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ประวัติความเป็นมา
History 

บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด (ธพส.) จัดตั้งขึ้นตาม 
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 มีฐานะ 
เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง ภายใต้การก�ากับดูแล 
ของกรมธนารักษ์ ได ้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเป็นนิติบุคคล 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม  
พ.ศ. 2547 โดยมีกระทรวงการคลังถือหุ้นทั้งหมด ภารกิจหลัก 
ที่ ได ้รับมอบหมายคือท�าหน้าที่ก ่อสร ้างและบริหารจัดการ 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐  
และบริหารจัดการทรัพย์สินอื่นของรัฐตามนโยบายรัฐบาล

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.
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Company name

Acronym

Registration no.

Business mandate

Personnel

Websites

 

Authorized capital

Auditor

Office location

Telephone

Facsimile

Call Center

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 152 officers and  

35 employees (as of December 31, 2021).

www.dad.co.th 

www.governmentcomplex.com

258,338,120 baht

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

0 2142 2233

ข้อมูลบริษัท ข้อมูลบริษัทย่อย

General Information

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

 33 rd Floor, Lake Rajada Office Complex, 

193/136-137 Ratchadaphisek Road,  

Khlong Toei, Bangkok 10110

0 2264 0777

0 2264 0789 - 90

ey.thailand@th.ey.com

www.ey.com/th/en/home

Company name

Registration no.

Business mandate

 

 

 

Personnel

Authorized capital

 

 

Auditor

Office location

 

 

Telephone

Facsimile

E-mail

Website

Subsidiary

ชื่อบริษัท

เรียกโดยย่อ

เลขทะเบียนบริษัท

ประเภทธุรกิจ

บุคลากร

เว็บไซต์

 

ทุนจดทะเบียน

ผู้สอบบัญชี

ที่ตั้งส�านักงาน

 

 

โทรศัพท์

โทรสาร

Call Center

บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด

ธพส.

0105547111537

บริหารจัดการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ รวมทั้งกิจการอื่นที่ต่อเนื่องกับ 

การบริหารศูนย์ราชการ และพัฒนาสินทรัพย์อื่นของรัฐ 

ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย 

พนักงาน จ�านวน 152 คน และลูกจ้าง จ�านวน 35 คน  

(ณ 31 ธันวาคม 2564)

www.dad.co.th 

www.governmentcomplex.com

258,338,120 บาท

บริษัทส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

เลขที่ 120 อาคารธนพิพัฒน์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ  

๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ  

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

0 2142 2222

0 2143 8888 - 9

0 2142 2233

ชื่อบริษัท

เลขทะเบียนบริษัท

ประเภทธุรกิจ

บุคลากร

ทุนจดทะเบียน

ผู้สอบบัญชี

ที่ตั้งส�านักงาน

โทรศัพท์

โทรสาร

อีเมล

เว็บไซต์

บริษัทดีเอดี เอสพีวี จ�ากัด

0105548045821

แปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ตามโครงการแปลงสินทรัพย ์

เป็นหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานของรัฐ 

ภายใต้กฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเฉพาะกิจ  

เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

ไม่มี

10,000 บาท โดย ธพส. ถือหุ้น 490 หุ้น เป็นเงิน 4,900 บาท  

หรือคิดเป็นร้อยละ 49 ของทุนที่ออกและเรียกช�าระ

บริษัทส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก  

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

0 2264 0777

0 2264 0789 - 90

ey.thailand@th.ey.com

www.ey.com/th/en/home
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มิติด้านการเงินความมั่นคงยั่งยืนขององค์กร

มุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้กับองค์กร โดยการบริหาร
สินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างการเติบโตของสินทรัพย์ 
พฒันาผลติภณัฑ์และบรกิารใหม่ เพือ่สร้างรายได้และผลตอบแทน
ให้เตม็ศกัยภาพ รวมทัง้บรหิารจดัการทางการเงนิและงบประมาณ
ให้มีประสิทธิภาพ

มิติด้านลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

มุ ่งเน้นสร้างความสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร  
รวมถึงการยกระดับการให้บริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ความคาดหวังของลูกค้า ผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

มิติด้านกระบวนการภายใน

มุ่งเน้นปรับปรุงพัฒนาระบบงานและการบริหารจัดการองค์กร 
ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง รวมถึงการบริหารจัดการอาคารให้มี
ประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม โดยส่งเสรมิ
การใช้เทคโนโลย ีนวตักรรม เพือ่พฒันาปรบัปรงุกระบวนการท�างาน 
ทั้งระดับองค์กรและระดับหน่วยงาน

มิติด้านการเรียนรู้และการเติบโต

มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญและเป็นมืออาชีพ 
เป ็นองค ์กรแห่งการเรียนรู ้และการพัฒนาโดยใช ้หลักการ 
Knowledge Management และส่งเสริมการด�าเนินงานโดยยึด
หลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Finance & Sustainability of the Organization

Focusing on creating stabil i ty and sustainabil i ty for 
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.

Customer and Stakeholder

Focusing on building relationships and enhancing the 
corporate’s image including the distribution of services  
to meet the needs and expectations of customers, users,  
and stakeholders.

Internal Process Perspective

Focusing on improving working process and organization 
management to keep update changes including building 
management for efficiency and being standardized and 
environmentally friendly by promoting the use of technology 
and innovations to improve work processes both of  
the organizational level and department level.

Learning Perspective and Growth

Focusing on personel development to be expert and 
professional to be a 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.

ธพส. ได้กำ�หนดกรอบทิศท�งและยุทธศ�สตร์ก�รดำ�เนินง�น ซึ่งครอบคลุม 
เป้�หม�ยก�รพัฒน�อย่�งสมดุลใน 4 มิติ คือ

DAD has established a direction framework and strategy which covers  

the balanced development goals in 4 dimensions comprised of:

ทิศทางการด�าเนินงานในอนาคต
Operational Direction

บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด 
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พัฒนาศูนย์ราชการให้ทันสมัย  
และบริหารจัดการให้เกิดความสมดุล
Modernizing the Government Complex  
with proper management

พัฒนาทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่ม 
ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
Generating socio-economic  
value added of government assets

พัฒนาองค์กรด้วยการบริหารจัดการสมัยใหม่
Improving the capability of organization

through modern management approach   

พันธกิจ
Mission

พัฒนาธุรกิจใหม่   
เพื่อเพิ่มช่องทางการหารายได ้
ที่หลากหลายและสร้างประโยชน์แก่รัฐ
Developing new businesses to  
diversify sources of income and  
generate benefits to the state

วิสัยทัศน์
Vision

“องค์กรสมัยใหม่ในการพัฒนาทรัพย์สินของรัฐ 

ให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมืออาชีพ ตามหลักธรรมาภิบาล”

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

เพื่อให้บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด เป็นองค์กรสมัยใหม่ในการพัฒนาทรัพย์สินของรัฐ 
ให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมืออาชีพ ตามหลักธรรมาภิบาล ตามวิสัยทัศน ์
ที่ก�าหนดไว้ข้างต้น จึงปรากฏพันธกิจ (Mission) 4 พันธกิจ ดังนี้

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2564
One report 20216  



Unity 
ความเป็น

น�้าหนึ่งใจเดียว

Integrity
 ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง

และผู้อื่น

Dedication
ความรับผิดชอบ 
ต่อค�ามั่นสัญญา

ค่านิยมองค์กร
Core Values

Professionalism 
& Innovation

ความเชี่ยวชาญในงาน
และนวัตกรรม

Customer Relation
ความสัมพันธ์ที่ด ี

กับลูกค้า
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

SO 1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารโครงการและสินทรัพย์  
 เพื่อริเริ่มโครงการพัฒนาทรัพย์สินของรัฐใหม่

SO 2 ท�าการตลาดและการสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุก  
 มุ่งเน้น CSR in Process

SO 3 ยกระดับบุคลากรให้มีความเชี่ยวขาญเฉพาะด้าน 
 และรองรับโครงการใหม่

SO 4 พัฒนาระบบงาน เทคโนโลยี ดิจิทัล และนวัตกรรม 
 ให้ทันสมัย

SO 5 บริหารจัดการทางการเงินให้มั่นคง มีประสิทธิภาพ

SO 6 ส่งเสริมให้องค์กรมีหลักธรรมาภิบาลตามแนวปฏิบัติที่ดี

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
Strategic Objective

SO 1 Enhance efficiency of project management and assets  
  to initiate a new state property development project 

SO 2 Proactively marketing and communication  
  focusing on CSR in Process

SO 3 Enhance specialization of personnel and support 
  new projects

SO 4 Develop modern digital technology and innovation

SO 5 Enhance stabilization and efficiency of   
  financial management

SO 6 Encourage the organization with corporate  
  governance principles

1. องค์กรมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การด�าเนินโครงการ 
 พัฒนาทรัพย์สินของรัฐที่มีประสิทธิภาพ

2. ยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3. บุคลากรมีขีดสมรรถนะสูงที่เพียงพอ สามารถขับเคลื่อน 
 ยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการใหม่ ๆ ได้ตามเป้าหมาย

4. มีระบบงาน เทคโนโลยี ข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย  
 สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กรได้เป็นอย่างดี

5. มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง

6. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้ามีความเชื่อมั่นและไว้วางใจ 
 ต่อ ธพส.

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  
 and new 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.

เป้าประสงค์
Goal

บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 

พัฒนาทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่ม 
ทางเศรษฐกิจและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 

 สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ยุทธศาสตร์ที่ 

พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ

ยุทธศาสตร์
Strategy 

Strategy 

Developing government assets  
to increase economic and social value 

Strategy 

Building relationships with customers  
and stakeholders 

Strategy 

 Professional personnel development 
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ยุทธศาสตร์ที่ 

พัฒนาระบบงาน เทคโนโลยี ดิจิทัล  
และนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 

บริหารจัดการการเงินให้มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 

ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 

Strategy 

 Developing digital technology platform  
and innovation 

Strategy 

Financial management for efficiency 

Strategy 

Corporate Governance 
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สารประธานกรรมการ
Message from Chairman of the Board

ในปี 2564 ที่ผ่านมา การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) นับเป็นภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม 
ในภาพรวมเป็นวงกว้าง ท�าให้ภาคธุรกิจต้องเร่งปรับตัวและบริหารจัดการ
สภาวะวิกฤตให้ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน ในขณะเดียวกัน 
ก็เป็นแรงกระตุ้นเร่งให้เกิด Digital Transformation ทั้งภาครัฐและ 
ภาคเอกชน ส่งผลให้องค์กรต่าง ๆ ต้องเร่งพัฒนานวัตกรรมเพื่อน�ามาใช ้
ในการด�าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG 
Model) โดยยงัคงให้ความส�าคญัต่อการก�ากบัดแูลกจิการทีด่แีละการค�านงึถงึ 
ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี คณะกรรมการ ธพส. จงึได้
ทบทวนวิสัยทัศน์ของ ธพส. ให้มุ่งสู่การเป็น “องค์กรสมัยใหม่ในการพัฒนา 
และบริหารทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่มเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน”

คณะกรรมการ ธพส. ยังคงให้ความส�าคัญต่อ “การบริหารจัดการองค์กร” 
ทีไ่ด้มาตรฐานตามเกณฑ์การประเมนิกระบวนการปฏบิตังิานและการจดัการ 
(Enablers) ของรฐัวสิาหกจิ ทีมุ่ง่เน้นการใช้ประโยชน์จากการบรหิารจดัการ
ข้อมลู เทคโนโลยดีจิทิลั องค์ความรู ้และนวตักรรม ผ่านนโยบายและคูม่อืการ 
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีและสร้างคุณค่าร่วมให้กับ 
ลกูค้าและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี และสบืเนือ่งจากกระแส Disruptive ทีเ่กดิขึน้ 
อย่างต่อเนื่อง ธพส. จึงให้ความส�าคัญต่อ “การสร้างนวัตกรรมในองค์กร”  
โดยก�าหนดให้มีนโยบายและแผนงานที่มุ ่งเน้นการส่งเสริมให้บุคลากร 
ของ ธพส. มีความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงนวัตกรรม รวมถึงการมี
ทักษะความเชี่ยวชาญรอบด้าน (Multi-Skill) จนเกิดกระบวนความคิดแบบ
เป็นระบบองค์รวม เพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพในการขับเคลื่อนโครงการ
พฒันาและบรหิารทรพัย์สนิของรฐั และปรบัปรงุกระบวนการท�างานทีป่ฏบิตัิ
อยู่ได้อย่างเป็นรูปธรรม มุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
องค์กร ทั้งในด้านการเงิน สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ
พัฒนาโครงการต่าง ๆ  ของ ธพส. อีกทั้งยังสามารถตอบสนองความต้องการ
ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้องค์กร
เตบิโตอย่างมคีณุค่าได้อย่างยัง่ยนื นอกจากนี ้คณะกรรมการ ธพส. ได้ตระหนกั 
ถึงผลกระทบของข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจเกิดข้ึนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
จากการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาปรับใช้ในกระบวนการด�าเนินธุรกิจ 
และกระบวนการด�าเนนิงาน “ธรรมาภบิาลข้อมลูภาครฐั (Data Governance)”  
จึงเป ็นอีกเรื่องที่ ได ้ให ้ความส�าคัญ โดยก�าหนดให้มีแนวปฏิบั ติ ท่ีดี 
และแผนงานรองรับการด�าเนินงาน ให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติ 
การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562  
และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ในปีที่ผ่านมา ถือเป็น 
ช่วงเวลาที่ยากล�าบากของทุกคนในสังคม ไม่เพียงแต่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ของ ธพส. เท่านัน้ ธพส. ได้ใช้ศกัยภาพทีม่ใีนการสนบัสนนุและให้ความช่วยเหลอื 
แก่สงัคมในหลากหลายรปูแบบ อาท ิการสนบัสนนุพืน้ทีภ่ายในศนูย์ราชการ
เฉลมิพระเกยีรตฯิ ส�าหรบัตัง้หน่วยให้บรกิารคดักรองโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 
2019 เชิงรุก และเป็นสถานที่จัดโครงการบริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ 
การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงที่สถานการณ์แพร่ระบาดมีความ
รุนแรง มาตรการช่วยเหลือผู้เช่าพื้นที่พาณิชย์ที่ได้รับผลกระทบจากการ 
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(นายประภาศ คงเอียด) 
(Mr. Prapas Kong-led) 
ประธานกรรมการ ธพส. 
Chairman of the Board

ธพส. ให้ความส�าคัญต่อ  
“การสร้างนวัตกรรมในองค์กร”  
ก�าหนดให้มีนโยบายและแผนงาน 
ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมให้บุคลากร  
ให้มีความคิดสร้างสรรค์ 
และความคิดเชิงนวัตกรรม  
รวมถึงการมีทักษะ 
ความเชี่ยวชาญรอบด้าน  
(Multi-Skill) เพื่อขับเคล่ือน
โครงการพัฒนาและบริหาร
ทรัพย์สินของรัฐและปรับปรุง
กระบวนการท�างานที่ปฏิบัติอยู ่
ได้อย่างเป็นรูปธรรม  
มุ่งสู่การสร้างนวัตกรรม 
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร 
ทั้งในด้านการเงิน สังคม  
และสิ่งแวดล้อมในโครงการ 
ต่าง ๆ ของ ธพส. 

DAD is well aware of the ongoing disruptive  
trend. Therefore, it encourages  
“in-house innovations” by adopting  
a policy and a work plan that promote 
creativity, innovative thinking, and  
multi-skills, striving for a comprehensive 
and systematic thought process.  
This is to ensure that DAD personnel  
are capable of concretely mobilizing  
development projects, managing state  
assets, and improving work processes,  
with a view to creating value-added  
financial, social and environmental  
innovations for the organization  
in the process of implementing  
DAD projects.

แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 และสนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก ่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก เพื่อลดความรุนแรงจากการติดเชื้อ 

สุดท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการ ธพส. ขอส่งก�าลังใจ ความห่วงใย และขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า 
หน่วยงานก�ากบั ผูบ้รหิาร และพนกังาน รวมทัง้ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุฝ่าย ทีใ่ห้การสนบัสนนุแก่ ธพส. 
อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมอบความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้มีโอกาสด�าเนินงานในโครงการส�าคัญ 
เราจะมุ่งมั่น “ส่งมอบความพึงพอใจ เพื่อความสุขที่ยั่งยืน” ผ่านโครงการที่รับผิดชอบต่อไป

In 2021, the coronavirus 2019 (COVID-19) pandemic greatly threatened the economy  
and society, prompting the business sector to adapt and respond to the fast-evolving crisis. 
At the same time, COVID-19 was an impetus for digital transformation for the public and 
private sectors, necessitating the development of innovations to be used in business 
operations as well as the adoption of the Bio-Circular-Green (BCG) economy model, which 
emphasizes corporate governance, environmental considerations, and impact on  
the stakeholders. The DAD Board of Directors has revised DAD’s vision to become “a modern 
enterprise in developing and managing state assets to create added value for sustainable  
development”. 

The DAD Board of Directors remains committed to “organizational management” that meets 
the criteria of state enterprise operational and management work processes. The focus is on 
the use of data management, digital technology, knowledge, and innovation, through the 
adoption of relevant policies and operational guidelines, to creating satisfactory experience 
and shared value for the customers and stakeholder. DAD is well aware of the ongoing 
disruptive trend. Therefore, it encourages “in-house innovations” by adopting a policy and  
a work plan that promote creativity, innovative thinking, and multi-skills, striving for  
a comprehensive and systematic thought process. This is to ensure that DAD personnel are 
capable of concretely mobilizing development projects, managing state assets, and 
improving work processes, with a view to creating value-added financial, social and 
environmental innovations for the organization in the process of implementing DAD projects. 
It would also enable DAD to be responsive to the needs of the stakeholders and reduce its 
environmental impact, allowing the organization to grow sustainably. In addition, the DAD 
Board of Directors recognizes that the adoption of digital technology in DAD’s business 
operations and work processes raises a concern for the stakeholders regarding data privacy. 
Therefore, “data governance” is another critical aspect and DAD’s good practices and work 
processes have been designed to be in compliance with the Digitalization of Public 
Administration and Services Delivery Act, B.E. 2562 (2019) and the Personal Data Protection 
Act, B.E. 2562 (2019). 

The COVID-19 pandemic was tough not just for DAD stakeholders but for everyone in society. 
DAD mobilized its resources to support and help in different ways, including the use of  
the Government Complex space for setting up proactive COVID-19 screening units and  
a vaccination site at the height of the outbreak; assistance to commercial tenants affected by 
the COVID-19 pandemic; and providing COVID-19 vaccines to both internal and external 
stakeholders to reduce the risk of severe infection. 
Lastly, on behalf of the DAD Board of Director, I would like to extend our support and care to 
our shareholders, customers, regulators, executives, employees, and all the stakeholders, for 
the continued support as well as placing your trust and confidence in us to undertake major 
projects. We are committed to “delivering satisfaction for sustainable happiness” in all of  
the projects under our responsibility. 
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สารกรรมการผู้จัดการ
Message from the Managing Director

ปี 2564 ถือเป็นอีกปีแห่งความภาคภูมิใจของ ธพส. จากความมุ่งมั่นทุ่มเทพัฒนาองค์กร
อย่างต่อเนือ่ง ส่งผลให้ ธพส. มคีะแนนประเมนิผลการด�าเนนิงานรฐัวสิาหกจิประจ�าปี 2563 
เป ็นอันดับ 1 ของรัฐวิสาหกิจกลุ ่มสาขาสาธารณูปการ ด ้วยคะแนน 4.4769  
และ ธพส. ยงัก้าวสูก่ารเป็นต้นแบบอาคารอนรุกัษ์พลงังาน ด้วยการคว้า 3 รางวลั ในระดบั 
นานาชาติ ได้แก่ รางวัลระดับโลก Global District Energy Climate Awards  
ครั้งที่ 7 ประเภท District Energy in Developing Countries จากอาคารศูนย์ราชการ
เฉลมิพระเกยีรต ิ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐ รางวลั ASEAN Best Practices Awards 
for Energy Efficient Buildings 2021 จากอาคารธนพิพัฒน์ ซึ่งกระทรวงพลังงาน 
คัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าประกวด ASEAN Energy Awards 2021  
และ รางวลั Best Commercial Landscape Architectural Design ในการประกวด 
Property Guru Asia Property Awards 2021 จากโครงการอาคารจอดรถและ 
ศูนย์ซ่อมบ�ารุง (Depot) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
เจตนารมณ์ในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนของ ธพส. 
นับเป็นความท้าทายอย่างยิ่งของ ธพส. ในการด�าเนินงานท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบ
ต่อการด�าเนินธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ธพส. ยงัคงเดนิหน้าขบัเคลือ่นเร่งผลกัดนัโครงการ
ลงทนุ ภายใต้ 4 โมเดลธรุกจิ ประกอบด้วย

โมเดลที ่1 : การก่อสร้างอาคารและบรหิารจดัการ ปัจจบุนัอยูร่ะหว่างด�าเนนิการก่อสร้าง
อาคารด้านทศิเหนอื อาคารด้านทศิตะวนัออก อาคารด้านทศิตะวนัตก และอาคารสนบัสนนุ 
โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โซน C นอกจากนี้ยังมีการ
ด�าเนินการโครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ - ธนารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ 

โมเดลที ่2 : การบรหิารโครงการของภาครฐัทีไ่ด้รบัมอบหมาย อาท ิสนามกอล์ฟบางพระ  
จังหวัดชลบุรี และศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ  
พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 

โมเดลที ่3 : การรบัจ้างก่อสร้างอาคาร เป็นโมเดลธรุกจิที ่ธพส. ได้สร้างขึน้ใหม่เพือ่เป็นการ 
เพิ่มรายได้ให้กับบริษัท อาทิ โครงการก่อสร้างอาคารส�านักงานประหยัดพลังงาน  
ซอยพหลโยธิน 11 ซึ่งด�าเนินการแล้วเสร็จและส่งมอบเรียบร้อยแล้ว โครงการก่อสร้าง 
อาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต ที่อยู่ระหว่างด�าเนินการก่อสร้าง

โมเดลที่ 4 : การควบคุมงานก่อสร้าง อาทิ โครงการบูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัยกับ
สถานที่ท�างานและศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือนสามัญ โครงการก่อสร้างตกแต่ง
ภายในอาคารที่ท�าการใหม่ กระทรวงการคลัง ซึ่งอยู่ระหว่างด�าเนินการก่อสร้าง ทั้ง 2 
โครงการ และโครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการในที่ราชพัสดุ อยู่ระหว่าง
ประชาสัมพันธ์และเปิดรับจองสิทธิ์

จากความตั้งใจทุ่มเทตลอดปีที่ผ่านมา ธพส. มีความก้าวหน้าในผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ 
ดังนี้ 

• การพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โซน C ที่อยู่ระหว่างการ
ก่อสร้างอาคารด้านทิศเหนือและกลุ่มอาคารด้านทิศใต้ มีผลงานก่อสร้างในภาพรวม 16%  
เร็วกว่าแผนเล็กน้อย

• การน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการพื้นที่
โครงการศนูย์ราชการเฉลมิพระเกยีรตฯิ ได้แก่ (1) การเปิดตวัเวบ็แอปพลเิคชนั “ศนูย์ราชการฯ  
พารวย e-Reservation” ส�าหรบัเป็นช่องทางอ�านวยความสะดวกส�าหรบัผูท้ีส่นใจเช่าพ้ืนที่
ในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลและท�าการจองพ้ืนที ่
เช่าผ่านเว็บแอปพลิเคชันที่ง่ายต่อการเข้าถึง ทั้งยังสามารถบันทึกและเก็บข้อมูล ตลอดจน
ติดตามสถานะการจองได้ด้วยตนเอง ซึ่งการเปิดใช้แอปพลิเคชันดังกล่าว นอกจาก 
จะเป็นการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงบริการแล้ว ยังเป็นการช่วยเว้นระยะห่างทางสังคม 
ตามมาตรการของรัฐบาลอีกทางหนึ่งด้วย (2) การน�าหุ่นยนต์ “น้องปกป้อง” มาตรวจจับผู ้
ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยและตรวจวัดอุณหภูมิ เพื่อเฝ้าระวัง การแพร่กระจายเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ซึ่งน้องปกป้องยังสามารถน�ามาประยุกต์ใช้ในการตรวจจับควันไฟ ก๊าซพิษ 
และค่าฝุ่นละออง PM2.5 ภายในศูนย์ราชการฯ ได้อีกด้วย 

• การพฒันาศนูย์ราชการเฉลมิพระเกยีรตฯิ ให้เป็นต้นแบบเมอืงสเีขยีวคาร์บอนต�า่ โดย 
จัดสร้างสวนเพื่อชุมชน พร้อมบูรณะศาลองค์ท้าวมหาพรหม ส่งเสริมการมีสุขภาพที่ด ี



ธพส. ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น  
ลูกค้า หน่วยงานก�ากับ  
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทุกฝ่ายเป็นอย่างยิ่ง  
ที่เล็งเห็นศักยภาพ 
และให้โอกาสส่งมอบบริการ 
ตลอดระยะเวลา 17 ปี 
ที่ผ่านมา ธพส.  
จะขอเคียงข้างเพื่อ “พัฒนา 
งานบริการ เพิ่มความสุข  
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และสังคม” ต่อไป

DAD extends its appreciation  
to the shareholders, customers,  
regulators, and all stakeholders  
for recognizing our potential and  
giving us the opportunity to serve you  
for the past 17 years. DAD pledges  
to continue to “improve our services  
and enhance the happiness of  
our stakeholders and society”. 

2021 was another year that we can look back with pride. Due to the dedication to achieve continued 
organizational improvement, DAD came first among the public utility state enterprises in the 2020 state 
enterprise assessment, with a score of 4.4769. Moreover, DAD led the efforts in becoming a model for 
energy efficient buildings by receiving three international accolades: 7th Global District Energy Climate 
Awards, in the category of District Energy in Developing Countries for the Government Complex 
Commemorating His Majesty The King’s 80th Birthday Anniversary, 5th December B.E. 2550 (2007); the 
Dhanaphiphat Building was nominated by the Ministry of Energy as Thailand’s nomination in the 2021 
ASEAN Energy Awards and was awarded 2021 ASEAN Best Practices Awards for Energy Efficient 
Buildings; and the parking building and depot of the Government Complex Chaeng Watthana was 
awarded Best Commercial Landscape Architectural Design Award from 2021 Property Guru Asia 
Property Awards. Such recognition indicates DAD’s determination to sustainable business growth. 

The COVID-19 pandemic poses a major challenge for DAD as it has led to inevitable business changes 
and impact. DAD remains committed to working on investment projects under the following 4 business 
models:

Model 1: Building construction and management – DAD is currently working on the construction of 
the north building, east building, west building, and support building under the project to develop an 
extension of the Government Complex Zone C. In addition, DAD is also working on the Rama - Dhananurak 
residential complex for the elderly in Samut Prakan Province. 

Model 2: Management of assigned public sector assets, e.g. Bangpra Golf Club, Chon Buri Province; 
and Chiang Mai International Exhibition and Convention Centre. 

Model 3: Construction service is DAD’s new business model to generate additional revenue.  
The projects include the construction of an energy efficient office building in Soi Phahon Yothin 11, 
which was completed and delivered; and the Excise Department’s multipurpose building, which is 
under construction. 

Model 4: Construction supervision service, e.g. an integrated residential, office and service center 
complex for civil servants, and the interior redecoration of the Ministry of Finance, both projects are 
under construction; and a civil servant welfare accommodation project built on a Ratchaphatsadu land, 
which is being advertised and open for reservation. 
The following are DAD’s key achievements over the past year:

• Development of an extension the Government Complex Zone C – the northern building and  
the southern building group are under construction, with an overall progress at 16 percent ahead of 
schedule. 

• Adoption of technology and innovation to increase the efficiency of service provision in  
the Government Complex – for instance (1) the launch of the web-based application “e-Reservation”. 
Prospective tenants can access relevant information and apply to reserve a space online with ease as 
well as saving and recording data and following up on the application. Not only does the introduction 
of this application add an additional service channel, but it also complies with government-issued social 
distancing measures; (2) the use of “Nong Pok Pong” robots to detect individuals who do not wear 
surgical masks and to take the temperature, to control the spread of COVID-19. Nong Pok Pong robots 
can also be reconfigured to detect smoke, poisonous gas and fine particulate matters (PM2.5) inside 
the Government Complex. 

• Development of the Government Complex to be a model green and low-carbon city – a community 
garden was built and the Brahma shrine was repaired, to enhance the well-being of urban dwellers 
under the concept of Healthy City. Electricity work was being prepared for the Government Complex 
Zone C, in accordance with the target of becoming a model low-carbon city powered by clean energy, 
including the installation of large solar cell panels. The Metropolitan Electricity Authority built a new 
dedicated substation to meet the electricity demand of the extension project and ensure energy security 
for the entire area of the Government Complex. 

DAD extends its appreciation to the shareholders, customers, regulators, and all stakeholders for 
recognizing our potential and giving us the opportunity to serve you for the past 17 years. DAD pledges 
to continue to “improve our services and enhance the happiness of our stakeholders and society”. 

(นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท)
(Mr. Nalikatibhag Sangsnit)
กรรมการผู้จัดการ
Managing Director

ของประชาชนในเมืองภายใต้แนวคิด Healthy City และการเตรียมความพร้อมด้านการใช้พลังงานไฟฟ้า
ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โซน C ตามเป้าหมายต้นแบบเมืองคาร์บอนต�่า ที่เดินหน้าขับเคลื่อน
พลงังานสะอาด โดยติดต้ังระบบโซลาร์เซลล์ขนาดใหญ่ และได้รบัความร่วมมอืจากการไฟฟ้านครหลวงในการ
ก ่อสร ้ างสถานี ไฟฟ ้าย ่อยแห ่ ง ใหม ่  เพื่ อสร ้ างความมั่นคงด ้ านการใช ้พลั งงานไฟฟ ้ารองรับ 
การจ่ายกระแสไฟฟ้าส�าหรับโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายให้ครอบคลุมพื้นที่โครงการทั้งหมดของศูนย์
ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

ธพส. ขอขอบคณุผูถ้อืหุน้ ลกูค้า หน่วยงานก�ากบั และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุฝ่ายเป็นอย่างยิง่ ทีเ่ลง็เห็นศกัยภาพ
และให้โอกาสส่งมอบบริการตลอดระยะเวลา 17 ปีที่ผ่านมา ธพส. จะขอเคียงข้างเพื่อ “พัฒนางานบริการ 
เพิ่มความสุขให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคม” ต่อไป

บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด 
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นายประภาศ คงเอียด  
Mr. Prapas Kong-led
ประธานกรรมการ 
Chairman of the Board

นางอุษามาศ ร่วมใจ 
Mrs. Usamas Ruamjai
กรรมการ 
Director

นางบุษกร ปราบณศักดิ ์
Mrs. Bussakorn Prabnasak
กรรมการ 
Director

นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล  
Mrs. Jindarat Viriyataveekul
กรรมการ 
Director

นายชลัช ชินธรรมมิตร ์
Mr. Chalush Chinthammit
กรรมการ
Director

1

1 2 3 4 5

32

4 5 นายปกรณ์ อาภาพันธุ ์
Mr. Pakorn Apaphant
กรรมการ
Director

6

6

คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors
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นางสิรินทร์ แดงไชยวัฒน ์
Mrs. Sirin Daengchaiwat
กรรมการ
Director

นายเสรี นนทสูติ  
Mr. Seree Nonthasoot
กรรมการ 
Director

นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท 
Mr. Nalikatibhag Sangsnit
กรรมการและเลขานุการ
Director and Secretary

9

10 11

นางศิริพร นพวัฒนพงศ์ 
Mrs. Siriporn Nopwattanapong
กรรมการ
Director

นายทวารัฐ สูตะบุตร 
Mr. Twarath Sutabutr
กรรมการ
Director

7 8 9 10 11

87
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นายประภาศ คงเอียด Mr. Prapas Kong-led 
อายุ 59 ปี Age 59 Years

• ประธานกรรมการ ธพส. • Chairman of the Board of the Dhanarak Asset Development

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน Other Current Positions
• อธิบดีกรมธนารักษ์ • Director General of the Treasury Department, Ministry of Finance

• กรรมการ บริษัททิพยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) • Director of Dhipaya Insurance Public Company Limited

• กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย • Member of the National Law Reform Committee 

คุณวุฒิการศึกษา Educational Background
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัย

รามค�าแหง)
• Bachelor of Laws (Second-class Honor), Ramkhamhaeng 

University

• ปริญญาโท Internation Tax Program Certificate and Master  
of Laws (ITP/LL.M.), Harvard Law School, Harvard University,  
Massachusetts, United States of America

• International Tax Program Certificate and Master of Laws  
(ITP/LL.M.), Harvard Law School, Harvard University,  
Massachusetts, United State of America. 

• เนติบัณฑิตไทย ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา • Barrister-at-Law, Institute of Legal Education of the Thai Bar

การอบรม Trainings
• หลักสูตร Anti Corruption : The Practical Guide (ACPG)  

รุ่น 32/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Anti Corruption : The Practical Guide (ACPG) Class 32/2016,  

Thai Institute of Directors Association (IOD)

• หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders  
(RCL) รุ่น 5/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)  
Class 5/2016, Thai Institute of Directors Association (IOD)

• หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE)  
รุ่น 4/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Corporate Governance for Executives (CGE) Class 4/2015,  
Thai Institute of Directors Association (IOD)

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 172/2013  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Director Certification Program (DCP) Class 172/2013,  
Thai Institute of Directors Association (IOD)

• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 44/2013  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

• Audit Committee Program (ACP) Class 44/2013,  
Thai Institute of Directors Association (IOD)

• หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP)  
รุ่น 6/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Financial Institutions Governance Program (FGP) Class 6/2013,  
Thai Institute of Directors Association (IOD)

• หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD)  
รุ่น 20/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Financial Statements for Directors (FSD) Class 20/2013,  
Thai Institute of Directors Association (IOD)

• หลักสูตร Role of the Nomination and Governance  
Committee (RNG) รุ่น 4/2013 สมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Role of the Nomination and Governance Committee (RNG)  
Class 4/2013, Thai Institute of Directors Association (IOD) 

• หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC)  
รุ่น 16/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Role of the Compensation Committee (RCC) Class 16/2013,  
Thai Institute of Directors Association (IOD)

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 6 (วพน. 6)  
สถาบันวิทยาการพลังงาน

• The Executive Program in Energy Literacy for a Sustainable  
Future, Class 6, Thailand Energy Academy (TEA)

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 21 (วตท. 21)  
สถาบันวิทยาการตลาดทุน

• The Executive Program in Capital Market, Class 21,  
Capital Market Academy 

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ. 56) 
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

• Diploma, National Defence College The National Defense Course, 
Class 56, Thailand and National Defense College (NDC)

• หลกัสูตรนกับรหิารยทุธศาสตร์การป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ  
ระดับสูง รุ่นที่ 9 (นยปส.) สถาบันการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ สัญญาธรรมศักดิ์ ส�านักงานคณะกรรมการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

• Senior Executive Certificate in Anti-Corruption  
Strategic Management Class 9, Sanya Dharmasakti National  
Anti-Corruption Institute (SDI), The National Anti-Corruption  
Commission Institute

• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 21  
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

• The Program of Senior Executive of Justice Administration,  
Class 21, National Justice Academy, Judicial Training Institute, 
Office of Courts of Justice

ประวัติคณะกรรมการบริษัท
Personal Profile of Board of Directors

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2564
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• หลักสูตรวิทยาการจัดการส�าหรับนักบริหารระดับสูง 
โดยคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

• Advanced Master of Management, Graduate School of Public  
Administration, National Institute of Development Administration

• หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.)  
รุ่นที่ 3 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

• Finance and Fiscal Management Program for Senior Executive  
(FME), Class 3, The Comptroller General’s Department, Ministry of 
Finance

• หลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 3   
สถาบันการสร้างชาติ

• Senior Executive Program for Nation-Building, Class 3,  
The Nation-Building Institute

ประสบการณ์การท�างาน Work Experience
• อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  • Comptroller-General of The Comptroller General’s Department,  

Ministry of Finance

• ผู้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
กระทรวงการคลัง 

• Managing Director of State Enterprise Policy Office,  
Ministry of Finance

• ผู้อ�านวยการส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ • Managing Director of Public Debt Management Office,  
Ministry of Finance

• รองปลัดกระทรวงการคลัง • Deputy Permanent Secretary of Ministry of Finance

• ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง • Inspector of Ministry of Finance

• ที่ปรึกษากฎหมายกระทรวงการคลัง • Legal Advisor of Ministry of Finance

• กรรมการและกรรมการก�ากับความเสี่ยง ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด 
(มหาชน)

• Director of The Siam Commercial Bank Public Company Limited

• กรรมการและกรรมการก�ากับดูแลกิจการ บริษัทพีทีที โกลบอล  
เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน)

• Director and Director to the Corporate Governance Committee  
of PTT Global Chemical Public Company Limited

• ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม • Chairman of Thai Credit Guarantee Corporation

• ประธานกรรมการ บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ากัด • Chairman of National Credit Bureau, The state Enterprise Policy 
office, Minister of Finance 

• สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ • Member of the National Reform Steering Assembly

• กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล • Director of Siam Commercial Foundation

• กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการติดตามการด�าเนินการ 
แก้ไขปัญหา บริษัทการบินไทย จ�ากัด (มหาชน)

• Director and Secretary of the Rehabilitation Committee, 

• Thai Airways International Public Company Limited
• กรรมการ บริษัททางยกระดับดอนเมือง จ�ากัด (มหาชน) • Director of Don Muang Tollway Public Company Limited 

• กรรมการ ธนาคารออมสิน • Director of Government Savings Bank

• กรรมการ บริษัทกรุงไทยกฎหมาย จ�ากัด • Director of KTB LAW Company Limited

• ประธานกรรมการ บริษัทโรงแรมเอราวัณ จ�ากัด (มหาชน) • Chairman of The Erawan Group Public Company Limited

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ ธพส. 
 ไม่มี

Position in DAD’s affiliated companies 
None

การถือหลักทรัพย์ในบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ไม่มี

Ownership in DAD’s affiliated companie 
None

สัดส่วนการถือหุ้น ธพส. (ร้อยละ) 
ไม่มี

Percentage of ownership in DAD’s shares 
None

การมีส่วนได้ส่วนเสียใน ธพส. 
ไม่มี

Interest in DAD 
None

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน 
ไม่มี

Family relations with other directors 
None

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง 
ไม่มี

History of legal offence during the last 10 years 
None

บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด 
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ข้อมูลประวัติกรรมการ

นางอุษามาศ ร่วมใจ Mrs. Usamas Ruamjai
อายุ 59 ปี Age 59 Years

• กรรมการ ธพส. • Director of the Dhanarak Asset Development

• กรรมการบริหาร • Director of the Executive Committee

• กรรมการบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร • Director of Information and Communication Management

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน Other Current Positions
• ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

กระทรวงการคลัง
• Information and Communication Technology Consultant, 

Ministry of Finance

• กรรมการ บริษัทโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ�ากัด • Director of Suvarnabhumi Airport Hotel Company Limited

คุณวุฒิการศึกษา Educational Background
• ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาสถิติประยุกต์)  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• Master of Science (Applied Statistics),  

National Institute of Development Administration

• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาชีวสถิติ) มหาวิทยาลัย 
ศิลปากร

• Bachelor of Science (Biostatistics), Silpakorn University

การอบรม Trainings
• หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program  

(ITG) รุ่น 16/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG),  

Class 16/2021, Thai Institute of Directors Association (IOD)

• หลักสูตรการเสริมสร้างความเป็นผู้น�า (Enhancing Leadership  
Presence : ELP) รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• Enhancing Leadership Presence (ELP), Batch 4,  
Thammasat University

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 59  
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

• National Defense Course, Class 59,  
Thailand National Defense College

• หลักสูตรเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 6  
ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

• Executive Program, Batch 6, office of the Civil Service  
Commission

• หลักสูตรนักบริหารการคลัง (นบค.) รุ่นที่ 3 กระทรวงการคลัง • Finance Executive Program, Batch 3, Ministry of Finance

ประสบการณ์การท�างาน Work Experience
• ผู้อ�านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต • Director of Information Technology Center,  

The Excise Department 

• สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 กรมสรรพสามิต • Bangkok Excise Area 1, Excise Department

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ ธพส. 
 ไม่มี

Position in DAD’s affiliated companies 
 None

การถือหลักทรัพย์ในบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 ไม่มี

Ownership in DAD’s affiliated companies 
 None

สัดส่วนการถือหุ้น ธพส. (ร้อยละ) 
 ไม่มี

Percentage of ownership in DAD’s shares 
 None

การมีส่วนได้ส่วนเสียใน ธพส. 
 ไม่มี

Interest in DAD 
 None

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน 
 ไม่มี

Family relations with other directors 
 None

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง 
 ไม่มี

History of legal offence during the last 10 years 
 None

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2564
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ข้อมูลประวัติกรรมการ

นางบุษกร ปราบณศักดิ์ Mrs. Bussakorn Prabnasak
อายุ 58 ปี Age 58 Years

• กรรมการ ธพส. • Director of the Dhanarak Asset Development

• กรรมการบริหาร • Director of the Executive Committee

• ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ • Chairman of the Corporate Affairs Committee

ต�าแหน่งงานอ่ืนในปัจจุบัน Other Current Positions
• รองอธิบดี กรมธนารักษ์ • Deputy Director for Administration, The Treasury Department

• รักษาการในต�าแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมิน  
ราคาอสังหาริมทรัพย์

• Deputy Director-General Acting Property Valuation  
Development Advisor (Plan and Policy Analyst, Advisory Level)

คุณวุฒิการศึกษา Educational Background
• ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร ์

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

• Master of Arts Program in Political Science,  
Ramkhamhaeng University

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาการเงิน  
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

• Bachelor of Economics Program in Financial,  
Ramkhamhaeng University

การอบรม Trainings
• หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 7  

(ระดับดีเด่น) ส�านักงบประมาณ

• Budgeting for Senior Executives Program, Class 7,  
Budget Bureau

• หลักสูตร “RE-CU CEO” รุ่นที่ 5 สมาคมผู้บริหารธุรกิจ 
อสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 (นบส.1) รุ่นที่ 87  
ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

• Senior Executive Program, Course 1 (OCSC 1), Class 87,  
Office of the Civil Service Commission

• หลักสูตร Digital Public Sector for Sustainable  
Development, KDI School of Public Policy  
and Management ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการ 
ข้าราชการพลเรือน (OCSC)

• Digital Public Sector for Sustainable Development,  
KDI School of Public Policy and Management  
and Office of the Civil Service Commission (OCSC)

ประสบการณ์การท�างาน Work Experience

• กรรมการ บริษัทอู่กรุงเทพ จ�ากัด กระทรวงกลาโหม • Director of The Bangkok Dock Company (1957) Limited,  
Ministry of Defence 

• ผู้อ�านวยการ ส�านกับรหิารทีร่าชพสัดกุรงุเทพมหานคร  
กรมธนารกัษ์

• Director of the office of Bangkok State Property Management,  
The Treasury Department

• ผู้ตรวจราชการกรม กรมธนารักษ์ • Inspector General of The Treasury Department

• ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร • Director of Samutsakhon Provincial Treasury

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ ธพส. 
 ไม่มี

Position in DAD’s affiliated companies 
 None

การถือหลักทรัพย์ในบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 ไม่มี

Ownership in DAD’s affiliated companies 
 None

สัดส่วนการถือหุ้น ธพส. (ร้อยละ) 
 ไม่มี

Percentage of ownership in DAD’s shares 
 None

การมีส่วนได้ส่วนเสียใน ธพส. 
 ไม่มี

Interest in DAD 
 None

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน 
 ไม่มี

Family relations with other directors 
 None

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง 
 ไม่มี

History of legal offence during the last 10 years 
 None

บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด 
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ข้อมูลประวัติกรรมการ

นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล Mrs. Jindarat Viriyataveekul

อายุ 56 ปี Age 56 Years
• กรรมการ ธพส. • Director of the Dhanarak Asset Development

• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง • Chairman of the Risk Management Committee

• กรรมการก�ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม • Director of the Corporate Governance and  
Social Responsibility Committee

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน Other Current Positions
• รองผู้อ�านวยการ ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ • National Strategy Drafting Committee on Competitiveness  

Enhancement

คุณวุฒิการศึกษา Educational Background

• ปริญญาโท M.B.A (Finance), Georgia State University, 
United States of America

• Master of (Finance), Georgia State University, United States of 
America

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินการธนาคาร)  
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• Bachelor of Business Administration (B.B.A.) (Finance and  
Banking) Faculty of Commerce and Accountancy,  
Chulalongkorn University

การอบรม Trainings

• หลักสูตรนักบริหารการคลัง รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจ 
และการคลัง กระทรวงการคลัง

• Finance Executive Program Batch 2, Economice and  
Finance Academy, Ministry of Finance

• หลักสูตร Finance for Executives, Kellogg School  
of Management

• Finance for Executives, Kellogg School of Management

• หลักสูตร Columbia Senior Executives, Columbia Business  
School

• Columbia Senior Executives Program,  
Columbia Business School

• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 ส�านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน ก.พ.

• Executive Program, Batch 7, Office of the Civil Service 
Commission

• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
ส�าหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 21 สถาบันพระปกเกล้า

• Advanced Certificate Course in Politics and Governance  
in Democratic Systems for Executives, Class 21,  
King Prajadhipok’s Institute

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 62  
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

• National Defense Course, Class 62, Thailand National Defense 
College

ประสบการณ์การท�างาน Work Experience

• ผู้อ�านวยการส�านักนโยบายและแผน ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ • Director of Policy and Planning Bureau, Public Debt  
Management Office

• ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ  
ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ

• Director of Public Infrastructure Project Manage and Evaluation  
Bureau, Public Debt Management Office

• ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาตลาดตราสารหนี้  
ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ

• Director of the Bond Market Development Bureau,  
Public Debt Management Office

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ ธพส. 
 ไม่มี

Position in DAD’s affiliated companies 
 None

การถือหลักทรัพย์ในบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 ไม่มี

Ownership in DAD’s affiliated companies 
 None

สัดส่วนการถือหุ้น ธพส. (ร้อยละ) 
 ไม่มี

Percentage of ownership in DAD’s shares 
 None

การมีส่วนได้ส่วนเสียใน ธพส. 
 ไม่มี

Interest in DAD 
 None

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน 
 ไม่มี

Family relations with other directors 
 None

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง 
 ไม่มี

History of legal offence during the last 10 years 
 None

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2564
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ข้อมูลประวัติกรรมการ

นายชลัช ชินธรรมมิตร์ Mr. Chalush Chinthammit
อายุ 52 ปี Age 52 Years

• กรรมการ ธพส. • Director of the Dhanarak Asset Development

• ประธานกรรมการตรวจสอบ • Chairman of the Audit Committee

ต�าแหน่งงานอ่ืนในปัจจุบัน Other Current Positions

• กรรมการ บริษัทบีบีจีไอ จ�ากัด (มหาชน) • Director of BBGI Public Company Limited 

• กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทน�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด (มหาชน)  
และบริษัทน�้าตาลในเครือ

• Director and President of Khon Kaen Sugar Industry  
Public Company Limited and sugar affiliated companies

• นายกสมาคม สมาคมผู้ผลิตน�้าตาลและชีวพลังงานไทย • President of Thai Sugar and Bio-Energy Producers Association

• กรรมการในคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติอ้อยและน�้าตาลทราย • Director of the Committee according to Act of Cane and Sugar

• อุปนายก สมาคมการค้าผู้ผลิตเอทานอลไทย • Vice president of Thai Ethanol Manufacturing Association

• ประธานกรรมการ บริษัทโคลอสซอล อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด • President of Colossal International Co., Ltd.

• กรรมการและประธานกรรมการบริหาร  
บริษัทเอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด

• Director of MMP Corporation

• กรรมการ บริษัทโรงไฟฟ้าน�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด • Director of Khon Kaen Sugar Power Plant Co., Ltd.

• กรรมการ บริษัทเคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จ�ากัด • Director of KSL Agro and Trading Co., Ltd.

• กรรมการ บริษัทน�้าตาลสะหวันนะเขต จ�ากัด • Director of Savannakhet Sugar Corporation

• กรรมการ บริษัทเค. เอสแอล เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ้ง จ�ากัด • Director of KSL Export Trading Co., Ltd.

• กรรมการ บริษัทอ่อนนุช ก่อสร้าง จ�ากัด • Director of Onnuch Construction Co., Ltd.

• กรรมการ บริษัทไทยชูการ์มิลเลอร์ จ�ากัด • Director of Thai Sugar Millers Corporation Limited

• กรรมการ บริษัทราชาเซรามิค จ�ากัด • Director of Chengteh Chinaware (Thailand) Co., Ltd.

• กรรมการ บริษัทราชาปอร์ซเลน จ�ากัด • Director of Raja Porcelain Co., Ltd.

• กรรมการ บริษัทเคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิ้ง จ�ากัด • Director of KSL Sugar Holding Co., Ltd.

• กรรมการ บริษัทเช็งเพรส จ�ากัด • Director of Seng Press Co., Ltd.

• กรรมการ บริษัทพารารวมโชค จ�ากัด • Director of Para Ruamchoke Co., Ltd.

• กรรมการ บริษัทชนารัตน์ จ�ากัด • Director of Chanarat Co., Ltd.

• กรรมการ บริษัทเกาะกงแพลนเตชั่น จ�ากัด • Director of Koh Kong Plantation Co., Ltd.

• กรรมการ บริษัทชินกิจ จ�ากัด • Director of Chinnakit Co., Ltd.

• กรรมการ บริษัทราชาโซล่าร์ แมททีเรียล จ�ากัด • Director of Rajasolar Material Co., Ltd.

• กรรมการ บริษัทบางจากไบโอฟูเอล จ�ากัด • Director of Bangchak Biofuel Co., Ltd.

• กรรมการ บริษัทบางจาก ไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จ�ากัด • Director of Bangchak Bioethanol (Chachoengsao) Co., Ltd.

• กรรมการ บริษัทเค เอส แอล เรียลเอสเทต จ�ากัด • Director of KSL Real Estate Co., Ltd.

• กรรมการ บริษัทเคเอสแอล กรีนอินโนเวชั่น จ�ากัด (มหาชน) • Director of KSL Green Innovation Public Company Limited

• กรรมการ บริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) • Director of Kerry Express (Thailand) Public Company Limited

• กรรมการ บริษัทมาสเตอร์ แอด จ�ากัด (มหาชน) • Director of Master Ad Public Company Limited

• กรรมการ บริษัทไทรทัน โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) • Director of Triton Holding Public Company Limited 

• กรรมการ บริษัทไทยซูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จ�ากัด (มหาชน) • Director of Thai Sugar Terminal Public Company Limited 

• กรรมการ บริษัทที เอส ฟลาวมิลล์ จ�ากัด (มหาชน) • Director of TS Flour Mill Public Company Limited 

บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด 
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คุณวุฒิการศึกษา Educational Background
• Master of Business Administration (M.B.A.),  

(Finance and Banking), Mercer University,  
United States of America

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

• บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร  
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

• Bachelor of Business Administration (B.B.A.),  
(Finance and Banking), Assumption University

การอบรม Trainings
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  

รุ่นที่ 21/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Director Accreditation Program (DAP), Class 21/2004,  
Thai Institute of Directors (IOD)

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 10  
สถาบันวิทยาการตลาดทุน

• Capital Market Academy Programs (CMA), Class 10,  
Capital Market Academy

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.)  
รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการพลังงาน

• Thailand Energy Academy (TEA) Class 6,  
Thailand Energy Academy

• หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม 
และการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการธุรกิจ 
และอุตสาหกรรม

• Business and Industrial Development Program (BID), Class 3,  
Institute of Business and Industrial Development

• หลักสูตร “BRAIN” การปฏิรูปธุรกิจ-สร้างเครือข่ายนวัตกรรม  
รุ่นที่ 2

• “BRAIN” Business Revolution and Innovation Network Program,  
Class 2

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ ธพส. 
 ประธานกรรมการ บริษัทดีเอดี เอสพีวี จ�ากัด

Position in DAD’s affiliated companies 
 President of DAD SPV Co., Ltd.

การถือหลักทรัพย์ในบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 ไม่มี

Ownership in DAD’s affiliated companies 
 None

สัดส่วนการถือหุ้น ธพส. (ร้อยละ) 
 ไม่มี

Percentage of ownership in DAD’s shares 
 None

การมีส่วนได้ส่วนเสียใน ธพส. 
 ไม่มี

Interest in DAD 
 None

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน 
 ไม่มี

Family relations with other directors 
 None

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง 
 ไม่มี

History of legal offence during the last 10 years 
 None

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2564
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ข้อมูลประวัติกรรมการ

นายปกรณ์ อาภาพันธุ์ Mr. Pakorn Apaphant
อายุ 53 ปี Age 53 Years

• กรรมการ ธพส. • Director of the Dhanarak Asset Development

• กรรมการบริหาร • Director of Executive Committee

• ประธานกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร • Chairman of the Information and Communication Management 
Committee

• ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณา 
ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ

• Chairman of the Performance and Determine the Compensation  
of the Managing Director Committee

ต�าแหน่งงานอ่ืนในปัจจุบัน Other Current Positions
• ผู้อ�านวยการ ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  

(องค์การมหาชน)
• Executive Director of Geo-Informatics and Space Technology  

Development Agency (Public Organization)

• กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง  
บริษัทโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)

• Independent Director / Member of the Risk Management of  
Global Power Synergy Public Company Limited

• รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหา 
และก�าหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ  
บริษัทเอทู เทคโนโลยี จ�ากัด

• Chairman of the Nominating and Remuneration Committee / 
Vice Chairman of the Board / Audit Committee  
of A2 TECHNOLOGIES CO., LTD.

• ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน / ประธาน 
กรรมการบรษิทั / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ /  
กรรมการก�ากับดูแลกิจการ บริษัทวันทูวัน คอนแทคส์ จ�ากัด  
(มหาชน)

• Chairman of the Nominating and Remuneration Committee / 
Chairman of the Board of Directors / Chairman of Audit / 
Committee / Independent Director / Corporate Governance  
Committee Member of One to One Contacts  
Public Company Limited 

คุณวุฒิการศึกษา Educational Background
• ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต Ph.D. (Civil Engineering),  

Purdue University, Indiana, United States of America
• Doctor of Philosophy (Ph.D.), (Civil Engineering),  

Purdue University, Indiana, United States of America

• ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต M.Sc. in Engineering  
(Civil Engineering), Purdue University, Indiana, United 
States of America

• Master of Science (M.Sc.), Engineering (Civil Engineering),  
Purdue University, Indiana, United States of America

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

• Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering),  
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

การอบรม Trainings
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 30 สถาบันวิทยาการตลาดทุน • Capital Market Leader Program, Class 30,  

Capital Market Academy

• หลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและผู้บริหาร 
ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 17  
สถาบันพระปกเกล้า

• Corporate Governance for Director and Senior Executive  
of State Enterprises and Public Organization, Class 17,  
King Prajadhipok’s Institute

• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตย ส�าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 20 (ปปร. 20)  
สถาบันพระปกเกล้า

• Politics and Governance in Democratic Systems  
for Executives, Class 20, King Prajadhipok’s Institute

• หลักสูตรพลังงานส�าหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 1 (EEP 1) สถาบันพลังงาน 
เพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

• Executive Energy Program (EEP 1), The Institute of Industrial  
Energy, the Federation of Thai Industries

• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 4 
(ส.4) สถาบันพระปกเกล้า

• Promotion of a Peaceful Society, Class 4,  
King Prajadhipok’s Institute

• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 34/2011 
สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Audit Committee Program (ACP), Class 34/2011,  
Thai Institute of Directors (IOD)

บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด 
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• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 72/2008  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Director Accreditation Program (DAP), Class 72/2008,  
Thai Institute of Directors (IOD)

• หลักสูตรผู้น�าการเมืองยุคใหม่ รุ่น 3 (นมป. 3) สถาบันพระปกเกล้า • Political Leadership in the New Era, Class 3,  
King Prajadhipok’s Institute

ประสบการณ์การท�างาน Work Experience
• กรรมการบรษิทัและกรรมการตรวจสอบ  

บรษิทัตะวันออกพาณชิย์ลสีซิง่ จ�ากัด (มหาชน)
• Director and the Audit Committee of Eastern Commercial  

Leasing Public Company Limited

• กรรมการ บริษัทดาต้า มายนิ่ง จ�ากัด • Director of Data Mining Company Limited

• กรรมการ ส�านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์  
(องค์การมหาชน)

• Director of Software Industry Promotion Agency  
(Public Organization)

• กรรมการบริหาร ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ 
และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

• Director of Geo-informatics and Space Technology  
Development Agency (Public Organization)

• กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย • Director of Electricity Generating Authority of Thailand

• ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัทเน็กซ์ พอยท์ จ�ากัด (มหาชน)

• Chairman of the Board of Nex Point Public Company Limited 

• กรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย • Director of Expressway Authority of Thailand

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ ธพส. 
 ประธานกรรมการ บริษัทดีเอดี เอสพีวี จ�ากัด

Position in DAD’s affiliated companies 
 President of DAD SPV Co., Ltd.

การถือหลักทรัพย์ในบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 ไม่มี

Ownership in DAD’s affiliated companies 
 None

สัดส่วนการถือหุ้น ธพส. (ร้อยละ) 
 ไม่มี

Percentage of ownership in DAD’s shares 
 None

การมีส่วนได้ส่วนเสียใน ธพส. 
 ไม่มี

Interest in DAD 
 None

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน 
 ไม่มี

Family relations with other directors 
 None

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง 
 ไม่มี

History of legal offence during the last 10 years 
 None

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2564
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ข้อมูลประวัติกรรมการ

นายทวารัฐ สูตะบุตร Mr. Twarath Sutabutr
อายุ 52 ปี Age 52 Years

• กรรมการ ธพส. • Director of the Dhanarak Asset Development

• ประธานกรรมการบริหาร • Chairman of the Executive Committee

• ประธานกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล • Chairman of Human Resources Management Committee

• กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทน 
ของกรรมการผู้จัดการ

• Director of the Performance and Compensation  
of the Managing Director Committee

ต�าแหน่งงานอ่ืนในปัจจุบัน Other Current Positions
• หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงพลังงาน • Head of Inspector General Division, Ministry of Energy

• กรรมการ บริษัทปตท.น�้ามันและการค้าปลีก จ�ากัด (มหาชน) • Director of the PTT Oil and Retail Business Public Company  
Limited

• อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับก�าลังคนคุณภาพ ส�านักงาน 
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

• Member of the Office of the Civil Service Commission  
(Building Efficiency in Human Resource Management)

• คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model  
สาขาพลังงานวัสดุและเคมีชีวภาพ

• The Subcommittee of Bio Circular Green Economy  
on Bio Energy Material and Chemical

• กรรมการ สภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม • Member of the Siam Technology College Council

• กรรมการ สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น • Member of the Khon Kaen University Council,  
Siam Technology College

• คณะกรรมการ บริหารศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศ 
และการประยุกต์เชิงพาณิชย์

• Member of the National Security and Dual-Use Technology  
Center: NSD

• อุปนายก สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ในพระบรมราชูปถัมภ์

• Vice President of Chulalongkorn University Alumni Association  
under Royal Patronage

• กรรมการบริหาร สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) • Executive Committee of Asian Institute of Technology (AIT)

• Governing Board Member, Renewable Energy and Energy 
Efficiency Partnership (REEEP)

• Governing Board Member of Renewable Energy and Energy  
Efficiency Partnership (REEEP)

คุณวุฒิการศึกษา Educational Background

• ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา

• Ph.D. (Civil & Environmental Engineering), Massachusetts  
Institute of Technology (MIT), United States of America

• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (Soil Mechanics)  
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 

• Master of Geotechnical Engineering (Soil Mechanics),  
Asian Institute of Technology (AIT)

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • Bachelor of Civil Engineering, Chulalongkorn University

การอบรม Trainings
• หลักสูตรผู้น�าคลื่นลูกใหม่ รุ่นที่ 3  

ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
• New Wave Leadership Development, Class 3,  

Office of the Civil Service Commission

• หลักสูตร Infrastructure in a Market Economics,  
มหาวิทยาลัยฮาร์ดวาร์ด มหาวิทยาลัยในเคมบริดจ์ สหรัฐอเมริกา

• Infrastructure in a Market Economics Program,  
Harvard University,Cambridge, United States of America

• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 61  
ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

• The Civil Service Executive Program of Senior Civil Servants,  
Class 61, Office of the Civil Service Commission

• หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP)  
รุ่นที่ 9 มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

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

• หลักสูตร Advance Management Program (AMP)  
สถาบัน INSEAD ประเทศฝรั่งเศส

• Advance Management Program (AMP) INSEAD, France 

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT)  
รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการการค้า

• Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT), 
Class 6, University of Thai Chamber of Commerce
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• หลักสูตร e-Government Executive รุ่นที่ 5  
ส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

• e-Government Executive Program (e-GEP), Class 5,  
Electronics Government Agency (Public Organization) 

• หลักสูตรโฆษกกระทรวง สถาบันการประชาสัมพันธ์  
กรมประชาสัมพันธ์

• Ministry Spokesperson Program, Institute of Public Relation,  
The Government Public Relations Department

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 24  
สถาบันวิทยาการตลาดทุน

• Capital Market Academy Leadership Program, Class 24,  
Capital Market Academy

• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.)  
รุ่นที่ 10 สถาบันวิทยาการพลังงาน

• Energy Literacy for a Sustainable Future, Class 10,  
Thailand Energy Academy

• หลักสูตร Executive Program on the Rule of Law and  
Development (RoLD) รุ่นที่ 2 สถาบันเพื่อการยุติธรรม 
แห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

• Executive Program on the Rule of Law and Development
• (RoLD), Class 2, Thailand Institute of Justice

• หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 115/2009  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Director Certification Program (DCP 115/2009),  
Thai Institute of Directors (IOD)

• หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD)  
รุ่นที่ 4/2009 สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Financial Statements for Directors Program (FSD 4/2009),  
Thai Institute of Directors (IOD)

• หลักสูตร Sustainable Finance University,  
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหรัฐอเมริกา

• Sustainable Finance Program University, Cambridge,  
United States of America

ประสบการณ์การท�างาน Work Experience
• ผู้อ�านวยการ ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน  

กระทรวงพลังงาน
• Director-General of Energy Policy and Planning Office,  

Ministry of Energy

• โฆษกกระทรวงพลังงาน • Spokesperson of Ministry of Energy

• รองปลัดกระทรวงพลังงาน • Deputy Director General of Ministry of Energy

• รองอธิบดี กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)  
กระทรวงพลังงาน

• Deputy Director General of Department of Energy 
Development and efficiency, Ministry of  Alternative Energy

• ผู้อ�านวยการ ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงพลังงาน • Director-General of Energy Policy and Strategic Office,  
Ministry of Energy

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ ธพส. 
 ไม่มี

Position in DAD’s affiliated companies 
 None

การถือหลักทรัพย์ในบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 ไม่มี

Ownership in DAD’s affiliated companies 
 None

สัดส่วนการถือหุ้น ธพส. (ร้อยละ) 
 ไม่มี

Percentage of ownership in DAD’s shares 
 None

การมีส่วนได้ส่วนเสียใน ธพส. 
 ไม่มี

Interest in DAD 
 None

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน 
 ไม่มี

Family relations with other directors 
 None

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง 
 ไม่มี

History of legal offence during the last 10 years 
 None
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ข้อมูลประวัติกรรมการ

นางศิริพร นพวัฒนพงศ์ Mrs. Siriporn Nopwattanapong
อายุ 60 ปี Age 60 Years 

• กรรมการ ธพส. • Director of the Dhanarak Asset Development

• ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม • Chairman of the Corporate Governance and  
Social Responsibility Committee 

• กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทน 
ของกรรมการผู้จัดการ

• Director of the Performance and  the Compensation  
of the Managing Director Committee

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน Other Current Positions
   ไม่มี    None

คุณวุฒิการศึกษา Educational Background

• ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

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

• ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  
(ภาควิชาภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• Master of Economics (English Program), Thammasat University

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • Bachelor of Engineering, Chulalongkorn University

การอบรม Trainings
• หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส�าหรับนักบริหารระดับสูง  

รุ่นที่ 9 สถาบันพระปกเกล้า

• Corporate Governance for Director and Senior Executive of  
State Enterprises and Public Organization, Class 9,  
King Prajadhipok’s Institute

• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ผู้น�าที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.)  
รุ่นที่ 74 ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

• The Civil Service Executive Program of Senior Civil Servants,  
Class 74, Office of the Civil Service Commission

• หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 292/2020  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Director Certificate Program (DCP), Class 292/2020,  
Thai Institute of Directors (IOD)

ประสบการณ์การท�างาน Work Experience
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) • Executive Vice President , Krungthai Bank PCL

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ ธพส. 
 ไม่มี

Position in DAD’s affiliated companies 
 None

การถือหลักทรัพย์ในบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 ไม่มี

Ownership in DAD’s affiliated companies 
 None

สัดส่วนการถือหุ้น ธพส. (ร้อยละ) 
 ไม่มี

Percentage of ownership in DAD’s shares 
 None

การมีส่วนได้ส่วนเสียใน ธพส. 
 ไม่มี

Interest in DAD 
 None

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน 
 ไม่มี

Family relations with other directors 
 None

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง 
 ไม่มี

History of legal offence during the last 10 years 
 None
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ข้อมูลประวัติกรรมการ

นางสิรินทร์ แดงไชยวัฒน์ Mrs. Sirin Daengchaiwat
อายุ 62 ปี Age 62 Years

• กรรมการ ธพส. • Director of the Dhanarak Asset Development

• กรรมการตรวจสอบ • Director of Audit committee

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน Other Current Positions
• กรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

กระทรวงอุตสาหกรรม
• Director of Industrial Estate Authority of Thailand,  

Ministry of Industry

• กรรมการอิสระ บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จ�ากัด • Independent Director, Dharmniti Auditing Co., Ltd.

