็ริะโย์ชน์ริะย์ะสัิ�นขึ้องพันักงานรัิบรู้ิเป็็นค่าใช้จ่ำาย์เม่�อพันักงานทำางานให้ หนี�สิินรัิบรู้ิด้วัย์มูลัค่าที�คาดว่ัาจำะจ่ำาย์ชำาริะ หากกลุ่ัมบริิษััทมีภาริะผู่กพัันตั้าม  

 กฎหมาย์หริ่อภาริะผู่กพัันโดย์อนุมานที�จำะตั้้องจำ่าย์อันเป็็นผ่ลัมาจำากการิที�พันักงานได้ทำางานให้ในอดีตั้แลัะภาริะผู่กพัันนี�สิามาริถืป็ริะมาณได้อย์่าง  

 สิมเหตุั้สิมผ่ลั

 ป็ริะมาณการิหนี�สิินจำะริับริู้ก็ตั้่อเม่�อกลัุ่มบริิษััทมีภาริะผู่กพัันตั้ามกฎหมาย์หริ่อภาริะผู่กพัันจำากการิอนุมานที�เกิดขึ้้�นในป็ัจำจำุบันอันเป็็นผ่ลัมาจำาก  

 เหตุั้การิณ์ในอดีตั้ซ้ื่�งสิามาริถืป็ริะมาณจำำานวันขึ้องภาริะผู่กพัันได้อย่์างน่าเช่�อถ่ือ แลัะมีควัามเป็็นไป็ได้ค่อนข้ึ้างแน่นอนว่ัาป็ริะโย์ชน์เชิงเศริษัฐกิจำจำะต้ั้อง   

 ถูืกจ่ำาย์ไป็เพ่ั�อชำาริะภาริะผู่กพัันดังกล่ัาวั ป็ริะมาณการิหนี�สิินพิัจำาริณาจำากการิคิดลัดกริะแสิเงินสิดที�จำะจ่ำาย์ในอนาคตั้โดย์ใช้อัตั้ริาคิดลัดในตั้ลัาดปั็จำจุำบัน  

 ก่อนคำาน้งถื้งภาษัีเงินได้ เพั่�อให้สิะท้อนจำำานวันที�อาจำป็ริะเมินได้ในตั้ลัาดป็ัจำจำุบันซื่้�งแป็ริไป็ตั้ามเวัลัาแลัะควัามเสิี�ย์งที�มีตั้่อหนี�สิิน ป็ริะมาณการิหนี�สิิน 

 สิ่วันที�เพัิ�มขึ้้�นเน่�องจำากเวัลัาที�ผ่่านไป็รัิบรู้ิเป็็นต้ั้นทุนทางการิเงิน 

 มูลัค่าย์ุตั้ิธริริมค่อริาคาที�จำะได้ริับจำากการิขึ้าย์สิินทริัพัย์์หริ่อจำ่าย์ชำาริะเพั่�อโอนหนี�สิินในริาย์การิที�เกิดขึ้้ �นในสิภาพัป็กตั้ิริะหวั่างผู่ ้ริ่วัมตั้ลัาด ณ  

 วัันที�วััดมูลัค่าในตั้ลัาดหลััก หร่ิอตั้ลัาดที�ให้ป็ริะโย์ชน์สูิงสุิด (หากไม่มีตั้ลัาดหลััก) ที�กลุ่ัมบริิษััทสิามาริถืเข้ึ้าถ้ืงได้ในวัันดังกล่ัาวั มูลัค่ายุ์ติั้ธริริมขึ้องหนี�สิิน  

 สิะท้อนผ่ลักริะทบขึ้องควัามเสีิ�ย์งที�ไม่สิามาริถืป็ฏิิบัติั้ตั้ามข้ึ้อกำาหนดขึ้องภาริะผู่กพััน

 นโย์บาย์การิบัญชีแลัะการิเป็ิดเผ่ย์ขึ้้อมูลัขึ้องกลัุ่มบริิษััทหลัาย์ขึ้้อกำาหนดให้มีการิวััดมูลัค่าย์ุตั้ิธริริมขึ้องสิินทริัพัย์์แลัะหนี�สิินทางการิเงิน แลัะสิินทริัพัย์์ 

 แลัะหนี�สิินที�ไม่ใช่ทางการิเงิน

 กลุ่ัมบริิษััทวััดมูลัค่ายุ์ติั้ธริริมขึ้องเคร่ิ�องม่อทางการิเงินโดย์ใช้ริาคาเสินอซ่ื่�อขึ้าย์ในตั้ลัาดที�มีสิภาพัคล่ัอง หากสิามาริถืหาได้ ตั้ลัาดจำะถ่ือว่ัามี ‘สิภาพัคล่ัอง’  

 หากริาย์การิขึ้องสิินทรัิพัย์์หร่ิอหนี�สิินเกิดข้ึ้�นอย์่างสิมำ�าเสิมอในจำำานวันที�เพีัย์งพัอซ้ื่�งสิามาริถืให้ข้ึ้อมูลัริาคาได้อย่์างต่ั้อเน่�อง

 หากไม่มีริาคาเสินอซื่่�อขึ้าย์ในตั้ลัาดที�มีสิภาพัคลั่องกลัุ่มบริิษััทใช้เทคนิคการิป็ริะเมินมูลัค่าที�ใช้ขึ้้อมูลัที�สิามาริถืสิังเกตั้ได้ที�มีควัามเกี�ย์วัขึ้้องให้มากที�สิุด  

 แลัะลัดการิใช้ขึ้้อมูลัที�ไม่สิามาริถืสิังเกตั้ได้ให้น้อย์ที�สิุด การิเลั่อกเทคนิคการิป็ริะเมินมูลัค่าจำะพัิจำาริณาป็ัจำจำัย์ทั�งหมดที�ผู่้ริ่วัมตั้ลัาดคำาน้งถื้งในการิ   

 กำาหนดริาคาขึ้องริาย์การิ

 หากสิินทรัิพัย์์หร่ิอหนี�สิินที�วััดมูลัค่าด้วัย์มูลัค่ายุ์ติั้ธริริมมีริาคาเสินอซ่ื่�อแลัะริาคาเสินอขึ้าย์กลุ่ัมบริิษััทวััดมูลัค่าสิินทรัิพัย์์แลัะสิถืานการิณ์เป็็นสิินทรัิพัย์์ด้วัย์

 ริาคาเสินอซ่ื่�อ แลัะวััดมูลัค่าหนี�สิินแลัะสิถืานะการิเป็็นหนี�สิินด้วัย์ริาคาเสินอขึ้าย์

 หลัักฐานที�ดีที�สิุดสิำาหริับมูลัค่าย์ุตั้ิธริริมขึ้องเคริ่�องม่อทางการิเงิน ณ วัันที�ริับริู้ริาย์การิเม่�อเริิ�มแริกค่อริาคาขึ้องการิทำาริาย์การิ เช่น มูลัค่าย์ุตั้ิธริริมขึ้อง 

 ผ่ลัตั้อบแทนที�ให้หร่ิอได้รัิบ หากกลุ่ัมบริิษััทพิัจำาริณาว่ัามูลัค่ายุ์ติั้ธริริม ณ วัันที�รัิบรู้ิริาย์การิเม่�อเริิ�มแริกแตั้กต่ั้างจำากริาคาขึ้องการิทำาริาย์การิแลัะมูลัค่า 

 ย์ุตั้ิธริริมไม่วั่าจำะได้มาจำากริาคาเสินอซื่่�อเสินอขึ้าย์ในตั้ลัาดที�มีสิภาพัคลั่องสิำาหริับสิินทริัพัย์์หริ่อหนี�สิินที�เหม่อนกันหริ่อโดย์ใช้เทคนิคการิวััดมูลัค่าซื่้�ง  

 ใช้ขึ้้อมูลัที�ไม่สิามาริถืสิังเกตั้ได้ซื่้�งตั้ัดสิินวั่าไม่มีนัย์สิำาคัญตั้่อการิวััดมูลัค่าทำาให้เคริ่�องม่อทางการิเงินวััดมูลัค่าเม่�อเริิ�มแริกด้วัย์มูลัค่าย์ุตั้ิธริริมป็ริับด้วัย์ 

 ผ่ลัตั้่างริะหวั่างมูลัค่าย์ุตั้ิธริริม ณ วัันที�ริับริู้ริาย์การิเม่�อเริิ�มแริกแลัะริาคาขึ้องการิทำาริาย์การิ แลัะริับริู้เป็็นริาย์การิริอตั้ัดบัญชีซื่้�งจำะริับริู้ในกำาไริหริ่อ  

 ขึ้าดทุนด้วัย์เกณฑ์์ที�เหมาะสิมตั้ลัอดอาย์ุขึ้องเคริ่�องม่อทางการิเงินแตั้่ตั้้องไม่ช้ากวั่าการิวััดมูลัค่าย์ุตั้ิธริริมที�ใช้หลัักฐานสินับสินุนทั�งหมดจำากขึ้้อมูลัที� 

 สัิงเกตั้ได้ในตั้ลัาดหร่ิอเม่�อริาย์การิดังกล่ัาวัสิิ�นสุิดลัง

 การิวััดมูลัค่าย์ุตั้ิธริริมขึ้องสิินทริัพัย์์หริ่อหนี�สิิน กลัุ่มบริิษััทใช้ขึ้้อมูลัที�สิามาริถืสิังเกตั้ได้ให้มากที�สิุดเท่าที�จำะทำาได้ มูลัค่าย์ุตั้ิธริริมเหลั่านี�ถืูกจำัดป็ริะเภท  

 ในแต่ั้ลัะลัำาดับชั�นขึ้องมูลัค่าย์ุติั้ธริริมตั้ามข้ึ้อมูลัที�ใช้ในการิป็ริะเมินมูลัค่า ดังนี�

 - ข้ึ้อมูลัริะดับ 1 เป็็นริาคาเสินอซ่ื่�อขึ้าย์ในตั้ลัาดที�มีสิภาพัคล่ัองสิำาหรัิบสิินทรัิพัย์์หร่ิอหนี�สิินอย์่างเดีย์วักัน

 - ข้ึ้อมูลัริะดับ  2  เป็็นข้ึ้อมูลัอ่�นที�สัิงเกตั้ได้โดย์ตั้ริงหร่ิอโดย์อ้อมสิำาหรัิบสิินทรัิพัย์์นั�นหร่ิอหนี�สิินนั�นนอกเหน่อจำากริาคาเสินอซ่ื่�อขึ้าย์ซ้ื่�งริวัมอยู่์ในข้ึ้อมูลัริะดับ 1

 - ข้ึ้อมูลัริะดับ 3 ข้ึ้อมูลัที�ใช้เป็็นข้ึ้อมูลัที�ไม่สิามาริถืสัิงเกตั้ได้สิำาหรัิบสิินทรัิพัย์์หร่ิอหนี�สิินนั�น

 ในการิวััดมูลัค่าใหม่ขึ้องหนี�สิินผ่ลัป็ริะโย์ชน์ที�กำาหนดไวั้สิุทธิ กำาไริหริ่อขึ้าดทุนจำากการิป็ริะมาณการิตั้ามหลัักคณิตั้ศาสิตั้ริ์ป็ริะกันภัย์จำะถืูกริับริู้     

 ริาย์การิในกำาไริขึ้าดทุนเบ็ดเสิริ็จำอ่ �นทันที กลัุ ่มบริิษััทกำาหนดดอกเบี �ย์จำ่าย์ ขึ้องหนี �สิินผ่ลัป็ริะโย์ชน์ที �กำาหนดไวั้สิุทธิโดย์ใช้อัตั้ริาคิดลัดที �ใช้  

 วััดมูลัค่าภาริะผู่กพัันตั้ามโคริงการิผ่ลัป็ริะโย์ชน์ ณ ตั้้นป็ี โดย์คำาน้งถื้งการิเป็ลัี�ย์นแป็ลังใดๆ ในหนี�สิินผ่ลัป็ริะโย์ชน์ที �กำาหนดไวั้สิุทธิซื่้ �งเป็็นผ่ลั  

 มาจำากการิสิมทบเงินแลัะการิจ่ำาย์ชำาริะผ่ลัป็ริะโย์ชน์  ดอกเบี�ย์จ่ำาย์สุิทธิแลัะค่าใช้จ่ำาย์อ่�น ๆ ที�เกี�ย์วัข้ึ้องกับโคริงการิผ่ลัป็ริะโย์ชน์รัิบรู้ิริาย์การิในกำาไริหร่ิอขึ้าดทุน 

 เม่�อมีการิเป็ลัี�ย์นแป็ลังผ่ลัป็ริะโย์ชน์ขึ้องโคริงการิหริ่อการิลัดขึ้นาดโคริงการิ การิเป็ลัี�ย์นแป็ลังในผ่ลัป็ริะโย์ชน์ที�เกี�ย์วัขึ้้องกับการิบริิการิในอดีตั้ หริ่อ  

 กำาไริหร่ิอขึ้าดทุนจำากการิลัดขึ้นาดโคริงการิต้ั้องรัิบรู้ิในกำาไริหร่ิอขึ้าดทุนทันทีกลุ่ัมบริิษััทรัิบรู้ิกำาไริแลัะขึ้าดทุนจำากการิจ่ำาย์ชำาริะผ่ลัป็ริะโย์ชน์พันักงานเม่�อเกิดข้ึ้�น
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 หากขึ้้อมูลัที�นำามาใช้ในการิวััดมูลัค่าย์ุตั้ิธริริมขึ้องสิินทริัพัย์์หริ่อหนี�สิินถืูกจำัดป็ริะเภทลัำาดับชั�นขึ้องมูลัค่าย์ุตั้ิธริริมที�แตั้กตั้่างกัน การิวััดมูลัค่าย์ุตั้ิธริริม

 โดย์ริวัมจำะถืูกจำัดป็ริะเภทในภาพัริวัมในริะดับเดีย์วักันตั้ามลัำาดับชั�นขึ้องมูลัค่าย์ุตั้ิธริริมขึ้องขึ้้อมูลัที�อย์ู่ในริะดับตั้ำ�าสิุดที�มีนัย์สิำาคัญสิำาหริับการิวััด      

 มูลัค่าย์ุตั้ิธริริมโดย์ริวัม

 กลุ่ัมบริิษััทรัิบรู้ิการิโอนริะหว่ัางลัำาดับชั�นขึ้องมูลัค่าย์ุติั้ธริริม ณ วัันสิิ�นริอบริะย์ะเวัลัาริาย์งานที�เกิดการิโอนข้ึ้�น

 (ด) ริายได�

 การิให้�บริิการิ

 (ต์) ริายได�อ่�น

 (ถื) ดอกเบี�ย

 ริาย์ได้ริับริู้เม่�อลัูกค้ามีอำานาจำควับคุมในสิินค้าหริ่อบริิการิด้วัย์จำำานวันเงินที�สิะท้อนถื้งสิิ�งตั้อบแทนที�กลัุ่มบริิษััทคาดวั่าจำะมีสิิทธิได้ริับซื่้�งไม่ริวัมจำำานวัน  

 เงินที�เก็บแทนบุคคลัที�สิาม ภาษีัมูลัค่าเพิั�มหร่ิอภาษีัขึ้าย์อ่�น ๆ แลัะแสิดงสุิทธิจำากส่ิวันลัดการิค้าแลัะส่ิวันลัดตั้ามป็ริิมาณ

 ริาย์ได้จำากการิให้บริิการิรัิบรู้ิตั้ลัอดช่วังเวัลัาหน้�งเม่�อได้ให้บริิการิ ต้ั้นทุนที�เกี�ย์วัข้ึ้องรัิบรู้ิในกำาไริหร่ิอขึ้าดทุนเม่�อเกิดข้ึ้�น

 ริาย์ได้อ่�นป็ริะกอบด้วัย์เงินปั็นผ่ลั ดอกเบี�ย์รัิบแลัะอ่�น ๆ โดย์เงินปั็นผ่ลัรัิบบันท้กในกำาไริหร่ิอขึ้าดทุนในวัันที�กลุ่ัมบริิษััทมีสิิทธิได้รัิบเงินปั็นผ่ลั

 ดอกเบี�ย์รัิบแลัะดอกเบี�ย์จ่ำาย์รัิบรู้ิในกำาไริหร่ิอขึ้าดทุนด้วัย์อัตั้ริาดอกเบี�ย์ที�แท้จำริิง อัตั้ริาดอกเบี�ย์ที�แท้จำริิงค่ออัตั้ริาที�ใช้คิดลัดป็ริะมาณการิการิจ่ำาย์ชำาริะเงิน 

 หริ่อริับเงินในอนาคตั้ตั้ลัอดอาย์ุที�คาดการิณ์ไว้ัขึ้องเคร่ิ�องม่อทางการิเงินขึ้อง

