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ประวัติความเป็นมา / ข้อมูลบริษัท
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ
สารจากประธานกรรมการบริษัท
สารจากกรรมการผู้จัดการ
การวางแผนและยุทธศาสตร์การดำเนินงาน
ข้อมูลที่สำคัญทางการเงิน
การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน
การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์องค์กร
โครงสร้างองค์กรปี 2557
โครงสร้างอัตรากำลัง
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
ข้อมูลด้านธรรมาภิบาล
การกำกับดูแลกิจการที่ดี
รายชื่อคณะผู้บริหารบริษัท
ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานปี 2557
โครงการบูรณาการสู่ความยั่งยืนด้านอื่นๆ
ก้าวไปพร้อมจิตอาสา ร่วมพัฒนาคุณภาพสังคม (CSR)
กิจกรรมสู่ความยั่งยืนด้านอื่นๆ
รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
การบริหารจัดการองค์กร ด้านบริหารความเสี่ยง
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชี และงบการเงินรวม

ประวัติความเป็นมา

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส). จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 มีฐานะ
เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง ภายใต้การกำกับดูแลของกรมธนารักษ์ ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเป็นนิติบุคคลตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2547 โดยมีกระทรวงการคลังถือหุ้นทั้งหมด ภารกิจหลักที่ได้รับมอบหมายคือ
ทำหน้าทีก่ อ่ สร้างและบริหารจัดการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ และบริหารจัดการทรัพย์สนิ อืน่ ของรัฐ
ตามนโยบายรัฐบาล

ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท		
ชื่อภาษาอังกฤษ		
เรียกโดยย่อ		
เลขทะเบียนบริษัท
ประเภทธุรกิจ 		
			
พนักงานและลูกจ้าง
Call Center 		
เว็บไซต์ 		
ทุนจดทะเบียน		
ผู้สอบบัญชี		
ที่ตั้งสำนักงาน		
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บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO.,LTD.
ธพส.
0105547111537
บริหารจัดการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ รวมทั้งกิจการอื่นที่ต่อเนื่อง
กับการบริหารศูนย์ราชการ และพัฒนาทรัพย์สินอื่นของรัฐ ตามนโยบายที่รับมอบหมาย
จำนวน 138 คน ( ณ ธันวาคม 2557)
02 142 2233
www.dad.co.th, www.governmentcomplex.com
258,338,120 บาท
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เลขที่ 120 ชั้น 1 อาคารศูนย์ประชุมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210
โทรศัพท์ 02 142 2222
โทรสาร 02 143 8888-9

(Vision)

วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรชั้นนำในการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพย์สิน
ของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด

(Mission)
พันธกิจ

1. สร้างและบริหารศูนย์ราชการที่ทันสมัยในมิติใหม่ของการอยู่ร่วมกัน
2. พัฒนา และบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐ

วัตถุประสงค์องค์กร
1. เพื่อให้ ธพส. มีฐานะการเงินมั่นคง
2. เพื่อพัฒนาโครงการลงทุนตามแนวนโยบายของภาครัฐให้เกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของ ธพส.
4. เพื่อให้ ธพส. มีการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพโดยยึดหลักบรรษัทภิบาล

แนวนโยบายผูถ้ อื หุน้ ภาครัฐ (Statement of Direction : SOD) ทีม่ ตี อ่ รัฐวิสาหกิจ มี 3 ระดับ

แนวนโยบายสำหรับรัฐวิสาหกิจในภาพรวม: เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศบนพื้นฐาน
การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
แนวนโยบายสำหรับรัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการ: ตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน และส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน รวมถึงพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แนวนโยบายสำหรับบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด: พัฒนาองค์กรให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภาครัฐ
ที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้รับการยอมรับด้านการบริหารจัดการ
แผนระยะสั้น
1. เร่งรัดพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ที่มีอยู่และอยู่ระหว่างการก่อสร้างให้สร้างรายได้เพิ่มขึ้น
2. พัฒนาการบริหารศูนย์ราชการให้สนองต่อความต้องการของลูกค้า
3. เร่งรัดเก็บหนี้ค้างชำระจากลูกค้าเพื่อแก้ไขปัญหาสภาพคล่อง
4. เร่งนำเสนอการพัฒนาโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ เพื่อสร้างรายได้แก่องค์กร
5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรในเชิงรุก เช่น การใช้ IT ในการเข้าถึงลูกค้าหรือจัดการข้อมูล
แผนระยะยาว
พัฒนาองค์กรให้เป็นเครื่องมือของกรมธนารักษ์ในการทำหน้าที่พัฒนาและบริหารศูนย์ราชการและที่ราชพัสดุเชิงพาณิชย์
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพย์สินของภาครัฐ
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ตลอดระยะเวลา 10 ปี ที่ ผ่ า นมา นั บ แต่ ม ติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ 25
พฤษภาคม 2547 ให้กระทรวงการคลังจัดตัง้ บริษทั ธนารักษ์พฒ
ั นาสินทรัพย์ จำกัด
(ธพส.) ทำหน้าที่ก่อสร้างและบริหารโครงการศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ
ธพส. เผชิญกับความท้าทายต่างๆ มากมายในการบริหารศูนย์ราชการ ตั้งแต่
การดู แ ลพื้ น ที่ ข นาดใหญ่ ที่ มี โ ครงสร้ า งและระบบต่ า งๆ ที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะ
การบริหารจัดการพืน้ ทีใ่ นภาวะฉุกเฉิน การตอบสนองต่อความต้องการอันหลากหลาย
และสร้ า งความพึ ง พอใจให้ แ ก่ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร ตลอดจนการผลั ก ดั น เพิ่ ม การใช้
ประโยชน์พื้นที่ให้เหมาะสมตามศักยภาพ ซึ่งเป็นไปท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
ของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิง่ แวดล้อมทีม่ มี าอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้ ธพส.
บรรลุจดุ มุง่ หมายตามพันธกิจขององค์กรในการบริหารศูนย์ราชการฯ และพัฒนา
โครงการตามแนวนโยบายของรัฐ จนก้าวไปสู่การเป็นองค์กรชั้นนำในการพัฒนา
และบริหารจัดการทรัพย์สนิ ของรัฐให้เกิดประโยชน์สงู สุดได้ในอนาคต
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ในปี 2557 ธพส. มี ผ ลการดำเนิ น งานดี ขึ้ น เป็นลำดับ
เมื่อเทียบกับช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา ทั้งในด้านผลประกอบการ
ชือ่ เสียง และภาพลักษณ์ โดยพืน้ ทีท่ งั้ ภายในและภายนอกอาคาร
ถู ก นำมาจั ด สรรใช้ ป ระโยชน์ เ พิ่ ม มากขึ้ น ศู น ย์ ป ระชุ ม และ
โรงแรมได้ เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าใช้
บริการอย่างต่อเนือ่ งตามเป้าหมายทีก่ ำหนดไว้
นอกจากนี้ ยั ง ได้ มี ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร
เพิ่มช่องทางในการแจ้งซ่อมและรับข้อร้องเรียนผ่านทางระบบ
ออนไลน์ รวมถึงการสร้างความน่าสนใจและสีสันใหม่ๆ ให้กับ
พืน้ ทีธ่ รุ กิจและบริเวณโดยรอบให้มคี วามร่มรืน่ น่าอยู่ น่าปฏิบตั งิ าน
มีพนื้ ทีส่ ำหรับนันทนาการต่างๆ ภายใต้สภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสม
เพื่ อ ผ่ อ นคลายความเหนื่ อ ยล้ า หลั ง จากการปฏิ บั ติ ง านและ
ดึงประชาชนเข้าสูพ่ นื้ ทีศ่ นู ย์ราชการฯ
นอกจากนี้ ค ณะกรรมการฯ ผู้ บ ริ ห าร และพนักงาน
ได้ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจตามนโยบายการกำกับดูแล
กิจการที่ดี เพื่อส่งเสริมให้ ธพส. เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงานกำกับดูแลกิจการ เพือ่ นำไปสูก่ ารบริหารจัดการ
ที่ดีเลิศ มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น และคำนึงถึง
ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย โดยรวม การดำเนิ น งานมี ค วามโปร่ ง ใสและ
ตรวจสอบได้ ซึง่ ธพส. ได้จดั ให้มคี ณะกรรมการชุดย่อยครบถ้วน
ตามหลักธรรมาภิบาลและระบบงาน ทีส่ ำคัญมีการเปิดเผยข้อมูล

สารสนเทศของ ธพส. ที่ครอบคลุมทุกด้าน มีหน่วยงานคอยให้
ข้ อ มู ล แก่ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย และได้ ส่ ง เสริ ม การจั ด กิ จ กรรมที่ มี
ส่วนสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างเสริมการอยู่ร่วมกัน
ระหว่างผู้ปฏิบัติงานภายในศูนย์ราชการฯ และชุมชนโดยรอบ
ในหลายกิจกรรม
สุ ด ท้ า ยนี้ ธพส. ขอขอบคุ ณ ผู้ ถื อ หุ้ น ส่ ว นราชการ
หน่ ว ยงานรั ฐ ภายในศู น ย์ ร าชการฯ คู่ ค้ า ลู ก ค้ า ผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง
ทุกฝ่าย และกระทรวงการคลังที่ให้การสนับสนุนตลอดระยะ
เวลา 10 ปีที่ผ่านมา ธพส. จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาและบริหาร
จั ด การทรั พ ย์ สิ น ของรั ฐ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด โดยยึ ด หลั ก
สำคัญตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่การดำเนินธุรกิจที่
เติบโตอย่างยัง่ ยืนต่อไป

(นายนริศ ชัยสูตร)
ประธานกรรมการ ธพส.
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สารจากกรรมการผู้จัดการ

ปี 2557 นับว่าเป็นอีกปีหนึง่ แห่งความท้าทายในการดำเนินธุรกิจของ ธพส.
ในการขับเคลือ่ นธุรกิจภายใต้สถานการณ์ความเปลีย่ นแปลงต่างๆ ทีส่ ง่ ผลกระทบ
ต่อการดำเนินงานตั้งแต่สถานการณ์ช่วงปลายปี 2556 จนถึงในช่วงครึ่งปีแรก
เริ่มตั้งแต่เหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองในบริเวณศูนย์ราชการฯ จนไม่สามารถ
เข้าพืน้ ทีไ่ ด้ ธพส. ในฐานะผูบ้ ริหารจัดการศูนย์ราชการฯ ต้องบริหารพืน้ ทีภ่ ายใต้
ภาวะฉุกเฉิน โดยประสานกับหน่วยงานในการเข้าพื้นที่รวมทั้งหน่วยงานฝ่าย
ความมัน่ คง และกลุม่ ผูช้ มุ นุม ประชาสัมพันธ์ให้ผมู้ าติดต่อรับทราบสถานทีท่ ำการ
ชั่วคราวของ หน่วยงาน ตลอดจนรายงานความคืบหน้าสถานการณ์ภายในพื้นที่
อย่างต่อเนื่อง และเมื่อสถานการณ์ต่างๆ ได้คลี่คลายลง ธพส. ได้เร่งสำรวจ
ความเสียหายปรับปรุงซ่อมแซมให้คนื สูส่ ภาพเดิมโดยเร็ว
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แม้ ว่ า จะต้ อ งเผชิ ญ กั บ อุ ป สรรคในการดำเนิ น งาน
ตลอดช่ ว งไตรมาสแรกของปี 2557 แต่ เ มื่ อ เข้ า สู่ ส ภาวะปกติ
ธพส. ได้เร่งดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ จนทำให้มี
ผลประกอบเป็นทีน่ า่ พึงพอใจ โดยมีรายได้รวม 2,743.782 ล้านบาท
ค่ า ใช้ จ่ า ยรวม 2,611,048 ล้ า นบาท ทำให้ มี ผ ลกำไรอยู่ ที่
132.736 ล้ า นบาท จนสามารถพลิ ก ฟื้ น จากการขาดทุ น ในปี
2556 ได้สำเร็จ ซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มพื้นที่พาณิชย์ นำพื้นที่ที่
มีอยู่มาจัดสรรให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างสีสันใหม่ๆ และความ
น่าสนใจให้กับพื้นที่ธุรกิจ โดยการดึงภาคเอกชนเข้ามาจัดงาน
ใหญ่ๆ อาทิ งานมหกรรมแสดงสินค้า “โฮมเวิร์ค พาวเวอร์บาย
ซูปเปอร์เซล” งานจัดประกวดปลาคาร์พ เอเชียคัฟ โค่ยโชว์ ครัง้ ที่ 7
งานมหกรรมยานยนต์ น ำเข้ า และรถมื อ สองครั้ ง ที่ 6 เป็ น ต้ น
การเริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการของกิจการศูนย์ประชุม
และโรงแรม ซึ่งได้รับความสนใจจากหน่วยงานภายในภายนอก
ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป มาใช้บริการจัดงานประชุมสัมนา
และงานจัดเลี้ยงต่างๆ รวมถึงเข้าพักในโรงแรมเป็นจำนวนมาก
การเร่ ง รั ด โครงการบ้ า นธนารั ก ษ์ จั ง หวั ด นนทบุ รี ส่ ว นที่ เ หลื อ
จนสามารถส่งมอบได้แล้ว 291 หน่วย การได้รับชำระเงินชดเชย
ค่ า ก่ อ สร้ า งคงค้ า งจากหน่ ว ยงานและสามารถเรี ย กชำระเงิ น
จากลูกหนีค้ า้ งนานทีไ่ ด้ตงั้ เป็นหนีส้ ญ
ู ไปแล้ว
ในส่วนของการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ได้มีการนำ
ระบบสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเพิม่ มากขึน้
อาทิ การเพิ่มช่องทางรับแจ้งซ่อม ออนไลน์ การเพิ่มศักยภาพ
เว็บไซต์ศูนย์ราชการฯ ให้สามารถบอกที่ตั้งและแสดงแผนผัง
ของหน่ ว ยงานราชการได้ อ ย่ า งชั ด เจน และสามารถให้ ข้ อ มู ล
การจราจรบนถนนแจ้งวัฒนะและถนนวิภาวดีรงั สิตได้ นอกจากนี้
ยังได้มีการปรับปรุงระบบจราจรภายในศูนย์ราชการฯ โดยติดตั้ง
ป้ายบอกทางภายนอกอาคาร และการทาสีพื้นถนนบอกเส้นทาง
ไปยังอาคารต่างๆ เพือ่ อำนวยความสะดวกแก่ผมู้ าติดต่อ

แม้ จ ะให้ ค วามสำคั ญ กั บ ผลการดำเนิ น งานและ
ผลประกอบการมากเพียงใด แต่ ธพส. ก็ไม่ได้ละเลยนโยบาย
กำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยในปีทผี่ า่ นมาได้จดั ให้มคี มู่ อื วิธปี ฏิบตั ิ
ในการกำกั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ซึ่ ง เป็ น แนวทางสำหรั บ คณะ
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานในการดำเนินงานตามนโยบาย
แผนการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ธพส. ระยะ 5 ปี ที่มีความ
สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานที่มีอยู่ รวมถึงการจัดให้มี
กิจกรรมที่มีส่วนสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างเสริม
การอยู่ ร่ ว มกั น ระหว่ า งผู้ ป ฏิ บั ติ ง านภายในศู น ย์ ร าชการฯ
และชุมชนโดยรอบ อันได้แก่ การจัดงานวันเด็ก การจัดงาน
วันลอยกระทง งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ “สวดมนต์ขา้ มปี”
เป็นต้น
จากสถานการณ์ ต่ า งๆ ข้ า งต้ น ที่ ค ณะกรรมการ
ผู้ บ ริ ห าร และพนั ก งาน ธพส. ทุ ก ระดั บ ต้ อ งร่ ว มแรงร่ ว มใจ
ฝ่าฟันก้าวผ่านอุปสรรคจนประสบความสำเร็จไปอีกระดับหนึ่ง
ทำให้การก้าวเข้าสูป่ ที ี่ 10 ของ ธพส. ในปีทผี่ า่ นมามีความหมายยิง่
เปรียบเสมือนพันธสัญญาร่วมกันว่า เราทุกคนจะมุง่ มัน่ ขับเคลือ่ น
ให้ธุรกิจของ ธพส. ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงยั่งยืนด้วยความ
ร่วมมือของทุกฝ่าย และทีข่ าดไม่ได้คอื ความไว้วางใจจากท่าน
ผูถ้ อื หุน้ กระทรวงการคลัง กรมธนารักษ์ ส่วนราชการหน่วยงานรัฐ
ภายในศูนย์ราชการฯ และลูกค้าที่มอบให้ ธพส. ได้ให้บริการ
ตลอดระยะเวลา 10 ปี ที่ ผ่ า นมา สุ ด ท้ า ยนี้ ผมขอขอบคุ ณ
ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

(นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม)
กรรมการผู้จัดการ
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การวางแผนและยุทธศาสตร์การดำเนินงาน
การวางแผนและยุทธศาสตร์การดำเนินงาน
เพือ่ ให้การดำเนินงานเป็นไปตามพันธกิจและบรรลุวสิ ยั ทัศน์ ธพส. จึงได้จดั ทำแผนวิสาหกิจขึน้ ตัง้ แต่ปี 2548 เป็นต้นมา และ
มีการทบทวนแผนวิสาหกิจเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม และแนวนโยบายผู้ถือหุ้น
ความต้ อ งการของผู้ รั บ บริ ก าร ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย รวมทั้ ง ศั ก ยภาพที่ เ ป็ น จุ ด แข็ ง และจุ ด อ่ อ นขององค์ ก ร และความสั ม พั น ธ์ ข อง
สภาพแวดล้อมในเชิงโอกาสและภัยอุปสรรค เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน การจัดทำแผนดำเนินงานประจำปี
การกำหนดกิจกรรม/โครงการ การจัดทำงบประมาณ รวมทัง้ การจัดสรรงบประมาณเพือ่ การดำเนินงานตามแผน อย่างมีประสิทธิภาพ
ปี 2557 ธพส. มีการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์ของ ธพส. ในอีก 5 ปีข้างหน้า และจัดทำ
แผนการดำเนินงานประจำปี 2558 ให้สอดรับกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเริ่มจากการประชุมระดมความคิดเห็นของ
ผูบ้ ริหารและพนักงานทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารศูนย์ EVM ระดับศูนย์ ทัง้ 2 ศูนย์ ดังนี้ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
ศูนย์บ้านธนารักษ์ เพื่อให้ได้แผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจปี 2558-2562 และนำมาบรรจุลงในแผนดำเนินงาน
ประจำปี 2558 ซึง่ จะระบุวตั ถุประสงค์โครงการ ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั ขัน้ ตอนการดำเนินโครงการ เป้าหมาย ตัวชีว้ ดั ระยะเวลา และ
งบประมาณ ตาม Key Driver ขององค์กรในภาพรวม ทัง้ นีใ้ นวันที่ 10 กันยายน 2557 มีการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ แสดงความคิดเห็น
ร่วมกันระหว่างผูบ้ ริหารระดับสูงและคณะกรรมการ ธพส. และนำเสนอคณะกรรมการ ธพส. ให้ความเห็นชอบทิศทาง กลยุทธ์ แผนงาน
และกำหนดวิสัยทัศน์ให้ ธพส. “เป็นองค์กรชั้นนำในการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด”
ภายในปี 2562 มีพนั ธกิจ (Mission) รองรับไว้ 2 พันธกิจ ได้แก่ (1) สร้างและบริหารศูนย์ราชการทีท่ นั สมัยในมิตใิ หม่ของการอยูร่ ว่ มกัน
และ (2) พัฒนาและบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในผลสัมฤทธิ์ ธพส. ได้กำหนดยุทธศาสตร์จำนวน 4
ยุทธศาสตร์ คือ (1) พัฒนาโครงการตามแนวนโยบายของรัฐและเพิม่ มูลค่าทรัพย์สนิ ภาครัฐ (2) บริหารศูนย์ราชการให้มปี ระสิทธิภาพ
ในการอยูร่ ว่ มกัน (3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและเพิม่ ศักยภาพ ธพส. ในการเป็นผูพ้ ฒ
ั นาทรัพย์สนิ ภาครัฐ (4) ส่งเสริม
การดำเนินธุรกิจเพือ่ สิง่ แวดล้อมและสังคมทีย่ งั่ ยืน

โดยมีวัตถุประสงค์ ขอบเขต และแนวทางการดำเนินงานในแต่ละวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และ
โครงการ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงการตามแนวนโยบายของรัฐและเพิม่ มูลค่าทรัพย์สนิ ภาครัฐ

โดยมีวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ รองรับรวม 2 วัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อบริหารจัดการโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก ครม.
ให้แล้วเสร็จ (2) เพือ่ นำเสนอและบริหารจัดการโครงการลงทุนใหม่ ตามแนวนโยบายภาครัฐให้เกิดประโยชน์สงู สุด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารศูนย์ราชการให้มปี ระสิทธิภาพในการอยูร่ ว่ มกัน

โดยมีวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์รองรับรวม 2 วัตถุประสงค์ คือ (1) เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหาร
ศูนย์ราชการ (2) เพือ่ ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการศูนย์ราชการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร และเพิม่ ศักยภาพ ธพส. ในการเป็นผูพ
้ ฒ
ั นาทรัพย์สนิ ภาครัฐ

โดยมีวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์รองรับรวม 2 วัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อพัฒนาและบูรณาการกระบวนการจัดการภายใน
องค์กรให้มปี ระสิทธิภาพโปร่งใส และทันสมัย (2) เพือ่ สร้างผลสำเร็จของการดำเนินงานขององค์กร ด้วยความพร้อมด้านความสามารถ
บุคลากรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจเพือ่ สิง่ แวดล้อมและสังคมทีย่ งั่ ยืน

โดยมีวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์รองรับรวม 2 วัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี
(2) เพือ่ ส่งเสริมกิจกรรมเพือ่ สังคมและสิง่ แวดล้อม
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ข้อมูลทีส่ ำคัญทางการเงิน
สถานะทางการเงิน

2557

หน่วย : ล้านบาท
2555

2556

งบการเงินรวม งบการเงิน ธพส. งบการเงินรวม งบการเงิน ธพส. งบการเงินรวม งบการเงิน ธพส.
รายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนทางการเงิน
กำไรสุทธิ
สินทรัพย์
หนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น

2,923.36
993.55
1,563.17
366.64
24,752.73
24,393.26
359.46

2,743.78
986.35
1,624.69
132.74
19,949.37
21,149.17
(1,199.80)

2,623.81
947.09
1,563.06
113.66
24,859.93
24,867.76
(7.83)

2,478.60
939.88
1,654.98
(116.26)
20,717.77
22,050.96
(1,333.19)

2,541.44
890.66
1,652.12
(1.34)
24,432.79
24,554.28
(121.49)

สภาพคล่องทางการเงิน
รายการ
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี

2,355.22
883.26
1,708.02
(233.06)
20,892.68
22,109.61
(1,216.93)

2557

2556

หน่วย : ล้านบาท
2555

1,134.43
(656.34)
(479.80)
(1.71)
261.77

482.03
(543.66)
79.80
18.17
243.60

341.98
(566.20)
100.00
(124.22)
367.82

อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratio)

2557

2556

หน่วย : ล้านบาท
2555

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)

0.74
0.53

1.50
0.89

1.56
1.03
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การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน
บริษทั ธนารักษ์พฒ
ั นาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.)
ข้อมูลทัว่ ไป
บริษทั ธนารักษ์พฒ
ั นาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) จัดตัง้ ขึน้ โดยกระทรวงการคลัง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 25 พฤษภาคม 2547
กำกับดูแลโดยกรมธนารักษ์ มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังถือหุ้นทั้งหมด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการก่อสร้างและ
บริหารโครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ รวมทัง้ บริหารจัดการทรัพย์สนิ อืน่ ๆ ของ
รัฐบาลตามนโยบายทีร่ บั มอบหมาย
ธพส. ดำเนินการโครงการศูนย์ราชการ โดยทำสัญญาเช่าที่ราชพัสดุจากกรมธนารักษ์ เป็นระยะเวลา 33 ปี โดย 3 ปีแรก
(พ.ศ.2548-2551) ดำเนินการก่อสร้างอาคารฯ และ 30 ปี (พ.ศ.2551-2581) บริหารอาคารให้เช่าแก่หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ที่
มอบอำนาจให้กรมธนารักษ์เป็นผู้ทำสัญญาเช่าแทน บริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด (เอสพีวี) เป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจที่ประกอบธุรกิจ
การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ของโครงการศูนย์ราชการ ที่ได้รับอนุมัตจิ าก ก.ล.ต.
ตามพระราชกำหนดนิ ติ บุ ค คลเฉพาะกิ จ เพื่ อ การแปลงสิ น ทรั พ ย์ เ ป็ น หลั ก ทรั พ ย์ พ.ศ.2540 ซึ่ ง ถื อ เป็ น บริ ษั ท ย่ อ ยของ ธพส.
โดยจดทะเบียนจัดตัง้ เป็นนิตบิ คุ คลประเภทบริษทั จำกัดด้วยทุนจดทะเบียน 10,000 บาท ธพส.ถือหุน้ 490 หุน้ เป็นเงิน 4,900 บาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 49 ของทุนทีอ่ อกและเรียกชำระแล้ว
ในการจัดทำงบการเงินรวม ธพส.ได้รวมงบการเงินของเอสพีวีเข้ามาอยู่ในรายงานด้วย โดยได้ตัดรายการระหว่างกัน และ
ยอดคงเหลือทีม่ สี าระสำคัญออกแล้ว
1. ผลการดำเนินงานของ ธพส.และบริษัทย่อย
ธพส. และบริษัทย่อยมีรายได้รวมในปี 2557 จำนวน 2,923.36 ล้านบาท ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าการเงิน
จำนวน 1,158.07 ล้านบาท รายได้ค่าบริการโครงการศูนย์ราชการ จำนวน 861.52 ล้านบาท รายได้คา่ เช่าและค่าบริการพืน้ ทีธ่ รุ กิจ
โครงการศูนย์ราชการ จำนวน 293.86 ล้านบาท รายได้คา่ ก่อสร้างบ้านธนารักษ์ จำนวน 247.43 ล้านบาท รายได้ค่าบริการศูนย์ประชุม
และโรงแรม จำนวน 101.71 ล้านบาท ดอกเบี้ยรับ จำนวน 181.26 ล้านบาท และรายได้อนื่ จำนวน 79.52 ล้านบาท โดยรายได้รวม
เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 299.54 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.42 ทั้งนี้รายได้ที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ รายได้ค่าก่อสร้าง
บ้านธนารักษ์ ดอกเบี้ยรับ และรายได้อื่น ในปี 2556 ธพส. และบริษัทย่อยมีรายได้รวม จำนวน 2,623.82 ล้านบาท ประกอบด้วย
ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าการเงินจำนวน 1,164.64 ล้านบาท รายได้ค่าบริการโครงการศูนย์ราชการจำนวน 822.36 ล้านบาท
รายได้คา่ เช่าและค่าบริการพืน้ ทีธ่ รุ กิจโครงการศูนย์ราชการจำนวน 291.63 ล้านบาท รายได้คา่ ก่อสร้างบ้านธนารักษ์ จำนวน 34.45
ล้านบาท รายได้ค่าบริการศูนย์ประชุมและโรงแรมจำนวน 158.33 ล้านบาท ดอกเบี้ยรับจำนวน 147.58 ล้านบาท และรายได้อื่น
จำนวน 4.83 ล้านบาท โดยรายได้รวมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 82.38 ล้านบาท จากปี 2555 คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.24 ทั้งนี้รายได้ที่
เพิ่มขึ้นที่สำคัญ ได้แก่ รายได้ค่าบริการโครงการศูนย์ราชการ รายได้ค่าก่อสร้างบ้านธนารักษ์ และรายได้ค่าบริการศูนย์ประชุม
โรงแรม ในขณะที่รายได้ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าการเงิน ลดลงจากปี 2555 คิดเป็นร้อยละ 22.87
ค่าใช้จ่ายรวมในปี 2557 จำนวน 993.55 ล้านบาท ประกอบด้วย ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการโครงการศูนย์ราชการ จำนวน
511.41 ล้านบาท ต้นทุนค่าก่อสร้างบ้านธนารักษ์ จำนวน 245.44 ล้านบาท ต้นทุนบริการ ศูนย์ประชุมและโรงแรม จำนวน 50.00 ล้านบาท
และค่าใช้จา่ ยในการบริหาร จำนวน 186.70 ล้านบาท โดยค่าใช้จา่ ยรวมเพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 46.45 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 4.90 ทั้งนี้ ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้แก่ ต้นทุนค่าก่อสร้างโครงการบ้านธนารักษ์ และต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร ในขณะที่ต้นทุน
ค่าเช่าและค่าบริการโครงการศูนย์ราชการ ลดลงจากปี 2556 จำนวน 168.97 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.83 อนึ่งในปี 2557
ธพส. และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ จำนวน 366.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 เป็นจำนวน 252.98 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นกำไรของ
ธพส. จำนวน 247.35 ล้านบาท และบริษัทย่อย จำนวน 119.29 ล้านบาท ในปี 2556 ค่าใช้จ่ายรวม จำนวน 947.09 ล้านบาท
ประกอบด้วยต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการโครงการศูนย์ราชการจำนวน 680.39 ล้านบาท ต้นทุนค่าก่อสร้างบ้านธนารักษ์จำนวน
32.17 ล้านบาท ต้นทุนบริการศูนย์ประชุมและโรงแรมจำนวน 69.92 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 164.62 ล้านบาท
โดยค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 56.43 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.34 ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นที่สำคัญได้แก่ ต้นทุน
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บริการศูนย์ประชุมและโรงแรมจำนวน 40.26 ล้านบาท ต้นทุนค่าก่อสร้างบ้านธนารักษ์จำนวน 16.64 ล้านบาท และต้นทุน ค่าเช่า
และค่าบริการโครงการศูนย์ราชการจำนวน 12.78 ล้านบาท เป็นต้น อนึ่งในปี 2556 ธพส.และบริษัทย่อยมีต้นทุนทางการเงินจำนวน
1,563.06 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 เป็นเงิน 89.06 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 5.39 ส่งผลให้ในปี 2556 ธพส.
และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจำนวน 113.66 ล้านบาท
2. ฐานะทางการเงินของ ธพส.และบริษัทย่อยสินทรัพย์
	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ธพส. และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมมีมูลค่าทั้งสิ้น 24,752.73 ล้านบาทลดลง จากปีก่อน จำนวน
107.20 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.43 โครงสร้างสินทรัพย์หลักของ ธพส.และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้แก่
• เงิ น สดและรายการเที ย บเท่ า เงิ น สด จำนวน 260.06 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 1.05 ของสิ น ทรั พ ย์ ร วม
		 ลดลงจากปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 0.65 และในปี 2556 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 261.77 ล้านบาท
		 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.05 ของสินทรัพย์รวม เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7.46 จากปี 2555 ที่ 243.60 ล้านบาท
• เงิ น ลงทุ น ชั่ ว คราว จำนวน 1,728.14 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 6.98 ของสิ น ทรั พ ย์ ร วม ลดลงจากปี 2556
		 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 0.70 และในปี 2556 เงิ น ลงทุ น ชั่ ว คราว จำนวน 1,740.36 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 7.00
		 ของสินทรัพย์รวม ลดลงร้อยละ 1.81 จากปี 2555 ที่ 1,772.36 ล้านบาท
• ลูกหนี้การค้า-สุทธิ จำนวน 67.92 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.27 ของสินทรัพย์รวม โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2556
		 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 22.78 และในปี 2556 ลู ก หนี้ ก ารค้ า -สุ ท ธิ จำนวน 55.32 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว น ร้ อ ยละ 0.22
		 ของสินทรัพย์รวม ลดลงร้อยละ 35.59 จากปี 2555 ที่ 85.88 ล้านบาท
• เงิ น สมทบค่ า ก่ อ สร้ า งค้ า งรั บ จำนวน 353.19 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 1.43 ของสิ น ทรั พ ย์ ร วม โดยลดลง
		 จากปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 60.06 เนือ่ งจาก ธพส. ได้รบั คืนเงินสมทบค่าก่อสร้างเป็นเงิน จำนวน 531.19 ล้านบาท
• สินค้าคงเหลือ จำนวน 308.05 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.24 ของสินทรัพย์รวม โดยลดลงจากปี 2556 คิดเป็น
		 ร้อยละ 25.40 เนื่องจาก ธพส. โอนห้องชุดพักอาศัยโครงการบ้านธนารักษ์ จังหวัดนนทบุรี ได้จำนวน 291 ห้อง และ
		 บ้านธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จำนวน 140 หลัง
• เงินลงทุนระยะยาวจำนวน 3,056.62 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.35 ของสินทรัพย์รวม โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2556
		 คิดเป็นร้อยละ 27.78 เป็นของบริษัทย่อยที่สำรองไว้ เพื่อชำระคืนเงินต้นของหุ้นกู้ระยะยาวตามสัญญาจัดการความเสี่ยง
		 ทางการเงิน และในปี 2556 เงินลงทุนระยะยาวจำนวน 2,392.12 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.62 ของสินทรัพย์รวม
		 เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.03 จากปี 2555 ที่ 1,758.46 ล้านบาท เป็นของบริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด ที่สำรองไว้ เพื่อชำระ
		 คืนเงินต้นของหุ้นกู้ระยะยาว
• ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน – สุทธิ จำนวน 17,261.70 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 69.74 ของสินทรัพย์รวม
		 โดยลดลงจากปี 2556 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 0.60 และในปี 2556 ลู ก หนี้ ต ามสั ญ ญาเช่ า ทางการเงิ น – สุ ท ธิ จำนวน
		 17,365.59 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 69.85 ของสินทรัพย์รวม ลดลงร้อยละ 0.56 จากปี 2555 ที่ 17,462.90 ล้านบาท
• สิทธิการเช่า-สุทธิ จำนวน 1,318.74 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.33 ของสินทรัพย์รวม โดยลดลงจากปี 2556
		 คิดเป็นร้อยละ 4.38 ตามการตัดจ่ายในแต่ละปี
หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ธพส. และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมมูลค่า 24,393.27 ล้านบาท โดยลดลงจากปี 2556 คิดเป็น
ร้อยละ 1.91 ทัง้ นีโ้ ครงสร้างหนีห้ ลักของ ธพส. และบริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย
• เงินกู้ยืมระยะสั้น ลดลงจากปี 2556 จำนวน 679.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 เป็นของ ธพส. กู้เงินเพื่อใช้ในโครงการ
		 บ้านธนารักษ์ จังหวัดนนทบุรี โดยไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีต่อธนาคารกรุงไทยครบทั้งจำนวน ซึ่งในปี 2556 มีเงินกู้ยืม
		 ระยะสั้น จำนวน 679.80 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.73 ของหนี้สินรวม
• เจ้าหนี้สัญญาเช่าทางการเงินรวม-สุทธิ จำนวน 44.34 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.18 ของหนี้สินรวม โดยลดลง
		 จากปี 2556 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.97
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•
		