คุณวุฒิการศึกษา Educational Background
• ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

(สาขารัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
• Doctor of Philosophy (Ph.D.), (Public Administration),  

Ramkhamhaeng University

• ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต (การต้นทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • Master of Accountancy (Cost Accounting),  
Chulalongkorn University

• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (การบัญชี)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

• Bachelor of Science (Accountancy), Kasetsart University

การอบรม Trainings
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 56  

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• National Defense Course, Class 56,  

Thailand National Defense College

• หลักสูตร Director Certificate Program (DCP)  
รุ่นที่ 300/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Director Certificate Program (DCP), Class 300/2020,  
Thai Institute of Directors (IOD)

• หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP)  
รุ่นที่ 48/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Role of the Chairman Program (RCP), Class 48/2021,  
Thai Institute of Directors (IOD)

• หลักสูตรนักบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง  
(บยส. 21) สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม

• Senior Executives on Justice Administration, Batch 21,  
Judicial Training Institute, Court of Justice 

• หลักสูตรนักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินระดับสูง  
ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

• Executive Program in Government Audit,  
State Audit Office of the Kingdom of Thailand

• หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 4 
(พตส.4) ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

• Executive Program in Political and Election Development, 
Class 4, Election Commission of Thailand

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน. 6)  
กระทรวงพลังงาน

• Executive Program in Energy Literacy for a Sustainable Future  
(TEA Class 6), Ministry of Energy

• หลักสูตร Leadership Development Program  
(LDP III รุ่นที่ 2) บริษัทปตท. จ�ากัด (มหาชน)

• Leadership Development Program (LDP III Class 2),  
PTT Public Company Limited

• หลักสูตร Management Organization Change,  
Australian National University 

• Management Organization Change,  
Australian National University 

• The Secondment Program, Audit New Zealand • The Secondment Program, Audit New Zealand 

• 9-month Fellowship Program, Canadian Comprehensive  
Audit Foundation (CCAF) and the Office of the Auditor  
General of Canada

• 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

• JICA Sponsor Seminar on Government Audit for  
Senior Officials, Board of Audit of Japan
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ประสบการณ์การท�างาน Work Experience
• รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน • Deputy Auditor General, State Audit Office of  

the Kingdom of Thailand

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ ธพส. 
 ไม่มี

Position in DAD’s affiliated companies 
 None

การถือหลักทรัพย์ในบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 ไม่มี

Ownership in DAD’s affiliated companies 
 None

สัดส่วนการถือหุ้น ธพส. (ร้อยละ) 
 ไม่มี

Percentage of ownership in DAD’s shares 
 None

การมีส่วนได้ส่วนเสียใน ธพส. 
 ไม่มี

Interest in DAD 
 None

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน 
 ไม่มี

Family relations with other directors 
 None

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง 
 ไม่มี

History of legal offence during the last 10 years 
 None

บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด 
Dhanarak Asset Development Co., Ltd. (DAD) 29  



ข้อมูลประวัติกรรมการ

นายเสรี นนทสูติ Mrs. Sirin Daengchaiwat
อายุ 47 ปี Age 62 Years

• กรรมการ ธพส. • Director of the Dhanarak Asset Development

• ประธานกรรมการกฎหมาย • Chairman of the Legal Committee

• กรรมการตรวจสอบ • Director of the Audit Committee

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน Other Current Positions
• กรรมการและประธานอนุกรรมการกฎหมาย  

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• Governor and Chair of Legal Committee of the Stock Exchange 

of Thailand

• รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส มูลนิธิสถาบันวิจัย 
และพัฒนาองค์กรภาครัฐ 

• Senior Executive Vice President of Institute of Research and 
Development for Public Enterprises (IRDP)

• กรรมการสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม

• UN Committee on Economic of Social and Cultural Rights – 
CESCR

• กรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน 
และทรัพยากรมนุษย์

•  

• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ส�านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ 
กับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)

• Director of Economic Development Cooperation with 
Neighboring Countries Agency (Public Organization) – NEDA

• กรรมการและประธานอนุกรรมการกฎหมาย  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• Director of the Stock Exchange of Thailand 

• กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทัไปรษณย์ีไทย จ�ากดั • Director and Chairman of Audit Committee, Thailand Post Co., Ltd

• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและประธานอนุกรรมการธรรมาภิบาล  
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

• Director and Chairman of Committee on Corporate Governance, 
the Government Pension Fund of Thailand

คุณวุฒิการศึกษา Educational Background
• ปริญญาเอก นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด ประเทศอังกฤษ • Doctor of Philosophy (Law), University of Oxford,  

United  Kingdom

• ปริญญาโท นิติศาสตร์ ด้านกฎหมายสหภาพยุโรปและกฎหมาย
เปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด (ด้วยทุนการศึกษา  
British Chevening Scholarship โดยรัฐบาลสหราชอาณาจักร)

• Magister Juris, European & Comparative Law, University of 
Oxford, United Kingdom (British Chevening Scholarship) 

• ปริญญาโท ด้านกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย
โคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา (ด้วยทุนการศึกษา Fulbright)

• Master of Laws (International Trade Law), Columbia University, 
United States of America  (Fulbright Scholarship)

• เนติบัณฑิตไทย ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
(สมยัที ่48)

• Barrister-at- Law, Institute of Legal Education,  
Thai Bar Association 

• ประกาศนยีบตัรบณัฑติกฎหมายธรุกิจ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ รุน่ที ่9 • Graduate Diploma Program in Business Laws, Class 9, 
Thammasat University

• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • Bachelor of Laws, Thammasat University

การอบรม Trainings
• หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) 

รุ่นที่ 1/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Director Leadership Certification Program (DLCP) Class 1/2021,  

Thai Institute of Directors (IOD) 

• หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)  
รุ่นที่ 33/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Advanced Audit Committee Program (AACP), Class 33/2020, 
Thai Institute of Directors (IOD), 

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  
รุ่นที่ 205/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

• Director Certification Program (DCP), Class 205/2015,  
Thai Institute of Directors (IOD), 

• หลักสูตร Foundations in Responsible Investment (ปี 2564) 
สถาบัน UN PRI

• Foundations in Responsible Investment (2021), Institute UN PRI

• หลักสูตร GRI Professional Certification Reporting Initiative 
(ปี 2564) สถาบัน GRI Academy

• GRI Professional Certification Reporting Initiative (2021), GRI 
Academy

• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 24 
สถาบันพัฒนาข้าราชการตุลาการ

• The Program of Senior Executive of Justice Administration, 
Class 24, National Justice Academy, Judicial Training Institute, 
Office of Courts of Justice



• หลักสูตร CMA-GMS (ผู้บริหารระดับสูงประเทศลุ่มแม่น�้าโขง)  
รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

• CMA-GMS, Executive Program, Class 1,  
Capital Market Academy

• หลักสูตรผู้น�าระดับสูงอาเซียน รุ่นที่ 1 ส�านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน ส�านักนายกรัฐมนตรีและสถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจ 

• ASEAN Leader Program, Class 1, Civil Servant Commission, 
Ministry of Foreign Affairs and Sasin Management Institute

• หลักสูตรธรรมาภิบาลส�าหรับผู้บริหารทางการแพทย์ (ปธพ).  
รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้าและแพทยสภา

• Executive Certificate Program in Good Governance for Medical 
Executives , Class 1, King Prajadhipok’ Institute  
and The Medical Council of Thailand

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 14  
สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• Capital Market Academy Leadership Program, Class 14, Capital 
Market Academy, the Stock Exchange of Thailand

• หลักสูตร Infrastructure in a Market Economy:  
Public-Private Partnerships in a Changing World (2553) โรง
เรียนฮาร์วาร์ดเคนเนดี ในเคมบริดจ์ แมสซาชูเซต สหรัฐอเมริกา

• Infrastructure in a Market Economy: Public-Private Partnerships 
in a Changing World (2010), Kennedy School of Government, 
Cambridge, Massachusetts, United States of America

• หลักสูตร The Practice of Trade Policy: Economics, 
Negotiations and Rules (2552) โรงเรียนฮาร์วาร์ดเคนเนดี  
ในเคมบริดจ์ แมสซาชูเซต สหรัฐอเมริกา

• The Practice of Trade Policy: Economics, Negotiations and 
Rules (2016), Cambridge, Massachusetts, United States of 
America 

ประสบการณ์การท�างาน Work Experience
• กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
• Director and Chairman of the Audit Committee of Small  

and Medium Enterprise Development Bank of Thailand  
(Since 2015)

• กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัทกรุงไทยกฎหมาย จ�ากัด

• Director and Chairman of the Audit Committee of  
KTB LAW Co., Ltd.

• กรรมการ บริษัทกรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จ�ากัด • Director of KTB Computer Services Co., Ltd. (Since 2015)

• ผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน 

• Representative of Thailand to the ASEAN Intergovernmental 
Commission on Human Rights (AICHR)

• กรรมการ บริษัทเยเนอรัล ฮอลปิตัล โปรดัคส์ จ�ากัด (มหาชน) • Director of General Hospital Products Public Co., Ltd. (GHP)

• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการความปลอดภัย  
ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน (พระราชบัญญัต ิ
ความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน  
พ.ศ. 2554) กระทรวงแรงงาน

• Expert Member in the Occupational Safety and Health 
Committee, Ministry of Labour (2013 - 2015)

• ที่ปรึกษากฎหมาย กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง • Legal Counsel of The Treasury Department, Ministry of Finance

• ที่ปรึกษากฎหมาย ส�านักคณะกรรมการอาหารและยา  
กระทรวงสาธารณสุข

• Legal Counsel of Food and Drug Administration,  
Ministry of Public Heath

• กรรมการพัฒนากฎหมาย • Legal Development Committee

• ที่ปรึกษากฎหมาย ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
(สคร.) กระทรวงการคลัง

• Legal Counsel of State Enterprise Policy Office,  
Ministry of Finance

• นิติกร ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา • Legal Advisor of Office of the Council of State

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ ธพส. 
 ไม่มี

Position in DAD’s affiliated companies 
 None

การถือหลักทรัพย์ในบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 ไม่มี

Ownership in DAD’s affiliated companies 
 None

สัดส่วนการถือหุ้น ธพส. (ร้อยละ) 
 ไม่มี

Percentage of ownership in DAD’s shares 
 None

การมีส่วนได้ส่วนเสียใน ธพส. 
 ไม่มี

Interest in DAD 
 None

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน 
 ไม่มี

Family relations with other directors 
 None

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง 
 ไม่มี

History of legal offence during the last 10 years 
 None
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ข้อมูลประวัติกรรมการ

นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท Mr. Nalikatibhag Sangsnit
อายุ 56 ปี Age 56 Years

• กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ ธพส. • Director and Secretary of the Dhanarak Asset Development

• กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหาร • Director and Secretary of the Executive Committee

• กรรมการก�ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม • Director of the Corporate Governance and Social Responsibility 
Committee

• กรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล • Director of the Human Resources Management Committee

• กรรมการบริหารความเสี่ยง • Director of the Risk Management Committee

• กรรมการบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร • Director of the Information and Communication Management 
Committee

• กรรมการผู้จัดการ ธพส. • Managing Director of the Dhanarak Asset Development

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน Other Current Positions
• กรรมการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถ 

ในการแข่งขัน
• National Strategy Drafting Committee on Competitiveness 

Enhancement

• กรรมการบริหาร มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด • Executive Director of Foundation for a Clean and Transparent 
Thailand

• รองประธานกรรมการ มูลนิธิคุณหญิงลักขณา แสงสนิท และบุตร • Vice President of Khunying Lakana Sangsnit and Sons 
Foundation

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

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

คุณวุฒิการศึกษา Educational Background
• ปริญญาเอก สาขา Interdisciplinary จาก Massachusetts  

Institute of Technology (M.I.T), United States of America
• Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Interdisciplinary, Massachusetts 

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

• ปริญญาโท สาขา Operations Research จาก Massachusetts 
Institute of Technology (M.I.T), United States of America

• Master of Science in Operations Research, Massachusetts 
Institute of Technology (M.I.T), United States of America

• ปริญญาโท สาขา Operations Research  
จาก Stanford University, United States of America

• Master of Science in Operations Research, Stanford University, 
United States of America

• ปริญญาตรี สถิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• Bachelor of Science in Statistics (Gold Medal,  
1st Class Honor), Chulalongkorn University

การอบรม Trainings
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57  

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• National Defense Course, Class 57, National Defense College

• หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • Power of the Kingdom Program, Class 3, Chulalongkorn  
University

• หลักสูตรธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • Thammasat for Society Program, Class 2, Thammasat University

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 สมาคมบริษัท 
จดทะเบียนไทย

• Top Executive Program, Class 2, Thai Listed Company 
Association

• หลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและผู้บริหาร 
ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน  
รุ่นที่ 4 สถาบันพระปกเกล้า

• Corporate Governance for Director and Senior Executives  
of State Enterprises and Public Organizations, Class 4,  
King Prajadhipok’s Institute

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  
รุ่นที่ 82/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Director Certification Program (DCP), Class 82/2006,  
Thai Institute of Directors Association (IOD)

• หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP)  
รุ่นที่ 17/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Role of the Chairman Program (RCP), Class 17/2007,  
Thai Institute of Directors Association (IOD)

• หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC)  
รุ่นที่ 4/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Role of the Compensation Committee (RCC), Class 4/2007,  
Thai Institute of Directors Association (IOD)
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• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)  
รุ่นที่ 26/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Audit Committee Program (ACP), Class 26/2009,  
Thai Institute of Directors Association (IOD)

ประสบการณ์การท�างาน Work Experience
• ผู้อ�านวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 

เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
• Director-General, Designated Areas for Sustainable Tourism 

Administration (Public Organization)

• ผู้ช่วยรัฐมนตรี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร (ปัจจุบัน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

• Vice Minister of Ministry of Information and Communication 
Technology (Now Ministry of Digital Economy and Society)

• กรรมการ ประธานอนุกรรมการบริหาร ประธานอนุกรรมการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

• Director of Marketing Organization for Farmers

• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ องค์การส่งเสริมกิจการโคนม 
แห่งประเทศไทย

• Director of Dairy Farming Promotion Organization of Thailand

• กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

• Director of Port Authority of Thailand

• กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประเมินผล บริษัททีโอที จ�ากัด (มหาชน)

• Director of TOT Public Company Limited

• ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการติดตามการเตรียมความพร้อมเพื่อ 
ก้าวไปสู่ประชาคมอาเซยีน ในคณะกรรมาธกิารต่างประเทศ วฒุสิภา

• Advisor to the Subcommittee to follow up on preparing for  
the development of the ASEAN Community in the Senate  
Foreign Committee

• กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินโยบาย 
การท่องเที่ยวแห่งชาติ

• Extraordinary Commission on the National Tourism Policy Bill

• กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน

• Extraordinary Commission on the Prevention and Suppression 
of Money Laundering Bill

• ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทThailand Privilege Card จ�ากัด • Advisor to the Board of Thailand Privilege Card Company 
Limited

• กรรมการ คณะกรรมการจัดตั้งบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ • Director of the National Telecommunications Company 
Establishment Committee

• กรรมการ บริษัทAdvanced Data Communications จ�ากัด • Director of Advanced Data Communications Company Limited

• ประธานคณะกรรมการสถิติแห่งชาติ • Chairman of the National Statistics Committee

• ประธานกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ส�าหรับคนพิการ

• Chairman of the Promotion and Development of Information 
Technology for People with Disabilities

• รองประธานคณะกรรมการด�าเนินการศูนย์ปฏิบัติการ 
นายกรัฐมนตรี

• Vice Chairman of the Prime Minister’s Operations Center 
Committee

• รองผู้อ�านวยการศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ  
กองบัญชาการทหารสูงสุด

• Deputy Director of Center for Peace Operations,  
Supreme Command Headquarters

• ผู้อ�านวยการส�านักบริหาร บริษัทนารายณ์สากลประกันภัย จ�ากัด 
(ปัจจุบัน บริษัทแอลเอ็มจี ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

• Department Director of Narai International Insurance Company 
Limited (Now LMG Insurance Public Company Limited)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ ธพส. 
 ประธานกรรมการ บริษัทดีเอดี เอสพีวี จ�ากัด

Position in DAD’s affiliated companies 
 President of DAD SPV Co., Ltd.

การถือหลักทรัพย์ในบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 ไม่มี

Ownership in DAD’s affiliated companies 
 None

สัดส่วนการถือหุ้น ธพส. (ร้อยละ) 
 ไม่มี

Percentage of ownership in DAD’s shares 
 None

การมีส่วนได้ส่วนเสียใน ธพส. 
 ไม่มี

Interest in DAD 
 None

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน 
 ไม่มี

Family relations with other directors 
 None

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง 
 ไม่มี

History of legal offence during the last 10 years 
 None
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คณะกรรมการบริษัท (ระหว่าง พ.ศ. 2564)

นายยุทธนา หยิมการุณ
ประธานกรรมการ
(ปฏิบัติหน้าที่ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) 

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล
กรรมการ
(ปฏิบัติหน้าที่ถึงวันที่ 28 เมษายน 2564)
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นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท  
Mr. Nalikatibhag Sangsnit
กรรมการผู้จัดการ  
Managing Director

นายธีธัช สุขสะอาด 
Dr. Titus Suksaard
รองกรรมการผู้จัดการ 
Deputy Managing Director
รักษาการในต�าแหน่งผู้อ�านวยการ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
Acting Director of corporate  
Communications

นายประณต เลิศมีมงคลชัย 

Mr. Pranote Lertmemongkolchai
รองกรรมการผู้จัดการ  
Deputy Managing Director

1 32

1 2 3

คณะผู้บริหารบริษัท
Management Team
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นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ 

Mr. Gran Chayavichitsilp
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  
Assistant Managing Director

นายไพบูลย์ พลประจักษ์ 

Mr.Paiboon Polprajak
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  
Assistant Managing Director 
รักษาการในต�าแหน่งผู้อ�านวยการ 
ฝ่ายกฎหมาย
Acting Director Legal

นางสาวกุสุมา ทรงผาสุก 

Miss Kusuma Songpasook
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
Assistant Managing Director

4 65

4 5 6
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คณะผู้บริหารการบริษัท
Management Team

10 11

นางสาวมลฤดี ชุติมาสกุล 

Miss Monruedee Chutimasakul
รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
ผู้อ�านวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี 
Acting Assistant Managing Director, 
Director Accounting

นายวรชัย ตั้งคุณาภรณ์ 

Mr. Worachai Tungkunaporn
ผู้อ�านวยการอาวุโส ฝ่ายวิศวกรรม
และบริหารโครงการ  
Senior Director, Engineering and 
Project Management 

นางสาวชวดา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 

Miss Chavada Senivong Na Ayudhaya
ผู้อ�านวยการอาวุโส ฝ่ายดิจิทัล 
Senior Director, Digital

นายวิวัฒน์ อัศวปยุกต์กุล 

Mr. Wivat Audsavapayukul
ผู้อ�านวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 
Senior Director, Business Development

นายนิกรณ์ ณ ล�าพูน 

Mr. Nikorn Na Lamphun
ผู้อ�านวยการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Senior Director, Human Resources
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นางพรรณี นิติศรวุฒิ 

Mrs. Punnee Nitisorawut
ผู้อ�านวยการอาวุโส  
ฝ่ายแผนและบริหารความเสี่ยง 
Senior Director, Planning and  
Risk Management

นางสาวภคพร ช้อนทอง

Miss Pakkaporn Chontong
ผู้อ�านวยการ ฝ่ายบริหารอาคาร 
Director, Building Management

นางสาวอัมพรพิลาส วัฒนสุโพธิ์ 

Miss Ampornpilas Wattanasupho
ผู้อ�านวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
Director, Internal Audit 

นางสุทิศา ทองทรัพย์ 

Mrs. Sutisa Thongsup
ผู้อ�านวยการ ฝ่ายอ�านวยการ 
Director, Central Administration

นายกฤตานน ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 

Mr. Krittanon Palakawong Na Ayudhya
ผู้อ�านวยการ ฝ่ายจัดซื้อ 
Director, Purchasing

นายชยพล ลาภศิริ 

Mr. Chayapol Larpsiri
ผู้อ�านวยการ ฝ่ายการตลาด 
Director, Marketing
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ประวัติคณะผู้บริหาร 
Personal Profile of Management Team
 

นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท 
กรรมการผู้จัดการ

Dr. Nalikatibhag Sangsnit 
Managing Director

ปริญญาเอก

 
ปริญญาโท 

 
ปริญญาตรี

• สาขา Interdisciplinary จาก Massachusetts Institute  
of Technology (M.I.T), United States of America

• สาขา Operations Research จาก Massachusetts 
Institute of Technology (M.I.T), United States of 
America

• สาขา Operations Research จาก Stanford University, 
United States of America

• สถิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Doctor of 
Philosophy (Ph.D.)

Master’s Degree 
 
 

Bachelor’s Degree

• Doctor of Philosophy (Interdisplinary), Massachusetts Institute 
of Technology (M.I.T), United States of America

• Master of Science in Operations Research, Massachusetts 
Institute of Technology (M.I.T), United States of America

• Master of Science in Operations Research,  
Stanford University, United States of America

• Bachelor of Science in Statistics (Gold Medal,  
1st Class Honor), Chulalongkorn University

นายธีธัช สุขสะอาด
รองกรรมการผู้จัดการ
(รักษาการผู้อ�านวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร)

Dr. Titus Suksaard
Deputy Managing Director
(Acting Director of Corporate Communications)

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

• บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจภาครัฐ 
มหาวิทยาลัยวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ มหา
วิทยาลัยเมลเบิอร์น ประเทศออสเตรเลีย

• เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Doctor of 
Philosophy (Ph.D.)

Master’s Degree

Bachelor’s Degree

• Doctor of Business Administration Government Business 
Management 
Victoria University, Australia

• Master in International Business,  
The University of Melbourne, Australia

• Bachelor of Economics, Thammasat University

นายประณต เลิศมีมงคลชัย
รองกรรมการผู้จัดการ

Mr. Pranote Lertmemongkolchai
Deputy Managing Director

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• วิศวกรรมศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา  
(วิศวกรรมโครงสร้าง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• วิศวกรรมศาตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Master’s Degree

Bachelor’s Degree

• Master of Business Administration, Thammasat University

• Master of Engineering, Civil Engineering (Structural 
Engineering), Chulalongkorn University

• Bachelor of Engineering (Civil Engineering),  
Chiang Mai University

นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

Mr. Gran Chayavichitsilp 
Assistant Managing Director 

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยรังสิต

Master’s Degree

Bachelor’s Degree

• Master of Public Administration, Chulalongkorn University

• Bachelor of Business Administration (Marketing),  
Rangsit University

นางสาวกุสุมา ทรงผาสุก 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

Miss Kusuma Songpasook 
Assistant Managing Director

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

• นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร ์มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

Master’s Degree

Bachelor’s Degree

• Master of Public Administration, National Institute of 
Development Administration (NIDA)

• Bachelor of Laws in Political Science,  
Ramkhamhaeng University 

นายไพบูลย์ พลประจักษ์ 
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

Mr. Paiboon Polprajak 
Assistant Managing Director 

ปริญญาโท

 
 

ปริญญาตรี

• นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์  
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

• เนติบัณฑิตไทย ส�านักอบรมศึกษากฎหมาย 
แห่งเนติบัณฑิตยสภา 

• นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

Master’s Degree

Bachelor’s Degree

• Master of Laws in Political Science, Ramkhamhaeng 
University 

• Thai Barrister, Institute of Legal Education,  
Thai Bar Association

• Bachelor of Laws in Political Science, Thammasat University
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นางสาวมลฤดี ชุติมาสกุล
ผู้อ�านวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี  
(รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ) 

Miss Monruedee Chutimasakul 
Senior Director, Accounting  
(Acting Assistant Managing Director)

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

• บัญชีมหาบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

• บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี สถาบันเทคโนโลย ี
ราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ, CPA

Master’s Degree

Bachelor’s Degree

• Master of Accounting, Major in Accounting,  
Thammasat University

• Bachelor of Business Administration, Accounting, 
Rajamangala University of Technology Krungthep (RMUTK), 
CPA

นายวรชัย ตั้งคุณาภรณ์
ผู้อ�านวยการอาวุโส ฝ่ายวิศวกรรม 
และบริหารโครงการ

Mr. Worachai Tungkunaporn
Senior Director, Engineering and  
Project Management 

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Master’s Degree

Bachelor’s Degree

• Master of Business Administration (General Administration), 
National Institute of Development Administration (NIDA)

• Bachelor of Engineering (Electrical Engineering), 
Khon Kaen University

นางสาวชวดา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 
ผู้อ�านวยการอาวุโส ฝ่ายดิจิทัล 

Miss Chavada Senivong Na Ayudhaya
Senior Director, Digital 

ปริญญาโท

 

ปริญญาตรี

• บริหารธุรกิจมหาบัญฑิต สาขา Corporate Finance, 
มหาวิทยาลัย Dallas สหรัฐอเมริกา

• Mini MBA, มหาวิทยาลัย St. Thomas สหรัฐอเมริกา

• บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Master’s Degree

Bachelor’s Degree

• Master of Business Administration, Corporate Finance, 
University of Dallas,  United States of America

• Mini MBA, University of St. Thomas,  United States of America

• Bachelor of Administration, Accounting,  
Assumption University

นายวิวัฒน์ อัศวปยุกต์กุล 
ผู้อ�านวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

Mr. Wivat Audsavapayukul 
Senior Director, Business Development 

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

• บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Master’s Degree

Bachelor’s Degree

• Master of Education, National Institute of Development 
Administration (NIDA)

• Bachelor of Business Administration, Sukhothai Thammathirat 
Open University

นายนิกรณ์ ณ ล�าพูน 
ผู้อ�านวยการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Mr. Nikorn Na Lamphun 
Senior Director, Human Resources 

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และองค์การสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

• วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Master’s Degree

Bachelor’s Degree

• Master of Science (Human Resource and Organization 
Development), National Institute of Development 
Administration (NIDA)

• Bachelor of Science (Forestry), Kasetsart University

นางพรรณี นิติศรวุฒิ 
ผูอ้�านวยการอาวุโส ฝ่ายแผนและบริหารความเส่ียง

Mrs. Punnee Nitisorawut 
Senior Director, Planning and Risk Management

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

• ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

• บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Master’s Degree

Bachelor’s Degree

• Master of Education, Bansomdejchaopraya 
Rajabhat University

• Bachelor of Accountancy, Bangkok University

นายชยพล ลาภศิริ 
ผู้อ�านวยการ ฝ่ายการตลาด

Mr. Chayapol Larpsiri
Director, Marketing

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป  
หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

Master’s Degree

Bachelor’s 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
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นายกฤตานน ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
ผู้อ�านวยการ ฝ่ายจัดซื้อ

Mr. Krittanon Palakawong Na Ayudhya
Director, Purchasing

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

• ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

Master’s Degree

Bachelor’s Degree

• Master of Arts Social Development Branch Kasetsart Universit

• Bachelor of Arts, Ramkhamhaeng University

นางสาวภคพร ช้อนทอง 
ผู้อ�านวยการ ฝ่ายบริหารอาคาร

Miss Pakkaporn Chontong 
Director, Building Management

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทรัพยากรกายภาพ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

Master’s Degree

 
Bachelor’s Degree

• Master of Science, (Facility Management),  
Chulalongkorn University

• Bachelor of Business Administration (Management),  
Suan Sunandha Rajabhat University

นางสาวอัมพรพิลาส วัฒนสุโพธิ์ 
ผู้อ�านวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

Miss Ampornpilas Wattanasupho 
Director, Internal Audit  

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบภายใน 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

• บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

Master’s Degree

 
Bachelor’s Degreee

• Master of Science (Internal Auditing),  
The University the Thai Chamber of Commerce

• Bachelor of Business Administration (Accounting),  
Bangkok University

นางสุทิศา ทองทรัพย์ 
ผู้อ�านวยการ ฝ่ายอ�านวยการ

Mrs. Sutisa Thongsup 
Director, Central Administration 

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

• บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจศึกษา  
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

Master’s Degree

 
Bachelor’s Degree

• Master of Business Administration (Business Law), 
Ramkhamhaeng University

• Bachelor of Business Administration,  
Rajamangala Institute of Technology
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รางวัลแห่งความภาคภูมิ

รางวัล ASEAN Energy Awards 2021

ในปี 2564 กระทรวงพลังงานได้คัดเลือกผู้ชนะการประกวด Thailand 
Energy Awards 2021 จากด้านพลังงานทดแทน ด้านอนุรักษ์พลังงาน 
และด้านพลงังานสร้างสรรค์ เป็นผูแ้ทนประเทศไทยเข้าประกวด ASEAN 
Energy Awards 2021 จ�านวน 30 ผลงาน โดยได้รับรางวัล จ�านวน  
25 รางวัล และได้เข้ารับมอบรางวัลจาก นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในงานการ 
ประชมุรฐัมนตรอีาเซยีนด้านพลงังาน เมือ่วนัที ่15 กนัยายน พ.ศ. 2564  
ผ่านรูปแบบออนไลน์

Awards and Recognition

ASEAN Energy Awards 2021

In 2021, the Ministry of Energy selected thirty winners of Thailand 
Energy Awards 2021 on renewable energy, energy conservation, 
and energy creativity as Thailand’s candidates for the ASEAN 
Energy Awards 2021. Of those, twenty-five were selected as 
winners. Mr. Supattanapong Punmeechaow, Deputy Prime 
Minister and Minister of Energy presented the awards during the 
online meeting of the ASEAN Energy Ministers on 15 September 
2021.

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 
Honoray Awards 

ส�าหรับรางวัลด้านอนุรักษ์พลังงาน ASEAN Best Practices Awards 
for Energy Efficient Buildings Awards ประเภท Zero Energy 
Building หรอือาคารพลงังานเป็นศนูย์ในปีนี ้ได้แก่ “อาคารธนพพิฒัน์”  
ของบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด (ธพส.) ภายใต้การน�าทัพ 
ของผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ด้านการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม 
อย่าง ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ ธพส. รัฐวิสาหกิจ
สังกัดกระทรวงการคลัง

อาคารธนพิพัฒน์ เน้นออกแบบให้เป็นอาคารอนุรักษ์พลังงานที่ใส่ใจ 
ส่ิงแวดล้อมและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ตั้งแต่กระบวนการก่อสร้าง  
ไปจนถึงการบ�ารุงรักษาอาคาร ให้ความส�าคัญกับรูปแบบของอาคาร 
ท่ีโดดเด่น เลือกใช้นวัตกรรมที่ยั่งยืน เช่น การใช้ประโยชน์จากแสง
ธรรมชาติและน�้า ควบคู่กับเทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดพลังงาน ค�านึงถึง
การบรหิารจดัการสิง่แวดล้อม การป้องกนัความร้อนเข้าสูอ่าคารเพือ่ช่วย
ลดการใช้พลังงานจากระบบปรับอากาศ จึงได้การยอมรับให้เป็นอาคาร
ยั่งยืนตามมาตรฐานสากล มีใบรับรองระดับแพลตินัมจากสภาก่อสร้าง
อาคารอย่างยั่งยืนของเยอรมัน (Deutsche Gesellschaft für 
Nachhaltiges Bauen หรอื DGNB) ซึง่ประกอบด้วย คณุภาพทางสงัคม 
คณุภาพทางสิง่แวดล้อม คณุภาพทางเศรษฐกจิ คณุภาพทางเทคนคิ และ

This year’s ASEAN Best Practices Awards for Energy Efficient 
Buildings Awards, Zero Energy Building category, went to 
“Dhanaphiphat Building” of Dhanarak Asset Development Co., Ltd.  
(DAD), with an energy efficiency and environmental conservation 
visionary like Dr. Nalikatibhag Sangsnit, Managing Director of 
DAD, a state enterprise under the Ministry of Finance, at its helm. 

Dhanaphiphat Building was designed, from construction to 
maintenance, with energy conservation, the environment, and 
energy efficiency in mind. Due attention was paid to creating  
a distinctive building structure, incorporating sustainable 
innovations such as natural light and water utilization, energy-
saving technologies, environmental management, and building 
insulation to reduce energy consumption on air-conditioning.  
As such, it has been internationally recognized as a sustainable 
building, including a Platinum certification from the Deutsche 
Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen or DGNB, which is indicative 
of social, environmental, economic, technical and construction 
site qualities. It stands as a model building for the standard of and 
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คุณภาพของสถานที่ก่อสร้าง เป็นต้นแบบอาคารตัวอย่างมาตรฐาน 
และองค์ความรู้ในการลดการใช้พลังงานของอาคาร และการบริหาร
โครงการตามแนวทางของอาคารยั่งยืน เพ่ือเป็นแนวทางในการน�าไป
ประยุกต์ใช้ส�าหรับการปรับปรุงอาคารอื่น ๆ ต่อไป

the know-how on reducing energy consumption and on 
sustainable building management, which can be adapted by other 
buildings to make improvements. 

Global District Energy Climate Awards : model 

energy-saving government building

Dhanarak Asset Development Co., Ltd., or DAD, the operator of 
the Government Complex Commemorating His Majesty The 
King’s 80th Birthday Anniversary, 5th December B.E. 2550 (2007), 
focusing on creating a green and low-carbon city which 
promotes energy conservation and the use of clean sustainable 
energy, was the winner of the outstanding innovative project,  
in the category of District Energy in Developing Countries, at the 
7th Global District Energy Climate Awards on 11 November 2021. 

Dr. Nalikatibhag Sangsnit, Managing Director of DAD, revealed 
that current environmental problems have become more 
aggravated, thus prompting greater awareness of energy 
conservation and renewable energy. DAD, as a leader in public 
real estate development and the operator of the Government 
Complex, Chaeng Watthana, is determined to lead by example  
to incentivize individuals and public agencies to pay greater 
attention to energy conservation, building design and innovative 
technologies that effectively reduce greenhouse gas emissions. 
This has been DAD’s mission all along at the national and global 
level and a testament to achieving sustainable energy 
conservation management. 

รางวัลระดับโลก Global District Energy Climate 

Awards ต้นแบบอาคารภาครัฐประหยัดพลังงาน

บรษิทัธนารกัษ์พฒันาสนิทรพัย์ จ�ากดั หรอื ธพส. ผูบ้รหิารศนูย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตอกย�้าการเป็นต้น
แบบเมอืงสเีขยีว คาร์บอนต�า่ ทีส่่งเสรมิด้านการอนรุกัษ์พลงังานและการ
ใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน คว้ารางวัลชนะเลิศโครงการนวัตกรรม 
ที่โดดเด่น ประเภท District Energy in Developing Countries  
ในการประกวด Global District Energy Climate Awards ครั้งที่ 7 
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา

ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัทธนารักษ์พัฒนา
สินทรัพย์ จ�ากัด เปิดเผยว่า ปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมนับวันยิ่ง 
ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดความตระหนักและต่ืนตัวในเรื่อง
การอนุรักษ์พลังงานและใช้พลังงานทดแทน ธพส. ในฐานะผู้น�าด้าน 
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภาครัฐ และผู้บริหารศูนย์ราชการเฉลิม 
พระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ จึงมุ่งมั่นที่จะเป็นแบบอย่างเพื่อสร้างแรงจูงใจ 
ให้ทุกคน ทุกหน่วยงาน หันมาให้ความส�าคัญกับการอนุรักษ์พลังงาน 
การออกแบบอาคาร และการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ทันสมัย 
สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ซึ่งเป็นส่ิงที่ ธพส. ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับประเทศ 
และระดับโลก ซึ่งเป็นเคร่ืองยืนยันความต้ังใจจริงในด้านการจัดการ
อนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน 

ล่าสดุ ธพส. ได้คว้ารางวลัโครงการนวตักรรมทีโ่ดดเด่น ประเภท District 
Energy in Developing Countries ในการประกวด Global District 
Energy Climate Awards ครั้งที่ 7 ซึ่งจัดขึ้นโดย The Asian Pacific 
Urban Energy Association จากการส่งผลงานอาคารศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เข้าร่วมประกวด โดย
แนวคดิพืน้ฐานของ District Energy (DE) คอืการเพิม่ประสทิธภิาพการ
ใช้พลงังานในเขตเมอืงหรอืชมุชน การน�าพลงังานส่วนเกนิกลบัมาใช้ใหม่ 
ไม่ให้พลงังานนัน้สญูเปล่า เพ่ือเป็นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
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ส�าหรับรางวัล District Energy in Developing Countries ซึ่งถือเป็นปีแรก
ที่ได้มีการมอบรางวัลในประเภทนี้ จะมอบให้กับโครงการซึ่งต้ังอยู่ในเขต
เศรษฐกิจเกิดใหม่หรือในประเทศที่ก�าลังพัฒนา ซึ่งยังไม่มีตลาดส�าหรับการ
ซือ้ขายพลงังานในท้องถิน่ ทีป่ระสบความส�าเรจ็ในการบรหิารจดัการพลงังาน
และการใช้พลงังานหมนุเวยีนให้เกดิประโยชน์สงูสดุ โดยเกณฑ์การให้คะแนน
จะค�านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การลดการ 
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมใหม่ ๆ รวมถึง
ความสามารถในการน�าพลงังานกลบัมาใช้ซ�า้ และการลดผลกระทบต่อชมุชน
บนพื้นที่กว่า 1 ล้านตารางเมตร ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ได้รับการออกแบบเชิงวิศวกรรม สถาปัตยกรรมและการ
ตกแต่งภายใน รวมถึงระบบท�าความเย็น เพื่อตอบสนองความต้องการ 
ของผู้ใช้ประเภทต่าง ๆ ทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ท�างานในอาคาร ผู้มาใช้บริการ รวมถึง
ร้านค้า และลานอเนกประสงค์ส�าหรับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ได้อาคาร
ประหยัดพลังงานโดยไม่กระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ใช้งาน
ด้วยเทคโนโลยีล่าสุดที่มีอยู่ ท�าให้สามารถลดความร้อนจากภายนอกเข้าสู่
ภายในอาคาร ลดการใช้พลังงานจากระบบปรับอากาศในช่วงที่มีการใช้งาน
สูงสุด ในปี 2563 ได้ถงึ 107,305.3 MWh ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ได้ 46,892.41 ตัน ซึ่งสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ถึง 4.07 ล้านบาท  
จากความส�าเร็จในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและผลประโยชน ์
ด้านส่ิงแวดล้อมดังกล่าว ได้ถูกน�าไปใช้ต่อยอดส�าหรับโครงการพัฒนาพื้นที่
ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โซน C ซึ่งมีพื้นที่มากกว่า 660,000 
ตารางเมตร อีกด้วย 

ดร.นาฬิกอตภัิค กล่าวว่า “การได้รบัรางวลัระดบัโลกในครัง้นี ้เป็นภาพสะท้อน
ถึงความส�าเร็จของภาครัฐในการเป็นต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงาน  
และการใช้พลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ ธพส. มุ่งม่ันท�ามา 
อย่างต่อเนือ่ง และจะด�าเนนิต่อไปเพือ่คณุภาพชวีติทีด่ขีองผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี
ทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน”

The Government Complex’s latest recognition was the 
award for outstanding innovative project in the category of 
District Energy in Developing Countries, at the 7th Global 
District Energy Climate Awards, organized by the Asian 
Pacific Urban Energy Association. The fundamental 
concept of District Energy (DE) seeks to enhance energy 
efficiency in urban or community areas by reusing excess 
energy, thereby reducing energy waste and CO

2
 emissions. 

2021 was the first year that the District Energy in  
Developing Countries was awarded to projects in  
new economic zones or developing countries with no local 
energy markets, yet being successful in their energy 
management and efficient use renewable energy. The 
award criteria include energy efficiency, reduction of 
greenhouse gas emissions, environmental benefits, 
innovations, ability to reuse energy and community impact 
mitigation. With an area of over 1 million square meters,  
the engineering, architectural and interior designs of  
the Government Complex Commemorating His Majesty  
The King’s 80th Birthday Anniversary, 5th December  
B.E. 2550 (2007), including the air-conditioning system, 
incorporate elements that cater to the needs of different 
users, albeit officers, service recipients, shops and  
multi-function areas for organizing activities. The goal was 
an energy-conserving building that causes no negative 
health impact and well-being to its users. By adopting the 
latest technologies, the building absorbs less external heat. 
During the peak period of air-conditioning usage in 2020, 
107,305.3 MWh of electricity was saved, and CO

2
 

emissions were cut by 46,892.51 tons, representing  
a saving of 4.07 million baht worth of electricity. The 
success on achieving energy efficiency and environmental 
benefits was further expanded to the project to develop  
an extension of the Government Complex Zone C, with  
an area of over 660,000 square meters. 

Dr. Nalikatibhag said “the global recognition that DAD has 
received reflects the success of the public sector in being  
a model on energy conservation and efficient use of 
renewable energy, which DAD has always committed to 
and will continue to strive towards a sustainable decent 
quality of life of all our stakeholders.”
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หน่วย : ลา้นบาท

งบการเงินรวม งบการเงิน ธพส.

2564 2563 2562 2564 2563 2562

สถานะทางการเงิน

รายได้ 2,687.94 2,904.58 3,265.30 2,505.57 2,596.54 2,988.66

ค่าใช้จ่าย 1,973.47 2,268.68 2,339.58 2,073.83 2,176.31 2,290.93

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 103.92 120.82 386.50 103.92 120.82 386.50

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี 610.55 515.08 539.22 327.82 299.41 311.23

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี 0.08 (0.13) (2.19) 0.08 (0.13) (2.19)

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 610.63 514.95 537.03 327.90 299.28 309.04

สินทรัพย์ 28,882.50 25,546.09 27,026.17 23,163.09 21,168.05 19,753.98

หนี้สิน 24,742.46 21,939.57 23,691.93 22,136.95 20,392.71 19,035.23

ส่วนของผู้ถือหุ้น 4,140.04 3,606.52 3,334.24 1,026.14 775.34 718.75

สภาพคล่องทางการเงิน

เงนิสดสทุธไิด้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการด�าเนินงาน 2,142.64 2,494.05 1,227.51 (263.80) 76.39 200.34

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (3,224.93) 2,103.86 (1,607.65) (2,225.14) (1,084.65) (718.63)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,155.75 (4,235.17) 268.83 2,397.19 1,366.62 405.53

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) 
สุทธิ

73.46 362.74 (111.31) (91.75) 358.36 (112.76)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 710.77 348.02 459.33 703.48 345.12 457.88

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 784.23 710.76 348.02 611.73 703.48 345.12

อัตราส่วนทางการเงิน
Financial Ratio

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงิน ธพส.

2564 2563 2562 2564 2563 2562

อัตราส่วนทางการเงิน

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ROE (%) 14.75% 14.28% 16.17% 31.95% 38.62% 43.30%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม ROA (%) 2.11% 2.02% 2.00% 1.42% 1.41% 1.58%

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน : Debt/Equity Ratio 
(เท่า)

5.98 6.08 7.11 21.57 26.30 26.48

อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม  
Debt to Total Asset Ratio (เท่า)

0.86 0.86 0.88 0.96 0.96 0.96

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน : Current Ratio (เท่า) 1.07 1.13 1.26 0.55 0.57 1.03

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร ROFA (เท่า) 0.12 0.15 0.34 0.07 0.09 0.02

 

ข้อมูลที่ส�าคัญทางการเงิน
Essential Financial Data
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การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ
Management Discussion and Analysis: MD&A

ความเป็นมาและลักษณะธุรกิจ

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ 2547 อนุมัติให้
กระทรวงการคลัง (โดยกรมธนารักษ์) ด�าเนินการโครงการศูนย์ราชการ
กรงุเทพมหานคร ทัง้นี ้กระทรวงการคลงัได้จดัตัง้บรษิทัธนารกัษ์พฒันา
สินทรัพย์ จ�ากัด (ธพส.) ซึ่งมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 โดยกระทรวงการคลังถือหุ้น  
ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของ ธพส. และให้กรมธนารักษ ์
เป็นหน่วยงานก�ากับดูแล ธพส. ซึ่ง ธพส. จะท�าหน้าที่ลงทุนก่อสร้าง
อาคาร และบริหารโครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร และบริหาร
จัดการทรัพย์สินอื่นของรัฐตามนโยบายรัฐบาล

ทุนจดทะเบียน

บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด (ธพส.) มีทุนจดทะเบียนจ�านวน 
258,338,120 บาท (ช�าระแล้วเต็มจ�านวน) โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 
ทั้งสิ้น จ�านวน 25,833,812 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

กระทรวงการคลังถือหุ้นทั้งหมดเป็นจ�านวน 25,833,810 หุ้น หรือ  
คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 

บริษัทธนารักษ์พัฒนสินทรัพย์ จ�ากัด ด�าเนินการโครงการศูนย์ราชการ 
โดยท�าสัญญาเช่าที่ราชพัสดุจากกรมธนารักษ์เป็นระยะเวลา 33 ปี  
โดย 3 ปีแรก (ปี 2548 - 2551) ด�าเนินการก่อสร้างอาคาร และอีก  
30 ปี (ปี 2551 - 2581) บริหารอาคารให้เช่าแก่หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ 
ที่มอบอ�านาจ ให้กรมธนารักษ์เป็นผู้ท�าสัญญาเช่าแทน 

บริษัทดีเอดี เอสพีวี จ�ากัด (เอสพีวี) เป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจที่ประกอบ
ธรุกจิการแปลงสนิทรพัย์เป็นหลกัทรพัย์ภายใต้โครงการแปลงสนิทรพัย์
เป็นหลักทรัพย์ของโครงการศูนย์ราชการ ที่ได้รับอนุมัติจาก ก.ล.ต. 
ตามพระราชก�าหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์ 
เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 ซ่ึงถือเป็นบริษัทย่อยของ ธพส. โดย 
จดทะเบยีนจดัตัง้เป็นนติบิคุคลประเภทบรษิทัจ�ากดัด้วยทนุจดทะเบยีน 
10,000 บาท ธพส. ถือหุ้น 490 หุ้น เป็นเงิน 4,900 บาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 49 ของทุนที่ออกและเรยีกช�าระแล้ว

ข้อมูลทั่วไป

ผลการด�าเนินงานของ ธพส. และบริษัทย่อย
ข้อมูลที่ส�าคัญทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

สถานะทางการเงิน ปี 2564 ปี 2563 เปลีย่นแปลง (% yoy) ปี 2562

รายได้ 2,687.94 2,904.58 (7.46%) 3,265.30

ค่าใช้จ่าย 1,973.47 2,268.68 (13.01%) 2,339.58

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 103.92 120.82 (13.99%) 386.50

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี 610.55 515.08 18.53% 539.22

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี 0.08 (0.13) (161.54%) (2.19)

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 610.63 514.95 18.58% 537.03

สินทรัพย์ 28,882.50 25,546.09 13.06% 27,026.17

หนี้สิน 24,742.46 21,939.57 12.78% 23,691.93

ส่วนของผู้ถือหุ้น 4,140.04 3,606.52 14.79% 3,334.24
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ปี 2564 ธพส. และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 2,687.94 ล้านบาท ลดลง
จากปีก่อน 216.64 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.46 เป็นผลมาจาก 
การลดลงของรายได้ทางการเงินและรายได้ค่าบริการ

รายได้ส่วนใหญ่มาจากรายได้ค่าบริการ คิดเป็นร้อยละ 50.86 ของ 
รายได้รวม รองลงมาเป็นดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าการเงิน คิดเป็น 
ร้อยละ 40.48 ของรายได้รวม

ปี 2564 ธพส. และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายรวม 1,973.47 ล้านบาท  
ลดลงจากปีก่อน 295.21 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 13.01 เป็นผลมา
จากการลดลงของต้นทุนทางการเงินและต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ

ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นต้นทุนทางการเงิน คิดเป็นร้อยละ 57.40 ของ 
ค่าใช้จ่ายรวม รองลงมาเป็นต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ คิดเป็นร้อยละ 
27.12 ของค่าใช้จ่ายรวม

รายได้ของ ธพส. และบริษัทย่อย

ค่าใช้จ่ายของ ธพส. และบริษัทย่อย
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หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าการเงิน รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ

รายได้ทางการเงิน รายได้อื่น

ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ ค่าใช้จ่ายในบริหาร 

ต้นทุนทางการเงิน

สัดส่วนรายได้ 

   ปี 2564

สัดส่วนค่าใช้จ่าย

   ปี 2564

1.36% 6.87%

15.48%

40.48%

27.12%
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57.40%
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สินทรัพย์ของ ธพส. และบริษัทย่อย

หนี้สินของ ธพส. และบริษัทย่อย
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หน่วย : ล้านบาท
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สินทรัพย์อื่น

อุปกรณ์, สิทธิการเช่า

ลูกหนี้

สัดส่วนสินทรัพย์ 

   ปี 2564

1.47%

16.89%

19.43%

3.25%

21.92%

7.97%

5.91%

56.47%

66.69%

สัดส่วนหนี้สิน 

    ปี 2564

ปี 2564 ธพส. และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 28,882.50 ล้านบาท  
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3,336.41 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.06  
เป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้ของอปุกรณ์ สทิธกิารเช่า เงนิสดและเงนิลงทนุ

สินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน คิดเป็นร้อยละ 
56.47 ของสินทรัพย์รวม รองลงมาเป็นเงินสดและเงินลงทุน คิดเป็น 
ร้อยละ 21.92 ของสินทรัพย์รวม 

ปี 2564 ธพส. และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม 24,742.46 ล้านบาท  
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2,802.89 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.78  
เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้

หนีส้นิส่วนใหญ่เป็นหุน้กู ้คดิเป็นร้อยละ 66.69 ของหนีส้นิรวม รองลงมา 
เป็นเจ้าหนี้ คิดเป็นร้อยละ 19.43 ของหนี้สินรวม
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ผลการด�าเนินงานปี 2564 ธพส. มีก�าไรส�าหรับปี 327.82 ล้านบาท  
เพิ่มขึ้นจากเป้าหมายองค์กร 156.79 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
91.67 และเพิม่ขึน้จากปีก่อน 28.41 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ 9.49 
เนื่องจากมีรายการส�าคัญที่ส่งผลกระทบ ดังนี้

• ค่าใช้จ่ายรวมลดลงจากปีก่อน 102.48 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ  
 4.71 เป็นผลมาจากการลดลงของต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ

• ต้นทุนทางการเงินลดลงจากปีก่อน 56.43 ล้านบาท หรือลดลง 
 ร้อยละ 4.36 เป็นผลมาจากการลดลงของค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของ 
 เงินกู้ยืม

ผลการด�าเนินงานของ ธพส.
ปี 2564 เกิดจริง - เป้าหมาย ปี 2563 ปี 2564 - ปี 2563

เกิดจริง เป้าหมาย เพิ่ม (ลด) (%) เกิดจริง เพิ่ม (ลด) (%)

ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าการเงิน 1,088.18 1,068.69 1.82% 1,090.19 (0.18%)

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 1,378.58 1,427.10 (3.40%) 1,462.46 (5.74%)

รายได้ทางการเงิน 2.22 - - 6.14 (63.84%)

รายได้อื่น 36.59 29.37 24.58% 37.75 (3.07%)

รวมรายได้ 2,505.57 2,525.16 (0.78%) 2,596.54 (3.50%)

ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ 535.11 696.24 (23.14%) 623.26 (14.14%)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 299.66 334.79 (10.49%) 257.56 16.35%

ต้นทุนทางการเงิน 1,239.06 1,223.10 1.30% 1,295.49 (4.36%)

รวมค่าใช้จ่าย 2,073.83 2,254.13 (8.00%) 2,176.31 (4.71%)

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 431.74 271.03 59.30% 420.22 2.74%

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 103.92 100.00 3.92% 120.81 (13.98%)

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี 327.82 171.03 91.67% 299.41 9.49%

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี 0.08 (0.22) (136.36%) (0.13) (161.54%)

ก�าไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวมส�าหรบัปี 327.90 170.81 91.97% 299.28 9.56%

ผลการด�าเนินงานของ ธพส. เทียบกับเป้าหมายองค์กร
1. ภาพรวมผลการด�าเนินงานของ ธพส.