 - มูลัค่าตั้ามบัญชีขัึ้�นต้ั้นขึ้องสิินทรัิพัย์์ทางการิเงิน หร่ิอ

 - ริาคาทุนตัั้ดจำำาหน่าย์ขึ้องหนี�สิินทางการิเงิน

 ในการิคำานวัณดอกเบี�ย์ริับแลัะดอกเบี�ย์จำ่าย์ อัตั้ริาดอกเบี�ย์ที�แท้จำริิงจำะนำามาใช้กับมูลัค่าตั้ามบัญชีขึ้ั�นตั้้นขึ้องสิินทริัพัย์์ (เม่�อสิินทริัพัย์์ไม่มีการิด้อย์ค่า  

 ด้านเคริดิตั้) หริ่อริาคาทุนตั้ัดจำำาหน่าย์ขึ้องหนี�สิิน อย์่างไริก็ตั้ามสิำาหริับสิินทริัพัย์์ทางการิเงินที�มีการิด้อย์ค่าด้านเคริดิตั้ภาย์หลัังการิริับริู้เม่�อเริิ�มแริก  

 ริาย์ได้ดอกเบี�ย์จำะคำานวัณโดย์การิใช้อัตั้ริาดอกเบี�ย์ที�แท้จำริิงกับริาคาทุนตั้ัดจำำาหน่าย์ขึ้องสิินทริัพัย์์ทางการิเงิน หากสิินทริัพัย์์ไม่มีการิด้อย์ค่าเคริดิตั้  

 อีกตั้่อไป็ การิคำานวัณริาย์ได้ดอกเบี�ย์จำะเป็ลีั�ย์นกลัับไป็คำานวัณจำากมูลัค่าตั้ามบัญชีขัึ้�นต้ั้นขึ้องสิินทรัิพัย์์

 ดอกเบี�ย์รัิบรัิบรู้ิในกำาไริหร่ิอขึ้าดทุนในอัตั้ริาที�ริะบุในสัิญญา

 ดอกเบี�ย์จำ่าย์แลัะค่าใช้จำ่าย์ในทำานองเดีย์วักันบันท้กในกำาไริหริ่อขึ้าดทุนในงวัดที�ค่าใช้จำ่าย์ดังกลั่าวัเกิดขึ้้�น ย์กเวั้นในกริณีที�มีการิบันท้กเป็็นตั้้นทุน  

 สิ่วันหน้�งขึ้องสิินทรัิพัย์์ อันเป็็นผ่ลัมาจำากการิใช้เวัลัาย์าวันานในการิจัำดหา ก่อสิร้ิาง หร่ิอการิผ่ลิัตั้สิินทรัิพัย์์ดังกล่ัาวัก่อนที�จำะนำามาใช้เองหร่ิอเพ่ั�อขึ้าย์

 นโยบายการิบัญชีื่ที�ถ่ือปฏิิบัติ์ตั์�งแต่์วั็นที� 1 มืกริาคมื 2563

 นโยบายการิบัญชีื่ที�ถ่ือปฏิิบัติ์ก่อนวั็นที� 1 มืกริาคมื 2563

 อัต์ริาดอกเบี�ยที�แท�จริิง
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 บุคคลัหริ่อกิจำการิที�เกี�ย์วัขึ้้องกัน หมาย์ถื้ง บุคคลัหริ่อกิจำการิที�มีอำานาจำควับคุมหริ่อควับคุมริ่วัมกันทั�งทางตั้ริงแลัะทางอ้อม หริ่อมีอิทธิพัลัอย์่างมี   

 สิาริะสิำาคัญในการิตั้ัดสิินใจำทางการิเงินแลัะการิบริิหาริขึ้องกลัุ่มบริิษััท หริ่อบุคคลัหริ่อกิจำการิที�อย์ู่ภาย์ใตั้้การิควับคุมเดีย์วักันหริ่ออย์ู่ภาย์ใตั้้อิทธิพัลั 

 อย์่างมีสิาริะสิำาคัญเดีย์วักันกับกลัุ่มบริิษััท หริ่อ กลัุ่มบริิษััทมีอำานาจำควับคุมหริ่อควับคุมริ่วัมกันทั�งทางตั้ริงแลัะทางอ้อม หริ่อมีอิทธิพัลัอย์่างมีสิาริะ 

 สิำาคัญในการิตั้ัดสิินใจำทางการิเงินแลัะการิบริิหาริต่ั้อบุคคลัหร่ิอกิจำการินั�น

(บ) บุคคลห้ร่ิอกิจการิที�เกี�ยว็ข�องกัน

 กำาไริตั้่อหุ ้นขึ้ั �นพั่ �นฐานคำานวัณโดย์การิหาริกำาไริหริ่อขึ้าดทุนขึ้องผู่ ้ถื่อหุ ้นสิามัญขึ้องบริิษััท ด้วัย์จำำานวันหุ ้นสิามัญถืัวัเฉลัี �ย์ถื่วังนำ �าหนักที �ออก

 จำำาหน่าย์ริะหวั่างป็ีป็ริับป็ริุงด้วัย์จำำานวันหุ้นสิามัญที�ซ่ื่�อค่น

(น) กำาไริต่์อหุ้�น

(ท) ภาษีัเงินได�

 ค่าใช้จำ่าย์ภาษัีเงินได้สิำาหริับป็ีป็ริะกอบด้วัย์ ภาษัีเงินได้ขึ้องงวัดป็ัจำจำุบันแลัะภาษัีเงินได้ริอการิตั้ัดบัญชี ภาษัีเงินได้ขึ้องงวัดป็ัจำจำุบันแลัะภาษัีเงินได้ริอ 

 การิตั้ัดบัญชี ริับริู้ในกำาไริหริ่อขึ้าดทุนเวั้นแตั้่ในสิ่วันที�เกี�ย์วักับริาย์การิที�เกี�ย์วัขึ้้องในการิริวัมธุริกิจำ หริ่อริาย์การิที�ริับริู้โดย์ตั้ริงในสิ่วันขึ้องผู่้ถื่อหุ้นหริ่อ  

 กำาไริขึ้าดทุนเบ็ดเสิร็ิจำอ่�น

 ภาษัีเง ินได้ขึ้องงวัดป็ัจำจำุบันได้แก่ ภาษัีที �คาดวั่าจำะจำ่าย์ชำาริะหริ่อได้ริ ับชำาริะ โดย์คำานวัณจำากกำาไริหริ่อขึ้าดทุนป็ริะจำำาป็ีที �ตั้ ้องเสิีย์ภาษัี  

 โดย์ใช้อัตั้ริาภาษัีที�ป็ริะกาศใช้หร่ิอที�คาดว่ัามีผ่ลับังคับใช้ ณ วัันที�ริาย์งาน ตั้ลัอดจำนการิป็รัิบป็รุิงทางภาษีัที�เกี�ย์วักับริาย์การิในปี็ก่อน ๆ

 ภาษัีเงินได้ริอการิตั้ัดบัญชีบันท้กโดย์คำานวัณจำากผ่ลัแตั้กตั้่างชั�วัคริาวัที�เกิดขึ้้�นริะหวั่างมูลัค่าตั้ามบัญชีขึ้องสิินทริัพัย์์แลัะหนี�สิินแลัะจำำานวันที�ใช้เพั่�อ  

 ควัามมุ่งหมาย์ทางภาษัี ภาษัีเงินได้ริอการิตั้ัดบัญชีจำะไม่ถืูกริับริู้เม่�อเกิดจำากผ่ลัแตั้กตั้่างชั�วัคริาวัตั้่อไป็นี� การิริับริู้ค่าควัามนิย์มในคริั�งแริก การิริับริู้      

 สิินทริัพัย์์หริ่อหนี�สิินในคริั�งแริกซื่้�งเป็็นริาย์การิที�ไม่ใช่การิริวัมธุริกิจำแลัะริาย์การินั�นไม่มีผ่ลักริะทบตั้่อกำาไริขึ้าดทุนทางบัญชีหริ่อทางภาษัี แลัะ 

      ผ่ลัแตั้กตั้่างที�เกี�ย์วัขึ้้องกับเงินลังทุนในบริิษััทย์่อย์หากเป็็นไป็ได้ว่ัาจำะไม่มีการิกลัับริาย์การิในอนาคตั้อันใกล้ั

 การิวััดมูลัค่าขึ้องภาษัีเงินได้ริอการิตั้ัดบัญชีตั้้องสิะท้อนถื้งผ่ลักริะทบทางภาษัีที�จำะเกิดจำากลัักษัณะวัิธีการิที�กลัุ่มบริิษััทคาดวั่าจำะได้ริับผ่ลัป็ริะโย์ชน์  

 จำากสิินทริัพัย์์หร่ิอจำะจ่ำาย์ชำาริะหนี�สิินตั้ามมูลัค่าตั้ามบัญชี ณ วัันที�สิิ�นริอบริะย์ะเวัลัาที�ริาย์งาน

 ภาษีัเงินได้ริอการิตัั้ดบัญชีวััดมูลัค่าโดย์ใช้อัตั้ริาภาษีัที�คาดว่ัาจำะใช้กับผ่ลัแตั้กต่ั้างชั�วัคริาวัเม่�อมีการิกลัับริาย์การิโดย์ใช้อัตั้ริาภาษีัที�ป็ริะกาศใช้หร่ิอที�คาดว่ัา 

 มีผ่ลับังคับใช้ ณ วัันที�ริาย์งาน

 ในการิกำาหนดมูลัค่าขึ้องภาษีัเงินได้ขึ้องงวัดปั็จำจุำบันแลัะภาษีัเงินได้ริอการิตัั้ดบัญชี กลุ่ัมบริิษััทต้ั้องคำาน้งถ้ืงผ่ลักริะทบขึ้องสิถืานการิณ์ทางภาษีัที�ไม่แน่นอน 

 แลัะอาจำทำาให้จำำานวันภาษีัที�ต้ั้องจ่ำาย์เพิั�มข้ึ้�นแลัะมีดอกเบี�ย์ที�ต้ั้องชำาริะ กลุ่ัมบริิษััทเช่�อว่ัาได้ตัั้�งภาษีัเงินได้ค้างจ่ำาย์เพีัย์งพัอสิำาหรัิบภาษีัเงินได้ที�จำะจ่ำาย์ใน 

 อนาคตั้ ซ้ื่�งเกิดจำากการิป็ริะเมินผ่ลักริะทบจำากหลัาย์ปั็จำจัำย์ ริวัมถ้ืงการิตีั้ควัามทางกฎหมาย์ภาษีัแลัะจำากป็ริะสิบการิณ์ในอดีตั้ การิป็ริะเมินนี�อยู่์บนพ่ั�น 

 ฐานการิป็ริะมาณการิแลัะขึ้้อสิมมตั้ิ แลัะอาจำจำะเกี�ย์วัขึ้้องกับการิตั้ัดสิินใจำเกี�ย์วักับเหตัุ้การิณ์ในอนาคตั้ขึ้้อมูลัใหม่ ๆ อาจำจำะทำาให้กลัุ่มบริิษััทเป็ลัี�ย์น  

 การิตัั้ดสิินใจำโดย์ข้ึ้�นอยู่์กับควัามเพีัย์งพัอขึ้องภาษีัเงินได้ค้างจ่ำาย์ที�มีอยู่์ การิเป็ลีั�ย์นแป็ลังในภาษีัเงินได้ค้างจ่ำาย์จำะกริะทบต่ั้อค่าใช้จ่ำาย์ภาษีัเงินได้ในงวัด 

 ที�เกิดการิเป็ลีั�ย์นแป็ลัง

 สิินทริัพัย์์ภาษัีเงินได้ริอการิตั้ัดบัญชีแลัะหนี�สิินภาษัีเงินได้ริอการิตั้ัดบัญชีสิามาริถืหักกลับได้เม่ �อกิจำการิมีสิิทธิตั้ามกฎหมาย์ที�จำะนำาสิินทริัพัย์์

 ภาษัีเงินได้ขึ้องงวัดป็ัจำจำุบันมาหักกลับกับหนี �สิินภาษัีเงินได้ขึ้องงวัดป็ัจำจำุบันแลัะภาษัีเงินได้นี �ป็ริะเมินโดย์หน่วัย์งานจำัดเก็บภาษัีหน่วัย์งาน  

 เดีย์วักันสิำาหริับหน่วัย์ภาษัีเดีย์วักันหริ่อหน่วัย์ภาษัีตั้่างกัน สิำาหริับหน่วัย์ภาษัีตั้่างกันนั�นกิจำการิมีควัามตั้ั�งใจำจำะจำ่าย์ชำาริะหนี�สิินแลัะสิินทริัพัย์์

 ภาษัีเงินได้ขึ้องงวัดป็ัจำจำุบันด้วัย์ย์อดสิุทธิหริ่อตั้ั�งใจำจำะริับค่นสิินทรัิพัย์์แลัะจ่ำาย์ชำาริะหนี�สิินในเวัลัาเดีย์วักัน

 สิินทริัพัย์์ภาษัีเงินได้ริอการิตั้ัดบัญชีจำะบันท้กตั้่อเม่�อมีควัามเป็็นไป็ได้ค่อนขึ้้างแน่วั่ากำาไริเพั่�อเสิีย์ภาษัีในอนาคตั้จำะมีจำำานวันเพัีย์งพัอกับการิใช้

 ป็ริะโย์ชน์จำากผ่ลัแตั้กต่ั้างชั�วัคริาวัดังกล่ัาวั กำาไริเพ่ั�อเสีิย์ภาษีัในอนาคตั้ต้ั้องพิัจำาริณาถ้ืงการิกลัับริาย์การิผ่ลัแตั้กต่ั้างชั�วัคริาวัที�เกี�ย์วัข้ึ้อง ดังนั�น กำาไริเพ่ั�อ

 เสิีย์ภาษัีในอนาคตั้หลัังป็ริับป็ริุงการิกลัับริาย์การิผ่ลัแตั้กตั้่างชั�วัคริาวัที�พัิจำาริณาจำากแผ่นธุริกิจำขึ้องแตั้่ลัะบริิษััทย์่อย์ในกลัุ่มบริิษััทแลั้วัอาจำมีจำำานวันไม่ 

 เพัีย์งพัอที�จำะบันท้กสิินทริัพัย์์ภาษัีเงินได้ทั�งจำำานวัน สิินทริัพัย์์ภาษัีเงินได้ริอการิตั้ัดบัญชีจำะถืูกทบทวัน ณ ทุกวัันที�ริาย์งานแลัะจำะถืูกป็ริับลัดลังเท่าที�

 ป็ริะโย์ชน์ทางภาษีัจำะมีโอกาสิถูืกใช้จำริิง 
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5. ผู้ลกริะทบจากการิแพร่ิริะบาดของโริคติ์ดเช่ื่�อไว็รัิสโคโรินา 2019 (Covid-19)

6. บุคคลห้ร่ิอกิจการิที�เกี�ยว็ข�องกัน

 ในช่วังตั้้นป็ี 2563 เกิดการิแพัริ่ริะบาดขึ้องโริคตั้ิดเช่�อไวัริัสิโคโรินา 2019 (Covid-19) ทำาให้ป็ริะเทศไทย์แลัะหลัาย์ป็ริะเทศได้ป็ริะกาศมาตั้ริการิ

 ป็้องกันหลัาย์ป็ริะการิเพั่�อป็้องกันการิแพัริ่ริะบาดขึ้องโริค เช่น การิสิั�งให้มีการิป็ิดสิถืานป็ริะกอบการิหริ่อลัดเวัลัาการิป็ริะกอบกิจำการิเป็็นการิ  

 ชั�วัคริาวั การิให้มีริะย์ะห่างทางสัิงคม เป็็นต้ั้น ซ้ื่�งส่ิงผ่ลักริะทบอย่์างมากต่ั้อริะบบเศริษัฐกิจำโลัก การิผ่ลิัตั้ การิกริะจำาย์สิินค้าตั้ลัอดจำนผ่ลัการิดำาเนินงาน  

 ขึ้องหลัาย์กิจำการิในวังกวั้าง ทั�งนี� ผู่้บริิหาริมีการิตั้ิดตั้ามสิถืานการิณ์ดังกลั่าวัอย์่างใกลั้ชิดเพั่�อให้มั�นใจำวั่าพันักงานขึ้องกลัุ่มบริิษััทป็ลัอดภัย์แลัะ

 พัย์าย์ามอย์่างย์ิ�งย์วัดในการิควับคุมให้มีผ่ลักริะทบต่ั้อธุริกิจำให้น้อย์ที�สุิดเท่าที�จำะเป็็นไป็ได้ 

 ทั�งนี� ณ วัันที� 31 ธันวัาคม 2563 สิถืานการิณ์ขึ้องการิแพัริ่ริะบาดดังกลั่าวัย์ังไม่สิิ�นสิุด ทำาให้เกิดควัามไม่แน่นอนในการิป็ริะมาณการิผ่ลักริะทบที�คาด 

 วั่าจำะเกิดขึ้้�น กลัุ่มบริิษััท จำ้งเลั่อกป็ฏิิบัตั้ิตั้ามแนวัป็ฏิิบัตั้ิทางการิบัญชี เริ่ �อง มาตั้ริการิผ่่อนป็รินชั�วัคริาวัสิำาหริับทางเลั่อกเพัิ�มเตั้ิมทางบัญชีเพั่�อ   