		
		
•
		
		
		

รายได้คา่ เช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า จำนวน 1,238.94 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.08 ของหนีส้ นิ รวม โดยเพิม่ ขึน้
จากปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 7.35 ซึ่งในปี 2556 รายได้ค่าเช่า/ค่าบริการรับล่วงหน้า จำนวน 1,154.16 ล้านบาท
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.64 ของหนี้สินรวม เนื่องจากรายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า-กรมธนารักษ์ เพิ่มขึ้นจากปี 2555
ที่ 1,154.16 ล้านบาท
หุ้นกู้ระยะยาว สุทธิ จำนวน 20,500 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 84.04 ของหนี้สินรวม เป็นหุ้นกู้ระยะยาวของ
บริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด ประกอบด้วยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีหลักประกัน จำนวน 20,499.90 ล้านบาท และ
หุ้ น กู้ ด้ อ ยสิ ท ธิ ร ะบุ ชื่ อ ผู้ ถื อ ไม่ มี ห ลั ก ประกั น จำนวน 0.10 ล้ า นบาท ซึ่ ง ในปี 2556 หุ้ น กู้ ร ะยะยาว – สุ ท ธิ จำนวน
22,500.00 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90.69 ของหนี้สินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ธพส. และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 359.47 ล้านบาท ทั้งนี้ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
ประกอบด้วย ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว 258.34 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 25,833,812 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
10 บาท และขาดทุนสะสมจำนวน 771.95 ล้านบาท บริษัทย่อยมีกำไรสะสมจำนวน 872.42 ล้านบาท ซึ่งในปี 2556 ธพส. และ
บริ ษั ท ย่ อ ยมี ส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น ขาดทุ น เกิ น ทุ น เท่ า กั บ 7.83 ล้ า นบาท โดยมี ส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น ขาดทุ น ลดลง 113.66 ล้ า นบาท
จากปี 2555 ที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นขาดทุนเกินทุนเท่ากับ 117 ล้านบาท ทั้งนี้ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทประกอบด้วยทุนจดทะเบียนที่
เรียกชำระแล้ว 258.34 ล้านบาท แบ่งเป็นหุน้ สามัญจำนวน 25,833,812 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 10 บาท และขาดทุนสะสมทีย่ งั ไม่ได้
จัดสรรจำนวน 1,019.30 ล้านบาท	
บุคคลอ้างอิงอื่น
บริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด
ผู้บริหารจัดการโครงการ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
นายทะเบียนหุ้นกู้
ตัวแทนชำระเงิน
ผู้สอบบัญชี
 
ผู้จัดอันดับความน่าเชื่อถือ
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บริษัท คอนดูอิท แมนเนจเมนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
(เดิมชื่อ บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด)
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“FITCH”)
บริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด (“TRIS”)

การวิเคราะห์ปจั จัยเสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อวัตถุประสงค์องค์กร
ธพส. ตระหนักถึงเหตุการณ์ที่มีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้นมีผลกระทบได้ทั้งแง่บวกและแง่ลบ เหตุการณ์ที่มีผลกระทบ
ในแง่บวกแสดงถึงโอกาสที่สามารถนำไปกำหนดกลยุทธ์หรือกระบวนการในการกำหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์กร
เหตุการณ์ที่มีผลกระทบในแง่ลบแสดงถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ซึ่งฝ่ายจัดการต้องทำการประเมินและตอบสนองกับเหตุการณ์นั้น
ความเสี่ยงที่ถูกกำหนดนั้น เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของ ธพส. ความเสี่ยง
สามารถเกิดขึ้นได้เสมอ เช่น แผนงาน/โครงการใหม่ไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ การลงทุนไม่ให้ผลตอบแทนตามที่คาดไว้ การละเลย
กระบวนการทางธุรกิจ ภาวะการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี เป็นต้น ดังนัน้ ธพส. ดำเนินการบริหารจัดการความเสีย่ งอย่างเป็นระบบ
ด้วยการปลูกฝังนโยบาย โครงสร้าง และกระบวนการบริหารความเสีย่ งในกิจกรรมการปฏิบตั งิ านปกติขององค์กรเป็นขัน้ ตอนทีส่ ำคัญ
ในการพัฒนากรอบการบริหารความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพือ่ หลีกเลีย่ งหรือลดเหตุการณ์ทอี่ าจก่อให้เกิดความเสียหาย
ธพส. จัดทำแผนบริหารความเสีย่ งโดยมีคณะทำงาน คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายใน ซึง่ เป็นกระบวนการ
ที่ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงในมุมมองของภาพที่เป็นองค์รวมแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร ตามแนวทางของ COSO ERM ซึ่งเป็น
กรอบความคิดทางการบริหารเพื่อที่จะจัดการกับสภาวการณ์ที่ไม่มีความแน่นอนอย่างมีประสิทธิภาพและเกี่ยวข้องกับความเสี่ยง
โอกาสและการเพิม่ ความสามารถในการสร้างคุณค่าได้ อย่างแท้จริงในหลักการของการบริหารเชิงรุก หรือการบริหารความเสีย่ งภายใต้
หลักการ การกำกับดูแลกิจการทีด่ ใี นการสร้างคุณค่าเพิม่ ระยะยาวให้กบั องค์กรและสังคม

ปัจจัยเสีย่ งทีก่ ระทบต่อวัตถุประสงค์ ธพส. มีฐานะการเงินมัน่ คง
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องทางการเงิน ธพส. ได้วางกลยุทธ์การสร้างเครื่องมือ/นวัตกรรมทางการเงินเพื่อการลงทุน
และสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน มีแผนงานเชิงรุกด้วยการจัดทำแผนปรับปรุงโครงสร้างทางการเงิน หรือกระบวนการบริหาร
จัดการหนีห้ น่วยงานราชการและเอกชนอย่างจริงจัง เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการบริหารจัดการสภาพคล่องทางการเงิน
ความเสี่ยงจากความผันผวนของต้นทุนทางการเงิน และความเสี่ยงจากต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีแนวโน้มสูงขึ้น
ธพส. ได้วางกลยุทธ์การสร้างเครื่องมือ/นวัตกรรมทางการเงินเพื่อการลงทุนและสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน มีโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดิน โครงการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษา
ความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนขนาดใหญ่ เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ โครงการลงทุนใดๆ ของ ธพส. จะช่วยเสริมสร้างฐานะทางการเงินให้มี
ความมัน่ คงอย่างแท้จริง

ปัจจัยเสี่ยงที่กระทบต่อวัตถุประสงค์ การพัฒนาโครงการลงทุนตามแนวนโยบายของภาครัฐ
ให้เกิดประโยชน์ตอ่ ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
ความเสีย่ งจากการสูญเสียโอกาสในการพัฒนาทีร่ าชพัสดุ ธพส. ได้วางกลยุทธ์บริหารจัดการทรัพย์สนิ ภาครัฐให้ได้ผลตอบแทน
ทีค่ มุ้ ค่าและยัง่ ยืน มีโครงการบ้านธนารักษ์ทงั้ 4 โครงการ ซึง่ เป็นการเร่งรัดพัฒนาและบริหารจัดการโครงการทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้แล้วเสร็จ
รวมทั้งโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุ/โครงการลงทุนใหม่ เป็นการผลักดันให้มีการโครงการลงทุนใหม่อย่างน้อย 1 โครงการในทุกๆ 3 ปี
เพือ่ ตอบสนองนโยบายผูถ้ อื หุน้ ภาครัฐ (SOD) ระยะยาว โดยให้ ธพส. พัฒนาองค์กรให้เป็นเครือ่ งมือของกรมธนารักษ์ในการทำหน้าที่
พัฒนาและบริหารศูนย์ราชการ และทีร่ าชพัสดุเชิงพาณิชย์ เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดในการใช้ทรัพย์สนิ ของภาครัฐ
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ปัจจัยเสีย่ งทีก่ ระทบต่อวัตถุประสงค์ ผูม้ สี ว่ นได้เสียมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของ ธพส.
ความเสี่ยงจากการขาดประสิทธิภาพในการบริการและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย ธพส. ได้วางกลยุทธ์การ
สร้างความพึงพอใจและฟื้นฟูภาพลักษณ์ โดยมีโครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานศูนย์ราชการ เพื่อใช้เป็นเวทีในการรับฟัง
ปัญหา หาแนวทางแก้ไขและแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาศูนย์ราชการในมิติของการอยู่ร่วมกัน รวมทั้งโครงการฟื้นฟูภาพลักษณ์
ทีม่ งุ่ เน้นบริหารจัดการเพือ่ ลดข้อร้องเรียนและยกระดับความพึงพอใจของผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
ความเสีย่ งจากการขาดความต่อเนือ่ งในการบริหารจัดการ ขาดแผนดำเนินงานและแผนกลยุทธ์ในการปฏิบตั งิ าน ธพส. ได้วาง
กลยุทธ์พัฒนาแนวทางและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ โดยมีโครงการศูนย์ประชุมและโรงแรม การปรับโครงสร้างและ
พัฒนาธุรกิจศูนย์ราชการ ซึ่งเน้นการบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์ภายในศูนย์ราชการให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
หน่วยงานผู้เช่า ผู้มาติดต่อและผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ ธพส. ในการหารายได้ให้เพียงพอต่อการบริหารจัดการพื้นที่
ส่วนกลาง รวมทั้งมีโครงการปรับปรุงจราจร โครงการจัดทำและซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉิน โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบำรุง
รักษาระบบบันไดเลือ่ น โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพประตูหนีไฟ และโครงการเปลีย่ นอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างส่วนกลาง เพือ่ บริหาร
จัดการพืน้ ทีส่ ว่ นกลางให้มปี ระสิทธิภาพและชะลอค่าใช้จา่ ยทีม่ แี นวโน้มเพิม่ ขึน้ ทุกปี

ปัจจัยเสีย่ งทีก่ ระทบต่อวัตถุประสงค์ ธพส. มีการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพโดยยึดหลักบรรษัทภิบาล
ความเสี่ยงจากการขาดผู้บริหารระดับกลางและการพัฒนาองค์กรชะลอตัว ธพส. ได้วางกลยุทธ์พัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล
และระบบการปฏิบัติงาน โดยมีโครงการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะตำแหน่งงาน โครงการ 5 ส. และโครงการเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาปัจจัยหลักที่สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร คือ บุคลากร
(People) และกระบวนการ (Process) เพือ่ ความเป็นมืออาชีพและการดำเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืนตามหลักธรรมาภิบาล
ความเสี่ยงจากการขาดข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ ธพส. ได้วางกลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ซึ่ง
1 ใน 3 ปัจจัยหลักทีส่ ำคัญในการขับเคลือ่ นองค์กร คือ เทคโนโลยี (Technology) มีการทบทวนแผนแม่บทสารสนเทศ และแผนดำเนินงาน
ประจำปี โดยในปี 2557 ธพส. เน้นการพัฒนาระบบ EIS/MIS ซึง่ เป็นระบบฐานข้อมูลของระบบ ERP ให้เชือ่ มโยงเข้ากับระบบ Cognos
ในการบริหารจัดการรูปแบบรายงานใหม่ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS) และรองรับ
การเชือ่ มต่อกับระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายนอกในอนาคต เช่น TH e-GIF หรือ GFMIS-SOE ฯลฯ

14

15

ฝ่ายการตลาด

ส่วนการตลาด 1

ส่วนการตลาด 2

ฝ่ายบริหารอาคาร
และสถานที่

ส่วนรักษาความ
ปลอดภัยและขนส่ง

ส่วนความปลอดภัย
อาชีวอนามัยฯ

ส่วนบริการอาคาร

ส่วนวิศวกรรม 1

ส่วนวิศวกรรม 2

ส่วนวิศวกรรม 3

ส่วนสารสนเทศเพื่อ
การบัญชี (ERP)

ส่วนบัญชีบริหารและ
งบประมาณ

ส่วนบัญชีทั่วไป

ฝ่ายบัญชี

ส่วนการเงิน

ส่วนบริหารเงินทุน

ฝ่ายการเงิน

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ส่วนระบบเครือข่าย
สารสนเทศ

ส่วนพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ส่วนทรัพยากรบุคคล

ส่วนพัสดุและ
จัดซื้อจัดจ้าง

ฝ่ายบริหารทั่วไป

สายบริหารงานสนันสนุน

สายปฏิบัติการ

สายบัญชีและการเงิน

รองกรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายกฎหมาย

คกก. บริหารจัดการสารสนเทศ
และการสื่อสาร

รองกรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ฝ่ายวิศวกรรม

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

คกก. สรรหา กำหนดค่าทดแทน
และบริหารทรัพยากรบุคคล

คกก. กิจการสัมพันธ์

คกก. บริหารความเสี่ยง

คกก. ส่งเสริมความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

คกก. ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
และพิจารณาค่าตอบแทน
ของกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการ

คกก. กำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริหาร
ธพส.

คณะกรรมการ ธพส.

ผู้ถือหุ้น

โครงสร้างองค์กร ธพส.

ฝ่ายอำนวยการ

ส่วนบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน

ส่วนช่วยอำนวยการ
และเลขานุการ

ส่วนแผนยุทธศาสตร์ ส่วนบริหารการประชุม
และประเมินผล

ฝ่ายกลยุทธ์และ
บริหารความเสี่ยง

สายนโยบายและกลยุทธ์

ส่วนตรวจสอบภายใน

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

คกก. ตรวจสอบ

โครงสร้างอัตรากำลัง
อัตรากำลัง พนักงานและลูกจ้าง ( ณ ธันวาคม 2557)
สายงาน
ผู้บริหารสูงสุด
สายนโยบายและกลยุทธ์
สายบริหารงานสนับสนุน
สายบัญชีและการเงิน
สายปฏิบัติการ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
รวม

พนักงาน

ลูกจ้าง

หน่วย : คน
รวม

13
23
13
48
2
6
4
109

1
7
0
10
0
10
0
28

1
14
30
13
58
2
16
4
138

ค่าใช้จ่ายพนักงาน
รายการ

หน่วย

2557

2556

2555

อัตรากำลัง
ค่าใช้จ่าย

คน
ล้านบาท

138
78.89

137
62.41

137
64.70

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ อบรมสัมมนา
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Board of Directors
คณะกรรมการบริษัท

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

นายนริศ ชัยสูตร

2

นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์

3

รองประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ

4

นายประสิทธิ์ สืบชนะ

5

นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล

กรรมการ

6

กรรมการ

กรรมการ

นายชาญณัฏฐ์ แก้วมณี
นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล
กรรมการ

(ดำรงตำแหน่งตัง้ แต่วนั ที่ 6 พฤศจิกายน 2557)

7

นางศรีนิดา พรหมหิตาธร
กรรมการ

8

นายวิเชฐ ตันติวานิช
กรรมการ

9

นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม
กรรมการและเลขานุการ

(ดำรงตำแหน่งตัง้ แต่วนั ที่ 13 สิงหาคม 2557)
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Board of Directors

คณะกรรมการบริษัท (ระหว่างปี พ.ศ. 2557)

1

1

2

3

4

นายธนวัฒน์ อัมพุนันทน์
กรรมการ

2

(ดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557)

3

นายสุจิณ กระจ่างศรี
กรรมการ
(ดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557)

18

นายโยธิน เนื่องจำนงค์
กรรมการ
(ดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557)

4

นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา
กรรมการ
(ดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 17 กันยายน 2557)

นายนริศ ชัยสูตร
•ประธานกรรมการ

อายุ 59 ปี

การศึกษา :

• คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• รองอธิการบดีฝา่ ยวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ประธานคณะกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• กรรมการบริษทั ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
• กรรมการคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
• กรรมการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
• กรรมการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
• กรรมการคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
การอบรม :
• Certificate in Population Studies, • ประธานกรรมการธนาคารเพือ่ การส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
		 University of Hawaii สหรัฐอเมริกา • รักษาการในตำแหน่งประธานกรรมการบริษทั ปตท. จำกัด (มหาชน)
• กรรมการคณะกรรมการบริษทั ปตท. จำกัด (มหาชน)
• Director Certificate Program
• กรรมการการสือ่ สารแห่งประเทศไทย
		 (DCP) รุน่ ที่ 82/2012
• กรรมการคณะกรรมการอัยการสูงสุด
		 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
• กรรมการการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
		 บริษทั ไทย
• กรรมการคณะกรรมการธนาคารออมสิน
• Chartered Director Class (CDC)
• กรรมการบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม					
		 รุน่ ที่ 3/2008 สมาคมส่งเสริม		
•
นายกเทศมนตรีหมูบ่ า้ นนักกีฬาเอเชีย่ นเกมส์ ครัง้ ที่ 13
		 สถาบันกรรมการบริษทั ไทย
•
ประธานกรรมการบรรษัทตลาดรองสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย	
• Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 32/2005
•
กรรมการคณะกรรมการกฤษฎี
กา
		 สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• กรรมการบริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ
• Finance of Non Finance Director (FND) รุน่ ที่ 19/2005
		
เพือ่ นบ้าน (องค์การมหาชน)
		 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
•
กรรมการคณะกรรมการป้
องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุน่ ที่ 39
•
กรรมการคณะกรรมการคุ
ม
้
ครองข้อมูลเครดิต
		 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• เลขาธิการคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง (วตท.) รุน่ ที่ 4 สถาบันวิทยาลัยตลาดทุน
		
ฤดูรอ้ น พ.ศ. 2550	
• หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผูบ้ ริหาร
•
ประธานกรรมการบริ
หารบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
		 ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน สถาบันพระปกเกล้า
• กรรมการคณะกรรมการบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
ตำแหน่งงานในปัจจุบนั
• กรรมการคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน
• อธิบดีกรมธนารักษ์
• อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการสรรหาและพัฒนาบริษทั จดทะเบียน
• ประธานกรรมการธนาคารเพือ่ การส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
• กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย
• ประธานชมรมศิษย์เก่าอีสเวสเซนเตอร์ และฮาวายในประเทศไทย
• กรรมการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
• ประธานคณะกรรมการสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย
• ทีป่ รึกษาด้านนโยบายตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ประธานคณะกรรมการสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก
• กรรมการคณะกรรมการสถาบันวิทยาการเรียนรู้ (สวร.)
• กรรมการแผนกธรรมศาสตร์ มูลนิธอิ านันทมหิดล
• กรรมการและเลขานุการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการคลัง
• กรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• กรรมการบริษทั เอเชีย่ นพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
• กรรมการคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ประธานกรรมการบรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม
• นายกสมาคมผูป้ กครองและครูโรงเรียนทิวไผ่งาม
• อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล
• นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน :
• นายกสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
• ผูอ้ ำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
• กรรมการบริษทั ไทยพรอสเพอริตี้ แอ็ดไวซอรี่ จำกัด
• รองปลัดกระทรวงการคลัง (หัวหน้ากลุม่ ภารกิจด้านรายจ่ายและหนีส้ นิ )
• กรรมการบริษทั ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
• หัวหน้าผูต้ รวจราชการกระทรวงการคลัง
• โฆษกกระทรวงการคลัง
• ผูต้ รวจราชการกระทรวงการคลัง
• อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง :
• ประธานคณะกรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ						
• ไม่มี
		 ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
การถือหลักทรัพย์ในบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง :
• ประธานสภาวิจยั แห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์
• ไม่มี
• ประธานคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
• ผูอ้ ำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา
		 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินยิ มดี)
		 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
		 (ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ)
		 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• เศรษฐศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
		 University of Hawaii สหรัฐอเมริกา
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นายประสิทธิ์ สืบชนะ

อายุ 57 ปี

•รองประธานกรรมการ
•ประธานกรรมการบริหาร

		

		


		

		
		

		
		

 หลักสูตรผูบ้ ริหารกระบวนการยุตธิ รรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุน่ ที่ 15
		 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายการตุลาการศาลยุตธิ รรม 	
		 สำนักงานศาลยุตธิ รรม	
การศึกษา :		
 หลักสูตร ผูบ้ ริหารระดับสูงส่วนการค้าและการพาณิชย์ (Tepcot)
 นิตศิ าสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
 		 รุน่ ที่ 5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	
 พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
 หลักสูตร นักบริหารการยุตธิ รรม (นยป.) รุน่ ที่ 5
		 (รัฐประศาสนศาสตร์)
		 วิทยาลัยการยุตธิ รรมทางปกครอง สำนักงานศาลปกครอง	
		 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	
ตำแหน่งงานในปัจจุบนั 	
การอบรม :		
 รองปลัดกระทรวงการคลัง	
 Director Certificate Program (DCP) 	
 กรรมการธนาคารออมสิน	
		 รุน่ ที่ 90/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
 กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค	
		 กรรมการบริษทั ไทย	
 ทีป่ รึกษาพิเศษสำนักงานศาลปกครอง	
 Audit Committee Program (ACP)
 กรรมการข้าราชการศาลยุตธิ รรม	
		 รุน่ ที่ 20/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
 กรรมการวินยั ทางงบประมาณและการคลัง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
		 กรรมการบริษทั ไทย	
 กรรมการผูแ้ ทนธนาคารออมสินใน บมจ. IRPC	
 Strategic for Improving Directors’
ประสบการณ์ทำงาน :		
		 Effectiveness Kellogg school of
 ผูต้ รวจราชการกระทรวงการคลัง	
		 Management ประเทศสหรัฐอเมริกา	
 ทีป่ รึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ กรมธนารักษ์	
 การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ

รองอธิบดีกรมธนารักษ์	
เอกชน และการเมือง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	
โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผูบ้ ริหารส่วนราชการ (นบส. 2)		
  ผูอ้ ำนวยการสำนักบริหารทีร่ าชพัสดุ 2 กรมธนารักษ์	
 ธนารักษ์พนื้ ทีภ่ เู ก็ต กรมธนารักษ์	
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.	

ธนารักษ์พนื้ ทีส่ งขลา กรมธนารักษ์	
Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

ธนารั
กษ์พนื้ ทีพ่ งั งา กรมธนารักษ์	
ผูบ้ ริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง รุน่ ที่ 10 (Chief Information
Officer : CIO) สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
  กรรมการบริษทั ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)	
 ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์	
การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์เพือ่ ความสำเร็จ รุน่ ที่ 2

กรรมการบริษทั เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด	
(Managing People for HR Executive) 	

กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
การเคหะแห่งชาติ 	
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
 กรรมการบริษทั บางพระกอล์ฟอินเตอร์แนชชัน่ แนล จำกัด	
หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและ
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง :		
ผูบ้ ริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุน่ ที่ 5	
 ไม่มี 	
สถาบันพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงภาครัฐ 	

การถือหลักทรัพย์ในบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง :		

นายชาญณัฏฐ์ แก้วมณี

 ไม่มี 	

อายุ 60 ปี

•กรรมการ
•กรรมการบริหาร
•ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
การศึกษา :

		

		

นิตศิ าสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
รามคำแหง
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 					
การอบรม :							
 หลักสูตร “การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์”
		 กรมธนารักษ์						
 หลักสูตร “MIDDLE MANAGEMENT
		 PROFESSIONAL DEVELOPMENT
		 PROGRAM” ประเทศแคนาดา						
 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุน่ ที่ 53
		 สำนักงาน ก.พ.						
 หลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพ
		 การบริหารจัดการ ประเทศอังกฤษ, เวลล์
		 และฝรัง่ เศส						
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 หลักสูตรการบริหารจัดการพืน้ ทีก่ ำแพงเมือง คูเมือง
		 ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี						

ตำแหน่งงานในปัจจุบนั

 กรรมการการเคหะแห่งชาติ						

ประสบการณ์การทำงาน :							







ทีป่ รึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กรมธนารักษ์						
รองอธิบดีกรมธนารักษ์						
ผูอ้ ำนวยการสำนักบริหารจัดการฐานข้อมูลทีร่ าชพัสดุ กรมธนารักษ์								
ผูอ้ ำนวยการสำนักบริหารทีร่ าชพัสดุ 1 กรมธนารักษ์								
ธนารักษ์พนื้ ทีพ่ ษิ ณุโลก กรมธนารักษ์								
ธนารักษ์พนื้ ทีน่ ครสวรรค์ กรมธนารักษ์								

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง :

 ไม่มี 						

การถือหลักทรัพย์ในบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง :

 ไม่มี 						

นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์

อายุ 57 ปี

•กรรมการ
•กรรมการบริหาร
•กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทน
ของกรรมการผู้จัดการ ธพส.
การศึกษา :

ตำแหน่งงานในปัจจุบนั 		

 บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
  รองอธิบดีกรมสรรพากร	
 รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต
 กรรมการบริษทั โรงแรมเอราวัณ จำกัด	
		 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ประสบการณ์การทำงาน :					
			
การอบรม :									
 นักวิชาการสรรพากร 9 ชช. สำนักงานสรรพากรภาค 11	
 Transfer Pricing Training (Australian
 นักตรวจสอบภาษีเชีย่ วชาญ สำนักบริหารภาษีธรุ กิจขนาดใหญ่	
		 Taxation Office)	
 ผูอ้ ำนวยการสำนัก สำนักบริหารภาษีธรุ กิจขนาดใหญ่	
 สัมมนาผูบ้ ริหารธนาคารและสถาบัน
 กรรมการด้านการบัญชีภาษีอากร สภาวิชาชีพบัญชี
		 การเงิน (FINEX) รุน่ ที่ 14	
		 ในพระบรมราชูปถัมภ์	
 หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง :		
		 รุน่ ที่ 61 วิทยาลัยมหาดไทย	
 ไม่ม	
ี
การถือหลักทรัพย์ในบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง :		
 ไม่ม	
ี

นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล

อายุ 59 ปี

•กรรมการ
•ประธานกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและบริหารทรัพยากรบุคคล
•ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี
•ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
และพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ ดั การ			
การศึกษา :

ตำแหน่งงานในปัจจุบนั 	

การอบรม :

ประสบการณ์ทำงาน :


		

		

นิตศิ าสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย	
 
ธรรมศาสตร์							

เนติบณ
ั ทิตไทย สำนักศึกษา

อบรมกฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา 		


		
		

		
		

หลักสูตร นักบริหารระดับสูง
หลักสูตรที่ 1 รุน่ ที่ 52
(พ.ศ. 2549 - 2550)							
การป้องกันราชอาณาจักร 	
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
(2550)							

รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา							
กรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัยบูรพา							
อนุกรรมการกฎหมาย ในคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการ							

 กรรมการร่างกฎหมายประจำ (ผูท้ รงคุณวุฒ)ิ 							
 ผูอ้ ำนวยการศูนย์ขอ้ มูลกฎหมายกลาง							
 ผูอ้ ำนวยการกองยกร่างกฎหมาย							

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง :								

 ไม่ม						
ี

การถือหลักทรัพย์ในบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง :
 ไม่มี
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นางศรีนิดา พรหมหิตาธร

•กรรมการ
•ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 62 ปี

การศึกษา :		

ตำแหน่งงานในปัจจุบนั 		
นิตศิ าสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
 อธิบดีอยั การสำนักงานการยุตกิ ารดำเนินคดีแพ่งและ
มหาวิทยาลัย	
		 อนุญาโตตุลาการ สำนักงานอัยการสูงสุด	
เนติบณ
ั ฑิตไทย สำนักศึกษา
 อกพ.วินยั กรมราชทัณฑ์	
อบรมกฎหมาย
ประสบการณ์ทำงาน :	
แห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา	
 รองอธิบดีอยั การสำนักงานการยุตกิ ารดำเนินคดีแพ่งและ
นิตศิ าสตรมหาบัณฑิต			
		 อนุญาโตตุลาการ สำนักงานอัยการสูงสุด	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
 อัยการพิเศษฝ่ายการยุตใิ นการดำเนินคดีแพ่งของส่วนราชการ
การอบรม :		
		 และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง สำนักงานอัยการสูงสุด	
 Director Certificate Program 	
  อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอยั การสูงสุด 2
		 (DCP) รุน่ ที่ 146/2011
		 งานยุตกิ ารดำเนินคดีแพ่ง	
		 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
 ทีป่ รึกษาทางคดีบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย	
		 บริษทั ไทย	
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง :		
 หลักสูตร นักบริหารงานยุตธิ รรม
 ประธานกรรมการ บริษทั ดีเอดี เอสพีวี จำกัด	
		 ระดับสูง รุน่ ที่ 6 	
การถือหลักทรัพย์ในบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง :	
 หลักสูตร นักบริหารการยุตธิ รรม
		 ทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุน่ 3	
  ไม่มี

		

		
		

		

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล

อายุ 50 ปี

•กรรมการ
•กรรมการตรวจสอบ
การศึกษา :

 นิตศิ าสตรบัณฑิต (เกียรตินยิ มอันดับ 1
เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
 เนติบณ
ั ฑิตไทย (นบท.) สำนักอบรมกฎหมาย
แห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา	
 นิตศิ าสตรมหาบัณฑิต (L.L.M.) Harvard
Law School	
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)
Walter A.Haas School of Business, 	
University of California at Berkeley	

การอบรม : 							 				


		

		
		

หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุน่ ที่ 55 วิทยาลัยป้องกัน	
ราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุน่ ที่ 5 	
สำนักงาน ป.ป.ช.