หน่วย : ล้านบาท
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ฐานะการเงินของ ธพส.
ปี 2564 เกิดจริง - เป้าหมาย ปี 2563 ปี 2564 - ปี 2563

เกิดจริง เป้าหมาย เพิ่ม (ลด) (%) เกิดจริง เพิ่ม (ลด) (%)

สินทรัพย์หมุนเวียน 1,319.81 587.89 124.50% 1,186.99 11.19%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 21,843.28 22,492.54 (2.89%) 19,981.06 9.32%

สินทรัพย์รวม 23,163.09 23,080.43 0.36% 21,168.05 9.42%

หนี้สินหมุนเวียน 2,380.37 1,707.09 39.44% 2,092.00 13.78%

หนี้สินไม่หมุนเวียน 19,756.58 20,546.63 (3.85%) 18,300.71 7.96%

หนี้สินรวม 22,136.95 22,253.71 (0.52%) 20,392.71 8.55%

ทุน 258.34 258.34 - 258.34 -

ทุนส�ารองตามกฎหมาย 25.83 25.83 - 25.83 -

ก�าไร (ขาดทุน) สะสม 741.69 546.16 35.80% 490.97 51.07%

องค์ประกอบอื่นของส่วน 
ของผู้ถือหุ้น

0.28 (3.61) (107.76%) 0.20 40.00%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,026.14 826.72 24.12% 775.34 32.35%

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 23,163.09 23,080.43 0.35% 21,168.05 9.42%

หน่วย : ล้านบาท

ฐานะทางการเงินปีบัญชี 2564 ธพส. มีสินทรัพย์รวม 23,163.09  
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเป้าหมายองค์กร 82.66 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 0.36 และเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,995.04 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 9.42 เนือ่งจากมรีายการส�าคญัทีส่่งผลกระทบกบัสนิทรพัย์ ดงันี้

ฐานะทางการเงนิปีบญัช ี2564 ธพส. มหีนีส้นิรวม 22,136.95 ล้านบาท 
ลดลงจากเป้าหมายองค์กร 116.76 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.52 
แต่เพิ่มขึ้นจาก ปีก่อน 1,744.24 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.55 
เนื่องจาก มีรายการส�าคัญที่ส่งผลกระทบกับหนี้สิน ดังนี้

• เงินกู ้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2,484.16 ล้านบาท หรือ 
 เพิ่มขึ้นร้อยละ 140.01 เนื่องจาก ธพส. มีการกู้เงินจากสถาบัน 
 การเงินเพื่อใช้ด�าเนินการก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย 
 ศูนย์ราชการฯ โซน C

• อสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุ เพิม่ขึน้จากปีก่อน 1,493.19 ล้านบาท  
 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 46.21 เนื่องจาก ธพส. อยู่ระหว่างด�าเนินการ 
 ก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการฯ โซน C

 ส่งผลให้ ธพส. มีก�าไรสะสม 741.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเป้าหมาย 
 องค์กร 195.53 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.80 และเพิ่มขึ้น 
 จากปีก่อน 250.72 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 51.07

2. ภาพรวมฐานะการเงินของ ธพส.
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บุคคลอ้างอิงอื่น

บริษัทดีเอดี เอสพีวี จ�ากัด

ผู้บริหารจัดการโครงการ  
(Transaction administrator)

บริษัทคอนดูอิท แมนเนจเมนท์ เซอร์วิสเซส จ�ากัด
179 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 25 ถนนสาทรใต ้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท์ 0 2343 9628 
โทรสาร 0 2343 9687 - 88 

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และตัวแทนช�าระเงิน 
(Shareholders’ Representative)

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

นายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนช�าระเงิน 
(Registrar and Paying Agent)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จ�ากัด (มหาชน)
3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ 0 2299 2349, 0 2299 2350

ผู้สอบบัญชี (Auditor) บริษัทส�านักงาน อีวาย จ�ากัด
ชั้น 33 เลครัชดาออฟฟิส คอมเพล็กซ์ เลขที่ 193/136-7 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์ 0 2264 0909 ต่อ 16017

ผู้จัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Agency) บริษัทฟิทซ์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (“FITCH”)
อาคารปาร์ค เวนเชอร์ ชั้น 17 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท์ 0 2108 0163

บริษัททริส เรทติ้ง จ�ากัด (“TRIS”)
191 อาคารสีลมคอมเพลกซ์ ชั้น 24 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท์ 0 2331 3011
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โครงสร้างเงินทุน
Capital Structure

ทุนและโครงสร้างผู้ถือหุ้น
ธพส. มีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100 และกรมธนารักษ์เป็นหน่วยงานก�ากับดูแล ดังนี้

รายกา หน่วย : บาท

รายการ 2564 2563 2562

ทุนประเดิม

จากบัญชีเงินฝากเพื่อการซื้อหุ้นของกระทรวงการคลัง 50,000,000 50,000,000 50,000,000

งบประมาณประจ�าปี 2546 208,338,120 208,338,120 208,338,120

รวมเป็นทุนจดทะเบียน 258,338,120 258,338,120 258,338,120
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โครงสร้างองค์กร
Organizational Structure

กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบภายในCompliance Unit

ส่วนตรวจสอบภายใน

รองกรรมการผู้จัดการ (2)รองกรรมการผู้จัดการ (1)

ผู้ช่วยกรรมการ 
ผู้จัดการ (4)

ผู้ช่วยกรรมการ 
ผู้จัดการ (1)

ฝ่ายสื่อสารองค์กร ฝ่ายบริหารอาคาร

ผู้ช่วยกรรมการ 
ผู้จัดการ (2)

ฝ่ายแผนและบริหาร
ความเสี่ยง

ฝ่ายอ�านวยการ

ส่วนแผน 

ส่วนบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน

ส่วนติดตาม 
และประเมินผล

ส่วนบรหิารการประชมุ

ส่วนช่วยอ�านวยการ

ส่วนบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

ส่วนประชาสัมพันธ์

ส่วนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

ส่วนจัดการความรู้
และนวัตกรรม

ส่วนพัสดุและ 
จัดซื้อจัดจ้าง

ส่วนนิติกรรม 
สัญญาและวินัย

ส่วนทะเบียน
ทรัพย์สิน

ส่วนก�ากับดูแล
กิจการที่ดี

ส่วนกิจกรรม 
เพื่อสังคม

ฝ่ายบัญชีฝ่ายการตลาด

ส่วนการตลาด 1 ส่วนบัญชีทั่วไป ส่วนบริหารอาคาร 1

ฝ่ายการเงิน

ส่วนการตลาด 2
ส่วนบัญชีบริหาร 
และงบประมาณ

ส่วนบริหารอาคาร 2

ส่วนโครงการพิเศษ 1

ส่วนการเงิน

ส่วนบริหารเงินทุน

ส่วนโครงการพิเศษ 2

ผู้ช่วยกรรมการ 
ผู้จัดการ (3)

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายจัดซื้อ

ฝ่ายกฎหมาย

ส่วนพัฒนา 
ระบบดิจิทัล

ส่วนระบบเครือข่าย
สารสนเทศ

ส่วนแผน 
และโครงการพิเศษ

ฝ่ายดิจิทัล

ส่วนวิศวกรรม

ส่วนบริหารโครงการ

ฝ่ายวิศวกรรม 
และบริหารโครงการ

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ส่วนพัฒนาธุรกิจ 1

ส่วนพัฒนาธุรกิจ 2
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อัตราก�าลังคน พนักงาน และลูกจ้าง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
สายงาน พนักงาน ลูกจ้าง รวม

กรรมการผู้จัดการ 1 0 1

ผู้บริหารระดับสูง 5 0 5

ฝ่ายวิศวกรรมและบริหารโครงการ 27 19 46

ฝ่ายบริหารอาคาร 18 5 23

ฝ่ายบัญชี 8 0 8

ฝ่ายการเงิน 6 0 6

ฝ่ายการตลาด 11 1 12

ฝ่ายสื่อสารองค์กร 9 7 16

ฝ่ายอ�านวยการ 10 0 10

ฝ่ายแผนและบริหารความเสี่ยง 7 0 7

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 10 0 10

ฝ่ายกฎหมาย 5 0 5

ฝ่ายจัดซื้อ 8 3 11

ฝ่ายดิจิทัล 9 0 9

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 12 0 12

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 5 0 5

Compliance Unit 1 0 1

รวม 152 35 187

อัตราก�าลัง พนักงาน และลูกจ้าง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

ค่าใช้จ่าย หน่วย 2564 2563 2562 2561 2560

อัตราก�าลัง คน 187 186 168 164 159

ค่าใช้จ่าย ล้านบาท  159.15 143.72 142.23 122.74 121.42

โครงสร้างอัตราก�าลัง
Manpower Structure

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2564 
One report 202156  



การจ่ายค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการ

หรือค่าจ้างที่ได้รับอยู่เป็นประจ�าที่บริษัทจัดให้แก่พนักงาน ลูกจ้าง  
เพ่ือเป็นการช่วยเหลือและอ�านวยความสะดวก โดยจัดสรรอยู่ใน 
รูปสิ่งของ บริการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ 

เป้าหมาย : เพื่อตอบสนองความต้องการของพนักงาน ลูกจ้าง ให้ได้
รับความสะดวกสบายในการท�างาน มีความม่ันคง และเป็นสิ่งจูงใจ 
ให้ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญและก�าลังใจที่ดี เพื่อจะได้ใช้ก�าลังกาย ก�าลังใจ  
และสติปัญญา ความสามารถของตนในการปฏิบัติงานอย่างเต็มท่ี  
ไม่ต้องวิตกกังวลกับปัญหาทั้งในทางส่วนตัวและครอบครัว ท�าให้มี
ความพอใจในงาน มคีวามตัง้ใจท�างานให้เกดิความส�าเรจ็ตามเป้าหมาย 
ของบริษัท

กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทัธนารกัษ์พฒันาสนิทรพัย์ จ�ากดั มสีญัญาจ้าง 
คราวละไม่เกิน 4 ปี โดยกระทรวงการคลังพิจารณาเห็นชอบ 
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น 

รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เป็นไปตามบัญชีโครงสร้างเงินเดือนซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทธนารักษ์ 
พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

เปลี่ยนแปลง
ปี 2564 - ปี 2563

เพิ่มขึ้น (ลด) ร้อยละ

เงินเดือน  9,087,540.00  10,410,301.33  12,019,346.00  13,417,032.00 1,397,686.00  10.42 

โบนัสและ ผลประโยชน์ตอบแทน  3,154,332.43  3,499,349.00  4,325,916.00  4,736,267.99  410,351.99  8.66 

ธพส. มีนโยบายและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทน
พนักงาน ลูกจ้าง โดยมีการเชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด 
ผลการปฏบิตังิาน (KPIs) และมกีารเปรยีบเทยีบโครงสร้างผลตอบแทน
กบัตลาดทีค่รอบคลมุเงนิเดอืน (Salary) ผลตอบแทนจงูใจ (Incentive 
Pay) และผลประโยชน์เก้ือกูลอ่ืน (Fringe Benefits) มีการปฏิบัติ
ตามกฎหมายหรือข้อบังคับ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม มีกลไกหรือ
กระบวนการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติขององค์กร รวมถึงมีการน�าความเห็น  
และความต้องการของพนักงานมาใช้ประโยชน์ในการออกแบบแนว 
ทางการพัฒนาการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ทั้งในรูป 
ตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน ที่พนักงานพึงได้รับจากบริษัท ไม่ว่าจะเป็น 
ในด้านเศรษฐกจิ ด้านสขุภาพ ด้านความมัน่คงในอาชพี มหีลักประกนั 
ที่แน่นอนในการด�าเนินชีวิต ด้านความปลอดภัย ด้านการศึกษา  
ด้านนันทนาการ หรือได้รับประโยชน์อ่ืนใดนอกเหนือจากเงินเดือน
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ภาคอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างหดตัวเมื่อเทียบกับระยะเดียวกัน
ของปีก่อนและไตรมาสก่อน จากมาตรการปิดแคมป์คนงานก่อสร้างใน
พื้นที่สีแดงเข้ม แม้จะผ่อนคลายให้กลับมาด�าเนินการได้ภายใต้เงื่อนไข
ที่ก�าหนด แต่โดยรวมยังส่งผลให้การส่งมอบงานล่าช้า ขณะเดียวกัน 
ผู้ประกอบการต้องแบกรับภาระต้นทุนที่เพ่ิมสูงข้ึนจากทั้งราคาวัสดุ
ก่อสร้าง อาทิ เหล็กและทองแดงที่เพิ่มขึ้นมาก รวมถึงค่าใช้จ่ายด้าน
สาธารณสุขท่ีสูงขึ้นตามมาตรการควบคุมที่เข้มงวดข้ึนส่งผลกระทบ 
โดยตรงต่อสภาพคล่องของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการ 
ขนาดกลางและเล็ก ส�าหรับปริมาณงานก่อสร้างใหม่ปรับลดลง  
ทั้งโครงการภาครัฐท่ีเป ิดประมูลใหม่และการเปิดตัวโครงการ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยของภาคเอกชนที่ชะลอออกไปตาม
ก�าลังซื้อท่ีอ่อนแอและความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อของ
สถาบันการเงิน ทั้งต่อผู้บริโภคและผู้พัฒนาโครงการ อย่างไรก็ดี ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์มีสัญญาณที่ดีขึ้นเล็กน้อยส�าหรับโครงการในเขตเมือง 
ที่เห็นลูกค้าทยอยกลับมาเยี่ยมชมโครงการมากขึ้นหลังผ่อนคลาย
มาตรการล็อกดาวน์

แนวโน้มและปัจจัยท่ีจะส่งผลกระทบ 
ต่อภาคธุรกิจ
ภาพรวมธุรกจิอสังหารมิทรพัย์ในรอบ 6 เดอืนแรกของปี 2564 ทีผ่่านมา  
(เดือนมกราคมถึงมิถุนายน) หากประเมินสถานการณ์แล้ว ผลจาก 
การระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ยงัคงเป็นวกิฤตใหญ่ทีส่่งผลกระทบ 
ต่อภาคธุรกิจอสังหาฯ ต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน และ 
แม้ว่าเดือนกันยายน 2564 ตัวเลขผู้ติดเช้ือเร่ิมปรับตัวลดลงต�่ากว่า 
20,000 คนต่อวัน แต่ยอดผู้เสียชีวิตยังอยู่ระดับสูง ก็ยังคงเป็นสิ่งที่
ภาคธุรกิจและประชาชนในประเทศไทยมีความกังวลต่อสถานการณ์
การระบาดอยู่ ประกอบกบัความเปราะบางของเศรษฐกิจประเทศไทย
ท่ีคาดว่าปีนี้จะติดลบ เป็นเรื่องที่ท้าทายต่อนโยบายของภาครัฐ 
ในการใช้นโยบายการเงินคลังและการเงินในการกระตุ้นการบริโภค 
ภายในประเทศ ล่าสุดคณะรัฐมนตรีได้ไฟเขียวในการคงจัดเก็บภาษี
มูลค่าเพิ่ม (VAT) ที่ร้อยละ 7 ต่อไปถึงสิ้นปี 2566

อย่างไรก็ดี ภาคอสังหาฯ โดยเฉพาะในกลุ่มที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย มีสัดส่วนของผู้ประกอบการและมีส่วนแบ่งตลาด 
อสงัหาฯ มากทีสุ่ด ยงัคงต้องขบัเคลือ่นธรุกจิเพือ่สะท้อนผลประกอบการ 
ให้ผู ้ถือหุ้นท่ามกลางวิกฤตโควิด หากมองใน 6 เดือนแรกของปีนี้  

จะเห็นได้ว่า โดยภาพรวมของ บริษัทอสังหาฯ ในตลาดหุ้นแล้ว 
รายได้รวม รายได้รวมจากการขายอสังหาฯ ก�าไรสุทธิ ชะลอตัว  
ขณะทีต้่นทนุและภาระหนีเ้พิม่สงูขึน้ เนือ่งจากผูป้ระกอบการ ได้มกีาร 
ออกหุ้น และขอวงเงินจากสถาบันการเงิน เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน
และเสริมสภาพคล่อง ส่งผลให้หนี้สินต่อทุน (D/E) อยู่ในระดับที่ต้อง
เฝ้าระวัง โดยย้อนมาดูถึงผลประกอบการอสังหาฯ จาก 36 บริษัท 
(ตามข้อมูลของ LPN WISDOM บริษัทวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ในเครือ LPN) ระบุว่า ในไตรมาส 2 (เดือนเมษายนถึงมิถุนายน)  
มีรายได้รวม 73,726.39 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -5.66 แต่รายได ้
รวม 6 เดือนแรกของปี 2564 ท�าไปได้ 150,293.65 ล้านบาท  
+ร้อยละ 5 (เม่ือเทียบกับฐานต�่าในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา)  
ก�าไรสุทธิงวดครึ่งปี ถือว่าเซอร์ไพรส์ ท�าได้ถึง 17,817 ล้านบาท  
เพิ่มขึ้น +ร้อยละ 41.20 และที่ส�าคัญอัตราก�าไรสุทธิของ 36  
บริษัทอสังหาฯ อยู่ที่ร้อยละ 11.85 ซึ่งยังอยู่ในระดับที่พอใจ ถึงแม้ว่า
ในช่วงที่ผ่านมาผูป้ระกอบการทกุค่ายจะเน้นกลยุทธ์ “สงครามราคา” 
มอบส่วนลดตั้งแต่ 2 แสนบาทไปจนเกินกว่าหลักล้านบาท (แล้วแต่
ประเภทของสินค้า) รวมถึงลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ซื้อ เพื่อกระตุ้น
ให้เกดิการตดัสนิใจซือ้ทีอ่ยูอ่าศยัเรว็ขึน้ และจงูใจในการโอนกรรมสทิธิ์
ที่อยู่อาศัยให้ทันกับมาตรการ อสังหาฯ ที่จะสิ้นสุดสิ้นปี 2564 ซึ่งจะ 
ส่งผลดีในการระบายสินค้าคงค้างของผู ้ประกอบการให้ลดลง 
อย่างต่อเนื่อง ท�าให้ภาระที่ต้องแบกสต๊อกลดลง ซ่ึงมีผลในเรื่อง 
ค่าใช้จ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลงเช่นกัน แม้ว่าตอนนี้ภาครัฐ 
จะมีการลดการจัดเก็บภาษีลงบางส่วนก็ตาม

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2564 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.2 ปรับตัว 
ดีขึ้นอย่างช้า ๆ จากการลดลงร้อยละ 6.1 ในปี 2563 อัตราเงินเฟ้อ
อยู่ที่ร้อยละ 1.2 และบัญชีเดินสะพัดขาดดุลร้อยละ 2.5 ของ GDP

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2565 คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ  
3.5 - 4.5 โดยมปัีจจยัสนบัสนนุจาก (1) การฟ้ืนตวัของอปุสงค์ในประเทศ
และภาคการผลิตตามสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ท่ีมี 
แนวโน้มคลี่คลายลงตามล�าดับ (2) การฟื้นตัวอย่างช้า ๆ ของภาค 
ท่องเทีย่วระหว่างประเทศ ภายใต้นโยบายการเปิดประเทศของภาครฐั  
(3) การขยายตัวในเกณฑ์ดีของการส่งออกสินค้า (4) การขับเคลื่อน 
จากการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ และ (5) ฐานการขยายตัวที่ยัง
อยู่ในระดับต�่า ทั้งนี้คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปดอลลาร์ สรอ. 
จะขยายตัวร้อยละ 4.9 การอุปโภคบริโภค และการลงทุนภาคเอกชน
ขยายตัวร้อยละ 4.3 และร้อยละ 4.2 ตามล�าดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไป  
เฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ 0.9 - 1.9 และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 
ร้อยละ 1.0 ของ GDP

ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มในอนาคต
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การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อยุทธศาสตร์องค์กรจากการ
วเิคราะห์ความเสีย่งทัง้ 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ความเสีย่งด้านกลยทุธ์ 
(Strategic Risk) 2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operation Risk)  

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ขององค์กร

3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) และ 4) ความเสี่ยง 
ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) พบว่า  
ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์องค์กร ดังนี้

ความเสี่ยง ยุทธศาสตร์ ปัจจัยเสี่ยง

กลยุทธ์  
(Strategic Risk)

ย1. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินภาครัฐ

S1 บริหารทรัพย์สินเพื่อเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ไม่ได้ตามเป้าหมาย

ปฏิบัติการ  
(Operation Risk)

ย1. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินภาครัฐ

ย2. ยกระดับการให้บริการลูกค้าและการ 
ตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเชิงรุก

ย4. ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรเพื่อ
สนับสนุนยุทธศาสตร์และเกณฑ์ Enablers

ย3. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่หลากหลาย 
(Multi-Skill)

O1 พื้นที่เช่าต�่ากว่าความคาดหวัง

O2 การบริหารความสัมพันธ์ของลูกค้า 
แต่ละกลุ่มลูกค้าส�าคัญ

O3 การสื่อสารประชาสัมพันธ์และสร้าง 
ภาพลักษณ์องค์กรเชิงรุก

O4 ผลการด�าเนินงานไม่ครบตามมาตรฐาน 
สิ่งแวดล้อม (ด้านทรัพยากรน�้า)

O5 การพัฒนาการบริการโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (Online Service)

O6 การบริหารจัดการด้านนวัตกรรม  
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

O7 ความพร้อมของบุคลากรในการ 
ปรับเข้าสู่ระบบการประเมินผลใหม่

O8 การหยุดชะงักในการด�าเนินธุรกิจ/โครงการ/
กระบวนการ (ทั้งกรณีเกิดเหตุขัดข้อง  
จราจล และเกิดเหตุการณ์วิกฤต)

O9 การพัฒนาบุคลากรไม่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงขององค์กร  
(รองรับการเติบโต/ภารกิจใหม่)

ด้านการเงิน  
(Financial Risk)

ย5. บริหารจัดการทางการเงินด้วยรูปแบบ 
เครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสม

F1 ผลประกอบการมีแนวโน้มลดลง

ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ  
ข้อบังคับ  

(Compliance Risk)

ย6. ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล C1 การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด 
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การก�ากับดูแลกิจการ
Corporate Governance 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ธพส.
โครงสร้างและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ธพส. 

ตามข้อบงัคบัของบรษิทัธนารกัษ์พฒันาสนิทรพัย์ จ�ากดั และฉบบัแก้ไข 
เพ่ิมเตมิ ข้อ 8 คณะกรรมการของบรษิทัจะมจี�านวนเท่าใด ให้ทีป่ระชมุ 
ใหญ่ผู ้ถือหุ ้นเป็นผู ้ก�าหนด ข้อ 10 ถ้าต�าแหน่งกรรมการว่างลง 
เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการจะเลือก
บคุคลซึง่มคีณุสมบตัแิละไม่มลัีกษณะต้องห้ามทีก่ฎหมายก�าหนดข้ึนแทน 
ก็ได้ แต่ให้มีเวลาอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงเท่าก�าหนดเวลาที่กรรมการ 
ผู้ออกไปนั้นจะอยู่ได้ และข้อ 13 ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการ 
คนหนึง่เป็นประธานกรรมการ และหากเหน็สมควรจะเลอืกตัง้กรรมการ 
อีกคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้

คณะกรรมการ ธพส. ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบญัญตัคิณุสมบตัมิาตรฐานส�าหรบักรรมการ
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการ ธพส. มีจ�านวน 11 คน 
ประกอบด้วยกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง 4 คน กรรมการอิสระ  
6 คน กรรมการและเลขานุการ 1 คน (กรรมการผู้จัดการ) ซึ่งจ�านวน
กรรมการอิสระเป็นไปตามหลักการและแนวทางการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 ของส�านักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ โดยกรรมการทั้งหมดเป็นกรรมการในบัญชี 
รายชือ่กรรมการรฐัวสิาหกจิทีก่ระทรวงการคลงัจดัท�าขึน้ จ�านวน 9 คน

ล�าดับ รายช่ือกรรมการ ระยะเวลาด�ารงต�าแหน่ง ต�าแหน่ง

1 นายประภาศ คงเอียด  
ผู้แทนกระทรวงการคลัง 
บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ

27 ตุลาคม 2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

2 นางอุษามาศ ร่วมใจ  
ผู้แทนกระทรวงการคลัง 
บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ

29 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ

3 นางบุษกร ปราบณศักดิ์  
ผู้แทนกระทรวงการคลัง 
บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ

29 กรกฎาคม 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ

4 นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล 
ผู้แทนกระทรวงการคลัง

24 กุมภาพันธ์ 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ

5 นายทวารัฐ สูตะบุตร  
บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ

30 พฤษภาคม 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ

6 นายชลัช ชินธรรมมิตร์  
บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ

29 กรกฎาคม 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ

7 นายปกรณ์ อาภาพันธุ ์
บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ

27 เมษายน 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ

8 นางศิริพร นพวัฒนพงศ์ 18 มิถุนายน 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ

9 นางสิรินทร์ แดงไชยวัฒน์  
บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ

29 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ

10 นายเสรี นนทสูติ  
บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ

6 พฤษภาคม 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ

11 นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท  
บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ

5 มีนาคม 2562 - ปัจจุบัน กรรมการและเลขานุการ

12 นายยุทธนา หยิมการุณ  
ผู้แทนกระทรวงการคลัง 
บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ

25 ตุลาคม 2562 - 1 ตุลาคม 2564 กรรมการ  
เกษียณอายุ 30 ก.ย. 2564

13 นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล  
บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ

17 พฤศจิกายน - 28 เมษายน 2564 กรรมการ  
ครบวาระ 28 เม.ย. 2564
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อ�านาจหน้าที่

คณะกรรมการ ธพส. มีอ�านาจหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และให้รวมถึงอ�านาจหน้าที่    
ดังนี้ 

• ก�าหนดทิศทางธุรกิจของบริษัท
• อนุมัติแผนธุรกิจของบริษัท
• ก�าหนดแผนการลงทุนและการจัดหาเงินลงทุน
• ควบคุมการปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ
• ดูแลจัดการและบริหารงานของบริษัทให้ได้ผลดีที่สุด

การประชุมและค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการ ธพส.

คณะกรรมการตระหนกัถงึความส�าคญัของการประชมุทีม่กีารวางแผน
ไว้อย่างรอบคอบ การได้รับข้อมูลที่ส�าคัญอย่างถูกต้องทันกาล เพื่อใช้ 
ประกอบการตัดสินใจในประเด็นต่าง ๆ มีผลต่อการด�าเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการก�าหนดการประชุมไว้ล่วง
หน้าตลอดปี ก�าหนดประชุมเดือนละหนึ่งครั้ง และอาจจัดให้มีประชุม 
วาระพิเศษตามความเหมาะสม

ในปี 2564 มีการประชุมคณะกรรมการ ธพส. จ�านวน 13 ครั้ง และ
ประชมุเชงิปฏบิตักิารคณะกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู เพือ่ก�าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และก�าหนดกรอบทิศทางการด�าเนินงาน 
ปี 2565 - 2570 จ�านวน 1 ครัง้ มส่ีวนร่วมในการแสดงความคดิเหน็หรอื
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่องค์กรในเรื่องเพื่อพิจารณาและเรื่อง
เพื่อทราบ ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินและไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน  
อย่างสม�่าเสมอ นอกจากน้ียังมีการเชิญผู้บริหารระดับรองกรรมการ 
ผู้จัดการเข้าประชุมด้วย เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
ของคณะกรรมการและรับนโยบายโดยตรง เพ่ือจะได้สามารถน�าไป 
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว โดยจัดส่งเอกสารการประชุมให้
กรรมการล่วงหน้าก่อนการประชมุ คณะกรรมการได้เข้าร่วมการประชมุ 
ตามเกณฑ์ท่ีก�าหนด และในการประชุม กรรมการที่อาจจะมีความ
เกีย่วข้องหรอืมส่ีวนได้ส่วนเสยีในวาระการประชมุใดจะต้องงดออกเสยีง  
งดให้ความเห็นในวาระการประชุมนั้น หรือออกจากห้องประชุม

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ธพส.

ธพส. ได้ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย  
ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
ใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2564 เมือ่วนัพธุที ่28 เมษายน พ.ศ. 2564  
มีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือน

• ประธานกรรมการ เดือนละ 16,000 บาท
• กรรมการ เดือนละ 8,000 บาท

ทัง้นี ้ในกรณทีีก่รรมการด�ารงต�าแหน่งไม่เตม็เดอืน ให้จ่ายค่าตอบแทน
รายเดือนตามสัดส่วนระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่ง

2. เบี้ยประชุมกรรมการ

• ประธานกรรมการ เดือนละ 20,000 บาท
• กรรมการ เดือนละ 16,000 บาท

โดยค่าเบี้ยประชุมจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเป็นรายครั้ง 
เดอืนละ 1 ครัง้ ทัง้นี ้ในกรณมีเีหตสุมควรอาจพจิารณาจ่ายเบีย้ประชมุ 
ได้เกินกว่า 1 ครั้งต่อเดือน แต่ต้องไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี

ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ  ท่ีแต่งตั้ง 
โดยคณะกรรมการ ธพส. 

กรรมการ ธพส. ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการชุดย่อย/ 
คณะอนกุรรมการ/คณะท�างานอืน่ ทีแ่ต่งตัง้โดยบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย 
ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ให้ได้รับ 
เบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง ในอัตรา 0.5 เท่าของเบี้ยประชุมกรรมการ
รัฐวิสาหกิจตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด โดยให้ถือปฏิบัติตามมติ 
คณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่24 เมษายน พ.ศ.  2562 ทัง้นี ้ให้กรรมการ ธพส.  
ได้รบัเบีย้ประชมุคณะกรรมการชดุย่อย/คณะอนกุรรมการ/คณะท�างาน 
อืน่ รวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน 
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โบนัสกรรมการ ธพส. ประจ�าปี 2564 จากผลการด�าเนินงาน ประจ�าปี 2563

ฐานการค�านวนโบนัสเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก�าหนด ตามระบบแรงจูงใจในส่วนของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินตามระบบประเมิน
ผลการด�าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ดังนี้

ระดับผลงาน (คะแนน) จ�านวนโบนัสที่กรรมการได้รับ (บาท/คน/ปี)

5.00 (ดีเยี่ยม) ฐาน + 100% ของฐาน

4.50 ฐาน + 75% ของฐาน

4.00 (ดีมาก) ฐาน + 50% ของฐาน

3.50 ฐาน + 25% ของฐาน

3.00 (ดี) ฐาน

2.50 ฐาน - 25% ของฐาน

2.00 (พอใช้) ฐาน - 50% ของฐาน

1.50 ไม่มีโบนัส

1.00 (ปรับปรุง) ไม่มีโบนัส

หมายเหตุ
1. ฐาน หมายถึง วงเงินร้อยละ 3 ของก�าไรสุทธิเพื่อจัดสรรโบนัส แต่ไม่เกินคนละ 60,000 บาทต่อปี ถ้ามีก�าไรสุทธิตั้งแต่ 100 ล้านบาท - 13,000 

ล้านบาท ให้ได้รับโบนัสเพิ่มอีกคนละ 65,000 - 130,000 บาทต่อปี ตามระดับของผลก�าไร และถ้าก�าไรสุทธิเพิ่มขึ้นอีกทุก ๆ 2,000 ล้านบาท 
ได้รับโบนัสเพิ่มอีกคนละ 10,000 บาท

2. ประธานกรรมการได้รับโบนัสสูงกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 25
3. โบนัสกรรมการค�านวณตามระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่งและการเข้าร่วมประชุม

• ขาดการประชุมเกินกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน ให้จ่ายโบนัสลดลง 25%
• ขาดการประชุมเกินกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 9 เดือน ให้จ่ายโบนัสลดลง 50%
• ขาดการประชุมเกินกว่า 9 เดือนขึ้นไป ให้จ่ายโบนัสลดลง 75%

คณะกรรมการ ธพส. และอดีตกรรมการ ธพส. ได้รับโบนัสรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 988,112.49 บาท

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2564 
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รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ธพส. ประจ�าปี 2564

ล�าดับ ชื่อ - นามสกุล

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม 
เข้า

ประชุม

ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละการ 

เข้าร่วมประชุม1/2564 2/2564 3/2564 4/2564 5/2564 6/2564 7/2564 8/2564 9/2564 11/2564 12/2564 13/2564

1 นายยุทธนา หยิมการุณ          เกษียณอายุ เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 64 10 100.00

2 นายประภาศ คงเอียด แต่งตั้ง มีผลเมื่อวันที่ 27 ต.ค. 64    3 100.00

3 นางอุษามาศ ร่วมใจ             12 92.31

4 นางบุษกร ปราบณศักดิ์             13 100.00

5 นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล

แต่งตั้ง 
มีผล 

เมื่อวันที่ 
24 ก.พ. 

64

           12 100.00

6 นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล     ครบวาระ มีผลเมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2564 3 75.00

7 นายทวารัฐ สูตะบุตร             13 100.00

8 นายชลัช ชินธรรมมิตร์             12 92.31

9 นายปกรณ์ อาภาพันธุ์             13 100.00

10 นางศิริพร นพวัฒนพงศ์             12 92.31

11 นางสิรินทร์ แดงไชยวัฒน์             13 100.00

12 นายเสรี นนทสูติ แต่งตั้ง มีผลเมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2564         9 100.00

13 นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท             13 100.00

รวม 10 9 10 11 11 11 10 11 11 11 11 11 96.30

จ�านวนกรรมการทั้งหมด 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
รวมเฉลี่ย

100.00 81.82 90.91 100.00 100.00 100.00 90.91 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 97.20

 กรรมการมาประชุม  กรรมการไม่มาประชุม
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การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ธพส. ประจ�าปี 2564

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ธพส. ประจ�าปี 2564 (จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จ�านวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด) สรุปได้ดังนี้

ชื่อ - สกุล คณะกรรมการ 
 ธพส.

คณะกรรมการ 
บริหาร

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหารทรัพยากร

บุคคล

คณะกรรมการ
บริหาร 

ความเสี่ยง

คณะกรรมการ 
ก�ากับดูแล 

กิจการและความ
รับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
บริหารจัดการ 

สารสนเทศ 
และการสื่อสาร

คณะกรรมการ 
กิจการสัมพันธ์ 

คณะกรรมการ
ประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 
และพิจารณา 
ค่าตอบแทน 

ของกรรมการ 
ผู้จัดการ 

คณะกรรมการ
กฎหมาย

(ประชุม 13 ครั้ง) (ประชุม 13 ครั้ง)  (ประชุม 5 ครั้ง) (ประชุม 6 ครั้ง) (ประชุม 4 ครั้ง) (ประชุม 5 ครั้ง) (ประชุม 6 ครั้ง) (ประชุม 12 ครั้ง) (ประชุม 5 ครั้ง) (ประชุม 2 ครั้ง)

1. นายยุทธนา หยิมการุณ *10/10

2. นายประภาศ คงเอียด *3/3

3. นางอุษามาศ ร่วมใจ 12/13 13/13 6/6

4. นางบุษกร ปราบณศักดิ์ 13/13 8/8 *12/12

5. นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล 12/12 *3/3 4/4

6. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล 3/4 *1/1

7. นายทวารัฐ สูตะบุตร 13/13 *12/12 *6/6 5/5

8. นายชลัช ชินธรรมมิตร์ 12/13 *5/5

9. นายปกรณ์ อาภาพันธุ์ 13/13 12/13 *6/6 *5/5

10. นางศิริพร นพวัฒนพงศ์ 12/13 2/2 *5/5 5/5

11. นางสิรินทร์ แดงไชยวัฒน์ 13/13 5/5 1/1

12. นายเสรี นนทสูติ 9/9 3/3 *2/2

13. นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท 13/13 13/13 6/6 4/4 5/5 6/6 2/2

หมายเหตุ * ประธานกรรมการแต่ละคณะ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2564 
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การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดย่อยของบุคคลภายนอก ประจ�าปี 2564

การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการชดุย่อยของบคุคลภายนอก ประจ�าปี 2564 (จ�านวนครัง้ทีเ่ข้าร่วมประชมุ/จ�านวนครัง้ทีป่ระชมุทัง้หมด) สรปุได้ดงันี้

ชื่อ - สกุล

คณะกรรมการ 
บริหารทรัพยากร

บุคคล

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการ 
ก�ากับดูแลกิจการและ 

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
บริหารจัดการ 

สารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

คณะกรรมการ 
กฎหมาย

(ประชุม 6 ครั้ง) (ประชุม 4 คร้ัง) (ประชุม 5 คร้ัง) (ประชุม 6 คร้ัง) (ประชุม 2 คร้ัง)

1. นางกรศิริ พิณรัตน์ 6/6

2. นางสาวสายพิรุณ เพิ่มพูล 1/1

3. นายศิรัส ปุษยะนาวิน 3/3

4. นายฤชา วราทร 3/3

5. นายเอกก์ ภทรธนกุล 4/5

6. นางอนงค์ลักษณ์ เตยะราชกุล 5/5

7. นายพรเทพ อนุสสรนิติสาร 6/6

8. นางสาวธิดารัช ธนภรรคภวิน 4/6

9. นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ 2/2

10. นายเพิ่มสิน วิชิตนาค 2/2

สรุปค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยของบุคคลภายนอก ประจ�าปี 2564

ชื่อ - สกุล คณะกรรมการ 
บริหารทรัพยากร

บุคคล

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการ 
ก�ากับดูแลกิจการ

และความรบัผดิชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
บริหารจัดการ 

สารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

คณะกรรมการ 
กฎหมาย

รวม

(ประชุม 6 ครั้ง) (ประชุม 4 คร้ัง) (ประชุม 5 คร้ัง) (ประชุม 6 คร้ัง) (ประชุม 2 คร้ัง)

1. นางกรศิริ พิณรัตน์  48,000.00  48,000.00 

2. นางสาวสายพิรุณ เพิ่มพูล  8,000.00  8,000.00 

3. นายศิรัส ปุษยะนาวิน  24,000.00  24,000.00 

4. นายฤชา วราทร  24,000.00  24,000.00 

5. นายเอกก์ ภทรธนกุล  32,000.00  32,000.00 

6. นางอนงค์ลักษณ์ เตยะราชกุล  40,000.00  40,000.00 

7. นายพรเทพ อนุสสรนิติสาร  48,000.00  48,000.00 

8. นางสาวธิดารัช ธนภรรคภวิน  32,000.00  32,000.00 

9. นางญาใจ พัฒนวสุขวสันต์  16,000.00  16,000.00 

10. นายเพิ่มสิน วิชิตนาค  16,000.00  16,000.00 

รวม  48,000.00  56,000.00  72,000.00 80,000.00 32,000.00  288,000.00 

การพัฒนากรรมการและการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ธพส.
นโยบายการพัฒนากรรมการ 

การจดัให้มกีารสร้างความรูค้วามเข้าใจทกุครัง้ทีม่กีารแต่งตัง้กรรมการ
ใหม่ และมอบเอกสารคูม่อืกรรมการและข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการใหม่ รวมถงึชีแ้จงและบรรยายลกัษณะธรุกจิ 
และแนวทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่

การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมความรู้ความสามารถ
ของคณะกรรมการ ธพส. ทั้งทางด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ ๆ   
ที่ ธพส. จะน�ามาปรับใช้พัฒนา รวมถึงส่งเสริมให้ ธพส. มีการก�ากับ 
ดแูลกจิการทีด่แีละมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม ซึง่รปูแบบของกจิกรรม
ส่งเสริมความรู้ความสามารถ เช่น การอบรม ดูงาน เข้าร่วมสัมนา  
การเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน 

เพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถของคณะกรรมการ ให้กรรมการ 
น�าประโยชน์จากความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการก�ากับดูแล ธพส. 
เพ่ิมความเป็นมอือาชีพให้กรรมการ สามารถสร้างมลูค่าเพิม่และผลกัดนั 
ให้องค์กรเข้าสู่มาตรฐานสากล

การพัฒนากรรมการ

ธพส. มีการส่งเสริมความรู้ความสามารถของคณะกรรมการหลาย 
รูปแบบ เพื่อเพิ่มพูนมุมมองความรู้ที่เก่ียวข้องกับบทบาทหน้าท่ีของ
การเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2564 
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•	 การปฐมนิเทศกรรมการ (Directors Orientation)

ธพส. ได้จดัให้มกีารปฐมนเิทศส�าหรบักรรมการทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ใหม่ 
ในรปูแบบของการบรรยายสรปุโดยผูบ้รหิารระดบัสงู ได้แก่ กรรมการ 
ผู ้จัดการ รองกรรมการผู ้จัดการ ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการ และ 
ผู้อ�านวยการฝ่าย โดยบรรยายเกี่ยวกับ

• ความเป็นมาของบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด
• ภาพรวมภารกิจ โครงการส�าคัญของ ธพส.
• แผนงาน ผลการด�าเนนิงานทีผ่่านมา และระบบประเมนิผลองค์กร
• ผลประกอบการและฐานะทางการเงิน
• เรื่องเกี่ยวกับกรรมการ

ซึ่งในระหว่างการบรรยายได้เปิดโอกาสให้กรรมการซักถามและ 
ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด�าเนินงานเพ่ิมเติม พร้อมท้ังจัดเตรียม
ข้อมูลเอกสารประกอบการปฐมนิเทศและคู่มือส�าคัญส�าหรับการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ธพส. เช่น คู่มือกรรมการ คู่มือการ 
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี และแนวทางการปฏิบัติการด�าเนินงานของ
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจในรัฐวิสาหกิจ ปี 2562 อย่างมีประสิทธิผล 
(Guidelines on Effective Function of the Board of Directors  
of State-Owned Enterprise) ของส�านกังานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ เพื่อให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้รับทราบข้อมูล 
ท่ีส�าคญัเกีย่วกบัการด�าเนนิธรุกจิและการด�าเนนิงานของ ธพส. ขอบเขต
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อประกอบการ 
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ธพส. ทั้งน้ีได้จัดเตรียมและน�าส่งเอกสารที่
เกี่ยวข้องให้กรรมการล่วงหน้าก่อนการปฐมนิเทศ 

ในปี 2564 มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ จ�านวน 3 คน

รายนามกรรมการ วัน-เดือน-ปี

นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล 31 มีนาคม 2564

นายเสรี นนทสูติ 25 พฤษภาคม 2564

นายประภาศ คงเอียด 27 ตุลาคม 2564

การอบรม/สัมมนา/ดูงาน/เข้าร่วมกิจกรรมของกรรมการ

ธพส. ได้จัดให้มีการส่งเสริมความรู้ของคณะกรรมการอย่างสม�่าเสมอ 
ครอบคลมุทัง้การอบรม การสมัมนา การศกึษาดงูาน และการเยีย่มชม
กิจการเพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถ สมรรถนะ รวมถึงเสริมสร้าง 
มุมมองใหม่ ๆ ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านธรรมาภิบาล การบริหาร 
ความเสี่ยงเทคโนโลยี นวัตกรรม ในการก�ากับดูแลกิจการให้ ธพส. 
สามารถบรรลุเป้าหมายตามภารกิจที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดย ธพส. ได้จัดส่งข้อมูลการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ 
ที่มีการอบรมอย่างต่อเนื่องให้แก่กรรมการ ธพส. พิจารณาจัดสรร
เวลาล่วงหน้า และก�าหนดให้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่สอดคล้อง
กับบทบาทหน้าที่ตามที่กรรมการแต่ละท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
กรรมการในชุดย่อยต่าง ๆ ในสถาบันที่มีชื่อเสียงและได้รับมาตรฐาน 
เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institution 
of Directors : IOD) หรือหลักสูตรอื่น ๆ ที่มีความส�าคัญและจ�าเป็น 
ในการก�ากับดูแลกิจการในยุคปัจจุบัน โดยในปี 2564 ธพส.  
ได้ส่งเสริมให้คณะกรรมการเข้ารับการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/ 
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

ล�าดับ หลักสูตรอบรม/กิจกรรม รายชื่อกรรมการ

1 หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience program (ITG) รุ่น 16/2021 นางอุษามาศ ร่วมใจ

2 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 305/2021 นางอุษามาศ ร่วมใจ

3 หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 44/2021 นางอุษามาศ ร่วมใจ

4 หลักสูตร Sustainable Finance University, Cambridge, the United States of America นายทวารัฐ สูตะบุตร

5 หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 41/2021 นางสิรินทร์ แดงไชยวัฒน์

6 หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 48/2021 นางสิรินทร์ แดงไชยวัฒน์

7 หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience program (ITG) รุ่น 17/2021 นายเสรี นนทสูติ

8 กิจกรรม DAD CG Day 2021 (25 มิ.ย. 64) นายยุทธนา หยิมการุณ
นางอุษามาศ ร่วมใจ
นางบุษกร ปราบณศักดิ์
นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล
นายชลัช ชินธรรมมิตร์
นางศิริพร นพวัฒนพงค์
นางสิรินทร์ แดงไชยวัฒน์
นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท

9 กฐินพระราชทาน ธพส. ประจ�าปี 2564 (8 พ.ย. 64) นางอุษามาศ ร่วมใจ
นางบุษกร ปราบณศักดิ์
นายปกรณ์ อาภาพันธุ์
นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท

บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ ธพส.

คณะกรรมการ ธพส. ได้จัดให้มีการประเมินตนเอง เพื่อช่วยให ้
คณะกรรมการได้มีโอกาสทบทวนบทบาทหน้าที่และการปฏิบัติงาน 
ที่ผ่านมา รวมถึงปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในระหว่างปี ซึ่งเป็นไปตาม 
หลกัการและแนวทางการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ใีนรฐัวสิาหกจิ พ.ศ. 2562  
และแนวทางปฏบิตั ิโดยในปี 2564 คณะกรรมการ ธพส. มกีารประเมนิ
ตนเอง จ�านวน 1 ครั้ง ประกอบด้วย

การประเมินตนเองของกรรมการ (รายบุคคล) มีหัวข้อในการประเมิน 
5 หมวด ได้แก่ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ  
การประชุมของกรรมการ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  
ความคดิเชงิกลยทุธ์ การมส่ีวนร่วมกบัคณะกรรมการ และความคดิเหน็ 
และข้อเสนอแนะ ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ประสิทธิภาพดีเยี่ยม

การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ (รายคณะ) มหีวัข้อการประเมนิ 
4 หมวด ได้แก่ นโยบายคณะกรรมการ การปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการ 
การพัฒนาตนเอง ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และความคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะ ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ประสิทธิภาพดีเยี่ยม 

คณะกรรมการ ธพส. ได้พิจารณาการประเมินตนเอง ปี 2564 ร่วมกัน  
และได้มีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งก�าหนดแนวทางในการ
ปรับปรุง พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ แนวทาง 
การปฏบัิตหิน้าท่ีของกรรมการ รวมทัง้แนวทางในการจดัท�าแผนพฒันา 
ศักยภาพของกรรมการ ธพส. เพ่ือน�าไปสู่การก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
ให้มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและความโปร่งใส

ธพส. ได้ให้ความส�าคญักบัการเปิดเผยข้อมลู เพือ่ให้ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี 
รับทราบข้อมูลในด้านต่าง ๆ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั่วถึง  
และทนัเวลา ผ่านช่องทางต่าง ๆ  ทัง้ภายในและภายนอก ตามพระราช
บญัญตัข้ิอมลูข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ทัง้นี ้ทีผ่่านมา ธพส.  
ได้น�าเสนอข้อมลูในด้านต่าง ๆ  ผ่านช่องทางอเิลก็ทรอนกิส์ ทางเวบ็ไซต์
บรษิทั (www.dad.co.th) เวบ็ไซต์ศนูย์ราชการ (www.government 
complex.com) Facebook Government Complex  
ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center 
0 2142 2233) แอปพลิเคชัน (GovComplex) สื่อสิ่งพิมพ์/ 
สื่อสาธารณะ และรายงานประจ�าปีของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการ ธพส. ได้แต่งต้ังกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ  
ความช�านาญ ตลอดจนประสบการณ์ที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการ
ชุดย่อย เพ่ือพิจารณากล่ันกรองเร่ืองส�าคัญ เพ่ือเสนอความเห็น 
ต่อคณะกรรมการ ธพส. ในปี 2564 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ชุดย่อยทั้งหมด 9 คณะ มีองค์ประกอบและอ�านาจหน้าที่ ดังนี้

รายชื่อ ต�าแหน่งในคณะกรรมการบริหาร

1. นายทวารัฐ สูตะบุตร กรรมการ ธพส. ประธานกรรมการ

2. นางอุษามาศ ร่วมใจ กรรมการ ธพส. กรรมการ

3. นางบุษกร ปราบณศักดิ์ กรรมการ ธพส. กรรมการ

4. นายปกรณ์ อาภาพันธุ์ กรรมการ ธพส. กรรมการ

5. นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ ธพส. กรรมการและเลขานุการ

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารระหว่างปี 2564

1.	 นายทวารัฐ	สูตะบุตร	ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ	ถึงวันที่	28	เมษายน	2564	และได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ	ตั้งแต่วันที่	25	พฤษภาคม	2564

2.	 นางบุษกร	ปราบณศักดิ์	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	ตั้งแต่วันที่	25	พฤษภาคม	2564

คณะกรรมการบรหิาร ก�าหนดให้มกีารประชมุอย่างน้อยเดอืนละ 1 ครัง้ โดยมอีงค์ประชมุไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวนกรรมการ และมกีารรายงาน
ผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ ธพส. เพื่อทราบและ/หรือพิจารณาทุกไตรมาส ส�าหรับปี 2564 มีการประชุมทั้งสิ้น 13 ครั้ง 

กรรมการผูจ้ดัการเป็นกรรมการและเลขานกุารคณะกรรมการบรหิาร
โดยต�าแหน่ง ในปี 2564 มีกรรมการรวมทั้งสิ้น 5 คน ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการ ธพส. เป็นผู้แต่งตั้งประธานและกรรมการบริหาร  
มีวาระการด�ารงต�าแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการ ธพส.  
โดยพิจารณาจากกรรมการ ธพส. อย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2564 
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2.3 การด�าเนินการลงทุน การท�าธุรกรรมทางการเงิน 
เพื่อการเปิดบัญชี กู ้ยืม จ�าน�า จ�านอง ค�้าประกัน  
และการอื่นใด

2.4 การจัดซื้อ จัดจ้าง สินค้าหรือบริการใด ๆ ที่มีวงเงิน 
เกิน 10 ล้านบาทขึ้นไป

2.5 การน�าทรัพย์สินของ ธพส. ออกจัดหาประโยชน์

3. น� า เสนอความ เห็นและรายงานการปฏิบั ติ ง านต ่ อ 
คณะกรรมการ ธพส. เพื่อทราบ หรือพิจารณา

4. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย

อ�านาจหน้าที่

1. พจิารณากลัน่กรองการก�าหนดทศิทาง กลยทุธ์ แผนวสิาหกจิ  
แผนปฏิบัติการประจ�าปี และงบประมาณประจ�าปี ก่อนน�า
เสนอคณะกรรมการ ธพส. เห็นชอบ

2. พิจารณากลั่นกรอง เพ่ือน�าเสนอคณะกรรมการ ธพส. 
พิจารณา

2.1 แผนธรุกจิ รายงานการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ 
ลงทุน

2.2 การเสนอแนะนโยบายด้านการพัฒนาธุรกิจและการ 
ลงทุนในโครงการต่าง ๆ

รายชื่อ ต�าแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ

1. นายชลัช ชินธรรมมิตร์ กรรมการ ธพส. ประธานกรรมการ

2. นางสิรินทร์ แดงไชยวัฒน์ กรรมการ ธพส. กรรมการ

3. นายเสรี นนทสูติ กรรมการ ธพส. กรรมการ

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการตรวจสอบระหว่างปี 2564

1.	 นายชลัช	ชินธรรมมิตร์	 ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ	ถึงวันที่	28	เมษายน	2564	และได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ	ตั้งแต่วันที่	25	พฤษภาคม	2564

2.	 นางศิริพร	นพวัฒนพงศ์	 ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ	ถึงวันที่	24	พฤษภาคม	2564

3.	 นางสิรินทร์	แดงไชยวัฒน์	 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	ตั้งแต่วันที่	25	พฤษภาคม	2564

4.	 นายเสรี	นนทสูติ	 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	ตั้งแต่วันที่	25	พฤษภาคม	2564

คณะกรรมการตรวจสอบ ก�าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ในกรณีจ�าเป็นอาจเชิญผู้บริหารสูงสุด ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลอื่น 
เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีผู้บริหารสูงสุด ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมด้วย 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการ ธพส. อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุด 
ในแต่ละไตรมาส ส�าหรับปี 2564 มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง

3. สอบทานการด�าเนนิงานของ ธพส. ในด้านต่าง ๆ  ทกุประเดน็ที่
มคีวามเสีย่งส�าคญัทีส่่งผลกระทบต่อวตัถปุระสงค์เชงิกลยทุธ์ 
รวมทัง้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงต่าง ๆ  ทีม่สีาระส�าคญั 
ต่อสภาพแวดล้อมของความเสี่ยง และมีบทบาทในการ 
สอบทานการด�าเนินงานต่าง ๆ ตามเกณฑ์ประเมินผล 
การด�าเนินงานรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) ของส�านักงาน 
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

4. สอบทานให้มีระบบงานเชิงป้องกันและเป็นประโยชน์กับ 
ฝ่ายงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ 
ปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ ธพส. เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ ธพส. เป็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ มีวาระการด�ารงต�าแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการ 
ธพส. ประกอบด้วย ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน และกรรมการ
ตรวจสอบ 2 คน ซึง่ต้องเป็นกรรมการอสิระทกุคน และอย่างน้อย 1 คน  

ต้องมคีวามรูค้วามเข้าใจและมปีระสบการณ์ด้านการบญัชหีรอืการเงนิ  
สามารถสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ และผูอ้�านวยการ 
ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยต�าแหน่ง ในปี 2564 มีกรรมการรวมทั้งสิ้น 3 คน ดังนี้

อ�านาจหน้าที่

1. สอบทานรายงานทางการเงินของ ธพส. เพื่อให้ม่ันใจว่า
รายงานทางการเงินนั้นได้จัดท�าอย่างครบถ้วนถูกต้อง 
ตามควรที่เชื่อถือได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ 
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

2. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ
ควบคุมภายในตามกรอบแนวทางการควบคุมภายใน 
(Internal Control Framework: COSO 2013)  กระบวนการ
ก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีตดิตามความคบืหน้าของกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงที่ส�าคัญ และดูแล
การด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)

บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด 
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5. สอบทานให้มีกระบวนการท�างาน การบริหารความเส่ียง  
การควบคุม การก�ากับดูแล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
การรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของข้อมลู และระบบเครอืข่าย
สื่อสารที่มีประสิทธิผลสอดคล้องตามมาตรฐานสากล

6. สอบทานการด�าเนินงานของ ธพส. ให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติ มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ 
หรือค�าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงาน

7. สอบทานให้มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดีและความเป็น
อิสระของสายงานตรวจสอบภายใน ก�ากับดูแลการพัฒนา
บุคลากรสายงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งพิจารณาความ
เพียงพอของจ�านวนและทักษะของผู ้ตรวจสอบภายใน 
ตามความเหมาะสม และรายงานผลการด�าเนนิงานเกีย่วกบัการ 
ตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ ธพส. อย่างน้อย 
ไตรมาสละ 1 ค ร้ัง รวมทั้ งประเมินการปฏิบัติ งาน 
ด้านการให้ความเชือ่มัน่ (Assurance) และการให้ค�าปรกึษา 
(Consultant) ของฝ่ายตรวจสอบภายใน อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้

8. สอบทานและอนุมัติกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายใน แผนการ
ตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ และแผนการตรวจสอบประจ�าปี 
งบประมาณ แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากร คู ่มือการ 
ปฏบิตังิานของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทัง้ก�ากบัดแูลให้การ
ปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐาน
สากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

9. สอบทานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ก�ากับดูแลให้ฝ่าย
ตรวจสอบภายในสอบทานการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ 
ของผู้ตรวจสอบภายใน และจรรยาบรรณของพนักงาน 

(Code of Conduct) ในการประพฤติและปฏิบัติหน้าที่ 
ตามความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับแนวทางธรรมาภิบาล 
(Corporate Governance)

10. ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี และ
เสนอแนะให้สอบทานหรอืตรวจสอบรายการใดทีเ่หน็ว่าจ�าเป็น 
รวมทัง้พจิารณาให้ความเหน็ชอบค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี
ต่อคณะกรรมการ ธพส.

11. พจิารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลือ่นขัน้ เลือ่นต�าแหน่ง และประเมนิ
ผลงานของผู้บริหารระดับสูงสุดของฝ่ายตรวจสอบภายใน

12. พิจารณาและสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ี 
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)  
หรอืมโีอกาสเกดิการทจุรติ (Fraud) คอร์รปัชนั (Corruption) 
ที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ ธพส.

13. รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบและค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชใีนรายงานประจ�าปี 
ของ ธพส.

14. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนด หรือคณะกรรมการ 
ธพส. มอบหมาย ซึ่ งอยู ่ภายใต ้ความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ

15. รับข้อร้องเรียนหรือรับแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing)  
โดยมีกระบวนการแจ้งเบาะแสที่เป็นอิสระ มีความน่าเชื่อถือ  
และสามารถพึ่งพิงได้ มีกระบวนการติดตามเพื่อน�าไปสู ่
ข้อเท็จจริงหรือให้ได้ข้อสรุป รวมทั้งมาตรการคุ ้มครอง 
ผูร้้องเรยีนหรือผู้แจ้งเบาะแสหรือพยานอย่างยุติธรรม

3. คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล

คณะกรรมการ ธพส. เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทรัพยากร
บุคคล จ�านวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน แต่งตั้งจากกรรมการ 
ธพส. กรรมการผู้จัดการ และ/หรอืผูท้รงคณุวฒุภิายนอก โดยมวีาระการ 
ด�ารงต�าแหน่งคราวละ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง กรรมการ

ทีพ้่นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รบัการแต่งตัง้ใหม่ได้อกี ชดุปัจจบุนั
ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ในปี 2564 มีกรรมการ 
รวมทั้งสิ้น 3 คน

รายชื่อ
ต�าแหน่งในคณะกรรมการ 
บริหารทรัพยากรบุคคล

1. นายทวารัฐ สูตะบุตร กรรมการ ธพส. ประธานกรรมการ

2. นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ ธพส. กรรมการ

3. นางกรศิริ พิณรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลระหว่างปี 2564

1.	 นายทวารัฐ	สูตะบุตร	 ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ	ถึงวันที่	28	เมษายน	2564	และได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ	ตั้งแต่วันที่	25	พฤษภาคม	2564

คณะกรรมการบรหิารทรพัยากรบคุคล ก�าหนดให้มกีารประชมุอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ โดยมอีงค์ประชมุไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวนกรรมการ 
และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ ธพส. อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ส�าหรับปี 2564 มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2564 
One report 202170  



อ�านาจหน้าที่

1. กลัน่กรองบคุคลทีส่มควรได้รบัการเสนอชือ่เป็นกรรมการใหม่ 
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ ธพส. หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว

2. ก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการ 
ธพส. และที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการก�าหนด 
ค่าตอบแทนกรรมการ

3. สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมเพื่อ 
เข้าด�ารงต�าแหน่งผู ้บริหารระดับรองกรรมการผู ้จัดการ  
และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ น�าเสนอคณะกรรมการ ธพส.  
ให้ความเห็นชอบ

4. พจิารณากลัน่กรอง ทบทวน เพือ่น�าเสนอคณะกรรมการ ธพส. 
พิจารณา
4.1 แนวทางการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ธพส.
4.2 โครงสร้างองค์กรของ ธพส.

4.3 โครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน
4.4 การปรับขึ้นเงินเดือนประจ�าปี รวมทั้งค่าตอบแทน

สวัสดิการของพนักงานและลูกจ้าง

5. ทบทวนนโยบาย แผนแม่บท และแผนปฏิบัติการด้านการ
บรหิารทนุมนษุย์ แผนแม่บทการจดัการความรูแ้ละนวตักรรม
ระยะยาวและประจ�าปี รวมทัง้สอบทานกฎบตัรเป็นประจ�าทกุปี

6. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ยกระดับ การจัดการนวัตกรรม  
รวมถงึก�าหนด ก�ากบัการด�าเนนิงานตามนโยบายการใช้ความคดิ 
สร้างสรรค์และนวัตกรรมขององค์กร

7 ติดตามผลการด�าเนินงานด้านบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์  
ด้านการจดัการความรูแ้ละนวตักรรม รายงานต่อคณะกรรมการ  
ธพส. เป็นรายไตรมาส

8. ปฏิบัติงานอื่นใดที่คณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ ธพส. เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
จ�านวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่งต้ังจากกรรมการ ธพส. กรรมการผู้
จัดการ และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 

คราวละ 2 ปี นบัตัง้แต่วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ กรรมการทีพ้่นจากต�าแหน่ง 
ตามวาระอาจได้รบัการแต่งตัง้ใหม่ได้อกี ชดุปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่งตัง้แต่
วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ในปี 2564 มีกรรมการรวมทั้งสิ้น 4 คน

รายชื่อ 
ต�าแหน่งในคณะกรรมการ 

บริหารความเสี่ยง

1. นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล กรรมการ ธพส. ประธานกรรมการ

2. นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ ธพส. กรรมการ

3. นายศิรัส ปุษยะนาวิน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ

4. นายฤชา วราทร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารความเสี่ยงระหว่างปี 2564

1.	 นางสาวสายพิรุณ	เพิ่มพูล		 ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ	ถึงวันที่	24	พฤษภาคม	2564

2.	 นางสิรินทร์	แดงไชยวัฒน์		 ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ	ถึงวันที่	24	พฤษภาคม	2564

3.	 นางจินดารัตน์	วิริยะทวีกุล		 ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ	ตั้งแต่วันที่	25	พฤษภาคม	2564

4.	 นายศิรัส	ปุษยะนาวิน		 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	ตั้งแต่วันที่	25	พฤษภาคม	2564

5.	 นายฤชา	วราทร		 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	ตั้งแต่วันที่	25	พฤษภาคม	2564

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ก�าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยมีองค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการ  
และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ ธพส. อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ส�าหรับปี 2564 มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง

อ�านาจหน้าที่

1. วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิด 
ความเส่ียงและอาจกระทบต่อการปฏิบัติภารกิจของ ธพส.  
ในทกุด้าน และก�าหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่งโดยรวม  
เพื่อป้องกัน ควบคุม และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมด 
น�าเสนอต่อคณะกรรมการ ธพส. เห็นชอบ เพื่อให้ฝ่ายบริหาร
และพนักงานน�าไปปฏิบัติ

2. ก�าหนดกลยทุธ์การบรหิารความเสีย่งให้สอดคล้องกบันโยบาย
การบรหิารความเสีย่ง และก�ากบัดแูลระบบบรหิารความเสีย่ง 
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ  
เพือ่ให้มัน่ใจว่า ธพส. มกีารระบ ุวเิคราะห์ ประเมนิและจดัการ 
ความเส่ียงให้อยู ่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ และ 
เชื่อมโยงกับระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งมีการติดตาม
ประเมนิผลการควบคมุและการจดัการความเสีย่งอย่างต่อเนือ่ง

บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด 
Dhanarak Asset Development Co., Ltd. (DAD) 71  



3. ทบทวนความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบ
บริหารความเสี่ยงและนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวม  
รวมถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติ
ตามนโยบายที่ก�าหนด ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงแก้ไขเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารความเสี่ยง
เพื่อสร้างสรรค์คุณค่าให้แก่ ธพส. รวมทั้งสอบทานกฎบัตร
เป็นประจ�าทุกปี

4. ก�ากบัดแูลการจดัท�าคูม่อืและแผนบรหิารความเสีย่ง และการ 
ทบทวนแผน รวมทั้งดูแล ติดตาม ประเมินผลการบริหาร 
ความเส่ียง ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข
เพื่อให้แผนการจัดการความเสี่ยงสอดคล้องกับนโยบาย 
และกลยุทธ์ที่ก�าหนด

5. ส ่งเสริมให้มีการสื่อสารเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง 
ทัว่ทัง้องค์กร เพือ่สร้างความตระหนกัและการร่วมรบัผดิชอบ
บริหารความเส่ียงอย่างมีประสิทธิผลและคุ้มค่า ซึ่งจะส่งผล

ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
และกิจกรรมประจ�าวันของทุกส่วนงาน

6. ก�ากับดูแลและเสนอแนะผู้บริหารความเสี่ยง (Risk owner) 
ในการด�าเนินงาน เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงประสบ 
ความส�าเร็จในระดับองค์กร ตลอดจนระดับโครงการ และ 
เป็นรากฐานในการส่งเสรมิให้องค์กรมกีารก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
ตามหลักธรรมาภิบาล

7. รายงานการด�าเนนิงานด้านบรหิารความเสีย่งต่อคณะกรรมการ  
ธพส. อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส ในกรณีที่มีเร่ืองส�าคัญ
ซึ่งกระทบต่อ ธพส. อย่างมีนัยส�าคัญต้องรายงานต่อ 
คณะกรรมการ ธพส. เพือ่พจิารณาโดยเรว็ทีส่ดุ รวมทัง้รายงาน 
ผลการด�าเนินงานในรายงานประจ�าปีของ ธพส.

8. ปฏิบัติงานอื่นใดที่คณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย

อ�านาจหน้าที่

1. ก�าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติด ้านการก�ากับดูแล 
กจิการท่ีด ีด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยี 
และลูกค้า และการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร น�าเสนอ
คณะกรรมการ ธพส. เห็นชอบ

2. พิจารณา กล่ันกรอง ทบทวนนโยบาย แผนแม่บทและแผน
ปฏบิตักิารด้านการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีด้านความรบัผดิชอบ 
ต่อสังคม ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า รวมทั้งสอบทาน
กฎบัตรเป็นประจ�าทุกปี

3. ก�ากับให้มีการจัดท�ารายงานด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  
(CG Report) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนา
ความยั่งยืนขององค์กร (GRI Report) เป็นประจ�าทุกปี

4. ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
และความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เป็น 
ที่เข้าใจทั่วทุกระดับและมีผลในทางปฏิบัติ

คณะกรรมการ ธพส. เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ 
และความรบัผิดชอบต่อสังคม จ�านวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกนิ 5 คน  
แต่งตั้งจากกรรมการ ธพส. กรรมการผู้จัดการ และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 2 ปี นับต้ังแต่วันที่ 

ได้รับการแต่งตั้ง กรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับการ
แต่งตัง้ใหม่ได้อกี ชดุปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่งตัง้แต่วนัที ่2 มถินุายน 2563 
ในปี 2564 มีกรรมการรวมทั้งสิ้น 4 คน

5. คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

5. เสนอแนะข้อก�าหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณ จริยธรรม และ 
ข้อพึงปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงาน ของ ธพส. เพื่อให้ 
การด�าเนินกิจการบรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมาย

6. ก�ากับดูแลหรือเสนอแนะให้การด�าเนินกิจการของ ธพส.  
และการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน  
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ และนโยบายด้านการก�ากบัดแูล
กิจการที่ดีและด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

7. ติดตามการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและ 
ความรับผิดชอบต่อสังคม รายงานต่อคณะกรรมการ ธพส. 
เป็นรายไตรมาส

8. ปฏิบัติงานอื่นใดที่คณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย

รายชื่อ ต�าแหน่งในคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
และความรับผิดชอบต่อสังคม

1. นางศิริพร นพวัฒนพงศ์ กรรมการ ธพส. ประธานกรรมการ

2. นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ ธพส. กรรมการ

3. นายเอกก์ ภทรธนกุล ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ

4. นางสาวอนงค์ลักษณ์ เตยะราชกุล ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ก�าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยมีองค์ประชุมไม่น้อยกว่า 
ก่ึงหน่ึงของจ�านวนกรรมการ และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ ธพส. อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ส�าหรับปี 2564 มีการ
ประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2564 
One report 202172  



6. คณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร

คณะกรรมการ ธพส. เป็นผู ้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ
สารสนเทศและการสื่อสาร จ�านวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน 
แต่งตั้งจากกรรมการ ธพส. กรรมการผู้จัดการ และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับ

แต่งตัง้ กรรมการทีพ้่นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รบัการแต่งตัง้ใหม่ 
ได้อีก ชุดปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2563  
ในปี 2564 มีกรรมการรวมทั้งสิ้น 5 คน

รายชื่อ 
ต�าแหน่งในคณะกรรมการบริหารจัดการ

สารสนเทศและการสื่อสาร

1. นายปกรณ์ อาภาพันธุ์ กรรมการ ธพส. ประธานกรรมการ

2. นางอุษามาศ ร่วมใจ กรรมการ ธพส. กรรมการ

3. นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ ธพส. กรรมการ

4. นายพรเทพ อนุสสรนิติสาร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ

5. นางสาวธิดารัช ธนภรรคภวิน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ

คณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร ก�าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยมีองค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
ของจ�านวนกรรมการ และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ ธพส. อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ส�าหรับปี 2564 มีการประชุม
ทั้งหมด 6 ครั้ง 

7. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 มาตรา 19  
ก�าหนดให้มีคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ขึ้นในรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง  
ประกอบด้วย กรรมการรัฐวิสาหกิจคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ  
ผูแ้ทนฝ่ายนายจ้างซึง่แต่งตัง้จากฝ่ายบรหิารของรฐัวสิาหกจิไม่น้อยกว่า 

อ�านาจหน้าที่

1. ก�าหนดทิศทางและนโยบายการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของ ธพส. ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ ธพส.

2. ก�ากับดูแลการบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายของ ธพส.

3. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนงาน งบประมาณ และ
โครงการต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร ที่จะต้องน�าเสนอต่อคณะกรรมการ ธพส.

4. ให้ค�าปรึกษาแนะน�าและแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับ
การด�าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของ ธพส.

5 ส่งเสริมและก�ากับให้บุคลากรมีความเข้าใจในการบริหาร
จัดการข้อมูลตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล

6. แต่งตั้งคณะท�างานตามที่เห็นสมควร

7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย

8. รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการ ธพส. เพื่อทราบ
หรือพิจารณา

ห้าคนแต่ไม่เกินเก้าคน และผู้แทนฝ่ายลูกจ้างมีจ�านวนเท่ากับผู้แทน
ฝ่ายนายจ้าง มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 2 ปี นับตั้งแต่วันท่ี 
ได้รับแต่งตั้งโดยชุดเดิมด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2562  
ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 

ล�าดับ รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่งในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

1. นางบุษกร ปราบณศักดิ์ ประธานกรรมการ

กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง

2. นายไพบูลย์ พลประจักษ์ กรรมการ

3. นายวิวัฒน์ อัศวปยุกต์กุล กรรมการ

4. นางสาวภคพร ช้อนทอง กรรมการ

5. นายชยพล ลาภศิริ กรรมการ

6. นายวรชัย ตั้งคุณาภรณ์ กรรมการและเลขานุการ

บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด 
Dhanarak Asset Development Co., Ltd. (DAD) 73  



อ�านาจหน้าที่

ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  
พ.ศ. 2543 ดังนี้

1. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการด�าเนินงานของรัฐวิสาหกิจตลอดจนส่งเสริมและ
พัฒนาการแรงงานสัมพันธ์

2. หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในรัฐวิสาหกิจนั้น

คณะกรรมการ ธพส. เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ ธพส.  
ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการ ธพส. อย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน โดยมี

วาระการด�ารงต�าแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการ ธพส. ประธาน 
และกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม ่
ได้อีก ในปี 2564 มีกรรมการรวมทั้งสิ้น 3 คน

3. พจิารณาปรบัปรงุระเบยีบข้อบงัคบัในการท�างาน อนัจะเป็น
ประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐวิสาหกิจนั้น

4. ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาตามค�าร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือ
สหภาพแรงงาน รวมถึงการร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการลงโทษ 
ทางวินัย

5. ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง

8. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ ธพส. 