 ริองริับผ่ลักริะทบจำากสิถืานการิณ์การิแพัร่ิริะบาดขึ้องโริคติั้ดเช่�อไวัรัิสิโคโรินา 2019 (Covid-19) ในเร่ิ�องดังต่ั้อไป็นี� 

 (ก) การิด้อย์ค่าขึ้องสิินทรัิพัย์์

 กลัุ่มบริิษััทพัิจำาริณาการิด้อย์ค่าขึ้องลัูกหนี�การิค้าตั้ามตั้าริางการิตั้ั�งสิำาริอง โดย์ใช้ขึ้้อมูลัผ่ลัขึ้าดทุนด้านเคริดิตั้ในอดีตั้มาพัิจำาริณาอัตั้ริาการิสิูญเสิีย์  

 (loss rate) แลัะไม่นำาข้ึ้อมูลัที�มีการิคาดการิณ์ในอนาคตั้ (Forward-looking information) มาพิัจำาริณา

 กลุ่ัมบริิษััทเล่ัอกไม่นำาสิถืานการิณ์ Covid-19 มาถ่ือเป็็นข้ึ้อบ่งชี�การิด้อย์ค่าขึ้องสิินทรัิพัย์์ แลัะเล่ัอกไม่นำาข้ึ้อมูลัสิถืานการิณ์ Covid-19 ที�อาจำจำะกริะทบ   

 ต่ั้อการิพัย์ากริณ์ทางการิเงินในอนาคตั้มาใช้ป็ริะกอบการิทดสิอบการิด้อย์ค่าขึ้องสิินทรัิพัย์์

 ควัามสิัมพัันธ์ที�มีกับบริิษััทย์่อย์ได้เป็ิดเผ่ย์ในหมาย์เหตัุ้ป็ริะกอบงบการิเงินขึ้้อ 12 สิำาหริับควัามสิัมพัันธ์กับผู่้บริิหาริสิำาคัญแลัะบุคคลัหริ่อกิจำการิอ่�นที�  

 เกี�ย์วัขึ้้องกันที�มีริาย์การิริะหว่ัางกันที�มีนัย์สิำาคัญกับกลุ่ัมบริิษััทในริะหว่ัางปี็มีดังต่ั้อไป็นี�

ชืี�อกิจำการ ประเทศที�จัำดำตั�ง ลักษัณะค์วามูสัมูพัันิธ์

กริะทริวังการิคลััง ไทย์ เป็็นผู้่ถ่ือหุ้นริาย์ใหญ่ ถ่ือหุ้นทั�งหมดในบริิษััท

กริมธนารัิกษ์ั ไทย์ หน่วัย์งานในสัิงกัดกริะทริวังการิคลััง

ธนาคาริออมสิิน ไทย์ รัิฐวิัสิาหกิจำในสัิงกัดกริะทริวังการิคลััง

ธนาคาริกรุิงไทย์ ไทย์ รัิฐวิัสิาหกิจำในสัิงกัดกริะทริวังการิคลััง

ธนาคาริอาคาริสิงเคริาะห์ ไทย์ รัิฐวิัสิาหกิจำในสัิงกัดกริะทริวังการิคลััง

ธนาคาริเพ่ั�อการิเกษัตั้ริแลัะสิหกริณ์ ไทย์ รัิฐวิัสิาหกิจำในสัิงกัดกริะทริวังการิคลััง

ธนาคาริอิสิลัามแห่งป็ริะเทศไทย์ ไทย์ รัิฐวิัสิาหกิจำในสัิงกัดกริะทริวังการิคลััง
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สำาหรับัปีสิ�นิสุดำวันิที� 31 ธันิวาค์มู
งบัการเงินิรวมู งบัการเงินิเฉพัาะกิจำการ

2563 2562 2563 2562

ผู้้�ถ่ือหุ้�นริายให้ญ่

ค่าเช่า - 29.07 - 29.07

ต้ั้นทุนทางการิเงิน 10.55 - 10.55 -

สำาหรับัปีสิ�นิสุดำวันิที� 31 ธันิวาค์มู
งบัการเงินิรวมู งบัการเงินิเฉพัาะกิจำการ

2563 2562 2563 2562

บริิษััทย่อย

ต้ั้นทุนทางการิเงิน - - 1,284.95 1,348.36

กิจการิอ่�นที�เกี�ยว็ข�องกัน

ดอกเบี�ย์รัิบตั้ามสัิญญาเช่าเงินทุน 1,090.20 1,105.49 1,090.20 1,105.49

ริาย์ได้ค่าเช่าแลัะค่าบริิการิ 966.42 975.31 966.42 975.31

ผู้้�บริิห้าริสำาคัญ

ค่าตั้อบแทนผู้่บริิหาริสิำาคัญ
   ผ่ลัป็ริะโย์ชน์ริะย์ะสัิ�นขึ้องพันักงาน 14.25 11.46 14.25 11.46

รายการ นิโยบัายการกำาหนิดำราค์า

ดอกเบี�ย์รัิบตั้ามสัิญญาเช่าเงินทุน                                  อัตั้ริาผ่ลัตั้อบแทนที�แท้จำริิง

ริาย์ได้ค่าเช่าแลัะค่าบริิการิ                                  ริาคาตั้ามที�ตั้กลังริวัมกันตั้ามสัิญญา

ค่าเช่า                                  ริาคาตั้ามที�ตั้กลังริวัมกันตั้ามสัิญญา

ต้ั้นทุนทางการิเงิน                                  อัตั้ริาผ่ลัตั้อบแทนที�แท้จำริิง

 นโย์บาย์การิกำาหนดริาคาสิำาหรัิบริาย์การิกับบุคคลัหร่ิอกิจำการิที�เกี�ย์วัข้ึ้องกันแต่ั้ลัะป็ริะเภทอธิบาย์ได้ดังต่ั้อไป็นี�

 ริาย์การิที�สิำาคัญกับบุคคลัหร่ิอกิจำการิที�เกี�ย์วัข้ึ้องกันสิำาหรัิบแต่ั้ลัะปี็สิิ�นสุิดวัันที� 31 ธันวัาคม สิรุิป็ได้ดังนี�     

หน่วัย์ : ล้ัานบาท

หน่วัย์ : ล้ัานบาท
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 ย์อดคงเหล่ัอกับบุคคลัหร่ิอกิจำการิที�เกี�ย์วัข้ึ้องกัน ณ วัันที� 31 ธันวัาคม มีดังนี�

ลูกหนีิ�ตามูสัญญาเช่ีาเงินิทุนิ
งบัการเงินิรวมู / งบัการเงินิเฉพัาะกิจำการ

2563 2562

กิจำการิอ่�นที�เกี�ย์วัข้ึ้องกัน 16,384.44 16,326.66

รายได้ำค่์าเช่ีาและค่์าบัริการรับัล่วงหน้ิา
งบัการเงินิรวมู / งบัการเงินิเฉพัาะกิจำการ

2563 2562

กิจำการิอ่�นที�เกี�ย์วัข้ึ้องกัน 1,422.30 1,391.71

หนีิ�สินิตามูสัญญาเช่ีา
งบัการเงินิรวมู / งบัการเงินิเฉพัาะกิจำการ

2563 2562

ผู้่ถ่ือหุ้นริาย์ใหญ่ 548.28   -

เงินิกู้ยืมูระยะยาว

 อัตราดำอกเบีั�ย
ณ วันิที�

31 ธันิวาค์มู
(ร้อยละต่อปี)

งบัการเงินิรวมู / งบัการเงินิเฉพัาะกิจำการ

ณ วันิที� 
1 มูกราค์มู เพิั�มูข่้�นิ ลดำลง ณ วันิที�

31 ธันิวาค์มู

2563 
กิจำการิอ่�นที�เกี�ย์วัข้ึ้องกัน

BIBOR+0.52, 

BIBOR+0.60 390.00 1,384.29 - 1,774.29

2562
กิจำการิอ่�นที�เกี�ย์วัข้ึ้องกัน BIBOR+0.52  - 390.00 - 390.00

หน่วัย์ : ล้ัานบาท

หน่วัย์ : ล้ัานบาท

หน่วัย์ : ล้ัานบาท

หน่วัย์ : ล้ัานบาท
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หนีิ�สินิจำากการโอนิสิทธิเรียกร้อง
 งบัการเงินิเฉพัาะกิจำการ

2563 2562

บริิษััทย์่อย์ 15,055.25 15,969.76

 สัญญาสำาคัญที�ทำากับบุคคลห้ร่ิอกิจการิที�เกี�ยว็ข�องกัน

 สัญญาเช่ื่า

 บริิษััทได้ทำาสิัญญาเช่าที�ดินริาชพััสิดุกับกริะทริวังการิคลัังหลัาย์แห่งเพั่�อดำาเนินการิโคริงการิอาคาริสิำานักงานให้เช่า โดย์มีริะย์ะเวัลัา 4 - 30 ป็ี โดย์    

 บริิษััทต้ั้องป็ฏิิบัติั้ตั้ามข้ึ้อกำาหนดแลัะเง่�อนไขึ้ริวัมถ้ืงชำาริะค่าเช่าตั้ามอัตั้ริาที�ริะบุไว้ัในสัิญญาเม่�อสัิญญาสิิ�นสุิดลัง อาคาริแลัะสิิ�งป็ลูักสิร้ิางทั�งหมดจำะตั้กเป็็น 

 ขึ้องกริะทริวังการิคลัังทันที

 เม่�อวัันที� 16 พัฤศจำิกาย์น 2548 บริิษััทได้ทำาสิัญญาให้เช่าพั่�นที�อาคาริโคริงการิศูนย์์ริาชการิกริุงเทพัมหานคริ แลัะสิัญญาบริิการิพั่�นที�สิ่วันกลัาง  

 กับกริมธนารัิกษ์ั เป็็นริะย์ะเวัลัา 30 ปี็ สิิ�นสุิดวัันที� 30 มิถุืนาย์น 2581 โดย์บริิษััทจำะได้รัิบชำาริะเงินค่าเช่าแลัะค่าบริิการิดังกล่ัาวัตั้ามอัตั้ริาที�ริะบุไว้ัในสัิญญา 

7. เงินสดและริายการิเทียบเท่าเงินสด

เงินิสดำและรายการเทียบัเท่าเงินิสดำ
งบัการเงินิรวมู งบัการเงินิเฉพัาะกิจำการ

2563 2562 2563 2562

เงินสิดในม่อ 0.45 0.82 0.46 0.82

เงินฝ้ากธนาคาริป็ริะเภทกริะแสิริาย์วััน 0.03 0.03 0.03 0.03

เงินฝ้ากธนาคาริป็ริะเภทออมทรัิพัย์์ 160.29 197.17 153.00 194.27

เงินลังทุนริะย์ะสัิ�นที�มีสิภาพัคล่ัองสูิง 550.00 150.00 550.00 150.00

ริว็มื 710.77 348.02 703.49 345.12

หน่วัย์ : ล้ัานบาท

หน่วัย์ : ล้ัานบาท
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8. ล้กห้นี�การิค�า

9. ล้กห้นี�อ่�น

10. ล้กห้นี�ต์ามืสัญญาเช่ื่าเงินทุน

ลูกหนีิ�การค้์า
งบัการเงินิรวมู / งบัการเงินิเฉพัาะกิจำการ

2563 2562

ลูักหนี�การิค้า – พ่ั�นที�หน่วัย์ริาชการิ 32.97 42.48

ลูักหนี�การิค้า – พ่ั�นที�ธุริกิจำ 50.00 65.00

ลูักหนี�การิค้า – ศูนย์์ป็ริะชุมเชีย์งใหม่ 0.32 5.71

ลูักหนี�การิค้า – สินามกอล์ัฟั 0.01 0.29

83.30 113.48

หัก ค่าเผ่่�อผ่ลัขึ้าดทุนจำากการิด้อย์ค่า 

(2562:ค่าเผ่่�อหนี�สิงสัิย์จำะสูิญ)
 (21.62) (27.22)

สุทธิุ 61.68 86.26

งบัการเงินิรวมู / งบัการเงินิเฉพัาะกิจำการ

2563 2562

ลูักหนี�ตั้ามสัิญญาเช่า - กริมธนารัิกษ์ั 16,196.37 16,135.55

ดอกเบี�ย์ตั้ามสัิญญาเช่าค้างรัิบ 188.07 191.12

ริว็มื 16,384.44 16,326.67

หัก ส่ิวันที�ถ้ืงกำาหนดชำาริะภาย์ในหน้�งปี็ (337.09) (301.58)

ล้กห้นี�ต์ามืสัญญาเช่ื่าที�ถึืงกำาห้นดชื่ำาริะเกินห้นึ�งปี    

  - กริมืธุนารัิกษ์ั
16,047.35 16,025.09

 ลัูกหนี�กริุงเทพัมหานคริที�แสิดงภาย์ใตั้้หัวัขึ้้อ “ลัูกหนี�อ่�น” ณ วัันที� 31 ธันวัาคม 2562 จำำานวัน 267.22 ลั้านบาท เกิดจำากค่าภาษัีโริงเริ่อนแลัะ  

 ที�ดินขึ้องป็ีภาษัี 2552 ป็ีภาษัี 2553 แลัะ ป็ีภาษัี 2557 กลัุ่มบริิษััทได้ริับชำาริะค่าภาษัีโริงเริ่อนแลัะที�ดินดังกลั่าวัจำากกริุงเทพัมหานคริแลั้วัทั�งจำำานวัน  

 ในเด่อนตัุ้ลัาคม 2563

 บริิษััทได้จัำดป็ริะเภทสัิญญาเช่าพ่ั�นที�อาคาริแลัะสัิญญาบริิการิ (บางส่ิวัน) ขึ้องโคริงการิศูนย์์ริาชการิเป็็นสัิญญาเช่า เงินทุนซ้ื่�งมีกริมธนารัิกษ์ัเป็็นผู้่เช่า โดย์   

 สัิญญาเช่าพ่ั�นที�อาคาริแลัะสัิญญาบริิการิมีอายุ์ 30 ปี็ บริิษััทรัิบรู้ิริาย์ได้ดอกเบี�ย์รัิบตั้ามสัิญญาเช่าเงินทุนโดย์คำาน้งถ้ืงอัตั้ริาตั้อบแทนที�แท้จำริิง

หน่วัย์ : ล้ัานบาท

หน่วัย์ : ล้ัานบาท
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11. เงินสำาริองเพ่�อชื่ำาริะค่นหุ้�นก้�

12. เงินลงทุนในบริิษััทย่อย

เงินิสำารองเพืั�อชีำาระคื์นิหุ้นิกู้
งบัการเงินิรวมู

2563 2562

ณ วัันที� 1 มกริาคม 5,680.11 4,529.97

เพิั�มข้ึ้�น 1,404.96 1,150.14

ชำาริะค่น (4,000.00) -

ณ วั็นที� 31 ธัุนว็าคมื 3,085.07 5,680.11

 เงินสิำาริองเพ่ั�อชำาริะค่นหุ้นกู้ ณ วัันที� 31 ธันวัาคม 2563 จำำานวัน 3,085.07 ล้ัานบาท (2562: 5,680.11 ล้ัานบาท) เป็็นขึ้องบริิษััท ดีเอดี เอสิพีัวีั จำำากัด  

 ที�สิำาริองไวั้เพั่�อชำาริะค่นเงินตั้้นขึ้องหุ้นกู้ริะย์ะย์าวัตั้ามสิัญญาที�ทำากับธนาคาริแห่งหน้�ง โดย์สิัญญาดังกลั่าวัเป็็นสิัญญาแบบริับป็ริะกันผ่ลัตั้อบแทน  

 (ดูหมาย์เหตุั้ข้ึ้อ 17)

ลักษัณะ
ธุรกิจำ

(ร้อยละ)

งบัการเงินิเฉพัาะกิจำการ

สัดำส่วนิ
ค์วามูเป็นิเจ้ำาข้อง

(ร้อยละ)
ทุนิชีำาระแล้ว ราค์าทุนิ การด้ำอยค่์า

(พัันิบัาท)
วิธีราค์า

ทุนิ - สุทธิ
เงินิปันิผลรับั

สำาหรับัปี

2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562

บริิษััทย่อยทางต์ริง

บริิษััท ดีเอดี เอสิพีัวีั จำำากัด แป็ลังสิินทรัิพัย์์

เป็็นหลัักทรัิพัย์์
49 49 10 10 5 5 - - 5 5 - -

 บริิษััทย์่อย์ข้ึ้างต้ั้นจำดทะเบีย์นจัำดตัั้�งแลัะดำาเนินธุริกิจำในป็ริะเทศไทย์

หน่วัย์ : ล้ัานบาท

หน่วัย์ : ล้ัานบาท
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13. ส่ว็นได�เสียที�ไม่ืมีือำานาจคว็บคุมื            

 ตั้าริางต่ั้อไป็นี�สิรุิป็ข้ึ้อมูลัเกี�ย์วักับบริิษััทย์่อย์แต่ั้ลัะริาย์ขึ้องกลุ่ัมบริิษััทที�มีส่ิวันได้เสีิย์ที�ไม่มีอำานาจำควับคุมที�มีสิาริะสิำาคัญก่อนการิตัั้ดริาย์การิริะหว่ัากัน