ตำแหน่งงานในปัจจุบนั

 อธิบดีกรมบังคับคดี 	

ประสบการณ์การทำงาน :							






อธิบดีกรมคุมประพฤติ	
ผูต้ รวจราชการกระทรวงยุตธิ รรม	
รองผูอ้ ำนวยการสำนักงานกิจการยุตธิ รรม	
รองอธิบดีกรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ	
ผูอ้ ำนวยการสำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม

 Director Certificate Program (DCP) 
รุน่ ที่ 127/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย 	
 หลักสูตรผูบ้ ริหารกระบวนการยุตธิ รรมระดับสูง การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง :		
(บ.ย.ส.) รุน่ ที่ 15 สถาบันพัฒนาข้าราชการ
 กรรมการ บริษทั ดีเอดี เอสพีวี จำกัด	
ฝ่ายตุลาการศาลยุตธิ รรม	
การถือหลักทรัพย์ในบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง :		
สำนักงานศาลยุตธิ รรม	
 ไม่มี
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	
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นายวิเชฐ ตันติวานิช

อายุ 53 ปี

•กรรมการ
•กรรมการตรวจสอบ
•กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทน
ของกรรมการผู้จัดการ ธพส.
การศึกษา :


		
		

		

เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย					
MBA, Finance & Marketing. University
of Hartford Connecticut, U.S.A.					
การอบรม :											
 Director Certificate Program (DCP)
		 รุน่ ที่ 2/2000 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
		 กรรมการบริษทั ไทย					
 Executive Leadership Program,
		 Nida - Wharton, Pennsylvania, USA					
 หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง รุน่ ที่ 1 สถาบัน	
		 วิทยาการตลาดทุน (วตท.)					
 Certified Financial Planner : CFP					
 หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านการค้าและ
		 พาณิชย์ (TEPCoT) รุน่ ที่ 3 สถาบันวิทยาการการค้า					
 CEDI-Babson Entrepreneurial Leadership Program					
 หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุน่ ที่ 26
		 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ					
ตำแหน่งงานในปัจจุบนั 	
 ผูช้ ว่ ยกรรมการผูอ้ ำนวยการใหญ่ (สายบริหารทัว่ ไป)
บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)					
 ประธานกรรมการบริหาร สถาบันพัฒนาผูป้ ระกอบการเชิงสร้างสรรค์
		 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ					
 ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ C Asean					
 กรรมการ บริษทั เคพีเอ็น อะคาเดมี จำกัด					
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ส
		 เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)					
 กรรมการ บริษทั ภัทรลิสซิง่ จำกัด (มหาชน)					
 กรรมการบริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด					
 อนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
		 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์					
 ทีป่ รึกษา ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)					
 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ สถาบันวิทยาการตลาดลงทุน
		 (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย					
 กรรมการ และประธานคณะทำงานด้านธุรกิจการเงิน หอการค้า
		 นานาชาติ ประเทศไทย (International Chamber of
		 Commerce-Thailand)					
 ทีป่ รึกษา สมาคมไทย-ญีป่ นุ่ 		
			
ประสบการณ์การทำงาน :					
		
 กรรมการธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร					
- กรรมการตรวจสอบ					
- อนุกรรมการวิจยั และพัฒนา					
- ประธานคณะอนุกรรมการโครงสร้างองค์กรและทรัพยากรมนุษย์									
- อนุกรรมการกำกับการดูแลความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม					
- อนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีและสารสนเทศ					
 ทีป่ รึกษา คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบประจำปี 2552-2554
		 สมาคมประกันวินาศภัย					


		


		

		
		
		
		
		
		


		

		

		

		

		

		

		





ทีป่ รึกษา คณะอนุกรรมาธิการตลาดเงิน ตลาดทุน การประกันภัย และ
สถาบันการเงิน					
กรรมการบริหาร บริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)					
ผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นเศรษฐกิจตลาดทุน บริษทั ท่าอากาศยานไทย จำกัด
(มหาชน)					
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย					
ผูจ้ ดั การ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) (Marketing for Alternative
Investment)					
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั แฟมมิลี่ โนฮาว จำกัด ในเครือ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย					
รองผูจ้ ดั การ สายงานผูอ้ อกหลักทรัพย์และบริษทั จดทะเบียน
ดูแลสายงานการตลาด					
ประธานทีป่ รึกษา ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)					
ประธานคณะกรรมการทำงานบริหารเงินลงทุน					
ประธานคณะกรรมการอำนวยการ สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)					
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒพิ จิ ารณารางวัล SET Awards 2010
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย					
กรรมการ บริษทั เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด					
กรรมการ บมจ. ตลาดอนุพนั ธ์ (ประเทศไทย) ในเครือ	
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย					
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั แฟมมิลี่ โนฮาว จำกัด ในเครือ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย					
นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย					
กรรมการ สถาบันพัฒนาผูป้ ระกอบการเพือ่ เศรษฐกิจสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ					
อนุกรรมการพิจารณาคัดเลือก Board of the Year Awards
2008/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย						
อนุกรรมการด้านการส่งเสริมและสนับสนุนรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
สถาบันเพิม่ ผลผลิตแห่งชาติ					
ทีป่ รึกษา คณะอนุกรรมการพัฒนาทรัพย์สนิ ของการรถไฟ
แห่งประเทศไทย					
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บรรษัทประกันสินเชือ่
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)					
กรรมการผูจ้ ดั การและหัวหน้าเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จำกัด					
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม
กสิกรไทย จำกัด					
กรรมการผูจ้ ดั การ บมจ. เงินทุนหลักทรัพย์ ตะวันออกฟายแนนซ์ (1991)					
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม กสิกรไทย จำกัด					
บริษทั ภัทรลิสซิง่ จำกัด					
บริษทั เงินทุนหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด			
		
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง :		
 ไม่มี
การถือหลักทรัพย์ในบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง :		
 ไม่มี
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นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม

อายุ 50 ปี

•กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ ธพส.		
•กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหาร		
•กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี		
•ประธานกรรมการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
•ประธานกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร		
•กรรมการบริหารความเสี่ยง
•กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล
การศึกษา :


		
		

		
		
		

		

		

การอบรม :											
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เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาทฤษฎี
การเงินและการคลังสาธารณะ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย						
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหาร
และเทคโนโลยีการก่อสร้าง						
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
วิทยาเขตเจ้าคุณทหาร (ลาดกระบัง)						
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารทัว่ ไป)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง						
พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Company Secretary Program (CSP) รุน่ 28/2551
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย						
Role Of The Compensation Committee (RCC) รุน่ 3/2550
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย						
Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 21/2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย						
หลักสูตรผูบ้ ริหารกระบวนการยุตธิ รรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุน่ ที่ 17
วิทยาลัยการยุตธิ รรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ศาลยุตธิ รรม 						
หลักสูตรไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC1)
สถาบันพระปกเกล้า						
หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.14) สถาบันพระปกเกล้า						
หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.รุน่ ที่ 8)

ตำแหน่งงานในปัจจุบนั : 		

 กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ธนารักษ์พฒ
ั นาสินทรัพย์ จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน :					

		
กรรมการธนาคาร และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารออมสิน						
กรรมการบริหาร รองกรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)						
กรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั แฟมมิลี่ โนฮาว จำกัด						
กรรมการบริษทั บริษทั โพสต์ พับลิซชิง จำกัด (มหาชน)						
กรรมการบริษทั กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษทั ซีเอ็ดยูเคชัน่ จำกัด (มหาชน)						
กรรมการบริษทั กรรมการบริหาร เลขานุการบริษทั รองกรรมการ
อำนวยการอาวุโส และ ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยปฏิบตั กิ าร
บริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) และบริษทั จีเอ็มเอ็ม
มีเดีย จำกัด (มหาชน)						
กรรมการและผูอ้ ำนวยการ มูลนิธดิ ำรงชัยธรรม						
ผูอ้ ำนวยการฝ่ายบรรษัทธนกิจ
บริษทั เงินทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง :		
 ไม่มี
การถือหลักทรัพย์ในบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง :		
 ไม่มี



		



		

		
		
		


		

ข้อมูลด้านธรรมาภิบาล

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี
สิทธิของผูถ้ อื หุน้ และการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้

กระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ถือหุ้นทั้งหมด มีสิทธิกำหนดนโยบายและทิศทางในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งตัดสินใจในเรื่องที่มี
ความสำคัญและกระทบต่อการดำเนินงานของ ธพส. เช่น การแต่งตัง้ และกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษทั การอนุมตั งิ บการเงิน
และเงินปันผลประจำปี ธพส. ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี หากมี
ความจำเป็นเร่งด่วนทีม่ ผี ลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ หรือเกีย่ วข้องกับเงือ่ นไข หรือกฎหมายทีใ่ ช้บงั คับ โดยต้องได้รบั อนุมตั ิ
จากผูถ้ อื หุน้ จะจัดประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ เป็นกรณีพเิ ศษ ทัง้ นี้ ในปี 2557 ธพส. ได้จดั ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี ในวันอังคารที่
29 เมษายน 2557 ณ ห้ อ งประชุ ม ธพส. ชั้ น 1 อาคารศู น ย์ ป ระชุ ม ศู น ย์ ร าชการเฉลิ ม พระเกี ย รติ ๘๐ พรรษาฯ เลขที่ 120
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. และเลิกประชุมเวลา 11.30 น. มีผู้เข้าประชุม
ประกอบด้วย 1) ผูถ้ อื หุน้ จำนวน 3 ราย 2) กรรมการบริษทั จำนวน 4 ราย และ 3) ผูบ้ ริหาร ธพส. จำนวน 4 ราย
อนึ่ง ในการประชุมทุกครั้งจะมีการจดบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน และมีการรายงาน ผลการประชุมให้
คณะกรรมการบริษทั ทราบด้วย

โครงสร้างของคณะกรรมการและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ ธพส.
		
		
		
		

ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดจำนวนกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ให้มีกรรมการรวมทั้งสิ้นได้ไม่เกิน 11 คน ปัจจุบัน
คณะกรรมการ ธพส. มีจำนวนทัง้ หมด 11 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการอืน่ รวมทัง้
กรรมการผูจ้ ดั การซึง่ เป็นกรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่ง
แต่งตัง้ จากบุคคลในบัญชีรายชือ่ กรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors’ Pool) ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของ จำนวนกรรมการอืน่ ทีไ่ ม่ใช่
กรรมการโดยตำแหน่ง
มีกรรมการอิสระ ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก (ไม่ใช่กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง กรรมการผู้แทนส่วนราชการ)
จำนวนไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้ หมด

วาระการดำรงตำแหน่ง
		
		
		
		
		

กรรมการ ธพส. มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี แต่อาจได้รบั การแต่งตัง้ ใหม่ได้
ในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ทุกๆ ปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 โดยกรรมการคนทีอ่ ยูใ่ นตำแหน่ง
นานที่สุดเป็นผู้ต้องออกจากตำแหน่ง ซึ่งที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น อาจเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ในกรณีที่แต่งตั้ง
กรรมการแทนกรรมการเดิมทีพ่ น้ จากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้กรรมการทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเท่าที่
กรรมการเดิมเหลืออยู่
ทัง้ นี้ ปี 2557 คณะกรรมการ ธพส. มีรายนามและรายละเอียดการเปลีย่ นแปลงกรรมการ
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังนี้

รายนามคณะกรรมการ ธพส.
1. นายนริศ ชัยสูตร			

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการ		

Directors’ Pool
ลำดับที่ 60	

									

ประกาศ ลว.9 ตค.51

									

ประกาศ ลว.14 กพ.56

2. นายประสิทธิ์ สืบชนะ			

3. นายชาญณัฏฐ์ แก้วมณี			
4. นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา		
(ถึงวันที่ 17 กันยายน 2557)

รองประธานกรรมการ

กรรมการ
กรรมการ

ลำดับที่ 65	
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5. นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์ 		
(ตัง้ แต่วนั ที่ 6 พฤศจิกายน 2557)
6. นายธรรมนิตย์ สุมนั ตกุล			
7. นางสาวรืน่ วดี สุวรรณมงคล		

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ			

ลำดับที่ 64	

									

ประกาศ ลว.20 กย.53

8. นางศรีนดิ า พรหมหิตาธร			

กรรมการ			

ลำดับที่ 96	

									

ประกาศ ลว.16 พย.52

9. นายโยธิน เนือ่ งจำนงค์ 			
(ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557)
10. นายสุจณ
ิ กระจ่างศรี 			
(ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557)
11. นายวิเชฐ ตันติวานิช 			

กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ			

ลำดับที่ 87	

									

ประกาศ ลว.16 พย.52

(ตัง้ แต่วนั ที่ 13 สิงหาคม 2557)
12. นายธนวัฒน์ อัมพุนนั ทน์ 		
(ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557)
13. นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม 			

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

คณะกรรมการ ธพส. มีอำนาจหน้าทีจ่ ดั การบริษทั ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และให้รวมถึง
อำนาจหน้าที่ ดังนี้
- กำหนดทิศทางธุรกิจของบริษทั
- อนุมตั แิ ผนธุรกิจของบริษทั
- กำหนดแผนการลงทุน และการจัดหาเงินลงทุน
- ควบคุมการปฏิบตั กิ ารให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ
- ดูแลจัดการและบริหารงานของบริษทั ให้ได้ผลดีทสี่ ดุ

การแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการ ธพส. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งสิ้น 13 คณะ จำแนกเป็นคณะกรรมการที่แต่งตั้งตามกฎหมาย/
หลักธรรมาภิบาล จำนวน 8 คณะ ตามภารกิจ จำนวน 5 คณะ โดยคัดเลือกกรรมการ ธพส. และผูท้ รงคุณวุฒจิ ากภายนอกทีม่ คี วามรู้
เฉพาะทาง เพือ่ ทำหน้าทีพ่ จิ ารณากลัน่ กรองและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ ธพส.

คณะกรรมการชุดย่อยทีค่ ณะกรรมการ ธพส. แต่งตัง้

ตามกฎหมาย/หลักธรรมาภิบาล
ตามภารกิจ
1. คณะกรรมการบริหาร					
1. คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
2. คณะกรรมการตรวจสอบ					
2. คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจ
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			
3. คณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศ และการสือ่ สาร
4. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง				
4. คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุง และพัฒนาระเบียบของ ธพส.
5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทีด่ 				
ี
5. คณะกรรมการสอบสวน
6. คณะกรรมการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
7. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
8. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ านและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ ดั การ
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ในระหว่างปี มีการยุบรวมคณะกรรมการชุดย่อย 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจรวมเข้ากับคณะกรรมการบริหาร
และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมเข้ากับคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล และกำหนดชือ่ เป็นคณะกรรมการ
สรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล (ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2557) สำหรับคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
เนื่องจากครบวาระ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557 และอยู่ระหว่างการสรรหากรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
มีคณะกรรมการชุดย่อย 8 คณะ ดังนี้

คณะกรรมการบริหาร

1. นายธนวัฒน์ อัมพุนนั ทน์ (ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557)		
นายประสิทธิ์ สืบชนะ (ตัง้ แต่วนั ที่ 15 กันยายน 2557)
2. นายชาญณัฏฐ์ แก้วมณี 					
3. นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา (ถึงวันที่ 17 กันยายน 2557)
นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์ (ตัง้ แต่วนั ที่ 25 พฤศจิกายน 2557)
4. นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม 					

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

1. กลัน่ กรองและเสนอขออนุมตั ปิ รับปรุง แก้ไขระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของบริษทั ฯ ต่อคณะกรรมการ ธพส.
2. กลั่นกรองและเสนอขออนุมัติแผนธุรกิจและแผนการลงทุน รวมทั้งริเริ่มและเสนอแนะนโยบายด้านการพัฒนาธุรกิจและ
การลงทุนในโครงการต่างๆ พิจารณาผลการศึกษาความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจและโครงการลงทุนตามนโยบายลงทุนของ ธพส. หรือ
ที่ได้รับมอบหมายจากกรมธนารักษ์ พิจารณากลั่นกรองและกำหนดเกณฑ์รายละเอียดของแผนการดำเนินงานด้านการพัฒนาธุรกิจ
และการลงทุนในโครงการต่างๆ เสนอต่อคณะกรรมการ ธพส. พิจารณาอนุมตั ิ
3. อนุมตั กิ ารจัดซือ้ จัดจ้าง สินค้าหรือบริการใดๆ ตามระเบียบพัสดุของ ธพส. ทีม่ วี งเงินเกิน 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท
และนำเสนอคณะกรรมการ ธพส. เพือ่ ทราบ
4. กลัน่ กรองการจัดซือ้ จัดจ้าง สินค้าหรือบริการใดๆ ทีเ่ กินอำนาจอนุมตั ขิ องคณะกรรมการบริหาร และนำเสนอคณะกรรมการ
ธพส. เพือ่ พิจารณา
5. พิจารณาและกลัน่ กรองการจัดสรรพืน้ ทีเ่ พือ่ จัดหาประโยชน์
6. พิจารณาร่างขอบเขตเงือ่ นไขการคัดเลือกผูเ้ ข้าดำเนินการโครงการ (TOR) เสนอให้คณะกรรมการ ธพส. พิจารณาอนุมตั ิ
7. นำเสนอความเห็นและรายงานการปฏิบตั งิ านต่อคณะกรรมการ ธพส. เพือ่ ทราบและพิจารณา
8. ดำเนินการอืน่ ตามทีค่ ณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบ

1. นางศรีนดิ า พรหมหิตาธร 					
2. นางสาวรืน่ วดี สุวรรณมงคล 				
3. นายธรรมนิตย์ สุมนั ตกุล (ถึงวันที่ 15 กันยายน 2557)		
นายวิเชฐ ตันติวาณิช (ตัง้ แต่วนั ที่ 15 กันยายน 2557)
4. ผูอ้ ำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ธพส.			

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

อำนาจหน้าที่

1. จัดทำกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการ
ดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ธพส. และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตร
ดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึง่ ครัง้
2. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกำกับดูแลที่ดี และกระบวนการ
บริหารความเสีย่ ง
3. สอบทานให้ ธพส. มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชือ่ ถือ
4. สอบทานการดำเนินงานของ ธพส. ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงานมติคณะรัฐมนตรีประกาศ
หรือคำสัง่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดำเนินงานของ ธพส.
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5. สอบทานให้ ธพส. มีระบบการตรวจสอบภายในทีด่ ี และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบภายใน
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจ
มีผลกระทบต่อการปฏิบตั งิ านของ ธพส.
7. เสนอข้อแนะนำต่อคณะกรรมการ ธพส. ในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลือ่ นขัน้ เลือ่ นตำแหน่ง และประเมินผลงานของ
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
8. ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี และอาจเสนอแนะให้สอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่า
จำเป็น รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีตอ่ คณะกรรมการ ธพส.
9. รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ ธพส. อย่างน้อย
ไตรมาสละหนึ่งครั้ง ภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นสุดในแต่ละไตรมาส ยกเว้นรายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสที่สี่ ให้จัดทำเป็น
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พร้อมทั้งส่งรายงานดังกล่าวให้กระทรวงการคลังเพื่อทราบ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
การเงินของ ธพส.
10. ประเมินผลการดำเนินงานเกีย่ วกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีบญ
ั ชี การเงินละหนึง่ ครัง้
รวมทัง้ รายงานผลการประเมิน ปัญหาและอุปสรรคตลอดจนแผนการปรับปรุงการดำเนินงานให้คณะกรรมการ ธพส. ทราบ
11. เปิดเผยรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรายงาน
ประจำปีของ ธพส. ปฏิบตั งิ านอืน่ ใดตามทีก่ ฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการ ธพส.
12. ปฏิบตั งิ านอืน่ ใดตามทีก่ ฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล
1. นายธรรมนิตย์ สุมนั ตกุล 					
2. นายวิสทุ ธิ์ จันมณี					
3. นายอรุณชัย ภัทรานนท์					
4. นายชนะชัย ประยูรสิน					
5. กรรมการผูจ้ ดั การ ธพส.					
6. ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ สายบริหารงานสนับสนุน		
7. ผูอ้ ำนวยการฝ่ายบริหารทัว่ ไป 				

อำนาจหน้าที่

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูช้ ว่ ยเลขานุการ

1. สรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เสนอคณะกรรมการ
ธพส. เพือ่ พิจารณาแต่งตัง้ เป็นกรรมการ ธพส.
2. สรรหาและคัดเลือกบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม เพือ่ เข้าดำรงตำแหน่งผูบ้ ริหารระดับผูช้ ว่ ยกรรมการ ผูจ้ ดั การขึน้ ไป และ
นำเสนอคณะกรรมการ ธพส. ให้ความเห็นชอบ
3. พิจารณากลัน่ กรองแนวทางการประเมินผลงานของคณะกรรมการ ผูบ้ ริหารระดับรองกรรมการผูจ้ ดั การ
4. พิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและผูบ้ ริหารระดับรองกรรมการผูจ้ ดั การ
5. พิจารณากลั่นกรองโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงเสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของ ธพส.
6. พิจารณากลั่นกรองแผนแม่บทและแผนการดำเนินงานประจำปี ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล นำเสนอ คณะกรรมการ
ธพส. พิจารณา
7. พิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินผลและการปรับขึน้ เงินเดือนประจำปี รวมทัง้ ค่าตอบแทน สวัสดิการของพนักงาน และลูกจ้าง
8. ดำเนินการอืน่ ตามทีค่ ณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย
9. รายงานผลการปฏิบตั งิ านต่อคณะกรรมการ ธพส. เพือ่ ทราบและพิจารณา
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คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง

1. นายชาญณัฏฐ์ แก้วมณี 					
ประธานกรรมการ
2. นายวัชรา ตันตริยานนท์ 					
กรรมการ
3. นายวินจิ วิเศษสุวรรณภูมิ 					
กรรมการ
4. นางสาวนภาลักษณ์ วัยศิรโิ รจน์ (ลาออกวันที่ 28 สิงหาคม 2557) กรรมการ
5. นายสาธิต อนันตสมบูรณ์					
กรรมการ
6. รศ.หงษ์ฟา้ ทรัพย์บญ
ุ เรือง					
กรรมการ
7. นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ์					
กรรมการ
8. นายทวีศกั ดิ์ ฟุง้ เกียรติเจริญ					
กรรมการ
9. กรรมการผูจ้ ดั การ ธพส.						
กรรมการ
10. ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ สายนโยบายและกลยุทธ์			
เลขานุการ
11. ผูอ้ ำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และบริหารความเสีย่ ง			
ผูช้ ว่ ยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

1. พิจารณากำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯ
2. กำกับ ดูแล และสนับสนุนให้การบริหารความเสีย่ งประสบความสำเร็จในระดับองค์กร ตลอดจนระดับโครงการ
3. พิจารณาความเสีย่ งทีส่ ำคัญของบริษทั ฯ เสนอแนะวิธปี อ้ งกันและวิธลี ดระดับความเสีย่ ง พร้อมทัง้ ติดตามประเมินผล และ
ปรับปรุงแผนการดำเนินงานเพือ่ ลดความเสีย่ งอย่างต่อเนือ่ ง
4. สนับสนุนผูบ้ ริหารความเสีย่ งในการดำเนินงาน การประเมินปัจจัยความเสีย่ งอย่างต่อเนือ่ งให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ
5. รายงานการกำกับผลการประเมินความเสี่ยง และการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ ธพส. เพื่อทราบ
เป็นประจำ ในกรณีทมี่ เี รือ่ งสำคัญซึง่ กระทบต่อบริษทั ฯ อย่างมีนยั สำคัญต้องรายงานต่อคณะกรรมการ ธพส. เพือ่ พิจารณาโดยเร็วทีส่ ดุ
6. ดำเนินการอืน่ ตามทีค่ ณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย
7. นำเสนอความเห็นและรายงานการปฏิบตั งิ านต่อคณะกรรมการ ธพส. เพือ่ ทราบและพิจารณา

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี

1. นายโยธิน เนือ่ งจำนงค์ (ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557) 		
นายธรรมนิตย์ สุมนั ตกุล (ตัง้ แต่วนั ที่ 15 กันยายน 2557)
2. นายวิชติ จรัสสุขสวัสดิ		
์
			
3. นายพิทกั ษ์ ดิเรกสุนทร					
4. นางปนัสย์สร อริยวงศ์					
5. นายทวีศกั ดิ์ ฟุง้ เกียรติเจริญ (ตัง้ แต่วนั ที่ 15 กันยายน 2557)
6. กรรมการผูจ้ ดั การ ธพส.					
7. ผูอ้ ำนวยการฝ่ายกฎหมาย					

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูช้ ว่ ยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

1. กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ดิ า้ นการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี (Corporate Governance : CG) เสนอต่อคณะกรรมการ
ธพส. เพือ่ อนุมตั ใิ ห้มกี ารปฏิบตั ใิ นทุกระดับ
2. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการ ธพส. ในเรือ่ งเกีย่ วกับการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี
3. ส่งเสริมและกำกับดูแลให้การดำเนินกิจการของบริษัทและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานเป็นไป
ตามนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี
4. ทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบตั ดิ า้ นการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี ให้สอดคล้องกับกฎหมายและแนวทางปฏิบตั ขิ องสากล
5. กำหนดผู้รับผิดชอบในการดูแลและกำกับการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบาย และ
กระบวนการปฏิบตั งิ านทีไ่ ด้วางเอาไว้ (Compliance Unit)
6. รายงานผลการปฏิบตั งิ านต่อคณะกรรมการ ธพส. เพือ่ ทราบและพิจารณา
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คณะกรรมการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม

1. นายชาญณัฏฐ์ แก้วมณี (ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557)		
ประธานกรรมการ
นายสุจณ
ิ กระจ่างศรี (ตัง้ แต่วนั ที่ 30 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 )		
นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม (ตัง้ แต่วนั ที่ 15 กันยายน 2557)
2. นายวีระวุฒิ ศรีเปารยะ					
กรรมการ
3. นายภิรมย์ จัน่ ถาวร					
กรรมการ
4. นางสุนี จิตต์ประจง					
กรรมการ
5. รศ.ทองทิพภา วิรยิ ะพันธุ					
์
กรรมการ
6. นางจิรสา วงศ์ธรรมสรณ์					
กรรมการ
7. ผูอ้ ำนวยการฝ่ายสือ่ สารองค์กร				
เลขานุการ

อำนาจหน้าที่

1. กำหนดนโยบายและแผนการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)
ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว เสนอต่อคณะกรรมการ ธพส. เพือ่ อนุมตั ใิ ห้นำไปใช้ปฏิบตั ิ
2. ส่งเสริมและกำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามนโยบายด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งประเมินผลสำเร็จ
รายงานให้คณะกรรมการ ธพส. ทราบ
3. มอบหมายงานให้หน่วยงาน/บุคลากรของ ธพส. ดำเนินงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
ตามความเหมาะสม
4. ทบทวนนโยบายและแผนการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทให้สอดคล้องกับการดำเนิน
ธุรกิจของบริษทั และแนวทางปฏิบตั ทิ เี่ ป็นมาตรฐานสากล
5. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร

คณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศและการสือ่ สาร
1. นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม 					
2. นายปุณณิสร์ ศกุนตนาค					
3. นางนิตยา สีดาฟอง					
4. ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ สายบริหารงานสนับสนุน		
5. ผูอ้ ำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ			
	

อำนาจหน้าที่

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูช้ ว่ ยเลขานุการ

1. กำหนดทิ ศ ทางและนโยบายการบริ ห ารจั ด การเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของ ธพส. ให้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแผนธุรกิจของ ธพส.
2. กำกับดูแลการบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายของ ธพส.
3. พิจารณาให้ความเห็นเกีย่ วกับแผนงานและโครงการ IT ต่างๆ ซึง่ เกีย่ วกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือ่ สารทีจ่ ะ
ต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการ ธพส.
4. ให้คำปรึกษาแนะนำ และแก้ไขปัญหาอุปสรรคทีเ่ กีย่ วข้องกับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือ่ สารของ ธพส.
5. แต่งตัง้ คณะทำงานตามทีเ่ ห็นสมควร
6. รายงานผลการปฏิบตั งิ านให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ ธพส. ทราบ
7. ปฏิบตั งิ านอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย
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คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ านและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ ดั การ ธพส.