ล�าดับ รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่งในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง

7. นายเจษฎา แสงไพโรจน์ กรรมการ

8. นายภคพล ประทุมแก้ว กรรมการ

9. นางสาวจิโรบล สุพรรณพงศ์ กรรมการ

10. นางวิภาวี สุรเจริญเวชกุล กรรมการ

11. นางสาวณัฐธิดา ชุณศาสตร์ กรรมการ

และชุดปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2566 มีกรรมการรวมทั้งสิ้น 11 คน

ล�าดับ รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่งในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

1. นางบุษกร ปราบณศักดิ์ กรรมการ ธพส. ประธานกรรมการ

กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง

2. นายไพบูลย์ พลประจักษ์ กรรมการ

3. นายวิวัฒน์ อัศวปยุกต์กุล กรรมการ

4. นางสาวภคพร ช้อนทอง กรรมการ

5. นายรัฐพงศ์ พันธุ์ติยะ กรรมการ

6. นายศิรัฎช์ ปธานะพานิช กรรมการและเลขานุการ 

กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง

7. นายเจษฎา แสงไพโรจน์ กรรมการ

8. นายภคพล ประทุมแก้ว กรรมการ

9. นางสาวโชติกา ภาโนชิต กรรมการ

10. นายปรัชญา มีทิพย์ กรรมการ

11 นางสาวณัฐธิดา ชุณศาสตร์ กรรมการ

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ก�าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยมีองค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการ  
ส�าหรับปี 2564 มีการประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง 

รายชื่อ
ต�าแหน่งในคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

และพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ ธพส.

1. นายปกรณ์ อาภาพันธุ์ กรรมการ ธพส. ประธานกรรมการ

2. นายทวารัฐ สูตะบุตร กรรมการ ธพส. กรรมการ

3. นางศิริพร นพวัฒนพงศ์ กรรมการ ธพส. กรรมการ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2564 
One report 202174  



รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ ธพส. 
ระหว่างปี 2564

1.	 นายทวารัฐ	สูตะบุตร	 ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ	ถึงวันที่	28	เมษายน	2564	และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	ตั้งแต่วันที่	25	พฤษภาคม	2564

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ ธพส. ก�าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  
โดยมีองค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการ ส�าหรับปี 2564 มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง

อ�านาจหน้าที่

1. พจิารณากลัน่กรองแผนงานของกรรมการผูจ้ดัการก่อนน�าเสนอ 
คณะกรรมการ ธพส. ให้ความเห็นชอบ

2. ก�าหนดหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานและ
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการตาม
กรอบระยะเวลาในสัญญา เพื่อน�าเสนอคณะกรรมการ ธพส.  
ให้ความเห็นชอบและให้มีการทบทวนเป็นประจ�าทุกปี

3. ก�าหนดตัวชี้วัด (KPI) ส�าหรับประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของกรรมการผู้จัดการอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมต้ังแต่ต้นปี  
โดยค�านึงถึงเป้าหมายระดับความส�าเร็จ (Benchmark)  
ของเป้าหมายหรือพันธกิจ อันเป็นความรับผิดชอบของ
กรรมการผู้จัดการให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
อย่างแท้จริง เพ่ือน�าเสนอคณะกรรมการ ธพส. ให้ความเหน็ชอบ

4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ตามระยะ
เวลาและตัวชี้วัดที่ก�าหนดไว้ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการ 
ธพส. ให้ความเห็นชอบ

5. เสนออัตราค ่ าตอบแทนของกรรมการผู ้ จัดการต ่อ 
คณะกรรมการ ธพส.

6. เปิดเผยรายงานการด�าเนนิงานของคณะกรรมการประเมนิผลฯ  
ในรายงานประจ�าปี

7. ด�าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย

9. คณะกรรมการกฎหมาย 

คณะกรรมการ ธพส. เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการกฎหมาย จ�านวน 
ไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกนิ 5 คน แต่งตัง้จากกรรมการ ธพส. กรรมการ
ผูจ้ดัการ และ/หรอืผูท้รงคณุวฒุภิายนอก โดยมวีาระการด�ารงต�าแหน่ง

คราวละ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง กรรมการที่พ้นจากต�าแหน่ง
ตามวาระอาจได้รับแต่งต้ังใหม่ได้อีก ส�าหรับปี 2564 มีกรรมการ 
รวมทั้งสิ้น 4 คน

รายชื่อ ต�าแหน่งในคณะกรรมการกฎหมาย

1. นายเสรี นนทสูติ กรรมการ ธพส. ประธานกรรมการ

2. นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ

3. นายเพิ่มสิน วิชิตนาค ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ

4. นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ ธพส. กรรมการ

หมายเหตุ คณะกรรมการกฎหมาย แต่งตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2564 ตามค�าสั่งที่ 08/2564 สั่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

คณะกรรมการกฎหมาย ก�าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยมีองค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการ และมีการ
รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ ธพส. อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ส�าหรับปี 2564 มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง

3. น� า เสนอความเห็นและรายงานการปฏิบั ติ งานต ่อ 
คณะกรรมการ ธพส. เพื่อทราบหรือพิจารณา 

4. ก�ากับ ติดตามการรายงานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ

5. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย

อ�านาจหน้าที่

1. พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะด้านกฎหมาย หรือ
ประเด็นปัญหา ข้อสงสัย ที่ต้องวินิจฉัยหรือสั่งการ ที่เกี่ยวกับ
การด�าเนนิงานของ ธพส. เพือ่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ 
ข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข 
หรือมติคณะกรรมการ ธพส. ที่เกี่ยวข้อง

2. พิจารณากลั่นกรอง จัดท�า แก้ไข ปรับปรุงพัฒนา ระเบียบ 
ข้อบังคับ ข้อตกลง และสัญญาต่าง ๆ ของ ธพส. ให้มี 
ความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน

บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด 
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นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการเกิดรายการเกี่ยวโยงกัน

บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด เจตนารมณ์ในการด�าเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับด้วย 
ความโปร่งใส มคีณุธรรม และตรวจสอบได้ ตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ทีีว่างไว้ โดยให้ถอืเป็นหน้าทีข่องบคุลากร ธพส. ทกุระดบัในการหลกีเลีย่ง 
การเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานและกิจกรรมใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ธพส. อันจะ
ส่งผลให้ ธพส. เสียประโยชน์ หรือท�าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพลดลง ด้วยเหตุนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทกุภาคส่วนอย่างเท่าเทยีมกนั คณะกรรมการ ธพส. จงึได้ก�าหนดนโยบายการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์และการเกดิรายการเกีย่วโยงกนั  
มีสาระส�าคัญ ดังนี้

 1.5.2 การใช้ข้อมูลของ ธพส. ที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูล 
 ที่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว

 1.5.3 การใช้สินทรัพย์หรือบริการอื่น หรือโอกาสทางธุรกิจ 
 ของ ธพส.

2. หลักปฏิบัติในการป้องกันการเกิดรายการเกี่ยวโยงกัน

	 รายการที่เกี่ยวโยงกัน	หมายถึง การท�ารายการระหว่าง ธพส.  
 กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ ธพส.

	 บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน  หมายถึง บุคคลที่อาจท�าให้กรรมการหรือ 
 ผูบ้รหิารของ ธพส. มคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการตดัสนิใจ 
 ด�าเนินงานว่าค�านึงถึงประโยชน์ของบุคคลนั้นหรือประโยชน ์
 สูงสุดของ ธพส. เป็นส�าคัญ ได้แก่

2.1 กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม 
ของ ธพส. ผู้ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ หรือ 
ผู ้บริหาร หรือผู ้มีอ�านาจควบคุม รวมทั้งผู ้ เกี่ยวข้อง 
และญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

2.2 นิติบุคคลใด ๆ  ที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�านาจควบคุม 
เป็นบคุคลตาม 2.1 

2.3 บคุคลใด ๆ  ทีพ่ฤตกิารณ์บ่งชีไ้ด้ว่าเป็นผูก้ระท�าการแทนหรอื
อยู่ภายใต้อิทธิพลของ 2.1 และ 2.2

2.4 กรรมการของนติบิคุคลทีม่อี�านาจควบคมุกจิการบรษิทั

2.5 คู่สมรส บุตร หรือบุตรบุญธรรม ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
ของกรรมการตาม 2.4

2.6 นติบิคุคลทีม่บีคุคลตาม 2.4 หรอื 2.5 มอี�านาจควบคมุกจิการ

2.7 บุคคลใดที่กระท�าการด้วยความเข้าใจ หรือความตกลงว่า
หาก ธพส. ท�าธุรกรรมที่ให้ประโยชน์ทางการเงินแก่บุคคล
ดังกล่าว บุคคลดังต่อไปนี้จะได้รับประโยชน์ทางการเงิน

 2.7.1 กรรมการของ ธพส. 

 2.7.2 ผูบ้รหิารของ ธพส. 

 2.7.3 บคุคลทีม่อี�านาจควบคมุกจิการ ธพส. 

 2.7.4 กรรมการของบคุคลทีม่อี�านาจควบคมุกจิการ ธพส. 

 2.7.5 คูส่มรส บตุร หรอืบตุรบญุธรรมทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะ 
 ของบุคคลตาม 2.7.1 ถึง 2.7.4

	 ผู้บริหาร  หมายถึง กรรมการผู้จัดการหรือผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับ 
 บรหิาร 4 รายแรกต่อจากกรรมการผูจ้ดัการลงมา และผูม้ตี�าแหน่ง 
 เทียบเท่ารายที่ 4 ทุกราย 

1. หลักปฏิบัติในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

1.1 กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ธพส. มจีติส�านกึในการ 
ที่จะปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าผลประโยชน์ส่วนตนอยูเ่สมอ

1.2 กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ธพส. ต้องเปิดเผยข้อมลู
ส่วนได้ส่วนเสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึง 
ความสัมพนัธ์และการท�าธรุกจิใด ๆ นอกบรษิทั ในลกัษณะ
ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทันทีที่มีการ 
ท�ารายการหรอืเมือ่ได้รับการแต่งต้ังให้ท�าหน้าทีใ่ด ๆ  พร้อมทัง้ 
ต้องด�าเนนิการตรวจสอบตนเอง (Declare) ตามแบบรายงาน
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที ่ธพส.ก�าหนด อันเป็นการสร้าง
ความเชือ่มัน่ให้แก่สาธารณชนว่า ธพส. มกีารก�ากับดูแลกจิการ
ที่ดีและตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างสม�่าเสมอ โดยก�าหนด 
ให ้จัดท�ารายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์และ 
การเกดิรายการเกีย่วโยงกนัต่อคณะกรรมการ ธพส. รบัทราบ
อย่างน้อยปีละครัง้

 ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานคนหน่ึงคนใด 
มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีส่วนได้ส่วนเสียกับผลประโยชน์ 
ในเรือ่งทีก่�าลงัมกีารพจิารณาหรอือนมุตั ิ บคุคลดงักล่าวต้อง 
ไม่เข้าร่วมพจิารณาหรืองดออกเสียง ในวาระทีม่คีวามเก่ียวข้อง 
หรอืมส่ีวนได้ส่วนเสยี 

1.3 กรรมการ ผู้บรหิาร และพนกังาน ธพส. ต้องหลกี เลีย่งการ 
ท�ารายการเกีย่วโยงกับตนเอง และ/หรือผู้ทีเ่ก่ียวข้อง ทีอ่าจก่อ
ให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั ธพส. และไม่กระท�า
การในลักษณะใด ๆ  อนัเป็นการขดัต่อผลประโยชน์ของ ธพส. 
หรอืแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนและ/หรอืผูท้ีเ่กีย่วข้อง

1.4 การที่กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารจะอนุมัติการเข้าท�า 
รายการใด ๆ ต้องพิจารณาด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม
เหมาะสม และรอบคอบ โดยค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุด 
ของ ธพส. เสมอืนการท�ารายการกบับคุคลภายนอก รวมทัง้ 
ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก�าหนด 
ของ ธพส. ได้อย่างครบถ้วน

1.5 การกระท�าดังต่อไปน้ีซึ่งเป็นผลให้กรรมการ ผู้บริหารและ
พนกังาน ธพส. ได้รบัประโยชน์ทางการเงนิอืน่นอกเหนอืจาก
ทีพ่งึได้ตามปกต ิ หรอืเป็นเหตใุห้ ธพส. ได้รบัความเสยีหาย  
ให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระท�าที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ 
ของ ธพส. อย่างมนียัส�าคญั ดงันี้

 1.5.1 การท�าธรุกรรมระหว่างบคุคลทีเ่กีย่วโยงกบักรรมการ 
 ธพส. ผู้บรหิาร หรอืผูท้ีเ่กีย่วข้อง โดยมไิด้เป็นไปตาม 
 หลักเกณฑ์ของการท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั
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	 ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่  หมายถึง ผู ้ถือหุ ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม 
 ในนติบิคุคลใดเกนิกว่าร้อยละ 10 ของจ�านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีง 
 ของนิติบุคคลนั้น 

รายการที่เกี่ยวโยงกัน แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ

(1) รายการค้าที่เป็นธุรกิจปกติ คือ รายการธุรกรรมการค้า 
เกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการอันเป็นธุรกิจปกติของ ธพส.  
ที่ท�าเป็นประจ�าและเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าทั่วไป เช่น  
การซื้อขายผลิตภัณฑ์ การซื้อวัตถุดิบการให้บริการ 

(2) รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการอื่น

(3) รายการความช่วยเหลือทางการเงินกับ ธพส. เช่น เงินทุน 
หมนุเวยีนในรปูเงนิกู ้การให้กูย้นืค�า้ประกนัเป็นต้น ซึง่ ธพส. 
จะต้องได้รับผลตอบแทน เช่น ดอกเบี้ยตามอัตราตลาด

(4) รายการทีเ่ก่ียวโยงกันอ่ืนนอกจากรายการตาม (1) ถงึ (3)

3. แนวทางในการด�าเนินการ

 ในการท�างานอาจเกิดสถานการณ์ความขัดแย ้งระหว ่าง 
 ผลประโยชน์ส่วนตนของกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานกับ 
 ผลประโยชน์ของ ธพส. จึงมีการก�าหนดแนวทางที่พึงปฏิบัติ ดังนี้

3.1 การรบัเงนิหรอืประโยชน์ตอบแทน
 กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานต้องไม่รบัเงนิหรอืประโยชน์

ตอบแทนใด ๆ เป็นการส่วนตัวจากลูกค้าของ ธพส. หรือ 
จากบุคคลใดอนัเนือ่งจากการท�างานในนาม ธพส.

3.2 การประกอบธรุกจิอืน่นอกบรษิทั
 การท�าธรุกิจส่วนตัวใด ๆ  ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน

ต้องไม่กระทบต่อหน้าที ่ การปฏบิตัหิน้าที ่ และเวลาท�างาน 
ของ ธพส. และห้ามประกอบธรุกจิหรอืมส่ีวนร่วมในธรุกจิใด
อนัเป็นการแข่งขนักบั ไม่ว่ากรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนกังาน 
ไม่ว่าจะได้รบัผลประโยชน์โดยตรงหรอืโดยทางอ้อมกต็าม

3.3 การท�าธรุกจิใด ๆ กบั ธพส.
 ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ท�าธุรกจิใด ๆ กบั ธพส. ทัง้ในนามครอบครวัหรอืนติบิคุคล 
เพือ่ป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์

3.4 การรบัของขวญัและการเลีย้งรบัรองทางธรุกจิ
 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงหลีกเล่ียงการรบัของขวญั

ทัง้ทีเ่ป็นตัวเงินและมใิช่ตวัเงินจากคูค้่าหรือผู้เก่ียวข้องกบัธรุกจิ
ของ ธพส. เว้นแต่ในเทศกาลหรอืประเพณนียิมแต่ต้องมมีลูค่า
ไม่เกนิ 3,000 บาท ในกรณทีีไ่ม่สามารถปฏเิสธและต้องรบั 
ของขวัญซึ่งมีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท ต้องแจ้งให้ 
ผูบ้งัคบับญัชาหรือเลขานุการคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ
และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อน�าไปเป็นของรางวัลแก่
พนกังาน

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ

4.1 คณะกรรมการ ธพส. ต้องพิจารณาความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์เก่ียวกับรายการที่เก่ียวโยงกันระหว่างบริษัท
อย่างรอบคอบด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตอย่างมีเหตุผลและ 
เป็นอสิระภายใต้กรอบจรยิธรรมทีด่ ี โดยค�านงึถงึประโยชน์
สงูสดุของ ธพส. ก�าหนดให้มนีโยบายและแนวทางป้องกนัความ 

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ และแสดงรายการบัญชีทรัพย์สิน 
และหนีส้นิตามแบบทีค่ณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
การทจุรติแห่งชาตกิ�าหนด

4.2 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานรายการท่ี 
เกี่ยวโยงกันหรือรายการระหว่างกันที่มีก�าหนดนัยส�าคัญ
ระหว่างบริษัท พิจารณาการเปิดเผยสารสนเทศของ ธพส.  
ในกรณีที่เกิดรายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจม ี
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้มคีวามถกูต้องและครบถ้วน

4.3 กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่ก�ากับให้มีการรายงานทันทีที่เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และในกรณทีีไ่ม่มคีวามขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ให้มกีารรายงานเป็นประจ�าทกุสิน้ปี

4.4 พนกังานทกุระดบั จะต้องจดัท�ารายงานการเปิดเผยรายการ 
ที่สงสัยว่าจะเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของ 
ธพส. โดยแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาตามล�าดับชั้นและน�าส่ง 
ฝ่ายกฎหมาย หรือเม่ือได้รับการแต่งต้ังให้ท�าหน้าท่ีใน
กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง ด�าเนินการตรวจสอบตนเอง  
declare ตามแบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
ตามลกัษณะงานจดัซือ้จดัจ้าง

4.5 ฝ่ายกฎหมายมีหน้าที่ติดตามการด�าเนินงานให้เป็นไปตาม 
แนวปฏบิตัทิีก่�าหนดไว้ หากพบการกระท�าทีม่ลีกัษณะขดัต่อ 
นโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์และการเกิดรายการเก่ียวโยงกัน หรืออาจ 
ส่อว่ามีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการเกิดรายการ 
เกี่ยวโยงกัน ส่งผลกระทบในทางลบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และการด�าเนนิงานของ ธพส. ให้รายงานต่อกรรมการผูจ้ดัการ 
และคณะกรรมการ ธพส. ในทนัท ีเมือ่สิน้ปีให้รายงานรายการ 
ที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์และการเกดิรายการเกีย่วโยงกนั การรายงาน 
ให้ยดึหลกัปฏบิตั ิ“apply or explain” เป็นส�าคญั

5. ระบบส่งเสริมการด�าเนินงาน ก�าหนดให้บรรจุนโยบายและ 
 แนวปฏิบัติในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และ 
 การเกดิรายการเกีย่วโยงกนัไว้เป็นส่วนหนึง่ของคูม่อืการก�ากบัดแูล 
 กิจการที่ดีของ ธพส. และเผยแพร่ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ 
 โดยทั่ว

6. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติ ก�าหนดให้ติดตามประเมิน 
 น โยบายและแนวปฏิ บั ติ ใ นการป ้ อ งกั นความขั ดแย ้ ง 
 ทางผลประโยชน์และการเกดิรายการเกีย่วโยงกนัเป็นประจ�าทกุสิน้ปี 

7. ระบบการรายงานผลการด�าเนินงาน ก�าหนดให้คณะท�างาน 
 ด้านการก�ากับดูแลที่ดีและการน�าองค์กร พิจารณาทบทวน 
 ความครบถ้วนของการรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายและ 
 แนวปฏิบัติในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และ 
 การเกิดรายการเกี่ยวโยงกัน น�าเสนอคณะกรรมการก�ากับดูแล 
 กิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อรับทราบตลอดจนมอบ 
 ข้อสงัเกตหรอืให้ข้อเสนอแนะในการรายงานและเสนอคณะกรรมการ  
 ธพส. เพือ่ทราบ พร้อมตดิตามผลส�าเรจ็ของการปฏบิตัติามนโยบาย 
 และแนวปฏิบัติต่อไป

บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด 
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รายช่ือกรรมการ จ�านวนหุ้น
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564 หมายเหตุ

นายยุทธนา หยิมการุณ - (ไม่ได้ถอืหุน้ ธพส.)

นายประภาศ คงเอียด - (ไม่ได้ถอืหุน้ ธพส.)

นางอุษามาศ ร่วมใจ - (ไม่ได้ถอืหุน้ ธพส.)

นางบุษกร ปราบณศักดิ์ - (ไม่ได้ถอืหุน้ ธพส.)

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล - (ไม่ได้ถอืหุน้ ธพส.)

นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล - (ไม่ได้ถอืหุน้ ธพส.)

นายชลัช ชินธรรมมิตร์ - (ไม่ได้ถอืหุน้ ธพส.)

นายปกรณ์ อาภาพันธุ์ - (ไม่ได้ถอืหุน้ ธพส.)

นายทวารัฐ สูตะบุตร - (ไม่ได้ถอืหุน้ ธพส.)

นางศิริพร นพวัฒนพงศ์ - (ไม่ได้ถอืหุน้ ธพส.)

นางสิรินทร์ แดงไชยวัฒน์ - (ไม่ได้ถอืหุน้ ธพส.)

นายเสรี นนทสูติ - (ไม่ได้ถอืหุน้ ธพส.)

นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท - (ไม่ได้ถอืหุน้ ธพส.)

รายงานการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการ 
บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารระดับสูง 
บริษัทดีเอดี เอสพีวี จ�ากัด

จ�านวนหุ้น
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564

หมายเหตุ

บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด 490

นางจิรสา วงศ์ธรรมสรณ์ 101 พนกังาน ธพส. เกษยีณ 30 ก.ย. 62

นายฉัตรวิชญ์ เสริมด�ารงศักดิ์ 101 พนกังาน ธพส. เกษยีณ 30 ก.ย. 63

นางเบญจวรรณ มังคละวิรัช 5 พนกังาน ธพส. เกษยีณ 30 ก.ย. 59

นายเกรียงไกร อินพรวิจิตร 101 พนกังาน ธพส. เกษยีณ 30 ก.ย. 60

นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ 101 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ (1)

นายธวัชชัย ตั้งเจริญชัยวัฒนา 101 พนักงาน ธพส. เกษยีณ 30 ก.ย. 59

หมายเหตุ  ในปี 2564 บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด ถือหุ้นในบริษัทดีเอดี เอสพีวี จ�ากัด คิดเป็นร้อยละ 49% และผู้บริหารและอดีต 
ผู้บริหาร ธพส. ถือหุ้นในบริษัทดีเอดี เอสพีวี จ�ากัด รวมคิดเป็นร้อยละ 51% การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทดีเอดี เอสพีวี จ�ากัด

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2564 
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รายนามคณะกรรมการบริษัท ดีเอดี เอสพีวี จ�ากัด หมายเหตุ

นายชลัช ชินธรรมมิตร์ ประธานกรรมการ กรรมการ ธพส.

นายปกรณ์ อาภาพันธุ์ กรรมการ กรรมการ ธพส.

นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล กรรมการ -

นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการ กรรมการ ธพส.

นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ กรรมการ พนกังาน ธพส. 

ในปี 2564 มีกรรมการ ธพส. 3 คน คือ นายชลัช ชินธรรมมิตร์  
นายปกรณ์ อาภาพนัธุ ์นายนาฬิกอตภิคั แสงสนทิ เป็นกรรมการบรษิทั  
ดีเอดี เอสพีวี จ�ากัด และนายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ ผู้ช่วยกรรมการ 
ผู้จัดการ ธพส. เป็นกรรมการบริษัทดีเอดี เอสพีวี จ�ากัด 

ทั้งนี้ ในปี 2564 ระหว่าง ธพส. กับบริษัทดีเอดี เอสพีวี จ�ากัด ไม่มี
รายการระหว่างกัน
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รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปี	2564	ของคณะกรรมการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ

3. พจิารณาประเมนิผลการปฏบิตังิานประจ�าปีของกรรมการผูจ้ดัการ  
 ตามกรอบระยะเวลาทีก่�าหนด โดยยดึถอืตามหลกัเกณฑ์และวธิกีาร 
 ประเมินที่คณะกรรมการ ธพส. ได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว 

4. พิจารณากล่ันกรองอัตราค่าตอบแทนประจ�าปีของกรรมการ 
 ผูจ้ดัการ โดยน�าผลคะแนนทีไ่ด้จากการประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
 ประจ�าปีเช่ือมโยงกับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน ตามท่ี 
 คณะกรรมการ ธพส. ได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว 

5. ทบทวนหลกัเกณฑ์วธิกีารประเมนิสมรรถนะของกรรมการผูจ้ดัการ 
 ตามแนวทางประเมินผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจด้วยวิธีการ 
 แบบ 360 องศา 

6. พิจารณากลั่นกรองแผนงานประจ�าปีของกรรมการผู ้จัดการ  
 และใช้เป ็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเกณฑ์ตัวชี้วัดและ 
 เป้าหมายส�าหรับประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปี 2565  
 ของกรรมการผู้จัดการ

(นายปกรณ์ อาภาพันธุ์)  
ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

และพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการประเมินผลฯ มีหน้าที่รับผิดชอบพิจารณากล่ันกรอง 
แผนงานของกรรมการผูจ้ดัการ ก�าหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารประเมนิ
ผลการปฏิบัติงาน ก�าหนดตัวช้ีวัดส�าหรับประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ประจ�าปี และประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู ้จัดการ 
ตามระยะเวลาที่ก�าหนด รวมทั้งเสนออัตราค่าตอบแทนของกรรมการ
ผู้จัดการต่อคณะกรรมการ ธพส. เพื่อให้ความเห็นชอบ

ทัง้นี ้คณะกรรมการประเมนิผลฯ ได้ปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความระมดัระวงั 
รอบคอบ รวมทั้งได้พิจารณากล่ันกรองให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
เรื่องที่มีประเด็นส�าคัญ ๆ  ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการ ธพส. พิจารณา 
โดยในปี 2564 ได้มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง สรุปสาระส�าคัญ 
ของเรื่องที่พิจารณาดังนี้ 

1. ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
 กรรมการผู้จัดการ และเสนอแนะแนวทางการจ่ายค่าตอบแทน 
 ประจ�าปีเพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

2. ก�าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายเพ่ือใช้ส�าหรับประเมินผลการ 
 ปฏิบัติงานประจ�าปีของกรรมการผู้จัดการ โดยน�าปัจจัยต่าง ๆ ที ่
 เก่ียวข้องมาพิจารณา เช่น บันทึกข้อตกลงประเมินผลการ 
 ด�าเนินงานรัฐวิสาหกิจประจ�าปีของ ธพส. แผนงานโครงการ 
 ที่ส�าคัญ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด (ธพส.) ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทน
ของกรรมการผู้จัดการ โดยแต่งตั้งจากกรรมการ ธพส. ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ทั้ง 3 ท่าน โดยมีนางสาวกุสุมา ทรงผาสุก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
ท�าหน้าที่เลขานุการ 

รายช่ือคณะกรรมการ ต�าแหน่ง

1. นายปกรณ์ อาภาพันธุ์ ประธานกรรมการ

2. นายทวารัฐ สูตะบุตร กรรมการ

3. นางศิริพร นพวัฒนพงศ์ กรรมการ 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2564 
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ตามข้อบังคับบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด ข้อ 16  
ให้คณะกรรมการแต่งตัง้กรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ต้องน้อยกว่า 
กึ่งหนึ่งของคณะกรรมการ เป็นกรรมการบริหาร เพื่อด�าเนินกิจการ 
ของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ โดยให้แต่งต้ัง 
กรรมการบรหิารหนึง่คนเป็นประธานกรรมการบรหิารและกรรมการ
อีกหนึ่งคนเป็นกรรมการผู้จัดการและเลขานุการของคณะกรรมการ
บริหาร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด 
(ธพส.) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารตามข้อบังคับของบริษัทฯ  
มีรายนามดังต่อไปนี้

1. นายทวารัฐ สูตะบุตร  ประธานกรรมการ
2. นางอุษามาศ ร่วมใจ  กรรมการ
3. นางบุษกร ปราบณศักดิ์ กรรมการ
4. นายปกรณ์ อาภาพันธุ์ กรรมการ
5. นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการและเลขานกุาร 

คณะกรรมการบรหิารได้ปฏบิตัหิน้าทีด้่านต่าง ๆ  ตามหลกัธรรมาภบิาล  
ภายใต ้หน ้าที่ และความรับผิดชอบที่ ได ้ รับมอบหมายจาก 
คณะกรรมการ ธพส. ตามที่ก�าหนดไว้ในกฎบัตร พิจารณากลั่นกรอง
เรื่องส�าคัญก่อนน�าเสนอคณะกรรมการ ธพส. รวมทั้งมีการรายงาน
ผลการด�าเนนิงานของคณะกรรมการบรหิารต่อคณะกรรมการ ธพส. 
เป็นประจ�าทุกไตรมาส

ในปี 2564 คณะกรรมการบริหารได้มีการประชุมทั้งส้ิน 13 ครั้ง  
โดยมกีารพจิารณาวาระรวมทัง้สิน้ 84 เรือ่ง แยกเป็นวาระเพือ่พจิารณา
กลั่นกรอง จ�านวน 64 เรื่อง วาระเรื่องสืบเนื่องและติดตาม จ�านวน 
8 เรื่อง เรื่องเพื่อทราบ จ�านวน 10 เรื่อง และเรื่องอื่น ๆ จ�านวน  
2 เรื่อง สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

• พิจารณากลั่นกรองแผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2565 - 2570 และแผน 
ปฏิบัติการ ประจ�าปี 2565 ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ 20 ปี  
ตามแนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และฉบับที่ 13  
(พ.ศ. 2566 - 2570) ให้การด�าเนินงานมีประสิทธิภาพ ตามหลัก
ธรรมาภิบาลที่ดี โดยพิจารณาแผนย่อย ดังนี้ 
- แผนพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ : เพื่อพัฒนาที่ราชพัสดุ  

เพิ่มมูลค่าทรัพย์สินภาครัฐให้เกิดประโยชน์ ตามแนวทาง
ด�าเนินธุรกิจใหม่ (New Business Model) 

- แผนลูกค้าและตลาด : เพื่อสร้างรายได้เพิ่ม ตอบสนอง 
ความต้องการของลูกค้า

- แผนบริหารจัดการอาคาร : เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ท�างานและยกระดับคุณภาพการปฏิบัติการให้เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม

- แผนบริหารการเงินและงบประมาณ : เพื่อบริหารค่าใช้จ่าย 
จัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และสร้าง 
ผลตอบแทนได้อย่างเหมาะสม

• พจิารณากลัน่กรองข้อเสนองบประมาณ (งบลงทนุ) ประจ�าปี 2565  
และพิจารณาแผนการกู้เงิน เพื่อเตรียมค่าก่อสร้างและส�ารอง
สภาพคล่องในการด�าเนินงานของ ธพส. 

• พิจารณากลั่นกรองร่างตัวชี้วัดส�าหรับจัดท�าบันทึกข้อตกลง
ประเมินผลการด�าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจ�าปี 2565 โดยเป็น
ไปตามกรอบระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise 
Assessment Model : SE-AM) ตามกระบวนการปฏิบัติงาน
และการจัดการ (Enablers) 

• พิจารณากลั่นกรองโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C 
- การปรับแผนงานหลักและปรับงวดการจ่ายเงินของ 

สัญญาจ้างออกแบบ 
- งานเปลี่ยนแปลงเพิ่ม - ลด ขยายระยะเวลาก่อสร้าง 

สัญญาจ้างงานก่อสร้างชั้นใต้ดิน (Basement)
- การปรับแผนการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจ�าปี 2564  

ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 
- การขยายระยะเวลาก่อสร้างสัญญาจ้างงานก่อสร้างอาคาร

ด้านทิศเหนือ
- การจัดจ้างผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารด้านทิศเหนือและอาคาร

จอดรถและซ่อมบ�ารุง (Depot) 
- การน�าพื้นที่ให้การไฟฟ้านครหลวงใช้ประโยชน์เพื่อก่อสร้าง

สถานีไฟฟ้าย่อยแห่งใหม่ ส�าหรับรองรับการจ่ายกระแส
ไฟฟ้าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C 

• พิจารณากลั่นกรองโครงการและมาตรการต่าง ๆ ดังนี้ 
- โครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ - ธนารักษ์  

จังหวัดสมุทรปราการ
- โครงการบูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัยกับสถานที่ท�างาน

และศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือนสามัญ
- โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการในที่ราชพัสดุ
- โครงการอาคารส�านักงานใหญ่ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

แห่งใหม่ 
- โครงการที่พักอาศัยส�าหรับผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี
- โครงการก่อสร้างอาคารที่ท�าการและสนามกีฬา 

ของกรมพลศึกษา
- การต่ออายุสัญญาเช่าที่ราชพัสดุเพื่อการบริหารจัดการ 

สนามกอล์ฟบางพระ อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

รายงานคณะกรรมการบริหาร
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- การทบทวนกรอบงบประมาณตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์
อาคารส�านักงานซอยพหลโยธิน 11

- โครงการบริการอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์  
(Solar Cell System) และโครงการติดตั้งเครื่องอัด
ประจุไฟฟ้าส�าหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Station)

- มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

- โครงการบริการฉีดวัคซีนและบริการตรวจคัดกรองหา 
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เชิงรุก พร้อมสนับสนุน
อาหารและเครื่องดื่ม ส�าหรับบุคลากรที่ให้บริการในพื้นที่
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกยีรต ิ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐

- มาตรการช่วยเหลือผู้เช่าพื้นที่พาณิชย์ที่ได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

- การก�าหนดทรัพย์สินและอัตราค่าบริการเพื่อติดตั้ง 
สื่อประชาสัมพันธ์ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ  
๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

- การก�าหนดอัตราผลตอบแทนการให้บริการ Link Internet 
ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต  
(Internet Service Provider : ISP)

- การจัดจ้างผู้รับจ้างก่อสร้างงานตกแต่งภายในอาคาร 
ท�าการใหม่ กระทรวงการคลัง

- การจัดจ้างผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  
กรมสรรพสามิต

- การจัดจ้างผู้ดูแลรักษาความสะอาดและสถานที่  
ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

- การจัดจ้างผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ส่วนกลาง 
อาคารที่ท�าการศาลปกครอง

- การจัดจ้างผู้รับจ้างปรับปรุงงานท่อต่าง ๆ พร้อมอุปกรณ ์
ที่เกี่ยวข้องกับระบบปรับอากาศและระบบสุขาภิบาล

- การจัดซื้ออะไหล่พร้อมติดตั้งระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน
อาคารรัฐประศาสนภักดีและอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์

- การจัดซื้อเครื่องบดขยะ พร้อมติดตั้งและรถบรรทุกเก็บขยะ 
ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

- การจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
อาคารรัฐประศาสนภักดี อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์  
ลานจอดรถรอบอาคารรัฐประศาสนภักดี และถนน  
ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

• พิจารณากลั่นกรองระเบียบข้อบังคับ ดังนี้
- ระเบียบ ธพส. ว่าด้วยการจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการ

สวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการในที่ราชพัสดุ  
พ.ศ. 2564

- ทบทวนวัตถุประสงค์ หนังสือรับรอง ธพส. โดยเพิ่มเติม  
ข้อ 34 ประกอบกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง

- ติดตามรายงานผลความคืบหน้าการด�าเนินการต่าง ๆ  
แสดงความเห็น/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
อย่างสม�่าเสมอ โดยบรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารในเรื่องรายงานผลการปฏิบัติตาม 
มติคณะกรรมการบริหารที่ผ่านมา/เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)  
เพื่อให้ฝ่ายจัดการรายงานความคืบหน้าเป็นประจ�าทุกเดือน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารได้มอบนโยบาย ข้อเสนอแนะและ 
ข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการเพื่อน�าไปสู่การปรับปรุง 
การด�าเนนิงาน ระเบยีบ วธิปีฏบิตังิานของ ธพส. ให้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้  
อันส่งผลให้ ธพส. บรรลุวิสัยทัศน์ “องค์กรสมัยใหม่ในการพัฒนา
และบริหารทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่มเพื่อการเติบโต 
อย่างยั่งยืน” โดยคณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ 
มอบหมายอย่างเต็มความสามารถด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ 
และโปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดของ ธพส. และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทุกภาคส่วนอย่างเหมาะสม

(นายทวารัฐ สูตะบุตร)

ประธานกรรมการบริหาร 
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ด้านสารสนเทศ
และการสื่อสาร
Information and 

Communication



รายงานคณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร
Report of the Information and Communication Management Committee 
(ICMC)

คณะกรรมการบรษิทัธนารกัษ์พฒันาสนิทรพัย์ จ�ากดั (ธพส.) ตระหนกั
ถึงความส�าคัญของการบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร 
อันเป็นปัจจัยที่ส�าคัญในการก�าหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน  
และมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
จึงได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศและ
การสื่อสาร ตามค�าส่ังคณะกรรมการบริษัทที่ 06/2563 โดยมีผล 
ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ประกอบด้วย

รายชื่อคณะกรรมการ ต�าแหน่ง

นายปกรณ์ อาภาพันธุ ์
Mr. Pakorn Apaphant

ประธานกรรมการ 
Chairman

นางอุษามาศ ร่วมใจ 
Mrs. Usamas Ruamjai

กรรมการ 
Member

กรรมการผู้จัดการ ธพส. 
Managing Director of DAD

กรรมการ 
Member

นายพรเทพ อนุสสรนิติสาร 
Mr. Pornthep Anussornnitisarn

กรรมการ 
Member

นางสาวธิดารัธ ธนภรรคภวิน 
Miss Thidarat Thanapakpawin 

กรรมการ 
Member

รองกรรมการผู้จัดการ (นายธีธัช สุขสะอาด) 
Deputy Managing Director (Mr. Titus Suksaard)

เลขานุการ 
Secretary

ใน พ.ศ. 2564 คณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศและการ
สื่อสาร ได้มีการจัดประชุมรวม 6 ครั้ง เพื่อด�าเนินงานตามบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบซึ่งเป็นกลไกในการก�ากับดูแลและ
พจิารณากลัน่กรองบรหิารจดัการสารสนเทศและการสือ่สารให้เป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ ธพส. ตาม
อ�านาจหน้าที่ ดังนี้

1. ก�าหนดทิศทางและนโยบายการบริหารจัดการสารสนเทศ 
และการส่ือสารของ ธพส. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ ธพส.

2. ก�ากบัดูแลการบรหิารโครงการด้านการพฒันาเทคโนโลยดีจิทิลั
ให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายของ ธพส.

3. พิจารณากล่ันกรองนโยบายและแนวปฏิบัติด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อน�าเสนอคณะกรรมการ ธพส. พิจารณา

The Board of Directors of Dhanarak Asset Development Co., 
Ltd. (DAD) recognizes the importance of information and 
communication management, which is a crucial component 
in establishing work processes, and is determined to strive 
towards more efficient corporate management. Therefore, 
the Information and Communication Management Committee 
(ICMC) was created by the Order of the Board of Directors No. 
06/2563, effective as from 2 June 2020. The ICMC comprises

In 2021, the ICMC held 6 meetings in total, performing its duties 
and carrying out its responsibilities. It is a mechanism that 
oversees and scrutinizes the information and communication 
management, ensuring that it is effective and aligns with 
DAD’s vision. The ICMC’s powers and duties are as follows:

1. Set the direction and policies on the information and 
communication management of DAD, ensuring that  
they are effective and align with DAD’s vision.

2. Oversee the management of projects on digital technology 
development, ensuring that they go according to DAD’s 
plan and meet DAD’s targets. 

3. Scrutinize the policies and best practices on digital 
technology for the consideration of the DAD’s Board of 
Directors.

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2564 
One report 202184  



4. พิจารณากลั่นกรอง ทบทวนแผนปฏิบัติการประจ�าปีและงบ
ประมาณ เพื่อน�าเสนอคณะกรรมการ ธพส. พิจารณา

5. พิจารณากลั่นกรอง ทบทวนแผนปฏิบัติการประจ�าปี ในกรณี
ทีต้่องจดัท�าโครงการและงบประมาณเพิม่เตมิจากแผนทีไ่ด้รบั
อนุมัติ เพื่อน�าเสนอคณะกรรมการ ธพส. พิจารณา

6. พิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติการประจ�าปี ภายใต้กรอบ
งบประมาณของกลุ่มโครงการที่ได้รับอนุมัติ และน�าเสนอ 
คณะกรรมการ ธพส. ทราบ

7. ให้ค�าปรึกษา แนะน�า และแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับ
การด�าเนินงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ธพส.

8. ส่งเสริมและก�ากับให้บุคลากรมีความเข้าใจในการบริหาร
จัดการข้อมูลตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล

9. สอบทานกฎบัตรอย่างน้อยปีละครั้ง

10. แต่งตั้งคณะท�างานตามที่เห็นสมควร

11. รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการ ธพส. เพื่อทราบ
และพิจารณา

12. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย

ปัจจุบัน เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology : DT) ได้เข้ามา 
มีบทบาทส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานภายใน
องค์กรเป็นอย่างมาก ทาง ธพส. โดยคณะกรรมการบริหารจัดการ
สารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้ก�าหนดทิศทางแนวนโยบาย 
ด้านสารสนเทศ ใน พ.ศ. 2564 ด้วยการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาพัฒนาและปรับใช้ในการบริหารจัดการ และการให้บริการ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง 
ส่งผลให้การปฏิบัติงานและการบริหารเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น  
รวมถึงงานบริการได้รับความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้นด้วย อีกทั้งยังได้ 
เลง็เหน็ถงึการพฒันา เพิม่พนูความรู ้โดยการจดัท�าเนือ้หาการเรยีนรู ้
แบบอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบออนไลน์ และการอบรมสอดแทรก 
ความรูใ้ห้แก่ผู้บรหิาร พนกังาน ตลอดจนลกูจ้าง ธพส. เพือ่ให้สามารถ 
น�าความรูท้ีไ่ด้ไปประยกุต์ใช้ในการท�างานให้เกดิประสทิธภิาพยิง่ขึน้

การปรับปรุงระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก ธพส. ได้ปรับปรุงระบบจองพ้ืนที่เช่าออนไลน์  
ภายใต้ชือ่ “ศนูย์ราชการฯ พารวย” ให้สามารถรองรบักระบวนการ 
ขออนมุตักิารจองพืน้ทีแ่ละการขออนมุตัคินืเงนิประกนัความเสยีหาย  
อีกท้ังมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการท�างานของเครื่องแม่ข่าย
ในด้านการให้บริการเพ่ือรองรับการให้บริการระบบจองพื้นที่เช่า
ออนไลน์ได้อย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ และมีการปรับปรุง
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ หรือระบบ serviceD เพ่ือให้สอดคล้อง
กับกระบวนการท�างานในปัจจุบันขององค์กร รวมถึงการแยก 
ช่องทางการเข้าถึงโดเมนเนม (Domain Name) เพือ่เพิม่ความเสถยีร 
ในการบริการมากยิ่งขึ้น 

4. Scrutinize and review the annual action plan and budget 
for the consideration of the DAD’s Board of Directors. 

5. Scrutinize and review the annual action plan in case 
of additional project and budget proposals for the 
consideration of the DAD’s Board of Directors.

6. Consider and review the annual action plan under the 
budget of the approved project group and present it to  
the DAD’s Board of Directors for its information.

7. Provide advice, recommendations and solutions to 
problems relating to DAD’s development of digital 
technology.

8. Encourage and ensure that the personnel understand 
information management in accordance with the data 
governance framework.

9. Review the charter at least once a year.

10. Appoint working groups as deemed appropriate.

11. Report to the DAD’s Board of Directors for its information 
and consideration.

12. Perform any other tasks as assigned by the DAD’s Board 
of Directors. 

At present, digital technology (DT) plays an important 
role in business operations and internal operations of an 
organization. DAD, through the ICMC, has set the direction 
of the information policy in 2021 by incorporating information 
technology to make concrete improvement in the management 
and the provision of services to the internal and external 
stakeholders. As a result, the efficiency of the operations and 
management as well as customer satisfaction have increased. 
The importance of developing and enhancing knowledge has 
been emphasized by creating electronic and online learning 
content and training for DAD’s executives, employees and 
staff members, with a view to applying the attained knowledge 
to enhance the efficiency of their respective work. 

To improve the digital technology system for providing services 
the external stakeholders, DAD has upgraded its online system 
for reserving rental space, under the name “Soonratchakarn 
Pharuay”, enabling it to process the rental space authorization 
and the approval of security deposit refund. In addition, the 
server used for the online system for reserving rental space 
was upgraded to ensure an uninterrupted and smooth 
service. The online system for maintenance notification or 
serviceD was also updated to align with the organization’s 
existing work processes, including providing separate routes 
for accessing the domain name to increase the stability of 
service provision. 
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อีกทั้งยังได้พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีดิจิทัลภายใน ธพส. 
ให้สอดคล้องกบักระบวนการท�างานในปัจจบุนัเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
ประสิทธิภาพด้านสารสนเทศ ส่งผลให้ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจน
ลูกจ้าง ธพส. มีขวัญและก�าลังใจที่จะมุ่งมั่นในการด�าเนินงานเพื่อ
พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพและมีการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป
และความรวดเร็วในการท�างาน เช่น ระบบแจ้งซ่อมภายในองค์กร 
(Digital HelpDesk) เพื่อเป็นช่องทางในการแจ้งความต้องการ
ใช้งานสารสนเทศ และติดตามผ่านระบบออนไลน์ ไฟล์เซิร์ฟเวอร์ 
(File Server Management) เพื่อบริหารจัดการพื้นที่ส�าหรับ 
จดัเก็บไฟล์ข้อมลูท่ีส�าคญัของฝ่ายงานในองค์กร เพือ่ให้สามารถใช้งาน
ร่วมกัน บริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูลรวมถึงส�ารองและ 
กู้คืนข้อมลู จดัท�าสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture: 
EA) เพื่อให้เกิดมุมมองที่เป็นองค์รวม เกิดการบรูณาการเทคโนโลยี
สารสนเทศกับเป้าหมายทางธุรกิจในปัจจุบัน (AS IS) และอนาคต 
(TO BE) รวมถึงวิเคราะห์กระบวนงานทีส่�าคญัขององค์กรเพือ่จดัเกบ็ 
เชื่อมโยงกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใข้เทคโนโลยีดิจิทัลที ่
น�ามาสนบัสนนุ โดยจดัท�าเป็น Web Application ทีส่ามารถอปัเดต  
และแก้ไขข้อมูลได้ รวมถึงการและพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Learning) หลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (CG)

ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์นั้น ธพส. ได้ศึกษา
และจัดท�านโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัย 
ทางไซเบอร์ เพือ่สร้างมาตรการป้องกนั และบรหิารจดัการความเสีย่ง 
จากภัยคุกคามทางไซเบอร์ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ให้
สอดคล้องกบัพระราชบญัญตักิารรกัษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ 
พ.ศ. 2562 และตรวจสอบระบบความปลอดภยัเชงิรกุ เพือ่วเิคราะห์
ความปลอดภัยของระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของ ธพส.

นอกจากนี้ ธพส. ได้จัดอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างความ
ตระหนักรู้ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เบื้องต้น
และการด�าเนินการตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ 
ธพส.” ในรูปแบบออนไลน์ เพ่ือให้ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจน
ลูกจ้าง ธพส. ได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและสาระส�าคัญ
ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และเพื่อ
ให้บคุลากรมคีวามตระหนกัรูใ้นด้านการรกัษา ความมัน่คงปลอดภยั
ทางไซเบอร์ แล้วสามารถน�าไปประยุกต์ใช้กับการท�างานของตัวเอง
ได้ และเป็นการสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้แบบทั่วถึงทั้งองค์กร

จากความทุม่เทของคณะกรรมการ ธพส. และคณะกรรมการบรหิาร
จัดการสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ให้ความส�าคัญและร่วมมือใน
การมุ่งมั่นและทุ่มเท พัฒนาองค์กรมาอย่างต่อเนื่องส�าหรับการเพิ่ม 
ประสทิธภิาพด้านสารสนเทศ ส่งผลให้ ผูบ้รหิาร พนกังาน ตลอดจน
ลูกจ้าง ธพส. มีขวัญและก�าลังใจที่จะมุ่งมั่นในการด�าเนินงานเพื่อ
พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพและมีการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป 

Moreover, DAD’s internal digital technology system was 
developed and upgraded to be in line with the current work 
processes to enhance the efficiency and speed of operations, 
e.g. Digital HelpDesk - a channel for notifying information 
needs and following up on such requests; File Server 
Management - a system for managing the storage of important 
files of each work unit within the organization as well as 
enabling file sharing and editing, data security management, 
data back up and data retrieval. The Enterprise Architecture 
(EA) was formalized to integrate information technology with 
present (AS IS) and future (TO BE) business goals as well 
as analyzing key organizational work processes, to connect 
all relevant and interrelated work processes by using digital 
technology in the form of a web-based application, which can 
be updated and amended. Finally, an e-Learning courses  
on corporate governance was developed. 

On cybersecurity, DAD has conducted studies and formulated 
policies and guidelines on cybersecurity to put in place 
preventive measures and to manage internal and external 
cybersecurity risks, in accordance with the Cybersecurity 
Act, B.E. 2562 (2019). A proactive approach is adopted for 
system monitoring to analyze the security of DAD’s information 
technology system. 

In addition, DAD has organized an online course on “promoting 
an awareness on basic cybersecurity and compliance with 
personal data protection law among DAD personnel” for 
DAD’s executives, employees, and staff members to learn 
and understand about the principles and key issues of the 
Personal Data Protection Act, B.E. 2562 (2019) and raising 
an awareness on cybersecurity, enabling them to adapt  
such knowledge to their respective work as well as promoting 
an organization-wide learning process. 

The dedication of the DAD’s Board of Director and ICMC 
in recognizing the importance of information and working 
hand in hand to improve the organization’s capacity on 
information has yielded positive result for DAD’s executives, 
employees and staff members, to continue striving to improve 
organizational excellence and to achieve sustainable growth. 

 (นายปกรณ์ อาภาพันธุ์) 
 (Mr. Pakorn Apaphant)

 ประธานกรรมการบริหารจัดการ 
 สารสนเทศและการสื่อสาร
 Chairman of the Information and  
Communication Management Committee
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ผลการด�าเนินงานประจ�าปี	2564	

บรษิทัธนารกัษ์พฒันาสนิทรพัย์ จ�ากดั (ธพส.) ได้ปรบัปรงุระบบจองพืน้ทีเ่ช่า
ออนไลน์ (ศูนย์ราชการฯ พารวย) ระยะที่ 2 ให้สามารถรองรับกระบวนการ
ขออนุมัติการจองพ้ืนที่ และการขออนุมัติคืนเงินประกันความเสียหาย  
โดยระบบรองรับการค้นหาพื้นที่โดยสามารถเลือกดูแต่ละช่วงวันและเวลา 
และติดตามสถานะการขอเช่าพื้นที่ สถานะการคืนเงินประกันได้ อีกท้ัง 
มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการท�างานของเครื่องแม่ข่ายในด้านการ 
ให้บริการเพ่ือรองรับการให้บริการระบบจองพ้ืนที่เช่าออนไลน์ได้อย่าง 
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ และมีการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสส�าหรับ 
เครื่องแม่ข่ายเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยของระบบมากยิ่งขึ้น

ธพส. ได้ด�าเนินการปรับปรุงระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ 
(serviceD) ให้สอดคล้องกับกระบวนการท�างาน
ในปัจจุบัน โดยระบบรองรับการบริหารจัดการให้
สามารถแบ่งสิทธิ์ผู้รับผิดชอบในการใช้งานให้ชัดเจน 
และมีการปรับปรุงแบบฟอร์ม ส�าหรับการด�าเนินเรื่อง 
ขนย ้ ายวัสดุและครุภัณฑ ์ภายในศูนย ์ ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ ฯ เพื่อสามารถใช้งานระบบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งด�าเนินการจดทะเบียน
โดเมนเนม (Domain Name) ของระบบ serviceD 
ใหม่ ภายใต้ช่ือ “servicedgov.com” มีผลให้ลิงก์  
(URL) การเข้าใช้ระบบ serviceD เปลี่ยนจากเดิม 
www.ors.governmentcomplex.com เป ็น  
www.servicedgov.com

1.	 ระบบจองพื้นที่เช่าออนไลน์	หรือ	 
ศูนย์ราชการฯ	พารวย	(e-Reservation)

2.	 ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์	(serviceD)

3.	 ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
ภายในองค์กร	 
(Digital	HelpDesk)

ธพส. ได้ด�าเนินการเช่าใช้บริการ
ระบบบริหารจัดการงานแจ้งซ่อม 
ภายในองค์กร เพื่อบริหารจัดการ
ป ัญหาการ ใช ้ ง านของระบบ
สารสนเทศที่เกิดจากการใช้งาน
ทั่วไป (Incident) หรือการขอใช้
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ธพส. จัดท�าไฟล์เซิร์ฟเวอร์เพื่อบริหารจัดการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล (File Server Management) ส�าหรับจัดเก็บ
ไฟล์ข้อมูลท่ีส�าคัญของฝ่ายงานในองค์กรให้สามารถใช้งานร่วมกันได้ สามารถบริหารจัดการได้อย่างสะดวก 
ง่ายต่อการเข้าถึงไฟล์ เพ่ือบริหารจัดการพ้ืนที่ให้เพียงพอต่อการใช้งานในปัจจุบัน รองรับการขยายพื้นที ่
จัดเก็บเพิ่มเติมในอนาคต รวมถึงสามารถบริหารจัดการกู้คืนข้อมูลที่จัดเก็บในไฟล์เซิร์ฟเวอร์ในกรณีข้อมูล 
ได้รับความเสียหาย

4.	 บทเรียนอิเล็กทรอนิกส	์ 
(e-Learning	Courseware)

บริการต่าง ๆ (Service Request) อีกทั้งยังสามารถจัดเก็บ
รวบรวมข้อมูลทรัพย์สิน (Asset Management) เพื่อให้ 
เจ้าหน้าที่มีข้อมูลพร้อมส�าหรับการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 
นอกจากนี้ยังสามารถบันทึกวิธีการแก้ไข เพื่อจัดท�าเป็นฐาน
ความรูข้ององค์กรส�าหรบัวธิกีารแก้ปัญหาต่าง ๆ  ทีเ่กดิขึน้บ่อย  
เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้ามาค้นหาวิธีการแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง 
เป็นการปรับเปลี่ยนช่องทางรับแจ้งและติดตามปัญหา
การใช้งานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์ 
สามารถเข้าถึงได้ทุกอุปกรณ์และทุกที่ทุกเวลา อีกทั้งช่วยให ้
การบริหารจัดการปัญหาและขอใช้บริการเป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพ

บรษิทัธนารกัษ์พฒันาสนิทรพัย์ จ�ากดั (ธพส.) ได้จดัให้มกีารพฒันาบทเรยีน หลกัสตูร
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายกฎหมาย ในการ 
น�าเนื้อหามาจัดท�าเป็นการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Learning หลักสูตร
ต่าง ๆ ที่บรรจุในระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Learning นี้ สามารถให้ผู ้บริหาร 
และเจ้าหน้าที่สมัครเข้าเรียนได้โดยไม่จ�ากัดระยะเวลาและสถานที่ เพื่อให้สอดคล้อง
กับการรณรงค์ให้ ธพส. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่อง 
การจัดอบรมให้กับองค์กร
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5.	 ไฟล์เซิร์ฟเวอร์เพื่อบริหารจัดการ 
พื้นที่จัดเก็บข้อมูล	 
(File	Server	Management)
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6.	 ตรวจสอบความปลอดภัยเชิงรุก	(System	Inspection)

 ธพส. ตรวจสอบระบบความปลอดภัยเชิงรุก เพ่ือวิเคราะห์ความปลอดภัยของ
ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของ ธพส. โดยตรวจสอบและป้องกันการ
บุกรุก (Compromise Assessment) ยึดครองระบบคอมพิวเตอร์หลักแบบ
เชิงลึก วิเคราะห์ช่องโหว่ที่มีความเสี่ยง (Vulnerability Analysis) ซึ่งเป็นการ
วิเคราะห์การสูญเสียความลับ ความสมบูรณ์หรือความพร้อมใช้งานท่ีส่งผลต่อ
องค์กรหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ตลอดจนการก�าหนดการตั้งค่าระบบ 
ปฏิบัติการให้สอดคล้องกับหลัก Security Baseline ทั้งนี้ เพื่อปรับปรุงป้องกัน 
ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายจากผู้ไม่ประสงค์ดีและมัลแวร์ที่อาจมีผลต่อ 
ความเสยีหายของข้อมลูภายในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของ ธพส. และเพือ่ให้ระบบ
ต่าง ๆ  สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
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7.	 สถาปัตยกรรมองค์กร	 
(Enterprise	Architecture:	EA)	ธพส.

 ธพส. จดัท�าสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture: 
EA) เพื่อช่วยให้เกิดมุมมองที่เป็นองค์รวม ตั้งแต่กลยุทธ์ทาง
ธุรกิจ แผนผังองค์กร กระบวนการท�างาน ข้อมูลสนับสนุน
การท�างาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมซอฟต์แวร์  
ฐานข้อมูล โครงสร้าง Infrastructure และความปลอดภัย
ภายในองค์กร ซึง่เป็นการบรณูาการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศกบั
เป้าหมายทางธรุกจิปัจจบุนั (AS IS) และรองรบัรปูแบบองค์กร 
เป้าหมายในอนาคต (TO BE) รวมถึงวิเคราะห์กระบวนงานที่
ส�าคญัขององค์กรเพือ่จดัเกบ็เชือ่มโยงกระบวนงานทีเ่กีย่วข้อง
กับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่น�ามาสนับสนุน โดยจัดท�าเป็น 
Web Application ที่สามารถอัปเดตและแก้ไขข้อมูลได้

8.	 จัดงานอบรมออนไลน์	หลักสูตร	“การเสริมสร้าง
ความตระหนักรู้ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์เบื้องต้นและการด�าเนินการตามกฎหมาย
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ	ธพส.

 ธพส. ได้จัดอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างความตระหนักรู ้
ด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์เบ้ืองต้น 
และการด�าเนินการตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลของ ธพส.” ในรูปแบบออนไลน์ เพ่ือให้ผู ้บริหาร 
พนักงาน ตลอดจนลูกจ้าง ธพส. ได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ 
หลักการและสาระส�าคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 และเพือ่ให้บคุลากรมคีวามตระหนกัรู ้
ในด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ แล้ว
สามารถน�าไปประยุกต์ใช้กับการท�างานของตัวเองได้ และ
เป็นการสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้แบบทั่วถึงทั้งองค์กร
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ด้านบริหารจัดการอาคาร
Building Management



1.	 งานดูแลรักษาความสะอาด

 ธพส. บริหารจัดการงานดูแลรักษาความสะอาด
ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 
ติด เชื้ อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
เพิ่มความถี่ในการท�าความสะอาดด้วยน�้ายา 
ฆ่าเช้ือบริเวณจุดที่มีการสัมผัส พื้นที่ส่วนกลาง  
พื้นที่พาณิชย์ ศูนย์อาหาร และพื้นที่ต ่าง ๆ  
ที่อยู ่ภายในอาคาร เพื่อความเป ็นระเบียบ 
และสุขอนามัยที่ดี ธพส. ได้จัดหาช้ันสแตนเลส 
ส�าหรับรองรับภาชนะที่ใช้แล้วบริเวณศูนย์อาหาร 
อาคารราชบรุดีเิรกฤทธิแ์ละอาคารฐัประศาสนภกัดี 
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 ธพส. ด�าเนนิการท�าความสะอาดผนงัและกระจกสงู
เป็นประจ�าทุกปี และท�าความสะอาดขัดล้างถนน
โดยรอบ และเก็บขยะบริเวณรางระบายน�้า เพื่อ
ป้องกนัไม่ให้เกดิการอดุตนัและลดปัญหาน�า้ท่วมขงั  
พร้อมทั้งท�าความสะอาดบ่อเกรอะ โดยก�าจัด
ตะกอนสิ่งปฏิกูล ท�าความสะอาดสูบล้างบ่อเกรอะ 
อาคารศาลปกครองและอาคารรัฐประศาสนภักดี  
เพื่อลดข้อร้องเรียนเรื่องกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์  
และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อศูนย์ราชการเฉลิม
พระเกียรติฯ

 การบรหิารจดัการขยะ ธพส. รณรงค์ให้ผูใ้ช้อาคารมี
ส่วนร่วมในการคดัแยกแยกขยะ พร้อมจดัหาถงัขยะ 
สเตนเลสแบบแยกประเภท เพือ่ทดแทนถงัขยะเดมิ
ที่ช�ารุด และด�าเนินการเปลี่ยนเครื่องบดอัดขยะที่
เสื่อมสภาพจากการใช้งานจ�านวน 4 เครื่อง และ
รถบรรทกุขยะจ�านวน 4 คนั เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
ในการจัดเก็บและบดอัดขยะ รวมทั้งมีการคัดแยก
ขยะอนัตราย โดยประสานงานส�านกังานเขตหลกัสี่ 
ด�าเนินการจัดเก็บขยะอันตราย เช่น หน้ากาก
อนามัย ถ่านไฟฉาย และบรรจุภัณฑ์สารเคมีต่าง ๆ   
เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่อาจ
ท�าให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของผู ้ใช้อาคาร 
และก่อให้เกิดมลพิษกับชุมชน
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2.	 งานด้านรักษาความปลอดภัย

 ธพส. ได้ตั้งจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิผู ้เข้าใช้อาคาร  
การเว้นระยะห่าง มกีารประชาสมัพนัธ์ให้ผูใ้ช้อาคารสวมหน้ากาก
อนามัยก่อนเข้าใช้อาคาร เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 ธพส. ติดตั้งระบบสแกนบัตรประชาชนเพื่ออ�านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้มาติดต่องานราชการของแต่ละหน่วยงานภายในศูนย์
ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยการใช้ระบบสแกนบัตรประจ�าตัว 
ประชาชนแล้วคืนบัตรให้กับผู ้มาติดต่อ ไม่ว่าจะเป็นคนไทย
หรือชาวต่างชาติ เนื่องจากผู้มาติดต่อราชการมีความจ�าเป็น 
ที่ต้องใช้บัตรประจ�าตัวประชาชนในการติดต่อราชการ 

 ในการน�าส่ิงของเข้าภายในอาคาร ธพส. มีมาตรการตรวจสอบ
สิ่งของ เช่น กระเป๋า รวมถึงสัมภาระต่าง ๆ ของผู้มาติดต่อ  
และข้าราชการที่จะเข้ามาปฏิบัติงานภายในศูนย์ โดยผ่านเครื่อง 
เอกซเรย์เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้อาคาร

 ด�าเนินการปรับปรุงเครื่องตรวจสิ่งของแบบใช้รังสีเอกซ์ที่บริเวณ
ประตูทางเดินเข้าภายในอาคารราชบุรีดิเรฤทธิ์และอาคาร 
รัฐประศาสนภักดี ธพส. ด�าเนินการบริหารจัดการการเข้า - ออก
ของผู้รับจ้างที่เข้ามาด�าเนินการตกแต่งปรับปรุงพื้นที่ของผู้เช่า 
ใช้อาคารและพื้นที่ส่วนกลาง โดยมีการตรวจสอบเอกสารการขอ
เข้าพืน้ทีแ่ละการขนย้ายครภุณัฑ์ให้ถกูต้องครบถ้วนก่อนอนญุาต
ให้เข้าพื้นที่ภายในอาคารและภายนอกอาคาร 
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3.	 งานด้านจราจร

 ธพส. ร่วมกับสถานีต�ารวจนครบาลทุ่งสองห้อง จัดอบรมอาสาจราจร 
เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยเข้าใจถึงกฎระเบียบจราจร  
ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ต�ารวจจราจรในการอ�านวยการจราจร
ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ และถนนแจ้งวัฒนะ พร้อมทั้ง 
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริการงาน
ต�ารวจ (กต.ตร.สน.) ในระดับสถานีต�ารวจเพ่ือรับทราบนโยบายและ
แนวทางการบริหารงานของต�ารวจ สถานีต�ารวจนครบาลทุ่งสองห้อง
เป็นประจ�า เพื่อน�ามาบริหารจัดการจราจรภายในศูนย์ราชการเฉลิม
พระเกียรติฯ

 อีกทั้งจัด รปภ. อ�านวยความสะดวกบริเวณแยกต่าง ๆ ภายในศูนย์ 
ราชการฯ รวมถึงเปิดการจราจรให้เลีย้วขวาออกถนนแจ้งวฒันะไปหลกัสี่  
ช่วงเย็น เวลา 16.15 น. - 16.45 น.และเลี้ยวซ้ายไปปากเกร็ด โดยมี 
เจ้าหน้าท่ีรกัษาความปลอดภยั อ�านวยความสะดวกในการจราจรร่วมกบั 
เจ้าหน้าทีต่�ารวจจราจร สน.ทุง่สองห้องและเจ้าหน้าทีส่ารวตัรทหาร (สห.)