บัริษััท ดีำเอดีำ เอสพีัวี จำำากัดำ

2563 2562

ร้ิอย์ลัะขึ้องส่ิวันได้เสีิย์ที�ไม่มีอำานาจำควับคุม 49 49

สิินทรัิพัย์์หมุนเวีัย์น 1,292.97 1,592.09

สิินทรัิพัย์์ไม่หมุนเวีัย์น 20,692.45 24,016.96

หนี�สิินหมุนเวีัย์น 1,925.11 5,949.44

หนี�สิินไม่หมุนเวีัย์น 16,500.00 16,500.00

สินทรัิพย์สุทธิุ 3,560.31 3,159.61

มูลัค่าตั้ามบัญชีขึ้องส่ิวันได้เสีิย์ที�ไม่มีอำานาจำควับคุม 1,815.76 1,611.40

ตัั้ดริาย์การิริะหว่ัางกัน (294.67) (200.30)

ริว็มื 1,521.09 1,411.10

ริาย์ได้ 1,778.02 1,784.67

กำาไริ 400.70 387.66

กำาไริขาดทุนเบ็ดเสร็ิจริว็มื 400.70 387.66

กำาไริที�แบ่งให้กับส่ิวันได้เสีิย์ที�ไม่มีอำานาจำควับคุม 204.36 197.71

ตัั้ดริาย์การิริะหว่ัางกัน (94.36) (81.43)

ริว็มื 110.00 116.28

กริะแสิเงินสิดจำากกิจำกริริมดำาเนินงาน 2,399.59 2,399.73

กริะแสิเงินสิดจำากกิจำกริริมลังทุน 3,206.58 (871.23)

กริะแสิเงินสิดจำากกิจำกริริมจัำดหาเงิน (5,601.80) (1,527.05)

เงินสดและริายการิเทียบเท่าเงินสดเพิ�มืขึ�นสุทธิุ 4.37 1.45

หน่วัย์ : ล้ัานบาท
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หน่วัย์ : ล้ัานบาท

14. อสังห้าริิมืทรัิพย์เพ่�อการิลงทุน     

หมูายเหตุ

งบัการเงินิรวมู / งบัการเงินิเฉพัาะกิจำการ

สิทธิการ
ใช้ีที�ดิำนิ

อาค์ารและ
ส่วนิปรับัปรุง

งานิระบับั
ประกอบั
อาค์าร

ส่วนิปรับัปรุง
อาค์าร อุปกรณ์ 
และค์รุภัณฑ์์

สินิทรัพัย์
ระหว่าง

ดำำาเนิินิการ

งานิระหว่าง
ก่อสร้าง
และติดำตั�ง         รวมู 

ริาคาทุน

ณ วัันที� 1 มกริาคม 2562 - 957.06 298.91 361.94 38.81 55.26 1,711.98

เพิั�มข้ึ้�น - - 0.45 5.49 47.81 451.38 505.13

โอน - - - 11.43 (40.68) 29.25 -

โอนไป็อาคาริแลัะอุป็กริณ์ 15 - - - - (3.23) - (3.23)

ตัั้ดจำำาหน่าย์ - - - - (35.75) - (35.75)

ณ วั็นที� 31 ธัุนว็าคมื 2562 - 957.06 299.36 378.86 6.96 535.89 2,178.13

การิรัิบรู้ิสิินทรัิพัย์์สิิทธิการิใช้

จำากการิถ่ือป็ฏิิบัติั้ตั้าม TFRS 16 

เป็็น ครัิ�งแริก

3

 322.12 - - - - (102.68) 219.44

ณ วั็นที� 1 มืกริาคมื 2563 - ปรัิบปรุิงให้ม่ื 322.12  957.06 299.36 378.86 6.96 433.21 2,397.57

เพิั�มข้ึ้�น  -  - 2.49 4.14 9.79 1,805.10 1,821.52

โอน  - 220.90 - - - (220.90) -

รัิบโอนจำากอาคาริแลัะอุป็กริณ์ 15 - - - 3.93 - - 3.93

ตัั้ดจำำาหน่าย์ - - - - - (19.43) (19.43)

ณ วั็นที� 31 ธัุนว็าคมื 2563 322.12 1,177.96 301.85 386.93 16.75 1,997.98 4,203.59
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หมูายเหตุ

งบัการเงินิรวมู / งบัการเงินิเฉพัาะกิจำการ

สิทธิการ
ใช้ีที�ดิำนิ

อาค์ารและ
ส่วนิปรับัปรุง

งานิระบับั
ประกอบั
อาค์าร

ส่วนิปรับัปรุง
อาค์าร อุปกรณ์ 
และค์รุภัณฑ์์

สินิทรัพัย์
ระหว่าง

ดำำาเนิินิการ

งานิระหว่าง
ก่อสร้าง
และติดำตั�ง         รวมู 

ค่าเส่�อมืริาคาสะสมื

ณ วัันที� 1 มกริาคม 2562 - 333.97 126.83 222.12 - - 682.92

ค่าเส่ิ�อมริาคาสิำาหรัิบปี็ - 31.95 34.84 24.19 - - 90.98

ณ วั็นที� 31 ธัุนว็าคมื 2562 - 365.92 161.67 246.31 - - 773.90

การิรัิบรู้ิสิินทรัิพัย์์สิิทธิการิใช้

จำากการิถ่ือป็ฏิิบัติั้ตั้าม TFRS 16 

เป็็นครัิ�งแริก 3 31.79 - - - - - 31.79

ณ วั็นที� 1 มืกริาคมื 2563 – ปรัิบปรุิงให้ม่ื 31.79 365.92 161.67 246.31 - - 805.69

ค่าเส่ิ�อมริาคาสิำาหรัิบปี็    66.27 40.86 34.97 24.41 - - 166.51

ณ วั็นที� 31 ธัุนว็าคมื 2563 98.06 406.78 196.64 270.72 - - 972.20

ม้ืลค่าสุทธิุทางบัญชีื่

ณ วั็นที� 31 ธัุนว็าคมื 2562 - 591.14 137.69 132.55 6.96 535.89 1,404.23

ณ วั็นที� 31 ธัุนว็าคมื 2563 224.06 771.18 105.21 116.21 16.75 1,997.98 3,231.39

หน่วัย์ : ล้ัานบาท

 ข�อม้ืลเกี�ยว็กับสัญญาเช่ื่าเปิดเผู้ยในห้มืายเห้ตุ์ข�อ 16

 ณ วัันที � 31 ธันวัาคม 2563 มูลัค่าย์ุตั้ิธริริมขึ้องอสิังหาริิมทริัพัย์์เพั่ �อการิลังทุนมีจำำานวัน 1,650.08 ลั้านบาท (2562: 1,312.09 ลั้านบาท)  

 โดย์สิิทธิการิใช้ที�ดินใช้ริาคาป็ริะเมินที�ดินจำากกริมธนาริักษั์ แลัะอาคาริแลัะสิ่วันป็ริับป็ริุงป็ริะเมินริาคาโดย์ผู่้ป็ริะเมินริาคาอิสิริะโดย์วัิธีมูลัค่าตั้้นทุน      

 มูลัค่าย์ุตั้ิธริริมขึ้องอสิังหาริิมทริัพัย์์เพั่�อการิลังทุนถืูกจำัดลัำาดับชั�นการิวััดมูลัค่าย์ุตั้ิธริริมอย์ู่ในริะดับที� 3 ทั�งนี� กลัุ่มบริิษััทไม่ได้ป็ริะเมินมูลัค่าย์ุตั้ิธริริม 

 ขึ้องอสิังหาริิมทริัพัย์์เพั่�อการิลังทุนที�อย์ู่ริะหวั่างการิก่อสิร้ิางซ้ื่�งมีมูลัค่าสุิทธิทางบัญชีจำำานวัน 2,187.10 ล้ัานบาท (2562: 542.85 ล้ัานบาท)

สำาหรับัปีสิ�นิสุดำวันิที� 31 ธันิวาค์มู
งบัการเงินิรวมู

2563 2562

จำานว็นที�รัิบร้ิ�ในกำาไริห้ร่ิอขาดทุน

ดอกเบี�ย์รัิบตั้ามสัิญญาเช่าเงินทุน 1,090.20 1,105.49

ริาย์ได้ค่าเช่า 422.78 492.39

หน่วัย์ : ล้ัานบาท
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บริิษััท ธุนารัิกษ์ัพัฒนาสินทรัิพย์ จำากัด และบริิษััทย่อย

ห้มืายเห้ตุ์ปริะกอบงบการิเงิน

สำาห้รัิบปีสิ�นสุด วั็นที� 31 ธัุนว็าคมื 2563



15. อาคาริและอุปกริณ์

หมูายเหตุ

งบัการเงินิรวมู / งบัการเงินิเฉพัาะกิจำการ

เค์รื�องมืูอ
เค์รื�องใช้ี

อาค์าร
สำานัิกงานิ

อุปกรณ์เค์รื�อง
ใช้ีสำานัิกงานิ

ค์อมูพิัวเตอร์
และอุปกรณ์ เค์รื�องตกแต่ง ยานิพัาหนิะ

สินิทรัพัย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
และติดำตั�ง

รวมู  

ริาคาทุน

ณ วัันที� 1 มกริาคม 2562 26.86 130.05 19.82 45.00 27.30 12.91 - 261.94

เพิั�มข้ึ้�น 2.49 - 0.03 10.56 0.03 1.47 - 14.58

รัิบโอนจำากอสัิงหาริิมทรัิพัย์์เพ่ั�อการิลังทุน 14 - - - 3.23 - - - 3.23

ณ วั็นที� 31 ธัุนว็าคมื 2562  และ   

   1 มืกริาคมื 2563 29.35 130.05 19.85 58.79 27.33 14.38 - 279.75

เพิั�มข้ึ้�น 5.35 3.13 0.12 0.43 0.68 1.66 40.02 51.39

โอน   -   - 0.09 3.66 8.36 - (12.11) -

รัิบโอนจำากสิินทรัิพัย์์ไม่มีตัั้วัตั้น   -   - - 7.84 - - (2.22) 5.62

โอนไป็อสัิงหาริิมทรัิพัย์์เพ่ั�อการิลังทุน 14   -   -   -   -   -   - (3.93) (3.93)

ตัั้ดจำำาหน่าย์   -   -   -   -   -   - (19.43) (19.43)

ณ วั็นที� 31 ธัุนว็าคมื 2563 34.70 133.18 20.06 70.72 36.37 16.04 2.33 313.40

หน่วัย์ : ล้ัานบาท
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บริิษััท ธุนารัิกษ์ัพัฒนาสินทรัิพย์ จำากัด และบริิษััทย่อย

ห้มืายเห้ตุ์ปริะกอบงบการิเงิน

สำาห้รัิบปีสิ�นสุด วั็นที� 31 ธัุนว็าคมื 2563



หมูายเหตุ

งบัการเงินิรวมู / งบัการเงินิเฉพัาะกิจำการ

เค์รื�องมืูอ
เค์รื�องใช้ี อาค์ารสำานัิกงานิ อุปกรณ์เค์รื�อง

ใช้ีสำานัิกงานิ
ค์อมูพิัวเตอร์
และอุปกรณ์ เค์รื�องตกแต่ง ยานิพัาหนิะ

สินิทรัพัย์ระหว่าง
ก่อสร้าง
และติดำตั�ง

        รวมู 

ค่าเส่�อมืริาคาสะสมื

ณ วัันที� 1 มกริาคม 2562 12.19 2.41 6.88 30.59 26.14 9.66 - 87.87

ค่าเส่ิ�อมริาคาสิำาหรัิบปี็ 5.08 7.46 3.33 10.59 0.30 1.42 - 28.18

ณ วั็นที� 31 ธัุนว็าคมื 2562 และ 

1 มืกริาคมื 2563 17.27 9.87 10.21 41.18 26.44 11.08 - 116.05

ค่าเส่ิ�อมริาคาสิำาหรัิบปี็ 5.38 7.53 3.07 10.81 1.83 1.11 - 29.73

ณ วั็นที� 31 ธัุนว็าคมื 2563 22.65 17.40 13.28 51.99 28.27 12.19 145.78

ม้ืลค่าสุทธิุทางบัญชีื่

ณ วั็นที� 31 ธัุนว็าคมื 2562 12.08 120.18 9.64 17.61 0.89 3.30 - 163.70

ณ วั็นที� 31 ธัุนว็าคมื 2563 12.05 115.78 6.78 18.73 8.10 3.85 2.33 167.62

16. สัญญาเช่ื่า

ณ วันิที� 31 ธันิวาค์มู 2563 งบัการเงินิรวมู /งบัการเงินิเฉพัาะกิจำการ

สินทรัิพย์สิทธิุการิใชื่�

ที�ดิน 224.06

สำาหรับัปีสิ�นิสุดำวันิที� 31 ธันิวาค์มู 2563 งบัการเงินิรวมู /งบัการเงินิเฉพัาะกิจำการ

การิจ่ำาย์ชำาริะคงที� 72.39

 กลุ่ัมบริิษััทเช่าที�ดินริาชพััสิดุหลัาย์แห่งเป็็นริะย์ะเวัลัา 4 - 30 ปี็ ค่าเช่ากำาหนดชำาริะตั้ามอัตั้ริาที�ริะบุไว้ัในสัิญญา

 ในปี็ 2563 กริะแสิเงินสิดจ่ำาย์ทั�งหมดขึ้องสัิญญาเช่าขึ้องกลุ่ัมบริิษััท มีจำำานวัน 72.39 ล้ัานบาท

 ในฐานะผู้่เช่า

หน่วัย์ : ล้ัานบาท

หน่วัย์ : ล้ัานบาท

หน่วัย์ : ล้ัานบาท
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บริิษััท ธุนารัิกษ์ัพัฒนาสินทรัิพย์ จำากัด และบริิษััทย่อย

ห้มืายเห้ตุ์ปริะกอบงบการิเงิน

สำาห้รัิบปีสิ�นสุด วั็นที� 31 ธัุนว็าคมื 2563



 ในฐานะผู้้�ให้�เช่ื่า 

 ริะยะเว็ลากำาห้นดชื่ำาริะต์ามืสัญญาของล้กห้นี�สัญญาเช่ื่าดำาเนินงาน

     ที�แสดงไว็�ใน “ล้กห้นี�การิค�า”

 สิัญญาเช่าอสิังหาริิมทริัพัย์์เพั่�อการิลังทุนป็ริะกอบด้วัย์อาคาริสิำานักงานหลัาย์แห่งที�ให้เช่าแก่บุคคลัที�สิามตั้ามสิัญญาเช่าดำาเนินงาน สิัญญาเช่าแตั้่ลัะ 

 ฉบับกำาหนดริะย์ะเวัลัาเช่าที�ย์กเลิักไม่ได้เป็็นเวัลัา 1 เด่อน ถ้ืง 3 ปี็ โดย์การิต่ั้ออายุ์สัิญญาเช่าในภาย์หลัังจำะมีการิตั้กลังกับผู้่เช่า สัิญญาเช่าอสัิงหาริิมทรัิพัย์์ 

 เพั่�อการิลังทุนทั�งหมดกำาหนดริาย์ได้ค่าเช่าเป็็นจำำานวันคงที� ย์กเวั้นสิัญญาเช่าบางฉบับที�กำาหนดให้ผู่้เช่าชำาริะค่นค่าป็ริะกันภัย์ที�ออกโดย์กลัุ่มบริิษััท  

 ซ้ื่�งในกริณีนี�จำำานวันค่าป็ริะกันภัย์จำะถูืกกำาหนดเป็็นริาย์ปี็

ณ วันิที� 31 ธันิวาค์มู 2563 งบัการเงินิรวมู /งบัการเงินิเฉพัาะกิจำการ

ปี็ที� 1 148.16

ปี็ที� 2 55.27

ปี็ที� 3 44.32

ปี็ที� 4 13.83

ริว็มื 261.58

จำำานิวนิเงินิขั้�นิตำ�าที�จำะได้ำรับัในิอนิาค์ตจำากสัญญาเช่ีาดำำาเนิินิงานิ งบัการเงินิรวมู /งบัการเงินิเฉพัาะกิจำการ

ณ วั็นที� 31 ธัุนว็าคมื 2562

ภาย์ใน 1 ปี็ 158.60

1-5 ปี็ 261.58

ริว็มื 420.18

หน่วัย์ : ล้ัานบาท

หน่วัย์ : ล้ัานบาท
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บริิษััท ธุนารัิกษ์ัพัฒนาสินทรัิพย์ จำากัด และบริิษััทย่อย