1. นายโยธิน เนือ่ งจำนงค์ (ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557)					
นายธรรมนิตย์ สุมนั ตกุล (ตัง้ แต่วนั ที่ 15 กันยายน 2557)
2. นายสุจณ
ิ กระจ่างศรี (ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557)					
นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา (ตัง้ แต่วนั ที่ 15 กันยายน ถึงวันที่ 17 กันยายน 2557)
นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์ (ตัง้ แต่วนั ที่ 25 พฤศจิกายน 2557)
3. นายธนวัฒน์ อัมพุนนั ทน์ (ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557)					
นายวิเชฐ ตันติวานิช (ตัง้ แต่วนั ที่ 15 กันยายน 2557)
4. ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ สายนโยบายและกลยุทธ์ 					
5. ผูอ้ ำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และบริหารความเสีย่ ง					

ประธานกรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูช้ ว่ ยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

1. พิจารณาแผนงานของกรรมการผูจ้ ดั การ ธพส. เพือ่ นำเสนอคณะกรรมการ ธพส.
2. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผล และวิธกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการผูจ้ ดั การ ธพส. เพือ่ นำเสนอ
คณะกรรมการ ธพส. โดยคำนึงถึงเป้าหมาย ความสำเร็จ (Benchmark) ของเป้าหมายหรือพันธกิจรวมทั้งตัวชี้วัดที่ชัดเจน อันเป็น
ความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ ดั การ ธพส. ตามภาระงานของบริษทั เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอย่างแท้จริง
3. ดำเนินการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการผูจ้ ดั การ ธพส. เพือ่ นำเสนอคณะกรรมการ ธพส.
4. เสนอแนะอัตราค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมของกรรมการผูจ้ ดั การ ธพส. ต่อคณะกรรมการ ธพส.
5. เสนอแนะอัตราค่าตอบแทนเพิม่ ให้กบั กรรมการผูจ้ ดั การ ธพส. เป็นรายปี
6. ดำเนินการตามทีค่ ณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย

การประชุมและค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการ ธพส.
ธพส. ได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการ ธพส. ไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทัง้ ปี เดือนละหนึง่ ครัง้ เพือ่ ให้คณะกรรมการสามารถ
จัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ต้องมี
กรรมการมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และในการประชุมผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่จะ
พิจารณาต้องออกจากทีป่ ระชุมระหว่างการพิจารณาเรือ่ งนัน้ ๆ ทัง้ นี้ การลงมติให้ถอื คะแนนเสียงข้างมาก
ในปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการ ธพส. รวมทัง้ สิน้ 16 ครัง้ โดยคณะกรรมการ ธพส. มีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่องค์กรในเรื่องเพื่อพิจารณา และเรื่องเพื่อทราบ ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินและไม่เกี่ยวข้อง
กับการเงินอย่างสม่ำเสมอ
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ธพส. จะทำหน้าที่สนับสนุนการประชุมคณะกรรมการ ธพส. โดยจัดส่งหนังสือเชิญประชุม
พร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้
กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ทีฝ่ า่ ยจัดการนำเสนอก่อนการประชุม
ทัง้ นี้ ในการประชุมทุกครัง้ กรรมการแต่ละท่านได้เสนอความเห็นอย่างเปิดเผยและเสรี มีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็น
ลายลักษณ์อักษรและจัดส่งให้กรรมการไม่เกิน 14 วัน นับจากวันประชุม จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะ
กรรมการบริษัท เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ รวมทั้งจัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) สำนักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

ค่าตอบแทน

1) ค่าตอบแทนของกรรมการ ธพส.
ธพส. ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง โดยได้รบั อนุมตั จิ ากที่
ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2557 เมือ่ วันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 ดังนี้
- ค่าตอบแทนรายเดือน กำหนดจ่ายเดือละ 10,000 บาท/คน โดยประธานกรรมการได้รบั เป็นสองเท่าของกรรมการบริษทั กรณี
ดำรงตำแหน่งไม่เต็มเดือนให้จา่ ยตามสัดส่วนระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
- เบีย้ ประชุม กำหนดจ่ายครัง้ ละ 10,000 บาท เฉพาะกรรมการทีม่ าประชุม ไม่เกิน 1 ครัง้ /เดือน
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ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ

ตำแหน่ง

14/16*
14/16
15/16
9/11
15/16
12/16
16/16
6/8
8/8
7/8
16/16
4/6
3/3

หมายเหตุ : ลำดับที่ 4 ลาออก เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 		
ลำดับที่ 8 ลาออก เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 		
ลำดับที่ 9 ลาออก เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 		
ลำดับที่ 10 ลาออก เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 		
ลำดับที่ 12 แต่งตั้ง เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557		
ลำดับที่ 13 แต่งตั้ง เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557		
* ประธานกรรมการแต่ละคณะ		

1. นายนริศ ชัยสูตร
2. นายประสิทธิ์ สืบชนะ
3. นายชาญณัฏฐ์ แก้วมณี
4. นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา
5. นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล
6. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล
7. นางศรีนิดา พรหมหิตาธร
8. นายโยธิน เนื่องจำนงค์
9. นายสุจิณ กระจ่างศรี
10. นายธนวัฒน์ อัมพุนันทน์
11. นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม
12. นายวิเชฐ ตันติวานิช
13.นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์

ชื่อ-สกุล

คณะกรรมการ ธพส.
(ประชุม 16 ครั้ง)

สรุปการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย

1/1

9/9*
12/12

3/3*
12/12
9/10

1/2

1/1

2/2 1/1*
3/4
4/4*

4/4

4/4*

4/4

2/2*

4/4*
1/1

4/4

1/1

2/2
1/1

2/2*
2/2
2/2

2/2*
1/1*

2/2*

2/2*

2/2*

1/1*

4/4*

คณะกรรมการบริหาร
(ประชุม 12 ครั้ง)
คณะกรรมการตรวจสอบ
(ประชุม 4 ครั้ง)
คณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน
(ประชุม 1 ครั้ง)
คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
(ประชุม 4 ครั้ง)
คณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี
(ประชุม 4 ครั้ง)
คณะกรรมการ ส่งเสริม
ความรับผิดชอบต่อสังคม
(ประชุม 4 ครั้ง)
คณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน
(ประชุม 1 ครั้ง)
คณะกรรมการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
(ประชุม 4 ครั้ง)
คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจ
(ประชุม 1 ครั้ง)
คณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบตั งิ านและพิจารณา
ค่าตอบแทนของกรรมการ
ผู้จัดการ (ประชุม 4 ครั้ง)
คณะกรรมการบริหาร
จัดการสารสนเทศและ
การสือ่ สาร (ประชุม 4 ครัง้ )

32
คณะอนุกรรมการพิจารณา
ปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ
ของ ธพส. (ประชุม 1 ครั้ง)

1/1

1/1

1/1
1/1*

1/1

1/1*

1/1

คณะกรรมการสอบสวน
(ประชุม 1 ครั้ง)
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2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ทีแ่ ต่งตัง้ โดยคณะกรรมการ ธพส. 
อนุกรรมการที่เป็นกรรมการ ธพส. กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งในอัตราเท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการ ธพส. ครั้งละ
10,000 บาท เฉพาะกรรมการที่มาประชุม รวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้ง/เดือน สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบให้
เหมาจ่ายเป็นรายเดือน เท่ากับเบีย้ ประชุมกรรมการ ธพส.
ทัง้ นี้ ประธานกรรมการ ธพส. และประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้รบั เบีย้ ประชุมสูงกว่ากรรมการฯ ในอัตราร้อยละ 25
รองประธานกรรมการ ธพส. ได้รบั เบีย้ ประชุมสูงกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 12.5 ของเบีย้ ประชุม

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ ธพส.

คณะกรรมการ ธพส. มีการประเมินตนเองใน 2 รูปแบบ คือ การประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment) และการประเมิน
ผลคณะกรรมการ (Board Evaluation) ในปี 2557 คณะกรรมการ ธพส. ได้ทำการประเมินตนเอง 1 ครัง้ ดังนี้
- การประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment) มีหัวข้อในการประเมิน 4 หัวข้อ 24 คำถาม ได้แก่ การประเมินด้าน
กลยุทธ์ ค่านิยมและความเป็นอิสระ ความสามารถและทักษะ และพฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ซึ่งผลการประเมิน
ในภาพรวม 4 หัวข้อ มีคะแนนเฉลีย่ ร้อยละ 92.74 อยูใ่ นเกณฑ์ประสิทธิภาพดีเยีย่ ม
- การประเมินผลคณะกรรมการ (Board Evaluation) มีหวั ข้อในการประเมิน 4 หัวข้อ 27 คำถาม ได้แก่ การประเมินโครงสร้าง
การประเมินด้านสมาชิกภาพ การประเมินด้านกระบวนการทำงาน และความสัมพันธ์กบั ฝ่ายจัดการ ซึง่ ผลการประเมินในภาพรวม 4
หัวข้อ มีคะแนนเฉลีย่ ร้อยละ 92.91 อยูใ่ นเกณฑ์ประสิทธิภาพดีเยีย่ ม
คณะกรรมการ ธพส. ได้อภิปรายผลการประเมินตนเองร่วมกันแล้ว เห็นควรรักษามาตรฐานการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้อยูใ่ นระดับทีด่ ี
ยิง่ ขึน้ ไป โดยใช้ดลุ ยพินจิ ในการพิจารณาเรือ่ งต่างๆ อย่างถูกต้องโปร่งใส และให้ขอ้ เสนอแนะทีเ่ ป็นประโยชน์ ร่วมแก้ปญ
ั หาในเรือ่ งที่
ติดขัด พร้อมทัง้ กำหนดแนวทางการดำเนินการ

การส่งเสริมความรูค้ วามสามารถของกรรมการ ธพส.

ธพส. ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาความรูข้ องคณะกรรมการ โดยจัดให้เข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันที่
มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ ตามความประสงค์ของกรรมการแต่ละท่าน เช่น การอบรมหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนของสถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI) การอบรม
หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หลักสูตร The Role of the Chairman Program (RCP) หลักสูตร Role of the
Compensation Committee หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
(IOD) ฯลฯ รวมถึงการเข้าร่วมสัมมนาทีส่ ถาบันต่างๆ จัดขึน้ นอกจากนีย้ งั ได้จดั กิจกรรมการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และการศึกษาดูงาน
โครงการต่างๆ ของ ธพส. เพือ่ เสริมสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับภารกิจของบริษทั ให้แก่คณะกรรมการ
ในปี 2557 ได้ให้ความสำคัญในการศึกษาดูงานโครงการสำคัญๆ เพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับโครงการใหม่ จึงได้จัดไป
ศึ ก ษาดู ง านการพัฒ นาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ประเทศมาเลเซี ย และสิ ง คโปร์ ระหว่า งวั น ที่ 12-16 มิ ถุ น ายน 2557 โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ เพิม่ พูนความรูแ้ ละวิสยั ทัศน์ของคณะกรรมการ เพือ่ นำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทีร่ าชพัสดุ และการบริหารจัดการ
ศูนย์ราชการ มีกรรมการร่วมเดินทาง 6 คน นอกจากนีย้ งั มีการอบรม การพัฒนาคุณภาพการบริหารความเสีย่ ง เมือ่ วันที่ 17 ธันวาคม 2557
มีกรรมการเข้าร่วมอบรม 6 คน

การปฐมนิเทศกรรมการ (Directors Orientation)

ในปี 2557 คณะกรรมการ ธพส. มีมติแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีล่ าออก 2 ครัง้
- เมือ่ วันที่ 13 สิงหาคม 2557 แต่งตัง้ นายวิเชฐ ตันติวานิช เป็นกรรมการ ธพส. แทนนายสุจณ
ิ กระจ่างศรี
- เมือ่ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 แต่งตัง้ นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์ เป็นกรรมการ ธพส. แทนนางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา
ธพส. โดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (Directors Orientation) เพื่อนำเสนอ
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับกรรมการใหม่ ในการประชุมคณะกรรมการ ธพส. ครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันพุธที่ 10 กันยายน 2557 และ
ครัง้ ที่ 12/2557 เมือ่ วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2557 โดยนำเสนอภาพรวมของธุรกิจการดำเนินงาน ความเป็นมา วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และ
โครงสร้างองค์กรของ ธพส. รวมทัง้ บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานระหว่าง ธพส. กับกระทรวงการคลัง ตลอดจนบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ผลประโยชน์ตอบแทนของกรรมการ พร้อมทั้งจัดส่ง
เอกสารข้อมูลเกีย่ วข้องสำหรับกรรมการใหม่ ได้แก่ คูม่ อื กรรมการ รายงานประจำปี แบบแสดงรายการทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ เพือ่ ยืน่ ต่อ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพือ่ เตรียมความพร้อมในการปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการ พร้อมกันนีไ้ ด้มกี ารจัดให้
กรรมการเยีย่ มชมอาคารต่างๆ ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
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นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมายถึง การหาผลประโยชน์สว่ นตัวหรือเอือ้ ให้พวกพ้องหรือบุคคลอืน่ ได้รบั ประโยชน์แล้วทำให้
องค์กรเสียประโยชน์ทคี่ วรได้
ธพส. ได้กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อป้องกันการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนกับบริษัท (Conflicts of Interest) เพื่อ
ป้องกันกิจกรรมที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กิจกรรมที่ผิดกฎหมายและไม่เหมาะสม หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับตนเอง
ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท รวมถึงการไม่ประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจใดที่เป็นการแข่งขันกับ
บริษทั ทัง้ ในส่วนของคณะกรรมการ ธพส. ผูบ้ ริหาร พนักงานและลูกจ้าง โดยกำหนดนโยบายเกีย่ วกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บนหลักการทีว่ า่ การตัดสินใจใดๆ ของบุคลากรทุกระดับ จะต้องทำเพือ่ ผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั
(1) คณะกรรมการ ธพส. กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันของผลประโยชน์ก่อนเข้ารับตำแหน่ง และ
ยึดถือปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ที่ขัดกัน โดยในการประชุมคณะกรรมการ ธพส. หากในวาระใดที่มีกรรมการ
เกีย่ วข้องหรือมีสว่ นได้เสีย กรรมการผูน้ นั้ ต้องแจ้งต่อทีป่ ระชุม เพือ่ ของดออกเสียงหรือขอไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนัน้ ๆ
(2) ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ธพส. ได้จัดทำคู่มือว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อพัฒนาระบบการทำงาน
ด้านการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในองค์กรให้มปี ระสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานและสอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแล
กิจการทีด่ ี และใช้เป็นแนวทางในการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยให้ผบู้ ริหารและพนักงานทุกคนจัดทำรายงานการเปิดเผย
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจำทุกปี และรวบรวมรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตอ่ กรรมการผูจ้ ดั การ
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หมายถึง การทำรายการหรือธุรกรรมระหว่าง ธพส. กับบริษทั จดทะเบียนหรือองค์กร ภาครัฐและเอกชนที่
ธพส. ถือหุ้นร้อยละ 10 กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ได้แก่ กรรมการ ธพส. ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบริษัทหรือ
นิตบิ คุ คลทีบ่ คุ คลดังกล่าวถือหุน้ หรือเป็นผูม้ อี ำนาจควบคุมกำหนดนโยบายหรือการดำเนินงานของบริษทั อย่างมีนยั สำคัญ
สำหรับปี 2557 มีกรรมการ ธพส. จำนวน 2 คน และผูบ้ ริหาร ธพส. จำนวน 1 คน เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษทั ดีเอดี
เอสพีวี จำกัด
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
ธพส. ได้ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบข้อมูลในด้านต่างๆ ที่ถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส
ทั่วถึง และทันเวลาผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
ทั้ ง นี้ ที่ ผ่ า นมา ธพส. ได้ น ำเสนอข้ อ มู ล ในด้ า นต่ า งๆ ผ่ า นช่ อ งทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ทางเว็ บ ไซต์ www.dad.co.th,
www.governmentcomplex.com, Facebook, ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center 02 142 2233) และทางสือ่ Digital signage
ทางสือ่ สิง่ พิมพ์/สือ่ สาธารณะ และรายงานประจำปีของบริษทั
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การกำกับดูแล
กิจการทีด่ ี

ธพส. ได้มีการเริ่มดำเนินการจัดทำนโยบายในการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานภาครัฐและมีความ
เป็นสากล ซึ่งได้มีการแจ้งให้บุคลากรรับทราบและยึดถือเป็น
แนวทางในการนำไปปฏิ บั ติ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม เพื่ อ ให้ ธพส.
สามารถดำเนินงานในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และสามารถสร้างความเชือ่ มัน่ ให้แก่ผมู้ สี ว่ นได้เสีย
นโยบายการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี
การกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือ Corporate Governance
(CG) หมายถึง การกำหนด หลักการ กติกา และกลไกที่มีระบบ
การกำกั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี และเหมาะสม ซึ่ ง รวมถึ ง การจั ด
โครงสร้างระบบการบริหาร กระบวนการทำงาน โดยเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ
ผูถ้ อื หุน้ โดยคำนึงถึงประโยชน์สงู สุดขององค์กร โดยนโยบายการ
กำกับดูแลกิจการทีด่ ขี อง ธพส. มีหลักการสำคัญดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการบริษทั และบุคลากร ธพส. มุง่ มัน่ ทีจ่ ะนำ
เอาหลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี อั น เป็ น มาตรฐาน
สากลทั้ง 7 ประการมาใช้ในการดำเนินงาน คือ
		 1.1 Accountability ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ
และผลการปฏิบตั หิ น้าที่
		 1.2 Responsibility ความสำนึกในหน้าทีด่ ว้ ยขีดความ
สามารถและประสิทธิภาพทีเ่ พียงพอ
		 1.3 Equitable Treatment การปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย
อย่างเท่าเทียมโดยสุจริต และจะต้องพิจารณาให้เกิดความเท่าเทียม
กัน เช่น การจัดซือ้ จัดจ้าง ต้องให้ ทุกคนได้รบั ความยุตธิ รรมและ
เท่าเทียมกัน หากมีการร้องเรียนต้องมีคำอธิบายได้
		 1.4 Transparency ความโปร่งใส ซึง่ ประกอบด้วย
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			 - ความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจ
สอบได้
			 - การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส (Transparency of
Information Disclosure) คือ มีการแสดงผลประกอบการอย่าง
โปร่งใสแก่ผทู้ เี่ กีย่ วข้องทุกฝ่าย
		 1.5 Value Creation การสร้างมูลค่าเพิม่ แก่กจิ การใน
ระยะสั้นและระยะยาว โดยการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มมูลค่าใดๆ
นัน้ จะต้องเป็นการเพิม่ ความสามารถในทุกด้านเพือ่ การแข่งขัน
		 1.6 Ethics การส่งเสริมพัฒนาการกำกับดูแล และ
จรรยาบรรณทีด่ ใี นการประกอบธุรกิจ
		 1.7 Participation การมีส่วนร่วม เป็นการส่งเสริมให้
เกิดการกระจายโอกาสแก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการใดๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของ
ชุมชนหรือท้องถิน่ 	
2. คณะกรรมการบริษัท และบุคลากร ธพส. จะปฏิบัติ
หน้าทีด่ ว้ ยความทุม่ เทรับผิดชอบด้วยความสุจริต
3. คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำหนด
นโยบายและแผนงานที่สำคัญของ ธพส. โดยต้องพิจารณาถึง
ความเสีย่ ง เพือ่ วางแนวทางการบริหารจัดการทีม่ คี วามเหมาะสม
4. คณะกรรมการบริษัทจะต้องเป็นแบบอย่าง ในเรื่อง
จริยธรรมและการปฏิบัติงานตามแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดี
ของ ธพส.
5. คณะกรรมการบริษทั อาจแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย
ตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณากลั่นกรอง งานที่มีความ
สำคัญอย่างรอบคอบ
6. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประเมินผลตนเอง
รายปี เพือ่ ใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะ
กรรมการ
7. จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของ ธพส. ตามที่
กฎหมายกำหนด และมีหน่วยงานประชาสัมพันธ์ รับผิดชอบเพือ่ ให้
ข้อมูลแก่ผมู้ สี ว่ นได้เสีย
8. มีระบบการคัดเลือกบุคลากร ธพส.อย่าง เหมาะสมและ
มีกระบวนการสรรหาทีโ่ ปร่งใสและเป็นธรรม
วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้ บริษทั ธนารักษ์พฒ
ั นาสินทรัพย์ จำกัด เป็นองค์กร
ทีม่ กี ารกำกับดูแลกิจการทีด่ ี มีการดำเนินงานอย่างมีคณ
ุ ภาพและ
มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีภาพลักษณ์ที่ดี เป็นที่ยอมรับและเชื่อ
ถือของสาธารณชนทัว่ ไป
เป้าหมาย
1. มีแนวทางปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจนสำหรับส่งเสริมการกำกับดูแล
กิจการและธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในองค์กรและ สามารถนำไป
ปฏิบตั ิ และติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

2. มีแนวทางในการตรวจสอบการกำกับดูแลกิจการใน
การปฏิบตั งิ านด้านต่างๆ
3. เพือ่ สร้างการยอมรับ ความน่าเชือ่ ถือ ความมัน่ ใจ และ
ศรัทธาในองค์กร
วิธปี ฏิบตั ใิ นการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี ของ ธพส. 
แบ่งความรับผิดชอบของ ธพส. ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียออกเป็น
4 ด้าน ได้แก่
ด้านสังคม และสิง่ แวดล้อม
มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมที่ดี เพื่อ
สร้างชุมชน สังคมให้เข้มแข็ง และรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมมิให้
เกิดผลกระทบในทางลบจากการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบ
กลยุทธ์	
		 1. ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมที่ มี ส่ ว นสร้ า งสรรค์ สั ง คมและ
สิง่ แวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ
		 2. ปลู ก ฝั ง จิ ต สำนึ ก ของความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
ให้เกิดขึน้ ในหมูพ่ นักงาน ธพส.ทุกระดับอย่างต่อเนือ่ งและจริงจัง
	
ด้านผูร้ บั บริการ และลูกค้า
มุ่งสร้างจิตสำนึกในหน้าที่ และปฏิบัติต่อผู้รับบริการและ
ลู ก ค้ า ด้ ว ยการให้ บ ริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพได้ ม าตรฐาน รวดเร็ ว
สามารถตอบสนองผูร้ บั บริการได้ตรงกับความต้องการ
กลยุทธ์	
		 1. ให้ บ ริ ก ารได้ ต ามมาตรฐาน และรั ก ษาไว้ ซึ่ ง
คุณภาพการบริการให้ได้มาตรฐานตลอดเวลา อย่างเสมอภาค
และรวดเร็ว
		 2. จัดช่องทางเพื่อให้ผู้รับบริการและลูกค้าสามารถ
ร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการบริการได้อย่าง
สะดวก และมีการดำเนินการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
		 3. เสริมสร้างความผูกพันทีด่ กี บั ผูเ้ ช่า
ด้านองค์กร
มี ก ระบวนการงาน และระบบบริ ห ารจั ด การที่ ดี มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ และให้
ความสำคัญต่อการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร เพื่อ
ป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในการดำเนินงาน
กลยุทธ์	
		 1. ส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ขององค์กร
เพือ่ ให้บคุ ลากรของ ธพส.สามารถนำไปปฏิบตั ไิ ด้
		 2. สร้างความโปร่งใสของการบริหารจัดการโดยการ
เปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงาน
ด้านพนักงาน ธพส.
ส่ ง เสริ ม ความก้ า วหน้ า ในอาชี พ ให้ แ ก่ พ นั ก งาน ธพส.
ตามหลัก ความรู้ ความสามารถ อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค

มุง่ สร้างค่านิยมการทำงานให้มคี วามขยัน ร่วมแรงร่วมใจทำงาน
เป็นทีม สำนึกในหน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน
และมีคณ
ุ ภาพชีวติ การทำงานทีด่ ี
กลยุทธ์	
		 1. จัดให้มกี จิ กรรมเพือ่ พัฒนาความรู้ ความสามารถ
ของพนักงานโดยให้โอกาสพัฒนาอย่างทัว่ ถึงและสม่ำเสมอ
2. จั ด ให้ มี ก ารดู แ ลด้ า นชี ว อนามั ย และสภาพ
แวดล้อมในการทำงานทีด่ แี ก่พนักงาน
หลักปฏิบตั ิ เกีย่ วกับคูม่ อื วิธปี ฏิบตั ใิ นการกำกับดูแล
กิจการทีด่ แี ละจรรยาบรรณ
		 1. บุคลากร ธพส. ต้องศึกษาและทำความเข้าใจ
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของ ธพส. อย่าง
ละเอียดและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และถือเป็นวินัยในการ
ปฏิบัติงาน ผู้ละเว้นย่อมถูกสอบสวนและลงโทษทางวินัยตาม
ความเหมาะสม
		 2. บุ ค ลากร ธพส. บางส่ ว นที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต าม
จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ โดยเฉพาะวิศวกร นักบัญชี
นักกฎหมาย ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประมวลจริยธรรมที่แต่ละ
วิ ช าชี พ กำหนดอย่ า งเคร่ ง ครั ด และให้ ถื อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
จรรยาบรรณของ ธพส. ด้วย
		 3. บุคลากร ธพส. จะร่วมกันสอดส่อง ดูแลการปฏิบตั ิ
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณ และเปิด
โอกาสให้บคุ ลากร ธพส. ทุกคน ร้องเรียนเมือ่ พบว่ามีพฤติกรรม
ทีไ่ ม่เหมาะสมหรือขัดต่อจรรยาบรรณ
		 4. ธพส. ให้คำมัน่ สัญญาว่าจะรับฟังทุกข้อร้องเรียน
อย่างเสมอภาค โปร่งใส และเอาใจใส่ รวมทัง้ ให้ความเป็นธรรม
แก่ทุกฝ่าย ชื่อผู้ร้องเรียนจะถูกปิดเป็นความลับและจะได้รับ
ความคุ้มครองไม่ให้ถูกกลั่นแกล้งในระหว่างที่ ธพส.ดำเนินการ
สอบสวนและภายหลังการสอบสวน
ทั้งนี้ ธพส. ได้มีการดำเนินการในการจัดให้บุคลากร
ของบริษทั ฯเข้ารับการอบรมในหลักสูตร “อบรมวิธปี ฏิบตั ใิ นการ
กำกับดูแลกิจการทีด่ เี พือ่ ลดความเสีย่ งกิจการ” เพือ่ ให้บคุ ลากร
ได้ทราบหลักในการนำวิธีปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ไปปฏิบัติ เพื่อจะได้สามารถนำมาปรับใช้กับการปฏิบัติงาน
และส่งเสริมพัฒนาการกำกับดูแล และจรรยาบรรณที่ดีในการ
ประกอบธุรกิจ อันเป็นหลักสำคัญประการหนึง่ ของ สคร.
	