 ธพส. ได้จดัซือ้รถโดยสารไฟฟ้าขนาด 23 ทีน่ัง่ และรถกอล์ฟไฟฟ้าขนาด 
8 ท่ีนั่ง เพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวกในการเดินทางภายในศูนย์
ราชการเฉลิมพระเกยีรตฯิ ส�าหรบัข้าราชการ เจ้าหน้าที ่พนกังาน ลกูจ้าง 
และผูม้าตดิต่อ ในช่วงทีม่กีารแพร่ระบาดของเชือ้โรคไวรสัโคโรนา 2019  
(COVID-19) ได้มีการจัดท�าฉากกั้นระหว่างพนักงานขับรถโดยสาร
และผู้โดยสาร มีการก�าหนดที่น่ัง ให้เว้นระยะห่าง และจุดบริการเจล
แอลกอฮอล์ภายในรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า
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รถโดยสารไฟฟ้า 23 ที่นั่ง รถกอล์ฟไฟฟ้า 8  ที่นั่ง
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 ด�าเนินการปรับปรุงป้ายบอกทางภายในศูนย์ราชการ 
เฉลิมพระเกียรติฯ ให้มีความชัดเจนมากขึ้น เน่ืองจาก 
ป้ายบอกทางเดมิช�ารดุ ซดีจาง โดยการจดัท�าป้ายบอกทาง
ใหม่เพื่อให้ผู้มาติดต่อหรือเข้ามาใช้บริการสามารถเห็นได้
ชัดเจนมากขึ้น

 ด�าเนินการปรับปรุงเนินชะลอความเร็วถนนรอบศูนย์ 
ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ จ�านวนทั้งหมด 28 จุด  
เพื่อให้รถที่สัญจรภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
ได้ชะลอความเร็ว เพื่อความปลอดภัย ป้องกันและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ
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 ธพส. ได้ปรับปรุงพ้ืนที่จอดรถรอบอาคารรัฐ
ประศาสนภักดี โดยด�าเนินการปรับปรุงทาสี
เส้นจอดรถส่งของ เส้นจอดรถจักรยานยนต์ 
และปรั บปรุ ง แผงกั้ นส� าหรั บที่ จอดรถ
จักรยานยนต์ เพื่อความเป็นระเบียบและ
ปลอดภัยต่อรถที่สัญจร 

 ธพส. ได้ด�าเนนิการปรบัปรงุทาสเีส้นจราจรและ 
เครื่องหมายบอกทางที่ช�ารุดและเส่ือมสภาพ 
เพื่อให้ผู ้ใช้ถนนสามารถมองเห็นได้ชัดเจน 
และลดการเกิดอุบัติเหตุ

 ธพส. ปรับปรุงป้อมจราจรและรักษาความ
ปลอดภัยให้มีความโดดเด่นและเป็นระเบียบ
เรียบร้อยเพื่ออ�านวยความสะดวกผู้มาใช้
บรกิารในการให้ค�าแนะน�าและความช่วยเหลอื
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4.	 งานดูแลรักษาสวนและภูมิทัศน์

 ศูนย์ราชการฯ มีพื้นที่สวนและภูมิทัศน์ จ�านวน 79.59 ไร่ ประกอบด้วย
ต้นไม้ยนืต้นขนาดใหญ่ ไม้พุม่สงูและพุม่เตีย้ ต้นไม้น�า้ รวมถงึสนามหญ้า  
ธพส. จัดให้มีการบ�ารุงดูแลรักษาต้นไม้ ตัดแต่งให้สวยงาม ร่มรื่น  
และสะอาดอยูเ่สมอ เสรมิแต่งผวิหน้าของสนามหญ้าให้สนามราบเรยีบ  
ไม่เกิดหลุมบ่อ ด�าเนินการใส่ปุ๋ยเพื่อท�าการปรับสภาพดินและเป็นการ 
เพิ่มธาตุอาหารให้ดิน ช่วยให้ต้นไม้เจริญเติบโต เพื่อเป็นการป้องกัน
ต้นไม้ล้มซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ได้ด�าเนินการค�้ายัน
ต้นไม้ลดแรงต้านของลม รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบระบบสปริงเกอร์ 
ระบบปั๊มน�้าและระบบท่อส่งน�้า พร้อมซ่อมบ�ารุงให้สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพด้า
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5.	 งานก�าจัดสัตว์และแมลงรบกวน

 เพื่อสุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อม 
ที่ดีภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
ธพส. ด�าเนินการก�าจัดสัตว์และแมลง
รบกวน เพื่อควบคุม ป้องกัน และก�าจัด 
ปลวก มด หน ูแมลงสาบ ยงุ และได้ร่วมกบั 
มูลนิธิบ ้านสงเคราะห์สัตว ์พิการ เพื่อ 
ด�า เนินการบริหารจัดการสุ นัขจรจัด 
อย่างต่อเนื่อง วางเหยื่อพิษที่สถานีดักหนู  
Bait station และในท่อ PVC รวมถึง
การก�าจัดลูกยุง แมลงสาบ มด และแมลง 
รบกวนอื่น ๆ
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6.	 งานปรับปรุงศาลองค์ท้าว 
มหาพรหมและพิธีสมโภชบวงสรวง
สถานที่ที่บูรณะใหม่	พร้อมอัญเชิญ
ประดิษฐาน	และสักการะองค์ท้าว
มหาพรหม	พระพิฆเนศวร	 
และพระแม่ธรณี

 ธพส. ด�าเนินการบูรณะศาลองค์ท้าวมหาพรหม โดยใช้ 
หินอ่อนในการปูพื้นทั้งหมด จัดสร้างซุ้มเทวาลัยใหม่ มีวัสดุ 
ปิดผิว เป็นหินอ่อนไวท์คารารา โดยจ�าลองแบบเทวาลัย 
พระพรหมของเทวสถาน มาประดิษฐานที่ศูนย์ราชการ 
เฉลิมพระเกียรติฯ มีสัดส่วนที่ได้มาตรฐานเดียวกับเทวาลัย 
ของเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ เสาชิงช้า พร้อมซ่อมแซม  
และท�าความสะอาด พร้อมปิดทององค์ท้าวมหาพรหม  
พระพิฆเนศวร และพระแม่ธรณี โดยกรมศิลปากร ส�านัก 
ช่างสิบหมู่ กลุ ่มงานเทคโนโลยีการหล่อ และกลุ่มงาน 
ช่างปิดทองประดับกระจกและช่างสนะไทย

 ระหว ่างการบูรณะได ้ อัญเชิญองค ์ท ้ าวมหาพรหม  
พระพิฆเนศวร และพระแม่ธรณี ประดิษฐานบริเวณใกล้ 
เกาะกลางใกล้กับสถานที่เดิม โดยได้จัดพิธีปรับปรุง 
บูรณะสถานที่ อัญเชิญท้าวมหาพรหม พระพิฆเนศวร  
และพระแม่ธรณี เพื่อปิดทองวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 
2564 เวลา 09.29 น. โดยมีดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท  
เป ็นประธานในพิธี  ผู ้ประกอบพิธีทางศาสนา คือ  
พระมหาราชครูพิธีศรีวุสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์
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 เมื่อการบูรณะแล้วเสร็จ มีการจัดพิธีสมโภชบวงสรวง
สถานที่ที่บูรณะใหม่ พร้อมอัญเชิญประดิษฐานองค์ท้าว 
มหาพรหม พระพิฆเนศวร และพระแม่ธรณี เมื่อ 
วันจันทร์ที ่20 กนัยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.39 น. โดยมี 
ดร.นาฬ ิกอติภัค แสงสนิท เป ็นประธานในพิธี  
ผู้ประกอบพิธีทางศาสนา คือ พระมหาราชครูพิธีศรี 
วุสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์

7.	 งานอบรมมาตรฐานการให้บริการ

 เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการ พัฒนา
กระบวนการให้บริการอย่างต่อเนื่อง สร้าง 
ความสมัพนัธ์ในระยะยาวจนเกดิความไว้วางใจ  
ส่งเสริมความเชื่อม่ันของลูกค้าที่มีต่อองค์กร 
ให้แข็งแกร่ง และตอบสนองความพึงพอใจ 
สูงสุดแก่ลูกค้าที่อยู่เหนือความคาดหวัง ธพส.  
ได้จัดอบรมมาตรฐานการบริการหลักสูตร  
“Service Excellence” ในวันที่ 2 ธันวาคม  
พ.ศ. 2564 โดยผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
ให้กับเจ้าหน้าที่ ธพส. และตัวแทนพนักงาน 
ของทุกสัญญางานดูแลรักษาความสะอาด  
งานจราจรและรกัษาความปลอดภยั งานก�าจดั 
สัตว์และแมลงรบกวน และงานควบคุม ดูแล
บ�ารุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร  
โดยช่องทางการอบรม คือสื่ออิเล็กทรอนิกส์
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ด้านชีวอนามัย		
ความปลอดภัย	และสิ่งแวดล้อม	
Occupational Health, Security and Environment
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1.	 การป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	
(COVID-19)

 ในปี 2564 ยังคงมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
อย่างต่อเนื่อง ธพส. มีความห่วงใยต่อชีวิตและสุขภาพของหน่วยงานผู้เช่า ผู้ใช้อาคาร 
และผู้มาติดต่อ จึงมีมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพื่อ 
สร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน และผู้ใช้บริการ ดังนี้

 ธพส. พร้อมให้บริการตามมาตรการ Covid Free Setting โดยพนักงานรักษา 
ความสะอาด พนกังานรกัษาความปลอดภยั พนกังานดแูลรกัษาสวนและภมูทิศัน์ พนกังาน
ดแูลระบบวศิวกรรม รวมทัง้ผูป้ระกอบการ ร้านค้า และร้านอาหารทกุคน ได้รบัการฉดีวคัซนี 
ครบ 2 โดส 100% และตรวจ ATK ทุก 7 วัน 

 เพิ่มการท�าความสะอาดระบบปรับอากาศ โดยพ่นน�้ายาฆ่าเชื้อในระบบปรับอากาศ AHU 
และ FCU พร้อมมอบโอโซนในระบบปรับอากาศ เวลา 23.00 น. ของทุกวัน ด�าเนินการ 
ฉีดพ่นน�้ายาฆา่เชื้อพืน้ที่ส่วนกลางและพืน้ทีศู่นย์อาหารเป็นประจ�าทกุวนัอาทิตย์ และเวลา 
23.00 น.ของทุกวัน เพื่อให้พร้อมใช้งานในวันถัดไป

 มาตรการร้านค้า ผู้ประกอบการทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย 
กรณจี�าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่ต้องสวมถงุมอื หมวก ผ้ากนัเป้ือน 
และ Face Shield อปุกรณ์ส�าหรบัการรบัประทานอาหารและหลอด 
ต้องบรรจุในซอง เครื่องปรุงทุกชนิด ผักเครื่องเคียง ไม้จิ้มฟัน  
ต้องใส่บรรจุภัณฑ์ อาหารที่ชิมต้องมีการแบ่งใส่ถุง ถ้วยเล็ก ๆ  
และพนกังานขายต้องหยบิให้กบัลกูค้าเท่านัน้ ไม่สมัผสัเงนิโดยตรง  
ให้น�าเงินใส่ตะกร้าและสวมถุงมือ จัดให้มีฉากกั้นระหว่างผู้ซื้อ 
และผู้ขาย พร้อมทั้งจัดท�าสัญลักษณ์เว้นระยะห่างในการเข้าคิว
เพื่อซื้อสินค้า

 มาตรการการจัดงานแสดงสินค้า ผู้จัดงานต้องขออนุญาตจาก 
ส�านกัอนามยั กรงุเทพมหานคร และท�าแบบประเมนิใน Thai Stop 
COVID ก่อนการจัดกิจกรรม จัดให้มีจุดทางเข้า - ออก แยกอย่าง
ชัดเจน และมีระบบนับจ�านวนคนเข้า - ออกงานตามเกณฑ์ขนาด
พื้นที่ จ�าหน่ายอาหารแบบ Take Home เท่านั้น
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 ธพส. ยกระดบัมาตรการก่อนเข้าอาคารผ่านจดุคดักรอง โดยแสดงผลการฉดีวคัซนีครบ 2 โดส และท�าแบบคดักรองความเสีย่งการตดิเชือ้ไวรสั
โคโรนา 2019 (COVID-19) หากพบว่ามีความเสี่ยงต้องแสดงผลตรวจ ATK ที่เป็นลบก่อนเข้าอาคาร

 ธพส. น�าหุ่นยนต์ตรวจจับและเฝ้าระวังการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตรวจจับผู้ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัย ตรวจวัด
อุณหภูมิ และประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจัดกิจกรรมประกวดการตั้งชื่อ  
โดยหุ่นยนต์ตรวจการดังกล่าวมีชื่อว่า “น้องปกป้อง” 

ธพส. อ�านวยความสะดวกและสนับสนุนสถานท่ี 
ในการตั้งจุดตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) เชิงรุก ดังน้ี
1. ส�านักอนามัย กรุงเทพมหานคร ร่วมกับกองควบคุมโรค  

ส�านักงานเขตหลักสี่  และศูนย ์บริการสาธารณสุข 53 
ทุ่งสองห้อง
- ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม - 18 มิถุนายน 2564
- ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2564

2. ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมกับ 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ครั้งที่ 1 วันที่ 12 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2564 
- ครั้งที่ 2 วันที่ 31 สิงหาคม - 3 กันยายน 2564
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ธพส. อ�านวยความสะดวกและสนับสนุนสถานที่เพื่อให้บริการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ส�าหรับผู้พิการ ดังนี้
1. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

- ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 
- ฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 วันที่ 21 สิงหาคม 2564 

2. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
- ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 วันที่ 12 สิงหาคม 2564 
- ฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 วันที่ 6 กันยายน 2564 

3.	 งานตรวจวัดคุณภาพอากาศ

 อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ มีระบบปรับอากาศ 
และมีผู้ปฏิบัติงานในอาคารจ�านวนมาก อาจท�าให้มีการสะสม 
สิง่ปนเป้ือน เช่น ฝุน่ (PM-10/TSP/PM2.5) คาร์บอนไดออกไซด์  
(CO

2
) แบคทีเรียทั้งหมด (Total Bacteria) เชื้อราทั้งหมด 

(Total Fungi) ปะปนกับอากาศภายในอาคาร ธพส. ด�าเนินการ 
วัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร ทั้งนี้ผลการตรวจสอบ  
วัดปริมาณฝุ ่นภายในอาคารราชบุรีดิ เรกฤทธิ์และอาคาร 
รัฐประศาสนภักดี อาคารธนพิพัฒน์และอาคารศาลปกครอง  
ประจ�าปี 2564 เมื่อวันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2564 โดยการ 
ตรวจวัดอ้างอิงตาม Singapore Standard SS 554 : 
2009, Code of practice for Indoor air quality for air 
conditioned buildings. ซึ่งเป็นมาตรฐานการตรวจวัด 
ของประเทศสิงคโปร์ ที่ใกล้เคียงกับประเทศไทย เป็นสภาพ 
ภูมิอากาศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นเดียวกัน

2.	 งานตรวจสอบอาคาร	

 ธพส. จัดให้มีการตรวจสอบ อาคารศาลปกครอง อาคารราชบุรี 
ดิเรกฤทธ์ิ อาคารรัฐประศาสนภักดี อาคารธนพิพัฒน์ และ 
กลุ่มอาคารสาธารณูปโภค โดยตรวจสอบสภาพอาคารด้าน 
ความมัน่คงแขง็แรงและระบบอปุกรณ์ประกอบต่าง ๆ  ของอาคาร 
เพื่อให้ผู้ใช้อาคารมีความปลอดภัยมากขึ้น ลดความสูญเสียชีวิต
และทรัพย์สิน
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ตรวจสอบอุปกรณ์สายล่อฟ้า

ตรวจสอบอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมงาน
ระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าภายใน 

และภายนอก

ตรวจสอบสภาพเสาปนูคอนกรตีเสริมเหล็ก
และทรุดตัวของโครงสร้างอาคาร

ส�ารวจโครงสร้างภายในอาคาร

เครื่องตรวจวัดเชื้อราและแบคทีเรียเครื่องคาร์บอนไดออกไซด์ (CO
2
) 

ตรวจวัดฝุ่น (PM-10/TSP/PM2.5)
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4.	 งานปรับปรุงพื้นที่เพื่ออ�านวยความสะดวกส�าหรับคนพิการและผู้สูงอายุ

 ธพส. ด�าเนินการปรับปรุงทางเดินคนพิการและผู้สูงอายุ บริเวณอาคารราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ ตามหลักการออกแบบ 
อารยสถาปัตย์ เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ใช้งานและเข้าถึงบริการต่าง ๆ ได้อย่างเท่าเทียม

 พร้อมทั้งปรับปรุงกลอนประตูห้องน�้าผู้พิการและผู้สูงอายุที่ช�ารุด โดยออกแบบให้มีความแข็งแรง สะดวกปลอดภัย
ต่อการใช้งาน และสามารถให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือผู้พิการและผู้สูงอายุได้ทันยามเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

5.	 งานปรับปรุงป้ายจุดรวมพล

 ธพส.ด�าเนินการปรับปรุงป้ายจุดรวมพล ศูนย์
ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เพ่ือให้ผู้ใช้อาคาร
สามารถมองเหน็พืน้ทีท่ีจ่ดัเป็นพืน้ทีร่วมพลได้
อย่างชัดเจน 
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6.	 การอบรมความปลอดภัยในการท�างานส�าหรับผู้เข้าตกแต่งพื้นที่

 เพื่อเป็นการป้องกันและการเกิดอุบัติเหตุ ธพส. จัดอบรมความปลอดภัยในการท�างาน 
ก่อนเริ่มปฏิบัติงานให้กับผู้รับจ้างที่จะเข้าตกแต่ง/ต่อเติมพื้นที่ภายในศูนย์ราชการเฉลิม 
พระเกียรติฯ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมฯ รับทราบและปฏิบัติตามระเบียบของอาคาร  
ตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยในการท�างาน ทราบถึงความเสี่ยงอันตรายและอุบัติเหต ุ
ท่ีอาจเกิดจากการปฏิบัติงานและเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลได้อย่าง 
ถูกต้องเหมาะสม 
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ด้านก�ากับดูแลกิจการ	
และความรับผิดชอบต่อสังคม	
Good Corporate Governance and Corporate 
Social Responsibility 



ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

ธพส. ในฐานะผู้บริหารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ได้ตระหนักและให้ความส�าคัญในการดูแลข้าราชการ  
ผู้ประกอบการ และประชาชนผู้ติดต่อ ภายใต้กระบวนการด�าเนินงานบริหารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ (CSR in Process) ในช่วงสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีมาตรการดังนี้ ดังนี้

มาตรการด้านความปลอดภัยและความสะอาด	

• มีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าอาคาร
• ลงทะเบียนการเข้า - ออกอาคาร
• มีพรมฆ่าเชื้อท�าความสะอาดรองเท้าก่อนเข้าภายในอาคาร
• เพิ่มจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ และสเปรย์แอลกอฮอล์ตาม 

จุดต่าง ๆ
• ท�าความสะอาดบันไดเลื่อนและลิฟต์โดยสารทุกชั่วโมง
• เพิ่มความถี่ในการท�าความสะอาดบริเวณจุดสัมผัส รถโดยสาร

พลังงานไฟฟ้าด้วยน�้ายาฆ่าเชื้อทุก 1 ชั่วโมง 
• มีการแบ่งพื้นท่ีตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม 

(Social Distancing) อาท ิเว้นระยะในการเข้าอาคาร เว้นระยะ
ในการใช้บันไดเล่ือน เว้นระยะภายในพื้นที่ศูนย์อาหาร จ�ากัด
คนในการใช้ลิฟท์โดยสาร มีฉากกั้นระหว่างผู้ขับรถโดยสาร
พลังงานไฟฟ้า และผู้โดยสาร 

มาตรการช่วยเหลือผู้เช่าพื้นที่พาณิชย์

ธพส. ได้ก�าหนดมาตรการช่วยเหลือผู ้เช่าพื้นที่พาณิชย์  
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยการปรับลด/ยกเว้นการ
เรียกเก็บค่าเช่าและค่าบริการส่วนกลางส�าหรับผู้เช่าพ้ืนที่
พาณิชย์ ตามมติคณะกรรมการ ธพส. ส�าหรับผู้ประกอบการ 
ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของรัฐบาล 
และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 
ถึงกันยายน 2564 โดย ณ สิ้นปีบัญชี (ธันวาคม 2564) ธพส. 
มีรายได้จากพื้นที่พาณิชย์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  
ลดลงจากการด�าเนินการตามมาตรการช่วยเหลือผู้เช่าพื้นที่
พาณชิย์ดงักล่าวประมาณ 31,380,000.00 บาท และจากการ 
ด�าเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังส่งผลให้ ธพส. 

มีรายได้ลดลงจากการที่ไม่สามารถจัดหารายได้จากพ้ืนท่ี
ประชาสัมพันธ์และลานอเนกประสงค์ในปี 2564 คิดเป็น 
รายได้ประมาณ 36,518,000.00 บาท

นอกจากนีย้งัส่งผลกระทบต่อการบรหิารและจดัหารายได้จาก
การบริหารทรัพย์สินอื่น ๆ ได้แก่ โครงการศูนย์ประชุมและ
แสดงสนิค้านานาชาตเิฉลมิพระเกยีรต ิ๗ รอบพระชนมพรรษา 
จงัหวดัเชยีงใหม่ คดิเป็นรายได้ทีล่ดลงประมาณ 3,927,000.00 
บาท และโครงการสนามกอล์ฟบางพระ จังหวัดชลบุรี  
คดิเป็นรายได้ทีล่ดลงประมาณ 11,893,000.00 บาท รวมเป็น 
ผลกระทบด้านการจัดหารายได้ของ ธพส. ในปี 2564  
ทั้งสิ้นประมาณ 83,718,000.00 บาท
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• จัดท�าป้ายประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์ ในการปฏิบัติตามมาตร 
การลดผลกระทบโควิดฯ

• มีการก�าหนดสถานที่รับ - ส่งสินค้า/พัสดุออนไลน์ ภายนอกอาคาร
พร้อมท�าความสะอาดฆ่าเชื้อ

• พ่นยาฆ่าเช้ือในพื้นที่ส่วนกลางอาคารราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ อาคาร 
รัฐประศาสนภักดี อาคารจอดรถ และอาคารธนพิพัฒน์ทุกวัน
อาทิตย์ พ่นน�้ายาฆ่าเชื้อเพิ่มเติมบริเวณภายในพ้ืนที่ส่วนกลางชั้น 
1 - 2 เช่น ประตูทางเข้า - ออก ภายในศูนย์อาหาร ภายในห้องน�้า
ส่วนกลาง ของอาคารราชบรุดีเิรกฤทธิแ์ละอาคารรฐัประศาสนภกัดี 
ทุกวันในเวลา 23.00 น. 
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โครงการบริการฉีดวัคซีนและบริการตรวจคัดกรอง 
หาเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	(COVID-19)	เชงิรกุ	โดย	ธพส.	ได้
สนับสนุนสถานที่ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	ฯ	 
ในกิจกรรม	ดังนี้

• บริการฉีดวัคซีนโดยส�านักงานหลักประกันสุขภาพ 
แห่งชาติ (สปสช.) ร ่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม ถึงวันท่ี  
3 สิงหาคม 2564

• บริการฉีดวัคซีนกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ส�าหรบัผูพ้กิาร ครัง้ที ่1 วนัพฤหสับดทีี ่29 กรกฎาคม 2564  
และครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564 

• บรกิารฉดีวคัซนีโดยราชวทิยาลยัจฬุาภรณ์ ส�าหรบัผูพ้กิาร 
ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564 (เข็มที่ 1)  
และครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 (เข็มที่ 2)
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• จุดตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
เชิงรุก บริเวณอาคารจอดรถช้ัน 1 ส�าหรับประชาชนท่ัวไป 
โดยกองควบคุมโรค ส�านักงานเขตหลักสี่ และศูนย์บริการ
สาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง 

- ครั้งที่ 1 วันที่ 17 พฤษภาคม ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 

- ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

• ตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เชิงรุก 
Antigen Test Kit (ATK) ในพืน้ทีศ่นูย์ราชการฯ ทกุหน่วยงาน

• ตรวจคัดกรองหาเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
เชิงรุก (ATK) ส�าหรับร้านค้าผู้ประกอบการ ในอาคารศูนย์ 
ราชการฯ ธพส. ได้มนีโยบายให้ร้านค้า ผูป้ระกอบการตรวจหา
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วย Antigen Test Kit  
(ATK) ร้อยละ 25 ของจ�านวนพนักงานทั้งหมดภายในร้าน 
โดยตรวจทุกสัปดาห์ ต้ังแต่เดือนกันยายน เป็นต้นไป ทั้งนี้ 
ร้านค้าต้องรายงานผลให้ ธพส. ทราบก่อนเริ่มประกอบการ
ในแต่ละสัปดาห์ 

• ส�าหรับคณะผู้บริหาร ธพส. และพนักงาน ได้รับบริการฉีดวัคซีน  
ครั้งที่ 1 วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 และครั้งที่ 2 วันที่ 13 มิถุนายน 
2564 และพนักงานบางส่วนได้รับการ Booster Dose แล้ว  
ทั้งนี้ ธพส. ได้มีการตรวจคัดกรองโควิด โดยตรวจ Antigen Test 
Kit (ATK) เดือนละสองครั้ง ในวันที่ 1 และวันที่ 15 ของทุกเดือน 
เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564

ทัง้นี ้เพือ่เป็นการสนบัสนนุการด�าเนนิงานของภาครฐัและเพือ่ส่งเสรมิ 
ภาพลักษณ์ขององค์กร ธพส. ได้สนับสนุนโครงการบริการตรวจ 
คัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เชิงรุก มีมูลค่า
สนบัสนนุเป็นจ�านวนเงนิ 9,921,516.00 บาท และค่าใช้จ่ายสนบัสนนุ 
เป็นจ�านวนเงิน 882,645.00 บาท และโครงการบริการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีมูลค่าสนับสนุน
เป็นจ�านวนเงิน 934,110.00 บาท และค่าใช้จ่ายสนับสนุน เป็น 
จ�านวนเงิน 244,400.00 บาท 
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ได้ด�าเนินการจัดโครงการประกวดกิจกรรมสร้าง CSR 
in Process ทั่วองค์กรภายใต้ theme ปรับเพื่อเปลี่ยน  
ภายใน ธพส. ระหว ่างเดือนมีนาคมถึงมิถุนายน 
2564 เพ่ือที่บุคลากรในองค์กรจะได้มีความเข้าใจถึง 
ความหมายที่แท้จริงของค�าว่า “CSR in Process” กับ 
“CSR after Process” และสามารถน�าหลักการ “CSR 
in Process” กับ “CSR after Process” มาประยุกต์ใช้
และพัฒนากระบวนการท�างานตามขอบเขตหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)  
ได้อย่างชัดเจน โดยได้มีการประกาศผลการตัดสิน  
ในวัน CG Day 2021 เม่ือวันที่ 25 มิถุนายน 2564 
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) จึงได้ปรับเปลี่ยนการจัดกิจกรรม 
เป็นรูปแบบออนไลน์

ธพส. ยังคงให้ความส�าคัญในการด�าเนินงานในรูปแบบกิจกรรม (CSR after Process) เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานรูปแบบ CSR in 
Process มีกิจกรรมในปี 2564 ดังนี้

โครงการประกวดกิจกรรมสร้าง	CSR	in	Process	ทั่วองค์กรภายใต้	theme	ปรับเพื่อเปลี่ยน	
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มอบเงินสนับสนุนโรงเรียนทุ่งสองห้อง	(คุปตัษเฐียรอุทิศ)

ธพส. มอบเงินบริจาค จ�านวน 30,000 บาท ให้แก่โรงเรียนทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทิศ) เพื่อใช้
ในการจัดซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จ�าเป็นในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ให้กับนักเรียน คณะครู และบุคลากรของโรงเรียน 
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ธพส.	จัดพิธีส่งมอบอุปกรณ์จราจร 
ให้แก่	สถานีต�ารวจนครบาลทุ่งสองห้อง

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 นายธีธัช สุขสะอาด  
รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ 
จ�ากัด (ธพส.) พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นตัวแทนส่งมอบ
อุปกรณ์จราจรให้กับสถานีต�ารวจนครบาลทุ่งสองห้อง  
ณ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด (ธพส.) อาคาร
ธนพิพัฒน์

กิจกรรมสอนอาชีพช่างชุมชน	-	เคหะชุมชนหลักสี่

ได้ด�าเนนิการสอนอาชพีช่างชมุชนก่ออฐิ/ฉาบปนูให้กบัชาวเคหะชมุชนหลกัสี ่แต่เนือ่งจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงสอนวิธีก่ออิฐฉาบปูน
ก่อสร้างห้องน�า้ในรปูแบบคลปิวดิโีอ เพือ่ทีช่าวเคหะชมุชนหลกัสีจ่ะสามารถน�าวสัดอุปุกรณ์
และคลปิวดิโีอไปใช้ในการก่อสร้างห้องน�า้ต่อได้ อนัเป็นประโยชน์ต่อชาวชมุชนและพฒันา
พื้นที่ภายในชุมชนให้เกิดประโยชน์ได้
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เมื่อวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ราชวิทยาลัย 
จุฬาภรณ์ กองทัพบก (มณฑลทหารบกที่ 11) การ
ประปานครหลวง กรุงเทพมหานคร กรมธนารักษ์ และ
บรษิทัธนารกัษ์พฒันาสนิทรพัย์ จ�ากดั ร่วมลงนามบนัทกึ
ความร่วมมอื โครงการก่อสร้างถนนต่อเชือ่มศนูย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ กับ
ถนนประชาชื่น (ถนนหมายเลข 10) ณ ห้องวายุภักษ์ 6 
ชั้น 5 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย  
เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 
แจ้งวัฒนะ

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ	โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	๘๐	พรรษา	 
๕	ธันวาคม	๒๕๕๐	กับถนนประชาชื่น	(ถนนหมายเลข	10)	
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กิจกรรมตักบาตรประจ�าสัปดาห์

ได้จัดกิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี (งดวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 
7.00 - 9.00 น. โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดบริเวณใกล้เคียง 
มารับบิณฑบาต เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่าง 
ข้าราชการ พนักงาน และผู ้ปฏิบัติงานภายในศูนย์ราชการ 
เฉลิมพระเกียรติฯ ส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ ส่งเสริม 
การสร้างวัฒนธรรมอันดีด้วยการท�าบุญตักบาตร และเพื่ออ�านวย
ความสะดวกให้กับข้าราชการ พนักงาน ผู้ปฏิบัติงานที่ไม่มีเวลา 
ไปท�าบุญตักบาตรในช่วงเช้าของวันท�างาน 

ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ได้ปฏิบัติตามประกาศของ ศบค. และ กทม. จึงได้
จัดกิจกรรมในเดือนมีนาคม เมษายน พฤศจิกายน และธันวาคม 
2564 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันละประมาณ 300 คนต่อวัน  
ณ ชั้น 1 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ และอาคารรัฐประศาสนภักดี 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2564 
One report 2021110  



กิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย	 
ณ	ศูนย์ราชการฯ	

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับบริษัทธนารักษ์
พฒันาสนิทรพัย์ จ�ากดั (ธพส.) ผูบ้รหิารศนูย์ราชการเฉลมิพระเกยีรตฯิ  
ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตฯ เพื่อบริการข้าราชการ ประชาชน  
และหน่วยงานรอบ ๆ ศูนย์ราชการ รวมถึงชุมชมใกล้เคียง 

ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ได้ปฏิบัติตามประกาศของ ศบค. และ กทม. จึงได้กิจกรรมในเดือน
มกราคม และเดือน ตุลาคม ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 2 อาคาร
ราชบุรีดิเรกฤทธิ์  และอาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย ์ราชการ 
เฉลมิพระเกยีรตฯิ รวมยอดบรจิาคโลหติปี 2564 ได้จ�านวน 1,268 คน 
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กิจกรรมจัด	ธพส.	ส่ง(สุข)ภาพดี	FITNESS

ได้กิจกรรมทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 07.00 - 21.00 น.  
เพื่อสนับสนุนการออกก�าลังกาย ยกระดับการดูแลสุขภาพ
ของข้าราชการและผู ้ประกอบการภายในศูนย์ราชการ 
เฉลิมพระเกียรติฯ 

ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ได้ปฏบิตัติามประกาศของ ศบค. และ กทม. 
จึงได้จัดกิจกรรมในเดือนมีนาคม เมษายน พฤศจิกายน และ
ธนัวาคม 2564 โดยมผีูเ้ข้าร่วมกจิกรรมวนัละประมาณ 10 คน  
(จ�ากัดจ�านวน 30 คนต่อวัน) ณ CEN FIT ชั้น 3 โรงแรม 
เซ็นทรา บายเซน็ทารา ศนูย์ราชการ และคอนเวนชนัเซนเตอร์ 
แจ้งวัฒนะ
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โครงการเสริมสร้างสุขภาวะ	โยคะเพื่อสุขภาพ

ได้จัดกิจกรรมทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ (งดวันหยุดนักขัตฤกษ์) เพื่อ 
ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสุขภาพที่ดี คลายเครียด และสร้าง 
ความยืดหยุ่นให้กับร่างกาย ห่างไกลจากโรคออฟฟิศซินโดรม  
เพื่อลดปัญหาความแออัดคับคั่งด้านจราจรบนถนนแจ้งวัฒนะ 

ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ได้ปฏบิตัติามประกาศของ ศบค. และ กทม. จงึได้จดั 
กิจกรรมในเดือนมีนาคมและเมษายน 2564 โดยมีผู ้เข้าร่วม
กจิกรรมวนัละประมาณ 30 คน (จดักจิกรรมจ�านวนวนัละ 2 รอบ) 
ณ ชัน้ 3 อาคารรฐัประศาสนภกัด ีศนูย์ราชการเฉลมิพระเกยีรตฯิ
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กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ	DANCE	STUDIO	ปี	2564

ได้จดักจิกรรมทกุวนัจนัทร์ - วนัศกุร์ (งดวนัหยดุนกัขตัฤกษ์)  
เวลา 17.00 - 18.00 น. เพื่อบริการให้กับข้าราชการ 
ผู ้ประกอบการ ที่ปฏิบัติ งานภายในศูนย ์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ ฯ ในช่วงหลังเลิกงานเพ่ือลดปัญหา 
ความแออัดคับคั่งด้านจราจรบนถนนแจ้งวัฒนะ 

ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID-19) ได้ปฏิบัติตามประกาศของ ศบค. และ 
กทม. จงึได้จดักจิกรรมในเดอืนมนีาคม เมษายน พฤศจกิายน 
และธันวาคม 2564 โดยมีผู ้ เข ้าร ่วมกิจกรรมวันละ 
ประมาณ 15 คน (จ�ากัดจ�านวน 20 คน) ณ ชั้น 5 อาคาร 
รัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2564 
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กิจกรรม	SKY	RUNNING	

ได้ให้บริการทุกวัน เวลา 06.00 - 20.00 น. เพื่อสนับสนุนการออกก�าลังกาย ยกระดับการดูแลสุขภาพของข้าราชการ  
และผู้ประกอบการภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ปฏบิตัติามประกาศของ ศบค. และ กทม.  
จึงได้เปิดให้ใช้บริการในเดือนมีนาคม เมษายน พฤศจิกายน และธันวาคม 2564 ณ บริเวณชั้น 5 อาคารรัฐประศาสนภักดี  
ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

กิจกรรมวิปัสสนา	(วันแห่งสติ)	

ได้จัดกิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี (งดวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยนิมนต์พระครูธรรมธรสัมพันธ์ ถิรธมโม เจ้าอาวาสวัดจันทรสุข 
(ศนูย์ปฏบิตัธิรรมนาลนัทารงัสติ) อ.ธญับรุ ีจ.ปทมุธาน ีมาฝึกสอนการปฏบิตันิัง่สมาธ ิก�าหนดลมหายใจเข้าออกอย่างถกูวธิี 

ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ปฏิบัติตามประกาศของ ศบค. และ กทม.  
จึงได้จัดกิจกรรมในเดือนมีนาคมและเมษายน 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันละประมาณ 5 คน ณ ชั้น 6 อาคาร 
รัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
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งาน	GARDEN	FOODTRUCK

ได้จัดงาน GARDEN FOODTRUCK ทุกวันศุกร์ช่วงเดือน 
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2564 ภายในงานมีจ�าหน่ายอาหาร 
และเครื่องดื่ม จัดวงดนตรี Folksong ตกแต่งสถานที่ ประดับ
ตกแต่งไฟ ให้ข้าราชการ ผู้ประกอบการ ที่ปฏิบัติงานภายใน 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ และประชาชนที่มาติดต่อมา 
ร่วมงานช่วงเย็น เพื่อลดปัญหาความแออัดคับคั่งด้านจราจร 
บนถนนแจ้งวัฒนะ โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุม
โรคเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค หรือประกาศของ
กรงุเทพมหานคร มาตรการป้องกนัโรคอย่างเคร่งครดั มผีูเ้ข้าร่วม 
กิจกรรมวันละประมาณ 400 คน ณ ลานด้านหน้าอาคาร 
รัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

ธพส.	มอบ	COVID	CARE	BOX	ให้กับชุมชนรอบศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ	

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายธีธัช สุขสะอาด รองกรรมการผู้จัดการ  
บรษิทั ธนารกัษ์พฒันาสนิทรพัย์ จ�ากดั (ธพส.) ร่วมกบันายกติตศิกัดิ ์สภุาควฒัน์ รองกรรมการ 
ผู้จัดการ บริษัทสโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) มอบกล่อง COVID Care Box ให้แก ่
ผูแ้ทนเคหะชมุชนหลกัสีแ่ละผูแ้ทนชมุชนแจ้งวฒันะผาสขุ เพือ่ร่วมสนบัสนนุการดแูลสขุภาพ
ของชาวชุมชนในช่วงการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ณ เคหะชุมชนหลักสี่และชุมชนแจ้งวัฒนะผาสุข

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2564 
One report 2021114  
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กิจกรรมท�าระบบรดน�้าต้นไม	้

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายธีธัช สุขสะอาด รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด (ธพส.) 
ส่งมอบระบบรดน�้าต้นไม้ให้กับเคหะชุมชนหลักสี่ โดยมีนายสุภัทร์ พิมพ์ทรัพย์ รองประธานเคหะชุมชนหลักสี่ ว่าที่ ร.ต.วชิรพล 
พงษ์เกษ เลขานุการคณะกรรมการกลางฯ และผู้แทนเคหะชุมชนหลักสี่ ร่วมรับมอบ โดย ธพส. ด�าเนินโครงการตามแนวทาง
ความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ความส�าคัญกับชุมชนโดยรอบศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเข้ามา 
สนับสนุนชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีจิตส�านึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ณ เคหะชุมชนหลักสี่

โครงการพัฒนาชุมชน	ท�าบุญศาลพ่อปู่
ชัยมงคล	ชุมชนเคหะหลักสี่

เมือ่วนัอาทติย์ที ่12 ธนัวาคม 2564 ธพส. ได้เข้าร่วม 
กจิกรรมท�าบญุศาลพ่อปูช่ยัมงคล ชมุชนเคหะหลกัสี ่
ซึง่จดัเป็นประจ�าทกุปี ณ บรเิวณสวนหย่อมหน้าป้าย 
การเคหะหลักสี่ เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล 
อันเป็นที่รวมใจของชาวชุมชนเคหะหลักสี่
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บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด (ธพส.) ให้ความส�าคัญ 
กับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
และสิง่แวดล้อมในกระบวนการ (Corporate Social Responsibility 
in Process) โดยค�านึงถึงต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกกลุ่ม ทั้งที่เป็น 
พนักงาน ลูกค้า หน่วยงานรัฐและเอกชน ผู้ถือหุ้น ชุมชน คู่ค้า  
และหน่วยงานก�ากับ เพื่อน�าไปสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืน

โดยในปี 2564 ที่ผ่านมา ธพส. ได้ยกระดับการก�ากับดูแลกิจการ 
และความรบัผดิชอบต่อสงัคมในหลายด้าน เช่น การทบทวนนโยบาย 
และคู ่มือที่ เกี่ยวข้อง จัดให้มีแผนการด�าเนินงานทั้งระยะสั้น 
และระยะยาว สอดคล้องกับภาพรวมเชิงยุทธศาสตร์ที่ค�านึงถึง 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนได้จัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรม
และความรู้ความเข้าใจ เช่น การเข้าเรียนรู้และวัดผลผ่านระบบ  
E-Learning ใน 3 หลักสูตร คือ 1) หลักสูตรต่อต้านการทุจริต 
และคอร์รัปชัน 2) หลักสูตรจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ  
3) หลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) พร้อมทั้งเน้นย�้าสร้าง 
การตระหนักรู ้อย่างสม�่าเสมอด้วยการการถ่ายทอดวัฒนธรรม 
ธรรมาภิบาลเป็นรายไตรมาสผ่าน CG E-Magazine และกระตุ้น
การน�าองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติผ่านการจัดงานวันธรรมาภิบาล
ประจ�าปี CG Day 2021 และการประกวดโครงการ CSR ซ่ึง 
ทุกหน่วยงานขององค์กรได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว

และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ที่มีมาต่อเนื่องยาวนานกว่า 2 ปี โดยในปี 2564  
ถือเป็นปีที่มีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง ทั้งการกลายพันธุ์ของ  
โควดิ-19 ทีเ่พิม่ข้ึน และความส�าเรจ็ในการผลติวคัซนีป้องกนัโควดิ-19 
นานาชนิดของโลก โดยรัฐได้ออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการ 

สารประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	
และความรับผิดชอบต่อสังคม	ประจ�าปี	2564

แพร่ระบาดทัง้มาตรการในการรกัษาระยะห่างทางสงัคมและการระดม 
ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ธพส. ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนการ 
ด�าเนนิการดงักล่าวโดยให้ความส�าคญักบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีของ ธพส.  
อาทิเช่น การให้พนักงานท�างานจากที่บ้าน (work from home)  
การน�าระบบ e-meeting มาใช้ในการประชมุต่าง ๆ การสอนอาชพี 
ให้แก่ชาวชุมชนเคหะหลักสี่ในรูปแบบคลิปวิดีโอ เพื่อเป็นการรักษา 
ระยะห่างทางสังคม การสนับสนุนสถานที่ในอาคารศูนย์ราชการฯ  
เพื่อเป็นจุดตรวจคัดกรองและจุดฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) เชงิรกุ สนบัสนนุการใช้พืน้ที ่ศนูย์ประชมุ 
และแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโรงพยาบาลสนามส�าหรับผู ้ป ่วยติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่  1 กรกฎาคม 
2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่อสนับสนุนการป้องกัน
และรักษาผู้ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมท้ัง 
มีมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 ให้กับพนักงาน ข้าราชการ  
และประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในอาคารศูนย์ราชการฯ โดยมี
จุดตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้ามาในอาคาร การท�าความสะอาด 
ฆ่าเชื้อพื้นที่สาธารณะ (ลิฟต์ บันไดเลื่อน) ภายในอาคารทุกชั่วโมง  
และการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วย ATK (Antigen Test Kit)  
ทุกสัปดาห์ของพนักงานทุกคนของร้านค้าภายในศูนย์ราชการฯ 

ธพส. ยึดม่ันในการให้ความส�าคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยการ
ด�าเนินงานที่โปร่งใส มีธรรมาภิบาล และสอดคล้องกับบริบทของ
สภาพแวดล้อมที่เปล่ียนแปลงตามปัจจุบันกาล โดยมุ่งเน้นการ
สร้างคุณค่าร่วมกันเพื่อประโยชน์ขององค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทกุภาคส่วน เพือ่ร่วมกนัเป็นส่วนหนึง่ในการสร้างความเตบิโตทีย่ัง่ยนื
ของประเทศไทย

(นางศิริพร นพวัฒนพงศ์)

ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ 
และความรับผิดชอบต่อสังคม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2564 
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การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

โอกาสและความท้าทายของ ธพส.

การบริหารจัดการผู ้มีส ่วนได้ส ่วนเสียผ่านกลยุทธ์ HIP ได้แก่  
H = Hearing (ให ้ความส�าคัญกับการรับฟ ังความคิดเห็น)  
I = Important (การจัดล�าดับความส�าคัญและประเด็นผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย) P = Participation (ยกระดับการมีส่วนร่วมและสร้าง 
ความสัมพันธ์กับผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสีย) ร่วมกับกลยุทธ์ 3E ด้าน 
ความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ Engagement สร้างการมีส่วนร่วม  
Education การเสริมสร ้างการศึกษา และ Environment  
สร้างจิตส�านึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นสร้างการ 
มีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล เพื่อเป็นรากฐาน 
ของการสร้างรายได้ควบคู่ความสุขให้ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ถือเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเชิงรุกสู ่ความส�าเร็จของการด�าเนินธุรกิจ 

ของ ธพส. ตามหลักธรรมาภิบาล การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได ้
ส ่วนเสียอย่างมีประสิทธิผลจึงเป็นทั้งโอกาสและความท้าทาย  
โดย ธพส. รับฟังความต้องการ ความคาดหวัง และความกังวล  
มาด�าเนินการจัดท�าแผนสร้างความสัมพันธ ์ที่ดี  และประเมิน 
ประสิทธิผลด้วยการส�ารวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และ 
ความภักดีของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แล้วน�าข้อเสนอแนะจากการส�ารวจ
ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ มาด�าเนินการท�าแผนปรับปรุงปรุง
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้เกิดมูลค่าเพิ่ม หรือต่อยอดสร้าง
นวัตกรรม ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขัน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เกิดความพึงพอใจ ความไว้วางใจ ความผูกพัน และให้การสนับสนุน 
ในระยะยาว จึงช่วยสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนแก่ ธพส.

ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ

เพื่อตอบสนองต่อโอกาสและความท้าทายด้านการสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ธพส. ได้ก�าหนดทิศทางการด�าเนินงานด้านผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย โดยเชื่อมโยงกับทิศทางยุทธศาสตร์องค์กรของ ธพส. ดังนี้

ประเด็น ยุทธศาสตร์องค์กรของ ธพส. ยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของ ธพส.

1. วิสัยทัศน์ องค์กรสมัยใหม่ในการพัฒนาสินทรัพย์ของรัฐ  
ให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมืออาชีพ 
ตามหลักธรรมาภิบาล

สร้างความเชื่อมั่นในการตอบสนองความต้องการ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมอย่างมีธรรมภิบาล

2. ยุทธศาสตร์

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการให้บริการลูกค้า 
และการตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเชิงรุก

ตอบสนองความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย HIP

H = Hearing (ให้ความส�าคัญกับการรับฟังความคิดเห็น) 

I = Important (การจัดล�าดับความส�าคัญและประเด็น 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)

P = Participation (ยกระดับการมีส่วนร่วม 
และสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)

3. วัตถุประสงค์ 
   เชิงยุทธศาสตร์

สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร้อยละการด�าเนินงานตามแผนสร้างความสัมพันธ์อันด ี
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

4. ตัวชี้วัด ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - ร้อยละการด�าเนินงานตามแผน ร้อยละ 100

- ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่น้อยกว่าระดับ 3

5. เป้าหมายระยะสั้น ประเมินผลส�ารวจความพึงพอใจและน�ามาปรับปรุง - จัดท�าแผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วเสร็จ 
 ภายในเดือนมีนาคม 2564

- ร้อยละการด�าเนินงานตามแผนร้อยละ 100
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ประเด็น ยุทธศาสตร์องค์กรของ ธพส. ยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของ ธพส.

6. เป้าหมายระยะยาว ปี 2563 - 2565
ระดับความพึงพอใจเพิ่มขึ้นจากปีก่อน

ปี 2563 - 2565
ปี 2564 ระดับความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 3.0
ปี 2565 ระดับความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 3.5

7. แผนที่ยุทธศาสตร์ ปี 2561 - 2565
ข้อ 2 มิติด้านลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Customer  
and Stakeholder) มุง่เน้นสร้างความสมัพนัธ์และเสรมิสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กร รวมถึงการยกระดับการให้บริการ  
เพื่อตอบสนองความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้า  
ผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ปี 2563 - 2565
มุ่งเน้นสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholder) หลัก เพื่อยกระดับความพึงพอใจ 

การด�าเนินนโยบายที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ธพส. เป็นตาม 
แนวทางเกณฑ์ AA1000 Stakeholder Engagement Standard  
โดยจัดการกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยวิธีการ 
ให้สิทธิ เคารพสิทธิ ยอมรับหน้าที่ และความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กร ซึ่ง ธพส. ด�าเนินกระบวนการ 
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการแต่งตั้งคณะท�างานผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งมีระดับผู้บริหารของทุกฝ่ายงานเป็นคณะท�างาน 
ร่วมกันพิจารณากลั่นกรองเก่ียวกับผู้ส่วนได้ส่วนเสียผ่านการประชุม 
อย่างน้อยไตรมาสละครั้ง ก่อนเสนอคณะกรรมการก�ากับกิจการ 
และความรบัผิดชอบต่อสังคมพจิารณาอย่างน้อยไตรมาสละครัง้เช่นกนั

ทั้งนี้ ปี 2564 ธพส. ได้มีการจัดล�าดับความส�าคัญของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย จากมติสรุประบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ�านวน 13 ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสยี มาด�าเนนิการวเิคราะห์ ทัง้หมดเหลอื 7 กลุม่ และคณะกรรมการ  

ผู ้บริหารได้ร ่วมกันพิจารณาคัดเลือกและจัดล�าดับได้ผู ้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียที่ส�าคัญ สรุปจ�าแนกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ  
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�าคัญ 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มลูกค้า (ผู้เช่า  
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนผู้ใช้บริการ) 2) กลุ่มผู้ถือหุ้น  
รัฐบาล และหน่วยงานก�ากับ 3) กลุ่มพนักงานและลูกจ้าง 4) คู่ค้า 
5) ชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อม และกลุม่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีรอง 2 กลุม่  
ได้แก่ 1) เจ้าหนี้ 2) สื่อมวลชน ซึ่งแต่ปีจะมีการทบทวนผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสียหลักที่จะสร้างความสัมพันธ์ในปีนั้น ๆ โดยการจัดท�าตาม
แนวทาง Value Chain เพื่อให้ได้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก 6 กลุ่ม 
ที่จะด�าเนินการสร้างความสัมพันธ์ในปีนั้น ๆ เพื่อด�าเนินการสร้าง 
ความสัมพันธ์ต้ังแต่เดือนมีนาคมถึงตุลาคมของทุกปีกับผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสียในโครงการที่  ธพส. รับผิดชอบปัจจุบัน ทั้งนี้จ�าแนก 
หน่วยงานภายใน ธพส. ที่รับผิดชอบด�าเนินการสร้างความสัมพันธ์ 
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ดังนี้

โครงการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานภายใน ธพส. ที่สร้างความสัมพันธ์
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

โครงการบริหารศูนย์ราชการฯ โซน A และ B ลูกค้าภาครัฐ ฝสอ. ฝกง. ฝพธ. ฝบอ. ฝวค. และฝ่ายดิจิทัล

ลูกค้าภาคเอกชน ฝพธ. ฝตธ. ฝสอ. ฝบอ. และฝ่ายดิจิทัล

ผู้ใช้บริการ ฝสอ. ฝพธ. ฝบอ. และฝ่ายดิจิทัล

คู่ค้า ฝบอ.

ชุมชน ฝสอ. และ ฝวค.

โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการฯ
โซน C

ลูกค้าภาครัฐ ฝวค. และ ฝสอ.

คู่ค้า ฝวค. 

ชุมชน ฝสอ. และ ฝวค. 

โครงการบริหารจัดการสนามกอล์ฟบางพระ ลูกค้าภาครัฐ (กรมธนารักษ์) ฝพธ. และ ฝกต.

ผู้ใช้บริการ ฝพธ. และ ฝกต.

คู่ค้า ฝพธ. และ ฝกต.

ชุมชน ฝสอ. และ ฝกต.

โครงการก่อสร้างอาคารส�านกังาน ซอยพหลโยธนิ 11 ลูกค้าภาครัฐ (กรมธนารักษ์) ฝวค.

คู่ค้า ฝวค.

ชุมชน ฝวค. และ ฝสอ.
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โครงการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานภายใน ธพส. ที่สร้างความสัมพันธ์
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

โครงการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา 
จังหวัดเชียงใหม่

ลูกค้าภาครัฐ ฝวค. และ ฝกต.

ลูกค้าภาคเอกชน ฝกต. และ ฝวค. 

ผู้ใช้บริการ ฝกต. และ ฝบอ. 

คู่ค้า ฝกต. 

ชุมชน ฝกต. และ ฝสอ.

โครงการอาคารอเนกประสงค์กรมสรรพสามิต ลูกค้าภาครัฐ ฝวค. ฝพธ. และ ฝสอ.

คู่ค้า ฝวค. และ ฝพธ.

ชุมชน ฝวค. ฝสอ. และ ฝพธ.

พนักงาน ฝทบ.

เจ้าหนี้ ฝบช. และ ฝกง.

คู่แข่ง ฝกต.

คู่เทียบ ฝผส.

การรับฟังความคิดเห็น ความต้องการ ความคาดหวัง และความกังวล

การรับฟังความคิดเห็น ความต้องการ ความคาดหวัง และความกังวล 
ต่อการด�าเนนิงานและการให้บรกิารของบรษิทัธนารกัษ์พฒันาสนิทรพัย์  
จ�ากัด มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการ ความคาดหวัง  
ความกังวล ทั้งเชิงบวกและเชิงลบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อศึกษา 
วิเคราะห์หาช่องว่าง (Gap) ในปัจจุบันเทียบกับระดับความคาดหวัง 
ของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีในทกุด้านทีเ่กีย่วข้อง และเพือ่ประเมนิความเสีย่ง 
ของการสร้างความสัมพันธ์ (Risk Profile) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และองค์กร ซึง่จากการรบัฟังความคดิเหน็ ความต้องการ ความคาดหวงั  
และความกังวลของผู ้มีส ่วนได ้ส ่วนเสียในแต ่ละโครงการใน 
ความรับผิดชอบของบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด จ�านวน  
10 โครงการ ประกอบด้วย

 1) การบริหารจัดการโครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

 2) โครงการพัฒนาพ้ืนที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  
  โซน C 

 3) โครงการสนามกอล์ฟบางพระ จังหวัดชลบุรี

 4) โครงการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ 

 5) โครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ - ธนารักษ์ 

 6) โครงการบูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัยฯ 

 7) โครงการโรงงานไพ่ 

 8) โครงการสนามกีฬาแห่งชาติ บางปิ้ง

 9) โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต 

 10) โครงการอาคารส�านักงานใหญ่ ธอส. 

รวมทัง้รบัฟังความคดิเหน็ ความต้องการ ความคาดหวงั และความกงัวล  
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ธพส. รัฐบาล  
และหน่วยงานก�ากับ และกลุ่มพนักงาน ธพส. มีรายละเอียด ดังนี้

การรับฟังความคิดเห็น ความต้องการ ความคาดหวัง และความกังวล กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละโครงการ

ฝ่าย กลุ่มผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสีย

โครงการ ประเด็นความต้องการ 
ความคาดหวัง และความกังวล

รายละเอียดความต้องการ 
ความคาดหวัง และความกังวล

ฝบอ. กลุ่มลูกค้า :
ผู้เช่าภาครัฐ

โครงการบริหารจัดการ 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์  
และอาคารรัฐประศาสนภักดี

ด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
องค์กร และทิศทาง 
การด�าเนินงานของ ธพส.

: การมีส่วนร่วมของแต่ละองค์กร 
 ค่อนข้างน้อย
: ให้ผู้แทนแต่ละหน่วยงานภาครัฐ มีส่วน 
 ในกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมากขึ้น

บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด 
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ฝ่าย กลุ่มผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสีย

โครงการ ประเด็นความต้องการ 
ความคาดหวัง และความกังวล

รายละเอียดความต้องการ 
ความคาดหวัง และความกังวล

ฝวค.
ฝสอ.

กลุ่มลูกค้า :
ผู้เช่าภาครัฐ

โครงการบริหารจัดการ 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์  
และอาคารรัฐประศาสนภักดี

ด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 
องค์กร และทิศทาง 
การด�าเนินงานของ ธพส. 

: มีการบริหารจัดการอาคารที่ได้มาตรฐาน
: จัดท�าข้อมูลรางวัลเกี่ยวกับการบริหาร 
 จัดการอาคาร
: การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู ้
 ความเข้าใจการบริหารจัดการอาคาร 
 ที่ได้มาตรฐาน เช่น รางวัลสุดยอดส้วม  
 รางวัลการจัดการน�้าเสีย

ฝวค. 
ฝสอ.

กลุ่มลูกค้า :
ผู้เช่าภาครัฐ

ด้านระบบการจราจร : การจัดระบบการจราจรภายใน 
 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ม ี
 ความคล่องตัวและยืดหยุ่นสอดคล้อง 
 ตามช่วงระยะเวลาและตามสภาพการ 
 จราจรในช่วงเวลานั้น ๆ เช่น ในช่วง 
 ชั่วโมงเร่งด่วน ต้องการให้มีการ 
 เร่งระบายรถในจุดที่มักมีการจราจร 
 หนาแน่นติดขัด เพื่อให้เกิดความ 
 คล่องตัวในการเดินทางภายในบริเวณ 
 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

: สามารถบริหารจัดการและระบายรถ 
 จากศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
 ได้อย่างรวดเร็ว

: รถหนาแน่นในช่วงเวลาเลิกงาน 
 เพราะบางเส้นทางเหลือเพียงเลนเดียว  
 และการจราจรติดขัด

กลุ่มลูกค้า :
ผู้เช่าภาครัฐ
และเอกชน

โครงการบริหารจัดการ 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์  
และอาคารรัฐประศาสนภักดี

ด้านระบบการจราจร : รถหนาแน่นในช่วงเวลาเลิกงาน 
 เพราะบางเส้นทางเหลือเพียงเลนเดียว
: เพิ่มช่องทางการจราจรเข้าสู่พื้นที่ศูนย ์
 ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ให้เพียงพอ 
 ต่อปริมาณผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อ
: การจราจรติดขัด 
: ควรจัดหาเส้นทางเข้าและออกภายใน 
 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เพิ่มเติม
: สามารถบริหารจัดการและระบายรถ 
 จากศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
 ได้อย่างรวดเร็ว
: มีการตัดถนนเข้าสู่พื้นที่ศูนย์ราชการ 
 เฉลิมพระเกียรติฯ เพิ่มเติม เช่น ถนน 
 เชื่อมต่อกับถนนประชาชื่น ทางยกระดับ 
 เชื่อมต่อกับทางด่วนแจ้งวัฒนะ 
 และถนนวิภาวดีรังสิต

ฝสอ. กลุ่มลูกค้า :
ผู้เช่าภาครัฐ

โครงการบริหารจัดการ 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์  
และอาคารรัฐประศาสนภักดี

ด้านการบริหารจัดการ 
ระบบสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการ

: จัดให้มีห้องปฏิบัติธรรม
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ฝ่าย กลุ่มผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสีย

โครงการ ประเด็นความต้องการ 
ความคาดหวัง และความกังวล

รายละเอียดความต้องการ 
ความคาดหวัง และความกังวล

ฝสอ. กลุ่มลูกค้า : 
ผู้เช่าภาครัฐ 
และผู้เช่าเอกชน

โครงการบริหารจัดการ 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์  
และอาคารรัฐประศาสนภักดี

ด้านลูกค้าสัมพันธ์ : การให้ข้อมูลสถานที่ตั้งของหน่วยงาน  
 ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน
: ผู้มาใช้บริการไม่ทราบถึงสถานที่ตั้ง 
 เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
: ผู้มาติดต่อไม่ทราบถึงสถานที่ตั้ง 
 ของหน่วยงาน และร้านค้า

ฝบอ. กลุ่มลูกค้า : 
ผู้เช่าเอกชน

โครงการบริหารจัดการ 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์  
และอาคารรัฐประศาสนภักดี

ด้านระบบการจราจร : ควรมีการอบรมเจ้าหน้าที่ในการจัดการ 
 จราจรอย่างถูกต้อง
: การอบรมเจ้าหน้าที่จราจรในการอ�านวย
 ความสะดวกในการจราจรให้มีมาตรฐาน
: การจราจรตดิขดัมผีลกระทบต่อสขุภาพจติ

ฝกต. กลุ่มลูกค้า : 
ผู้เช่าเอกชน

โครงการบริหารจัดการ 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์  
และอาคารรัฐประศาสนภักดี

ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ

: พื้นที่การให้ประชาสัมพันธ์ส�าหรับร้านค้า
: เปิดพื้นที่ให้ร้านค้าตั้งป้ายหรือ 
 ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ใช้ภายในอาคาร
: ผู้ใช้ภายในอาคารไม่ทราบว่ามีร้านค้าอยู่

ด้านลูกค้าสัมพันธ์ : ผู้มาติดต่อไม่ทราบถึงสถานที่ตั้ง 
 ของหน่วยงาน และร้านค้า

กลุ่มลูกค้า : 
ผู้ใช้บริการ

โครงการบริหารจัดการ 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์  
และอาคารรัฐประศาสนภักดี

ด้านระบบการจราจร : การจราจรติดขัด 
: ความคล่องตัวของการจราจรภายใน 
 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

กลุ่มลูกค้า :
ผู้เช่าภาครัฐ

โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
โซน C

ด้านการสร้างความเข้าใจ : การแก้ปัญหาไม่ตรงกับสถานการณ์

ฝสอ. กลุ่มชุมชน โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
โซน C

ด้านการให้ความรู้ : จัดวิทยากรมาให้ความรู้แก่ชุมชน
: ชุมชนจะมีความรู้มากขึ้น 
: ไม่ได้รับความร่วมมือจากภายในชุมชน

กลุ่มลูกค้า : 
ผู้ใช้บริการ
กลุ่มคู่ค้า 
กลุ่มชุมชน

โครงการสนามกอล์ฟบางพระ 
จังหวัดชลบุรี - -

ผู้เช่าเอกชน 
ผู้ใช้บริการ

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่

-  -

กลุ่มลูกค้า : 
ผู้เช่าภาครัฐ

โครงการ “ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ 
รามาฯ - ธนารักษ์”

ด้านเจ้าหน้าที่ : มีอัธยาศัยดีและเต็มใจให้บริการ  
 (ความต้องการเชิงบวก)

กลุ่มลูกค้า
กลุ่มคู่ค้า
กลุ่มชุมชน

โครงการ “โรงงานไพ่”
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ฝ่าย กลุ่มผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสีย

โครงการ ประเด็นความต้องการ 
ความคาดหวัง และความกังวล

รายละเอียดความต้องการ 
ความคาดหวัง และความกังวล

กลุ่มลูกค้า
กลุ่มคู่ค้า
กลุ่มชุมชน

โครงการ “สนามกีฬาแห่งชาติ 
บางปิ้ง”

ฝพธ. กลุ่มผู้ถือหุ้น 
รัฐบาลและ 
หน่วยงานก�ากับ

- โครงการ “อาคารอเนกประสงค์
 กรมสรรพสามิต”
- โครงการ “อาคารส�านกังานใหญ่
 ธอส.”
- โครงการ “บูรณาการ 
 สวัสดิการที่พักอาศัยฯ”
- โครงการ “ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ 
 รามาฯ - ธนารักษ์”

ด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
องค์กร และทิศทาง 
การด�าเนินงานของ ธพส.