ห้มืายเห้ตุ์ปริะกอบงบการิเงิน

สำาห้รัิบปีสิ�นสุด วั็นที� 31 ธัุนว็าคมื 2563



17. ห้นี�สินที�มีืภาริะดอกเบี�ย

หนีิ�สินิที�มีูภาระดำอกเบีั�ย

งบัการเงินิรวมู

ส่วนิที�มีู
หลักประกันิ

2563
ส่วนิที�ไมู่มีู
หลักประกันิ

รวมู ส่วนิที�มีู
หลักประกันิ

2562
ส่วนิที�ไมู่มีู
หลักประกันิ

     รวมู 

เงินกู้ย์ม่ริะย์ะย์าวั - 1,774.29 1,774.29 - 390.00 390.00

หนี�สิินตั้ามสัิญญาเช่า - 548.28 548.28 - - -

หุ้นกู้ - 16,500.00 16,500.00 - 20,500.00 20,500.00

ริว็มืห้นี�สินที�มีืภาริะ

ดอกเบี�ย - 18,822.57 18,822.57 - 20,890.00 20,890.00

หนีิ�สินิที�มีูภาระดำอกเบีั�ย

งบัการเงินิเฉพัาะกิจำการ

ส่วนิที�มีู
หลักประกันิ

2563
ส่วนิที�ไมู่มีู
หลักประกันิ

รวมู ส่วนิที�มีู
หลักประกันิ

2562
ส่วนิที�ไมู่มีู
หลักประกันิ

     รวมู 

เงินกู้ย์ม่ริะย์ะย์าวั - 1,774.29 1,774.29 - 390.00 390.00

หนี�สิินจำากการิโอนสิิทธิเรีิย์กร้ิอง - 15,055.25 15,055.25 - - -

หนี�สิินตั้ามสัิญญาเช่า   - 548.28 548.28 - 15,969.76 15,969.76

ริว็มืห้นี�สินที�มีืภาริะ

ดอกเบี�ย - 17,377.82 17,377.82 - 16,359.76 16,359.76

 เงินกู้ย์ม่ริะย์ะย์าวัขึ้องบริิษััท ณ วัันที� 31 ธันวัาคม 2563 ป็ริะกอบด้วัย์

 (1) เงินกู้ย์่มเพั่�อสินับสินุนโคริงการิศูนย์์ริาชการิเฉลัิมพัริะเกีย์ริตั้ิ ๘๐ พัริริษัา ๕ ธันวัาคม ๒๕๕๐ พั่�นที�โซื่นซื่ี โดย์มีวังเงินกู้ 1,500 ลั้านบาท                  

 อัตั้ริาดอกเบี�ย์ตั้ามสัิญญาเท่ากับอัตั้ริาดอกเบี�ย์อ้างอิงริะย์ะสัิ�นตั้ลัาดกรุิงเทพั 6 เด่อน ที�ป็ริะกาศโดย์ธนาคาริแห่งป็ริะเทศไทย์ บวักร้ิอย์ลัะ 0.52 ต่ั้อปี็  

 โดย์มีกำาหนดจ่ำาย์ชำาริะดอกเบี�ย์ เงินกู้ทุกงวัด 6 เด่อน แลัะมีกำาหนดชำาริะค่นเงินต้ั้นตั้ามสัิญญางวัดเดีย์วัทั�งจำำานวัน ในวัันที� 27 มิถุืนาย์น 2567

 (2) เงินกู ้ย์่มเพั่�อสินับสินุนโคริงการิศูนย์์ริาชการิเฉลัิมพัริะเกีย์ริตั้ิ ๘๐ พัริริษัา ๕ ธันวัาคม ๒๕๕๐ พั่�นที�โซื่นซื่ี โดย์มีวังเงินกู ้ 4,300 ลั้านบาท

 อัตั้ริาดอกเบี�ย์ตั้ามสัิญญาเท่ากับอัตั้ริาดอกเบี�ย์อ้างอิงริะย์ะสัิ�นตั้ลัาดกรุิงเทพั 6 เด่อน ที�ป็ริะกาศโดย์ธนาคาริแห่งป็ริะเทศไทย์ บวักร้ิอย์ลัะ 0.60 ต่ั้อปี็  

 โดย์มีกำาหนดจำ่าย์ชำาริะดอกเบี�ย์ เงินกู้ทุกงวัด 6 เด่อน แลัะมีกำาหนดชำาริะค่นเงินตั้้นตั้ามสิัญญางวัดเดีย์วัทั�งจำำานวัน ในวัันที� 16 กริกฏิาคม 2566 ณ  

 วั ันที �  31 ธ ันวัาคม 2563 บริิษััทมีวังเงินสิินเช่�อ ซ้ื่�งย์ังมิได้เบิกใช้เป็็นจำำานวันเงินริวัม 3,678.71 ล้ัานบาท (2562: 1,110 ล้ัานบาท)

หน่วัย์ : ล้ัานบาท

หน่วัย์ : ล้ัานบาท
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บริิษััท ธุนารัิกษ์ัพัฒนาสินทรัิพย์ จำากัด และบริิษััทย่อย

ห้มืายเห้ตุ์ปริะกอบงบการิเงิน
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หุ้นิกู้

งบัการเงินิรวมู

อัตราดำอกเบีั�ย
(ร้อยละ) วันิที�ออกหุ้นิกู้ ค์รบักำาหนิดำ

ชีำาระ 2563 2562

หุ้�นก้�ไม่ืด�อยสิทธิุ

ครัิ�งที� 1/2548  ชุดที� 3 7.50 29 พัฤศจิำกาย์น 2548 29 พัฤศจิำกาย์น 2563 - 1,800.00

                   ชุดที� 4 7.99 29 พัฤศจิำกาย์น 2548 29 พัฤศจิำกาย์น 2568 5,000.00 5,000.00

5,000.00 6,800.00

ครัิ�งที� 1/2549  ชุดที� 1 6.05 17 ตุั้ลัาคม 2549 17 ตุั้ลัาคม 2563 - 2,200.00

                   ชุดที� 2 6.50 17 ตุั้ลัาคม 2549 17 ตุั้ลัาคม 2568 6,000.00 6,000.00

6,000.00 8,200.00

ครัิ�งที� 1/2550 ชุดที� 1 6.05 20 พัฤศจิำกาย์น 2550 20 พัฤศจิำกาย์น 2568 5,499.90 5,499.90

ริว็มื 14,499.90 20,499.90

หุ้�นก้�ด�อยสิทธิุ

ครัิ�งที� 1/2548 ชุดที� 1 3.00 9 ธันวัาคม 2548 0.10 0.10

ริว็มืหุ้�นก้�ริะยะยาว็ 16,500.00 20,500.00

รายการเค์ลื�อนิไหวข้องเงินิสำารองเพืั�อชีำาระคื์นิหุ้นิกู้
ระหว่างปี 2563 และ 2562

งบัการเงินิรวมู

2563 2562

ณ วัันที� 1 มกริาคม 20,500.00 20,500.00

ชำาริะค่น (4,000.00) -

ณ วั็นที� 31 ธัุนว็าคมื 16,500.00 20,500.00

 ริาย์การิเคล่ั�อนไหวัขึ้องเงินสิำาริองเพ่ั�อชำาริะค่นหุ้นกู้ริะหว่ัางปี็ 2563 แลัะ 2562 

หน่วัย์ : ล้ัานบาท

หน่วัย์ : ล้ัานบาท

202รายงานิประจำำาปี 2563

บริิษััท ธุนารัิกษ์ัพัฒนาสินทรัิพย์ จำากัด และบริิษััทย่อย

ห้มืายเห้ตุ์ปริะกอบงบการิเงิน

สำาห้รัิบปีสิ�นสุด วั็นที� 31 ธัุนว็าคมื 2563



 บริิษััท ดีเอดี เอสิพีัวีั จำำากัด (บริิษััทย์่อย์) เป็็นผู้่ออกหุ้นกู้ริะย์ะย์าวัตั้ามโคริงการิแป็ลังสิินทรัิพัย์์เป็็นหลัักทรัิพัย์์ ภาย์ใต้ั้โคริงการิศูนย์์ริาชการิ ดังนี�

 (1) หุ้นกู้ไม่ด้อย์สิิทธิชนิดริะบุช่�อผู่้ถื่อ ป็ริะเภทไม่มีหลัักป็ริะกันจำำานวัน 16,499.90 ลั้านบาท อาย์ุ 18 - 20 ป็ี อัตั้ริาดอกเบี�ย์คงที�เสินอขึ้าย์ให้แก่

 ผู่้ลังทุนทั�วัไป็ แลัะผู้่ลังทุนสิถืาบันการิเงิน

 (2) หุ้นกู้ด้อย์สิิทธิชนิดริะบุช่�อผู้่ถ่ือ ป็ริะเภทไม่มีหลัักป็ริะกันจำำานวัน 0.10 ล้ัานบาท อายุ์ 33 ปี็ อัตั้ริาดอกเบี�ย์ร้ิอย์ลัะ 3 ต่ั้อปี็ เสินอให้แก่ผู้่ลังทุน 10 ริาย์

 ดอกเบี�ย์จ่ำาย์ขึ้องหุ้นกู้สิำาหรัิบปี็สิิ�นสุิดวัันที� 31 ธันวัาคม 2563 จำำานวัน 1,370.65 ล้ัานบาท (2562: 1,390.35 ล้ัานบาท)

18. ห้นี�สินจากการิโอนสิทธิุเรีิยกริ�อง

 บริิษััทได้โอนสิิทธิเรีิย์กร้ิองในการิรัิบเงินค่าเช่าพ่ั�นที�อาคาริ ค่าบริิการิ แลัะค่าบริิการิจัำดหาเฟัอร์ินิเจำอร์ิ จำำานวัน 82,114.07 ล้ัานบาท (ริวัมภาษีัมูลัค่าเพิั�ม)  

 ที �ได้ริับ จำากกริมธนาริักษั์ (ผู่ ้เช่า) ให้แก่บริิษััท ดีเอดี เอสิพัีวัี จำำากัด (บริิษััทย์่อย์) ตั้ามขึ้้อตั้กลัง ในสิัญญาโอนสิิทธิเริีย์กริ้อง ลังวัันที � 17  

 พัฤศจิำกาย์น 2548 จำำานวัน 40,000.00 ล้ัานบาท ซ้ื่�ง ณ วัันที� 31 ธันวัาคม 2563 บริิษััทได้รัิบกริะแสิเงินสิดจำากบริิษััท ดีเอดี เอสิพีัวีั จำำากัด (บริิษััทย่์อย์)  

 จำำานวัน 22,933.45 ล้ัานบาท ส่ิวันที�เหล่ัอได้รัิบเป็็นตัั้�วัสัิญญาใช้เงินด้อย์สิิทธิ ฉบับลังวัันที� 6 พัฤศจิำกาย์น 2563 จำำานวัน 17,066.57 ล้ัานบาท  

งบัการเงินิเฉพัาะกิจำการ

2563 2562

เงินิต้นิ ดำอกเบีั�ย รวมู เงินิต้นิ ดำอกเบีั�ย      รวมู 

ณ วัันที� 1 มกริาคม 15,741.37 228.38 15,969.75 16,649.36 241.68 16,891.04

เพิั�ม 231.21 - 231.21 145.79 - 145.79

ดอกเบี�ย์จ่ำาย์ - 1,284.95 1,284.95 - 1,323.72 1,323.72

จ่ายชื่ำาริะห้นี� (1,131.18) (1,299.48) (2,430.66) (1,053.78) (1,337.02) 2,390.80)

ณ วั็นที� 31 ธัุนว็าคมื 14,841.40 213.85 15,055.25 15,741.37 228.38 15,969.75

19. ปริะมืาณการิห้นี�สินสำาห้รัิบผู้ลปริะโยชื่น์พนักงาน 

ประมูาณการหนีิ�สินิสำาหรับั
ผลประโยชีน์ิพันัิกงานิ

งบัการเงินิรวมู / งบัการเงินิเฉพัาะกิจำการ

2563 2562

ผู้ลปริะโยชื่น์ห้ลังออกจากงาน 19.04 17.94

หน่วัย์ : ล้ัานบาท

หน่วัย์ : ล้ัานบาท
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มููลค่์าปัจำจุำบัันิข้องภาระผูกพัันิตามู
 โค์รงการผลประโยชีน์ิ 

งบัการเงินิรวมู / งบัการเงินิเฉพัาะกิจำการ

2563 2562

ณ วัันที� 1 มกริาคม 17.94 9.07

รัิบร้ิ�ในกำาไริห้ร่ิอขาดทุน

ต้ั้นทุนบริิการิปั็จำจุำบัน 2.67 6.74

ต้ั้นทุนบริิการิในอดีตั้ - -

ดอกเบี�ย์จำากภาริะผู่กพััน 0.36 0.31

3.03 7.05

รัิบร้ิ�ในกำาไริขาดทุนเบ็ดเสร็ิจอ่�น

ขึ้าดทุนจำากการิป็ริะมาณตั้ามหลััก

คณิตั้ศาสิตั้ร์ิป็ริะกันภัย์

- 2.72

- 2.72

ผ่ลัป็ริะโย์ชน์จ่ำาย์ (1.93) (0.90)

ณ วั็นที� 31 ธัุนว็าคมื 19.04 17.94

ข้้อสมูมูติหลักในิการประมูาณการตามู
หลักค์ณิตศาสตร์ประกันิภัย 

งบัการเงินิรวมู / งบัการเงินิเฉพัาะกิจำการ

2563 2562

อัตั้ริาคิดลัด 2.01 2.01

การิเพิั�มข้ึ้�นขึ้องเงินเด่อนในอนาคตั้

   สิำาหรัิบพันักงานแลัะลูักจ้ำาง 6.70 - 7.89 6.70 - 7.89

   สิำาหรัิบผู้่บริิหาริ 4.87 - 7.29 4.87 - 7.29

อัตั้ริาการิหมุนเวีัย์นขึ้องพันักงาน 6.0 6.0

 โคริงการิผู้ลปริะโยชื่น์ที�กำาห้นดไว็� 

 กลัุ่มบริิษััทจำัดการิโคริงการิผ่ลัป็ริะโย์ชน์ที�กำาหนดไวั้ตั้ามขึ้้อกำาหนดขึ้องพัริะริาชบัญญัตั้ิคุ้มคริองแริงงาน พั.ศ. 2541 ในการิให้ผ่ลัป็ริะโย์ชน์เม่�อ  

 เกษัีย์ณแก่พันักงานตั้ามสิิทธิแลัะอาย์ุงาน โคริงการิผ่ลัป็ริะโย์ชน์ที�กำาหนดไว้ัมีควัามเสีิ�ย์งจำากการิป็ริะมาณการิตั้ามหลัักคณิตั้ศาสิตั้ร์ิป็ริะกันภัย์ ได้แก่  

 ควัามเสีิ�ย์งขึ้องช่วังชีวิัตั้ ควัามเสีิ�ย์งจำากอัตั้ริาแลักเป็ลีั�ย์น ควัามเสีิ�ย์งจำากอัตั้ริาดอกเบี�ย์ แลัะควัามเสีิ�ย์งจำากตั้ลัาด (เงินลังทุน) 

หน่วัย์ : ร้ิอย์ลัะ

หน่วัย์ : ล้ัานบาท
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 ข้ึ้อสิมมติั้เกี�ย์วักับอัตั้ริามริณะในอนาคตั้ถ่ือตั้ามข้ึ้อมูลัทางสิถิืติั้ที�เผ่ย์แพัร่ิทั�วัไป็แลัะตั้าริางมริณะ

 ณ วัันที� 31 ธันวัาคม 2563 ริะย์ะเวัลัาถัืวัเฉลีั�ย์ถ่ืวังนำ�าหนักขึ้องภาริะผู่กพัันผ่ลัป็ริะโย์ชน์ที�กำาหนดไว้ัเป็็น 28 ปี็ (2562: 28 ปี็) 



 การิวิ็เคริาะห์้คว็ามือ่อนไห้ว็ 

 การิเป็ลัี�ย์นแป็ลังในแตั้่ลัะขึ้้อสิมมตั้ิที�เกี�ย์วัขึ้้องในการิป็ริะมาณการิตั้ามหลัักคณิตั้ศาสิตั้ริ์ป็ริะกันภัย์ที�อาจำเป็็นไป็ได้อย์่างสิมเหตัุ้สิมผ่ลั ณ วัันที�ริาย์งาน

 โดย์ถื่อวั่า ข้ึ้อสิมมติั้อ่�น ๆ คงที� 

ผลกระทบัต่อภาระผูกพัันิข้องโค์รงการ
ผลประโยชีน์ิ

ณ วันิที� 31 ธันิวาค์มู

งบัการเงินิรวมู / งบัการเงินิเฉพัาะกิจำการ

ข้้อสมูมูติเพิั�มูข่้�นิร้อยละ 1 ข้้อสมูมูติลดำลงร้อยละ 1

2563 2562 2563    2562

อัตั้ริาคิดลัด (2.46) (2.46) 2.98 2.98

การิเพิั�มข้ึ้�นขึ้องเงินเด่อนในอนาคตั้ 2.80 2.80 (2.37) (2.37)

อัตั้ริาการิหมุนเวีัย์นขึ้องพันักงาน (2.27) (2.27) 2.73 2.73

20. สำาริองต์ามืกฎห้มืาย

 ตั้ามบทบัญญัตั้ิแห่งป็ริะมวัลักฎหมาย์แพั่งแลัะพัาณิชย์์ บริิษััทจำะตั้้องจำัดสิริริทุนสิำาริอง (“สิำาริองตั้ามกฎหมาย์”) อย์่างน้อย์ริ้อย์ลัะ 5 ขึ้องกำาไริสิุทธิ  