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี ได้มกี ำกับให้ ธพส.
จัดทำหลักเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือบุคลากรของ ธพส. ทีต่ อ้ งหา
คดี อ าญาเนื่ อ งจากการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ตามที่ ส ำนั ก งานคณะ
กรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้มนี โยบายขอความร่วมมือ
ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่าง การดำเนินการยกร่างระเบียบและ
กำหนดหลักเกณฑ์
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TEAM คณะผู้บริหารบริษัท
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1. นางเบญจวรรณ มังคละวิรัช
2. นางจิรสา วงศ์ธรรมสรณ์
3. นายฉัตรวิชญ์ เสริมดำรงศักดิ์
4. นายเกรียงไกร อินพรวิจิตร
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TEAM คณะผู้บริหารบริษัท
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5. นายสุรชัย สกุลเตชะธนา
6. นายวรชัย ตั้งคุณาภรณ์
7. นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์
8. นายไพบูลย์ พลประจักษ์
9. นางสาวมลฤดี ชุติมาสกุล
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Management

TEAM คณะผู้บริหารบริษัท
1. นางเบญจวรรณ มังคละวิรัช

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบัญชีและการเงิน

ประวัติการศึกษา
• บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. นางจิรสา วงศ์ธรรมสรณ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายนโยบายและกลยุทธ์

ประวัติการศึกษา
• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยสยาม

3. นายฉัตรวิชญ์ เสริมดำรงศักดิ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ประวัติการศึกษา
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6. นายวรชัย ตั้งคุณาภรณ์

ผู้อำนวยการ ฝ่ายควบคุมระบบอาคาร

ประวัติการศึกษา
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7. นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์
ผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร

ประวัติการศึกษา
• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
The Executive Management Academy, UCLA
• บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยรังสิต

ประวัติการศึกษา
• เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ)
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

8. นายไพบูลย์ พลประจักษ์

4. นายเกรียงไกร อินพรวิจิตร

9. นางสาวมลฤดี ชุติมาสกุล

ประวัติการศึกษา
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการเงิน
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
• บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
และการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการศึกษา
• บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ , CPA

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบริหารงานสนับสนุน
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5. นายสุรชัย สกุลเตชะธนา

ผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมาย

ประวัติการศึกษา
• นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมาย
แห่งเนติบัณฑิตยสภา
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน ปี 2557
โครงการบูรณาการสูค่ วามยัง่ ยืนด้านอืน่ ๆ
- บ้านธนารักษ์
- ด้านบริหารจัดการพืน้ ทีพ
่ าณิชยกรรม
- โครงการในอนาคต
เทคโนโลยีการบริหารจัดการ
ด้านอาคารและสถานที่
- ควบคุมระบบอาคาร
- รักษาความปลอดภัย
- รักษาความสะอาด
- ด้านจราจร
- ตรวจสอบอาคาร
- สวนและภูมทิ ศั น์

การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการ
ด้านบริการและข้อมูลข่าวสาร
- Information Counter & Call Center
- ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ก้าวไปพร้อมจิตอาสา
ร่วมพัฒนาคุณภาพสังคม (CSR)
กิจกรรมสูค่ วามยัง่ ยืนด้านอืน่ ๆ

การเพิม่ ประสิทธิภาพวิทยาการจัดการ
ด้านชีวอนามัยและสิง่ แวดล้อม
- ตรวจวัดคุณภาพอากาศ
- กำจัดสัตว์และแมลงรบกวน
- ซ้อมอพยพ
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Committed
to Deliver
Clients’ Trust

ยกระดับการพัฒนา

คุณภาพและบริการ
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โครงการบูรณาการ
สูค่ วามยัง่ ยืนด้านอืน่ ๆ

โครงการบ้านธนารักษ์

	
บริ ษั ท ธนารั ก ษ์ พั ฒ นาสิ น ทรั พ ย์ จำกั ด บริ ห ารและ
ดำเนินการก่อสร้าง ได้ดำเนินการใน 4 จังหวัด จำนวน 964 หน่วย
ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต จำนวน 156 หน่วย เชียงใหม่ จำนวน 140 หน่วย
สุพรรณบุรี จำนวน 44 หน่วย นนทบุรี จำนวน 624 หน่วย
โครงการบ้านธนารักษ์จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสุพรรณบุรี
และจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ปิ ด โครงการแล้ ว ในปี 2557 คงเหลื อ
โครงการบ้านธนารักษ์จงั หวัดนนทบุรี ซึง่ อยูใ่ นขัน้ ตอนการส่งมอบ
ห้องให้แก่ผไู้ ด้รบั สิทธิ
ทีต่ งั้ ศาลพระพรหมประจำโครงการ

43

โครงการบ้านธนารักษ์จงั หวัดนนทบุรี
		 ตัง้ อยูบ่ นทีด่ นิ ราชพัสดุแปลงที่ นบ.371, 381 และ 391
ด้านหลังศูนย์ราชการนนทบุรี ถนนรัตนาธิเศร์ ตำบลบางกระสอ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่ประมาณ 24 ไร่ อาคารพัก
อาศัยรวม 8 ชั้น จำนวน 8 หลัง รวม 624 หน่วย พร้อมระบบ
สาธารณูปโภค ปัจจุบันก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยและมีผู้จองสิทธิ
ครบแล้ว ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2557 ส่งมอบห้องแล้ว จำนวน
291 หน่วย คงเหลือ 333 หน่วย
		 โครงบ้านธนารักษ์จังหวัดนนทบุรีปัจจุบันมีผู้อาศัยแล้ว
อยูร่ ะหว่างการส่งมอบห้องให้แก่ผไู้ ด้รบั สิทธิ

อาคาร 4 5 และอาคาร 6

อาคาร 1-3

อาคาร 7และอาคาร 8

งานด้านบริหารจัดการพืน้ ทีพ
่ าณิชยกรรม

	
การบริหารจัดการพื้นที่พาณิชย์ภายในศูนย์ราชการฯ ได้
จัดเตรียมพืน้ ทีพ่ าณิชย์ไว้สำหรับบริการ และอำนวยความสะดวก
ต่างๆ แก่ข้าราชการและผู้มาติดต่อหน่วยงานราชการภายใน
ศูนย์ราชการฯ คือ ศูนย์อาหาร ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านเครือ่ งดืม่
ร้านค้าย่อย ธนาคารและสถานพยาบาล โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1. อาคารราชบุรดี เิ รกฤทธิ์
พืน้ ทีพ่ าณิชยกรรมตัง้ อยูบ่ ริเวณชัน้ 1 อาคารราชบุรดี เิ รกฤทธิ์
ขนาดพืน้ ทีร่ วมทัง้ หมด 8,974 ตารางเมตร ประกอบไปด้วย
1.1 ศูนย์อาหาร
จำนวน
1
ศูนย์
1.2 ร้านค้า
จำนวน
2
ร้าน
1.3 ร้านสะดวกซือ้
จำนวน
1
ร้าน
1.4 ร้านค้าย่อย
จำนวน 14
ร้าน
1.5 ธนาคาร
จำนวน
3
ธนาคาร
1.6 สำนักงานหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ จำนวน
9 หน่วยงาน
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2. อาคารรัฐประศาสนภักดี
พืน้ ทีพ่ าณิชยกรรมตัง้ อยูบ่ ริเวณชัน้ 1 อาคารรัฐประศาสนภักดี
ขนาดพืน้ ทีร่ วมทัง้ หมด 14,170 ตารางเมตร ประกอบไปด้วย
1.1 ศูนย์อาหาร
จำนวน
2 ศูนย์
1.2 ร้านค้า
จำนวน
35 ร้าน
1.3 ร้านอาหาร
จำนวน
5 ร้าน
1.4 ร้านเครือ่ งดืม่
จำนวน
15 ร้าน
1.5 ร้านค้าย่อย
จำนวน
104 ร้าน
1.6 ธนาคาร
จำนวน
11 ธนาคาร
1.7 สถานพยาบาล
จำนวน
1 แห่ง
1.8 สำนักงานหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ จำนวน
4 หน่วยงาน
3.  อาคารศูนย์ประชุมและโรงแรม
ศูนย์ประชุมวายุภกั ษ์ ประกอบด้วย 2 อาคาร
3.1 อาคารทรงกลม ตั้งอยู่บนสวนน้ำ มีห้องประชุม
แบบออดิทอเรียม 250 ที่นั่ง และโถงต้อนรับที่ ชั้น 1 ล้อมด้วย
ผนังกระจกมองเห็นวิวสวยงามโดยรอบ

3.2 อาคารทรงเหลีย่ ม อยูต่ ดิ กับอาคารโรงแรม มีทางเดิน
เชื่อมระหว่างอาคาร เพื่อให้ความสะดวกสบายกับแขกผู้มาใช้
บริการทั้ง 2 ส่วน อาคารทรงเหลี่ยมเป็นอาคารสูง 5 ชั้น มีพื้นที่
มากกว่า 27,000 ตารางเมตร ประกอบด้วยห้องประชุมจำนวน
24 ห้อง สามารถรองรับการประชุมสัมมนาได้ถงึ 2,000 คน และ
3,000 คน สำหรับงานเลี้ยงค็อกเทล ห้องวายุภักษ์ ซึ่งเป็นห้อง
ใหญ่ขนาด 1,740 ตารางเมตร สูง 9.30 เมตร และห้องประชุม
มีขนาดตัง้ แต่ 212 – 537 ตารางเมตร สูง 4.50 – 6.30 เมตร ใน
ห้องประชุมย่อย พร้อมด้วยโสตทัศนูปกรณ์และระบบแสงเสียงที่
ทันสมัยได้มาตราฐาน
นอกจากนี้ ภายในอาคารรัฐประศาสนภักดี ซึง่ เป็นอาคาร
ทีต่ งั้ ของสำนักงานของหน่วยงานราชการ ยังมีอกี 17 ห้องประชุม
ไว้ให้บริการ
4. อาคารจอดรถของอาคารรัฐประศาสนภักดี
พื้นที่พาณิชยกรรมตั้งอยู่บริเวณชั้น 1– 5 อาคารจอดรถ
ของอาคารรั ฐ ประศาสนภั ก ดี ขนาดพื้ น ที่ ร วมทั้ ง หมด 2,289
ตารางเมตร ประกอบไปด้วย ร้านค้า จำนวน 2 ร้าน สำนักงาน
หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ จำนวน 2 หน่วยงาน
รายได้อนื่ นอกเหนือจากพืน้ ทีพ
่ าณิชยกรรม
(1) พืน้ ทีล่ านอเนกประสงค์ ชัน้ 2 อาคารราชบุรดี เิ รกฤทธิ์
และอาคารรัฐประศาสนภักดี
ธพส. เปิดให้บริการพื้นที่ลานอเนกประสงค์แก่หน่วยงาน
ภายใน และหน่วยงานภายนอกศูนย์ราชการฯ โดย อาคารราชบุรี
ดิ เ รกฤทธิ์ มี พื้ น ที่ ป ระมาณ 4,324 ตารางเมตร และอาคาร
รัฐประศาสนภักดี มีพื้นที่ประมาณ 9,700 ตารางเมตร เพื่อจัด
กิ จ กรรมของหน่ ว ยงานต่ า งๆ อาทิ เ ช่ น งานนิ ท รรศการ งาน
กิจกรรมรณรงค์ งานครบรอบของหน่วยงานภายในและภายนอก
ศูนย์ราชการฯ
ในปี 2557 ทีผ่ า่ นมา มีหน่วยงานราชการและ ภาคเอกชน
เข้ า ใช้ พื้ น ที่ เช่ น กรมส่ ง เสริ ม การเกษตร สำนั ก งานพั ฒ นา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กรมการ
พัฒนาชุมชน กรมหม่อนไหม สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ
บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด สมาคม ZNA EAST
THAILAND CHAPTER บริษทั แอทแบงค็อก จำกัด เป็นต้น ทัง้ นี้
ในปี 2557 จะมีหน่วยงานราชการและภาคเอกชนเข้าใช้พื้นที่
จำนวนมากขึน้

เช่าใช้พนื้ ทีต่ ามพืน้ ที่ ที่ ธพส. กำหนด เพือ่ ประชาสัมพันธ์สนิ ค้า
อาทิเช่น โครงการบ้านจัดสรร ผู้ประกอบการจำหน่ายรถยนต์
ประกันชีวิต กิจกรรมROAD SHOW เป็นต้น ซึ่งมีพื้นที่เช่าใช้
ตัง้ แต่ขนาด 6 – 700 ตารางเมตร
ในปีที่ 2557 ที่ผ่านมา มีหน่วยงานราชการ และภาค
เอกชน เข้ า ใช้ พื้ น ที่ อาทิ เ ช่ น สำนั ก งานพัฒนาเศรษฐกิจจาก
ฐานชี ว ภาพ (องค์ ก รมหาชน), กองทุ น บำเหน็ จ บำนาญ
ข้ า ราชการ, บริ ษั ท วิ น เนอร์ กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์, บริษัท อีซูซุ
สยามซิตี้ จำกัด, บริษัท เบทาโกร ฟู้ดส์ จำกัด, บริษัท ลลิล
พร็อพเพอร์ตี้, บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน), บริษัท กฤษฎา
กลการ (ประเทศไทย), บริษทั โรงพยาบาลเอเซียคอสเมติก จำกัด,
บริษทั โตโยต้า บัสส์ จำกัด, บริษทั ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)
เป็นต้น ทั้งนี้ คาดว่าในปี 2558 จะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขอ
ใช้บริการพื้นที่รายวันเพิ่มขึ้น
(3) การบริ ห ารจั ด การสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ประเภทสื่ อ
ทัว่ ไป (Non Electronic Advertising l Media)
3.1 สือ่ โฆษณาสติก๊ เกอร์ (Sticker Wraps)
		 - ติดตัง้ บนประตูทางเข้าลิฟต์ (Lift Door Wrap)
- ติ ด ตั้ ง บนโต๊ ะ อาหารภายในศู น ย์ อ าหาร (Table
Wrap)
		 ในปี 2557 มีผู้ขอใช้พื้นที่เพื่อการโฆษณาบริการและ
สิ น ค้ า ได้ แ ก่ ธนาคารกรุ ง ไทย จำกั ด (มหาชน) ที่ติดตั้งสื่อ
ประชาสัมพันธ์โดยมีการทำสัญญาเช่าใช้พื้นที่ดังกล่าวจนถึงปี
2559
(4) การบริหารจัดการสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์
ประเภทอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Media)
ธพส. เปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาดำเนินการลงทุนติดตัง้
อุปกรณ์และบริหารจัดการสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านจอ LCD และ
LED โดยแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนให้กับ ธพส. โดย มีบริษัท
อควา แอด จำกัด (มหาชน) เป็นผูร้ บั สิทธิในการบริหารจัดการ
สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ประเภทอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ภายในศูนย์ราชการฯ

(2) การบริการพืน้ ทีเ่ ช่ารายวัน บริเวณ ชัน้ 1 อาคารราชบุรี
ดิเรกฤทธิ์ และอาคารรัฐประศาสนภักดี
นอกจากพื้ น ที่ พ าณิ ช ย์ ที่ เ ปิ ด ให้ ผู้ ป ระกอบการร้ า นค้ า
เปิดดำเนินการ ธพส. ยังเปิดพื้นที่ว่างโดยรอบทางเดิน ชั้น 1
ให้แก่หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกศูนย์ราชการฯ
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(ภาพจำลองโครงการ ภายหลังก่อสร้างเสร็จ)

โครงการในอนาคต
1. โครงการก่อสร้างอาคารทีท่ ำการศาลปกครองสูงสุด
รายละเอียด ข้อมูลอาคาร
โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองสูงสุด มี
แนวคิดการออกแบบอาคารให้มีความสอดคล้องกับอาคารเดิม
ประกอบด้วย 2 อาคาร คือ อาคารสำนักงานมีความสูง 10 ชั้น
และมีชนั้ ใต้ดนิ 2 ชัน้ มี ทางเชือ่ มระหว่างอาคารหลังปัจจุบนั กับ
อาคารหลังใหม่ซึ่งอยู่บริเวณชั้นใต้ดิน และอาคารวิศวกรรม
ระบบ โดยออกแบบเป็นอาคารตามหลักการประหยัดพลังงาน
และเน้นประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก มีความสง่างาม รูปแบบ
เหมาะสมเป็ น อาคารด้ า นความยุ ติ ธ รรม ทั น สมั ย ซึ่ ง อาคาร
สำนั ก งาน 10 ชั้ น มี พื้ น ที่ ก่ อ สร้ า งประมาณ 85,175 ตร.ม.
ประกอบด้ ว ย พื้ น ที่ ท ำงาน 43,633 ตร.ม. พื้ น ที่ ส่ ว นกลาง
24,515 ตร.ม. และพื้ น ที่ จ อดรถ 17,027 ตร.ม.จอดรถได้
ประมาณ 500 คั น อาคารวิ ศ วกรรมระบบ มี พื้ น ที่ ก่ อ สร้ า ง
ประมาณ 2,905 ตรม. รวมพืน้ ทีก่ อ่ สร้าง 2 อาคาร 88,080 ตร.ม.
กรอบวงเงินลงทุนโครงการ 4,052.62 ล้านบาท
ความคืบหน้าโครงการ
การประชุมคณะกรรมการ ธพส. ครัง้ ที่ 20/2556 เมือ่ วันที่
11 ธันวาคม 2556 มีมติอนุมัติให้ ธพส. เป็นผู้ก่อสร้างโครงการ
ตามกรอบวงเงินลงทุนทีฝ่ า่ ยจัดการนำเสนอ และระดมทุนโดยวิธี
การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ หรือระดมทุนโดยใช้เครื่องมือ
ทางการเงินอืน่ ได้ หากเป็นประโยชน์มากกว่า ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่าง
ดำเนินการขออนุมตั จิ ดั ทำโครงการกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
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2. โครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ ว่ นขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
รายละเอียด ข้อมูลอาคาร
โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า พื้ น ที่ ส่ ว น ข ย า ย ศู น ย์ ร า ช ก า ร
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มีแนวคิดการ
ออกแบบเป็น 2 แนวทาง แนวทางที่ 1 พัฒนาโครงการบนที่ดิน
ราชพั ส ดุ เ นื้ อ ที่ ป ระมาณ 81 ไร่ พั ฒ นาเป็ น อาคารสำนั ก งาน
ประหยัดพลังงานเกรด A สำหรับข้าราชการ (อาคารซี) พืน้ ทีก่ อ่ สร้าง
โดยรวมประมาณ 666,300 ตร.ม. เป็นพื้นที่สำนักงานให้เช่า
ประมาณ 400,000 ตร.ม. จอถรถได้ประมาณ 4,600 คัน ลักษณะ
รูปทรงภายนอกเช่นเดียวกับอาคารบี ในปัจจุบัน แนวทางที่ 2
พัฒนาโครงการบนที่ดินราชพัสดุเนื้อที่ประมาณ 40 ไร่ พัฒนา
เป็นอาคารสำนักงานประหยัดพลังงานเกรด A สำหรับข้าราชการ
(อาคารซี) พื้นที่ก่อสร้างโดยรวมประมาณ 333,200 ตร.ม. เป็น
พื้ น ที่ ส ำนั ก งานให้ เ ช่ า ประมาณ 200,000 ตร.ม. จอถรถได้
ประมาณ 2,400 คัน ลักษณะรูปทรงภายนอกเช่นเดียวกับอาคารบี
ในปัจจุบัน กรอบวงเงินลงทุนโครงการ 26,687.0 ล้านบาท และ
13,518.5 ล้านบาท ตามลำดับ
ความคืบหน้าโครงการ
การประชุมคณะกรรมการ ธพส. ครั้งที่ 14/2557 เมื่อวันที่ 12
พฤศจิกายน 2557 มีมติเห็นชอบผลการศึกษาความเป็นไปได้
โครงการฯ โดยระดมทุนโดยวิธกี ารแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
หรือระดมทุนโดยใช้เครือ่ งมือทางการเงินอืน่ ได้ หากเป็นประโยชน์
มากกว่า ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติจัดทำโครงการ
กับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

รูปจำลอง การพัฒนาโครงการ แนวทางที่ 2 : พื้นที่ให้เช่า 200,000 ตร.ม. โดยแบ่งเป็น Phase1,2
3. โครงการก่ อ สร้างเรือนจำและทัณฑสถานร่ว มกั บ กรม
ราชทัณฑ์
ความเป็นมาของโครงการ
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 31 สิงหาคม 2547
นายกรัฐมนตรีเสนอว่า ปัจจุบนั เรือนจำและทัณฑสถานต่างๆ ของ
กรมราชทัณฑ์หลายแห่งประสบปัญหาด้านต่างๆ ค่อนข้างมาก
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ปั ญ หาในด้ า นจำนวนนั ก โทษ ผู้ ต้ อ งขั ง มี
จำนวนมากในแต่ละเรือนจำ ทำให้สภาพความเป็นอยู่แออัด
ยัดเยียด เรือนจำหลายแห่งก่อสร้างมาเป็นเวลานาน พื้นที่รอบ
ข้างได้รับการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปมาก จนทำให้เรือนจำ
กลายเป็นสถานที่ที่ตั้งอยู่ในเขตชุมชน ซึ่งอาจไม่เหมาะสมและ
ทำให้ไม่สามารถขยายหรือปรับปรุงได้ง่าย นอกจากนี้ เรือนจำ
บางแห่งยังประสบปัญหาจากอุทกภัยบ่อยครั้ง ทำให้มีปัญหาใน
การควบคุมดูแลนักโทษ ผูต้ อ้ งขังอีกด้วย ในภาพรวมแม้วา่ ปัญหา
นั ก โทษ ผู้ ต้ อ งขั ง มี จ ำนวนมากเกิ น ศั ก ยภาพของเรื อ นจำจะ
ผ่อนคลายลง เนือ่ งจากนักโทษ ผูต้ อ้ งขังในข้อหายาเสพติดได้ถกู ส่ง
ไปบำบัดและฟื้นฟูตามนัยพระราชบัญญัติฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
พ.ศ. 2545 แต่กระทรวงยุติธรรม (กรมราชทัณฑ์) ควรพิจารณา
ปรับปรุงพัฒนาสภาพและที่ตั้งของเรือนจำและทัณฑสถานต่างๆ
ทัง้ หมดอย่างเป็นระบบ จึงขอให้กระทรวงยุตธิ รรม (กรมราชทัณฑ์)
รับไปดำเนินการจัดทำแผนแม่บทในการพัฒนาปรับปรุงเรือนจำ
และทัณฑสถานในสังกัดทั้งหมด โดยให้คำนึงถึงความจำเป็นใน
การรองรับภารกิจในด้านการฟื้นฟูและฝึกอาชีพนักโทษ ผู้ต้องขัง
ด้ ว ย และให้ น ำเสนอคณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาต่ อ ไป ซึ่ ง คณะ
รัฐมนตรีพจิ ารณาแล้ว ลงมติเห็นชอบตามทีน่ ายกรัฐมนตรีเสนอ

กระทรวงยุตธิ รรม กำหนดนโยบายให้กรมราชทัณฑ์ประสาน
งานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการพัฒนาปรับปรุง
เรือนจำและทัณฑสถาน เพือ่ ให้การควบคุมและแก้ไขพัฒนาพฤติ
นิสัยผู้ต้องขังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ โดยการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization)
ต่อมากรมราชทัณฑ์มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ร่วมกันระหว่าง
กรมราชทัณฑ์ และบริษทั ธนารักษ์พฒ
ั นาสินทรัพย์ จำกัด (คณะ
ทำงาน) เพื่อจัดทำแผนการก่อสร้างเรือนจำและทัณฑสถานด้วย
วิธีแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ตามคำสั่งกรมราชทัณฑ์ ที่
1269/2556 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2556
กระทรวงยุติธรรม หารือกับอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เมื่อวัน
11 ธันวาคม 2557 ให้พิจารณาการออกแบบเรือนจำใหม่ (แบบ
Cluster) คณะทำงานได้จดั ทำทางเลือกในการดำเนินการก่อสร้าง
เรือนจำและทัณฑสถาน 3 รูปแบบ รูปแบบที่ 1 ทางเลือกงบ
ประมาณก่อสร้าง 10,480 ล้านบาท เพือ่ ก่อสร้างเรือนจำรวม 10
แห่ง รูปแบบที่ 2 ทางเลือกงบประมาณก่อสร้าง 16,680 ล้านบาท
เพื่ อ ก่ อ สร้ า งเรื อ นจำรวม 14 แห่ ง รู ป แบบที่ 3 ทางเลื อ กงบ
ประมาณก่อสร้าง 24,180 ล้านบาท เพือ่ ก่อสร้างเรือนจำรวม 17 แห่ง
ความคืบหน้าโครงการ
ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติจัดทำโครงการกับหน่วย
งานทีเ่ กีย่ วข้อง
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เทคโนโลยีการบริหารจัดการ
ด้านอาคารและสถานที่

งานด้านควบคุมระบบอาคาร
ฝ่ายวิศวกรรมมีการบริหารจัดการ เพือ่ กำกับดูแล ควบคุม
ระบบอาคาร และบำรุงรักษา งานระบบไฟฟ้าและเครื่ อ งกล
ประกอบอาคาร เพื่ อให้เครื่องจักรและอุปกรณ์มีความพร้ อ ม
ใช้งาน เช่น ระบบไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าสือ่ สาร ระบบปรับอากาศ
ระบบจ่ า ยน้ ำ ประปาและสุขาภิบาล ระบบแจ้งเหตุเพลิ ง ไหม้
ระบบดับเพลิง ระบบขนส่งแนวดิง่ เป็นต้น

วิศวกรและช่างเทคนิค
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จั ด ให้ มี ก ารบำรุ ง รั ก ษาเชิ ง ป้ อ งกั น โดยมี การวางแผน
(Planning) การบำรุงรักษาเครือ่ งจักร (Equipment) และอาคาร
(Building) เพื่อที่จะให้สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพและ
ยืดอายุการใช้งานเครื่องจักรตลอดจนหลีกเลี่ยงความเสียหาย
เนื่องจากการหยุดเดินเครื่องจักรที่ไม่อยู่ในแผนการบำรุงรักษา
(Unplanned Maintenance) การบำรุงรักษาโดยทัว่ ไป เริม่ ตัง้ แต่
ทำความสะอาด การปรับแต่ง การหล่อลื่น การเปลี่ยนชิ้นส่วน
เล็กน้อย (Minor Component) เพือ่ ยืดอายุการใช้งานเครือ่ งจักร
และส่วนประกอบทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง โดยมีจดุ ประสงค์หลักเพือ่ ลดความ
เสียหายของเครื่องจักรให้น้อยที่สุด (Minimize Breakdowns)
หรือทำให้ “ความเสียหายเครื่องจักรหลักเป็นศูนย์” ซึ่งจะช่วยให้
ผูใ้ ช้อาคารใช้งานอาคารได้อย่างต่อเนือ่ งและปลอดภัย

การบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบขนส่งแนวดิ่ง
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การบำรุงรักษาเชิงป้องกันปั๊มส่งจ่ายน้ำเย็น
สำหรับระบบปรับอากาศ
ผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม (Environment Impacts)
การใช้งานอาคารย่อมจะเกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ตามมา อาคารศูนย์ราชการฯ มีระบบควบคุมระบบอาคารต่างๆ
เพื่ อ รองรั บ การใช้ ง านที่ เ หมาะสมและลดผลกระทบด้ า นสิ่ ง
แวดล้อมให้ได้มากทีส่ ดุ

ห้องควบคุมของระบบ BAS
การบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบส่งจ่ายไฟฟ้า
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ระบบบำบัดน้ำเสีย
ทีมงานวิศวกรรมและช่างเทคนิคได้บริหารและจัดการ
ภายใต้ แ นวคิ ด ที่ จ ะไม่ ป ล่ อ ยน้ ำ เสี ย ออกจากอาคาร (Zero
Discharge) ดังนั้นมีการควบคุมน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการอุปโภค
บริโภค จึงถูกส่งกลับมายังระบบบำบัดน้ำเสียรวมที่เป็นระบบ
ตะกอนเร่ง (Activate Sludge) ซึ่งมีระบบกรองและฆ่าเชื้อโรค
ควบคูอ่ ยูด่ ว้ ย น้ำเสียทีผ่ า่ นการบำบัดแล้วจะนำไปใช้ประโยชน์ตอ่
ไป ไม่ว่าจะเป็นการใช้รดน้ำต้นไม้หรือเติมลงสระน้ำรอบอาคาร
• ฝ่ายวิศวกรรมได้ใช้ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ BAS
(Building Automation System) และการควบคุมการใช้พลังงาน
ของอาคารด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Computer) ทีส่ ามารถใช้เป็น
เครือ่ งมือในการบริหาร การใช้งานระบบประกอบอาคารต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งระบบ BAS แต่ละอาคารสามารถแสดง
ผลของระบบต่างๆ ได้ดงั นี้ ระบบรักษาความปลอดภัย (Security
System), ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit Television
System, CCTV), ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และแจ้งเหตุฉุกเฉิน
(Fire Alarm System), ลิฟท์ (Lift), ระบบควบคุมแสงสว่างระยะ
ไกล(Two Wire Remote Control System), ระบบปรับอากาศ (Air
Condition System) และระบบระบายอากาศ (Ventilation
System) ทั้งนี้ระบบ BAS ของแต่ละอาคารสามารถสื่อสารและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ เพื่อประโยชน์ทางด้านการใช้งานและ
การประมวลภาพรวมของอาคารศูนย์ราชการ
• เนื่ อ งจากอาคารศูนย์ราชการเป็นอาคารขนาดใหญ่
จึงได้จัด Central Control Room ซึ่งพร้อมเป็นศูนย์กลางการ
ควบคุมรวมของระบบจัดการอาคารอัตโนมัติ (BAS System)
จำนวน 2 จุดหลัก โดยแบ่งออกเป็น
- Central Control Room Zone – A จัดอยูอ่ าคารหลัก A
เป็นศูนย์กลางการควบคุมรวม ในส่วนของกลุม่ อาคาร Zone A
- Central Control Room Zone – B จัดอยูอ่ าคาร Utility
Zone B (BU) เพือ่ เป็นศูนย์กลางการควบคุมรวม ในส่วนของกลุม่
อาคาร Zone B และยังเป็นศูนย์รวบรวมและประเมินผลจาก
กลุ่มอาคาร ใน Zone A ด้วย

ระบบรั ก ษาความปลอดภั ย ติ ด ตั้ ง ระบบโทรทั ศ น์ ว งจรปิ ด
พร้อมพนังงานรักษาความปลอดภัยตรวจสอบตลอด 24 ชัว่ โมง

ระบบโทรทัศน์วงจรปิด
(Closed Circuit Television System, CCTV)

ห้องควบคุมของระบบ BAS
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ระบบควบคุ ม แสงสว่ า งระยะไกล ควบคุ ม การเปิ ด ปิ ด ไฟ
แสงสว่างด้วยระบบคอมพิวเตอร์

ระบบปรับอากาศ รักษาอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ภายใน
ตัวอาคารให้คงที่ประมาณ 25 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์
55-60 %RH
ระบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์ มีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
รวมทั้งการกรองฝุ่นละอองจากภายนอกอาคารเข้ามาในอาคาร
และมีเครื่องตรวจจับปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ของอากาศเพื่อ
ทำการควบคุมคุณภาพอากาศและระบายอากาศภายในอาคาร

ระบบควบคุมแสงสว่างระยะไกล
(Two Wire Remote Control System)

ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

52

ระบบป้องกันอัคคีภยั ติดตัง้ เครือ่ งตรวจจับควัน และสปริงเกอร์
เพื่อให้เกิดการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบ
มีการเตือนภัยในบริเวณใกล้เคียงเพือ่ ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด ฝ่ายวิศวกรรมได้นำข้อกำหนดของมาตรฐานระบบการจัดการ
พลั ง งาน ที่ ก รมพั ฒ นาพลั ง งานทดแทนและอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน
(พพ.) จัดทำไว้แล้วมาประยุกต์ใช้โดยจะนำมาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานของอาคารศูนย์ราชการ
ซึ่ ง จะเป็ น กรอบในการดำเนิ น การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานในครั้ ง นี้
ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงพลังงาน ในการ
ผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การนำระบบการจั ด การพลั ง งานไปใช้ อ ย่ า ง
กว้างขวาง เพื่อผลักดันไปสู่การเป็นอาคารมาตรฐานสากลใน
อนาคต
ขั้ น ตอนของการพั ฒ นาระบบการจั ด การพลั ง งานโดย
สังเขป มี 8 ขัน้ ตอนดังแสดงในรูป ดังนี้