: การเร่งรัดพัฒนาทรัพย์สินของรัฐ 
 ให้เกิดมูลค่าเพิ่มทั้งในเชิงเศรษฐกิจ 
 และสังคมโดยรวม
: เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารโครงการ 
 และริเริ่มสร้างสรรค์การพัฒนาโครงการ 
 ทรัพย์สินของรัฐใหม่
: ขยายขอบเขตธุรกิจ
: พัฒนาธุรกิจหลักและเพิ่มรายได้ให้ยั่งยืน

ฝผส.
และ
ฝสอ.

กลุ่มผู้ถือหุ้น 
รัฐบาลและหน่วย
งานก�ากับ

- ด้านประสิทธิภาพการด�าเนินงาน : เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารโครงการ 
 และริเริ่มสร้างสรรค์การพัฒนาโครงการ 
 ทรัพย์สินของรัฐใหม่

ด้านการจัดท�าแผนบริหาร 
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ

: ขยายขอบเขตธุรกิจ
: พัฒนาธุรกิจหลักและเพิ่มรายได ้
 ให้ยั่งยืน

ด้านการสร้างการรับรู้ความเข้าใจ : ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน 
 และภายนอก ธพส. รับรู้อย่างทั่วถึง
: มีการสร้างการรับรู้ความเข้าใจให ้
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างชัดเจน
: การประชาสัมพันธ์อาจไม่ทั่วถึง
: ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความรู้ความเข้าใจ 
 คลาดเคลื่อน

ฝทบ.
และ 
ฝบอ.

กลุ่มพนักงาน 
ธพส.

ด้านรายได้และสวัสดิการ : มีที่จอดรถประจ�าแต่ละคน และจัดให้ม ี
 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
 ประจ�าจุดจอดรถ
: มีที่จอดรถที่สะดวกสบายและเพียงพอ  
 พนักงานจอดเป็นที่เป็นทางตามที ่
 ได้รับจัดสรร
: ติดทะเบียนรถยนต์แต่ละที่จอดของ 
 พนักงานบริเวณชั้น 3 เนื่องจากปัจจุบัน 
 มีบุคคลภายนอกมาจอดที่จอดรถ 
 ของ ธพส.
: ฝ่ายบริหารอาคารสถานที่ดูแลความ 
 สะดวกเรียบร้อยในพื้นที่จอด โดยไม ่
 ละเลยการแก้ปัญหากรณีผู้อื่นมายึด 
 ช่องจอดหรือขวางช่องจอดพนักงาน
 จึงควรระบุทะเบียนรถยนต์ตามช่องจอด
: มาแล้วไม่มีที่จอด จอดแล้วไม่ได้ออก  
 ออกแล้วกลับมาจอดใหม่ไม่ได้

ด้านสภาพแวดล้อมในการท�างาน : สถานที่ท�างานสะอาด ปลอดโปร่ง  
 ไม่คับแคบ
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ประเด็น
กลุ่มลูกค้า : ผู้เช่าภาครัฐ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ และอาคารรัฐประศาสนภักดี

ความต้องการ ความคาดหวัง ความกังวล

1. ด้านวิสัยทัศน์  
 พันธกิจ ค่านิยม 
 องค์กร และทิศทาง 
 การด�าเนินงาน 
 ของ ธพส.

- - ให้ผู้แทนแต่ละหน่วยงานภาครัฐ 
 มีส่วนในกระบวนการต่าง ๆ 
 ที่เกี่ยวข้องมากขึ้น 
- มีการบริหารจัดการอาคาร 
 ที่ได้มาตรฐาน

- การมีส่วนร่วมของแต่ละองค์กร 
 ค่อนข้างน้อย

2. ด้านระบบการจราจร - มีการจัดระบบการจราจรภายใน 
 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  
 ที่มีความคล่องตัวและยืดหยุ่น 
 สอดคล้องตามช่วงระยะเวลา 
 และตามสภาพการจราจร 
 ในช่วงเวลานั้น ๆ  
 เช่น ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน  
 ต้องการให้มีการเร่งระบายรถ 
 ในจุดที่มักมีการจราจรหนาแน่น 
 ติดขัด เพื่อให้เกิดความคล่องตัว 
 ในการเดินทางภายในบริเวณ 
 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
- เพิ่มช่องทางการจราจรเข้าสู่พื้นที ่
 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  
 ให้เพียงต่อปริมาณผู้ปฏิบัติงาน 
 และผู้มาติดต่อ 
- ควรจัดหาเส้นทางเข้าและออก
 ภายในศนูย์ราชการเฉลมิพระเกยีรตฯิ
 เพิ่มเติม

- สามารถบรหิารจดัการและระบายรถ
 จากศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  
 ได้อย่างรวดเร็ว 
- มีการตัดถนนเข้าสู่พื้นที่ศูนย์ราชการ 
 เฉลิมพระเกียรติฯ เพิ่มเติม เช่น  
 ถนนเชื่อมต่อกับถนนประชาชื่น  
 ทางยกระดับเชื่อมต่อกับทางด่วน 
 แจ้งวัฒนะและถนนวิภาวดีรังสิต  
 

รถหนาแน่นในช่วงเวลาเลิกงาน
เพราะบางเส้นทางเหลือเพียง 
เลนเดียวและการจราจรติดขัด

3. ด้านการบริหารจัดการ 
 สิ่งแวดล้อม

- - สภาพแวดล้อมที่ดี -

4. ด้านการบริหารจัดการ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ

- - -

5. ด้านการบริหารจัดการ 
 ระบบสาธารณูปโภค 
 และสาธารณูปการ

- จัดให้มีห้องปฏิบัติธรรม - -

6. ด้านระบบรักษา 
 ความปลอดภัย

- - -

7. ด้านระบบรักษา 
 ความสะอาด

- - -

8. ด้านลูกค้าสัมพันธ์ - การให้ข้อมูลสถานที่ตั้ง 
 ของหน่วยงาน ได้อย่างถูกต้อง 
 และชัดเจน

- - ผู้มาใช้บริการไม่ทราบถึงสถาน 
 ที่ตั้งเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
- ผู้มาติดต่อไม่ทราบถึงสถานที่ตั้ง 
 ของหน่วยงานและร้านค้า
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ประเด็น
กลุ่มลูกค้า : ผู้เช่าเอกชน อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ และอาคารรัฐประศาสนภักดี

ความต้องการ ความคาดหวัง ความกังวล

1. ด้านวิสัยทัศน์ 
 พันธกิจ ค่านิยม 
 องค์กร และทิศทาง 
 การด�าเนนิงานของ ธพส.

- - -

2. ด้านระบบการจราจร - ควรมีการอบรมเจ้าหน้าที ่
 ในการจัดการจราจร 
 อย่างถูกต้อง

- การอบรมเจ้าหน้าที่จราจรในการ 
 อ�านวยความสะดวกในการจราจร  
 ให้มีมาตรฐาน
- ควรจัดหาเส้นทางเข้าและออก
 ภายในศนูย์ราชการเฉลมิพระเกยีรตฯิ
 เพิ่มเติม

- การจราจรติดขัดมีผลกระทบ 
 ต่อสุขภาพจิต

3. ด้านการบริหารจัดการ
 สิ่งแวดล้อม

- - -

4. ด้านการบริหารจัดการ
 เทคโนโลยีสารสนเทศ

- พื้นที่การให้ประชาสัมพันธ ์
 ส�าหรับร้านค้า

- เปิดพื้นที่ให้ร้านค้าตั้งป้าย 
 หรือประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ใช ้
 ภายในอาคาร

- ผู้ใช้ภายในอาคารไม่ทราบว่า 
 มีร้านค้าอยู่

5. ด้านการบริหารจัดการ
 ระบบสาธารณูปโภค 
 และสาธารณูปการ

- - -

6. ด้านระบบรักษา 
 ความปลอดภัย

- - -

7. ด้านระบบรักษา 
 ความสะอาด

- - -

8. ด้านลูกค้าสัมพันธ์ - - - ผู้มาติดต่อไม่ทราบถึงสถานที่ตั้ง 
 ของหน่วยงานและร้านค้า

ประเด็น
กลุ่มลูกค้า : ผู้ใช้บริการ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ และอาคารรัฐประศาสนภักดี

ความต้องการ ความคาดหวัง ความกังวล

1. ด้านวิสัยทัศน์  
 พันธกิจ ค่านิยมองค์กร  
 และทิศทางการ 
 ด�าเนินงานของ ธพส.

- - -

2. ด้านระบบการจราจร - ความคล่องตวัของการจราจรภายใน
 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

- - การจราจรทืี่ติดขัด

3. ด้านการบริหารจัดการ 
 สิ่งแวดล้อม

- - -

4. ด้านการบริหารจัดการ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ

- - - 
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ประเด็น
กลุ่มลูกค้า : ผู้ใช้บริการ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ และอาคารรัฐประศาสนภักดี

ความต้องการ ความคาดหวัง ความกังวล

5. ด้านการบริหารจัดการ 
 ระบบสาธารณูปโภค 
 และสาธารณูปการ

- - -

6. ด้านระบบรักษา 
 ความปลอดภัย

- - -

7. ด้านระบบรักษา 
 ความสะอาด

- - -

8. ด้านลูกค้าสัมพันธ์ -  - - 

ประเด็น
กลุ่มลูกค้า : ผู้ใช้บริการ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ และอาคารรัฐประศาสนภักดี

ความต้องการ ความคาดหวัง ความกังวล

1. ด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
 ค่านิยมองค์กร และ 
 ทิศทางการด�าเนินงาน 
 ของ ธพส.

- - -

2. ด้านกระบวนการ 
 ก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง

- - - 

3. ด้านกระบวนการ 
 ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง

- - - 

4. ด้านการด�าเนินงาน -  -  -  

ประเด็น
กลุ่มชุมชน: ผู้ใช้บริการ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ และอาคารรัฐประศาสนภักดี

ความต้องการ ความคาดหวัง ความกังวล

1. ด้านกิจกรรม - - -

2. ด้านการมีส่วนร่วม - - - 

3. ด้านการให้ความรู้ - - - 

4. ด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร -  -  -  
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ประเด็น
กลุ่มลูกค้า : ผู้เช่าภาครัฐ พื้นที่ส่วนขยาย ซี

ความต้องการ ความคาดหวัง ความกังวล

1. ด้านวิสัยทัศน์ 
 พันธกิจ ค่านิยมองค์กร  
 และทิศทางการ 
 ด�าเนินงานของ ธพส.

- -

2. ด้านการประชาสมัพนัธ์ - - - 

3. ด้านการสร้าง 
 ความเข้าใจ

- - - การแก้ปัญหาไม่ตรงกับ 
 สถานการณ์ 

4. ด้านเจ้าหน้าที่ - - - 

5. ด้านการรายงาน 
 ความก้าวหน้าในการ 
 ด�าเนินงาน

- - -

ประเด็น
กลุ่มคู่ค้า พื้นที่ส่วนขยาย ซี

ความต้องการ ความคาดหวัง ความกังวล

1. ด้านวิสัยทัศน์ 
 พันธกิจ ค่านิยมองค์กร  
 และทิศทางการ 
 ด�าเนินงานของ ธพส.

- - -

2. ด้านกระบวนการก่อน 
 การจัดซื้อจัดจ้าง

- - - 

3. ด้านกระบวนการระหว่าง
การจัดซื้อจัดจ้าง

- - - 

4. ด้านการด�าเนินงาน - - - 

ประเด็น
กลุ่มชุมชน พื้นที่ส่วนขยาย ซี

ความต้องการ ความคาดหวัง ความกังวล

1. ด้านกิจกรรม - -

2. ด้านการมีส่วนร่วม - - - 

3. ด้านการให้ความรู้ - จัดวิทยากรมาให้ความรู้แก่ชุมชน - ชุมชนจะมีความรู้มากขึ้น - ไม่ได้รับความร่วมมือจากภายใน 
 ชุมชน

4. ด้านการให้ข้อมูล 
 ข่าวสาร

- - - 
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ประเด็น
กลุ่มลูกค้า ผู้ใช้บริการสนามกอล์ฟบางพระ จังหวัดชลบุรี

ความต้องการ ความคาดหวัง ความกังวล

1. ด้านวิสัยทัศน์ 
 พันธกิจ ค่านิยมองค์กร  
 และทิศทางการ 
 ด�าเนินงานของ ธพส.

- -

2. ด้านสิ่งอ�านวย 
 ความสะดวก 
 ภายในโครงการ

- - - 

3. ด้านเจ้าหน้าที่ - - -

4. ด้านการ 
 ประชาสัมพันธ์

- - -

ประเด็น
กลุ่มคู่ค้า สนามกอล์ฟบางพระ จังหวัดชลบุรี

ความต้องการ ความคาดหวัง ความกังวล

1. ด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
  ค่านิยมองค์กร  
 และทิศทาง 
 การด�าเนินงานของ ธพส.

- - -

2. ด้านกระบวนการ 
 ก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง

- - - 

3. ด้านกระบวนการ 
 ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง

- - - 

4. ด้านการด�าเนินงาน -  -  -  

ประเด็น
กลุ่มชุมชน สนามกอล์ฟบางพระ จังหวัดชลบุรี

ความต้องการ ความคาดหวัง ความกังวล

1. ด้านกิจกรรม - -

2. ด้านการมีส่วนร่วม - - - 

3. ด้านการให้ความรู้ - - - 

4. ด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร -  -  -  
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ประเด็น
กลุ่มลูกค้า : ผู้เช่าเอกชน ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่

ความต้องการ ความคาดหวัง ความกังวล

1. ด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
 ค่านิยมองค์กร  
 และทิศทาง 
 การด�าเนินงานของ ธพส.

- - -

2. ด้านทัศนียภาพ - - - 

3. ด้านการบริหารจัดการ 
 พื้นที่พาณิชย์

- - - 

4. ด้านระบบรักษา 
 ความปลอดภัย

- - - 

5. ด้านระบบรักษา 
 ความสะอาด

- - -

6. ด้านการประชาสัมพันธ์ - - -
 

ประเด็น
กลุ่มลูกค้า : ผู้ใช้บริการ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่

ความต้องการ ความคาดหวัง ความกังวล

1. ด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
 ค่านิยมองค์กร 
 และทิศทาง 
 การด�าเนินงานของ ธพส.

- - -

2. ด้านทัศนียภาพ - - - 

3. ด้านระบบรักษา 
 ความปลอดภัย

- - - 

4. ด้านระบบรักษา 
 ความสะอาด

- - - 

5. ด้านการประชาสัมพันธ์ - - -

ประเด็น
กลุ่มลูกค้า : ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่

ความต้องการ ความคาดหวัง ความกังวล

1. ด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
 ค่านิยมองค์กร  
 และทิศทางการ 
 ด�าเนินงานของ ธพส.

- - -

2. ด้านกระบวนการ 
 ก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง

- - - 

3. ด้านกระบวนการ 
 ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง

- - - 

4. ด้านการด�าเนินงาน - - - 
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ประเด็น
กลุ่มชุมชน ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่

ความต้องการ ความคาดหวัง ความกังวล

1.ด้านกิจกรรม - - -

2.ด้านการมีส่วนร่วม - - - 

3.ด้านการให้ความรู้ - - - 

4. ด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร - - - 

ประเด็น
กลุ่มลูกค้า : ผู้เช่าภาครัฐโครงการ “ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ - ธนารักษ์”

ความต้องการ ความคาดหวัง ความกังวล

1. ด้านวิสัยทัศน์  
 พันธกิจ ค่านิยมองค์กร  
 และทิศทาง 
 การด�าเนินงาน 
 ของ ธพส.

- -

2. ด้านการประชาสมัพนัธ์ - - - 

3. ด้านเจ้าหน้าที่ - การให้บริการมีอัธยาศัยที่ดี  
 และเต็มใจให้บริการ  
 (ความต้องการเชิงบวก)

- - 

4. ด้านการรายงาน 
 ความก้าวหน้าในการ 
 ด�าเนินงาน

- - - 

 

ประเด็น
กลุ่มลูกค้า : กลุ่มผู้ใช้บริการโครงการ “ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์”

ความต้องการ ความคาดหวัง ความกังวล

1. ด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
 ค่านิยมองค์กร  
 และทิศทาง 
 การด�าเนินงานของ ธพส.

- - -

2. ด้านการประชาสัมพันธ์ - - - 

3. ความสะดวก 
 ของช่องทาง 
 การติดต่อสื่อสาร

- - - 

4. ด้านเจ้าหน้าที่ - - - 
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ประเด็น
กลุ่มลูกค้า : กลุ่มผู้ใช้บริการโครงการ “ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์”

ความต้องการ ความคาดหวัง ความกังวล

1. ด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
 ค่านิยมองค์กร  
 และทิศทาง 
 การด�าเนินงานของ ธพส.

- - -

2. ด้านกระบวนการ 
 ก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง

- - - 

3. ด้านกระบวนการ 
 ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง

- - - 

4. ด้านการด�าเนินงาน - - - 

ประเด็น
กลุ่มชุมชน โครงการ “ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์”

ความต้องการ ความคาดหวัง ความกังวล

1. ด้านกิจกรรม - - -

2. ด้านการมีส่วนร่วม - - - 

3. ด้านการให้ความรู้ - - -

4. ด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร - - -

ประเด็น
กลุ่มลูกค้า : กลุ่มผู้เช่าภาครัฐ โครงการ “บูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัยฯ”

ความต้องการ ความคาดหวัง ความกังวล

1. ด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
 ค่านิยมองค์กร  
 และทิศทางการ 
 ด�าเนินงานของ ธพส.

- - -

2. ด้านการประชาสัมพันธ์ - - - 

3. ด้านเจ้าหน้าที่ - - - 

4. ด้านการรายงานความก้าวหน้า 
 ในการด�าเนินงาน

- - - 

ประเด็น
กลุ่มลูกค้า : กลุ่มผู้ใช้บริการโครงการ “บูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัยฯ”

ความต้องการ ความคาดหวัง ความกังวล

1. ด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
 ค่านิยมองค์กร  
 และทิศทางการ 
 ด�าเนินงานของ ธพส.

- - -

2. ด้านการประชาสัมพันธ์ - - - 

3. ด้านเจ้าหน้าที่ - - - 

4. ด้านการรายงานความก้าวหน้า 
 ในการด�าเนินงาน

- - - 
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ประเด็น
กลุ่มกลุ่มคู่ค้า โครงการ “บูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัยฯ”

ความต้องการ ความคาดหวัง ความกังวล

1. ด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
 ค่านิยมองค์กร  
 และทิศทางการ 
 ด�าเนินงานของ ธพส.

- - -

2. ด้านกระบวนการ 
 ก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง

- - -

3. ด้านกระบวนการ 
 ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง

- - - 

4. ด้านการด�าเนินงาน - - - 

ประเด็น
กลุ่มชุมชน โครงการ “บูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัยฯ”

ความต้องการ ความคาดหวัง ความกังวล

1.ด้านกิจกรรม - - -

2.ด้านการมีส่วนร่วม - - - 

3.ด้านการให้ความรู้ - - - 

4. ด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร - - - 

ประเด็น
กลุ่มลูกค้า : กลุ่มผู้เช่าภาครัฐ โครงการ “โรงงานไพ่”

ความต้องการ ความคาดหวัง ความกังวล

1 ด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
 ค่านิยมองค์กร  
 และทิศทางการ 
 ด�าเนินงานของ ธพส.

- - -

2. ด้านการประชาสัมพันธ์ - - - 

3. ด้านเจ้าหน้าที่ - - - 

4. ด้านการรายงาน 
 ความก้าวหน้า 
 ในการด�าเนินงาน

- - - 

ประเด็น
กลุ่มกลุ่มคู่ค้า โครงการ “โรงงานไพ่”

ความต้องการ ความคาดหวัง ความกังวล

1. ด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
 ค่านิยมองค์กร  
 และทิศทางการ 
 ด�าเนินงานของ ธพส.

- - -

2. ด้านกระบวนการ 
 ก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง

- - - 

3. ด้านกระบวนการ 
 ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง

- - -

4. ด้านการด�าเนินงาน - - - 
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ประเด็น
กลุ่มชุมชน โครงการ “โรงงานไพ่”

ความต้องการ ความคาดหวัง ความกังวล

1. ด้านกิจกรรม - - -

2. ด้านการมีส่วนร่วม - - - 

3. ด้านการให้ความรู้ - -  - 

4. ด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร - - - 

ประเด็น
กลุ่มลูกค้า : กลุ่มผู้เช่าภาครัฐ โครงการ “สนามกีฬาแห่งชาติ บางปิ้ง”

ความต้องการ ความคาดหวัง ความกังวล

1. ด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
 ค่านิยมองค์กร  
 และทิศทางการ 
 ด�าเนินงานของ ธพส.

- - -

2. ด้านการประชาสัมพันธ์ - - -

3. ด้านเจ้าหน้าที่ - - 

4. ด้านการรายงาน 
 ความก้าวหน้า 
 ในการด�าเนินงาน

- - - 

ประเด็น
กลุ่มคู่ค้า โครงการ “สนามกีฬาแห่งชาติ บางปิ้ง”

ความต้องการ ความคาดหวัง ความกังวล

1. ด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
 ค่านิยมองค์กร  
 และทิศทางการ 
 ด�าเนินงานของ ธพส.

- - -qww

2. ด้านกระบวนการ 
 ก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง

- - - 

3. ด้านกระบวนการ 
 ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง

- - - 

4. ด้านการด�าเนินงาน - - - 

ประเด็น
กลุ่มชุมชน โครงการ “สนามกีฬาแห่งชาติ บางปิ้ง”

ความต้องการ ความคาดหวัง ความกังวล

1.ด้านกิจกรรม - - -

2.ด้านการมีส่วนร่วม - - -

3.ด้านการให้ความรู้ - - -

4. ด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร - - - 
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ประเด็น กลุ่มลูกค้า : กลุ่มผู้เช่าภาครัฐ โครงการ “อาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต”

ความต้องการ ความคาดหวัง ความกังวล

1. ด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
 ค่านิยมองค์กร  
 และทิศทางการ 
 ด�าเนินงานของ ธพส.

- - -

2. ด้านการประชาสัมพันธ์ - - - 

3. ด้านเจ้าหน้าที่ - - - 

4. ด้านการรายงาน 
 ความก้าวหน้า 
 ในการด�าเนินงาน

- - - 

ประเด็น
กลุ่มกลุ่มคู่ค้า โครงการ “อาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต”

ความต้องการ ความคาดหวัง ความกังวล

1. ด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
 ค่านิยมองค์กร  
 และทิศทางการ 
 ด�าเนินงานของ ธพส.

- - -

2. ด้านกระบวนการ 
 ก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง

- - - 

3. ด้านกระบวนการ 
 ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง

- - - 

4. ด้านการด�าเนินงาน - - - 

ประเด็น
กลุ่มชุมชน โครงการ “อาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต”

ความต้องการ ความคาดหวัง ความกังวล

1. ด้านกิจกรรม - - -

2. ด้านการมีส่วนร่วม - - -

3. ด้านการให้ความรู้ - - - 

4. ด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร - - - 
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ประเด็น
กลุ่มลูกค้า : กลุ่มผู้เช่าภาครัฐ โครงการ “อาคารส�านักงานใหญ่ ธอส.”

ความต้องการ ความคาดหวัง ความกังวล

1. ด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
 ค่านิยมองค์กร  
 และทิศทางการ 
 ด�าเนินงานของ ธพส.

- - -

2. ด้านการประชาสัมพันธ์ - - - 

3. ด้านเจ้าหน้าที่ - - - 

4. ด้านการรายงาน 
 ความก้าวหน้า 
 ในการด�าเนินงาน

- - - 

ประเด็น
กลุ่มกลุ่มคู่ค้า โครงการ “อาคารส�านักงานใหญ่ ธอส.”

ความต้องการ ความคาดหวัง ความกังวล

1. ด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
 ค่านิยมองค์กร  
 และทิศทางการ 
 ด�าเนินงานของ ธพส.

- -

2. ด้านกระบวนการ 
 ก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง

- - - 

3.ด้านกระบวนการ 
 ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง

- - - 

4. ด้านการด�าเนินงาน - - - 

ประเด็น
กลุ่มชุมชน โครงการ “อาคารส�านักงานใหญ่ ธอส.”

ความต้องการ ความคาดหวัง ความกังวล

1. ด้านกิจกรรม - - -

2. ด้านการมีส่วนร่วม - - - 

3. ด้านการให้ความรู้ - - -

4. ด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร - - - 
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ประเด็น กลุ่มผู้ถือหุ้น รัฐบาล และหน่วยงานก�ากับ

ความต้องการ ความคาดหวัง ความกังวล

1. ด้านวิสัยทัศน์ 
 พันธกิจ ค่านิยม
 องค์กร และทิศทาง
 การด�าเนินงาน 
 ของ ธพส.

- การเร่งรัดพัฒนาทรัพย์สินของรัฐ
 ให้เกิดมูลค่าเพิ่มทั้งในเชิงเศรษฐกิจ
 และสังคมโดยรวม
- เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร 
 โครงการและริเริ่มสร้างสรรค์การ
 พฒันาโครงการทรพัย์สนิของรฐัใหม่
- ขยายขอบเขตธุรกิจ
- พัฒนาธุรกิจหลักและเพิ่มรายได ้
 ให้ยั่งยืน

- -

2. ด้านการด�าเนินการ 
 ตามนโยบายและแผน

- - - 

3. ด้านประสิทธิภาพ
 การด�าเนินงาน

- เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร 
 โครงการและริเริ่มสร้างสรรค์การ
 พฒันาโครงการทรพัย์สนิของรฐัใหม่

- - 

4. ด้านการจัดท�าแผน
 บริหารความต่อเนื่อง
 ทางธุรกิจ

- ขยายขอบเขตธุรกิจ
- พัฒนาธุรกิจหลักและเพิ่มรายได้
 ให้ยั่งยืน

- -

5. ด้านการสร้างการรับรู้
 ความเข้าใจ

- ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน
 และภายนอก ธพส รับรู้อย่างทั่วถึง
- มีการสร้างการรับรู้ความเข้าใจ 
 ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
 อย่างชัดเจน

- - การประชาสมัพนัธ์อาจไม่ทัว่ถงึ
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความรู้
 ความเข้าใจคลาดเคลื่อน

6. ด้านการตอบสนองต่อ
 นโยบายของรัฐบาล

- - -

ประเด็น
กลุ่มพนักงาน ธพส. กลุ่มผู้บริหารระดับสูง

ความต้องการ ความคาดหวัง ความกังวล

1. ด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
 ค่านิยมองค์กร  
 และทิศทางการ 
 ด�าเนินงานของ ธพส.

- - -

2. ด้านหน้าที่ความรับผิดชอบ - - - 

3. ด้านการประเมินผล 
 การปฏิบัติงาน

- - - 

4. ด้านวัฒนธรรมองค์กร - - - 

5. ด้านภาวะผู้น�าองค์กร - - -

6. ด้านรายได้และสวัสดิการ - - -

7. ด้านสภาพแวดล้อม 
 ในการท�างาน

- - -

8.ด้านการพัฒนา 
 บุคลากรและการสร้าง 
 ความก้าวหน้าในสายงาน

- - -
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ประเด็น
กลุ่มพนักงาน ธพส. ระดับผู้บริหารระดับกลาง

ความต้องการ ความคาดหวัง ความกังวล

1. ด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
 ค่านิยมองค์กร  
 และทิศทางการ 
 ด�าเนินงานของ ธพส.

- - -

2. ด้านหน้าที่ความรับผิดชอบ - - - 

3. ด้านการประเมินผล 
 การปฏิบัติงาน

- - - 

4. ด้านวัฒนธรรมองค์กร - - - 

5. ด้านภาวะผู้น�าองค์กร - - -

6. ด้านรายได้และสวัสดิการ - มีที่จอดรถประจ�าแต่ละคน และจัด 
 ให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
 ประจ�าจุดจอดรถ

- ติดทะเบียนรถยนต์แต่ละที่จอด 
 ของพนักงานบริเวณชั้น 3  
 เนื่องจากปัจจุบันมีบุคคลภายนอก 
 มาจอดที่จอดรถของ ธพส.
- ฝ่ายบริหารอาคารสถานที่ดูแล 
 ความสะดวกเรียบร้อยในพื้นที่จอด  
 โดยไม่ละเลยการแก้ปัญหา 
 กรณีผู้อื่นมายึดช่องจอด 
 หรือขวางช่องจอด 
 พนักงาน จึงควรระบุทะเบียน 
 รถยนต์ตามช่องจอด

- มาแล้วไม่มีที่จอด จอดแล้ว 
 ไม่ได้ออก ออกแล้วกลับมา 
 จอดใหม่ไม่ได้

7. ด้านสภาพแวดล้อม 
 ในการท�างาน

- - -

8. ด้านการพัฒนา 
 บุคลากรและการสร้าง 
 ความก้าวหน้าในสายงาน

- - -

ประเด็น
กลุ่มพนักงาน ธพส. กลุ่มผู้บริหารระดับสูง

ความต้องการ ความคาดหวัง ความกังวล

1. ด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
 ค่านิยมองค์กร  
 และทิศทางการ 
 ด�าเนินงานของ ธพส.

- - -

2. ด้านหน้าที่ความรับผิดชอบ - - - 

3. ด้านการประเมินผล 
 การปฏิบัติงาน

- - - 

4. ด้านวัฒนธรรมองค์กร - - - 
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ประเด็น
กลุ่มพนักงาน ธพส. กลุ่มผู้บริหารระดับสูง

ความต้องการ ความคาดหวัง ความกังวล

5. ด้านภาวะผู้น�าองค์กร - - - 

6. ด้านรายได้และสวัสดิการ - มีที่จอดรถ ที่สะดวกสบาย 
 และเพียงพอ พนักงานจอด 
 เป็นที่เป็นทางตามที่ได้รับจัดสรร

- ฝ่ายบริหารอาคารสถานที่ดูแล 
 ความสะดวกเรียบร้อยในพื้นที่จอด  
 โดยไม่ละเลยการแก้ปัญหากรณ ี
 ผู้อื่นมายึดช่องจอด หรือขวางช่อง 
 จอดพนักงาน จึงควรระบุทะเบียน 
 รถยนต์ตามช่องจอด”

- มาแล้วไม่มีที่จอด จอดแล้ว 
 ไม่ได้ออก ออกแล้วกลับมา 
 จอดใหม่ไม่ได้ 

7.ด้านสภาพแวดล้อม 
 ในการท�างาน

- - อยากให้สถานที่ท�างานที่สะอาด  
 ปลอดโปร่ง ไม่คับแคบ

-

8.ด้านการพัฒนา 
 บุคลากร และการสร้าง 
 ความก้าวหน้าในสายงาน

ประเด็น
กลุ่มพนักงาน ธพส. กลุ่มลูกจ้าง

ความต้องการ ความคาดหวัง ความกังวล

1. ด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
 ค่านิยมองค์กร  
 และทิศทางการ 
 ด�าเนินงานของ ธพส.

- - -

2. ด้านหน้าที่ความรับผิดชอบ - - - 

3. ด้านการประเมินผล 
 การปฏิบัติงาน

- - - 

4. ด้านวัฒนธรรมองค์กร - - - 

5. ด้านภาวะผู้น�าองค์กร - - - 

6. ด้านรายได้และสวัสดิการ - - - 

7. ด้านสภาพแวดล้อม 
 ในการท�างาน

- - -

8. ด้านการพัฒนา 
 บุคลากร และการสร้าง 
 ความก้าวหน้าในสายงาน

- - -
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ผลการด�าเนินงานจากแผนสร้างความสัมพันธ์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจ�าปี 2564

จากการรับฟังความคิดเห็น ความต้องการ ความคาดหวัง และความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของ ปี 2563 ได้มีทั้งหมด3 โครงการ ด�าเนินการ
แล้วเสร็จตามแผนการด�าเนินงานร้อยละ 100 มีรายละเอียดการด�าเนินงาน ดังนี้

โครงการ กิจกรรม ผลการด�าเนินงาน

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ - จัดหาร้านอาหารเพิ่มเติมในศูนย์ราชการฯ ร้อยละ 100

2. โครงการสร้างการรับรู้ความเข้าใจ 
 กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- การติดตั้งสัญญาณไฟแดงตามแยกต่าง ๆ  
 ได้ประสานและประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- โครงการพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมการเรียน 
 ได้จัดท�าโครงการอบรม

ร้อยละ 100

3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน - ปรับปรุงเสียงระบบป้องกันเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคาร 
 ได้ด�าเนินการตรวจสอบและทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม ้
 เป็นประจ�าทุกเดือน 
- การปรับปรุงป้ายบอกทางภายในและภายนอกอาคาร 
 ได้ด�าเนินการส�ารวจป้ายนอกอาคาร
- การจัดท�าคู่มือและอบรมการซ้อมอพยพหนีไฟ 
 ให้แต่ละหน่วยงาน และจัดท�าคู่มือ

ร้อยละ 100

จากการรับฟังความคิดเห็น ความต้องการ ความคาดหวัง และความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2564 ได้มีทั้งหมด 4 โครงการ ด�าเนินการ 
แล้วเสร็จตามแผนการด�าเนินงานร้อยละ 100 มีรายละเอียดการด�าเนินงาน ดังนี้ 

โครงการ กิจกรรม ผลการด�าเนินงาน

1. โครงการสร้างภาพลักษณ์องค์กร - ธพส. ได้รับรางวัลการประกวด ASEAN Energy Awards  
 2021 จากด้านอนุรักษ์พลังงาน ASEAN Best Practices  
 Awards for Energy Efficient Building Awards ประเภท  
 Zero Energy Building หรืออาคารพลังงานเป็นศูนย์ โดยได ้
 เข้ารับมอบรางวัลในงานการประชุมอาเซียนด้านพลังงาน 
 จากทั้งหมด 30 ผลงาน ในวันที่ 15 กันยายน 2564 
 ผ่านรูปแบบออนไลน์ และได้ประชาสัมพันธ์ผ่านหนังสือพิมพ์  
 และช่องทางสื่อออนไลน์ 
- เจ้าหน้าที่ ธพส. สอนอาชีพช่างชุมชนการก่ออิฐฉาบปูนให้แก่
 โรงเรียนทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทิศ) ได้เปลี่ยนรูปแบบ 
 กิจกรรมเป็นการบริจาคเงิน 30,000 บาท เพื่อใช้ในการจัดซื้อ 
 อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จ�าเป็นในการป้องกันและลดการแพร่ระบาด 
 ของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้กับนักเรียน คณะครู  
 และบุคลากรในโรงเรียน ส�าหรับชุมชนเคหะหลักสี่ มีการเรียน 
 การสอนวิธีก่ออิฐฉาบปูนห้องน�้าในรูปแบบคลิปวิดีโอ

ร้อยละ 100

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ - การประชาสัมพันธ์สถานที่ตั้งของหน่วยงานผ่านช่องทาง  
 Digital Signage ได้มีจุดติดตั้งที่อาคารรัฐประศาสนภักดี 
 จ�านวน 7 จุด และเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00 - 19.00 น.
- ป้ายธงญี่ปุ่นได้ออกแบบและผลิตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
 โดยท�ารูปแบบให้เหมือนกันทั้งศูนย์ราชการฯ 

ร้อยละ 100
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โครงการ กิจกรรม ผลการด�าเนินงาน

3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน - การจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตาม 
 การบริหารงานต�ารวจ ได้ด�าเนินการประชุมร่วมกับหน่วยงาน 
 ที่เกี่ยวข้อง 
- การประสานงานติดต่อข้อมูลการด�าเนินการสร้างถนน 
 หมายเลข 10 ถนนเชื่อมต่อศูนย์ราชการฯ กับถนนประชาชื่น  
 ได้ลงนาม MOU ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 
- จัดให้มีห้องปฏิบัติธรรม ได้เปิดให้บริการในช่วงสถานการณ ์
 ปกติ และปฏิบัติตามประกาศของ ศบค. และ กทม. เกี่ยวกับ 
 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- อบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการจราจร ได้จัดอบรม 
 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
- การประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการบริหารจัดการ 
 ศูนย์ราชการฯ ชุดย่อยและชุดใหญ่ ได้จัดประชุมเมื่อเดือน 
 พฤศจิกายน และปฏิบัติตามประกาศของ ศบค. และ กทม.  
 เกีย่วกบัการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
- ติดเลขทะเบียนรถในช่องจอดรถส�าหรับผู้บริหารและพนักงาน  
 ธพส. ได้ติดเลขทะเบียนรถในช่องจอดรถบริเวณชั้น 4  
 อาคารจอดรถรัฐประศาสนภักดี 
- พัฒนาธุรกิจใหม่ ได้แก่ โครงการอาคารส�านักงานใหญ่ ธอส.  
 ปัจจุบันอยู่ระหว่างประสานงาน โครงการบูรณาการสวัสดิการ 
 ที่พักอาศัยกับสถานที่ท�างานและศูนย์บริการของข้าราชการ 
 พลเรือนสามัญ ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างครบ 4 แปลง  
 เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 โครงการที่พักอาศัยผู้สูงอาย ุ
 รามาฯ - ธนารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ระหว่าง 
 ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และรอมติคณะรัฐมนตรี (ครม.)  
 อนุมัติงบลงทุนโครงการฯ และโครงการก่อสร้างอาคาร 
 อเนกประสงค์ กรมสรรพสามิตอยู่ระหว่างก่อสร้างโครงการ

ร้อยละ 100

4. โครงการสร้างการรับรู้ความเข้าใจ - การเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความเข้าใจ
 ด้านวสิยัทศัน์ พนัธกจิ ค่านยิมองค์กร และทศิทางการด�าเนนิงาน
 ของ ธพส. โดยฝ่ายแผนและบริหารความเสี่ยง ได้เผยแพร ่
 และสื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร และทิศทาง 
 การด�าเนินงานของ ธพส. ผ่านเว็บไซต์และหนังสือราชการ

ร้อยละ 100
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Model 2

ยกระดับการให้บริการลูกค้า

และการตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเชิงรุก

3E 
กลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

H
Hearing  

I
Important 

P
Participation 

Education
การเสริมสร้างการศึกษา

Environment
สร้างจิตส�านึกในการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

E1 Engagement 
สร้างการมีส่วนร่วม

E2 E3

Model 1

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ภายในและภายนอกรายฝ่าย  

ด้านอ�านาจอิทธิพล  
และความสนใจพิเศษ

ที่ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน
ยุทธศาสตร์ของ ธพส.  
ระดับผู้บริหารและพนักงาน

วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ความส�าคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความส�าเร็จ ระดับบทบาท อ�านาจ 
และความส�าคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คณะกรรมการและผู้บริหารได้ร่วมกัน
พิจารณาคัดเลือกและจัดล�าดับกลุ่ม 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�าคัญของ ธพส.

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส�าคัญ 5 กลุ่ม

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอง 2 กลุ่ม

Stakeholder
Mapping 

ผังภาพผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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Model 3

ส�ารวจรับฟังความคิดเห็น  
ความต้องการ ความคาดหวัง  
และความกังวล

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 5 กลุ่ม
1. กลุ่มลูกค้า  

(ผู้เช่า หน่วยงานภาครัฐ ภาค 
เอกชน และประชาชนผู้ ใช้บริการ) 

2. กลุ่มผู้ถือหุ้น รัฐบาล  
และหน่วยงานก�ากับ 

3.  กลุ่มพนักงานและลูกจ้าง 

4.  คู่ค้า 

5.  ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

โครงการในความรับผิดชอบ ปี 2564
1. การบริหารจัดการโครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

2. โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โซน C 

3.  โครงการสนามกอล์ฟบางพระ จังหวัดชลบุรี

4.  โครงการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ 

5.  โครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ - ธนารักษ์ 

6.  โครงการบูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัยฯ 

7. โครงการโรงงานไพ่ 

8.  โครงการสนามกีฬาแห่งชาติ บางปิ้ง

9.  โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต 

10.  โครงการอาคารส�านักงานใหญ่ ธอส. 

ได้ประเด็นระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ส�าคัญรายกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ระบุประเด็นระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ส�าคัญรายฝ่ายงาน

แผนสร้างความสัมพันธ์ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจ�าปี 2564 7  โครงการ

แผนปรับปรุงคุณภาพ
การให้บริการจาก 

ผลส�ารวจประจ�าปี 2564

ผลส�ารวจความพึงพอใจในปี 2564 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3.5

ผลการด�าเนินงาน

สอบถาม

ส�ารวจความความต้องการ 
ความกังวล และความคาดหวัง

1. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น 
จากการส�ารวจ

2. ข้อเสนอแนะ เรื่องร้องเรียน
การด�าเนินงานของ ธพส.
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การบริหารจัดการพื้นที่พาณิชยกรรมภายในศูนย์ราชการฯ มี 
วัตถุประสงค์เพื่อให้บริการและอ�านวยความสะดวกแก่ข้าราชการ 
และผูม้าตดิต่อหน่วยงานราชการภายในศนูย์ราชการฯ โดยการจดัสรร
และใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสร้างรายได้ให้กับ ธพส. 

พื้นที่พาณิชยกรรมดังกล่าวประกอบด้วย พ้ืนที่ร้านค้า ร้านค้าย่อย  
ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อ ศูนย์อาหาร ธนาคาร พื้นที่เช่า 
ส�านักงาน สถานพยาบาล และพื้นที่ให้เช่าใช้ประโยชน์ชั่วคราว เช่น  
พื้นที่ประชาสัมพันธ์ พื้นที่ลานอเนกประสงค์ โดยปัจจุบันสามารถ 
จัดสรรพื้นที่พาณิชย์ได้แล้วกว่าร้อยละ 90 และสามารถจัดหาผู้เช่า 
และสร้างรายได้จากพื้นที่ประชาสัมพันธ์และพื้นที่ลานอเนกประสงค์ 
ได้อย่างต่อเนื่อง โดยพื้นที่พาณิชยกรรม ประกอบด้วย

(1)	 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์	(อาคาร	A)

พ้ืนทีพ่าณชิยกรรมในอาคารราชบรุดีเิรกฤทธิ ์บรเิวณชัน้ 1 ประกอบด้วย 
ร้านค้า ร้านค้าย่อย ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ศูนย์อาหาร ร้านสะดวกซื้อ 

พื้นที่พาณิชยกรรมในอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ บริเวณชั้น 2 มีลักษณะ
เป็นลานอเนกประสงค์ มีขนาดพื้นที่รวมประมาณ 4,324 ตารางเมตร 
จัดสรรให้เอกชนและหน่วยงานของรัฐเช่าใช้เพ่ือจัดกิจกรรมต่าง ๆ  

ธนาคาร และพื้นที่เช่าส�านักงาน และพื้นที่ประชาสัมพันธ์ส�าหรับ 
จัดงานขายสินค้าและบริการต่าง ๆ  ของทั้งภาครัฐและเอกชน มีขนาด 
พื้นที่รวมประมาณ 10,200 ตารางเมตร ประกอบไปด้วย

1.1 ร้านเครื่องดื่ม จ�านวน 1 ร้าน
1.2 ร้านค้าย่อย จ�านวน 25 ร้าน
1.3 ศูนย์อาหาร จ�านวน 1 ศูนย์ 
  (ผู้จ�าหน่ายอาหาร 28 ราย)
1.4 ร้านสะดวกซื้อ จ�านวน 1 ร้าน
1.5 ธนาคาร จ�านวน 2 แห่ง

1.6 ส�านักงานหน่วยงานราชการ จ�านวน 3 หน่วยงาน
1.7 พื้นที่ประชาสัมพันธ์ บริเวณพื้นที่ว่างรอบทางเดินชั้น 1 ขนาด 
8 - 80 ตารางเมตร จัดสรรให้เอกชนและหน่วยงานของรัฐเช่าใช้พื้นที่
เพื่อจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ จ�าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 
เป็นรายสปัดาห์ เช่น บรษิทัวนิเนอร์กรุป๊ จ�ากดั (มหาชน) จ�าหน่ายขนม
น�าเข้าและงานจ�าหน่ายสินค้า

เช่น งานรัฐพิธี งานกิจกรรมในวันส�าคัญของหน่วยงาน งานเลี้ยง
บริษัท/หน่วยงาน งานแสดงนิทรรศการ ตลอดจนงานจ�าหน่ายสินค้า  
และงานประกวดพระ

งานด้านบริหารจัดการพื้นที่พาณิชยกรรม
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(2)	 อาคารรัฐประศาสนภักดี	(อาคาร	B)

พืน้ทีพ่าณชิยกรรมในอาคารรัฐประศาสนภกัดี บริเวณช้ัน 1 ประกอบด้วย 
ร้านค้า ร้านค้าย่อย ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ศูนย์อาหาร ร้านสะดวกซื้อ  
ธนาคาร พื้นที่เช่าส�านักงาน และพื้นที่ประชาสัมพันธ์ส�าหรับจัดงาน
ขายสินค้าและบริการต่าง ๆ มีขนาดพื้นที่รวมประมาณ 13,800  
ตารางเมตร ประกอบไปด้วย

2.1 ร้านค้า จ�านวน 42 ร้าน
2.2 ร้านค้าย่อย จ�านวน 30 ร้าน
2.3 ร้านอาหาร จ�านวน 5 ร้าน
2.4 ร้านเครื่องดื่ม จ�านวน 16 ร้าน
2.5 ศูนย์อาหาร จ�านวน 3 ศูนย์
  (ผู้จ�าหน่ายอาหาร 70 ราย)
2.6 ร้านสะดวกซื้อ จ�านวน 3 ร้าน
2.7 ธนาคาร จ�านวน 9 แห่ง
2.8 ส�านักงานหน่วยงานราชการ จ�านวน 6 หน่วยงาน
2.9 สถานพยาบาล จ�านวน 3 แห่ง

2.10 พื้นที่ประชาสัมพันธ์ บริเวณพื้นที่ว่างรอบทางเดินชั้น 1 ขนาด  
8 - 1,000 ตารางเมตร จัดสรรให้เอกชนและหน่วยงานของรัฐเช่าใช้
พื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ จ�าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ ์
ต่าง ๆ  เป็นรายสัปดาห์ เช่น บริษัทสยามโอเชี่ยน เวิร์ล จ�ากัด จ�าหน่าย
บัตรเข้าชมอุทยานสัตว์น�้า บริษัท เอ็น.อี.เอ๊กซ์ จ�ากัด กิจกรรม ROAD 
SHOW มินิคอนเสิร์ต และธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ�ากัด (มหาชน) 
ประชาสัมพันธ์บัตรเครดิต ICBC

พื้นที่พาณิชยกรรม บริเวณชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี มีลักษณะ
เป็นพื้นที่ลานอเนกประสงค์ มีขนาดพื้นที่รวมประมาณ 9,700 ตาราง
เมตร จดัสรรให้เอกชนและหน่วยงานของรฐัเช่าใช้เพือ่จดักจิกรรมต่าง ๆ   
เช่น งานรฐัพธิ ีงานกจิกรรมในวนัส�าคญัของหน่วยงาน งานเลีย้งบรษิทั/
หน่วยงาน งานแสดงนทิรรศการ ตลอดจนงานจ�าหน่ายสนิค้า และงาน
ประกวดพระ
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(3)	 พ้ืนที่พาณิชยกรรมในอาคารจอดรถ	 อาคารรัฐ 
ประศาสนภักดี	 ได้แก่ พื้นที่พาณิชย์ในชั้น 1 ถึง 5 ประกอบด้วย 
ร้านค้า 1 ร้าน และพื้นที่เช่าส�านักงานหน่วยงานราชการ 2 หน่วยงาน

(4)	 พื้นที่พาณิชยกรรมภายนอกอาคาร	รอบศูนย์ราชการฯ	

ประกอบด้วย ร้านค้า 1 ร้าน ได้แก่ บริษัทสุวรรณชาด จ�ากัด โกลเด้น เพลซ  
(Golder Place) จ�าหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค จากโครงการ 
ในพระราชด�าริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพื้นที่เช่าเพื่อใช้ส�าหรับ 
จัดงานกิจกรรมกลางแจ้งและงานเทศกาลในวันส�าคัญตามประเพณี
ต่าง ๆ เช่น งานวันสงกรานต์ งานลอยกระทง และงานกิจกรรมเดินวิ่ง 
เป็นต้น  
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โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการ 
ในที่ราชพัสดุ

กรมธนารักษ์มีแนวคิดในการจัดสวัสดิการเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ให้แก่ข้าราชการภายใต้โครงการ “โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของ
ข้าราชการในท่ีราชพัสดุ” โดยบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด 
เป็นผู้ด�าเนินโครงการฯ โดยได้มีการพิจารณาคัดเลือกที่ราชพัสดุ 
ท่ีมีความเหมาะสมและอยู ่ในความครอบครองของกรมธนารักษ์  
และได้รับการพัฒนาโครงการทั้งหมด 5 แห่ง ดังนี้

1. ท่ีราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน นบ.973 ต�าบลปากเกร็ด  
 อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

2. ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ปข.320 (บางส่วน) ต�าบล 
 ประจวบครีขีนัธ์ อ�าเภอเมอืงประจวบครีีขันธ์ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์

3. ทีร่าชพสัดแุปลงหมายเลขทะเบยีน จบ.377 (บางส่วน) ต�าบลตลาด  
 อ�าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

4. ทีร่าชพสัดแุปลงหมายเลขทะเบยีน อบ.1 (บางส่วน) ต�าบลในเมอืง  
 อ�าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ซึ่งที่ดิน 4 แปลงข้างต้นได้รับการพัฒนาเป็นอาคารพักอาศัยจ�านวน 
76 ห้อง/แปลง

5. ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน กท.475 (บางส่วน) แขวง 
 บางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ ได้รับการพัฒนาเป็นอาคาร 
 พักอาศัยจ�านวน 650 ห้อง

ปัจจุบันอยู่ระหว่างกรมธนารักษ์เปิดรับจองสิทธิและตรวจสอบเกณฑ์
ผู้จองสิทธิ เมื่อผู้จองสิทธิผ่านเกณฑ์ครบจ�านวนจะได้เริ่มการก่อสร้าง
ต่อไป

โครงการในอนาคต
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โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยของบุคลากร
ทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุขมีแนวคิดในการบรรเทาความเดือดร้อน  
และสร้างขวัญก�าลังใจให้แก่บุคลากรด้านสาธารณสุข ด้วยความ
ร่วมมือจาก 3 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กรมธนารักษ์  
และบรษิทัธนารกัษ์พฒันาสนิทรพัย์ จ�ากดั โดยการก่อสร้างทีพ่กัอาศยั 
บุคลากรด้านสาธารณสุข ภายในพื้นที่โรงพยาบาล ส�านักงาน 

สาธารณสุข และสถานีอนามัย จ�านวน 589 อาคาร กระจายในพื้นที่  
66 จังหวัดทั่วประเทศ มูลค่าการก่อสร้างรวมกว่า 6,601 ล้านบาท  
ปัจจบุนั ธพส. อยูร่ะหว่างศกึษาความเป็นไปได้โครงการและน�าเสนอ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเริ่มด�าเนินการ 
ก่อสร้างโครงการ

ข้อมูล Type บ้านพัก กระทรวงสาธารณสุข
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โครงการบ้านพักผู้สูงอายุ รามาฯ - ธนารักษ์  
จังหวัดสมุทรปราการ

ด้วยคณะรฐัมนตรไีด้มมีตเิมือ่วนัที ่8 พฤศจกิายน พ.ศ. 2559 เหน็ชอบ
มาตรการการสร้างที่พักอาศัยส�าหรับผู้สูงอายุ (Senior Complex) 
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยมอบหมายให้กรมธนารักษ์
สนับสนุนที่ราชพัสดุ และมอบหมายให้บริษัทธนารักษ์พัฒนา 
สินทรัพย์ จ�ากัด ซ่ึงสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
มมีตเิหน็ควรให้ความเหน็ชอบให้ ธพส. ด�าเนนิโครงการ “ศนูย์ทีพ่กั 
อาศยัส�าหรบัผูส้งูอายคุรบวงจร” (Senior Complex) บนทีร่าชพสัดุ  
โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้สูงอายุมีที่พักอาศัยพร้อมอุปกรณ์สิ่งอ�านวย 
ความสะดวกท่ีเหมาะสมกับการด�ารงชีวิตของผู้สูงอายุ มีระบบ 
การดูแลรักษาสุขภาพและสวัสดิการอื่น ๆ แบบครบวงจร และให ้
บูรณาการกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพือ่ให้เป็นไปตามนโยบายรฐับาล  
ธพส. จึงด�าเนินการท�าแผนงานด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์  
และการบริการลูกค้ารายย่อย (Customer Service) โดยการเพิ่ม 
ช่องทางการรับจองสิทธิผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ช่องทาง LINE 
Official Account และช่องทาง Page Facebook รวมถึงมีการ
วางแผนจัดท�าห้องตัวอย่างโครงการฯ ภายในอาคารรัฐประศาสน
ภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
เพื่ออ�านวยความสะดวกผู้ที่สนใจจองสิทธิ เข้าถึงบรรยากาศของ
ห้องพกัอาศยัก่อนท�าการจองสทิธ ิและเข้าพกัอาศยัจรงิเมือ่โครงการ
แล้วเสร็จ ปัจจุบันอยู่ระหว่างเปิดรับจองสิทธิและตรวจสุขภาพ 
ผู้จองสิทธิ ภายหลัง ครม. ให้ความเห็นชอบด�าเนินโครงการ และมี
ผู้เช่าห้องพักแล้วทั้งหมด ธพส. จะเริ่มด�าเนินการก่อสร้างโครงการ

โครงการก่อสร้างอาคารท่ีท�าการและสนามกีฬา 
ของกรมพลศึกษา

เม่ือวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 กรมธนารักษ์ กรมพลศึกษา  
และบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด ได้ร่วมลงนามบันทึก 
ข้อตกลง (MOU) โครงการก่อสร้างอาคารที่ท�าการและสนามกีฬา
ของกรมพลศกึษา บนทีร่าชพสัดแุปลงหมายเลขทะเบยีน สป.588 -
สป.611 และ สป.1518 (บริเวณสถานีวิทยุการบินบางปิ้ง) ต�าบล 
แพรกษา อ�าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ 
ประมาณ 454-1-33 ไร่ ภายใต้วงเงินลงทุนประมาณกว่า 2 หมื่น
ล้านบาท โดยหวังว่าสนามกีฬาแห่งนี้จะเป็น landmark แห่งใหม่ 
ของชาวสมุทรปราการและประชาชนในจังหวัดข้างเคียง ตลอดจน 
เป็นพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนมีพื้นที่ในการออกก�าลังกาย  
และเป็นสถานที่ในการท�ากิจกรรมร่วมกันของครอบครัว ชุมชน  
และสังคม โดย ธพส. ได้รับมอบหมายจากกรมพลศึกษาให้เป็น 
ผูด้�าเนนิการก่อสร้าง และบรหิารโครงการฯ ปัจจบุนัอยูร่ะหว่าง ธพส. 
ศกึษาผงัแม่บท ออกแบบโครงการ และศกึษาความเป็นไปได้โครงการ 
เพื่อน�าเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
ก่อนเริ่มก่อสร้างโครงการ
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คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งได้ตระหนกัถงึความส�าคญัของการ
บรหิารความเสีย่ง โดยถอืว่าการบรหิารความเสีย่งเป็นองค์ประกอบ
ที่ส�าคัญของทุกกระบวนการในการด�าเนินธุรกิจของ ธพส. และ
ต้องมีความเชื่อมโยงกันทุกระดับ จึงได้ก�าหนดเป็นนโยบายบริหาร 
ความเส่ียงท่ัวทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) ที่
พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตาม ส�าหรับความเสี่ยงในระดับองค์กร 
จะมีการบริหารจัดการอย่างป็นระบบ ภายใต้การก�ากับดูแลของ 
ผูบ้รหิารทีร่บัผดิชอบการปฏบิตังิานน้ัน ๆ  โดยถือเป็นหน้าทีรั่บผิดชอบ 
ของทุกหน ่วยงานในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงให  ้
อยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได้ ส่งเสรมิให้ ธพส. สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ 
และเป้าหมายของบริษัท โดยลดความสูญเสียและเพิ่มศักยภาพ 
ในการด�าเนินงาน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ ธพส. และผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสียอย่างยั่งยืน ดังน้ัน เพื่อรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ตามปัจจัยสภาพแวดล้อมและการขยายตัวทางธุรกิจของ ธพส. 
อย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ธพส. รวมทั้งการด�าเนินงาน 
ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซ่ึงในปี 2564  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยสรุป
สาระส�าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ มีดังนี้

1. ให้ความส�าคัญกับการรักษาสมดุลระหว่างระดับความเส่ียงที่
องค์กรยอมรบัได้กบัผลตอบแทนจากการด�าเนนิธรุกจิ การบรรลุ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ การตอบสนองความคาดหวังของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของ ธพส.

2. มุ ่งระบุ วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง และบริหารจัดการ 
ความเสี่ยง รวมทั้งควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กรอย่างครอบคลุม 
ทุกปัจจัยเส่ียงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร 
ในทุกด้าน ทันเวลา และครอบคลุมทุกสถานการณ์ เพื่อก่อ 
ให้เกิดการก�ากับดูแลองค์กรที่ดี 

3. เน้นก�าหนดกลยุทธ์จัดการความเสี่ยงและมาตรการควบคุม 
ภายในครอบคลุมการปฏิบัติงานทุกกระบวนการอย ่าง 
มีประสิทธิภาพ ให้สามารถลดโอกาสเกิดความเสี่ยงหรือลด 
ผลกระทบของความเสี่ยงหรือสามารถใช ้ประโยชน์จาก 
ความเส่ียงภายใต้มุมมองการบริหารความเสี่ยงองค์กรโดยรวม
เชิงบูรณาการแบบ Portfolio View of Risk เพ่ือสนับสนุน 
ให้องค์กรด�าเนินงานบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ด้วยการ 
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะช่วยให้องค์กร
เติบโตอย่างยั่งยืน และมีการสร้างสรรค์มูลค่าองค์กรอย่าง 
ต่อเนื่อง

4. สนับสนุนให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 
และการควบคุมภายใน รวมทั้งการรายงาน/ส่ือสาร/เผยแพร ่
ผ่านช่องทางต่าง ๆ เก่ียวกับการบริหารความเส่ียงและ 

The Risk Management Committee (RMC) recognizes the 
importance of risk management as one of the crucial 
components of every business decision undertaken by 
DAD and that the management of risks at all levels must 
be interconnected. Therefore, the RMC has adopted an 
Enterprise Risk Management policy which must be complied 
with by all employees. The organizational level risks are 
systematically managed at the direction of the responsible 
executive for each operation. It is the responsibility of 
all work units to ensure that the risks are managed and 
controlled within the acceptable level, thereby enabling 
DAD to achieve its goals and target, minimize losses and 
enhance the operational potential to create added value for 
DAD and its stakeholders in a sustainable manner. Therefore, 
in preparation for continued changes of the external factors 
and DAD’s own business expansion, the RMC has performed 
the functions entrusted to it by the DAD Board of Directors 
and has operated in accordance with the Charter of the Risk 
Management Committee. In 2021, the RMC held 4 meetings 
covering the following key areas:

1. Emphasis was placed on maintaining a balance between 
the acceptable risk level and the operating business 
returns, achieving the strategic objectives, responding to 
the expectations of the stakeholders, and DAD’s reputation 
and image.

2. Striving to identify, analyze and assess the risks as well as 
managing the risks by controlling all internal and external 
risk factors, in a timely manner and encompassing every 
scenario, to attain good corporate governance.

3. Focusing on formulating a risk management strategy 
and effective internal control measures that encompass 
all work processes, to minimize the risks, mitigate the 
impact of such risks, or benefit from the risks by adopting 
a comprehensive perspective of organizational risk 
management, namely the Portfolio View of Risk, thereby 
enabling the organization to achieve its strategic targets 
through efficient resource utilization. This would allow  
the organization to grow sustainably and continue to  
create added value. 

4. Encouraging fo l low-up assessments of  the r isk 
management and internal control as well as continued 
reporting/communicating/disseminating information about 
risk management and internal control through various 
means to the executives and employees at all levels. 

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
Report of the Risk Management Committee (RMC)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2564 
One report 2021148  



การควบคุมภายในอย่างต่อเน่ืองให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน
ทุกระดับ 

5. เสริมสร้างให้พนักงานทุกระดับตระหนักรู ้ เข้าใจ เห็นถึง
ประโยชน์และความส�าคัญของระบบการบริหารความเส่ียง
และระบบการควบคุมภายใน และยึดถือแนวทางปฏิบัติ
เป็นส่วนหนึ่งของการด�าเนินงานตามปกติ เพื่อน�าไปสู่การ
เสริมสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในองค์กร และ
ปลูกฝังให้พนักงานมีวินัยและทัศนคติที่ดีในเรื่องการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และก�าหนดหน ้าที่ 
ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนในฐานะเป็น Risk Owner 
รวมท้ังก�าหนดบทบาทในการปฏิบัติตนเป ็นตัวอย ่างที่ด ี
ในเรือ่งความซือ่สตัย์ ความมคีณุธรรมและจรยิธรรมของผูบ้รหิาร

ในปี 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มอบข้อเสนอแนะ 
และมาตรการต่าง ๆ เก่ียวกับแนวทางการบริหารความเสี่ยงของ
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดย ธพส.  
จัดท�าข้อควรปฏิบัติให้หน่วยงานผู้เช่า ผู้ใช้อาคาร และผู้มาติดต่อ 
ทราบถงึมาตรการการป้องกนัไวรสัโคโรนา สายพนัธุใ์หม่ (COVID-19) 
การเว้นระยะห่างทางสงัคม (Social Distancing) รวมถงึการบรหิาร
ความเสีย่งการด�าเนนิการทีเ่ปลีย่นไปจากการด�าเนนิการปกต ิได้แก่ 
การจัดหารายได้พื้นที่พาณิชย์ การบริหารจัดการพื้นที่ศูนย์ราชการ 
โครงการลงทุนส�าคัญต่าง ๆ การปฏิบัติงานของบุคลากรของ ธพส. 
และผลกระทบทางการเงินในภาพรวม

5. Promoting an awareness and understanding about risk 
management and internal control as well as the benefit and 
importance thereof. Ensuring that they become an integral 
part of the normal work process, which will lead to a culture 
of risk management within the organization, instilling 
in the employees a discipline and a positive attitude on 
risk management and internal control, and determining 
clear responsibility as risk owner as well as requiring the 
executives to be a role model of honesty, morality, and 
ethics. 