 ทุกคริั�งที�มีการิจำ่าย์เงินป็ันผ่ลั จำนกวั่าสิำาริองดังกลั่าวัมีจำำานวันไม่น้อย์กวั่าริ้อย์ลัะ 10 ขึ้องทุนจำดทะเบีย์น เงินสิำาริองนี�จำะนำาไป็จำ่าย์เป็็นเงินป็ันผ่ลัไม่ได้

21. ค่าใชื่�จ่ายผู้ลปริะโยชื่น์ของพนักงาน 

ค่์าใช้ีจ่ำายผลประโยชีน์ิข้องพันัิกงานิ หมูายเหตุ
งบัการเงินิรวมู งบัการเงินิเฉพัาะกิจำการ

2563 2562 2563 2562

เงินเด่อนแลัะโบนัสิ 122.25 115.32 122.25 115.32

โคริงการิผ่ลัป็ริะโย์ชน์ที�กำาหนดไว้ั 19 3.03 7.05 3.03 7.05

โคริงการิสิมทบเงินที�กำาหนดไว้ั 6.12 5.51 6.12 5.51

อ่�นๆ 12.32 14.35 12.32 14.35

ริว็มื 22 143.72 142.23 143.72 142.23

หน่วัย์ : ล้ัานบาท

หน่วัย์ : ล้ัานบาท
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ค่์าใช้ีจ่ำายตามูลักษัณะ หมูายเหตุ
งบัการเงินิรวมู งบัการเงินิเฉพัาะกิจำการ

2563 2562 2563 2562

ค่าใช้จ่ำาย์ผ่ลัป็ริะโย์ชน์ขึ้องพันักงาน     21 143.72 142.23 143.72 142.23

ค่าตั้อบแทนกริริมการิ 5.92 6.09 5.58 5.86

ค่าเส่ิ�อมริาคาแลัะค่าใช้จ่ำาย์ตัั้ดจำำาหน่าย์ 141.58 131.72 141.58 131.72

ค่าใช้จ่ำาย์เกี�ย์วักับอาคาริสิถืานที�แลัะอุป็กริณ์ 403.68 420.07 403.68 420.07

ค่าธริริมเนีย์มแลัะบริิการิ 29.83 24.83 23.52 18.42

ค่าเช่าที�ดินริาชพััสิดุ - 29.08 - 29.08

หนี�สิงสัิย์จำะสูิญ (5.59) 5.98 (5.59) 5.98

ต้ั้นทุนบริิการิสินามกอล์ัฟั 77.64 102.27 77.64 102.27

ต้ั้นทุนบริิการิศูนย์์ป็ริะชุมเชีย์งใหม่ 31.30 29.15 31.30 29.15

อ่�นๆ 59.41 57.81 59.39 57.79

ริว็มืต์�นทุนและค่าใชื่�จ่ายในการิบริิห้าริ 887.49 949.23 880.82 942.57

 โคริงการิสมืทบเงินที�กำาห้นดไว็�

 กลัุ่มบริิษััทได้จำัดตั้ั�งกองทุนสิำาริองเลัี�ย์งชีพัสิำาหริับพันักงานขึ้องกลัุ่มบริิษััทบนพั่�นฐานควัามสิมัคริใจำขึ้องพันักงานในการิเป็็นสิมาชิกขึ้องกองทุน  

 โดย์พันักงานจำ่าย์เงินสิะสิมในอัตั้ริาริ้อย์ลัะ 2 ถื้งอัตั้ริาริ้อย์ลัะ 15 ขึ้องเงินเด่อน ทุกเด่อนแลัะกลัุ่มบริิษััทจำ่าย์สิมทบในอัตั้ริาริ้อย์ลัะ 7 ถื้งอัตั้ริา

 ร้ิอย์ลัะ 11 ขึ้องเงินเด่อนขึ้องพันักงานทุกเด่อน กองทุนสิำาริองเลีั�ย์งชีพันี�ได้จำดทะเบีย์นเป็็นกองทุนสิำาริองเลีั�ย์งชีพัตั้ามข้ึ้อกำาหนดขึ้องกริะทริวังการิคลััง 

 แลัะจัำดการิกองทุนโดย์ผู้่จัำดการิกองทุนที�ได้รัิบอนุญาติั้

22. ค่าใชื่�จ่ายต์ามืลักษัณะ 

หน่วัย์ : ล้ัานบาท

206รายงานิประจำำาปี 2563

บริิษััท ธุนารัิกษ์ัพัฒนาสินทรัิพย์ จำากัด และบริิษััทย่อย

ห้มืายเห้ตุ์ปริะกอบงบการิเงิน

สำาห้รัิบปีสิ�นสุด วั็นที� 31 ธัุนว็าคมื 2563



23. ภาษีัเงินได�

ภาษีัเงินิได้ำที�รับัรู้ในิกำาไรหรือข้าดำทุนิ
งบัการเงินิรวมู งบัการเงินิเฉพัาะกิจำการ

2563 2562 2563 2562

ภาษีัเงินได�ริอการิตั์ดบัญชีื่

การิเป็ลีั�ย์นแป็ลังขึ้องผ่ลัต่ั้างชั�วัคริาวั  120.81 386.49 120.81 386.49

ภาษีัเงินิได้ำ

งบัการเงินิรวมู / งบัการเงินิเฉพัาะกิจำการ

2563 2562

ก่อนิ
ภาษีัเงินิได้ำ

รายได้ำ
 ภาษีัเงินิได้ำ

สุทธิจำาก
ภาษีัเงินิได้ำ

ก่อนิ
ภาษีัเงินิได้ำ

รายได้ำ
 ภาษีัเงินิได้ำ

สุทธิจำาก
ภาษีัเงินิได้ำ

 

รัิบร้ิ�ในกำาไริขาดทุนเบ็ดเสร็ิจอ่�น

   สิินทรัิพัย์์ทางการิเงินที�วััดมูลัค่าด้วัย์

   มูลัค่าย์ุติั้ธริริมผ่่านกำาไริขึ้าดทุนเบ็ดเสิร็ิจำอ่�น (0.16) 0.03 (0.13) (0.02) 0.01 (0.01)

ขึ้าดทุนจำากการิป็ริะมาณตั้ามหลััก

   คณิตั้ศาสิตั้ร์ิป็ริะกันภัย์ - - - (2.72) 0.54 (2.18)

ริว็มื (0.16) 0.03 (0.13) (2.74) 0.55 (2.19)

หน่วัย์ : ล้ัานบาท

หน่วัย์ : ล้ัานบาท
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การกระทบัยอดำเพืั�อหา
อัตราภาษีัที�แท้จำริง

2563 2562 2563 2562

อัตราภาษีั
(ร้อยละ) (ล้านิบัาท) อัตราภาษีั

(ร้อยละ) (ล้านิบัาท) อัตราภาษีั
(ร้อยละ) (ล้านิบัาท) อัตราภาษีั

(ร้อยละ) (ล้านิบัาท)

กำาไริ (ขึ้าดทุน) ก่อนภาษีัเงินได้ริวัม 635.90 925.71 420.22 697.72

จำำานวันภาษีัตั้ามอัตั้ริาภาษีัเงินได้ 20.00 127.18 20.00 185.14 20.00 84.04 20.00 139.54

ริาย์ได้ที�ไม่ต้ั้องเสีิย์ภาษีั (318.60) (325.00)

ค่าใช้จ่ำาย์ต้ั้องห้ามทางภาษีั 275.50 279.46 0.04 0.06

ริาย์จ่ำาย์เพ่ั�อการิลังทุน (7.29) (7.82) (7.29) (7.82)

ผ่ลัขึ้าดทุนในปี็ปั็จำจุำบันที�ไม่รัิบรู้ิเป็็น

  สิินทรัิพัย์์ภาษีัเงินได้ริอการิตัั้ดบัญชี 36.25 - 36.25 -

ริาย์การิป็รัิบป็รุิงจำากภาษีัเงินได้

   ริอการิตัั้ดบัญชีขึ้องงวัดก่อนๆ - 110.26 - 110.26

อ่�นๆ 7.77 144.45 7.77 144.45

ริว็มื 19.00 120.81 41.75 386.49 28.75 120.81 55.39 386.49

หน่วัย์ : ล้ัานบาท

 
ภาษีัเงินิได้ำรอการตัดำบััญชีี

ณ วันิที� 31 ธันิวาค์มู

งบัการเงินิรวมู / งบัการเงินิเฉพัาะกิจำการ

สินิทรัพัย์ หนีิ�สินิ

2563 2562 2563    2562

ริวัม 2,054.52 2,272.01 (2,926.72) (3,035.41)

การิหักกลับริาย์การิขึ้องภาษีั (2,054.52) (2,272.01) 2,054.52 2,272.01

ห้นี�สินภาษีัเงินได�ริอการิตั์ดบัญชีื่สุทธิุ - - (872.20) (763.40)

หน่วัย์ : ล้ัานบาท
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ภาษีัเงินิได้ำรอการตัดำบััญชีี

งบัการเงินิรวมู / งบัการเงินิเฉพัาะกิจำการ
บัันิท่กเป็นิ (รายจ่ำาย) / รายได้ำในิ

ณ วันิที�
1 มูกราค์มู   

กำาไรหรือ
ข้าดำทุนิ

กำาไรข้าดำทุนิ
เบ็ัดำเสร็จำอื�นิ
(ล้านิบัาท)

ปรับัปรุง
กำาไรสะสมู
ต้นิงวดำ

(หมูายเหตุ
ข้้อ 3)

ณ วันิที� 
31 ธันิวาค์มู

2563

สินทรัิพย์ภาษีัเงินได�ริอการิตั์ดบัญชีื่

สิินทรัิพัย์์สิิทธิการิใช้ - 68.62 - 11.98 80.60

ลูักหนี�การิค้า 5.44 (1.11) - - 4.33

อาคาริแลัะค่าเส่ิ�อมริาคา 2,115.73 (179.16) - - 1,936.57

ป็ริะมาณการิหนี�สิิน 34.90 (6.41) - - 28.49

ย์อดขึ้าดทุนย์กไป็ 110.26 (110.26) - - -

อ่�นๆ 5.68 (1.15) - - 4.53

ริว็มื 2,272.01 (229.47) - 11.98 2,054.52

หน่วัย์ : ล้ัานบาท

งบัการเงินิรวมู / งบัการเงินิเฉพัาะกิจำการ
บัันิท่กเป็นิ (รายจ่ำาย) / รายได้ำในิ

ณ วันิที�
1 มูกราค์มู   

กำาไรหรือ
ข้าดำทุนิ

กำาไรข้าดำทุนิ
เบ็ัดำเสร็จำอื�นิ
(ล้านิบัาท)

ปรับัปรุงกำาไร
สะสมูต้นิงวดำ
(หมูายเหตุ

ข้้อ 3)

ณ วันิที� 
31 ธันิวาค์มู

ห้นี�สินภาษีัเงินได�ริอการิตั์ดบัญชีื่

ลูักหนี�ตั้ามสัิญญาเช่าเงินทุน (3,035.35) 108.66 - - (2,926.69)

สิินทรัิพัย์์ทางการิเงินที�วััดมูลัค่าด้วัย์

   มูลัค่าย์ุติั้ธริริมผ่่านกำาไริขึ้าดทุน

   เบ็ดเสิร็ิจำอ่�น

(0.06) - 0.03 - (0.03)

ริว็มื (3,035.41) 108.66 0.03 - (2,926.72)

สุทธิุ (763.40) (120.81) 0.03 11.98 (872.20)

หน่วัย์ : ล้ัานบาท
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งบัการเงินิรวมู / งบัการเงินิเฉพัาะกิจำการ
บัันิท่กเป็นิ (รายจ่ำาย) / รายได้ำในิ

ณ วันิที�
1 มูกราค์มู   กำาไรหรือข้าดำทุนิ กำาไรข้าดำทุนิ

เบ็ัดำเสร็จำอื�นิ
ณ วันิที� 

31 ธันิวาค์มู

2562

สินทรัิพย์ภาษีัเงินได�ริอการิตั์ดบัญชีื่

ลูักหนี�การิค้า 4.24 1.20 - 5.44

อาคาริแลัะค่าเส่ิ�อมริาคา 2,292.24    (176.51) - 2,115.73

ป็ริะมาณการิหนี�สิิน 30.60 4.30 0.54 35.44

ย์อดขึ้าดทุนย์กไป็ 396.11 (285.85) - 110.26

อ่�น ๆ 9.61 (4.47) - 5.14

ริว็มื 2,732.80 (461.33) 0.54 2,272.01

งบัการเงินิรวมู / งบัการเงินิเฉพัาะกิจำการ
บัันิท่กเป็นิ (รายจ่ำาย) / รายได้ำในิ

ณ วันิที�
1 มูกราค์มู   กำาไรหรือข้าดำทุนิ กำาไรข้าดำทุนิ

เบ็ัดำเสร็จำอื�นิ
ณ วันิที� 

31 ธันิวาค์มู

ห้นี�สินภาษีัเงินได�ริอการิตั์ดบัญชีื่

ลูักหนี�ตั้ามสัิญญาเช่าเงินทุน (3,110.19) 74.84 - (3,035.35)

สินทรัิพย์ทางการิเงินที�วั็ดม้ืลค่าด�ว็ยม้ืลค่ายุติ์ธุริริมื

   ผู่้านกำาไริขาดทุนเบ็ดเสร็ิจอ่�น
(0.07) - 0.01 (0.06)

ริว็มื (3,110.26) 74.84 0.01 (3,035.41)

สุทธิุ (377.46) (386.49) 0.55 (763.40)

สินิทรัพัย์ภาษีัเงินิได้ำรอการตัดำ
บััญชีีที�ยังไมู่ได้ำรับัรู้

งบัการเงินิรวมู งบัการเงินิเฉพัาะกิจำการ

2563 2562 2563 2562

ยอดขาดทุนยกไป 75.83 39.58 75.83 39.58

หน่วัย์ : ล้ัานบาท

หน่วัย์ : ล้ัานบาท

หน่วัย์ : ล้ัานบาท
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กำาไรต่อหุ้นิ
งบัการเงินิรวมู งบัการเงินิเฉพัาะกิจำการ

2563 2562 2563 2562

กำาไริที�เป็นส่ว็นของผู้้�ถ่ือหุ้�นสามัืญ

  สำาห้รัิบปีสิ�นสุดวั็นที� 31 ธัุนว็าคมื

กำาไริสิำาหรัิบปี็ที�เป็็นส่ิวันขึ้องผู้่ถ่ือหุ้นสิามัญ

   ขึ้องบริิษััท (ขัึ้�นพ่ั�นฐาน)
405.09 422.95 299.41 311.23

จำำานวันหุ้นสิามัญที�ออกจำำาหน่าย์แล้ัวั 25.83 25.83 25.83 25.83

กำาไริต่์อหุ้�นขั�นพ่�นฐาน (บาท) 15.68 16.37 11.59 12.05

24. กำาไริต่์อหุ้�น 

หน่วัย์ : ล้ัานบาท/ล้ัานหุ้น

หน่วัย์ : ล้ัานบาท

25. เงินปันผู้ล 

 ผู้่ถ่ือหุ้นขึ้องกลุ่ัมบริิษััทได้อนุมัติั้เงินปั็นผ่ลัดังต่ั้อไป็นี�

เงินิปันิผล วันิที�อนุิมัูติ วันิที�จ่ำาย
เงินิปันิผล

อัตราเงินิปันิผล
ต่อหุ้นิ จำำานิวนิเงินิ

ปี 2563

เงินปั็นผ่ลัป็ริะจำำาปี็ 29 เมษัาย์น 2563 28 พัฤษัภาคม 2563 1.53 39.56

เงินปั็นผ่ลัป็ริะจำำาปี็ 29 เมษัาย์น 2563 30 กันย์าย์น 2563 3.84 99.29

เงินปั็นผ่ลัริะหว่ัางกาลั 23 ธันวัาคม 2563 29 มกริาคม 2564 2.16 55.91

7.53 194.76

ปี็ 2562

เงินปั็นผ่ลัป็ริะจำำาปี็ 29 เมษัาย์น 2562 7 มิถุืนาย์น 2562 4.69 121.17
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26. เคร่ิ�องม่ือทางการิเงิน

 ตั้าริางดังตั้่อไป็นี�แสิดงมูลัค่าตั้ามบัญชีแลัะมูลัค่าย์ุตั้ิธริริมขึ้องสิินทริัพัย์์ทางการิเงินแลัะหนี�สิินทางการิเงินริวัมถื้งลัำาดับชั�นมูลัค่าย์ุตั้ิธริริม แตั้่ไม่ริวัมถื้ง     

 การิแสิดงขึ้้อมูลัมูลัค่าย์ุตั้ิธริริมสิำาหริับสิินทริัพัย์์ทางการิเงินแลัะหนี�สิินทางการิเงินที�วััดมูลัค่าด้วัย์ริาคาทุนตั้ัดจำำาหน่าย์หากมูลัค่าตั้ามบัญชีใกลั้เคีย์ง  