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และแจ้งเหตุฉุกเฉิน

ขัน้ ตอนการจัดการพลังงาน
		 1. การแต่งตัง้ คณะทำงานด้านการจัดการ
			 พลังงาน
		 2. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน
			 เบือ้ งต้น
		 3. การกำหนดนโยบายอนุรกั ษ์พลังงานและ
			 การประชาสัมพันธ์
		 4. การประเมินศักยภาพการอนุรกั ษ์พลังงาน
		 5. การกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรกั ษ์
			 พลังงานและแผนการฝึกอบรมและกิจกรรม
			 ส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน
		 6. การดำเนินการตามแผนอนุรกั ษ์พลังงาน
			 และตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบตั ติ าม
			 เป้าหมายและแผนอนุรกั ษ์
		 7. การตรวจติดตามและประเมินการจัดการ
			 พลังงาน
		 8. การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่อง
			 ของการจัดการพลังงาน

รูปการประชุมทีมงานอนุรักษ์พลังงาน
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งานด้านรักษาความปลอดภัย

				
ธพส. จัดทำแผนอบรมรักษาความปลอดภัยต่างๆ เช่น
แผนรั ก ษาความปลอดภั ยวัน ทำการ วัน หยุด และการอพยพ
บุคคลสำคัญ แผนรักษาความปลอดภัยในภาวะวิกฤติ กรณีจี้ตัว
ประกัน ขู่วางระเบิดในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น ซึ่งแผนอบรมรักษา
ความปลอดภั ย ดั ง กล่ า วได้ ส่ ง มอบให้ กั บ หน่ ว ยงานภายใน
ศูนย์ราชการฯ และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว อีกทั้ง ธพส. ยังมีการฝึกซ้อม เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ
เจ้ า หน้ า ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย เสมอๆ รวมถึ ง วิ ธี สั ง เกตวั ส ดุ
สิ่งของที่ต้องสงสัย หากเกิดเหตุจริง เช่น กรณีขู่วางระเบิดโดย
ซุกซ่อนมากับกล่องพัสดุไปรษณีย์ หรือเอามาวางทิ้งไว้เพื่อรอกด
ชนวนระเบิด เป็นต้น
		
ธพส. ได้จดั เจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัย ประจำจุดทาง
เข้า-ออก เพื่อทำการแลกบัตรและจดข้อมูลเบื้องต้นของผู้เข้ามา
ติดต่อราชการ พร้อมแนะนำให้ข้อมูลเส้นทาง เพื่ออำนวยความ
สะดวกให้แก่ผู้มาติดต่องานราชการของแต่ละหน่วยงานภายใน
ศูนย์ราชการฯ หากผู้มาติดต่อท่านใดมีความจำเป็นที่ต้องใช้บัตร
ประจำตัวประชาชนในการติดต่อราชการ สามารถใช้ใบขับขี่หรือ
เอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ แลกไว้กับเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยประจำจุดทางเข้า-ออกได้
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เพื่อเป็นการป้องกันการนำอาวุธ และวัตถุต้องสงสัยที่
อาจนำมาก่อเหตุหรือมาประกอบเป็นวัตถุระเบิด เพื่อก่อเหตุ
วิ น าศกรรมภายในอาคาร ธพส. ได้ จั ด เจ้ า หน้ า ที่ รั ก ษาความ
ปลอดภัยประจำเครื่อง X-Ray เพื่อทำการสแกนกระเป๋ารวมถึง
สัมภาระต่างๆ ของผูม้ าติดต่อ รวมถึงข้าราชการทีจ่ ะเข้ามาปฏิบตั ิ
งานภายในศูนย์ราชการฯ ด้วย
การรักษาความปลอดภัยในช่วงเหตุการณ์ไม่ปกติ เช่น
การวางระเบิ ด ในสถานที่ ส ำคั ญ อื่ น ๆ หรื อ มี เ หตุ ก ารณ์ ชุ ม นุ ม
ทางการเมื อ งต่ า งๆ ธพส. ได้ เ พิ่ ม มาตรการการรั ก ษาความ
ปลอดภัยโดยจะตั้งจุดตรวจสอบรถยนต์ แ ละรถจั ก รยานยนต์
ทีเ่ ข้า-ออกภายในศูนย์ราชการฯ รวมถึงการขอตรวจค้น เจ้าหน้าที่
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและบุคคลอื่นๆ ที่จะเข้ามาภายใน
อาคารร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร เพื่อป้องปรามเหตุร้าย หรือผู้ไม่
ประสงค์ดที อี่ าจแฝงเข้ามาเพือ่ ก่อเหตุภายในศูนย์ราชการฯ
	

เนื่องจากอาคารศูนย์ราชการฯ มีเจ้าหน้าที่ข้าราชการ
พนั ก งาน รวมถึ ง ร้ า นค้ า พาณิ ช ย์ ต่ า งๆ มากมาย อี ก ทั้ ง มี
ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ มาใช้บริการจำนวนมากในแต่ละ
วันทัง้ คนไทยและต่างชาติ ธพส. จึงได้จดั เจ้าหน้าทีร่ กั ษาความ
ปลอดภัย ระดับหัวหน้าชุด หัวหน้าผลัด สายตรวจ รวมถึงเจ้า
หน้าที่รักษาความปลอดภัยในแต่ละจุดคอยตรวจตราและแจ้ง
เหตุต่างๆ เช่ น อุบั ติเหตุ ภายในอาคาร คนเจ็บคนป่วย เพื่อ
ประสานงานกับทีมแพทย์โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ในการเข้าช่วย
เหลือปฐมพยาบาลได้ทนั ท่วงที
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ธพส. ร่วมกับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ ได้จดั ให้มี
การอบรมให้ความรู้ทั่วไปในการดับเพลิงเบื้องต้น เพื่อให้เจ้า
หน้าที่รักษาความปลอดภัย มีความรู้ ความเข้าใจนำไปสู่การ
ปฏิบตั ติ นได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม กรณีเกิดเหตุการณ์จริง		

56

งานด้านดูแลรักษาความสะอาด  
ธพส. ได้จัดทำแผนรักษาความสะอาด และจัดพนักงาน
รักษาความสะอาดบริเวณพืน้ ทีส่ ว่ นกลาง จำนวน 150 คน ปฏิบตั ิ
งานทุกวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 06.30 – 16.30 น. ดูแลรักษา
ความสะอาด บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง เช่น ลานเอนกประสงค์
บริเวณโถงและภายในลิฟต์โดยสาร ลิฟต์ขนของ โถงทางเดิน
ห้องน้ำส่วนกลาง พืน้ ทีพ่ าณิชย์ บันไดเลือ่ น ช่องบันไดหนีไฟ ชัน้
ดาดฟ้ า ลานจอดรถ บ่ อ น้ ำ ถนนภายในรอบศู น ย์ ร าชการฯ
ดำเนินการเช็ดผนังและกระจกสูงภายในและภายนอกอาคารปีละ
1 ครัง้

เก็บขยะในสระน้ำรอบศูนย์ราชการฯ

ทำความสะอาดขัดล้างถนนรอบศูนย์ราชการฯ
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ธพส. ได้ ติ ด ตั้ ง ที่ เ ปลี่ ย นผ้ า อ้ อ มชนิ ด ติ ด ผนั ง (Baby
Changing Stations) เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ที่นำทารกหรือ
เด็กเล็กเข้ามาใช้บริการภายในอาคาร โดยติดตั้งในบริเวณที่มี
ผูใ้ ช้บริการจำนวนมาก ดังนี้
- อาคารรัฐประศาสนภักดี บริเวณห้องน้ำ ชั้น 2 ทิศใต้
( CORE S 3) และห้องน้ำ ชัน้ 2 ทิศตะวันออก ( CORE E2 )
- อาคารราชบุรดี เิ รกฤทธิ์ บริเวณห้องน้ำ ชัน้ 1 ทิศตะวัน
ออก ( CORE E )

ทำความสะอาดผนังและกระจกสูงภายนอกและ
ภายในอาคาร

58

รณรงค์ ก ารคั ด แยกขยะ ธพส. ได้ ต อบรั บ นโยบาย
โครงการ "หลั ง คาเขี ย วเพื่ อ มู ล นิ ธิ อ าสาเพื่ อ นพึ่ ง (ภาฯ)  
ยามยาก" โดยตั้งจุดรับกล่องเครื่องดื่มตามจุดต่างๆ ภายใน
ศูนย์ราชการฯ และรวบรวมส่งมอบให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง
(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อนำกล่องเครื่องดื่มที่ใช้
แล้วกลับมารีไซเคิลเป็นแผ่นหลังคาได้นำไปใช้ประโยชน์แก่
สังคมต่อไป

งานด้านจราจร

	
ธพส. ร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง ได้จัด
ฝึ ก อบรมโครงการอาสาจราจร โดย มี พ.ต.อ. กิ ต ภั ท เพ็ ง รุ่ ง
รองผูบ้ งั คับการตำรวจนครบาล เป็นประธานในการเปิดการอบรม
และ ธพส.จั ด ส่ ง เจ้ า หน้ า ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย ประจำศู น ย์
ราชการฯ เข้ า ร่ ว มอบรมจำนวน 30 คน เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
ประสิทธิภาพการทำงานด้านจราจรร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจของ
สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง พร้อมกันนี้ ธพส. ได้มอบเงิน
สนั บ สนุ น เพื่ อ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด ฝึ ก อบรมครั้ ง นี้ จำนวน
40,000 บาท
		
และ ธพส. ร่วมกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.)
จัดให้พื้นที่บริเวณ Bus Terminal เป็นศูนย์ เชื่อมต่อรถโดยสาร
ประจำทางในศูนย์ราชการฯ อีกทั้งได้จัดให้มีรถโดยสาร ขสมก.
เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ข้าราชการและประชาชนทั่วไปที่มา
ติดต่อราชการทีศ่ นู ย์ราชการฯ รวมทัง้ สิน้ จำนวน 4 สาย คือ
1. สาย 166 โดยให้ บ ริ ก ารระหว่ า งศู น ย์ ร าชการ
เฉลิมพระเกียรติฯ และอนุสาวรีย์ (ทางด่วน)
2. สาย 66 โดยให้ บ ริ ก ารระหว่ า งศู น ย์ ร าชการ
เฉลิมพระเกียรติฯ และสายใต้ใหม่ (ตลิง่ ชัน)

59

4. สาย 59 โดยให้ บ ริ ก ารระหว่ า งศู น ย์ ร าชการ
เฉลิมพระเกียรติฯ และรังสิต
5. สาย 26 โดยให้ บ ริ ก ารระหว่ า งศู น ย์ ร าชการ
เฉลิมพระเกียรติฯ และมีนบุรี

นอกจากนีเ้ มือ่ วันที่ 14 สิงหาคม 2557 ธพส. ก็ได้เริม่ เปิด
ใช้ระบบควบคุมยานพาหนะ ในการผ่านเข้าออก พืน้ ทีจ่ อดรถทัง้ ที่
จอดรถอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ และที่จอดรถอาคารรัฐประศาสน
ภักดี เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและง่ายต่อการรักษาความ
ปลอดภัย โดยได้แบ่งพืน้ ทีเ่ ป็น 2 ลักษณะคือ ทีจ่ อดรถสำหรับผูม้ ี

นอกจากนี้ ธพส. ยังได้ประสานกับ ขสมก. ขอสนับสนุน
รถโดยสาร ขสมก. ให้วงิ่ วน รับ-ส่ง ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่
รวมถึงประชาชนและผู้มาติดต่อภายในศูนย์ราชการฯ ฟรี ในวัน
ราชการ จากปากซอยแจ้งวัฒนะ 7 ถึงอาคารรัฐประศาสนภักดี
โดยจัดให้มเี จ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกใน
การจราจร

บัตรสมาชิกตามสิทธิทจี่ อดรถของแต่ละหน่วยงาน และผูไ้ ม่มบี ตั ร
สมาชิกรวมถึงผูม้ าติดต่อราชการ หากเจ้าหน้าที่ ท่านใดได้รบั สิทธิ
ในการจอดรถตามพืน้ ทีจ่ อดรถทีไ่ ด้รบั จัดสรรของแต่ละหน่วยงาน
นัน้ ๆ ก็ให้ใช้บตั รในการสแกนเข้า-ออก เพือ่ ให้ระบบบันทึกข้อมูล
แต่หากเจ้าหน้าที่ ท่านใดที่ไม่ได้รับสิทธิในการจอดรถตามพื้นที่
ที่ได้จัดสรรไว้ ก็สามารถเข้าไปจอดได้ในพืน้ ทีจ่ อดรถสำหรับ ผูม้ า
ติดต่อได้โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ยใดๆ ทัง้ สิน้ โดยจะมี เจ้าหน้าทีร่ กั ษา
ความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกประจำ

ธพส.ร่วมกับ สน.ทุง่ สองห้อง ได้เปิดการจราจรในช่วงเวลา
เร่งด่วนช่วงเช้าเวลา 07.30-08.30 น. ให้ข้าราชการ ประชาชน
และผู้มาติดต่อสามารถเลี้ยวขวาเข้าศูนย์ราชการฯ ได้ ทั้งบริเวณ
ปากซอยแจ้งวัฒนะ 7 และ ปากซอยแจ้งวัฒนะ 9 อีกทัง้ ช่วงเวลา
เร่งด่วนช่วงเย็นเวลา 06.00 – 17.15 น. ก็เปิดการจราจรให้เลีย้ ว
ขวาออกถนนแจ้ ง วั ฒ นะไปหลั ก สี่ และเลี้ ย วซ้ า ยไปปากเกร็ ด
รวมถึง การทดลองเปิดเส้นทางพิเศษเพิ่มอีกหนึ่งช่องทางเพื่อ
อำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้เกิดความคล่องตัวขึน้ โดยมี
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกในการ
จราจรร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สน.ทุ่งสองห้อง และเจ้า
หน้าทีส่ ารวัตรทหาร (สห.)
อีกทัง้ ได้จดั เจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัย ในการอำนวย
ความสะดวกด้ า นการจราจรภายในศู น ย์ ร าชการตามบริ เ วณ
สี่แยก รวมถึงจุดกลับรถในที่ต่างๆ เพื่อลดอุบัติเหตุในการสัญจร
ของผูใ้ ช้รถใช้ถนน และเพือ่ ความปลอดภัยของผู้ขับขี่รถยนต์และ
รถจักรยานยนต์
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ป้อมระบบควบคุมยานพาหนะ เพื่ออำนวยความสะดวก
กับเจ้าหน้าทีใ่ นการผ่านเข้า-ออก อีกด้วย					
		
อนึ่งหากมีรถที่จอดกีดขวางการจราจรหรือจอดกีดขวาง
เจ้าหน้าทีท่ า่ นอืน่ ๆ ธพส. ก็จดั ทีมเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัย
ทำการเคลื่อนย้ายรถ ที่กีดขวางการจราจรออกจากพื้นที่ เพื่อ
ให้ ก ารจราจรเกิ ด ความคล่ อ งตั ว ทั้ ง ตามแนวถนนภายใน
ศูนย์ราชการฯ รวมถึงอาคาร จอดรถของศูนย์ราชการฯ ด้วย
		

งานด้านตรวจสอบอาคาร
ธพส. ได้จดั ให้มกี ารตรวจสอบอาคารทีท่ ำการศาลปกครอง
และตรวจสอบอาคารศูนย์ราชการฯ ประจำปี 2557 ซึง่ ครอบคลุม
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ อาคารรัฐประศาสนภักดี กลุ่มอาคาร
ศูนย์ประชุมและหอพัก และกลุ่มอาคารสาธารณูปโภค ตามพระ
ราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2535 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 และ(ฉบับที่4) พ.ศ. 2550
มาตรา 32 ทวิเพื่อให้ผู้ใช้อาคารมีความปลอดภัยมากขึ้น ลด
ความสูญเสียชีวติ และทรัพย์สนิ ในกรณีที่ เกิดเหตุการณ์ ทีไ่ ม่พงึ
ประสงค์ โดยดำเนินการ
- ตรวจสอบตัวอาคาร ความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร
เช่น การทรุดตัวของฐานรากอาคาร การชำรุดสึกหรอของอาคาร
การต่อเติมดัดแปลงปรับปรุงอาคาร ฯ
- ตรวจสอบระบบและอุ ป กรณ์ ป ระกอบอาคาร เช่ น
ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบระบายน้ำเสีย ระบบระบาย
อากาศ ระบบลิฟต์ ระบบบันไดเลือ่ น ฯ
- ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย เช่น เครื่องหมายและ
ป้ า ยบอกทางหนี ไ ฟ ระบบลิ ฟ ต์ ดั บ เพลิ ง สั ญ ญาณแจ้ ง เหตุ
เพลิงไหม้ ระบบป้องกันฟ้าผ่า ฯ
- งานระบบตรวจจับก๊าซรัว่ ไหล
- ซึ่งผลการตรวจสอบปรากฏว่า อาคารต่างๆ ข้างต้น
มีความปลอดภัย ครบถ้วนทุกประการ

ตรวจสอบระบบป้องกันฟ้าผ่า

ตรวจจับก๊าชรัว่ ไหล

ตรวจสอบระบบควบคุมไฟฟ้าหลัก
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งานดูแลและรักษาสวนภูมทิ ศั น์
พื้นที่สวนและภูมิทัศน์กว่า 94 ไร่ ที่อยู่โดยรอบอาคาร
ภายในศูนย์ราชการฯ ซึง่ ประกอบด้วยต้นไม้ยนื ต้นขนาดใหญ่ ไม้
พุ่มสูงและพุ่มเตี้ย ต้นไม้น้ำ รวมถึงสนามหญ้า และระบบรดน้ำ
ต้นไม้อตั โนมัติ ธพส. ได้จดั การดูแลรักษาให้มคี วามสะอาด ร่มรืน่
สวยงามอยู่เสมอ โดยจัดพนักงานดูแลรักษาสวนและภูมิทัศน์
จำนวน 46 คน

การตัดแต่งต้นไม้
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การทำความสะอาดพืน้ ที่

การตัดหญ้า

การเปลีย่ นไม้คำ้ ยัน

การฉีดยาฆ่าแมลง

มี ก ารทำความสะอาดพื ช พรรณไม้ ป ระดิ ษ ฐ์ ภ ายใน
อาคารราชบุรดี เิ รกฤทธิ์ และอาคารรัฐประศาสนภักดี ปีละ 2 ครัง้

การพรวนดินและใส่ปยุ๋

มีการบำรุงรักษาระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ โดยตรวจ
สอบระบบปัม๊ น้ำ ตรวจสอบและทำความสะอาดอุปกรณ์ ซ่อมแซม
และเปลี่ ย นอุ ป กรณ์ ที่ ช ำรุ ด ตรวจสอบสภาพหั ว สปริ ง เกอร์
เป็นประจำเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้ระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ
สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยูต่ ลอดเวลา

ธพส. จัดทำโครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์ภายในศูนย์ราชการฯ
ให้มีความสวยงามยิ่งขึ้น โดยในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2557 –
มกราคม 2558 ได้ดำเนินการปลูกต้นทานตะวันตามแผนงานที่
กำหนดไว้
มีการนำเศษวัชพืช กิ่งไม้ ใบไม้ มาผลิตปุ๋ยหมักเพื่อใช้
ภายในศูนย์ราชการฯ เป็นการช่วยลดปัญหาขยะ และลดต้นทุน
ในการดูแลรักษาต้นไม้
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การเพิม่ ประสิทธิภาพวิทยาการจัดการ
ด้านชีวอนามัยและสิง่ แวดล้อม

โครงการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ธพส. ได้ตระหนักถึงสุขภาพอนามัยและสภาพ แวดล้อม
ของผู้ใช้อาคาร ธพส. ได้ดำเนินการโครงการตรวจวัดคุ ณ ภาพ
อากาศ ภายในอาคารทั้งในพื้นที่ส่วนกลาง และพืน้ ทีส่ ำนักงาน
ผู้ เ ช่ า เพื่ อ ให้ ผู้ ใ ช้ อ าคาร เกิ ด ความมั่ น ใจ และนำข้ อ มู ล ไป
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดยี งิ่ ขึน้ ไป

ตรวจวัดฝุน่ และคาร์บอนไดออกไซด์ บริเวณ
ลานเอนกประสงค์ และภายในหน่วยงาน
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โครงการกำจัดสัตว์และแมลงรบกวน
เพื่ อ สุ ข อนามั ย และสภาพแวดล้ อ มที่ ดี ภ ายใน ศู น ย์
ราชการฯ ธพส. ได้ ด ำเนิ น การโครงการกำจั ด สั ต ว์ แ ละแมลง
รบกวน ทั้งภายในอาคาร ตามหน่วยงานผู้เช่าและบริเวณรอบ
อาคาร โดยเลือกใช้สารเคมีทไี่ ม่มสี ารตกค้าง

กำจัดปลวกและแมลงรบกวนภายในอาคาร

การกำจัดหนูภายในและภายนอกอาคาร
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การกำจัดยุงโดยการพ่นยาตามแหล่งกำเนิดของยุง

11. โครงการซ้อมอพยพ

	
ธพส. ได้ประสานงานหน่วยงานซ้อมอพยพเพื่อเตรียม
ความพร้อมในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเช่น กรณีเกิดเหตุเพลิ ง ไหม้
ให้กับหน่วยงานผู้เช่าอาคารภายใน ศูนย์ราชการฯ ประจำปี
2557

ภาพบรรยากาศการซ้อมอพยพ
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การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการ
ด้านบริการและข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ลกู ค้าสัมพันธ์
Information Counter & Call Center

	
ศูนย์ลกู ค้าสัมพันธ์ Information Counter & Call Center
ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ ภายในหมายเลข 0 2142 2233 เปิด
บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น.
– 16.30 น. บริการให้ขอ้ มูลข่าวสารทีถ่ กู ต้อง รวดเร็ว และ
ครบถ้วน รวมถึงบริการรับแจ้งซ่อม รับข้อเสนอแนะ และรับเรื่อง
ร้องเรียนเกีย่ วกับการใช้บริการภายในศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ
ศูนย์ลกู ค้าสัมพันธ์ Information Counter บริษทั ธนารักษ์
พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ภายในหมายเลข 0 2142 2222
เปิดบริการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. 	
– 17.00 น. บริการให้ขอ้ มูลข่าวสารทีถ่ กู ต้อง รวดเร็ว และ
ครบถ้วนเกีย่ วกับการดำนินงานของ ธพส.

งานด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Enterprise Resource Planning (ERP)
ปั จ จุ บั น บริ ษั ท ธนารั ก ษ์ พั ฒ นาสิ น ทรั พ ย์ จำกั ด
(ธพส.) ได้นำระบบ Enterprise Resource Planning (ERP)
มาใช้เพื่อวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม
เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด ระบบ ERP เป็น
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สามารถบูรณาการระบบงาน
ต่างๆ เข้าด้วยกัน ตั้งแต่การจัดซื้อจัดจ้าง การขาย บัญชี
การเงินและการบริหารลูกค้า ซึ่งแต่ละส่วนงานจะมีความ
เชื่ อ มโยงทั้ ง ในด้ า นการดำเนิ น งานและด้ า นข้ อ มู ล เพื่ อ
เป็นการรองรับสนับสนุนงานบริการหน่วยงานราชการผู้เช่า
พืน้ ที่ ผูป้ ระกอบการในพืน้ ทีธ่ รุ กิจและประชาชน ผูม้ าติดต่อ
หน่วยงานหรือใช้บริการภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
๘๐ พรรษา๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ และรวมถึงการสนับสนุน
การดำเนินงาน จึงได้มีการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบรายงาน
แต่ละด้านให้มคี วามเข้าใจง่ายและสะดวกขึน้ ต่อการใช้งาน
โดยในปี 2557 นี้ ไ ด้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง ระบบ SAP เพิ่ ม เติ ม
รวมถึงมีการปรับปรุงระบบงานที่เกี่ยวข้อง เช่นระบบช่วย

67

ในการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS) ระบบ One-Stop-Services
เพื่อเพิ่มช่องทางในการบริการและเพิ่มประสิทธิภาพของการ
บริหารจัดการฐานข้อมูลของ ธพส.

Websites & FaceBook

ระบบเว็บไซต์ภายในองค์กร (Intranet)
บริษทั ธนารักษ์พฒ
ั นาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ได้เล็งเห็น
ความสำคัญของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์
ในการบริหารงานภายในองค์กร โดยการพัฒนาสารสนเทศ
เพือ่ เป็นแหล่งเรียนรูแ้ ละเผยแพร่การให้บริการบนระบบเครือข่าย
อินทราเน็ต ในลักษณะของเว็บไซต์ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว
ในการค้นหาแหล่งข้อมูล และสนับสนุนการทำงาน ตลอดจน
การบริหารจัดการ ที่ควรจะมีกระบวนการขั้นตอนที่ง่าย รวดเร็ว
ต่อการปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัยตลอดเวลา เพื่ออำนวย
ประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ บุ ค ลากรใน ธพส. อย่ า งคุ้ม ค่าที่สุ ด รวมทั้ง
สอดคล้องกับกรอบนโยบาย ได้กำหนดเป็นหลักการไว้สำหรับ
เป็นแนวทางในการพัฒนาเว็บไซต์ในภาครัฐ เพื่อการให้บริการ
ข้อมูลสารสนเทศแก่บุคลากรได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ
อย่างสูงสุด

ปัจจุบัน บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.)
ได้มีการเพิ่มช่องทางการรับข่าวสาร และปรับปรุงรูปแบบการ
นำเสนอข้ อ มู ล ข่ า วสาร ให้ มี ค วามทั น สมั ย ง่ า ยต่ อ การค้ น หา
และข้ อ มู ล เป็ น ปั จ จุ บั น ยิ่ ง ขึ้ น ผ่ า นทางหน้ า เว็ บ ไซต์ บริ ษั ท
ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (www.dad.co.th), เว็บไซต์
ศู น ย์ ร าชการเฉลิ ม พระเกี ย รติ ๘๐ พรรษา ๕ ธั น วาคม
๒๕๕๐ (www.government complex.com) รวมไปถึง Page
Facebook (www. facebook.com/govcomplex.th) เพือ่ ใช้เผย
แพร่ขอ้ มูลและส่งเสริมภาพลักษณ์ทดี่ แี ละเป็นสากลของ ธพส.

ระบบการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(E - Learning)
ธพส. ได้จัดทำระบบการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(E-learning) เพื่ อ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล องค์ ค วามรู้ ภ ายใน ให้ เ ป็ น
ศูนย์รวม เพื่อเป็นการแบ่งปันองค์ความรู้ภายในองค์กรผ่าน
ระบบการเรียนรูร้ ะบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้งาน
ร่วมกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาองค์ความรูข้ อง ธพส.
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Committed
to Deliver
SMILE

สร้างรอยยิ้มคืนกลับสู่สังคม...
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ก้าวไปพร้อมจิตอาสา
ร่วมพัฒนาคุณภาพสังคม (CSR)

การดำเนินโครงการความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจ
(CSR) โดยการบูรณาการหลักการของความรับผิดชอบต่อสังคม
ตามแนวทางของ ISO 26000 และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อให้การดำเนินงาน ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
ของ ธพส. เป็นไปอย่างสมดุล มั่นคง และยั่งยืน ซึ่งนอกจากจะ
เป็นประโยชน์ต่อ ธพส. เองโดยตรงแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อผู้มี
ส่วนได้เสีย สังคม เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อม อันจะนำไปสูค่ วาม
ยั่งยืนขององค์กร สังคม และประเทศชาติโดยรวม ซึ่งประกอบ
ด้ ว ย ภายใต้ ก ลยุ ท ธ์ 3E Education – เสริ ม สร้ า งการศึ ก ษา
Engagement – สร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว ม Environment – สร้ า ง
จิตสำนึกดูแลสิง่ แวดล้อม รวมถึงการมีสว่ นร่วมของคณะกรรมการ
ผู้บริหาร พนักงาน พธส. (CSR In-Process)ในปี 2557 คณะ
กรรมการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ได้จดั ทำกรอบนโยบาย
รวม 4 ด้าน เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ธพส.
ยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิง่ แวดล้อมกับผูม้ สี ว่ นได้เสีย
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1) ด้านคณะกรรมการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อ
สังคม (CSR) คณะกรรมการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
(CSR) ยึดมั่นในหลักการและแนวทางการปฏิบัติที่ดีการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามหลักเกณฑ์ของ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 10 ข้อ คือ 1) การ
กำกับดูแลกิจการที่ดี 2) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
3) การต่อต้านการทุจริต 4) การเคารพสิทธิมนุษยชน 5) การ
ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 6) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
7) การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 8) การจัดการสิ่งแวดล้อม
9) นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความ
รับผิดชอบต่อสังคม และ 10) การจัดทำรายงานแห่งความยัง่ ยืน
2) ด้านการกำหนดกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างชัดเจน เน้น
ISO 26000 มีหลักการ 7 ข้อ และประยุกต์ใช้กับปรัญชาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้กลยุทธ์ CSR ตามแผนแม่บท โดย
ยึดหลักความเหมาะสม คุ้มค่า และประหยัดในแต่ละกิจกรรม
ทั้งนี้ในแต่กิจกรรมควรให้ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มหรือทั้งหมด
เข้าร่วมกิจกรรมด้วย เพื่อเป็นการเพิ่มทุนทางสังคมขององค์กร
อย่างยัง่ ยืน

3) ด้านความมีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรม (CSR IN
PROCESS) โดยขอความร่วมมือคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และ
พนักงาน ธพส. เข้าร่วมในกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร
(ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
โดยอ้อม) เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างบุคลากร
องค์กรและผูม้ สี ว่ นได้เสีย
4) ด้านการสร้างพันธมิตรมิตเิ ชิงสังคม โดยเน้นการ
มี ส่ ว นร่ ว มต่ อ สั ง คม และประเทศชาติ ด้ ว ยการดำเนิ น
กิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร ที่คำนึงถึงผลกระทบต่อ
สังคมทั้งในระดับใกล้และไกล ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ใน
องค์กรหรือทรัพยากรจากภายนอกองค์กร โดยมุง่ หวังให้ผมู้ สี ว่ น
ได้เสียได้พฒ
ั นา
ธพส. ได้กำหนดกิจกรรมเป็น 2 ประเภทใหญ่ได้แก่
1) กิจกรรมเพิม่ เติมปี 2557
2) กิจกรรมต่อเนือ่ ง