In 2021, the RMC presented several recommendations 
and proposed measures on how to manage the risks of 
COVID-19. DAD issued COVID-19 guidelines for building 
tenants, users and visitors, which cover preventive and 
social distancing measures as well as managing the risk of 
disruptive operations i.e. revenue generation from commercial 
space, area management of the Government Complex, major 
investment projects, effect on the work of DAD personnel, and 
the overall financial impact. 

    

  

(นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล)
(Mrs. Jindarat Viriyataveekul)

(นางจินดารัตน์ วินิยะทวีกุล) 
(Mrs.Jindarat Viriyataveekul)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
Chairman of the Risk Management Committee
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การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ ธพส. รับผิดชอบในการก�าหนดทิศทางของบริษัท 
พิจารณานโยบายบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในและแนวทาง
ปฏิบัติรวมทั้งแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
COSO 2017 และการด�าเนนิงานเกีย่วกบัการควบคมุภายในเป็นไปใน
แนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร สอดคล้องกับมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561 เพื่อให้ 
หน่วยงานของรัฐมีการควบคุมภายในเป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง 
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : คณะกรรมการ ธพส. เป็นผู้แต่งตั้ง 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีจ�านวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมี 
ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 1 คน พจิารณาจากคณะกรรมการ  
ธพส. และกรรมการอื่น ๆ พิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการ 
ผูจ้ดัการ ธพส. เป็นกรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการเป็นเลขานกุาร 
เพ่ือก�าหนดนโยบาย กรอบการด�าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง 
การก�ากับดูแล และสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความ
ส�าเร็จในระดับองค์กร รวมถึงการให้ค�าแนะน�าแก่คณะกรรมการ 
และผู้บริหารของ ธพส. ในการด�าเนินงาน การประเมินปัจจัยเสี่ยง 
อย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ

ฝ่ายแผนและบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบในการร่วมประชุมเชิง 
ปฏิบัติการ (Workshop) แต่ละฝ่ายเพื่อประสานและให้ค�าแนะน�าแก ่
หน่วยงานต่าง ๆ  ในการระบแุละวเิคราะห์ความเสีย่งในมมุมองของภาพ 
ที่เป็นองค์รวมแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กรตามมาตรฐานของ COSO  

2017 เพื่อให้ผลการด�าเนินงานเป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ขององค์กร ประสานและให้ค�าแนะน�าแก่หน่วยงานต่าง 
ๆ ในการประเมนิความเพยีงพอเหมาะสมของการควบคมุภายใน เพือ่น�า 
เสนอแนวทางการปรับปรุงการควบคุม ติดตามการด�าเนินงานของ 
ฝ่ายงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนการด�าเนินการเกี่ยวกับการควบคุม
ภายใน รวมถึงการน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะท�างานก�ากบัการด�าเนนิงานด้านกระบวนการปฏบิตังิานและการ
จัดการ (Enablers) ตามระบบประเมินผลการด�าเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
ด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประกอบด้วยผู้บริหาร
จากทุกสายงานร่วมกันคิด วิเคราะห์ ประเมินปัจจัยเสี่ยง และก�าหนด
แผนบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในน�าเสนอคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงพิจารณาอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมครบถ้วน 
และมีประสิทธิภาพ ท�าให้ม่ันใจว่า ธพส. จะสามารถด�าเนินการได ้
ตามวตัถปุระสงค์ขององค์กรและวตัถปุระสงค์ในการบรหิารความเสีย่ง 
ตามที่ก�าหนดไว้ 

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อยุทธศาสตร์องค์กร

จากการวเิคราะห์ความเสีย่งทัง้ 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ความเสีย่งด้าน
กลยทุธ์ (Strategic Risk) 2) ความเสีย่งด้านการปฏบิตังิาน (Operation 
Risk) 3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) และ 4) ความเสี่ยง
ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) พบว่า 
ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์องค์กร มีดังนี้

ความเส่ียง ยุทธศาสตร์ ปัจจัยเสี่ยง

ด้านกลยุทธ์
(Strategic Risk)

ยทุธศาสตร์ที ่1 เพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการ
ทรัพย์สินภาครัฐ

• S1  บรหิารทรพัย์สนิเพือ่เพิม่มลูค่าทางเศรษฐศาสตร์  
  ไม่ได้ตามเป้าหมาย

ด้านปฏิบัติการ
(Operation Risk)

ยทุธศาสตร์ที ่1 เพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการ
ทรัพย์สินภาครัฐ
ยุทธศาสตร ์ที่  2 ยกระดับการให ้บริการลูกค ้า 
และการตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเชิงรุก

ยทุธศาสตร์ที ่3 พฒันาบคุลากรให้มทีกัษะทีห่ลากหลาย  
(Multi Skill)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับการบริหารจัดการองค์กร 
เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์และเกณฑ์ Enablers

• O1  พื้นที่เช่าต�่ากว่าความคาดหวัง

• O2 การบริหารความความสัมพันธ ์ของลูกค ้า 
  แต่ละกลุ่มกลุ่มลูกค้าส�าคัญ
• O3  การสื่อสารประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ ์
  องค์กรเชิงรุก
• O4 ผลการด�าเนินงานไม่ครบตามมาตรฐาน 
  สิ่งแวดล้อม (ด้านทรัพยากรน�้า)
• O5  การพฒันาการบรกิารโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  
  (Online Service)
• O9  การพัฒนาบุคลากรไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
  ขององค์กร (รองรับการเติบโต/ภารกิจใหม่)
• O6  การบริหารจัดการด้านนวัตกรรมไม่เป็นไปตาม 
  เป้าหมาย
• O7  ความพร้อมของบุคลากรในการปรับเข้าสู่ระบบ 
  การประเมินผลใหม่
• O8  การหยุดชะงักในการด�าเนินธุรกิจ/โครงการ/ 
  กระบวนการ (ทั้งกรณีเกิดเหตุขัดข้อง จลาจล  
  และเกิดเหตุการณ์วิกฤต)

การบริหารจัดการองค์กร 
ด้านบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2564 
One report 2021150  



ความเสี่ยง ยุทธศาสตร์ ปัจจัยเสี่ยง

ด้านการเงิน
(Financial Risk)

ยทุธศาสตร์ที ่5 บรหิารจดัการทางการเงนิด้วยรปูแบบ
เครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสม

• F1  ผลประกอบการมีแนวโน้มลดลง

ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ
ข้อบังคับ

(Compliance Risk)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ตอกย�้าธรรมาภิบาลให้ทั่วทั้งองค์กร • C1 การไม ่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
  ที่เกี่ยวข้อง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ภายใต้แผนที่ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ สามารถระบุ วิเคราะห์ 
และประเมนิปัจจัยเสีย่งและสาเหต ุตามเกณฑ์การประเมนิความรนุแรง
ของความเสี่ยงปี 2564 ประกอบด้วย

1) ปัจจัยเสี่ยงระดับสูงและสูงมาก ซ่ึงบริหารจัดการด้วยการจัดท�า 
 แผนบริหารความเสี่ยง 4 แผน ได้แก่

 1.1 PS1 แผนก�ากบัการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ (Treat, Transfer)

 1.2 PF1 แผนเพิ่มรายได้ (Treat)

 1.3 PO1 แผนส่งเสริมนวัตกรรม (Treat)

 1.4 PO2 แผนพัฒนาสมรรถนะ (บุคลากรที่มีความสามารถสูง)  
  (Treat)

2) ปัจจัยเส่ียงระดับปานกลาง ซ่ึงบริหารจัดการภายใต้การควบคุม
ภายในตามฐานความเสี่ยง 8 กิจกรรม ได้แก่

 2.1 ก�าไรสุทธิลดลง

 2.2 การต่อสัญญาเช่าไม่ต่อเนื่อง

 2.3 ระดบัความพงึพอใจของกลุม่ลกูค้าส�าคญัไม่ได้ตามเป้าหมาย

 2.4 ไม่สามารถริเริ่มโครงการที่สร้างคุณค่าให้กับสังคมและสิ่ง 
  แวดล้อม

 2.5 ความล่าช้าในการบริการ

 2.6 เกิดเหตุขัดข้อง/เหตุการณ์เคลื่อนไหวทางการเมือง หรือ 
  โรคระบาดหรือภัยพิบัติรูปแบบใหม่ ที่ส่งผลกระทบรุนแรง 
  ต่อภารกิจของ ธพส.

 2.7 องค์กรไม่สามารถได้ระดับการประเมินตามที่ต ้องการ  
  (Baseline ระดับคะแนน 1.8800)

 2.8 เสี่ยงต่อการเกิดประเด็นเรื่องธรรมาภิบาล

นอกจากนีใ้นการประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ครัง้ที ่2/2564  
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 มีการวิเคราะห์และทบทวนแผน
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในปี 2564 โดยพิจารณาจากผล
การด�าเนินงานที่ผ่านมา รวมทั้งสภาพแวดล้อมและปัจจัยที่ส่งผลกระ
ทบกับองค์กร เช่น การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) และมาตรการต่าง ๆ จึงทบทวนปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร 
ได้ออกมาเป็นแผนบรหิารความเสีย่งและควบคมุภายใน (ฉบบัทบทวน 
2564) ได้แก่

1) ปัจจัยเสี่ยงระดับสูงและสูงมาก ซ่ึงบริหารจัดการด้วยการจัดท�า 
 แผนบริหารความเสี่ยง 4 แผน ได้แก่

 1.1 PS1 แผนก�ากบัการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ (Treat, Transfer)

 1.2 PF1 แผนเพิม่ประสทิธภิาพด้านค่าใช้จ่ายและรายได้ (Treat)

 1.3 PO1 แผนส่งเสริมนวัตกรรม (Treat)

 1.4 PO2 แผนพัฒนาสมรรถนะ (บุคลากรที่มีความสามารถสูง)  
  (Treat)

2) ปัจจัยเสี่ยงระดับปานกลาง ซึ่งบริหารจัดการภายใต้การควบคุม 
 ภายในตามฐานความเสี่ยง ได้แก่

 2.1 ก�าไรสุทธิลดลง

 2.2 การต่อสัญญาเช่าไม่ต่อเนื่อง

 2.3 ระดบัความพงึพอใจของกลุม่ลกูค้าส�าคญัไม่ได้ตามเป้าหมาย

 2.4 ไม่สามารถริเริ่มโครงการที่สร้างคุณค่าให้กับสังคมและสิ่ง 
  แวดล้อม

 2.5 ความล่าช้าในการบริการ

 2.6 เกิดเหตุขัดข้อง/เหตุการณ์เคลื่อนไหวทางการเมือง หรือโรค 
  ระบาดหรือภัยพิบัติรูปแบบใหม่ ที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อ 
  ภารกิจของ ธพส.

 2.7 องค์กรไม่สามารถได้ระดับการประเมินตามท่ีต้องการ  
  (Baseline ระดับคะแนน 1.8800)

 2.8 เสี่ยงต่อการเกิดประเด็นเรื่องธรรมาภิบาล

นอกจากนี้ในปี 2564 ธพส. ได้ทบทวนแผนบริหารความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) เพื่อเตรียมความพร้อม
ส�าหรับสถานการณ์วิกฤตที่อาจส่งผลต่อการด�าเนินงานของ ธพส.  
โดยครอบคลมุการปฏบิตัทิัง้ทีเ่กีย่วข้องกบัระบบ IT และ Non IT ทัง้นี้ 
เพื่อให้ม่ันใจว่าองค์กรสามารถแก้ไขการหยุดชะงักของกระบวนการ
ปฏบิตังิานทีส่�าคญัได้อย่างเป็นระบบ โดยครอบคลมุ 4 เหตกุารณ์ ได้แก่

1. เหตุการณ์ลอบวางระเบิดและก่อเหตุด้วยวัตถุระเบิด
2. เหตุการณ์มวลชนก่อความไม่สงบ การชุมนุมของฝูงชน
3. เหตุการณ์เกิดการโรคระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงในบุคคล 
4. เหตุการณ์เพลิงไหม้

การควบคุมภายใน

บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด (ธพส.) ตระหนักถึงความ
ส�าคัญของการควบคุมภายในที่เหมาะสม มีการพัฒนาและบูรณาการ
ทั่วทั้งองค์กร โดยมุ่งเน้นให้มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในท่ี
ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่เป็นภารกิจหลัก เพื่อให้ ธพส. เป็นองค์กรที่มี
ประสทิธภิาพ การด�าเนนิงานบรรลตุามวตัถปุระสงค์ โปร่งใส สามารถ
สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม รวมทั้งน�าเอาหลัก
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มาเป็น 
กรอบในการด�าเนินงาน เพื่อมิให้เกิดการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติหน้าท่ี 
ตามกฎระเบียบที่ก�าหนดไว้

บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด 
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ธพส. มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติว่าด้วย
การควบคุมภายในส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561 เพ่ือจัดให้
หน่วยงานของรัฐมีการควบคุมภายใน เป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยฝ่ายแผน
และบริหารความเส่ียงเป็นผู้รับผิดชอบในการประสานงานและให้ค�า
แนะน�าแก่หน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนประเมินความเพียงพอของการ
ควบคุมภายในในโดยรวมขององค์กรให้เป็นไปตามผลการด�าเนินงาน
เกี่ยวกับการควบคุมภายใน มีการธ�ารงและให้ความส�าคัญในระบบ
ควบคมุภายใน จงึได้น�าหลกัการประเมนิการควบคมุภายในด้วยตนเอง 
(Control Self-Assessment : CSA) มาใช้ เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการ
ควบคุมภายในขึ้นภายในองค์กร มีการปรับปรุงผลการควบคุมภายใน
อย่างต่อเนือ่งเพือ่พฒันาและบรหิารงานและลดความเสีย่งให้แก่องค์กร 
รวมทั้งปรับปรุงระบบการควบคุมให้มีความยืดหยุ่น เพื่อให้ทันต่อ 
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป มีการประเมินความเพียงพอ 
เหมาะสมของการควบคมุทีม่อียู ่ตลอดจนสามารถพฒันาและปรบัปรงุ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทั้งในด้านกลยุทธ์  
ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน และด้านกฎหมาย ระเบียบ และ 
ข้อบงัคบั พร้อมเสนอแนวทางการปรบัปรงุและตดิตามการด�าเนนิงาน
ของฝ่ายต่าง ๆ น�าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส 
เพื่อกลั่นกรองก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการ ธพส. ต่อไป

นอกจากนี้มีการก�าหนดให้มีการประเมินการควบคุมอย่างเป็น
อิสระโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน เพ่ือให้ม่ันใจว่าระบบการควบคุม
ภายในที่วางไว้มีความเพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และมีการ 
ปฏิบัติจริง ธพส. ให ้ความส�าคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย 
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และบริหารจัดการตามแนวคิด Three 
Lines of Defense เน้นการด�าเนินงานอย่างมืออาชีพและเป็นระบบ  
โดยได้สอบทานการควบคุมภายในร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายใน 
เป ็นรายไตรมาส เช ่น การรายงานผลการด�าเนินงาน และ 
จากการติดตามการ ด�าเนินงานและประเมินผล สรุปได้ว ่าผล 
การควบคุมภายในปี 2564 ไม่พบจุดอ่อนที่มีนัยส�าคัญ

การบริหารจัดการองค์กรด้านการตรวจสอบภายใน

การตรวจสอบภายใน

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของฝ่ายตรวจสอบภายในยึดแนว 
ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน 
และตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ 
และหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 คู่มือการ 
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ปี 2555 รวมถึงเกณฑ์
การประเมินผลการด�าเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ 
State Enterprise Assessment Model : SE-AM ของส�านักงาน 
คณะกรรมการนโยบายและรัฐวิสาหกิจ (สคร.) มีบทบาทในการช่วย
คณะกรรมการตรวจสอบใน การติดตามดูแลเกี่ยวกับการบริหาร 
ความเสีย่ง การควบคมุภายในการก�ากบัดแูลกจิการและการปฏบิตังิาน
ต่าง ๆ ของบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ฝ่าย
บริหารมั่นใจ โดยการตรวจสอบเพื่อสร้างความเชื่อมั่น (Assurance 
Service) และให้ค�าปรึกษา (Consulting Service) อย่างเป็นอิสระ 
เที่ยงธรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับกระบวนการปฏิบัติงาน 
ของบรษัิทฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมปีระสทิธภิาพ
และประสิทธิผล ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี

ในปี 2564 ฝ่ายตรวจสอบภายในปฏิบัติตามกรอบการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ดังนี้

• คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายใน 

ผู้ตรวจสอบภายในทุกคนมีวุฒิไม่ต�่ากว่าปริญญาตรีและส่งเสริมให ้
ผูต้รวจสอบภายในได้รบัความรู ้ทกัษะ และพฒันาความสามารถต่าง ๆ   
ตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความเช่ียวชาญ มีความระมัดระวังในการประกอบวิชาชีพ
อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ตรวจสอบภายใน โดยมกีารก�าหนดนโยบายการพฒันาความเชีย่วชาญ
ของผู้ตรวจสอบภายใน และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถ และความ
เชีย่วชาญทางด้านวชิาชพีของผูต้รวจสอบภายใน ทัง้นีไ้ด้ให้ผูต้รวจสอบ

ภายในพัฒนาความรู้ความสามารถด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง และส่ง
ผู้ตรวจสอบภายในเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

• โครงสร้างของหน่วยตรวจสอบภายใน 

ฝ่ายตรวจสอบภายในขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ จึงสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ มีการรายงานการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งได้จัดท�า 
กฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายในซ่ึงก�าหนดบทบาทหน้าที่และความ 
รบัผดิชอบไว้อย่างชดัเจนและเผยแพร่ให้พนกังานในบรษิทัฯ รบัทราบ 
ผู้ตรวจสอบภายในทุกคนได้เปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ก่อนในการปฏิบัติงานตรวจสอบทุกครั้ง นอกจากนี้ฝ่ายตรวจสอบ
ภายในได้จดัท�านโยบายความเป็นอสิระและเทีย่งธรรมของผูต้รวจสอบ
ภายใน และได้รบัอนมุตัจิากคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่เป็นแนวทาง
ปฏิบัติ โดยผู้ตรวจสอบภายในต้องเป็นบุคคลที่มีความเป็นอิสระ  
ความเที่ยงธรรม ปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยความรอบคอบเยี่ยง 
ผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ ตามมาตรฐานสากลวิชาชีพตรวจสอบ
ภายใน โดยค�านึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อเพิ่มคุณค่า 
และปรับปรุงการด�าเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ฝ่ายตรวจสอบภายใน
มีการทบทวนและยืนยันถึงความเป็นอิสระ โดยรายงานต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้ง

• ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร 

ฝ่ายตรวจสอบภายในมกีารหารอืและขอความเหน็จากผูบ้รหิารระดบัสงู 
เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ประกอบร่วมในการประเมินความเสี่ยง
ส�าหรับวางแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์และแผนการตรวจสอบ
ประจ�าปี การด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะในรายงาน 
การตรวจสอบ ผูบ้รหิารหน่วยรบัตรวจให้ความร่วมมอืในการด�าเนนิการ 
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดระบบ
การควบคุมภายในที่ดี

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2564 
One report 2021152  



การบริหารจัดการองค์กรด้านการตรวจสอบภายใน

• หน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในครอบคลุมการตรวจสอบทางการเงิน 
ความเช่ือถือได้ของข้อมูลทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ นโยบาย ค�าสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระบบงานที่มีผลกระทบ 
ส�าคัญต่อการด�าเนินงาน รวมทั้งประเมินการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ 
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ฝ่ายตรวจสอบภายใน ให้
ความส�าคญัต่อระบบการควบคมุภายในตามแนวทางของ COSO (The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission) โดยในการปฏิบัติงานตรวจสอบทุกครั้งจะมีการ 
สอบทานและประเมินสภาพแวดล้อม การควบคุมการประเมิน 
ความเส่ียง รวมถึงการประเมนิความเสีย่งโอกาสเกดิการทจุรติ กจิกรรม
การควบคุม การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ การสอบทาน
ความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในเพือ่ช่วยป้องกนัความเสีย่ง
โอกาสเกิดการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร

• การปฏิบัติงานและการรายงาน 

ด้านบริการให้ความเชื่อมั่น ฝ่ายตรวจสอบภายในจัดท�าแผนการ 
ตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ แผนการตรวจสอบประจ�าปี สอดคล้องกับ 
แผนยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ พิจารณาจากความเสี่ยงที่อาจท�าให ้
วัตถุประสงค์ของฝ่ายงานและบริษัทฯ ไม่บรรลุตามที่ก�าหนดไว ้
มีการน�าปัจจัยความเสี่ยงขององค์กร ปัจจัยเสี่ยงที่ฝ่ายตรวจสอบ 
ภายในก�าหนดขึ้น ปัจจัยเสี่ยงโอกาสเกิดการทุจริต และเกณฑ์
การประเมินของส�านักงานคณะกรรมการนโยบายและรัฐวิสาหกิจ 
(สคร.) ระบบงานด้าน Core Business Enablers ทั้ง 7 ด้าน  
รวมถึงข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะที่ สคร. ได้ให้ไว้ ร่วมประเมินในการ 
จัดท�าแผนการตรวจสอบ เพื่อจัดล�าดับความเสี่ยงในการก�าหนด 
แผนการตรวจสอบให้สอดคล้องกบัทรพัยากรของฝ่ายตรวจสอบภายใน 
เพือ่ให้เกดิประสทิธภิาพ ประสทิธผิล สร้างมลูค่าเพิม่ให้กบัฝ่ายบรหิาร  
และมีการสื่อสารแผนการตรวจสอบต่อผู้เก่ียวข้อง การรายงานผล 
การตรวจสอบต่อผู้บริหารหน่วยรับตรวจและให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้ 
มีการปรับปรุงแก้ไข มีการติดตามผลให้หน่วยรับตรวจด�าเนินการ 
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน และจัดท�า 
รายงานการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขประเด็นข้อตรวจพบตาม 

รายงานการตรวจสอบ ตามมติคณะกรรมการตรวจสอบ น�าเสนอ 
กรรมการผูจ้ดัการและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�าทกุไตรมาส  
ทั้งนี้มีการประเมินการให้ความร่วมมือของหน่วยรับตรวจเมื่อการ 
ตรวจสอบแล้วเสร็จ รายงานผู้บริหารฝ่ายงานหน่วยรับตรวจทราบถึง 
ผลการประเมินฯ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด�าเนินการร่วมกัน  
และน�าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้านการบริการให้ค�าปรึกษา ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ให้ค�าปรึกษา 
ในเชิงรุก เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และ
การก�ากับดูแลกิจการ โดยไม่ได้ร่วมรับผิดชอบในฐานะฝ่ายบริหาร 
ตามแนวทางปฏิบัติมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบ
ภายใน

• การรักษาคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 

ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
ภายใน เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
ได้อย่างถกูต้อง เป็นปัจจบุนั และเป็นมาตรฐานเดยีวกนั มกีารประเมนิ 
คณุภาพหลงัการปฏบิตังิานตรวจสอบโดยหน่วยรบัตรวจทกุครัง้ มกีาร 
ประเมินตนเองของฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นประจ�าทุกปี รวมถึงการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในด้านการให้ความ 
เชื่อมั่น (Assurance Service) และการให้ค�าปรึกษา (Consulting  
Service) โดยกรรมการผูจ้ดัการและคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 
ปีละครัง้ และน�าผลการประเมนิทัง้หมดมาวเิคราะห์เพือ่เป็นข้อมลูป้อน
กลบัส�าหรบัทบทวนและปรบัปรงุการปฏบิตังิานของผูต้รวจสอบภายใน 
ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร

นอกจากนี้ยังมีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบ “Quality 
Assessment Review (QAR)” ตามมาตรฐานสากลจากภายนอก
องค์กร โดยผู ้ เชี่ยวชาญที่มีความเหมาะสม มีความเป็นอิสระ  
และมีการด�าเนินการอย่างสม�่าเสมออย่างน้อยทุก 5 ปี มีการพัฒนา 
และปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบอย่างต่อเน่ือง  
เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล เป็นไปตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายใน
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน  
3 ท่าน ตามค�าสั่งคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ 03/2564 สั่ง ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ ต�าแหน่ง

นายชลัช ชินธรรมมิตร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

นางสิรินทร์ แดงไชยวัฒน์ กรรมการตรวจสอบ

นายเสรี นนทสูต ิ กรรมการตรวจสอบ

โดยมผีูอ้�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ท�าหน้าทีเ่ป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ด้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัและตามระเบยีบกระทรวงการคลงั ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรฐัวสิาหกจิ 
พ.ศ. 2555 หลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานส�าหรับคณะกรรมการตรวจสอบรัฐวิสาหกิจ ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
กระทรวงการคลัง ฉบับปรับปรุงปี 2555 และตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้บริษัทฯ มีกระบวนการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี  
การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความเที่ยงธรรม ความโปร่งใส  
ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพการตรวจสอบภายใน เพื่อสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาวอย่างยั่งยืน

ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 5 ครั้ง เพื่อพิจารณาและติดตามผลการด�าเนินงานในเรื่องต่าง ๆ และจัดท�ารายงาน 
ผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาสและประจ�าปี สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

• สอบทานรายงานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี 2564 ของบริษัทฯ โดยประชุมร่วมกับบริษัทส�านักงาน  
อีวาย จ�ากัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และผู้บริหารฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน เพื่อพิจารณาสอบทานข้อมูลที่ส�าคัญ
ในรายงานงบการเงิน การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี การปรับปรุงรายการบัญชีที่ส�าคัญ และประเด็นส�าคัญในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินเป็นรายไตรมาสและประจ�าปีของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดท�ารายงานงบการเงินของบริษัทฯ เป็นไป 
ตามข้อก�าหนดของกฎหมาย มาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป มีความเชื่อถือได้และทันเวลา รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง 
เพียงพอ เป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน 

• สอบทานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและมติของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าการด�าเนินงานของ 
บริษัทฯ ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยประชุมหารือกับส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)  
และฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง ติดตามการด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ สตง. และมติคณะกรรมการตรวจสอบ  
รวมถึงสอบทานกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต (whistleblowing)

• สอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามหลักการ
ท่ีเป็นมาตรฐานสากล ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงที่ส�าคัญ มีแผนงานและแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ สามารถ
ควบคุมหรือลดผลกระทบที่อาจมีต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การด�าเนินงานของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และปฏิบัติ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก�าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 ได้ประชุมหารือ
กับผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง มีการติดตามผลการด�าเนินงานของฝ่ายแผนและบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส เพื่อให้
มั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถควบคุมหรือลดผลกระทบที่อาจมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และให้ความคิดเห็นข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายบริหารเพื่อน�าไปปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

• ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและเป็นไปตามมาตรฐานสากลวิชาชีพ
การตรวจสอบภายใน (IIA Standard) พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ ปี 2565 - 2570 และแผนการตรวจสอบ
ประจ�าปี 2565 กฎบตัรฝ่ายตรวจสอบภายใน คูม่อืการปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน อตัราก�าลงั และแผนอบรมพฒันา ผูต้รวจสอบ
ภายใน สอบทานรายงานการประเมินตนเองของฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจ�าปี 2564 รายงานผลการตรวจสอบ และรายงาน
การติดตามผลการด�าเนินการตามข้อเสนอแนะ ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการในการปรับปรุงแก้ไขในประเด็นที่
ส�าคัญ เพื่อก่อให้เกิดการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีการติดตามความคืบหน้าการด�าเนินงานตาม
แผนการด�าเนนิงานและแผนการตรวจสอบภายใน รวมถงึมกีารสนบัสนนุให้ผูต้รวจสอบภายในพฒันาตนเองในการเป็น Certified 
Internal Auditor (CIA) และวุฒิบัตรอื่น ๆ  ของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในหรือองค์กรทางวิชาชีพอื่น ๆ  ที่เหมาะสม โดยก�าหนด
เป็นนโยบายการพัฒนาความเชี่ยวชาญของผู้ตรวจสอบภายในเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2564 
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• พจิารณาค่าตอบแทนผูส้อบบญัชปีระจ�าปี 2565 ของบรษิทัธนารกัษ์พฒันาสนิทรพัย์ จ�ากดั โดยปฏบิตัติามระเบยีบคณะกรรมการ
ตรวจเงนิแผ่นดนิ ว่าด้วยหลกัเกณฑ์การพจิารณาให้ความเหน็ของผูส้อบบญัช ีพ.ศ. 2562 และผูส้อบบญัชภีายนอกทีไ่ด้รบัคดัเลอืก
ต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้ความเห็นชอบ ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยในปี 2565 ผู้สอบบัญชีภายนอกที่ผ่านการคัดเลือกจากบริษัทฯ และผ่านความเห็นชอบจากส�านักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดิน ได้แก่ บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จ�ากัด จึงเสนอให้กรรมการบริษัทพิจารณาและขออนุมัติ 
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการแต่งตั้งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2565 และค่าธรรมเนียม
การปฏิบัติงานสอบบัญชีเป็นจ�านวนเงิน 1,600,000 บาท ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถ  
ความระมัดระวังรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทธนารักษ์ 
พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด ถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ดังปรากฏตาม 
ความเห็นของผู้สอบบัญชีต่อรายงานการเงินของบริษัทฯ มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน 
ที่เพียงพอ มีการตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลวิชาชีพตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระและให้ค�าแนะน�าแก่ฝ่ายบริหารเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

             (นายชลัช	ชินธรรมมิตร์)

 ประธานกรรมการตรวจสอบ
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2564
One report 2021156  

รายงานของผู้สอบบัญชี
Report of the Auditor

ความเห็น

	 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงนิรวมของบรษิทัธนารกัษ์พฒันาสนิทรพัย์	จ�ากดั	และบรษิทัย่อย	(กลุม่บรษิทั)	และเฉพาะบรษิทัธนารกัษ์
พัฒนาสินทรัพย์	 จ�ากัด	 (บริษัทฯ)	 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2564	 งบก�าไรขาดทุนรวม	 งบก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวม	 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	 และงบกระแสเงินสดรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	 และหมายเหตุประกอบ 
งบการเงนิรวม	รวมถงึหมายเหตสุรปุนโยบายการบญัชทีีส่�าคญั	และได้ตรวจสอบงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทัธนารกัษ์พฒันาสนิทรพัย์	จ�ากดั	
ด้วยเช่นกัน

	 ข้าพเจ้าเห็นว่า	 งบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงิน	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2564	 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสดส�าหรับปี 
สิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์	จ�ากัด	และบริษัทย่อย	และเฉพาะของบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์	จ�ากัด	โดยถูกต้องตาม
ที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

	 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชีความรับผิดชอบ
ของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค	ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน	ในรายงานของข้าพเจ้า	ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจาก
กลุ่มบริษัทตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและข้อก�าหนดจรรยาบรรณของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน	 และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนด 
ด้านจรรยาบรรณอื่น	 ๆ	 ซ่ึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและตามที่ระบุในข้อก�าหนดนั้นด้วย	 ข้าพเจ้าเชื่อว่า 
หลกัฐานการสอบบญัชทีีข้่าพเจ้าได้รบัเพยีงพอและเหมาะสมเพือ่ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ของข้าพเจ้า

เรื่องอื่น

	 หลกัเกณฑ์มาตรฐานเกีย่วกบัการตรวจเงนิแผ่นดนิทีก่ล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเหน็และวรรคความรบัผดิชอบของผูส้อบ
บัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน	เกี่ยวข้องเฉพาะในส่วนของการตรวจสอบงบการเงินซึ่งผู้บริหารจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

	 งบการเงนิรวมของบรษิทัธนารกัษ์พฒันาสนิทรพัย์	จ�ากดั	และบรษิทัย่อย	(กลุม่บรษิทั)	และเฉพาะบรษิทัธนารกัษ์พฒันาสนิทรพัย์	จ�ากดั	 
ส�าหรบัปีส้ินสุดวันท่ี	31	ธนัวาคม	2563	ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชอีืน่	ซึง่แสดงความเหน็อย่างไม่มเีงือ่นไขตามรายงานลงวนัที	่22	กมุภาพนัธ์	2564

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อ ผู้ถือหุ้นบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด
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ข้อมูลอื่น

	 ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบต่อข้อมลูอืน่	ซึง่รวมถงึข้อมลูทีร่วมอยูใ่นรายงานประจ�าปีของกลุม่บรษิทั	(แต่ไม่รวมถงึงบการเงนิและรายงาน
ของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น)	ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้	

	 ความเหน็ของข้าพเจ้าต่องบการเงนิไม่ครอบคลมุถงึข้อมลูอืน่	 และข้าพเจ้าไม่ใด้ให้ข้อสรปุในลกัษณะการให้ความเชือ่มัน่ในรปูแบบใด	 ๆ	 
ต่อข้อมูลอื่นนั้น	

	 ความรบัผดิชอบของข้าพเจ้าทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการตรวจสอบงบการเงนิ	คอื	การอ่านและพจิารณาว่าข้อมลูอืน่นัน้มคีวามขดัแย้งทีม่สีาระ
ส�าคญักบังบการเงนิหรอืกบัความรูท้ีไ่ด้รบัจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรอืไม่	หรอืปรากฏว่า	ข้อมลูอืน่แสดงขดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญั
หรือไม่

	 เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว	 และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง 
อันเป็นสาระส�าคัญ	ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลทราบเพื่อให้มีการด�าเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงิน

	 ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็น	 เพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ 
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

	 ในการจัดท�างบการเงิน	ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่อง	การเปิดเผยเรื่องที่
เกีย่วกบัการด�าเนนิงานต่อเนือ่งในกรณทีีม่เีรือ่งดงักล่าว	และการใช้เกณฑ์การบญัชสี�าหรบักจิการทีด่�าเนนิงานต่อเนือ่ง	เว้นแต่ผูบ้รหิารมคีวามตัง้ใจ
ที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

	 ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

	 การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่า	 งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูล 
ท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่	 ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด	 และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของ
ข้าพเจ้าอยู่ด้วย	ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล	คือ	ความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์
มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญท่ีมีอยู ่
ได้เสมอไป	ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด	และถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการ
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

	 ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี

	 ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ	และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

 	 ระบแุละประเมนิความเสีย่งทีอ่าจมกีารแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัในงบการเงนิ	ไม่ว่าจะเกดิจากการทจุรติหรอื
ข้อผิดพลาด	 ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น	 และได้หลักฐานการสอบบัญชีท่ี 
เพยีงพอและเหมาะสมเพือ่เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า	ความเสีย่งทีไ่ม่พบข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญั
ซึง่เป็นผลมาจากการทจุรติจะสงูกว่าความเสีย่งทีเ่กดิจากข้อผดิพลาด	เนือ่งจากการทจุรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร่้วมคดิ	การปลอมแปลง
เอกสารหลักฐาน	การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล	การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

 	 ท�าความเข้าใจเกีย่วกบัระบบการควบคมุภายในทีเ่กีย่วข้องกบัการตรวจสอบ	เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบให้เหมาะสมกบัสถานการณ์	
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2564
One report 2021158  

 	 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท�า

 	 สรปุเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชสี�าหรบักจิการทีด่�าเนนิงานต่อเนือ่งของผูบ้รหิารและสรปุจากหลกัฐานการสอบ
บัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญ 
ต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่	หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญ	ข้าพเจ้า 
จะต้องให้ข้อสงัเกตไว้ในรายงานของผูส้อบบญัชขีองข้าพเจ้าถงึการเปิดเผยข้อมลูทีเ่กีย่วข้องในงบการเงนิ	หรอืหากเหน็ว่าการเปิดเผย
ดังกล่าวไม่เพียงพอ	 ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป	 ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึง 
วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า	 อย่างไรก็ตาม	 เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุด 
การด�าเนินงานต่อเนื่องได้

 	 ประเมนิการน�าเสนอโครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงนิโดยรวม	รวมถงึการเปิดเผยข้อมลูทีเ่กีย่วข้อง	ตลอดจนประเมนิว่างบการเงนิ
แสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

 	 รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่หมาะสมอย่างเพยีงพอเกีย่วกบัข้อมลูทางการเงนิของกจิการหรอืของกจิกรรมทางธรุกจิภายใน
กลุ่มบริษัทเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม	 ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�าหนดแนวทาง	 การควบคุมดูแล	 และการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบกลุ่มบริษัท	ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

 

	 ข้าพเจ้าได้ส่ือสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลในเรื่องต่าง	ๆ	 ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว	้
ประเดน็ทีม่นียัส�าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบรวมถงึข้อบกพร่องทีม่นียัส�าคญัในระบบการควบคมุภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า	

	 ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลว่า	 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน 
และข้อก�าหนดจรรยาบรรณที่เก่ียวข้องกับความเป็นอิสระ	 และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด	 ตลอดจน 
เร่ืองอื่น	 ซึ่งข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกัน 
ไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�าเสนอรายงานฉบับนี้

	 (วิไลลักษณ์	เลาหศรีสกุล)
	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน	6140
	 บริษัทส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด
	 กรุงเทพมหานคร
		 18	กุมภาพันธ์	2565
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สินทรัพย์ หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 784,231,368 710,768,978 611,733,912 703,485,643

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 5,7 122,744,187 63,481,498 121,498,971 62,153,569

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน 
ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 5, 14 397,119,019 337,091,110 397,119,019 337,091,110

สินค้าคงเหลือ - 287,344 - 287,344

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น 8 1,154,700,000 1,283,915,000 - -

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 189,905,618 84,417,413 189,459,296 83,970,359

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,648,700,192 2,479,961,343 1,319,811,198 1,186,988,025

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินส�ารองเพื่อช�าระคืนหุ้นกู้ 9 4,390,524,115 3,085,070,098 - -

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 10 - - 4,900 4,900

เงินลงทุนระยะยาว 1,260,776 1,161,022 1,260,776 1,161,022

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน 5, 14 15,912,724,522 16,047,345,128 15,912,724,522 16,047,345,128

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 11 4,724,578,764 3,231,388,932 4,724,578,764 3,231,388,932

อาคารและอุปกรณ์ 12 154,075,282 167,619,879 154,075,282 167,619,879

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 13,726,645 17,729,009 13,726,645 17,729,009

เงินสมทบค่าก่อสร้างค้างรับ 301,906,600 301,906,600 301,906,600 301,906,600

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 734,996,746 213,906,488 734,996,746 213,906,488

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 26,233,793,450 23,066,127,156 21,843,274,235 19,981,061,958

รวมสินทรัพย์ 28,882,493,642 25,546,088,499 23,163,085,433 21,168,049,983
 
   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์	จ�ากัด	และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน	
ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2564

หน่วย : บาท
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 409,099,747 417,044,173 408,437,745 416,389,257 

หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงก�าหนดช�าระ

 ภายในหนึ่งปี 5, 14  64,809,116  60,057,888  64,809,116  60,057,888 

ดอกเบี้ยค้างจ่าย 5 118,763,845 103,529,312  17,300,693  2,066,160 

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า 5  1,461,192,357  1,433,816,279  1,461,192,357  1,433,816,279 

เงินปันผลค้างจ่าย  -  55,917,249  -  55,917,249 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 5 428,631,724 123,755,425 428,631,724 123,755,425 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  2,482,496,789  2,194,120,326  2,380,371,635  2,092,002,258 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาว 5, 13  4,258,454,508  1,774,285,125  4,258,454,508  1,774,285,125 

หนี้สินตามสัญญาเช่า 5, 14 431,846,510 488,218,052 431,846,510 488,218,052 

หุ้นกู้ระยะยาว 15 16,500,000,000 16,500,000,000  -  - 

หนี้สินจากการโอนสิทธิเรียกร้อง 5, 16  -  - 13,996,615,063 15,055,254,481 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 976,141,304 872,198,190 976,141,304 872,198,190 

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 17  21,948,939  19,035,839  21,948,939  19,035,839 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  71,568,975  91,713,624  71,568,975  91,713,624 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 22,259,960,236  19,745,450,830  19,756,575,299  18,300,705,311 

รวมหนี้สิน 24,742,457,025 21,939,571,156 22,136,946,934  20,392,707,569 
   
 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์	จ�ากัด	และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน	(ต่อ)
ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2564
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น   

  ทุนจดทะเบียน

  (หุ้นสามญั 25,833,812 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 10 บาท) 258,338,120  258,338,120 258,338,120 258,338,120 

  ทุนที่ออกและช�าระแล้ว

  (หุ้นสามญั 25,833,812 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 10 บาท) 258,338,120 258,338,120 258,338,120 258,338,120 

  จัดสรรแล้ว

  ส�ารองตามกฎหมาย 18  25,833,812  25,833,812  25,833,812  25,833,812 

  ยังไม่ได้จัดสรร  2,190,307,588  1,801,056,944 741,689,788 490,973,506 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น  276,779  196,976  276,779  196,976 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  2,474,756,299  2,085,425,852  1,026,138,499 775,342,414 

ส่วนของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทีไ่ม่มอี�านาจควบคมุของ 

บรษิทัย่อย 1,665,280,318  1,521,091,491  -  - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  4,140,036,617  3,606,517,343  1,026,138,499 775,342,414 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 28,882,493,642 25,546,088,499 23,163,085,433 21,168,049,983 
 

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์	จ�ากัด	และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน	(ต่อ)
ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2564



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2564
One report 2021162  

บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์	จ�ากัด	และบริษัทย่อย
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�าหรับปีส้ินสุด	วันที่	31	ธันวาคม	2564

หน่วย : บาท

หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

รายได้

ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าการเงิน 5, 11  1,088,180,802  1,090,195,647  1,088,180,802  1,090,195,647 

รายได้ค่าบริการโครงการศูนย์ราชการ 5, 11 929,843,392 943,213,120 929,843,392 943,213,120 

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่ธุรกิจ 
โครงการศูนย์ราชการ 5, 11 403,274,865 422,779,103 403,274,865 422,779,103 

รายได้ค่าบริการสนามกอล์ฟ  16,891,394  75,359,839  16,891,394  75,359,839 

รายได้ค่าบริการศูนย์ประชุมเชียงใหม่ 5  17,049,681  21,106,347  17,049,681  21,106,347 

รายได้ค่าบริการอื่น  11,533,184  -  11,533,184  - 

รายได้ทางการเงิน 184,577,863 314,181,751  2,218,695  6,137,325 

รายได้อื่น  36,585,710  37,747,716  36,585,710  37,747,716 

รวมรายได้  2,687,936,891  2,904,583,523  2,505,577,723  2,596,539,097 

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ  
โครงการศูนย์ราชการ 11 493,576,131 514,318,650 493,576,131 514,318,650 

ต้นทุนบริการสนามกอล์ฟ  18,315,781  77,640,753  18,315,781  77,640,753 

ต้นทุนบริการศูนย์ประชุมเชียงใหม่  15,429,770  31,303,600  15,429,770  31,303,600 

ต้นทุนบริการอื่น  7,782,981  -  7,782,981  - 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 305,565,354 264,225,878 299,664,551 257,560,029 

รวมค่าใช้จ่าย 840,670,017 887,488,881 834,769,214 880,823,032 

ก�าไรจากกิจกรรมด�าเนินงาน  1,847,266,874  2,017,094,642  1,670,808,509  1,715,716,065 

ต้นทุนทางการเงิน 5, 19 (1,132,796,086) (1,381,196,256) (1,239,060,910) (1,295,494,249)

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 714,470,788 635,898,386 431,747,599 420,221,816 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 21  (103,923,163)  (120,815,481)  (103,923,163)  (120,815,481)

ก�าไรส�าหรับปี 610,547,625 515,082,905 327,824,436 299,406,335 
 
  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์	จ�ากัด	และบริษัทย่อย
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	(ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุด	วันที่	31	ธันวาคม	2564

หน่วย : บาท

หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

 ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก�าไร 
หรือขาดทุนในภายหลัง

 ก�าไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ของเงินลงทุนในตราสารทุนที่ก�าหนดให ้
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  99,754 (160,815) 99,754 (160,815)

หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ (19,951)  32,163 (19,951)  32,163

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี  79,803 (128,652)  79,803 (128,652)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 610,627,428 514,954,253 327,904,239  299,277,683

การแบ่งปันก�าไร

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 466,358,798 405,087,854  327,824,436 299,406,335 

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัทย่อย 144,188,827 109,995,051 

610,547,625 515,082,905 

การแบ่งปันก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 466,438,601 404,959,202  327,904,239  299,277,683

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัทย่อย 144,188,827 109,995,051 

610,627,428 514,954,253 

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 22

ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 18.05 15.68  12.69  11.59
 
  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2564
One report 2021166  

บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์	จ�ากัด	และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2564

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ก�าไรก่อนภาษี 714,470,788 635,898,386 431,747,599 420,221,816 

รายการปรับกระทบยอดก�าไรก่อนภาษีเป็นเงินสด 
รับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�าเนินงาน

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 140,212,793 141,582,687 140,212,793 141,582,687 

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  
(โอนกลับ)  3,488,916 (5,595,513)  3,488,916 (5,595,513)

ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์  167,260  -  167,260  - 

ก�าไรจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ (177,057)  - (177,057)  - 

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  3,031,324  3,033,479  3,031,324  3,033,479 

รายได้เงินอุดหนุน (29,370,385) (29,450,851) (29,370,385) (29,450,851)

รายได้ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงิน (1,088,180,802) (1,090,195,647) (1,088,180,802) (1,090,195,647)

รายได้ทางการเงิน  (184,577,863)  (314,181,751) (2,218,695) (6,137,325)

ต้นทุนทางการเงิน  1,132,796,086  1,381,196,256  1,239,060,910  1,295,494,249 

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย ์
และหนี้สินด�าเนินงาน 691,861,060 722,287,046 697,761,863 728,952,895 

สินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (63,164,644) 297,462,046 (63,164,644) 297,462,778 

   สินค้าคงเหลือ  287,344 (36,149)  287,344 (36,149)

   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  (109,199,550)  5,169,264 (84,893,704)  29,475,841 

   ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน 333,415,499 312,244,746  -  - 

หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  (122,458,554) (76,512,289)  (122,465,640) (76,421,243)

   รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า  27,376,078  82,715,906  (997,309,167)  (941,969,338)

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น 282,244,433  32,445,564 282,244,433  32,445,564 

เงินสดใช้ไปในกิจกรรมด�าเนินงาน  1,040,361,666  1,375,776,134  (287,539,515)  69,910,348 

จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (118,224) (1,933,200) (118,224) (1,933,200)

จ่ายภาษีเงินได้ (29,440,927) (30,601,593) (29,440,927) (30,601,593)

รับคืนภาษีเงินได้  33,152,272  30,906,848  33,152,272  30,906,848 

รับดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงิน  1,090,152,928  1,093,727,780  17,595,901  - 

รับดอกเบี้ย  8,536,885  26,172,349  2,549,021  8,106,434 

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน  2,142,644,600  2,494,048,318  (263,801,472)  76,388,837 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด
Dhanarak Asset Development Co., Ltd. (DAD) 167  

บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์	จ�ากัด	และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด	(ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุด	วันที่	31	ธันวาคม	2564

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว 2,918,515,000  3,701,775,000 350,000,000   800,000,000 

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว (2,789,300,000) (2,801,260,000) (350,000,000)  (200,000,000)

เงินสดรับจากส�ารองเพื่อช�าระคืนหุ้นกู้  -  4,000,000,000  -  - 

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาว (1,129,000,000) (1,112,000,000)  -  - 

ซื้อและสร้างอาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์
ไม่มีตัวตนอื่น (2,225,400,987) (1,684,652,631) (2,225,400,987) (1,684,652,631)

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายอุปกรณ ์
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  258,537  -  258,537  - 

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (3,224,927,450)  2,103,862,369 (2,225,142,450) (1,084,652,631)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากตัวสัญญาใช้เงิน  -  - 119,200,000 206,900,000 

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว  2,484,169,383  1,384,285,125  2,484,169,383  1,384,285,125 

ช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว  - (4,000,000,000)  -  - 

ช�าระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า (73,151,789) (72,394,298) (73,151,789) (72,394,298)

จ่ายดอกเบี้ย (1,122,246,951) (1,408,209,306)  - (13,318,663)

จ่ายเงินปันผล  (133,025,403)  (138,847,543)  (133,025,403)  (138,847,543)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน  1,155,745,240 (4,235,166,022)  2,397,192,191  1,366,624,621 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินเพิ่มขึ้น  
(ลดลง) สุทธิ  73,462,390 362,744,665 (91,751,731) 358,360,827 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
ณ วันที่ 1 มกราคม 710,768,978 348,024,313 703,485,643 345,124,816 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 784,231,368 710,768,978 611,733,912 703,485,643 

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย

 เจ้าหนี้ค่าซื้อและก่อสร้างสินทรัพย์เพิ่มขึ้น 107,703,369 158,048,016 107,703,369 158,048,016 

 เจ้าหนี้เงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น  31,857,602  28,044,476  31,857,602  28,044,476 

 โอนดอกเบี้ยจ่ายเป็นต้นทุนของสินทรัพย์  45,365,592  18,271,758  45,365,592  18,271,758 

 โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ไปบัญชี
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  (178,544,907)  (141,091,373)  (178,544,907)  (141,091,373)
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

 เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น 699,635,165 216,399,552 699,635,165 216,399,552 

 สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น  16,333,554 290,325,737  16,333,554 290,325,737 

 หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น  9,046,414  -  9,046,414  - 

 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น 262,689,746  - 262,689,746  - 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน่วย : บาท



บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด
Dhanarak Asset Development Co., Ltd. (DAD) 169  

บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์	จ�ากัด	และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2564

1 ข้อมูลทั่วไป

1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ 

  บรษิทัธนารกัษ์พฒันาสนิทรพัย์ จ�ากดั  (บรษิทัฯ) จดัตัง้ขึน้โดยกระทรวงการคลงั ตามมตคิณะรฐัมนตร ี เมือ่วนัที ่ 25 พฤษภาคม 2547  

มีกรมธนารักษ์เป็นหน่วยงานก�ากับดูแล  บริษัทฯ  ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  เมื่อวันท่ี  

18 สงิหาคม 2547 ทะเบยีนเลขที ่0105547111537

  บรษิทัฯ  มฐีานะเป็นรฐัวสิาหกจิ  โดยกระทรวงการคลงัเป็นผูถ้อืหุน้ทัง้หมด  มวีตัถปุระสงค์เพือ่บรหิารงานก่อสร้างและบรหิารโครงการ 

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐  พรรษา  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๐  (โครงการศูนย์ราชการ)  รวมทั้งบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐบาล 

ตามนโยบายรฐับาล

  บรษิทัฯ มสี�านกังานตัง้อยูเ่ลขที ่120 อาคารธนพพิฒัน์ ศนูย์ราชการเฉลมิพระเกยีรต ิ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวฒันะ 

แขวงทุง่สองห้อง เขตหลกัสี ่กรงุเทพมหานคร 10210

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ทีปั่จจบุนัยงัมผีลกระทบต่อธรุกจิและอตุสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ 

ดังกล่าวอาจน�ามาซึ่งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการด�าเนินธุรกิจฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทติดตาม 

ความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์  ประมาณการหนี้สินและหนี้สิน 

ที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง

2. เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน
2.1 งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  2547  

โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อก�าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกตามความในพระราชบัญญัติการ
บัญชี พ.ศ. 2543

  งบการเงินนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินรวม

  ก)  งบการเงินรวมนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท  บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์  จ�ากัด  (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “บริษัทฯ”)  

  และบริษัทดีเอดี เอสพีวี จ�ากัด (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”) (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”)

  ข)  บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้  หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทน 

  ของกิจการที่เข้าไปลงทุน  และสามารถใช้อ�านาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อจ�านวนเงินผลตอบแทน 

  นั้นได้

  ค)  บริษัทฯน�างบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดท�างบการเงินรวมต้ังแต่วันที่บริษัทฯมีอ�านาจในการควบคุมบริษัทย่อย 

  จนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

  ง)  งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

  จ)  ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัท รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระส�าคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว 

  ฉ)  ส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม  คือ  จ�านวนก�าไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนท่ีไม่ได้เป็น 

  ของบรษิทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก�าไรหรอืขาดทนุรวมและส่วนของผูถ้อืหุน้ในงบแสดงฐานะการเงนิรวม

2.3 บริษัทฯจัดท�างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน

  ในระหว่างปี  กลุ่มบริษัทได้น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจ�านวน

หลายฉบับ  ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่  1  มกราคม  2564 มาถือปฏิบัติ  มาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง

ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน 

  การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่  
1 มกราคม 2565

  สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ส�าหรับ งบการเงินที่มีรอบ

ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่  1  มกราคม  2565  มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้น 

เพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัต ิ

ทางการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการให้ข้อผ่อนปรนในทางปฏิบัติหรือข้อยกเว้นชั่วคราวกับผู้ใช้มาตรฐาน

  ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่าการปรับปรุงมาตรฐานนี้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

4. นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

 รายได้ดอกเบี้ย

  รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง  โดยจะน�ามูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินมาคูณกับอัตรา

ดอกเบ้ียที่แท้จริง  ยกเว้นสินทรัพย์ทางการเงินที่เกิดการด้อยค่าด้านเครดิตในภายหลัง  ที่จะน�ามูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์ทาง 

การเงิน (สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) มาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

 รายได้ค่าบริการ

  รายได้ค่าบริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาที่ให้บริการโดยพิจารณาถึงขั้นความส�าเร็จของงาน

  รายได้ที่รับรู้แล้วแต่ยังไม่ถึงก�าหนดเรียกช�าระตามสัญญาแสดงไว้เป็น  “รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช�าระ”  ในงบแสดงฐานะการเงิน  ซึ่งจะจัด

ประเภทเป็นลูกหนีก้ารค้าเมือ่กจิการมสีทิธทิีจ่ะได้รบัช�าระโดยปราศจากเงือ่นไข เช่น เมือ่กจิการได้ให้บรกิารเสรจ็สิน้และลกูค้ารบัมอบงาน

  จ�านวนเงินที่กิจการได้รับหรือมีสิทธิได้รับจากลูกค้าแต่ยังมีภาระที่ต้องโอนสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าแสดงไว้เป็น  “รายได้ค่าเช่า 

และค่าบริการรับล่วงหน้า” ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ปฏิบัติตามภาระที่ระบุไว้ในสัญญาเสร็จสิ้น

 ต้นทุนทางการเงิน

  ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้จากหนีส้นิทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าด้วยราคาทนุตดัจ�าหน่ายค�านวณโดยใช้วธิดีอกเบีย้ทีแ่ท้จรงิและรบัรูต้ามเกณฑ์คงค้าง

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงก�าหนดจ่ายคืน

ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ�ากัดในการเบิกใช้

4.3 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

  เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน
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4.4 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

  กลุ่มบริษัทบันทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการท�ารายการ หลังจากนั้นกลุ่มบริษัท 

จะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

  ค่าเสือ่มราคาของอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุค�านวณจากราคาทนุโดยวธิเีส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณดงันี้

      สิทธิการใช้ที่ดิน  3 - 17  ปี

      สิทธิการใช้อาคาร   30  ปี

      งานระบบประกอบอาคาร  5 - 15  ปี

      ส่วนปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์ และครุภัณฑ์  2 - 20  ปี

  ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

  กลุ่มบริษัทรับรู้ผลต่างระหว่างจ�านวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจ�าหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน 

  ในปีที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

4.5 อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

  อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)   

  ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค�านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

      เครื่องมือเครื่องใช้  2 - 5  ปี

      อาคารส�านักงาน  5 - 20  ปี

      อุปกรณ์เครื่องใช้ส�านักงาน  2 - 5  ปี

      คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  2 - 5  ปี

      เครื่องตกแต่ง  5 - 7  ปี

      ยานพาหนะ  5  ปี

  ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

  ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง

  กลุ่มบริษัทตัดรายการอาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชี  เมื่อจ�าหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต

จากการใช้หรือการจ�าหน่ายสินทรัพย์  รายการผลก�าไรหรือขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์  จะรับรู้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน 

เมื่อกลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.6 ต้นทุนการกู้ยืม

  ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการได้มา  การก่อสร้าง  หรือการผลิตสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้ 

หรือขาย  ได้ถูกน�าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์  ส่วนต้นทุน 

การกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น

4.7 สัญญาเช่า

  ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญา

เช่าหรอืประกอบด้วยสญัญาเช่า กต่็อเมือ่สญัญานัน้มกีารให้สทิธใินการควบคมุการใช้สนิทรพัย์ทีร่ะบไุด้ส�าหรบัช่วงเวลาหนึง่เพือ่เป็นการ

แลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

  กลุ่มบริษัทใช้วิธีการบัญชีเดียวส�าหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่

สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต�่า  ณ  วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล  (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน)  กลุ่มบริษัทบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ 

ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายช�าระตามสัญญาเช่า
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 สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

  สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม  ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม  และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของ

หนีส้นิตามสญัญาเช่าใหม่ ราคาทนุของสนิทรพัย์ สทิธกิารใช้ประกอบด้วยจ�านวนเงนิของหนีส้นิตามสญัญาเช่าจากการรบัรูเ้ริม่แรก ต้นทนุ

ทางตรงเริม่แรกทีเ่กดิขึน้  จ�านวนเงนิทีจ่่ายช�าระตามสญัญาเช่า ณ  วนัทีส่ญัญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล  และหักด้วย 

สิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

  หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงได้โอนให้กับกลุ่มบริษัทเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึง

การใช้สิทธิเลือกซื้อ ค่าเสื่อมราคาจะค�านวณจากอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์

  สนิทรพัย์สทิธกิารใช้ทีจ่ดัประเภทเป็นอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุแสดงรวมเป็นส่วนหนึง่ของอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุในงบแสดง

ฐานะการเงิน

  สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่จัดประเภทเป็นอาคารและอุปกรณ์แสดงรวมเป็นส่วนหนึ่งของอาคารและอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะการเงิน

 หนี้สินตามสัญญาเช่า

  หนีส้นิตามสญัญาเช่าวดัมลูค่าด้วยมลูค่าปัจจบุนัของจ�านวนเงนิทีต้่องจ่ายตามสญัญาเช่าตลอดอายสุญัญาเช่า จ�านวนเงนิทีต้่องจ่ายตาม

สัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงทีห่กัด้วยสิง่จงูใจตามสญัญาเช่า ค่าเช่าผนัแปรทีข่ึน้อยูก่บัดชันหีรอือตัรา จ�านวนเงนิทีค่าดว่าจะจ่ายภายใต้ 

การรับประกันมูลค่าคงเหลือ  รวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อซึ่งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มบริษัทจะใช้สิทธิน้ัน  

และการจ่ายค่าปรบัเพือ่การยกเลกิสญัญาเช่า หากข้อก�าหนดของสญัญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทจะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า 

กลุม่บรษิทับนัทกึค่าเช่าผนัแปรทีไ่ม่ขึน้อยูก่บัดชันหีรอือตัราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดทีเ่หตกุารณ์หรอืเงือ่นไขซึง่เกีย่วข้องกบัการจ่ายช�าระนัน้

ได้เกิดขึ้น 

  กลุ่มบริษัทคิดลดมูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบ้ีย 

การกูย้มืส่วนเพิม่ของกลุม่บรษิทั หลงัจากวนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มผีล มลูค่าตามบญัชขีองหนีส้นิตามสญัญาเช่าจะเพิม่ขึน้จากดอกเบีย้ของหนีส้นิ

ตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายช�าระหนีส้นิตามสญัญาเช่า  นอกจากนี ้ มลูค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่

เมื่อมีการเปล่ียนแปลงอายุสัญญาเช่า  การเปลี่ยนแปลงการจ่ายช�าระตามสัญญาเช่าหรือการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซื้อ

สินทรัพย์อ้างอิง

  สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า  12  เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล  หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต�่า  

จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า

  สัญญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่สัญญาเช่า

เริ่มมีผล กลุ่มบริษัทบันทึกสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงินเป็นลูกหนี้ด้วยจ�านวนที่เท่ากับเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า หรือ กล่าวคือ 

ผลรวมของมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ�านวนเงินที่จะได้รับตามสัญญาเช่าและมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์อ้างอิงที่ไม่ได้รับการประกัน  

หลังจากนั้นจะรับรู้รายได้ทางการเงินตลอดอายุสัญญาเช่าในรูปแบบที่สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนรายงวดคงที่ของเงินลงทุนสุทธิตาม

สัญญาเช่า

  สัญญาเช่าท่ีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงาน  กลุ่มบริษัท

บนัทกึจ�านวนเงนิทีไ่ด้รบัตามสญัญาเช่าด�าเนนิงานเป็นรายได้ในส่วนของก�าไรหรอืขาดทนุตามวธิเีส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า ต้นทนุ

ทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจากการได้มาซึ่งสัญญาเช่าด�าเนินงานรวมในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อ้างอิงและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตลอด

อายุสัญญาเช่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรายได้จากสัญญาเช่า

4.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

  บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ�านาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็น

โดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

  นอกจากนี้  บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ซึ่งท�าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อบริษัทฯ  ผู้บริหารส�าคัญ  กรรมการ  หรือพนักงานของบริษัทฯ  ที่มีอ�านาจในการวางแผน 

และควบคุมการด�าเนินงานของบริษัทฯ
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4.9 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

  ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะท�าการประเมินการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้อสงัหารมิทรพัย์

เพือ่การลงทนุ หรอืสนิทรพัย์ทีไ่ม่มตีวัตนอืน่ของกลุม่บรษิทัหากมข้ีอบ่งชีว่้าสนิทรพัย์ดงักล่าวอาจด้อยค่า กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการ

ด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น  ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 

หมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

  กลุ่มบริษัทจะรับรู้ รายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

4.10  ผลประโยชน์ของพนักงาน

 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

  กลุ่มบริษัทรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

	 โครงการสมทบเงิน

  บริษัทฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดต้ังกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ  ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ  จ่ายสมทบ 

ให้เป็นรายเดือน  สินทรัพย์ของกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ  เงินที่บริษัทฯ  จ่ายสมทบกองทุนส�ารอง 

เลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

	 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

  กลุ่มบริษัทมีภาระส�าหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ ์ 

ซึ่งกลุ่มบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส�าหรับพนักงาน

  กลุ่มบริษัทค�านวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ 

(Projected Unit Credit Method) โดยได้ท�าการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

  ผลก�าไรหรอืขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยั  ส�าหรบัโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน 

จะรับรู้ทันทีในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4.11 ประมาณการหนี้สิน

  กลุ่มบริษัทจะบันทกึประมาณการหนีส้นิไว้ในบญัชเีมือ่ภาระผกูพนัซึง่เป็นผลมาจากเหตกุารณ์ในอดตีได้เกดิขึน้แล้ว และมคีวามเป็นไปได้ 

ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุม่บรษิทัจะเสยีทรพัยากรเชงิเศรษฐกจิไปเพือ่ปลดเปลือ้งภาระผูกพันนั้น  และกลุ่มบริษัทสามารถประมาณมูลค่า 

ภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.12 ภาษีเงินได้

  ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

  กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ�านวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ  โดยค�านวณจากก�าไรทางภาษี 

ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎหมายภาษีอากร

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

  กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน  ณ  วันสิ้นรอบ 

ระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

  กลุม่บรษิทัรบัรูห้นีส้นิภาษเีงนิได้รอการตดับญัชขีองผลแตกต่างชัว่คราวทีต้่องเสยีภาษทีกุรายการ แต่รบัรูส้นิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดั

บัญชีส�าหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี  รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจ�านวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่ม

บรษิทัจะมกี�าไรทางภาษใีนอนาคตเพยีงพอทีจ่ะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวทีใ่ช้หกัภาษแีละผลขาดทนุทางภาษทีีย่งัไม่ได้ใช้นัน้
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  กลุม่บรษิทัจะทบทวนมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชทีกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงานและจะท�าการปรบัลดมลูค่า

ตามบัญชีดังกล่าว  หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะไม่มีก�าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน�าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ 

ตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

  กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรง 

ไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.13 เครื่องมือทางการเงิน

  กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการท�ารายการเฉพาะในกรณีที่เป็น

สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุน  อย่างไรก็ตามส�าหรับลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบ 

เกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยส�าคัญ กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ  ตามที่กล่าวไว้ในนโยบาย 

การบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้

 การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

  กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ  วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก  เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุน

ตัดจ�าหน่าย  สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  และสินทรัพย์ทางการเงิน 

ทีว่ดัมลูค่าในภายหลงัด้วยมลูค่ายตุธิรรมผ่านก�าไรหรอืขาดทนุ โดยพจิารณาจากแผนธรุกจิของกจิการในการจดัการสนิทรพัย์ทางการเงนิ 

และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

 สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ�าหน่าย	

  กลุม่บรษิทัวดัมลูค่าสนิทรพัย์ทางการเงนิด้วยราคาทนุตดัจ�าหน่าย เมือ่กลุม่บรษิทัถอืครองสนิทรพัย์ทางการเงนินัน้เพือ่รบักระแสเงนิสด

ตามสญัญา และเงือ่นไขตามสญัญาของสนิทรพัย์ทางการเงนิก่อให้เกดิกระแสเงนิสดทีเ่ป็นการรบัช�าระเพยีงเงนิต้นและดอกเบีย้จากยอด

คงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น 

  สนิทรพัย์ทางการเงนิดงักล่าววดัมลูค่าในภายหลงัโดยใช้วธิดีอกเบีย้ทีแ่ท้จรงิและต้องมกีารประเมนิการด้อยค่า ทัง้นี ้ผลก�าไรและขาดทนุ

ที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

	 สนิทรพัย์ทางการเงนิทีมี่การก�าหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายตุธิรรมผ่านก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่	(ตราสารทนุ)

  ณ วันท่ีรบัรูร้ายการวนัแรก กลุม่บริษทัสามารถเลอืกจดัประเภทเงนิลงทนุในตราสารทนุซึง่ไม่ได้ถอืไว้เพือ่ค้า เป็นตราสารทนุทีก่�าหนดให้วดัมลูค่า

ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  โดยไม่สามารถเปลี่ยนการจัดประเภทในภายหลังได้  ทั้งนี้  การจัดประเภทรายการ 

จะพจิารณาเป็นรายตราสาร 

  ผลก�าไรและขาดทุนที่รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของสินทรัพย์ทางการเงินนี้จะไม่สามารถโอนไปรับรู้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

ได้ในภายหลัง 

  เงินปันผลรับจากเงินลงทุนดังกล่าวถือเป็นรายได้อื่นในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการได้รับคืนของต้นทุนการลงทุน

ในสินทรัพย์ทางการเงินอย่างชัดเจน กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการนั้นในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

  นอกจากนี้  เงินลงทุนในตราสารทุนที่ก�าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไม่มีข้อก�าหนดให้ประเมิน 

การด้อยค่า 

 การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน

  ยกเว้นหนี้สินตราสารอนุพันธ์  กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกส�าหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการท�ารายการ 

และจดัประเภทหนี้สนิทางการเงินเปน็หนี้สนิทางการเงินทีว่ัดมลูค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตดัจ�าหนา่ยโดยใช้วธิดีอกเบีย้ทีแ่ท้จริง ทัง้นี้ 

ผลก�าไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหน้ีสินทางการเงินและการตัดจ�าหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของก�าไร

หรือขาดทุน  โดยการค�านวณมูลค่าราคาทุนตัดจ�าหน่ายค�านึงถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

นั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจ�าหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน
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 การรับรู้และการตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน

  กลุ่มบริษัทรับรู้หรือตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินในวันที่เข้าท�ารายการ  ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มบริษัทมีข้อผูกมัดที่จะซื้อหรือขายสินทรัพย์

นั้น ส�าหรับการซื้อหรือการขายสินทรัพย์ทางการเงินตามปกติ 

  สนิทรพัย์ทางการเงนิจะถกูตดัรายการออกจากบญัช ีเมือ่สทิธทิีจ่ะได้รบักระแสเงนิสดของสนิทรพัย์นัน้ได้สิน้สดุลง หรอืได้มกีารโอนสทิธิ

ที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น  รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอน

การควบคุมในสินทรัพย์นั้น 

  กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมี

การสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกันซึ่งมีข้อก�าหนด

ที่แตกต่างกันอย่างมาก  หรือมีการแก้ไขข้อก�าหนดของหนี้สินที่มีอยู่อย่างเป็นสาระส�าคัญ  จะถือว่าเป็นการตัดรายการหนี้สินเดิม 

และรับรู้หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน 

 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

  กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหนี้ทั้งหมดที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไร 

หรือขาดทุน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นค�านวณจากผลต่างของกระแสเงินสดที่จะครบก�าหนดช�าระตามสัญญากับกระแส

เงินสดทั้งหมดที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับช�าระและคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงโดยประมาณของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ  วันที ่

ได้มา

  ในกรณทีีค่วามเสีย่งด้านเครดติของสนิทรพัย์ไม่ได้เพิม่ขึน้อย่างมนียัส�าคญันบัตัง้แต่การรบัรูร้ายการเริม่แรก กลุม่บรษิทัวดัมลูค่าผลขาดทนุ

ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาที่อาจจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า ในขณะที่หากความเสี่ยงด้านเครดิต

ของสนิทรพัย์เพิม่ขึน้อย่างมนียัส�าคญันบัตัง้แต่การรบัรูร้ายการเริม่แรก กลุม่บรษิทัวดัมลูค่าผลขาดทนุด้วยจ�านวนเงนิทีเ่ท่ากบัผลขาดทนุ

ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่เหลืออยู่ของเครื่องมือทางการเงิน 

  กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ  เม่ือมีการค้างช�าระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า  30  วัน  

และพจิารณาว่าสนิทรพัย์ทางการเงนินัน้มกีารด้อยค่าด้านเครดติหรอืมกีารผดิสญัญา เมือ่มกีารค้างช�าระการจ่ายเงนิตามสญัญาเกนิกว่า 

90 วัน อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี กลุ่มบริษัทอาจพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินนั้นมีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างมีนัย

ส�าคญัและมกีารผดิสญัญา โดยพจิารณาจากข้อมลูภายในหรอืข้อมลูภายนอกอืน่ เช่น อนัดบัความน่าเชือ่ถอืด้านเครดติของผูอ้อกตราสาร 

  กลุม่บรษิทัใช้วธิกีารอย่างง่ายในการค�านวณผลขาดทนุด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ส�าหรบัลกูหนีก้ารค้าและสนิทรพัย์ทีเ่กดิจากสญัญา 

ดังนั้น  ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  กลุ่มบริษัทจึงไม่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงทางด้านเครดิต  แต่จะรับรู้ค่า 

เผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

  การค�านวณผลขาดทนุด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ข้างต้นอ้างองิจากข้อมลูผลขาดทนุด้านเครดติจากประสบการณ์ในอดตีปรบัปรงุด้วย

ข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้นั้นและสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ 

  สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจ�าหน่ายออกจากบัญชีเมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป 

 การหักกลบของเครื่องมือทางการเงิน

  สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะน�ามาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิ

บังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยูแ่ล้วในการหกักลบจ�านวนเงนิทีร่บัรู ้และกจิการมคีวามตัง้ใจทีจ่ะช�าระด้วยยอดสทุธหิรอืตัง้ใจทีจ่ะรบัสนิทรพัย์

และช�าระหนี้สินพร้อมกัน

4.14 การวัดมูลค่ายุติธรรม

  มูลค่ายุติธรรม  หมายถึง  ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการ 

ดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย  (ผู้ร่วมในตลาด) ณ  วันที่วัดมูลค่า  กลุ่มบริษัทใช้ราคาเสนอซื้อขาย 

ในตลาดทีม่สีภาพคล่องในการวดัมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัย์และหนีส้นิซึง่มาตรฐาน การรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วข้องก�าหนดให้ต้อง

วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องส�าหรบัสนิทรพัย์หรอืหนีส้นิทีม่ลีกัษณะเดยีวกนัหรอืไม่สามารถหา

ราคาเสนอซือ้ขายในตลาดทีม่สีภาพคล่องได้  กลุม่บรษิทัจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละ

สถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2564
One report 2021176  

  ล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับ 

ตามประเภทของข้อมูลที่น�ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

  ระดับ 1  ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

  ระดับ 2  ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

  ระดับ 3  ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น 

  ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  กลุ่มบริษัทจะประเมินความจ�าเป็นในการโอนรายการระหว่างล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมส�าหรับ

สนิทรพัย์และหนีส้นิทีถ่อือยู ่ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานทีม่กีารวดัมลูค่ายตุธิรรมแบบเกดิขึน้ประจ�า

4.15 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ

 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

  ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้อง

ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย  โดยค�านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงิน 

ในอดีต  อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่คาดการณ์ไว้ของกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน  เป็นต้น  ทั้งนี ้

ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษัทอาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิด

สัญญาของลูกค้าที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

  หนีส้นิตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานประมาณขึน้ตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยั ซึง่ต้องอาศยัข้อสมมตฐิาน

ต่าง ๆ  ในการประมาณการนัน้ เช่น อตัราคดิลด อตัราการขึน้เงนิเดอืนในอนาคต อตัรามรณะ อตัราการเปลีย่นแปลงในจ�านวนพนกังาน
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5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

5.1 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีรายการระหว่างกันที่มีนัยส�าคัญในระหว่างปีมีดังต่อไปนี้

ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดตั้ง ลักษณะความสัมพันธ์

กระทรวงการคลัง ไทย เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นทั้งหมดในบริษัทฯ

กรมธนารักษ์ ไทย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง

ธนาคารออมสิน ไทย รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ไทย รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ไทย รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ไทย รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง

ธนาคารกรุงไทย ไทย หน่วยงานภายใต้การควบคุมของกระทรวงการคลัง

บริษัทดีเอดี เอสพีวี จ�ากัด ไทย บริษัทย่อย

 รายการธรุกจิทีส่�าคญักบักิจการทีเ่กีย่วข้องกนัทีเ่กดิขึน้ในระหว่างปีโดยเป็นไปตามเงือ่นไขทางการค้าและเกณฑ์ตามทีต่กลงกนัระหว่าง

กลุ่มบริษัทและกิจการเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้   

รายการ นโยบายการก�าหนดราคา

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ ราคาตามที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา

ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าการเงิน อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

ต้นทุนทางการเงิน อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

รายการธุรกิจกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ต้นทุนทางการเงิน 10.53 10.55 10.53 10.55

ต้นทุนทางการเงินที่ถือเป็นต้นทุนสินทรัพย์ระหว่างปี 1.94 3.37 1.94 3.37

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย 

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

ต้นทุนทางการเงิน - - 1,228.51 1284.95

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าการเงิน 1,088.18 1,090.20 1,088.18 1,090.20

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 970.13 966.42 970.13 966.42

ต้นทุนทางการเงินที่ถือเป็นต้นทุนสินทรัพย์ระหว่างปี 43.43 15.28 43.43 15.28
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5.2  ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (หมายเหตุ 7)

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 5.39 - 5.39 -

รวม 5.39 - 5.39 -

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน (หมายเหตุ 14)

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 16,309.84 16,384.44 16,309.84 16,384.44

รวม 16,309.84 16,384.44 16,309.84 16,384.44

ดอกเบี้ยค้างจ่าย

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 17.30 2.07 17.30 2.07

รวม 17.30 2.07 17.30 2.07

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,454.58 1,422.30 1,454.58 1,422.30

รวม 1,454.58 1,422.30 1,454.58 1,422.30

หนี้สินหมุนเวียนอื่น - เงินทดรองรับ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 281.17 - 281.17 -

รวม 281.17 - 281.17 -

หนี้สินตามสัญญาเช่า (หมายเหตุ 14)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 490.32 548.28 490.32 548.28

รวม 490.32 548.28 490.32 548.28

หนี้สินจากการโอนสิทธิเรียกร้อง (หมายเหตุ 16)

บริษัทย่อย - - 13,996.62 15,055.25

รวม - - 13,996.62 15,055.25

5.3  ยอดคงค้างของเงนิกูย้มืระหว่างกลุม่บรษิทัและกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 (หมายเหตุ 13) 
และการเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

31	ธันวาคม	
2563 เพิ่มขึ้นระหว่างปี ลดลงระหว่างปี 31	ธันวาคม	

2564

เงินกู้ยืม

ธนาคารออมสิน  1,153.00 625.03 - 1,778.03

ธนาคารกรุงไทย 621.29 1,859.13 - 2,480.42

รวม 1,774.29 2,484.16 - 4,258.45
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5.4  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

  ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2564  และ  2563  กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร  

ดังต่อไปนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563

ผลประโยชน์ระยะสั้น 19.84 14.25

รวม 19.84 14.25

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

เงินสด 0.05 0.45 0.05 0.46

เงินฝากธนาคาร 784.18 710.32 611.68 703.03

รวม 784.23 710.77 611.73 703.49

  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2564  เงินฝากออมทรัพย์  เงินฝากประจ�า  และตั๋วแลกเงินมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ  0.25  ถึง  0.41  ต่อปี  

(2563: ร้อยละ 0.25 ถึง 0.73 ต่อปี)

7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

7.1 รายละเอียดของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และอายุหนี้ของลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ

 ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 5.39 - 5.39 -

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 5.39 - 5.39 -

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระและค้างช�าระไม่เกิน 3 เดือน 92.44 59.14 92.44 59.14

ค้างช�าระ 3 - 12 เดือน 9.05 2.83 9.05 2.83

ค้างช�าระมากกว่า 12 เดือน 27.78 21.33 27.78 21.33

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 129.27 83.30 129.27 83.30

หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (25.11) (21.62) (25.11) (21.62)

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ 104.16 61.68 104.16 61.68

รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ 109.55 61.68 109.55 61.68

ลูกหนี้อื่น 13.19 1.80 11.95 0.47

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 122.74 63.48 121.50 62.15

  ระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าโดยปกติมีระยะเวลาประมาณ 10 วัน
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7.2 การเปลี่ยนแปลงของบัญชีค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นส�าหรับปี 2564

(หนว่ย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 21.62

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 3.49

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 25.11

8. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นประกอบด้วย

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม

2564 2563

ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ�าหน่าย

เงินฝากประจ�า 1,154.7 1,283.92

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บรษิทัฯ มเีงนิลงทนุในเงนิฝากประจ�าซึง่มอีตัราดอกเบีย้ร้อยละ 0.48 - 0.70 ต่อปี (2563: ร้อยละ 0.40 - 0.90 ต่อปี)

9. เงินส�ารองเพื่อช�าระคืนหุ้นกู้

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม

2564 2563

ณ วันที่ 1 มกราคม 3,085.07 5,680.11

เพิ่มขึ้น 1,305.45 1,404.96

ช�าระคืน -  (4,000.00)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 4,390.52  3,085.07

  เงนิส�ารองเพือ่ช�าระคนืหุน้กู ้ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 เป็นของบริษัทดีเอดี เอสพีวี จ�ากัด ที่ส�ารองไว้เพื่อช�าระคืนเงินต้นของหุ้นกู ้

ระยะยาวตามสัญญาที่ท�ากับธนาคารแห่งหนึ่ง โดยสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาแบบรับประกันผลตอบแทน (หมายเหตุ 15)

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

 10.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (หน่วย : พันบาท)

บริษัท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนที่เรียกช�าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน

2564 2563 2564 2563 2564 2563

ร้อยละ ร้อยละ

บริษัท ดีเอดี เอสพีวี จ�ากัด 10 10 49 49 5 5

รวม 5 5
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 10.2 รายละเอียดของบริษัทย่อยซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมที่มีสาระส�าคัญ   

(หน่วย : ล้านบาท)

บริษทั ลกัษณะธรุกจิ
สัดส่วนที่ถือโดย
ส่วนได้ส่วนเสีย

ที่ไม่มีอ�านาจควบคุม

ส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มีอ�านาจ
ควบคุมในบริษัทย่อยสะสม

ก�าไรหรือขาดทุนที่แบ่งให้
กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจ
ควบคุมในบริษัทย่อย 

ในระหว่างปี

2564 2563 2564 2563 2564 2563

ร้อยละ ร้อยละ

บริษัทดีเอดี เอส

พีวี จ�ากัด
แปลงสินทรัพย ์
เป็นหลักทรัพย์

51 51 1,665.28 1,521.09 144.19 110.00

 10.3 ตารางต่อไปนี้สรุปข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทย่อยแต่ละรายของกลุ่มบริษัทที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 
       ที่มีสาระ ส�าคัญก่อนการตัดรายการระหว่างกัน

 (หน่วย : ล้านบาท)

2564 2563

สรุปรายการฐานะการเงิน

สินทรัพย์หมุนเวียน 1,328.89 1,292.97

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 21,141.10 20,692.45

หนี้สินหมุนเวียน 1,925.12 1,925.11

หนี้สินไม่หมุนเวียน 16,500.00 16,500.00

สรุปรายการก�าไรขาดทุน

รายได้ 1,612.70 1,778.02

ก�าไรส�าหรับปี 484.56 400.70

สรุปรายการกระแสเงินสด

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน 2,400.46 2,399.59

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (993.80) 3,206.58

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน  (1,241.45) (5,601.80)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ (165.21) 4.37
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 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทได้รวมต้นทุนการกู้ยืมจากสถาบันการเงินเข้าเป็นราคาทุนของโครงการ จ�านวน 

43.43 ล้านบาท (2563: 15.28 ล้านบาท) โดยค�านวณจากอัตราการตั้งขึ้นเป็นทุนในอัตราร้อยละ 1.30 (2563: ร้อยละ 1.30)

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมีจ�านวน 1,524.08 ล้านบาท (2563: 1,650.08 ล้านบาท) 

อาคารและส่วนปรับปรุงประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยวิธีราคาทุน  มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนถูกจัด

ล�าดบัชัน้การวดัมลูค่ายตุธิรรมอยูใ่นระดบัที ่3 ทัง้นี ้กลุม่บรษิทัไม่ได้ประเมนิมลูค่ายตุธิรรมของอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุทีอ่ยูร่ะหว่าง

การก่อสร้างและสิทธิการใช้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีมูลค่าสุทธิทางบัญชีจ�านวน 3,998.69 ล้านบาท (2563: 2,187.10 ล้านบาท)

  จ�านวนที่รับรู้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนซึ่งเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน มีดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563

ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าการเงิน 1,088.18 1,090.20

รายได้ค่าบริการโครงการศูนย์ราชการ 929.84 943.21

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่ธุรกิจโครงการศูนย์ราชการ 403.27 422.78

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานทางตรง (รวมค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา)  

ที่เกิดจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่า 493.58 514.32
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12. อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

สิทธิ
การใช้

เครื่องมือ
เครื่องใช้

อาคาร
ส�านักงาน

อุปกรณ์
เคร่ืองใช้
ส�านักงาน

คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์

เครื่อง
ตกแต่ง

ยาน
พาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
และติดตั้ง

รวม

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - 29.35 130.05 19.85 58.79 27.33 14.38 - 279.75

เพิ่มขึ้น - 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) -

รับโอนจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - - - - 7.84 - - (2.22) 5.62

โอนไปอสังหาริมทรัพย ์
เพื่อการลงทุน

- - - - - - - (3.93) (3.93)

ตัดจ�าหน่าย - - - - - - - (19.43) (19.43)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 - 34.70 133.18 20.06 70.72 36.37 16.04 2.33 313.40

เพิ่มขึ้น 6.69 3.11 - 1.62 5.54 0.49 1.85 0.26 19.56

โอน - - - - - - - (2.45) (2.45)

จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย - (2.58) - (2.68) (4.71) (0.81) (1.69) - (12.47)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 6.69 35.23 133.18 19.00 71.55 36.05 16.20 0.14 318.04

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - 17.27 9.87 10.21 41.18 26.44 11.08 - 116.05

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 5.38 7.53 3.07 10.81 1.83 1.11 - 29.73

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 - 22.65 17.40 13.28 51.99 28.27 12.19 - 145.78

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี 0.36 5.12 7.68 2.75 11.18 2.07 1.24 - 30.40

จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย - (2.34) - (2.68) (4.70) (0.81) (1.69) -  (12.22)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 0.36 25.43 25.08 13.35 58.47 29.53 11.74 - 163.96

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

สิทธิ
การใช้

เครื่องมือ
เครื่องใช้

อาคาร
ส�านักงาน

อุปกรณ์
เคร่ืองใช้
ส�านักงาน

คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์

เครื่อง
ตกแต่ง

ยาน
พาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
และติดตั้ง

รวม

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 - 12.05 115.78 6.78 18.73 8.10 3.85 2.33 167.62

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 6.33 9.80 108.10 5.65 13.08 6.52 4.46 0.14 154.08

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี

2563 (5.38 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 29.73

2564 (5.12 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)  30.40

  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2564  กลุ่มบริษัทมีอาคารและอุปกรณ์จ�านวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่  มูลค่าตามบัญชีก่อนหัก 

ค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ�านวนเงิน 151.04 ล้านบาท (2563: 156.91 ล้านบาท)
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13. เงินกู้ยืมระยะยาว

  เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย

ก.)  เงนิกูท้ีไ่ม่มหีลกัประกนัตามสญัญากูเ้งนิจากธนาคารแห่งหนึง่เพือ่สนบัสนนุโครงการศนูย์ราชการเฉลมิพระเกยีรต ิ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม 

๒๕๕๐ พ้ืนทีโ่ซนซี โดยมเีงินกู้ 1,153 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้เท่ากบัอตัราดอกเบีย้อ้างองิระยะสัน้ตลาดกรงุเทพ 6 เดอืน ทีป่ระกาศโดยธนาคาร

แห่งประเทศไทย บวกร้อยละ 0.52  ต่อปี  โดยมกี�าหนดจ่ายช�าระดอกเบีย้เงนิกูท้กุงวด  6  เดอืน  และมกี�าหนดช�าระคนืเงนิต้นตามสญัญา 

งวดเดยีวทัง้จ�านวน ในวนัที ่27 มถินุายน 2567

ข.)  เงนิกูท้ีไ่ม่มหีลกัประกนัตามสญัญากูเ้งนิจากธนาคารแห่งหนึง่เพือ่สนบัสนนุโครงการศนูย์ราชการเฉลมิพระเกยีรต ิ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม 

๒๕๕๐ พืน้ทีโ่ซนซ ีโดยมเีงนิกู ้2,480.42 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้เท่ากบัอตัราดอกเบีย้อ้างองิระยะสัน้ ตลาดกรงุเทพ 6 เดอืน ทีป่ระกาศโดย

ธนาคารแห่งประเทศไทย บวกร้อยละ 0.60 ต่อปี โดยมกี�าหนดจ่ายช�าระดอกเบีย้เงนิกูท้กุงวด 6 เดอืน และมกี�าหนดช�าระคนืเงนิต้นตามสญัญา

งวดเดยีวทัง้จ�านวน ในวนัที ่16 กรกฎาคม 2566 

ค.)  เงนิกูท้ีไ่ม่มหีลกัประกนัตามสญัญากูเ้งนิจากธนาคารแห่งหนึง่เพือ่สนบัสนนุโครงการศนูย์ราชการเฉลมิพระเกยีรต ิ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม 

๒๕๕๐ พืน้ทีโ่ซนซ ี โดยมเีงนิกู ้625.03  ล้านบาท อตัราดอกเบีย้เท่ากบัอตัราดอกเบีย้อ้างองิระยะสัน้ตลาดกรงุเทพ 6 เดอืน ทีป่ระกาศโดย

ธนาคารแห่งประเทศไทย บวกร้อยละ 0.55 ต่อปี โดยมกี�าหนดจ่ายช�าระดอกเบีย้เงนิกูท้กุงวด 6 เดอืน และมกี�าหนดช�าระคนืเงนิต้นตามสญัญา

งวดเดยีวทัง้จ�านวนในวนัที ่20 กรกฎาคม 2567 

  การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563

ณ วันที่ 1 มกราคม 1,774.29 390.00

กู้เพิ่ม 2,484.16 1,384.29

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 4,258.45 1,774.29

  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2564  กลุ่มบริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ที่ยังไม่ได้เบิกใช้เป็นจ�านวนเงิน  6,074.97  ล้านบาท  

(2563: 3,678.71 ล้านบาท)

14. สัญญาเช่า 

14.1 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 

  กลุ่มบริษัทท�าสัญญาเช่าสินทรัพย์ ได้แก่ ที่ดิน อุปกรณ์เครื่องใช้ส�านักงาน และยานพาหนะ เพื่อใช้ในการด�าเนินงานของ กลุ่มบริษัท

 ก.) หนี้สินตามสัญญาเช่า

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563

จ�านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า 585.43 649.33

หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจ�าหน่าย (88.77) (101.05)

รวม 496.66 548.28

หัก: ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี (64.81) (60.06)

หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 431.85 488.22
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 การเปลี่ยนแปลงของบัญชีหนี้สินตามสัญญาเช่าส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 548.28 606.76

เพิ่มขึ้น 9.05 -

ดอกเบี้ยที่รับรู้ 12.48 13.92

จ่ายค่าเช่า (73.15) (72.40)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 496.66 548.28

  การวิเคราะห์การครบก�าหนดของจ�านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยข้อมูลอยู่ในหมายเหตุ 27.1 ภายใต้หัวข้อความเสี่ยงด้าน
สภาพคล่อง 

 ข.) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม/	งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ 1.85 1.61

ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า 10.55 10.55

 ค.) อื่น ๆ  

  กลุม่บรษิทัมกีระแสเงนิสดจ่ายทัง้หมดของสญัญาเช่าส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 จ�านวน 73.15 ล้านบาท (2563: 72.40 ล้าน
บาท) ซึง่รวมถงึกระแสเงนิสดจ่ายของสญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเช่าซึง่สนิทรพัย์อ้างองิมมีลูค่าต�า่

14.2 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า

 สัญญาเช่าการเงิน

  บริษัทฯ  ได้จัดประเภทสัญญาเช่าพ้ืนที่อาคารและสัญญาบริการ  (บางส่วน)  ของโครงการศูนย์ราชการและโครงการอาคารส�านกังาน
พหลโยธิน เป็นสญัญาเช่าการเงนิซึง่มกีรมธนารกัษ์เป็นผูเ้ช่า โดยสญัญาดงักล่าวมอีาย ุ30 ปี และ 15 ปี ตามล�าดับ บริษัทฯ รับรู้รายได้
ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าการเงินโดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน 2564 2563

ยอดการรับช�าระตามสัญญาเช่าของลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าการเงินก่อนคิดลด

ภายใน 1 ปี  1,476.31 1,405.97

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี 1,581.76 1,441.12

มากกว่า 2 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 1,583.34 1,546.57

มากกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี 1,584.92 1,546.57

มากกว่า 4 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1,584.92 1,546.57

มากกว่า 5 ปี 19,440.51 20,569.38

รวม  27,251.76 28,056.18

หัก: ดอกเบี้ยค้างรับรอตัดบัญชี (10,941.92) (11,671.74)

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน 16,309.84 16,384.44

หัก: ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี (397.12) (337.09)

ลูกหนี้สัญญาเช่าการเงิน-สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 15,912.72 16,047.35
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 สัญญาเช่าด�าเนินงาน

  กลุ่มบริษัทเข้าท�าสัญญาเช่าด�าเนินงานส�าหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนได้แก่  พื้นที่ธุรกิจภายในอาคารส�านักงานโครงการศูนย์

ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการศูนย์ราชการ) สัญญาเช่าแต่ละฉบับก�าหนดระยะเวลาเช่าที่ยกเลิก

ไม่ได้เป็นเวลา 1 เดือน ถึง 3 ปี โดยการต่ออายุสัญญญาเช่าในภายหลังจะมีการตกลงกับผู้เช่า สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ทั้งหมดก�าหนดรายได้ค่าเช่าเป็นจ�านวนคงที่ 

  กลุ่มบริษัทมีจ�านวนเงินขั้นต�่าที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากการให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 

2563 ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563

ภายใน 1 ปี  146.46 158.60

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 93.56 261.58

รวม 240.02 420.18

15. หุ้นกู้ระยะยาว

(หน่วย  ล้านบาท)

 
 

งบการเงินรวม

อัตราดอกเบีย้
ร้อยละ วันที่ออกหุ้นกู้ วันที่ครบก�าหนด

ช�าระ

31	ธันวาคม	
2564

31	ธันวาคม	
2563

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ

ครั้งที่ 1/2548 ชุดที่ 4 7.99 29 พฤศจิกายน 2548 29 พฤศจิกายน 2568 5,000.00 5,000.00

ครั้งที่ 1/2549 ชุดที่ 2 6.50 17 ตุลาคม 2549 17 ตุลาคม 2568 6,000.00 6,000.00

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

รวม 16,499.90 16,499.90

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ

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

รวมหุ้นกู้ระยะยาว 16,500.00 16,500.00

  บริษัทย่อยเป็นผู้ออกหุ้นกู้ระยะยาวที่ไม่มีหลักประกันตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ภายใต้โครงการ ศูนย์ราชการ ดังนี้

ก.)  หุน้กูไ้ม่ด้อยสทิธชินดิระบชุือ่ผูถ้อืจ�านวน 16,499.90 ล้านบาท อาย ุ18 - 20 ปี อตัราดอกเบีย้คงที ่เสนอขายให้แก่ ผู้ลงทุนทั่วไป และ

ผู้ลงทุนสถาบันการเงิน

ข.)  หุ้นกู้ด้อยสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือจ�านวน 0.10 ล้านบาท อายุ 33 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี เสนอขายให้แก่ ผู้ลงทุน 10 ราย

  กลุ่มบริษัทมีดอกเบี้ยจ่ายของหุ้นกู้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จ�านวนเงิน 1,122.25 ล้านบาท (2563: 1,370.65 ล้านบาท)

  ข้อก�าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ได้ระบุข้อจ�ากัดบางประการ  เช่น  การควบรวมกิจการ การจ�าหน่ายจ่าย

โอนทรัพย์สิน การก่อภาระผูกพันในสินทรัพย์หรือรายได้ของบริษัทย่อย และการงดจ่ายเงินปันผล ตลอดระยะเวลาโครงการ เป็นต้น
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16. หนี้สินจากการโอนสิทธิเรียกร้อง

  บริษัทฯ ได้โอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินค่าเช่าพื้นที่อาคาร ค่าบริการ และค่าบริการจัดหาเฟอร์นิเจอร์ จ�านวน 82,114.07 ล้านบาท 

(รวมภาษมีลูค่าเพิม่) ทีไ่ด้รบัจากกรมธนารกัษ์ (ผูเ้ช่า) ให้แก่บรษิทัดเีอด ีเอสพวี ีจ�ากดั (บรษิทัย่อย) ตามข้อตกลงในสัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง 

ลงวันท่ี  17  พฤศจิกายน  2548  จ�านวนเงิน  40,000.00  ล้านบาท  ซึ่ง  ณ  วันที่  31  ธันวาคม 2564 บรษิทัฯ  ได้รบักระแสเงนิสด 

จากบรษิทัดเีอด ี เอสพวี ีจ�ากดั  (บรษิทัย่อย) จ�านวนเงนิ 23,076.94  ล้านบาท  ส่วนที่เหลือได้รับเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินด้อยสิทธิ  ฉบับลงวันที่  

5 พฤศจิกายน 2564 จ�านวนเงิน 16,923.06 ล้านบาท

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563

เงินต้น
ดอกเบี้ย	
ค้างจ่าย รวม เงินต้น

ดอกเบี้ย	
ค้างจ่าย รวม

ณ วันที่ 1 มกราคม  14,841.40 213.85 15,055.25 15,741.37 228.38 15,969.75

เพิ่ม  143.51 - 143.51 231.21 - 231.21

ดอกเบี้ยจ่าย - 1,228.51 1,228.51 - 1,284.95 1,284.95

จ่ายช�าระหนี้ (1,190.90) (1,239.75) (2,430.65) (1,131.18) (1,299.48) (2,430.66)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 13,794.01 202.61 13,996.62 14,841.40 213.85 15,055.25

17.  ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

  จ�านวนเงินส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้ 

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 19.04 17.94

ส่วนที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน:

  ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 2.63 2.67

  ต้นทุนดอกเบี้ย 0.40 0.36

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี (0.12) (1.93)

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 21.95 19.04

  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2564  ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการจ่ายช�าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของกลุ่มบริษัทประมาณ  

27 ปี (2563: 28 ปี)
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  สมมติฐานที่ส�าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563

อัตราคิดลด 2.01 2.01

อัตราการขึ้นเงินเดือน

ส�าหรับพนักงานและลูกจ้าง 6.70 - 7.89 6.70 - 7.89

ส�าหรับผู้บริหาร 4.87 - 7.29 4.87 - 7.29

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน 6.0 6.0

  ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส�าคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  ณ  วันท่ี  

31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563

เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1%

อัตราคิดลด (2.46) 2.98 (2.46) 2.98

อัตราการขึ้นเงินเดือน  2.80 (2.37) 2.80 (2.37)

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (2.27) 2.73 (2.27) 2.73

18. ส�ารองตามกฎหมาย

  ตามบทบญัญตัแิห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ บรษิทัฯ ต้องจดัสรรทนุส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ�านวนผลก�าไรซึง่บรษิทัฯ 

ท�ามาหาได้ทุกคราวที่จ่ายเงินปันผลจนกว่าทุนส�ารองนั้นจะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ  10  ของจ�านวนทุนของบริษัทฯ  ส�ารองตาม

กฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�าไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรส�ารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

19. ต้นทุนทางการเงิน 

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของเงินกู้ยืม 1,122.25 1,370.65 1,228.51 1,284.94

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า  10.55 10.55 10.55 10.55

รวม 1,132.80 1,381.20 1,239.06 1,295.49
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20. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

  รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�าคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 159.18 143.72 159.18 143.72

ค่าตอบแทนกรรมการ 7.51 5.92 6.96 5.58

ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ�าหน่าย 140.21 141.58 140.21 141.58

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ 381.76 403.68 381.76 403.68

ค่าธรรมเนียมและบริการ 37.30 29.83 31.96 23.52

ผลขาดทุนด้านเครดิต (โอนกลับ) 3.49 (5.59) 3.49 (5.59)

ต้นทุนบริการสนามกอล์ฟ 18.32 77.64 18.32 77.64

ต้นทุนบริการศูนย์ประชุมเชียงใหม่ 15.43 31.30 15.43 31.30

ต้นทุนบริการอื่น 7.78 - 7.78 -

อื่น ๆ 69.69 59.41 69.68 59.39

รวมต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบริหาร 840.67 887.49 834.77 880.82

21. ภาษีเงินได้ 

  ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม/งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ

2564 2563

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน: 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับปี - -

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี: 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการ 

ผลแตกต่างชั่วคราว 103.92 120.82

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในก�าไรขาดทุน 103.92 120.82

  จ�านวนภาษเีงนิได้ทีเ่กีย่วข้องกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่ 31  ธนัวาคม  2564  และ  2563  

สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม/งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ

2564 2563

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (0.02) 0.03

รวม (0.02) 0.03
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รายการกระทบยอดระหว่างก�าไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

ก�าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 714.47 635.90 431.75 420.22

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20

ก�าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี 142.89 127.18 86.35 84.04

ผลขาดทุนในระหว่างปีที่ไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้  

รอการตัดบัญชี 19.48 36.25 19.48 36.25

ผลกระทบทางภาษีส�าหรับ:

รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษี (282.17) (318.60) - -

ค่าใช้จ่ายต้องห้าม 225.69 275.50 0.06 0.04

รายจ่ายเพื่อการลงทุน (3.25) (7.29) (3.25) (7.29)

อื่น ๆ 1.28 7.78 1.28 7.78

รวม (58.45) (42.61) (1.91) 0.53

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในก�าไรขาดทุน 103.92 120.82 103.92 120.82

  ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม/งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ

2564 2563

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารและอุปกรณ์  2,137.19 2,265.53

ประมาณการหนี้สิน 13.04 12.19

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 5.02 4.33 

อื่น ๆ 10.42 16.29

รวม 2,165.67 2,298.34

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน 3,121.11 (3,137.41)

สัญญาเช่า (20.65) (33.10)

สนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุธิรรมผ่านก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ (0.05) (0.03)

รวม (3,141.81) (3,170.54)

สุทธิ (976.14) (872.20)

  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2564  กลุ่มบริษัทมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จ�านวน  120.22  

ล้านบาท (2563: 152.38 ล้านบาท) ที่บริษัทฯ ไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า

บริษัทฯ อาจไม่มีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะน�าผลแตกต่างชั่วคราวและผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้

  ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้มีจ�านวนเงิน 601.10 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี 2569
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22. ก�าไรต่อหุ้น

  ก�าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานค�านวณโดยหารก�าไรส�าหรบัปีทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ (ไม่รวมก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่) ด้วยจ�านวนถวัเฉลีย่

ถ่วงน�้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

23 เงินปันผลจ่าย

  ในการประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2564  เมือ่วนัที ่28  เมษายน 2564 ผูถ้อืหุน้มมีตอินมุตักิารจดัสรรก�าไร  เป็นเงนิปันผลในอตัรา 

หุ้นละ 2.98 บาท เป็นจ�านวนทัง้สิน้ 77.11 ล้านบาท เงนิปันผลดงักล่าวได้จ่ายให้แก่ให้แก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เมือ่วนัที ่28 พฤษภาคม 2564

  ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรก�าไร เป็นเงินปันผลจ�านวน

ทั้งสิ้น 138.85 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 1.53 บาท 

เป็นจ�านวนเงนิ 39.56 ล้านบาท และวันที่ 30 กันยายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 3.84 บาท เป็นจ�านวนเงิน 99.29 ล้านบาท 

24. ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน

  ข้อมูลส่วนงานด�าเนินงานที่น�าเสนอน้ีสอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนินงานได้รับ 

และสอบทานอย่างสม�่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการด�าเนินงานของส่วนงาน 

  กลุ่มบริษัทด�าเนินธุรกิจหลักในส่วนงานด�าเนินงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียวคือ  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  และด�าเนินธุรกิจ 

ในเขตภูมิศาสตร์เดียว  คือประเทศไทย บริษัทฯ  ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก�าไรหรือขาดทุนจากการ 

ด�าเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดก�าไรหรือขาดทุนจากการด�าเนินงานในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ ก�าไรจากการ

ด�าเนินงาน และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานด�าเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว 

 ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

  ในปี  2564  กลุ่มบริษัทมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จ�านวน  1 ราย  เป็นจ�านวนเงิน  2,034.82  ล้านบาท  (ปี  2563  มีรายได้จากลูกค้า 

รายใหญ่จ�านวน 1 ราย เป็นจ�านวนเงิน 2,033.41 ล้านบาท)

25. กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

  กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับพนักงานของกลุ่มบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชกิของ 

กองทุน  โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ  2  ถึงอัตราร้อยละ  15  ของเงินเดือนทุกเดือน  และกลุ่มบริษัทจ่ายสมทบในอัตรา 

ร้อยละ  7  ถึงอัตราร้อยละ  11  ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน  กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพนี้ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 

ตามข้อก�าหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนทีไ่ด้รบัอนญุาต  ในระหว่างปี 2564 บรษิทัฯ รบัรูเ้งนิสมทบ 

ดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจ�านวน 6.84 ล้านบาท (2563 : 6.12 ล้านบาท)

26. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

26.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 กลุม่บรษิทัมภีาระผกูพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทนุทีเ่กีย่วข้องกบัการก่อสร้างอาคารและสิง่ปลกูสร้างกบับคุคล

ภายนอก จ�านวนเงิน 6,791.30 ล้านบาท (2563: 2,236.59 ล้านบาท)

26.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับหุ้นกู้ระยะยาว

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับหุ้นกู้ระยะยาวดังนี้
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  ก)  กลุ่มบริษัทได้ท�าสัญญาแต่งตั้งผู ้แทนผู้ถือหุ้นกู้กับธนาคารแห่งหนึ่ง  โดยกลุ่มบริษัทต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตรา  ร้อยละ  

  0.0055 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของจ�านวนเงินต้นของหุ้นกู้ที่คงค้างช�าระ

  ข)  กลุ่มบริษัทได้ท�าสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนช�าระเงินกับธนาคารแห่งหนึ่ง  โดยกลุ่มบริษัทต้องจ่ายค่าธรรมเนียม 

  ในอัตราร้อยละ 0.005 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของจ�านวนเงินต้นของหุ้นกู้ที่คงค้างช�าระ

  ค)  กลุ่มบริษัทได้ท�าสัญญาว่าจ้างบริษัทสองแห่งในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ออกโดยกลุ่มบริษัท  ซึ่งกลุ่มบริษัทต้องจ่าย 

  ค่าธรรมเนียมรายปีปีละ 250,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ถึงปี 2568

  ง)  กลุ่มบริษัทได้ท�าสัญญาว่าจ้างบริษัทแห่งหนึ่งในการให้บริการงานธุรการ  การจัดการและเป็นที่ปรึกษาให้แก่กลุ่มบริษัท  โดย 

  กลุ่มบริษัทต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 0.0135 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของจ�านวนเงินต้นของหุ้นกู้ที่คงค้างช�าระ

  จ)  กลุ ่มบริษัทมีภาระผูกพันในการส�ารองเงินไว้ส�าหรับการช�าระคืนหุ ้นกู ้ระยะยาวตามสัญญาจัดการความเสี่ยงทางการเงิน  

  (Swap agreements) กับธนาคารดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

จ�านวนเงินที่กลุ่มบริษัทต้องโอนให้
กับธนาคารในอนาคตตามสัญญา

2564 2563

ภายใน 1 ปี 377.00 1,129.00

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี - 377.00

26.3 หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

  ในระหว่างปี  2564  บริษัทย่อยได้รับหนังสือจากกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่  (กรมสรรพากร)  เพื่อตรวจสอบธุรกรรมเพื่อจัดการ 

ความเสีย่งทางการเงนิ (Swap Transactions) ทีเ่กดิขึน้ระหว่างปี 2551 ถงึปีปัจจบุนัในประเดน็การเสยีภาษธีรุกจิเฉพาะจากผลตอบแทน

ที่ได้รับจากสถาบันการเงิน 

  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2564  บริษัทย่อยอยู่ระหว่างการร่างหนังสือข้อโต้แย้งเพื่อยื่นต่อกรมสรรพากร  ทั้งนี้  โดยอาศัยความเห็น 

ของทีป่รกึษาฝ่ายภาษ ีฝ่ายบรหิารเชือ่ว่า ประเดน็ดงักล่าวจะไม่ก่อให้เกดิความเสยีหายต่อกลุม่บรษิทั กลุม่บรษิทัจงึไม่ได้บนัทกึประมาณ

การหนี้สินไว้ในบัญชี

27. เครื่องมือทางการเงิน

27.1 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

	 กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง	

  คณะกรรมการบรษิทัของกลุม่บรษิทัมคีวามรบัผดิชอบโดยรวมในการจดัให้มแีละการควบคมุกรอบการบรหิาร ความเสีย่งของกลุม่บรษิทั 

คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งรับผิดชอบในการพัฒนาและติดตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ

กลุ่มบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะรายงานการด�าเนินการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่าเสมอ

  นโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทจัดท�าขึ้นเพื่อระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่กลุ่มบริษัทเผชิญเพื่อก�าหนดระดับความเสี่ยง

ที่เหมาะสม รวมถึงควบคุมและติดตามความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงได้รับการทบทวน

อย่างสม�่าเสมอเพื่อให้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์ในตลาดและการด�าเนนิงานของกลุม่บรษิทั  กลุม่บรษิทัมเีป้าหมายในการ

รกัษาสภาพแวดล้อมการควบคมุให้เป็นระเบยีบและมปีระสทิธผิลโดยจดัให้มกีารฝึกอบรมและก�าหนดมาตรฐานและขัน้ตอนในการบรหิาร

เพื่อให้พนักงานทั้งหมดเข้าใจถึงบทบาทและภาระหน้าที่ของตน

  คณะกรรมการตรวจสอบของกลุม่บรษิทัก�ากบัดแูลว่าผูบ้รหิารมกีารตดิตามการปฏบิตัติามวธิปีฏบิตัแิละนโยบาย การบรหิารความเสีย่ง

และทบทวนความเพียงพอของกรอบการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่กลุ่มบริษัทเผชิญอยู่  คณะกรรมการตรวจสอบ
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ของกลุ่มบริษัทก�ากับดูแลโดยผ่านทางผู้ตรวจสอบภายใน  ผู้ตรวจสอบภายในท�าหน้าที่ในการทบทวนการควบคุมและวิธีการปฏิบัติ 

ในการบริหารความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอ และในกรณีพิเศษและจะรายงานผลที่ได้ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

  เครือ่งมอืทางการเงนิทีส่�าคญัของกลุม่บรษิทั ประกอบด้วยเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ืน่ ลกูหนีต้ามสญัญา

เช่าการเงนิ สนิทรพัย์ทางการเงนิหมนุเวยีนอืน่ เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ เงนิกูย้มืระยะยาว และหุน้กูร้ะยะยาว กลุม่บรษิทัมคีวามเสีย่ง

ทางการเงนิทีเ่กีย่วข้องกบัเครือ่งมอืทางการเงนิดงักล่าว และมนีโยบายการบรหิารความเสี่ยง ดังนี้

 ความเสี่ยงด้านเครดิต

  กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงด้านเครดิตที่เก่ียวเน่ืองกับลูกหนี้การค้า  ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน  และเงินฝากกับธนาคารและสถาบัน 

การเงิน โดยจ�านวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

	 ลูกหนี้การค้า

  กลุ่มบริษัทบริหารความเส่ียงโดยใช้นโยบายและข้ันตอนในการควบคุมการให้สินเชื่ออย่างเหมาะสม  จึงไม่คาดว่าจะเกิดผลขาดทุน 

ทางการเงินที่มีสาระส�าคัญ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้การค้าอย่างสม�่าเสมอ

  กลุม่บรษิทัพจิารณาการด้อยค่าทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน อตัราการตัง้ส�ารองของผลขาดทนุด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ค�านวณ

โดยพจิารณาจากอายหุนีค้งค้างนบัจากวนัทีถ่งึก�าหนดช�าระส�าหรบักลุม่ลกูค้าทีม่รีปูแบบของความเสีย่งด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน  โดย 

จดักลุม่ลกูค้าตามประเภทของลกูค้า การค�านวณผลขาดทนุจากการด้อยค่าด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ค�านงึถงึผลของความน่าจะเป็น

ถ่วงน�้าหนัก มูลค่าของเงินตามเวลาและข้อมูลที่มีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้ที่มีอยู่ ณ วันที่รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์

ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบัน และการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต 

	 เครื่องมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร

  กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือกับธนาคารและสถาบันการเงินโดยจะลงทุนกับคู่สัญญาที่ได้รับการ

อนุมัติแล้วเท่าน้ันและอยู่ในวงเงินสินเชื่อที่ก�าหนดให้กับคู่สัญญาแต่ละราย  โดยวงเงินสินเชื่อจะถูกสอบทานโดยคณะกรรมการบริษัท

เป็นประจ�าทุกปีและอาจมีการปรับปรุงในระหว่างปีขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทของกลุ่มบริษัท การก�าหนดวงเงิน

ดังกล่าวเป็นการช่วยลดความเสี่ยงของการกระจุกตัวและบรรเทาผลขาดทุนทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากผิดนัดช�าระของคู่สัญญา

  กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงด้านเครดิตของตราสารหน้ีไม่สูงมากนักเนื่องจากคู่สัญญาเป็นธนาคารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิต 

ที่อยู่ในระดับสูง ซึ่งประเมินโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตระหว่างประเทศ 

 ความเสี่ยงด้านตลาด

	 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

  กลุม่บรษิทัมคีวามเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ทีส่�าคญัอนัเกีย่วเนือ่งกบัเงนิฝากกบัธนาคารและสถาบนัการเงนิ ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงนิ 

หุน้กูร้ะยะยาว และเงนิกูย้มืระยะยาว สนิทรพัย์และหนีส้นิทางการเงนิส่วนใหญ่มอีตัราดอกเบีย้ทีป่รบัขึน้ลงตามอตัราตลาด หรอืมอีตัรา

ดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยโดยกลุ่มบริษัทได้ลดความเสี่ยง 

ดงักล่าวโดยการจดัการให้ตราสารหนีแ้ละเงนิกูย้มืส่วนใหญ่มอีตัราดอกเบีย้คงที ่กลุม่บรษิทัมไิด้ใช้ตราสารอนพุนัธ์ทางการเงนิเพือ่ป้องกนั

ความเสี่ยงดังกล่าว

  ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  2564  และ  2563  สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่ส�าคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย  

และส�าหรบัสนิทรพัย์และหนีส้นิทางการเงนิทีม่อีตัราดอกเบีย้คงทีส่ามารถแยกตามวนัทีค่รบก�าหนด หรอืวนัทีม่กีารก�าหนดอตัราดอกเบีย้

ใหม่ (หากวันที่มีการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้
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(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตรา
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคา
ตลาด

ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย รวม

อัตรา
ดอกเบ้ีย 
ที่แท้จริงณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564

ภายใน
1	ปี 1	-	5	ปี เกนิ	5	ปี

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสด  - - - 784.23 - 784.23 หมายเหตุ 6 

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน 397.12 2,351.23 13,561.49 - - 16,309.84 6.29 - 12.83

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - - 122.74 122.74 -

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น 1,154.70 - - - - 1,154.70 หมายเหตุ 8

เงินส�ารองเพื่อช�าระคืนหุ้นกู้ - - - 4,390.52 - 4,390.52 5.25 - 5.64

1,551.82 2,351.23 13,561.49 5,175.75 122.74 22,762.03

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - - 409.10 409.10 -

หนี้สินตามสัญญาเช่า 64.81 129.36 302.49 - - 496.66 1.28 - 2.48

เงินกู้ยืมระยะยาว - - - 4,258.45 - 4,258.45 หมายเหตุ 13

หุ้นกู้ระยะยาว - 16,499.90 - - - 16,499.90 หมายเหตุ 15 

หุ้นกู้ระยะยาวด้อยสิทธิ์ - - 0.10 - - 0.10 หมายเหตุ 15 

64.81 16,629.26 302.59 4,258.45 409.10 21,664.21

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตรา
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคา
ตลาด

ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย รวม

อัตรา
ดอกเบ้ีย
ที่แท้จริงณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564

ภายใน
1	ปี 1	-	5	ปี เกนิ	5	ปี

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  - - - 710.77 - 710.77 หมายเหตุ 6 

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน 337.09 2,086.38 13,960.97 - - 16,384.44 6.29 - 6.75

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - - 63.48 63.48 -

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น 1,283.92 - - - - 1,283.92 หมายเหตุ 8

เงินส�ารองเพื่อช�าระคืนหุ้นกู้ - - - 3,085.07 - 3,085.07 5.25 - 5.64

1,621.01 2,086.38 13,960.97 3,795.84 63.48 21,527.68
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(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตรา
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคา
ตลาด

ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริงณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564

ภายใน
1	ปี 1	-	5	ปี เกนิ	5	ปี

(ร้อยละต่อปี)

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - - 417.04 417.04 -

หนี้สินตามสัญญาเช่า 60.06 161.89 326.33 - - 548.28  2.48

เงินกู้ยืมระยะยาว - - - 1,774.29 - 1,774.29 หมายเหตุ 13 

หุ้นกู้ระยะยาว - 16,499.90 - - - 16,499.90 หมายเหตุ 15 

หุ้นกู้ระยะยาวด้อยสิทธิ์ - - 0.10 - - 0.10 หมายเหตุ 15 

60.06 16,661.79 326.43 1,774.29 417.04 19,239.61

(หน่วย  : ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตรา
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคา
ตลาด

ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริงณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564

ภายใน
1	ปี 1	-	5	ปี เกนิ	5	ปี

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสด  - - - 611.73 -

611.73

หมายเหตุ 6 

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน 397.12 2,351.23 13,561.49 - - 16,309.84 6.29 - 12.83

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - - 121.50 121.50 -

397.12 2,351.23 13,561.49 611.73 121.50 17,043.07

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - - 408.44 408.44 -

หนี้สินตามสัญญาเช่า 64.81 129.36 302.49 - - 496.66 1.28 - 2.48

เงินกู้ยืมระยะยาว - - - 4,258.45 - 4,258.45 หมายเหตุ 13 

64.81 129.36 302.49 4,258.45 408.44 5,163.55
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตรา
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคา
ตลาด

ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย รวม

อัตราดอกเบ้ีย
ที่แท้จริงณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564

ภายใน
1	ปี 1	-	5	ปี เกนิ	5	ปี

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  - - - 703.49 - 703.49 หมายเหตุ 6 

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน 337.09 2,086.38 13,960.97 - - 16,384.44 6.75

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - - 62.15 62.15 -

337.09 2,086.38 13,960.97 703.49 62.15 17,150.08

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - - 416.39 416.39 -

หนี้สินตามสัญญาเช่า 60.06 161.89 326.33 - - 548.28  2.48

เงินกู้ยืมระยะยาว - - - 1,774.29 - 1,774.29 หมายเหตุ 13

60.06 161.89 326.33 1,774.29 416.39 2,738.96

  ผลกระทบต่อก�าไรก่อนภาษขีองกลุม่บรษิทัจากการเปลีย่นแปลงทีอ่าจเกดิขึน้อย่างสมเหตสุมผลของอตัราดอกเบีย้ของเงนิส�ารองเพือ่ช�าระ

คนืหุน้กูแ้ละเงนิกูย้มืระยะยาว ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ไม่เป็นสาระส�าคญั การวเิคราะห์ผลกระทบดังกล่าวจัดท�าขึ้นโดยใช้สมมติฐานว่า

จ�านวนเงินส�ารองเพ่ือช�าระคนืหุน้กู้และเงินกู้ยมืระยะยาวทีม่อีตัราดอกเบีย้ทีป่รบัขึน้ลงตามอตัราตลาดและตวัแปรอืน่ทัง้หมดคงทีต่ลอด  1  ปี  

และอตัราดอกเบีย้มกีารเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้หรอืลดลงร้อยละ  0.25  และยงัถอืเสมอืนว่าอตัราดอกเบีย้ทีป่รบัขึน้ลงตามอตัราตลาดของเงนิ

ส�ารองเพือ่ช�าระคนืหุน้กูแ้ละเงนิกูย้มืระยะยาว ไม่ได้มอีตัราดอกเบีย้ทีก่�าหนดไว้แล้ว ดงันัน้ การเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ทีเ่กดิขึน้จงึ

มผีลกระทบต่อดอกเบีย้ทีต้่องช�าระหรอืรบัช�าระตลอด 12 เดอืนเตม็ ทัง้นี ้ข้อมลูนีไ้ม่ใช่การคาดการณ์หรอืพยากรณ์สภาวะตลาดในอนาคต

 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

  กลุ่มบริษัทก�ากับดูแลความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ผู้บริหารพิจารณาว่าเพียงพอ 

ในการจดัหาเงนิเพือ่ใช้ในการด�าเนนิงานของกลุม่บรษิทั และลดผลกระทบจากความผนัผวนในกระแสเงนิสด

  กลุ่มบริษัทมีเงินฝากธนาคารที่สามารถเบิกใช้ได้ทันทีจ�านวนเงิน 6,074.96 ล้านบาท (2563: 3,678.71 ล้านบาท) กลุ่มบริษัทได้ประเมิน

การกระจกุตวัของความเสีย่งทีเ่กีย่วข้องกบัการกูย้มืเงนิเพือ่น�าไปช�าระหนีส้นิเดมิและได้ข้อสรปุว่าความเสีย่งดงักล่าวอยูใ่นระดบัต�า่ และกลุม่

บรษิทัมคีวามสามารถในการเข้าถงึแหล่งของเงนิทนุทีห่ลากหลายอย่างเพยีงพอ

  รายละเอียดการครบก�าหนดช�าระของหน้ีสนิทางการเงนิทีไ่ม่ใช่ตราสารอนพุนัธ์ของกลุม่บรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ซึง่พจิารณา

จากกระแสเงินสดตามสัญญาที่ยังไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน สามารถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564

งบการเงินรวม

ไม่เกิน	
1	ปี 1	-	5	ปี

มากกว่า	
5	ปี รวม

รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 409.10 - - 409.10

หนี้สินตามสัญญาเช่า 75.85 164.16 345.42 585.43

เงินกู้ยืมระยะยาว - 4,258.45 - 4,258.45
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(หน่วย : ล้านบาท)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564

งบการเงินรวม

ไม่เกิน	
1	ปี 1	-	5	ปี

มากกว่า	
5	ปี รวม

ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะยาว 124.09 325.96 - 450.05

หุ้นกู้ระยะยาว - 16,499.90 - 16,499.90

หุ้นกู้ระยะยาวด้อยสิทธิ - - 0.10 0.10

ดอกเบี้ยหุ้นกู้ระยะยาวที่ต้องจ่ายตามสัญญา 1,122.20 3,214.20 0.10 4,336.50

รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ 1,731.24 24,462.67 345.62 26,539.53

(หน่วย : ล้านบาท)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564

งบการเงินรวม

ไม่เกิน	
1	ปี 1	-	5	ปี

มากกว่า	
5	ปี รวม

รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 417.04 - - 417.04

หนี้สินตามสัญญาเช่า 72.52 199.76 377.05 649.33

เงินกู้ยืมระยะยาว - 1,774.29 - 1,774.29

ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะยาว 28.02 342.85 - 370.87

หุ้นกู้ระยะยาว - 16,499.90 - 16,499.90

หุ้นกู้ระยะยาวด้อยสิทธิ - - 0.10 0.10

ดอกเบี้ยหุ้นกู้ระยะยาวที่ต้องจ่ายตามสัญญา 1,122.20 4,336.30 0.10 5,458.60

รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ 1,639.78 23,153.10 377.25 25,170.13

(หน่วย : ล้านบาท)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ไม่เกิน	
1	ปี 1	-	5	ปี

มากกว่า	
5	ปี รวม

รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 408.44 - - 408.44

หนี้สินตามสัญญาเช่า 75.85 164.16 345.42 585.43

เงินกู้ยืมระยะยาว - 4,258.45 - 4,258.45

ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะยาว 124.09 325.96 - 450.05

หนี้สินจากการโอนสิทธิเรียกร้อง 530.15 1,531.28 11,935.18 13,996.61

ดอกเบี้ยของหนี้สินจากการโอนสิทธิเรียกร้อง 1,148.10 4,324.67 6,355.00 11,827.77

รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ 2,286.63 10,604.52 18,635.60 31,526.75
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(หน่วย: ล้านบาท)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ไม่เกิน	
1	ปี

1	-	5	ปี มากกว่า	
5	ปี

รวม

รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 416.39 - - 416.39

หนี้สินตามสัญญาเช่า 72.52 199.76 377.05 649.33

เงินกู้ยืมระยะยาว - 1,774.29 - 1,774.29

ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะยาว 28.02 342.85 - 370.87

หนี้สินจากการโอนสิทธิเรียกร้อง 940.93 1,390.36 12,723.96 15,055.25

ดอกเบี้ยของหนี้สินจากการโอนสิทธิเรียกร้อง 1,228.51 4,439.67 7,388.10 13,056.28

รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ 2,686.37 8,146.93 20,489.11 31,322.41

27.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

  ตารางดงัต่อไปนีแ้สดงมลูค่าตามบญัชแีละมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัย์ทางการเงนิและหนีส้นิทางการเงนิรวมถงึล�าดบัชัน้มลูค่ายตุธิรรม 

แต่ไม่รวมถึงการแสดงข้อมูลมูลค่ายุติธรรมส�าหรับสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ�าหน่าย 

หากมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม

2564 2563

มูลค่า
ตามบัญชี

มูลค่า
ยุติธรรม

มูลค่า
ตามบัญชี

มูลค่า
ยุติธรรม

หนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

หุ้นกู้ระยะยาว 16,499.90 19,330.90 16,499.90 19,330.90

  กลุ่มบริษัทมีวิธีการและสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ดังนี้

ก.)  สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินที่จะครบก�าหนดในระยะเวลาอันสั้น  ได้แก่  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ลูกหนี้การค้า 

และลูกหนี้อื่น สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น เงินส�ารองเพื่อช�าระคืนหุ้นกู้ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และเงินกู้ยืมระยะยาว

ทีจ่่ายดอกเบีย้ในอตัราใกล้เคยีงกบัอตัราดอกเบีย้ในตลาด แสดงมลูค่ายตุธิรรมโดยประมาณตามมลูค่าตามบญัชทีีแ่สดงในงบแสดง

ฐานะการเงิน 

ข.)  เงนิลงทนุในตราสารทนุ แสดงมลูค่ายตุธิรรมระดบั 1 ตามราคาตลาด หรอือ้างองิจากแบบจ�าลองราคาทีไ่ด้รบัการยอมรบัโดยทัว่ไป 

ในกรณีที่ไม่มีราคาตลาด

ค.)  กลุ่มบริษัทพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดับ  2  ส�าหรับหุ้นกู้ระยะยาวที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราคงที่  แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคา 

เสนอซื้อล่าสุด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ซึ่งเผยแพร่โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
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28. การบริหารจัดการทุน 

  วตัถปุระสงค์ในการบรหิารจดัการทนุทีส่�าคญัของกลุม่บรษิทั คอื การจดัให้มโีครงสร้างทนุทีเ่หมาะสมเพือ่สนบัสนนุการด�าเนนิธรุกจิของ

กลุ่มบริษัทและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น

29. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน

  ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2565 เมือ่วนัที ่19 มกราคม 2565 คณะกรรมการบรษิทัมมีตเิหน็ชอบให้จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล  

ครั้งที่ 1 ในอัตราหุ้นละ 0.29 บาท เป็นจ�านวนทั้งสิ้น 75.38 ล้านบาท 

30. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน

   กลุ่มบริษัทได้จัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2563  ใหม่  เพื่อให้สอดคล้องกับ 

การจัดประเภทรายการบัญชีในปีปัจจุบัน ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม

ตามที่จัดประเภทใหม่ ตามที่เคยรายงานไว้

ลูกหนี้การค้า - 61.68

ลูกหนี้อื่น - 16.64

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 63.48 -

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 84.41 283.48

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 213.91 -

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ตามที่จัดประเภทใหม่ ตามที่เคยรายงานไว้

ลูกหนี้การค้า - 61.68

ลูกหนี้อื่น - 14.87

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 62.15 -

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 83.97 283.48

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 213.91 -
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(นายประภาศ คงเอียด) (นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท)

ประธานกรรมการ      กรรมการผู้จัดการ

31. การอนุมัติงบการเงิน

  งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู้มีอ�านาจของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565  
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