 กับมูลัค่าย์ุตั้ิธริริมอย์่างสิมเหตุั้สิมผ่ลั

   31 ธันิวาค์มู 2563 มููลค่์าตามูบััญชีี

งบัการเงินิรวมู / งบัการเงินิเฉพัาะกิจำการ

มููลค่์ายุติธรรมู

ระดัำบั 1 ระดัำบั 2 ระดัำบั 3 รวมู

สินทรัิพย์ทางการิเงินที�วั็ดม้ืลค่าด�ว็ย

   ม้ืลค่ายุติ์ธุริริมืผู่้านกำาไริขาดทุนเบ็ดเสร็ิจอ่�น

เงินลังทุนในกองทุนริวัม 1.16 - 1.16 - 1.16

   31 ธันิวาค์มู 2562 มููลค่์าตามูบััญชีี

งบัการเงินิรวมู / งบัการเงินิเฉพัาะกิจำการ

มููลค่์ายุติธรรมู

ระดัำบั 1 ระดัำบั 2 ระดัำบั 3 รวมู

สินทรัิพย์ทางการิเงินที�วั็ดม้ืลค่าด�ว็ย

   ม้ืลค่ายุติ์ธุริริมืผู่้านกำาไริขาดทุนเบ็ดเสร็ิจอ่�น

เงินลังทุนในกองทุนริวัม 1.32 - 1.32 - 1.32

31 ธันิวาค์มู 2563
งบัการเงินิรวมู งบัการเงินิเฉพัาะกิจำการ

มููลค่์าตามูบััญชีี มููลค่์ายุติธรรมู มููลค่์าตามูบััญชีี มููลค่์ายุติธรรมู

ห้นี�สินทางการิเงินที�ไม่ืได�วั็ดม้ืลค่า

   ด�ว็ยม้ืลค่ายุติ์ธุริริมื

เงินกู้ย์ม่ริะย์ะย์าวั 1,774.28 1,807.24 1,774.28 1,807.24

หุ้นกู้ 16,500.00 20,298.07 - -

ริว็มื 18,274.28 22,105.31 1,774.28 1,807.24

 (ก) ม้ืลค่าต์ามืบัญชีื่และม้ืลค่ายุติ์ธุริริมื   

หน่วัย์ : ล้ัานบาท

หน่วัย์ : ล้ัานบาท

หน่วัย์ : ล้ัานบาท
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31 ธันิวาค์มู 2562
งบัการเงินิรวมู งบัการเงินิเฉพัาะกิจำการ

มููลค่์าตามูบััญชีี มููลค่์ายุติธรรมู มููลค่์าตามูบััญชีี มููลค่์ายุติธรรมู

ห้นี�สินทางการิเงินที�ไม่ืได�วั็ดม้ืลค่า

   ด�ว็ยม้ืลค่ายุติ์ธุริริมื

เงินกู้ย์ม่ริะย์ะย์าวั 390.00 409.43 390.00 409.43

หุ้นกู้ 20,500.00 24,832.67 - -

ริว็มื 20,890.00 25,242.10 390.00 409.43

หน่วัย์ : ล้ัานบาท

 เคร่ิ�องม่ือทางการิเงินที�วั็ดม้ืลค่าด�ว็ยม้ืลค่ายุติ์ธุริริมื

 กลัุ่มบริิษััทพัิจำาริณามูลัค่าย์ุตั้ิธริริมริะดับ 2 สิำาหริับเงินลังทุนในกองทุนริวัมคำานวัณโดย์ใช้มูลัค่าสิินทริัพัย์์สิุทธิริวัมขึ้องเงินลังทุน ณ วัันที�ริาย์งาน

 เพ่ั�อการิเปิ็ดเผ่ย์ข้ึ้อมูลักลุ่ัมบริิษััทพิัจำาริณามูลัค่าย์ุติั้ธริริมริะดับ 2 สิำาหรัิบมูลัค่าย์ุติั้ธริริมขึ้องหุ้นกู้ที�มีการิซ่ื่�อขึ้าย์ในตั้ลัาดหุ้นกู้คำานวัณจำากริาคาซ่ื่�อขึ้าย์ 

 ที�ป็ริะกาศอย์ูใ่นสิมาคมตั้ริาสิาริหนี�ไทย์ โดย์ใช้ริาคาปิ็ด ณ วัันที�ริาย์งาน

 กลุ่ัมบริิษััทพิัจำาริณามูลัค่าย์ุติั้ธริริมริะดับ 3 สิำาหรัิบมูลัค่าย์ุติั้ธริริมขึ้องเงินกู้ย์่มริะย์ะย์าวั คำานวัณโดย์วิัธีการิคิดลัดกริะแสิเงินสิดจำากอัตั้ริาดอกเบี�ย์อ้าง 

 อิงริะย์ะสัิ�นสิำาหรัิบการิป็ล่ัอย์กู้เงินบาทแบบไม่มีหลัักป็ริะกันริะหว่ัางสิถืาบันการิเงินภาย์ในตั้ลัาดการิเงินไทย์

 มูลัค่าย์ุตั้ิธริริมขึ้องสิินทริัพัย์์แลัะหนี�สิินทางการิเงินนอกเหน่อจำากที�ริะบุไวั้ขึ้้างตั้้น มีมูลัค่าทางบัญชีใกลั้เคีย์งกับมูลัค่าย์ุตั้ิธริริม เน่�องจำากคริบกำาหนด  

 ในริะย์ะเวัลัาอันสัิ�น

 (ข) นโยบายการิจัดการิคว็ามืเสี�ยงทางด�านการิเงิน 

 กริอบการิบริิห้าริจัดการิคว็ามืเสี�ยง 

 คณะกริริมการิบริิษััทขึ้องกลัุ ่มบริิษััทมีควัามริับผ่ิดชอบโดย์ริวัมในการิจำัดให้มีแลัะการิควับคุมกริอบการิบริิหาริควัามเสิี �ย์งขึ้องกลัุ ่มบริิษััท  

 คณะกริริมการิบริิษััท จำัดตั้ั�งคณะกริริมการิบริิหาริควัามเสิี�ย์งซื่้�งริับผ่ิดชอบในการิพััฒนาแลัะตั้ิดตั้ามนโย์บาย์การิบริิหาริควัามเสิี�ย์งขึ้องกลัุ่มบริิษััท

 คณะกริริมการิบริิหาริควัามเสิี�ย์งจำะริาย์งานการิดำาเนินการิดังกล่ัาวัต่ั้อคณะกริริมการิบริิษััทอย์่างสิมำ�าเสิมอ

 นโย์บาย์การิบริิหาริควัามเสิี�ย์งขึ้องกลัุ่มบริิษััทจำัดทำาขึ้้�นเพั่�อริะบุแลัะวัิเคริาะห์ควัามเสิี�ย์งที�กลัุ่มบริิษััทเผ่ชิญเพั่�อกำาหนดริะดับควัามเสิี�ย์งที�เหมาะสิม  

 ริวัมถ้ืงควับคุมแลัะติั้ดตั้ามควัามเสีิ�ย์งให้อยู่์ในริะดับที�ย์อมรัิบได้นโย์บาย์แลัะริะบบการิบริิหาริควัามเสีิ�ย์งได้รัิบการิทบทวันอย่์างสิมำ�าเสิมอเพ่ั�อให้สิะท้อน 

 การิเป็ลัี�ย์นแป็ลังขึ้องสิภาวัการิณ์ในตั้ลัาดแลัะการิดำาเนินงานขึ้องกลัุ่มบริิษััท กลัุ่มบริิษััทมีเป็้าหมาย์ในการิริักษัาสิภาพัแวัดลั้อมการิควับคุมให้เป็็น     

 ริะเบีย์บแลัะมีป็ริะสิิทธิผ่ลัโดย์จัำดให้มีการิฝึ้กอบริมแลัะกำาหนดมาตั้ริฐานแลัะขึ้ั�นตั้อนในการิบริิหาริเพั่�อให้พันักงานทั�งหมดเขึ้้าใจำถ้ืงบทบาทแลัะภาริะ 

 หน้าที�ขึ้องตั้น

 คณะกริริมการิตั้ริวัจำสิอบขึ้องกลัุ่มบริิษััทกำากับดูแลัวั่าผู่้บริิหาริมีการิตั้ิดตั้ามการิป็ฏิิบัตั้ิตั้ามวัิธีป็ฏิิบัตั้ิแลัะนโย์บาย์การิบริิหาริควัามเสิี�ย์งแลัะทบทวัน  

 ควัามเพัีย์งพัอขึ้องกริอบการิบริิหาริควัามเสิี�ย์งให้สิอดคลั้องกับควัามเสิี�ย์งที�กลัุ่มบริิษััทเผ่ชิญอย์ู่ คณะกริริมการิตั้ริวัจำสิอบขึ้องกลัุ่มบริิษััทกำากับดูแลั  

 โดย์ผ่่านทางผู่้ตั้ริวัจำสิอบภาย์ใน ผู่้ตั้ริวัจำสิอบภาย์ในทำาหน้าที�ในการิทบทวันการิควับคุมแลัะวัิธีการิป็ฏิิบัตั้ิในการิบริิหาริควัามเสิี�ย์งอย์่างสิมำ�าเสิมอ  

 แลัะในกริณีพัิเศษัแลัะจำะริาย์งานผ่ลัที�ได้ ต่ั้อคณะกริริมการิตั้ริวัจำสิอบ
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 (ข.1) คว็ามืเสี�ยงด�านเคริดิต์

 ควัามเสีิ�ย์งด้านเคริดิตั้เป็็นควัามเสีิ�ย์งจำากการิสูิญเสีิย์ทางการิเงินขึ้องกลุ่ัมบริิษััทหากลูักค้าหร่ิอคู่สัิญญาตั้ามเคร่ิ�องม่อทางการิเงินไม่สิามาริถืป็ฏิิบัติั้ตั้าม 

 ภาริะผู่กพัันตั้ามสัิญญา ซ้ื่�งโดย์ส่ิวันใหญ่เกิดจำากลูักหนี�ที�เป็็นลูักค้าแลัะเงินลังทุนในตั้ริาสิาริหนี�ขึ้องกลุ่ัมบริิษััท

 ลูักหนี�การิค้าแลัะสิินทรัิพัย์์ที�เกิดจำากสัิญญา

 ฐานะเป็ิดตั้่อควัามเสิี�ย์งด้านเคริดิตั้ขึ้องกลัุ่มบริิษััทได้ริับอิทธิพัลัมาจำากลัักษัณะเฉพัาะตั้ัวัขึ้องลัูกค้าแตั้่ลัะริาย์ อย์่างไริก็ตั้ามผู่้บริิหาริตั้้องพัิจำาริณาถื้ง  

 ป็ัจำจำัย์อ่�นๆซื่้�ง อาจำสิ่งผ่ลัตั้่อควัามเสิี�ย์งด้านเคริดิตั้ขึ้องลัูกค้าซื่้�งริวัมถื้งควัามเสิี�ย์งขึ้องการิผ่ิดนัดชำาริะซื่้�งเกี�ย์วัขึ้้องกับอุตั้สิาหกริริมแลัะป็ริะเทศที�ลัูกค้า  

 ดำาเนินธุริกิจำอยู่์ริาย์ลัะเอีย์ดการิกริะจุำกตัั้วัขึ้องริาย์ได้

 กลุ่ัมบริิษััทจำำากัดฐานะเปิ็ดต่ั้อควัามเสีิ�ย์งด้านเคริดิตั้ขึ้องลูักหนี�การิค้าด้วัย์การิกำาหนดริะย์ะเวัลัาการิจ่ำาย์ชำาริะสูิงสุิดที� 90 วััน

 ตั้าริางที�แสิดงไว้ัด้านล่ัางให้ข้ึ้อมูลัเกี�ย์วักับฐานะเปิ็ดต่ั้อควัามเสีิ�ย์งด้านเคริดิตั้แลัะผ่ลัขึ้าดทุนที�คาดว่ัาจำะเกิดข้ึ้�นสิำาหรัิบลูักหนี�การิค้า

ณ วันิที� 31 ธันิวาค์มู 2563

งบัการเงินิรวมู / งบัการเงินิเฉพัาะกิจำการ

ลูกหนีิ�การค้์า ค่์าเผื�อผลข้าดำทุนิ
จำากการด้ำอยค่์า

ย์ังไม่ถ้ืงกำาหนดชำาริะ 39.82 -

เกินกำาหนดชำาริะ

1 - 30 วััน 11.21 -

31 - 60 วััน 4.75 -

61 - 90 วััน 3.35 -

มากกว่ัา 90 วััน 24.17 21.62

ริว็มื 83.30 21.62

หัก ค่าเผ่่�อผ่ลัขึ้าดทุนด้านเคริดิตั้ที�คาดว่ัาจำะเกิดข้ึ้�น (21.62)

สุทธิุ 61.68

หน่วัย์ : ล้ัานบาท
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 อัตั้ริาผ่ลัขึ้าดทุนคำานวัณจำากป็ริะสิบการิณ์ขึ้องการิสิูญเสิีย์ด้านเคริดิตั้ที�เกิดขึ้้�นจำริิง 3 ป็ีย์้อนหลััง อัตั้ริาเหลั่านี�คูณกับสิเกลัแฟัคเตั้อริ์เพั่�อสิะท้อน 

 ผ่ลัแตั้กตั้่างริะหว่ัางสิภาวัะเศริษัฐกิจำในริะหว่ัางงวัดที�เก็บข้ึ้อมูลั สิภาวัะเศริษัฐกิจำในปั็จำจุำบันแลัะมุมมองขึ้องกลุ่ัมบริิษััทที�มีต่ั้อสิภาวัะเศริษัฐกิจำตั้ลัอด 

 อาย์ุที�คาดการิณ์ไว้ัขึ้องลูักหนี�



 (ข.2) คว็ามืเสี�ยงด�านสภาพคล่อง 

 กลัุ่มบริิษััทกำากับดูแลัควัามเสิี�ย์งด้านสิภาพัคลั่องแลัะริักษัาริะดับขึ้องเงินสิดแลัะริาย์การิเทีย์บเท่าเงินสิดที�ผู่้บริิหาริพัิจำาริณาวั่าเพัีย์งพัอในการิจำัดหา  

 เงินเพ่ั�อใช้ในการิดำาเนินงานขึ้องกลุ่ัมบริิษััท แลัะลัดผ่ลักริะทบจำากควัามผั่นผ่วันในกริะแสิเงินสิด 

 ตั้าริางตั้่อไป็นี�แสิดงริะย์ะเวัลัาการิคริบกำาหนดคงเหลั่อตั้ามสิัญญาขึ้องหนี�สิินทางการิเงิน ณ วัันที�ริาย์งาน โดย์จำำานวันเงินเป็็นจำำานวันขึ้ั�นตั้้นซื่้�งไม่ได้ 

 คิดลัด ริวัมดอกเบี�ย์ตั้ามสัิญญาแลัะไม่ริวัมผ่ลักริะทบหากหักกลับตั้ามสัิญญา 

รายการเค์ลื�อนิไหวข้องค่์าเผื�อผล
ข้าดำทุนิด้ำานิเค์รดิำตที�ค์าดำว่าจำะ

เกิดำข่้�นิข้องลูกหนีิ�การค้์าและสินิทรัพัย์
ที�เกิดำจำากสัญญา

หมูายเหตุ งบัการเงินิรวมู / งบัการเงินิเฉพัาะกิจำการ

ณ วัันที� 1 มกริาคม 2563 27.22

เพิั�มข้ึ้�น 0.20

กลัับริาย์การิ (5.80)

ณ วั็นที� 31 ธัุนว็าคมื 2563 8 21.62

 โดย์ป็กติั้ริะย์ะเวัลัาการิให้สิินเช่�อแก่ลูักค้าขึ้องกลุ่ัมบริิษััทมีริะย์ะเวัลัาป็ริะมาณ 10 วััน

ณ วันิที� 31 ธันิวาค์มู 2562 หมูายเหตุ งบัการเงินิรวมู / งบัการเงินิเฉพัาะกิจำการ

ย์ังไม่คริบกำาหนดชำาริะ

เกินกำาหนดชำาริะ

น้อย์กว่ัา 3 เด่อน 74.90

3 - 6 เด่อน 5.41

6 - 12 เด่อน 11.90

มากกว่ัา 12 เด่อน 21.27

113.48

หัก ค่าเผ่่�อหนี�สิงสัิย์จำะสูิญ (27.22)