โครงการ วันเด็กประจำปี 2557
กิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” ได้จัดขึ้นในวันที่ 10 – 11
มกราคม 2557 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคาร รัฐประ
ศาสนภั ก ดี โดยมี ห น่ ว ยงานราชการ ภายในอาคารศู น ย์
ราชการฯ เข้าร่วมจัดกิจกรรม มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี และอยู่ร่วมกันในมิติเชิงสังคมให้เกิดขึ้นกับ
หน่วยงาน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ และเสริมสร้างความ
ร่วมมือโดยผ่านกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ส่งเสริมและเพิ่มพูน
ทักษะ และพัฒนาความคิดของเด็กโดยผ่านกิจกรรมเพื่อสังคม
(CSR) และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ ธพส. โดยในงานมี
ผู้เข้าร่วมงาน 1,000 – 1,500 คน
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กิจกรรม Kids Day camp
ธพส. ได้จดั กิจกรรมนีข้ นึ้ เพือ่ ให้บตุ รหลานของข้าราชการ
และร้ า นค้ า ประกอบการ ภายในอาคารศู น ย์ ร าชการฯ ร่ ว ม
กิจกรรม Kids Day Camp โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เพือ่ เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ทดี่ แี ละการช่วยเหลือในมิตเิ ชิงสังคม กับข้าราชการ
และผู้ประกอบการภายในโครงการศูนย์ราชการ ช่วยแบ่งเบา
ภาระผู้ปกครองในช่วงปิดเทอมเดือนตุลาคม ช่วยเพิ่มพูนความรู้
และความสนุกสนานให้กับเด็กๆ ที่ร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ทดี่ ใี ห้กบั ธพส. โดยมีบตุ รหลานของข้าราชการ
ภายในอาคาร เข้าร่วมจำนวน 100 คน ตัง้ แต่วนั ที่ 6-17 ตุลาคม
2557 เว้นวันหยุดราชการ
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กิจกรรม วันครอบครัว
เนือ่ งจากวันที่ 14 เมษายน ของทุกปี ได้กำหนดให้เป็นวัน
ครอบครัว ธพส. จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และได้จัดกิจกรรม
วั น ครอบครั ว โดยได้ จั ด ขึ้ น ณ บ้ า นพั ก คนชราหญิ ง มู ล นิ ธิ
มิตรภาพสงเคราะห์ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.ปทุมธานี โดยเลี้ยง
อาหารกลางวัน จัดกิจกรรมสันทนาการ มอบเงินบริจาคในนาม
ธพส. 10,000 บาท เงิ น บริ จ าคจากข้ า ราชการ พนั ก งาน
ผู้ประกอบการภายในศูนย์ราชการฯ และหน่วยงานใกล้เคียง
รวมถึงประชาชนทีส่ นใจ จำนวนเงินทัง้ สิน้ 24,000 บาท และได้
ร่วมบริจาคสิง่ ของเครือ่ งใช้ทจี่ ำเป็นมอบแก่คนชราหญิง
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กิจกรรม วันต้นไม้แห่งชาติ
ตามที่คณะรัฐมนตรีซึ่งมีมติให้ถือเอาวันชาติ คือวันที่ 24
มิถุนายนของทุกปีเป็น “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ” ธพส. จึงได้
จัดกิจกรรมนีข้ นึ้ ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 โดยมีคณะกรรมการ
ธพส. ผูบ้ ริหาร รวมถึงพนักงาน ร่วมใจปลูกต้นไม้ ในปีนี้ได้ปลูก
ต้ น พุ ด เศรษฐี ณ ลานด้ า นหน้ า อาคารศู น ย์ ป ระชุ ม ทรงกลม
ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

74

โครงการ ออมบุญ ปี 5
ธพส. ได้จดั กิจกรรมต่อเนือ่ งเป็นประจำ โดยได้นมิ นต์พระ
จากวัดบริเวณใกล้เคียง เพือ่ ให้ขา้ ราชการ และประชาชนทั่วไปที่
อยู่ภายในและภายนอกอาคารศูนย์ราชการฯ ได้ร่วมกันทำบุญ
ตักบาตรอาหารแห้ง ในปีนี้ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมนี้จำนวน 4
ครัง้ โดยมีหน่วยงานรอบศูนย์ราชการฯ อาทิ กองทัพไทย บริษทั
ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษทั กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
ชุมชนแจ้งวัฒนะผาสุข เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยจั ด ขึ้ น ใน
อาคารรั ฐ ประศาสนภั ก ดี ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้ น 2 ศู น ย์
ราชการฯ แจ้งวัฒนะ
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กิจกรรม ตักบาตรเช้าประจำสัปดาห์
ธพส. ได้จดั กิจกรรม ตักบาตรเช้าประจำสัปดาห์ ทุก ๆ วัน
อังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 7.30 – 9.00 น. เดือนมกราคม –
เดือนธันวาคม 2557 จำนวนผูม้ าทำบุญวันละประมาณ 350 คน
ต่อวัน ณ บริเวณลานระหว่างศูนย์อาหาร ทิศตะวันออก ชั้น 1
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) และบริเวณหน้าศูนย์อาหาร
อาคารราชบุรดี เิ รกฤทธิ์ (อาคาร A)
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กิจกรรมส่งต่อความรัก
ธพส. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและตระหนักถึงคุณค่า
ของสถาบันครอบครัว ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีเด็กและสตรีที่ประสบ
ปัญหาครอบครัว จึงได้จดั กิจกรรม “ส่งต่อความรัก” กับสมาคม
ส่ ง เสริ ม สถานภาพสตรี ฯ โดย ธพส. และกรรมการส่ ง เสริ ม
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม (CSR) ได้ เ ป็ น ผู้ แ ทนพี่ น้ อ งชาว
ศูนย์ราชการฯ มอบสิง่ ของ เครือ่ งใช้ทจี่ ำเป็นสำหรับเด็กและสตรี

กิจกรรมบริจาคโลหิต
ธพส. ได้รว่ มกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรม “บริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย
ที่ศูนย์ราชการฯ” ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี โดยได้เชิญชวน
ข้าราชการ และประชาชนทัว่ ไป ทีอ่ ยูภ่ ายในอาคารศูนย์ราชการฯ ร่วมบริจาคโลหิตเพือ่
เป็นสาธารณกุศล และดำเนินการ 4 ครัง้ ต่อปี และได้โลหิตทัง้ สิน้ จำนวน 1789 ยูนติ
ครัง้ ที่ 1 / 2557
วันที่ 18-19 เมษายน
2557 เวลา 09.00-15.00 น.
ครัง้ ที่ 2 / 2557
วันที่ 5-6 มิถนุ ายน 2557 เวลา 09.00-15.00 น.
ครัง้ ที่ 3 / 2557
วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00-15.00 น.
ครัง้ ที่ 4 / 2557
วันที่ 17-18 ตุลาคม
2557 เวลา 09.00-15.00 น.
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กิจกรรม
สูค่ วามยัง่ ยืนด้านอืน่ ๆ

ในปี 2557 ธพส. ให้ความสำคัญกับนโยบาย การกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีควบคู่ไปการดำเนินธุรกิจ โดยจัดให้มีกิจกรรมที่มี
ส่วนสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน
ระหว่างผู้ปฏิบัติงานภายในศูนย์ราชการฯ และชุมชนโดยรอบ ที่
เกิดจากการมีสว่ นร่วมของผูบ้ ริหารและพนักงาน ในกิจกรรม ดังนี้

1. งานลอยกระทง ประจำปี 2557
“ศู น ย์ ร าชการคื น ความสุ ข สร้ า งความปรองดอง
สมานฉั น ท์ ” ตอบสนองนโยบายคื น ความสุ ข แก่ ประชาชน
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ณ บริเวณลานหน้าอาคารรัฐ
ประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เพือ่ อนุรกั ษ์
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่
สืบไป และเพื่อสร้างเสริมกิจกรรมเชือ่ มสัมพันธ์ในมิตขิ องการอยู่
ร่วมระหว่างข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการหน่วยงาน
ภาครัฐ ผู้ประกอบการ ภายในศูนย์ราชการ และชุมชนโดยรอบ
ภายในงานจัดให้มีการออกร้านจำหน่ายสินค้า การแสดงบนเวที
การประกวดกระทงใบตองดอกไม้สด การประกวดหนูนอ้ ยนพมาศ
และนางนพมาศ ซึ่งงานดังกล่าวประสบความสำเร็จอย่างมาก
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ได้รับความสนใจจากหน่วยงานและผู้ประกอบการส่งเจ้าหน้าที่
และบุตรหลานเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ และมีผมู้ าร่วมงานเป็น
จำนวนมาก ทั้งผู้ปฏิบัติงานภายในศูนย์ราชการและประชาชน
จากโดยรอบ

ภาพกิจกรรมวันลอยกระทง

2. งานตลาดนัดสไตล์ไนท์สตรีท
“ตลาดนัดถนนอิฐ” ในตอนเย็นวันที่ 22-31 ธันวาคม
2557 ณ บริเวณลานหน้าอาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B)
และตามแนวเกาะกลางถนนศู น ย์ ร าชการฯ เพื่ อ สร้ า งเสริ ม
กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ในมิติของการอยู่ร่วมกันระหว่างข้าราชการ
ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐ ผู้ประกอบการภายในศูนย์ราชการ
รวมทั้งหน่วยงานที่อยู่รายรอบและชุมชนใกล้เคียง ภายในงานมี
การออกร้านจำหน่ายสินค้าของกินของใช้ ซึ่งมีการจัดพื้นที่ออก
ร้านในราคาพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานภายในศูนย์ราชการฯ ที่
สนใจ และยังจัดให้มกี ารแสดงดนตรีให้ความบันเทิงแก่ผมู้ าร่วมงาน
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3. โครงการสร้างเสริมสุขภาวะแก่ผปู้ ฏิบตั งิ าน     
    ในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
ในปี พ.ศ. 2557 สำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) ได้สนับสนุนงบประมาณการดำเนินงาน
โครงการสร้างเสริมสุขภาวะแก่ผู้ปฏิบัติงานในศู น ย์ ร าชการฯ
จำนวน 500,000 บาท ซึ่ ง เป็ น โครงการที่ มุ่ ง เน้ น ให้ ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
กิ จ กรรมได้ พั ฒ นาทั ก ษะการดู แ ลตนเองและสามารถนำไป
ปฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า งต่ อ เนื่อง อันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ ดี ยิ่ ง ขึ้ น
ด้วยการฝึกโยคะ ทั้งนี้ จากผลสำรวจข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง ปรากฎ
ว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโยคะมี ทัศนคติต่อกิจกรรมทางกายที่ดีขึ้น
และ มีแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยต้องการ มี
กิจกรรมทางกายเพิ่มมากขึ้น

4. งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
“สวดมนต์ข้ามปี 2558” เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ถึง 1 มกราคม 2558 เพื่อสร้างเสริมกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ในมิติ
ของการอยูร่ ว่ มกันระหว่างข้าราชการ ผูป้ ฏิบตั งิ านของหน่วยงานรัฐ
ผู้ประกอบการภายในศูนย์ราชการฯ รวมทั้งหน่วยงานที่อยู่ราย
รอบและชุมชนใกล้เคียง โดยงานเริ่มตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่ 31
ธันวาคม 2557 ภายในงานได้มีกิจกรรมร่วมกันเขียนคำอวยพร
ปีใหม่ลงไปรษณียบัตรส่งต่อความสุขให้แก่คนทีค่ ณ
ุ รักและพระสงฆ์
9 รูป เจริญพุทธมนต์ข้ามปี ในช่วง 23.30 น. ไปจนถึง 0.30 น.
ของวันใหม่ เมือ่ เสร็จสิน้ พิธเี จริญพุทธมนต์ มีการจุดพลุ 9 ชุด 89 ลูก
ต้อนรับวันขึน้ ปีใหม่ พุทธศักราช 2558 สำหรับกิจกรรมในช่วงเช้า
ของวันที่ 1 มกราคม 2558 ได้จดั ให้มกี ารเจริญพุทธมนต์เช้า ตัง้ แต่
เวลา 06.00 น. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 89 รูป ใน
ช่วงเวลา 08.00 น. และรับฟังการแสดงธรรมเนือ่ งในวันขึน้ ปีใหม่
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การเข้าศึกษาเยีย่ มชมอาคารศูนย์ราชการฯ
ในปี 2557 ที่ผ่านมา มีหน่วยงานและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ หลากหลายคณะเข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
อาคารศูนย์ราชการฯ ในส่วนของการออกแบบ ระบบพื้นฐานต่างๆ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา การใช้ระบบ Co-Generation และ
แนวคิดการอนุรกั ษ์พลังงาน ได้แก่

วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วันที่ 20 มิถนุ ายน 2557 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ 31 ตุลาคม 2557 คณะพลังงานสิง่ แวดล้อมและวัสดุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่ 3 ธันวาคม 2557 มหาวิทยาลัยสยาม
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รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3.ประเมินความเสีย่ ง ติดตาม และกำกับดูแลการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายในให้เป็นไปตามนโยบายการบริหาร
ความเสีย่ งและควบคุมภายในและกลยุทธ์การบริหารความเสีย่ ง
ของ ธพส. ให้อยูใ่ นระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ (Risk Appetite)
ซึ่งกำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง พร้อมให้คำแนะนำการ
พัฒนางานบริหารความเสีย่ งของ ธพส. ให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้

การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการบริหารจัดการที่
จำเป็นและมีความสำคัญอย่างหนึง่ ทีจ่ ะส่งเสริมให้ ธพส. สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท โดยลดความสูญเสีย
และเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงาน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ ธพส.
และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ อย่างยั่งยืน และเพื่อรองรับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงและการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ งได้ปฏิบตั ติ ามหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมายจากคณะ
กรรมการ ธพส. และตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความ
เสีย่ ง ซึง่ ในปี 2557 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งมีการประชุม
รวม 4 ครัง้ โดยสรุปสาระสำคัญของงานทีป่ ฏิบตั ิ มีดงั นี้
1.กำหนดและทบทวนกฎบั ต รคณะกรรมการบริ ห าร
ความเสี่ยง เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี (Good
Corporate Governance) และเพื่อให้การบริหารความเสี่ยง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และทันต่อเหตุการณ์
2.ทบทวนนโยบายการบริ ห ารความเสี่ ย งและควบคุ ม
ภายใน พัฒนาระบบงาน และเครื่องมือบริหารความเสี่ยงให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน พัฒนาระบบการบริหารความ
เสี่ ย งและควบคุ ม ภายในทั่ ว ทั้ ง องค์ ก รที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในเชิ ง
บูรณาการสอดคล้องกับมาตรฐานสากล COSO: Enterprise Risk
Management-Integrated Framework (COSO: ERM) และ
มาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
กำหนด
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4.ติดตามดูแลให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารและพนั ก งาน
ธพส. ให้ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจการบริ ห ารความเสี่ ย งทั่ ว ทั้ ง
องค์กร และการให้การสนับสนุนการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง รวมถึง
การส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในทัว่ ทัง้ องค์กร
นอกจากนี้ ธพส. ได้มกี ระบวนการควบคุมภายใน กำกับ
ดู แ ลทุ ก หน่ ว ยงาน โดยกำหนดให้ ทุ ก หน่ ว ยงานมี ก ารจั ด วาง
ระบบการควบคุมภายในและประเมิน การควบคุมด้วยตนเอง
(Control Self Assessment) ครอบคลุ ม กระบวนงานและ
กิจกรรมที่สำคัญเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปี 2557 ธพส. มีการ
ประเมินการควบคุมภายใน ซึ่งผลการประเมินสรุปได้ว่า ระบบ
การควบคุ ม ภายในของ ธพส. มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล ประสิ ท ธิ ภ าพ
เพียงพอ ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท และวัตถุประสงค์
ของการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ที่
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามกำหนด

(นายชาญณัฏฐ์ แก้วมณี)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

การบริหารจัดการองค์กร
ด้านบริหารความเสี่ยง
การกำกับดูแลการบริหารความเสีย่ ง
การบริหารความเสี่ยงของ ธพส. อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการ ธพส. โดย
คณะกรรมการ ธพส. รับผิดชอบในการกำหนดทิศทางของบริษทั พิจารณานโยบายบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายในและแนวทาง
ปฏิบตั ริ วมทัง้ แผนบริหารความเสีย่ งและการดำเนินการเกีย่ วกับการควบคุมภายในประจำปีเพือ่ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน COSO ERM
และตามคูม่ อื ปฏิบตั เิ กีย่ วกับการบริหาร ความเสีย่ งและควบคุมภายใน ปี 2554 โดยฝ่ายกลยุทธ์และบริหารความเสีย่ ง เป็นผูท้ ำหน้าที่
ในการร่วมประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร (Workshop) เพือ่ ประสานและให้คำแนะนำแก่หน่วยงานต่างๆ โดยประชุมในรูปคณะทำงานบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ซึ่งกรรมการผู้จัดการเป็นประธานคณะทำงานฯ นำเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็น
กระบวนการที่ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงในมุมมองของภาพองค์รวมแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร ตามแนวทางของ COSO ERM
และตามคูม่ อื ปฏิบตั เิ กีย่ วกับการบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายใน ปี 2554 ประกอบด้วย การกำหนดสภาพแวดล้อมภายในองค์กร
ได้ดำเนินการทบทวนโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง ทบทวนปรัชญา/มุมมองเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงที่
องค์กรยอมรับได้ เพือ่ ให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ขององค์กร โดย ธพส. จะระบุสาเหตุความ
เสี่ยงที่เป็น Root Cause ของปัจจัยเสี่ยง ซึ่งเป็นประเด็นสาเหตุที่เหลืออยู่ภายหลังจากการควบคุมตามฐานความเสี่ยงภายใต้ระบบ
ควบคุมภายในที่ ธพส. มีการดำเนินการ ซึง่ ได้จากการประเมินตามเกณฑ์ประเมินความเสีย่ งขององค์กร (ตารางโอกาสและผลกระทบ)
คณะกรรมการ ธพส. มุ่งเน้นให้น้ำหนักและจัดการสาเหตุหลักที่มีระดับความเสี่ยงสูง ด้วยการจัดทำแผนจัดการความเสี่ยง และ
ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยงขององค์กร สรุปผลการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
คณะกรรมการ ธพส. เป็นประจำทุกไตรมาส
ธพส. เข้าสู่ระบบประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ตั้งแต่ปี 2552 ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบ
หลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลทีด่ ขี องรัฐวิสาหกิจ ธพส. ได้มกี ารดำเนินการด้านบริหารความเสีย่ ง ทัว่ ทัง้ องค์กรครอบคลุมทัง้
4 ด้าน คือ ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน และด้านกฏระเบียบ ในปีงบประมาณ 2557 มีแผนจัดการความเสีย่ ง ซึง่ ได้มี
การทบทวนแผนบริหารความเสีย่ ง ตามข้อสังเกตการประเมินผลการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง ของบริษัท ทริส คอร์ปอร์เรชั่น
จำกัด ได้ปรับปรุงแผนจัดการความเสีย่ ง เป็น 7 แผน และสามารถดำเนินการได้สำเร็จครบทุกแผนงาน ทำให้ระดับความเสีย่ งอยูใ่ น
ระดับทีย่ อมรับ ได้แก่
ด้านการเงิน
1.แผนบริหารลูกหนี้
2.แผนบริหารงบลงทุน
3.แผนบริหารพืน้ ทีเ่ ชิงพาณิชย์
4.แผนเร่งรัดรับประกันรายได้ศนู ย์ประชุมและโรงแรม
ด้านกลยุทธ์
5.แผนพัฒนาทีร่ าชพัสดุ
ด้านการปฏิบตั กิ าร / กฏระเบียบข้อบังคับ
6.แผนกำกับดูแลการปฏิบตั งิ านของ Outsource
7.แผนจัดทำและซ้อมแผนเผชิญเหตุฉกุ เฉิน
นอกจากนี้ ในปี 2557 ทีผ่ า่ นมา ธพส. ได้มกี ารจัดทำแผนการบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP)
เพือ่ เตรียมความพร้อมสำหรับสถานการณ์วกิ ฤตทีอ่ าจส่งผลต่อการดำเนินงานของ ธพส.
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การปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในของฝ่ายตรวจสอบภายในยึดแนวปฏิบตั ติ ามมาตรฐานสากล การปฏิบตั งิ านวิชาชีพตรวจสอบ
ภายในและคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ปี 2555 มีบทบาท ในการช่วย คณะกรรมการตรวจสอบในการ
ติดตามดูแลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติงานต่างๆ ของบริษัทฯ ปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ฝ่ายบริหารมั่นใจ โดยการตรวจสอบและให้คำปรึกษาอย่างเป็นอิสระ เที่ยงธรรม เพื่อให้บริษัทฯ
บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามหลักบรรษัทภิบาลทีด่ ี
ในปี 2557 ฝ่ายตรวจสอบภายในปฏิบตั ติ ามกรอบการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ดังนี้
• คุณสมบัตขิ องผูต้ รวจสอบภายใน ผูต้ รวจสอบภายในทุกคนมีวฒ
ุ ไิ ม่ตำ่ กว่าปริญญาตรีและส่งเสริมให้ผตู้ รวจสอบภายใน
ได้รับความรู้ ทักษะ และพัฒนาความสามารถต่างๆ ตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความเชีย่ วชาญ มีความระมัดระวังในการประกอบวิชาชีพอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพตรวจสอบ
ภายใน โดยกำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในพัฒนาความรู้ความสามารถด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง และส่งผู้ตรวจสอบภายในเข้ารับการ
อบรมไม่นอ้ ยกว่า 40 ชัว่ โมงต่อคน ต่อปี
• โครงสร้างของหน่วยตรวจสอบภายใน ฝ่ายตรวจสอบภายในสามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างอิสระ มีการรายงานการปฏิบตั งิ าน
ตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งได้จัดทำกฎบัตรสายงานตรวจสอบภายในซึ่งกำหนดบทบาท
ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนและเผยแพร่ให้พนักงานในบริษทั ฯทุกคนรับทราบ นอกจากนีผ้ ตู้ รวจสอบภายในได้เปิดเผยความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กอ่ นในการปฏิบตั งิ านตรวจสอบทุกครัง้
• ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการหารือและการวางแผนการตรวจสอบร่วมกับ ผู้บริหารระดับสูง
ผูบ้ ริหารหน่วยรับตรวจทีเ่ กีย่ วข้อง และมีการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการควบคุมภายในตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ
โดยผูบ้ ริหารหน่วยรับตรวจทีเ่ กีย่ วข้อง
• หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน การปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในครอบคลุม ความครบถ้วนและ
ความเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย คำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ระบบงานที่มีผลกระทบ
สำคัญต่อการดำเนินงาน รวมทัง้ ประเมินว่าการใช้ทรัพยากรของบริษทั ฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุม้ ค่า ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO โดยในการปฏิบัติงานตรวจสอบทุกครั้งจะมีการสอบทานและ
ประเมินความเพียงพอประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน เพือ่ ช่วยป้องกันการทุจริตทีอ่ าจเกิดขึน้ ในองค์กร
• การปฏิบัติงานและการรายงาน ฝ่ายตรวจสอบภายในจัดทำแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ แผนการตรวจสอบประจำปี
และแผนการตรวจสอบในรายละเอียด พิจารณาจากความเสี่ยงที่อาจทำให้วัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบริษัทฯไม่บรรลุตามที่
กำหนดไว้ เมื่อผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงจะมีการติดตามผลให้หน่วยรับตรวจ
ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูต้ รวจสอบภายในทุกไตรมาส และจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามการปรับปรุงแก้ไข
ของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส นำเสนอกรรมการผูจ้ ดั การและคณะกรรมการตรวจสอบ
• การรักษาคุณภาพงานของผูต้ รวจสอบภายใน ฝ่ายตรวจสอบภายในได้จดั ทำคูม่ อื การปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน เพือ่
ให้ผู้ตรวจสอบภายในทุกคนใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีการประเมินคุณภาพ
หลังการปฏิบตั งิ านโดยหน่วยรับตรวจ และนำผลการประเมินทัง้ หมดมาวิเคราะห์ เพือ่ ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของผูต้ รวจ
สอบภายในต่อไป
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ในปี 2557 คณะกรรมการบริ ษั ท ธนารั ก ษ์ พั ฒ นา
สินทรัพย์ จำกัด มีมติแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบ
ด้วย
1. ตามคำสั่งคณะกรรมการบริษัท ที่ 273/2557 สั่ง ณ
วันที่ 15 กันยายน 2557 โดยมีผลตัง้ แต่ วันที่ 15 กันยายน 2557
ถึงปัจจุบนั ได้แก่
นางศรีนดิ า
พรหมหิตาธร
ประธานกรรมการ
นางสาวรืน่ วดี สุวรรณมงคล
กรรมการ
นายวิเชฐ ตันติวานิช
กรรมการ
2. ตามคำสั่งคณะกรรมการบริษัท ที่ 156/2556 สั่ง ณ
วันที่ 18 กันยายน 2556 โดยมีผลตัง้ แต่ วันที่ 27 สิงหาคม 2556
ถึง วันที่ 14 กันยายน 2557 ได้แก่
นางศรีนดิ า
พรหมหิตาธร
ประธานกรรมการ
นางสาวรืน่ วดี
สุวรรณมงคล
กรรมการ
นายธรรมนิตย์ สุมนั ตกุล
กรรมการ
โดยมีผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็น
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้ นีค้ ณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
และตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในคู่มือ การปฏิบัติงานสำหรับ
คณะกรรมการตรวจสอบรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง เพื่อส่งเสริมให้บริษัทฯมี
กระบวนการกำกั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี การควบคุ ม ภายในที่ มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อการบริหารจัดการที่ดี มีความ
ยุตธิ รรมและความโปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาลทีด่ ี

ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มกี ารประชุม รวม
4 ครัง้ สรุปสาระสำคัญได้ดงั นี้
• สอบทานรายงานทางการเงินและงบการเงินประจำปี
โดยประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้และ
มี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล อย่ า งเพี ย งพอตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองโดยทัว่ ไป
• สอบทานการปฏิ บั ติ ต ามกฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ
นโยบายและมติ ข องคณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า
การดำเนิ น งานของบริ ษั ท ฯ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย ระเบี ย บ
ข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง
• สอบทานเพื่อให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน
ที่ดี เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ว่ า ด้ ว ยการกำหนดมาตรฐานการควบคุ ม
ภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6
• กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน
ให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและเป็นไปตามมาตรฐาน
วิช าชี พ พิจ ารณาอนุมั ติแ ผนการตรวจสอบประจำปี กฏบัตร
การตรวจสอบภายใน คูม่ อื การปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในและ
อัตรากำลัง รวมทั้งสอบทานรายงานผลการตรวจสอบและให้
ความเห็นและข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการในการปรับปรุงแก้ไข
ในประเด็นทีส่ ำคัญ
• พิจารณาค่าตอบแทนประจำปีของผู้สอบบัญชีของ
บริ ษั ท ฯ เสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท ซึ่ ง มี สำนั ก งาน
การตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยได้รับค่า
ตอบแทนเป็นเงิน 1,240,000.- บาท
	
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่ารายงานทางการ
เงินของบริษทั ธนารักษ์พฒ
ั นาสินทรัพย์ จำกัด ถูกต้องเชือ่ ถือได้
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง โดยทั่วไปและมีการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างเพียงพอ ดังปรากฏตามความเห็นของผูส้ อบบัญชีตอ่
รายงานการเงินของบริษทั ฯ

(นางศรีนิดา พรหมหิตาธร)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานของผูส้ อบบัญชี
เสนอ ผูถ้ อื หุน้ บริษทั ธนารักษ์พฒ
ั นาสินทรัพย์ จำกัด
	
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ธนารักษ์พฒ
ั นาสินทรัพย์ จำกัด และบริษทั ย่อย และ
งบการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม และงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัท
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม และงบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ เฉพาะบริษทั และงบกระแสเงินสดรวม
และงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษทั สำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีทสี่ ำคัญและหมายเหตุเรือ่ งอืน่ ๆ
ความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบใน การจัดทำและการนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถ
จัดทำงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษทั ทีป่ ราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่วา่ จะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษทั ดังกล่าว
จากผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงาน
ตรวจสอบเพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่
	
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มา ซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผย
ข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการ
ประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั ไม่วา่ จะ
เกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดในการประเมินความเสีย่ งดังกล่าว ผูส้ อบบัญชีพจิ ารณาการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดทำ
และการนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั โดยถูกต้องตามทีค่ วรของกิจการ เพือ่ ออกแบบวิธกี ารตรวจสอบทีเ่ หมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่ วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวม
ถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้น
โดยผูบ้ ริหาร รวมทัง้ การประเมินการนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั โดยรวม
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสม
เพือ่ ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ความเห็น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมของ
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด และบริษัทย่อย และฐานะการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะบริษทั และกระแสเงินสดรวมและ
กระแสเงินสดเฉพาะบริษทั สำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558
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(นางสาวจุไรรัตน์ ทิพย์เสถียร)
ผูอ้ ำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินที่ 1

(นางอตินชุ เธียนชัยวัฒนา)
ผูอ้ ำนวยการกลุม่

3

บริษัท ธนารัก¦·ษ์¬´พµ¦´
ัฒนาสิ
นทรั
ษัทย่อย
¬r¡´µ·
¦´¡พ
¥rÎย์
µ´จำกั
Â¨³¦·ด
¬´¥nและบริ
°¥
งบแสดงฐานะการเงิ
Âµ³µ¦Á· น
ณ วันทีª´่ 31
วาคม 2557
¸É31ธั´น
ªµ¤2557
หน่
: บาท
®nวªย¥µ

®¤µ¥Á®»

µ¦Á·¦ª¤

µ¦Á·Á¡µ³¦·¬´

2557

2556

2557

2556

·¦´¡¥r
·¦´¡¥r®¤»Áª¸¥
Á·Â¨³¦µ¥µ¦Á¸¥ÁnµÁ·

4.1

260,061,003

261,768,305

249,742,722

257,260,231

Á·¨»´Éª¦µª

4.2.1

1,728,140,000

1,740,356,000

-

-

¨¼®¸Êµ¦oµ»·

4.3

67,920,312

55,316,632

67,920,312

55,316,632

·oµÁ®¨º°

4.4

308,046,005

412,955,604

308,046,005

412,955,604

¦µ¥Åooµ¦´

4.5

23,526

21,059,314

23,526

21,059,314

Á·¤nµn°¦oµoµ¦´

4.6

353,194,174

884,390,479

353,194,174

884,390,479

·¦´¡¥r®¤»Áª¸¥°ºÉ

4.7

131,118,467

97,165,243

120,239,666

89,376,216

2,848,503,487

3,473,011,577

1,099,166,405

1,720,358,476

¦ª¤·¦´¡¥r®¤»Áª¸¥
·¦´¡¥rÅ¤n®¤»Áª¸¥
Á·¨»Ä¦·¬´¥n°¥

4.8

-

-

4,900

4,900

Á·¨»¦³¥³¥µª

4.2.2

3,056,617,496

2,392,123,232

2,587,864

2,608,318

¨¼®¸Êµ¤´µÁnµµ¦Á·

4.9

17,261,703,924

17,365,588,695

17,261,703,924

17,365,588,695

°»¦r»·

4.10

253,447,645

173,852,131

253,447,645

173,852,131

·¦´¡¥rÅ¤n¤¸´ª»·

4.11

13,651,810

9,874,019

13,651,810

9,874,019

··µ¦Ánµ»·

4.12

1,318,741,151

1,374,857,796

1,318,741,151

1,374,857,796

µ¦³®ªnµn°¦oµÃ¦µ¦oµµ¦´¬r

4.13

-

70,556,743

-

70,556,743

·¦´¡¥rÅ¤n®¤»Áª¸¥°ºÉ

4.14

67,757

67,757

67,757

67,757

¦ª¤·¦´¡¥rÅ¤n®¤»Áª¸¥

21,904,229,783

21,386,920,373

18,850,205,051

18,997,410,359

¦ª¤·¦´¡¥r

24,752,733,270

24,859,931,950

19,949,371,456

20,717,768,835

®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·ÁÈnª®¹É °µ¦Á·¸Ê
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4