สุทธิุ 8 86.26

หน่วัย์ : ล้ัานบาท

หน่วัย์ : ล้ัานบาท

215 รายงานิประจำำาปี 2563

บริิษััท ธุนารัิกษ์ัพัฒนาสินทรัิพย์ จำากัด และบริิษััทย่อย

ห้มืายเห้ตุ์ปริะกอบงบการิเงิน

สำาห้รัิบปีสิ�นสุด วั็นที� 31 ธัุนว็าคมื 2563



ณ วันิที� 
31 ธันิวาค์มู 2563

งบัการเงินิรวมู กระแสเงินิสดำตามูสัญญา

มููลค่์า
ตามูบััญชีี  

ภายในิ 1 ปี
หรือน้ิอยกว่า

มูากกว่า 1 ปี 
แต่ไมู่เกินิ 2 ปี

มูากกว่า 2 ปี
 แต่ไมู่เกินิ 5 ปี มูากกว่า 5 ปี รวมู

ห้นี�สินทางการิเงินที�ไม่ืใช่ื่อนุพันธ์ุ

เจ้ำาหนี�การิค้าแลัะเจ้ำาหนี�อ่�น 417.05 417.05 - - - 417.05

เงินกู้ย์ม่จำากสิถืาบันการิเงิน 1,774.29 - - 1,774.29 - 1,774.29

หนี�สิินตั้ามสัิญญาเช่า 548.28 60.06 62.25 99.64 326.33 548.28

หุ้นกู้ 16,500.00 - - 16,499.90 0.10 16,500.00

19,239.62 477.11 62.25 18,373.83 326.43 19,239.62

ณ วันิที� 
31 ธันิวาค์มู 2563

งบัการเงินิเฉพัาะกิจำการ กระแสเงินิสดำตามูสัญญา

มููลค่์า
ตามูบััญชีี  

ภายในิ 1 ปี
หรือน้ิอยกว่า

มูากกว่า 1 ปี 
แต่ไมู่เกินิ 2 ปี

มูากกว่า 2 ปี
 แต่ไมู่เกินิ 5 ปี มูากกว่า 5 ปี รวมู

ห้นี�สินทางการิเงินที�ไม่ืใช่ื่อนุพันธ์ุ

เจ้ำาหนี�การิค้าแลัะเจ้ำาหนี�อ่�น 416.39 416.39 - - - 416.39

หนี�สิินจำากการิโอนสิิทธิเรีิย์กร้ิอง 15,055.25 940.93 539.01 851.35 12,723.96 15,055.25

เงินกู้ย์ม่จำากสิถืาบันการิเงิน 1,774.29 - - 1,774.29 - 1,774.29

หนี�สิินตั้ามสัิญญาเช่า 548.28 60.06 62.25 99.64 326.33 548.28

17,794.21 1,417.38 601.26 2,725.28 13,050.29 17,794.21

หน่วัย์ : ล้ัานบาท

หน่วัย์ : ล้ัานบาท
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ณ วันิที� 
31 ธันิวาค์มู 2562

งบัการเงินิรวมู ระยะเวลาที�ค์รบักำาหนิดำชีำาระ

อัตราดำอกเบีั�ย
ที�แท้จำริง

(ร้อยละต่อปี)
ภายในิ 1 ปี หลังจำาก 1 ปี

แต่ภายในิ  5 ปี หลังจำาก 5 ปี รวมู

สินทรัิพย์ทางการิเงิน

ลูักหนี�ตั้ามสัิญญาเช่าเงินทุน 6.75 301.58 1,758.28 14,266.80 16,326.66

เงินสิำาริองเพ่ั�อชำาริะค่นหุ้นกู้ 5.25 - 5.64 4,000.00 - 1,680.11 5,680.11

สิินทรัิพัย์์ทางการิเงินอ่�น 1.50 - 1.80 2,184.43 - - 2,184.43

ริว็มื 6,486.01 1,758.28 15,946.91 24,191.20

ห้นี�สินทางการิเงิน

เงินกู้ย์ม่จำากสิถืาบันการิเงิน BIBOR+0.52 - 390.00 - 390.00

หุ้นกู้ 3.00 - 7.99 4,000.00 - 16,500.00 20,500.00

ริว็มื 4,000.00 390.00 16,500.00 20,890.00

ณ วันิที� 
31 ธันิวาค์มู 2562

งบัการเงินิรวมู ระยะเวลาที�ค์รบักำาหนิดำชีำาระ

อัตราดำอกเบีั�ย
ที�แท้จำริง

(ร้อยละต่อปี)
ภายในิ 1 ปี หลังจำาก 1 ปี

แต่ภายในิ  5 ปี หลังจำาก 5 ปี รวมู

สินทรัิพย์ทางการิเงิน

ลูักหนี�ตั้ามสัิญญาเช่าเงินทุน 6.75 301.58 1,758.28 14,266.80 16,326.66

ห้นี�สินทางการิเงิน

เงินกู้ย์ม่จำากสิถืาบันการิเงิน BIBOR+0.52 - 390.00 - 390.00

หนี�สิินจำากการิโอนสิิทธิเรีิย์กร้ิอง 8.27 939.18 1,686.00 13,344.58 15,969.76

ริว็มื 939.18 2,076.00 13,344.58 16,359.76

หน่วัย์ : ล้ัานบาท

หน่วัย์ : ล้ัานบาท
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 (ข.3) คว็ามืเสี�ยงด�านต์ลาด

 กลัุ่มบริิษััทมีฐานะเป็ิดตั้่อควัามเสิี�ย์งจำากธุริกิจำป็กตั้ิซื่้�งมาจำากการิเป็ลัี�ย์นแป็ลังขึ้องอัตั้ริาดอกเบี�ย์ในตั้ลัาดแลัะอัตั้ริาแลักเป็ลัี�ย์นแลัะจำากภาริะผู่กพััน  

 ตั้ามสิัญญาที�ไม่สิามาริถืป็ฏิิบัติั้ได้ขึ้องคู่สัิญญา กลุ่ัมบริิษััทไม่ได้ถ่ือหร่ิอออกอนุพัันธ์เพ่ั�อการิเก็งกำาไริหร่ิอเพ่ั�อการิค้า 

 คว็ามืเสี�ยงด�านอัต์ริาดอกเบี�ย 

 ควัามเสิี�ย์งด้านอัตั้ริาดอกเบี�ย์เป็็นควัามเสิี�ย์งที�เกิดจำากการิเป็ลัี�ย์นแป็ลังในอนาคตั้ขึ้องอัตั้ริาดอกเบี�ย์ตั้ลัาดซื่้�งสิ่ง ผ่ลักริะทบตั้่อผ่ลัการิดำาเนินงาน 

 แลัะกริะแสิเงินสิดขึ้องกลัุ่มบริิษััท เน่�องจำากตั้ริาสิาริหนี�แลัะเงินกู้ย์่มสิ่วันใหญ่มีอัตั้ริาดอกเบี�ย์คงที� กลัุ่มบริิษััทมีฐานะเป็ิดตั้่อควัามเสิี�ย์งด้านอัตั้ริา   

 ดอกเบี�ย์โดย์หลัักมาจำากเงินกู้ย์่มแลัะหุ้นกู้ (ดูหมาย์เหตัุ้ขึ้้อ 17) กลัุ่มบริิษััทได้ลัดควัามเสิี�ย์งดังกลั่าวัด้วัย์การิทำาให้มั�นใจำวั่าตั้ริาสิาริหนี�แลัะเงินกู้         

 ย์ม่ส่ิวันใหญ่มีอัตั้ริาดอกเบี�ย์คงที� 

เค์รื�องมืูอทางการเงินิที�มีูอัตราดำอกเบีั�ยผันิแปร
งบัการเงินิรวมู งบัการเงินิเฉพัาะกิจำการ

2563 2562 2563 2562

หนี�สิินทางการิเงิน 1,774.28 390.00 16,829.54 16,359.76

ภาระผูกพัันิรายจ่ำายฝ่่ายทุนิ

งบัการเงินิรวมู งบัการเงินิเฉพัาะกิจำการ

2563 2562 2563 2562

สัิญญาก่อสิร้ิางอาคาริแลัะสิิ�งป็ลูักสิร้ิาง 2.236.59 1,395.08 2.236.59 1,395.08

27. ภาริะผู้้กพันที�มีืกับบุคคลห้ร่ิอกิจการิที�ไม่ืเกี�ยว็ข�องกัน

หน่วัย์ : ล้ัานบาท

หน่วัย์ : ล้ัานบาท

หน่วัย์ : ล้ัานบาท

ฐานิะเปิดำต่อค์วามูเสี�ยงด้ำานิอัตราดำอกเบีั�ย 
ณ วันิที� 31 ธันิวาค์มู

งบัการเงินิรวมู งบัการเงินิเฉพัาะกิจำการ

2563 2562 2563 2562

เคร่ิ�องม่ือทางการิเงินที�มีือัต์ริาดอกเบี�ยคงที� 

สิินทรัิพัย์์ทางการิเงิน 16,384.44 16,326.66 16,384.44 16,326.66

หนี�สิินทางการิเงิน 16,500.00 20,500.00 - -

32,884.44 36,826.66 16,384.44 16,326.66
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28. เห้ตุ์การิณ์ภายห้ลังริอบริะยะเว็ลาที�ริายงาน

 ตั้ามที�ได้เป็ิดเผ่ย์ไวั้ในหมาย์เหตัุ้ 4 กลัุ่มบริิษััทเลั่อกป็ฏิิบัตั้ิตั้ามแนวัป็ฏิิบัตั้ิทางการิบัญชีเริ่�องมาตั้ริการิผ่่อนป็รินชั�วัคริาวัสิำาหริับทางเลั่อกเพัิ�มเตั้ิมทาง   

 บัญชีเพ่ั�อริองรัิบผ่ลักริะทบจำากสิถืานการิณ์การิแพัร่ิริะบาดขึ้องโริคติั้ดเช่�อไวัรัิสิโคโรินา 2019 (Covid 19) โดย์แนวัป็ฏิิบัติั้ดังกล่ัาวัสิิ�นสุิดการิมีผ่ลับังคับใช้  

 ณ วัันที� 31 ธันวัาคม 2563

 การิแพัริ่ริะบาดขึ้องโริค (Covid 19) ย์ังคงดำาเนินอย์ู่ภาย์หลัังจำากที�แนวัป็ฏิิบัตั้ิดังกลั่าวัได้สิิ�นสิุดการิมีผ่ลับังคับใช้ โดย์มีการิตั้ริวัจำพับผู่้ตั้ิดเช่�อเป็็น   

 จำำานวันเพัิ�มขึ้้�นอย์่างตั้่อเน่�องแลัะมีการิแพัริ่ริะบาดไป็ทั�วัป็ริะเทศไทย์ เพั่�อเป็็นการิตั้อบสินองตั้่อสิถืานการิณ์ดังกลั่าวั ป็ริะเทศไทย์ได้มีการิออก  

 มาตั้ริการิตั้่าง ๆ เพั่ �อเฝ้้าริะวัังแลัะควับคุมการิแพัริ่ริะบาด โดย์สินับสินุนให้ป็ริะชาชนริักษัาริะย์ะห่างทางสิังคม หลัีกเลัี �ย์งการิริวัมตั้ัวักัน  

 แลัะจำำากัดการิเดินทางในขึ้ณะเดีย์วักัน จำากขึ้้อมูลัขึ้ององค์การิอนามัย์โลัก (WHO) วััคซื่ีนป็้องกันโริค (Covid 19) เริิ�มนำาไป็ใช้ได้แลั้วัแลัะกำาลััง

 แจำกจำ่าย์ไป็ทั�วัโลักอย์่างไริก็ตั้าม ในขึ้ณะนี�ย์ังไม่สิามาริถืคาดการิณ์ได้วั่าวััคซื่ีนดังกลั่าวัจำะสิามาริถืป็้องกันการิแพัริ่ริะบาดเป็็นริะย์ะเวัลัานาเท่าใดแลัะ 

 ป้็องกันได้มากน้อย์เพัีย์งใด แลัะการิแพัริ่ริะบาดจำะสิิ�นสิุดลังเม่�อใด 

 เน่�องจำากสิถืานการิณ์ดังกลั่าวัมีควัามไม่แน่นอนสิูงแลัะอาจำเป็ลัี�ย์นแป็ลังได้ทุกเม่�อ ณ ขึ้ณะนี�จำ้งไม่สิามาริถืคาดการิณ์ผ่ลักริะทบขึ้องการิแพัริ่ริะบาดที�  

 ยั์งคงดำาเนินอยู่์ มาตั้ริการิต่ั้าง ๆ ขึ้องรัิฐบาลั แลัะการิแจำกจ่ำาย์วััคซีื่นที�อาจำมีต่ั้อธุริกิจำขึ้องกลุ่ัมบริิษััท ทั�งนี� ผู้่บริิหาริได้ติั้ดตั้ามสิถืานการิณ์ดังกล่ัาวัอย่์าง    

 ใกล้ัชิดแลัะดำาเนินการิเพ่ั�อลัดผ่ลักริะทบให้มากที�สุิดเท่าที�จำะเป็็นไป็ได้
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งบัแสดำงฐานิะการเงินิ
ณ วันิที� 31 ธันิวาค์มู 2562

งบัการเงินิรวมู งบัการเงินิเฉพัาะกิจำการ

ก่อนิจัำดำ
ประเภทใหมู่ จัำดำประเภทใหมู่ หลังจัำดำ

ประเภทใหมู่
ก่อนิจัำดำ

ประเภทใหมู่ จัำดำประเภทใหมู่ หลังจัำดำ
ประเภทใหมู่

สินทรัิพย์ห้มุืนเวี็ยน

ลูักหนี�ตั้ามสัิญญาเช่าที�ถ้ืงกำาหนดชำาริะ

ภาย์ในหนี�งปี็ 489.33 (187.75) 301.58 489.33 (187.75) 301.58

เงินสิำาริองเพ่ั�อชำาริะค่นหุ้นกู้ที�ถ้ืงกำาหนด

ชำาริะภาย์ในหนี�งปี็ - 4,000.00 4,000.00 - - -

เงินสิมทบค่าก่อสิร้ิางค้างรัิบ 301.91 (301.91) - 301.91 301.91 -

สินทรัิพย์ไม่ืห้มุืนเวี็ยน

เงินสิำาริองเพ่ั�อชำาริะค่นหุ้นกู้ - 1,680.11 1,680.11 - - -

เงินลังทุนริะย์ะย์าวั 5,681.43 (5,680.11) 1.32 1.32 - 1.32

ลูักหนี�ตั้ามสัิญญาเช่า 15,837.34 187.75 16,025.09 15,837.34 187.75 16,025.09

อาคาริแลัะอุป็กริณ์ 976.79 (813.09) 163.70 976.79 (813.09) 163.70

อสัิงหาริิมทรัิพัย์์เพ่ั�อการิลังทุน - 1,404.23 1,404.23 - 1,404.23 1,404.23

สิิทธิการิใช้ 591.14 591.14 - 591.14 591.14 -

เงินสิมทบค่าก่อสิร้ิางค้างรัิบ - 301.91 301.91 - 301.91 301.91

ห้นี�สินห้มุืนเวี็ยน

เจ้ำาหนี�การิค้า (199.62) 199.62 - (199.62) 199.62 -

เจ้ำาหนี�อ่�น (85.63) 85.63 - (84.88) 84.88 -

เจ้ำาหนี�การิค้าแลัะเจ้ำาหนี�อ่�น - (285.25) (285.25) - (284.51) (284.51)

- -

29. การิจัดปริะเภทริายการิให้ม่ื

 ริาย์การิบางริาย์การิในงบการิเงินปี็ 2562 ได้มีการิจัำดป็ริะเภทริาย์การิใหม่เพ่ั�อให้สิอดคล้ัองกับการินำาเสินองบการิเงิน ณ วัันที� 31 ธันวัาคม 2563  

 มีดังนี�
หน่วัย์ : ล้ัานบาท

 การิจัำดป็ริะเภทริาย์การิใหม่นี� เน่�องจำากผู้่บริิหาริเห็นว่ัามีควัามเหมาะสิมกับธุริกิจำขึ้องกลุ่ัมบริิษััทมากกว่ัา

บริิษััท ธุนารัิกษ์ัพัฒนาสินทรัิพย์ จำากัด และบริิษััทย่อย

ห้มืายเห้ตุ์ปริะกอบงบการิเงิน

สำาห้รัิบปีสิ�นสุด วั็นที� 31 ธัุนว็าคมื 2563
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ใช้ีกระดำาษัถุนิอมูสายตา (Green Read)

สีกระดำาษั ช่ีวยลดำแสงสะท้อนิและถุนิอมูสายตา
ทำาให้อ่านิได้ำนิานิกว่า และยังเก็บัรักษัาได้ำยาวนิานิโดำยที�เนืิ�อกระดำาษัไมู่เปลี�ยนิสี



บริษััท ธนารักษ์ัพัฒนาสินทรัพย์ จัำากัด้
Dhanarak Asset Development Co.,Ltd.

เลขทีี่� 120 อำ�ค�รธนพิิพัิฒน์ 
ศู้นย์ร�ชก�รเฉลิมพิระเกียรติิ ๘๐ พิรรษี�  ๕ ธันว�คม ๒๕๕๐ 
ถนนแจ้�งวัฒนะ แขวงทุี่�งสอำงห้�อำง เขติห้ลักสี� กรุงเที่พิฯ 10210

โที่รศัูพิท์ี่
โที่รส�ร
Call Center
Website

: 0 2142 2222
: 0 2143 8888-9
: 0 2142 2233
: www.dad.co.th