บริษัท ธนารัก¦·ษ์¬พ´µ¦´
ัฒนาสิ
นทรั
จำกั¬ด´¥n°และบริ
ษัทย่อย
¬r¡´µ·
¦´¡พ
¥rÎµย์
´Â¨³¦·
¥
งบแสดงฐานะการเงิ
น
Âµ³µ¦Á·
¸É 31ธั´นªµ¤2557
ณ วันทีª´่ 31
วาคม 2557

®nª¥µ
หน่วย : บาท

®¤µ¥Á®»

µ¦Á·¦ª¤

µ¦Á·Á¡µ³¦·¬´

2557

2556

2557

2556

®¸Ê·Â¨³nª °¼oº°®»o
®¸Ê·®¤»Áª¸¥
Á·¼o¥º¤¦³¥³´Êµµ´µ¦Á·

4.15

-

679,800,000

-

679,800,000

Áoµ®¸Êµ¤´µÁnµµ¦Á·¸É¹Îµ®Îµ¦³Ä®¹É¸

4.18

14,070,898

18,039,609

14,070,898

18,039,609

Á·¼o¥º¤¸É¹Îµ®Îµ¦³Ä®¹É¸

4.19

200,000,000

-

200,000,000

-

®»o¼o¸É¹Îµ®Îµ¦³Ä®¹É¸

4.20

2,000,000,000

-

-

-

139,632,759

140,860,330

639,747

1,867,318

°Á¸Ê¥oµnµ¥
¦µ¥ÅonµÁnµ/nµ¦·µ¦¦´¨nª®oµ

4.16

1,238,943,476

1,154,155,654

1,238,943,476

1,154,155,654

®¸Ê·®¤»Áª¸¥°ºÉ

4.17

258,644,118

321,748,050

248,893,837

320,963,919

3,851,291,251

2,314,603,643

1,702,547,958

2,174,826,500

¦ª¤®¸Ê·®¤»Áª¸¥
®¸Ê·Å¤n®¤»Áª¸¥
Áoµ®¸Êµ¤´µÁnµµ¦Á·»·

4.18

30,264,205

41,846,006

30,264,205

41,846,006

®»o¼o¦³¥³¥µª»·

4.20

20,500,000,000

22,500,000,000

-

-

®¸Ê·µµ¦Ã°··Á¦¸¥¦o°

4.21

-

-

19,404,649,583

19,822,979,231

£µ¦³¼¡´¨¦³Ã¥r¡´µ

4.22

4,654,488

4,457,962

4,654,488

4,457,962

®¸Ê·Å¤n®¤»Áª¸¥°ºÉ

4.23

7,055,553

6,858,430

7,055,553

6,858,430

¦ª¤®¸Ê·Å¤n®¤»Áª¸¥

20,541,974,246

22,553,162,398

19,446,623,829

19,876,141,629

¦ª¤®¸Ê·

24,393,265,497

24,867,766,041

21,149,171,787

22,050,968,129

258,338,120

258,338,120

258,338,120

258,338,120

258,338,120

258,338,120

258,338,120

258,338,120

(771,952,279)

(1,019,300,742) (1,458,801,373)

(1,591,537,414)

nª °¼oº°®»o
»Á¦º°®»o
»³Á¸¥
®»oµ¤´25,833,®»o¤¼¨nµ®»o¨³µ
»¸É°°Â¨³Îµ¦³Â¨oª
®»oµ¤´25,833,®»o¤¼¨nµ®»o¨³µ
ÎµÅ¦( µ»)³¤
¥´Å¤nÅo´¦¦
°r¦³°°ºÉ °nª °¼oº°®»o

662,922

-

662,922

-

(512,951,237)

(760,962,622)

(1,199,800,331)

(1,333,199,294)

872,419,010

753,128,531

-

-

¦ª¤nª °¼oº°®»o

359,467,773

(7,834,091) (1,199,800,331)

(1,333,199,294)

¦ª¤®¸Ê·Â¨³nª °¼oº°®»o

24,752,733,270

24,859,931,950

20,717,768,835

¦ª¤nª °¼oº°®»o¦·¬´Ä®n
nªÅoÁ¸¥¸ÉÅ¤n¤¸°Îµµª»¤

19,949,371,456

®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·ÁÈnª®¹É °µ¦Á·¸Ê
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(µ¥¦·«´¥¼¦)
(นายนริศ ชัยสูตร)
¦³µ¦¦¤µ¦
ประธานกรรมการ

(µ¥»Á¤Îµ¦´¥¦¦¤)
(นายสุเมธ ดำรงชั
ยธรรม)
¦¦¤µ¦¼o´µ¦
กรรมการผู้จัดการ

5

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด และบริษัทย่อย
¦·¬´µ¦´¬r¡´µ·¦´¡¥rÎµ´Â¨³¦·¬´¥n°¥
งบกำไรขาดทุ
นเบ็ดเสร็จ
ÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦È
ณ วัÎนµ®¦´ที่ ¸31
2556
·Ê»ª´ธัน
¸É 31วาคม
´ªµ¤2557
®nวยª¥µ
หน่
: บาท
®¤µ¥Á®»

µ¦Á·¦ª¤

µ¦Á·Á¡µ³¦·¬´
2557
2556

2557

2556

°Á¸Ê¥¦´µ¤´µÁnµµ¦Á·

1,158,066,340

1,164,639,553

1,158,066,340

1,164,639,553

¦µ¥Åonµ¦·µ¦Ã¦µ¦«¼¥r¦µµ¦

861,517,906

822,358,001

861,517,906

822,358,001

¦µ¥ÅonµÁnµÂ¨³nµ¦·µ¦¡ºÊ¸É»¦·Ã¦µ¦«¼¥r¦µµ¦

293,863,349

291,626,191

293,863,349

291,626,191

¦µ¥Åonµn°¦oµÃ¦µ¦oµµ¦´¬r

247,428,658



247,428,658

34,447,813

¦µ¥Åonµ¦·µ¦«¼¥r¦³»¤Â¨³Ã¦Â¦¤

101,707,999



101,707,999

158,331,976

°Á¸Ê¥¦´

181,255,057

147,584,943

1,675,267

2,368,221

¦µ¥Åo°ºÉ

79,522,448

4,831,363

79,522,448

4,831,363

2,923,361,757

2,623,819,840

2,743,781,967

2,478,603,118

¦µ¥Åo

¦ª¤¦µ¥Åo
nµÄonµ¥
o»nµÁnµÂ¨³nµ¦·µ¦Ã¦µ¦«¼¥r¦µµ¦

4.24

511,414,191

680,386,530

511,414,191

680,386,530

o»nµn°¦oµÃ¦µ¦oµµ¦´¬r

4.25

245,436,991



245,436,991

32,169,361

o»¦·µ¦«¼¥r¦³»¤Â¨³Ã¦Â¦¤

4.26

49,997,167



49,997,167

69,919,616

nµÄonµ¥Äµ¦¦·®µ¦

4.27

186,700,603

164,619,373

179,508,322

157,409,776

¦ª¤nµÄonµ¥

993,548,952

947,094,880

986,356,671

939,885,283

ÎµÅ¦n°o»µµ¦Á·

1,929,812,805

1,676,724,960

1,757,425,296

1,538,717,835

o»µµ¦Á·
ÎµÅ¦( µ»)

1,563,173,863
366,638,942

1,563,063,205
113,661,755

1,624,689,255
132,736,041

1,654,984,447
(116,266,612)

ÎµÅ¦( µ»)

366,638,942

113,661,755

132,736,041

(116,266,612)

662,922
367,301,864

113,661,755

662,922
133,398,963

(116,266,612)

nª¸ÉÁÈ °¦·¬´Ä®n

247,348,463

(3,601,712)

132,736,041

(116,266,612)

nª¸ÉÁÈ °nªÅoÁ¸¥¸ÉÅ¤n¤¸°Îµµª»¤

119,290,479
366,638,942

117,263,467
113,661,755

132,736,041

(116,266,612)

nª¸ÉÁÈ °¦·¬´Ä®n

248,011,385

(3,601,712)

133,398,963

(116,266,612)

nª¸ÉÁÈ °nªÅoÁ¸¥¸ÉÅ¤n¤¸°Îµµª»¤

119,290,479
367,301,864

117,263,467
113,661,755

133,398,963

(116,266,612)



(0.14)



(4.50)





25,833,812



ÎµÅ¦( µ»)ÁÈÁ¦È°ºÉ
ÎµÅ¦( µ»)µµ¦¦³¤µµ¦µ¤®¨´·«µ¦r¦³´£´¥
ÎµÅ¦( µ»)ÁÈÁ¦È¦ª¤
µ¦Ân´ÎµÅ¦( µ»)

µ¦Ân´ÎµÅ¦( µ»)ÁÈÁ¦È¦ª¤

ÎµÅ¦( µ»)n°®»o ´Ê¡ºÊµ
Îµª®»oµ¤´´ªÁ¨¸É¥nªÎÊµ®´(®»o)
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·ÁÈnª®¹É °µ¦Á·¸Ê

(นายนริ«ศ´ชั¥¼ยสูต¦)ร)
(µ¥¦·
ประธานกรรมการ
¦³µ¦¦¤µ¦

(นายสุเมธ(µ¥»
ดำรงชัÁ¤Î
ยธรรม)
µ¦´¥¦¦¤)
กรรมการผู้จัดการ
¦¦¤µ¦¼o´µ¦
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บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
บริษทั ธนารักษ์ พัฒนาสิ นทรัพย์ จํากัด และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2557

หน่วหน่ยว:ยบาท
: บาท
งบการเงินรวม
ทุนเรื อนหุน้
ที�ออกและ
ชําระแล้ว

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2555
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวม

258,338,120
-

งบการเงินเฉพาะบริษทั

กําไร(ขาดทุน)
สะสม
ยังไม่ได้

องค์ประกอบอื�น
ของส่ วน
ของผูถ้ ือหุน้

ส่ วนที�เป็ นของ
ส่ วนได้เสี ย
ที�ไม่มี

จัดสรร

กําไร(ขาดทุน)จาก

อํานาจควบคุม

รวม

ทุนเรื อนหุน้
ที�ออกและ
ชําระแล้ว

กําไร(ขาดทุน)
สะสม
ยังไม่ได้

องค์ประกอบอื�น
ของส่ วน
ของผูถ้ ือหุน้

จัดสรร

กําไร(ขาดทุน)จาก

การประมาณการ

การประมาณการ

ตามหลัก

ตามหลัก

คณิ ตศาสตร์

คณิ ตศาสตร์

ประกันภัย

ประกันภัย

รวม

(1,015,699,030)

-

635,865,064

(121,495,846)

258,338,120

(1,475,270,802)

-

(1,216,932,682)

(3,601,712)

-

117,263,467

113,661,755

-

(116,266,612)

-

(116,266,612)

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2556

258,338,120

(1,019,300,742)

-

753,128,531

(7,834,091)

258,338,120

(1,591,537,414)

-

(1,333,199,294)

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2556

258,338,120

(1,019,300,742)

-

753,128,531

(7,834,091)

258,338,120

(1,591,537,414)

-

(1,333,199,294)

กําไร(ขาดทุน)

-

247,348,463

-

119,290,479

366,638,942

-

132,736,041

-

132,736,041

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื�น

-

662,922

-

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวม

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวม
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2557

-

-

662,922

662,922

-

247,348,463

662,922

119,290,479

367,301,864

-

132,736,041

662,922

133,398,963

258,338,120

(771,952,279)

662,922

872,419,010

359,467,773

258,338,120

(1,458,801,373)

662,922

(1,199,800,331)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษัท ธนารัก¦·ษ์¬พ´µ¦´
ัฒนาสิ
นทรั
ษัทย่อย
¬r¡´µ·
¦´พ
¡¥rย์
Îµ´จำกั
Â¨³¦·ด
¬´¥nและบริ
°¥
งบกระแสเงิ
¦³ÂÁ·น
สด
สำหรับปีสÎิ้นµ®¦´สุด¸วั·Êน»ทีª´่ ¸31
นวาคม 2557
É31 ´ธั
ªµ¤2557
2557

µ¦Á·¦ª¤

2556

µ¦Á·Á¡µ³¦·¬´
2557
2556

¦³ÂÁ·µ·¦¦¤ÎµÁ·µ
ÎµÅ¦( µ»)n°£µ¬¸Á·Åo
¦µ¥µ¦¦´¦³ÎµÅ¦( µ»)n°£µ¬¸Á·ÅoÁÈÁ·¦´(nµ¥)µ·¦¦¤ÎµÁ·µ:

366,638,942

113,661,755

132,736,041

(116,266,612)

°Á¸Ê¥¦´µ¤´µÁnµµ¦Á·

(1,158,066,340)

(1,164,639,553)

(1,158,066,340)

(1,164,639,553)

°Á¸Ê¥nµ¥

1,563,173,863

1,563,063,205



1,654,984,447

°Á¸Ê¥¦´

(181,255,057)

(147,584,943)

(1,675,267)

(2,368,221)

nµÁºÉ°¤¦µµÂ¨³´nµ¥









®¸Ê´¥³¼

(10,583,651)

(21,458,423)

(10,583,651)

(21,458,423)



890,687



890,687



32,169,361



32,169,361

(138,514,717)

(104,598,797)



398,978,664



510,787,058

¨¼®¸Êµ¦oµ (Á¡·É¤ ¹Ê)¨¨

(2,023,275)

52,288,736

(2,023,275)

52,288,736

·oµÁ®¨º°(Á¡·É¤ ¹Ê)¨¨

(221,284)

(145,719)

(221,284)

(145,719)

¦µ¥Åooµ¦´(Á¡·É¤ ¹Ê)¨¨



35,302,222



35,302,222



-



-

nµÄonµ¥Ã¦µ¦¨¦³Ã¥r¡´µ
o»nµn°¦oµoµµ¦´¬r
nªnµÁ·¨»´¤¼¨nµÁ·o

-

-

ÎµÅ¦µµ¦ÎµÁ·µn°µ¦Á¨¸É¥Â¨Ä·¦´¡¥rÂ¨³®¸Ê·ÎµÁ·µ

Á·¤nµn°¦oµoµ¦´(Á¡·É¤ ¹Ê)¨¨
·¦´¡¥r®¤»Áª¸¥°ºÉ(Á¡·É¤ ¹Ê)¨¨



39,810,754



39,810,754

¨¼®¸Êµ¤´µÁnµµ¦Á·(Á¡·É¤ ¹Ê)¨¨

102,668,757

96,172,486

-

-

µ¦³®ªnµn°¦oµÃ¦µ¦oµµ¦´¬r(Á¡·É¤ ¹Ê)¨¨

(66,077,309)

(86,072,889)

(66,077,309)

(86,072,889)

·¦´¡¥rÅ¤n®¤»Áª¸¥°ºÉ(Á¡·É¤ ¹Ê)¨¨

-

(49,065)

-

(49,065)

£µ¦³¼¡´¨¦³Ã¥r¡´µÁ¡·É¤ ¹Ê(¨¨)

-

(616,500)

-

(616,500)

¦µ¥ÅonµÁnµ/nµ¦·µ¦¦´¨nª®oµÁ¡·É¤ ¹Ê(¨¨)



129,431,146

(840,853,060)

(796,209,736)

®¸Ê·®¤»Áª¸¥°ºÉÁ¡·É¤ ¹Ê(¨¨)

(62,978,277)

59,440,067

(71,944,428)

59,539,202

Áoµ®¸Êµ¤´µÁnµµ¦Á·Á¡·É¤ ¹Ê(¨¨)

(19,912,772)

(3,733,645)

(19,912,772)

(3,733,645)

®¸Ê·Å¤n®¤»Áª¸¥°ºÉÁ¡·É¤ ¹Ê(¨¨)
Á·nµ¥Á·¤´ÎµÃ¦µ¦oµµ¦´¬r
Á·Åo¤µµ(ÄoÅÄ)·¦¦¤ÎµÁ·µ

-

4,732,499
(4,400)

-







1,165,778,625

Á·¦´°Á¸Ê¥



149,437,383



1,880,226

Á·nµ¥°Á¸Ê¥

(1,560,039,175)

(1,559,009,491)

(22,692,222)

(21,662,538)

Á·¦´£µ¬¸Á·Åo

-

28,000,201

Á·¦´°Á¸Ê¥µ¤´µÁnµµµ¦Á·

Á·nµ¥£µ¬¸Á·Åo
Á·»·Åo¤µµ(ÄoÅÄ)·¦¦¤ÎµÁ·µ
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·ÁÈnª®¹ °µ¦Á·¸



4,732,499
(4,400)

-

-

(184,371,483)
-

28,000,201

(32,225,558)

(27,706,820)

(32,225,558)

(27,706,820)

1,134,429,879

482,034,254



(203,860,414)
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บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด และบริษัทย่อย
งบกระแสเงิ
¦·¬´µ¦´
¬r¡´µ·¦´¡¥rÎน
µ´สด
Â¨³¦·¬´¥n°¥
 ธันวาคม 2557
สำหรับปีสิ้นสุดวั¦³ÂÁ·
นที่ 31
Îµ®¦´¸·Ê»ª´¸É31 ´ªµ¤2557
®¤µ¥Á®»

2557

µ¦Á·¦ª¤

2556

µ¦Á·Á¡µ³¦·¬´
2557
2556

¦³ÂÁ·µ·¦¦¤¨»
Á·¦´µÁ·¨»´Éª¦µª(Á·Áº°)





-

-

Á·nµ¥ÄÁ·¨»´Éª¦µª(Á·Áº°)

(2,990,990,000)

(3,208,656,150)

-

-



-



Á·¦´µÁ·¨»¦³¥³¥µª

-

Á·nµ¥ÄÁ·¨»¦³¥³¥µª

(526,000,000)

(530,637,488)

-

(2,637,489)

Á·¦´µÁ·¦³´¨µ

-

306,261

-

306,261

Á·nµ¥Äµ¦ºÊ°°»¦r

(128,642,651)

(31,096,520)

(128,642,651)

(31,096,520)

Á·nµ¥Äµ¦ºÊ°·¦´¡¥rÅ¤n¤¸´ª

(8,732,371)

(3,830,403)

(8,732,371)

(3,830,403)

Á·nµ¥Äµ¦ºÊ°·¦´¡¥r¦³®ªnµÎµÁ·µ¦

(683,159)

(7,342,668)

(683,159)

(7,342,668)

-

(3,154,190)

-

(3,154,190)

(4,495,000)

(1,447,750)

(4,495,000)

(1,447,750)

(656,337,181)

(543,661,758)

(142,553,181)

(47,666,759)

-

-

170,400,000

186,100,000

Á·¦´µµ¦¼o¥º¤Á·¦³¥³´Ê

799,500,000

1,800,000,000

799,500,000

1,800,000,000

Á·nµ¥ºµ¦¼o¥º¤Á·¦³¥³´Ê

(1,479,300,000)

(1,720,200,000)

(1,479,300,000)

(1,720,200,000)

Á·¦´µµ¦¼o¥º¤Á·¦³¥³¥µª

200,000,000

-

200,000,000

-

Á·nµ¥Äµ¦¦´¦»«¼¥r¦³»¤Â¨³Ã¦Â¦¤nµ¥¨nª®oµ
Á·nµ¥ºÁ·¦³´¨µ
Á·»·ÄoÅÄ·¦¦¤¨»
¦³ÂÁ·µ·¦¦¤´®µÁ·
Á·¦´µÁ°¡¸ª¸

Á·»·Åo¤µµ(ÄoÅÄ)·¦¦¤´®µÁ·
Á·Â¨³¦µ¥µ¦Á¸¥ÁnµÁ·Á¡·É¤ ¹Ê(¨¨)»·



(309,400,000)



(1,707,302)

18,172,496

(7,517,509)

14,372,827

Á·Â¨³¦µ¥µ¦Á¸¥ÁnµÁ·ª´oª

4.1

261,768,305

243,595,809

257,260,231

242,887,404

Á·Â¨³¦µ¥µ¦Á¸¥ÁnµÁ·ª´·Êª

4.1

260,061,003

261,768,305

249,742,722

257,260,231

®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·ÁÈnª®¹É °µ¦Á·¸Ê

92

(479,800,000)

บริษทั ธนารักษ์พฒ
ั นาสินทรัพย์ จำกัด และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
1. ข้อมูลทัว่ ไป
บริษทั ธนารักษ์พฒ
ั นาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) จัดตัง้ ขึน้ โดยกระทรวงการคลัง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 25 พฤษภาคม
2547 มีกรมธนารักษ์เป็นหน่วยงานกำกับดูแล บริษัทได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อ
วันที่ 18 สิงหาคม 2547 ทะเบียนเลขที่ 0105547111537
	
บริษทั มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ โดยกระทรวงการคลังถือหุน้ ทัง้ หมด มีวตั ถุประสงค์เพือ่ บริหารงานก่อสร้างและบริหารโครงการ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการศูนย์ราชการ) รวมทัง้ บริหารจัดการทรัพย์สนิ ของรัฐบาลตาม
นโยบายรัฐบาล
บริษทั มีสำนักงานตัง้ อยูเ่ ลขที่ 120 หมูท่ ี่ 3 ชัน้ 1 อาคารศูนย์ประชุม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม
๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
บริษทั ดำเนินการในโครงการศูนย์ราชการโดยทำสัญญาเช่าทีด่ นิ ราชพัสดุจากกรมธนารักษ์เป็นเวลา 33 ปี โดยสัญญาฉบับ
แรกมีอายุ 3 ปี มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ก่อสร้างอาคารให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นสถานทีใ่ นการปฏิบตั งิ าน และสัญญาฉบับทีส่ องอายุ 30 ปี
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้กรมธนารักษ์เช่าอาคารทีก่ อ่ สร้างเสร็จ กระทรวงการคลังได้มอบหมายให้กรมธนารักษ์เป็นผูท้ ำสัญญาเช่าแทน
หน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย สัญญาเช่าพืน้ ทีอ่ าคาร สัญญาบริการ ระยะเวลา 30 ปี และ สัญญาบริการจัดหาเฟอร์นเิ จอร์ ระยะ
เวลา 5 ปี โดยเมื่อครบกำหนดสัญญา อาคารและอุปกรณ์โครงการศูนย์ราชการ จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลังและใน
การดำเนินการก่อสร้างอาคารบริษัทได้เสนอโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization) ต่อสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพือ่ ระดมทุนมาใช้สำหรับการก่อสร้างอาคาร โดยจัดตัง้ บริษทั ดีเอดี เอสพีวี
จำกัด (เอสพีว)ี เพือ่ เป็นนิตบิ คุ คลเฉพาะกิจ ประกอบธุรกิจการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์และได้โอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงิน
ค่าเช่าพืน้ ทีอ่ าคาร ค่าบริการและค่าบริการจัดหาเฟอร์นเิ จอร์ทกี่ รมธนารักษ์มหี น้าทีช่ ำระเงินตามสัญญา 3 ฉบับ ให้แก่เอสพีวี ตาม
ข้อตกลงในสัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2548
บริษทั ดีเอดี เอสพีวี จำกัด เป็นนิตบิ คุ คลเฉพาะกิจ ประกอบธุรกิจการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ภายใต้โครงการแปลง
สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ของโครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากหน่วยงานรัฐ
ตามพระราชกำหนดนิตบิ คุ คลเฉพาะกิจเพือ่ การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 ซึง่ ถือเป็นบริษทั ย่อยทีเ่ ป็นกิจการเฉพาะกิจ
ตามการตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 เรื่องงบการเงิน-บริษัทย่อยที่เป็นกิจการเฉพาะกิจ และได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็น
นิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105548045821 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2548 ทุนจดทะเบียนจำนวน 10,000 บาท
(หนึง่ หมืน่ บาทถ้วน) บริษทั ถือหุน้ จำนวน 490 หุน้ เป็นเงิน 4,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 49 ของทุนทีอ่ อกและเรียกชำระแล้ว

2. เกณฑ์การเสนองบการเงิน
2.1
		
		
		

หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน
งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะบริ ษั ท จั ด ทำขึ้ น ตามหลั ก การบั ญ ชี ที่ รั บ รองทั่ ว ไปภายใต้ พ ระราช
บั ญ ญั ติ ก ารบั ญ ชี พ.ศ. 2543 ซึ่ ง หมายความรวมถึ ง มาตรฐานการบั ญ ชี ที่ อ อกภายใต้ พ ระราชบั ญ ญั ติ
วิ ช าชี พ บั ญ ชี พ.ศ. 2547 และการแสดงรายการในงบการเงิ น เป็ น ไปตามประกาศกรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า
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เรือ่ ง กำหนดรายการย่อทีต่ อ้ งมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กันยายน 2554
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั ได้จดั ทำขึน้ โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดค่าองค์ประกอบ
ของงบการเงิน เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอืน่ ในนโยบายการบัญชี

2.2
		
		
		

เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม
งบการเงิ น รวมนี้ ไ ด้ จั ด ทำขึ้ น โดยรวมงบการเงิ น ของบริ ษั ท ธนารั ก ษ์ พั ฒ นาสิ น ทรั พ ย์ จำกั ด และงบการเงิ น
ของบริ ษั ท ดี เ อดี เอสพี วี จำกั ด ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท ย่ อ ยที่ เ ป็ น นิ ติ บุ ค คลเฉพาะกิ จ เพื่ อ ประกอบธุ ร กิ จ การแปลง
สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ โดยได้ตดั รายการระหว่างกันและยอดคงเหลือทีม่ สี าระสำคัญออกแล้ว

2.3
		
		
		
		
		

มาตรฐานการบัญชีทมี่ ผี ลบังคับใช้ในงวดบัญชีปปี จั จุบนั
บริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่หรือปรับปรุงใหม่ ดังนี	
้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12
ภาษีเงินได้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 8
ส่วนงานดำเนินงาน

2.4 มาตรฐานการบัญชีทจี่ ะมีผลบังคับใช้ในอนาคต
					
		 มาตรฐานการบัญชี
		 ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)
การนำเสนองบการเงิน
		 ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557)
สินค้าคงเหลือ
		 ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557)
งบกระแสเงินสด
		 ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557)
นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณ
			
การทางบัญชีและข้อผิดพลาด
		 ฉบับที่ 10 ปรับปรุง 2557)
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
		 ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557)
สัญญาก่อสร้าง
		 ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557)
ภาษีเงินได้
		 ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557)
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
		 ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557)
สัญญาเช่า
		 ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557)
รายได้
	
2.4 มาตรฐานการบัญชีทจี่ ะมีผลบังคับใช้ในอนาคต (ต่อ)
					
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557)
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557)
การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิด
			
เผยข้อมูลเกีย่ วกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557)
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ น
			
เงินตราต่างประเทศ
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557)
ต้นทุนการกูย้ มื
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557)
การเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับบุคคลหรือกิจการ
			
ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2557)
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์
			
เมือ่ ออกจากงาน
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วันทีม่ ผี ลบังคับใช้
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1
1
1
1
1
1
1

มกราคม
มกราคม
มกราคม
มกราคม
มกราคม
มกราคม
มกราคม

2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558

วันทีม่ ผี ลบังคับใช้
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
1
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557)
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม และการร่วมค้า
1
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเ่ งิน
			
เฟ้อรุนแรง
1
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557)
กำไรต่อหุน้
1
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557)
งบการเงินระหว่างกาล
1
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557)
การด้อยค่าของสินทรัพย์
1
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557)
ประมาณการหนีส้ นิ หนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้
			
และสินทรัพย์ทอี่ าจเกิดขึน้
1
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557)
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
1
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557)
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
1
	
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557)
การจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็นเกณฑ์
1
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557)
การรวมธุรกิจ
1
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557)
สัญญาประกันภัย
1
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขายและ
1
			
การดำเนินงานทีย่ กเลิก
ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2557)
การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
1
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557)
ส่วนงานดำเนินงาน
1
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)
งบการเงินรวม
1
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557)
การร่วมการงาน
1
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557)
การเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับส่วนได้เสียในกิจการอืน่
1
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2557)
การวัดมูลค่ายุตธิ รรม
1
	
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีทไี่ ม่มคี วามเกีย่ ว
			
ข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน
1
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557)
สัญญาเช่าดำเนินงาน - สิง่ จูงใจทีใ่ ห้แก่ผเู้ ช่า
1
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2557)
ภาษีเงินได้-การเปลีย่ นแปลงสถานภาพทางภาษี
			
ของกิจการหรือของผูถ้ อื หุน้
1
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557)
การประเมินเนือ้ หาสัญญาเช่าทีท่ ำขึน้ ตามรูป
			
แบบกฎหมาย
1
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)
การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
1
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2557)
รายได้-รายการแลกเปลีย่ นเกีย่ วกับบริการโฆษณา
1
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2557)
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์
1
	
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)
การเปลีย่ นแปลงในหนีส้ นิ ทีเ่ กิดขึน้ จากการรือ้ ถอน
1
			
การบูรณะ และหนีส้ นิ ทีม่ ลี กั ษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557)
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า	
			
หรือไม่
1
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557)
สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรือ้ ถอน การ
			
บูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
1

มกราคม 2558
มกราคม 2558
มกราคม
มกราคม
มกราคม
มกราคม

2558
2558
2558
2558

มกราคม 2558
มกราคม 2558
มกราคม 2558
มกราคม
มกราคม
มกราคม
มกราคม

2558
2558
2559
2558

มกราคม
มกราคม
มกราคม
มกราคม
มกราคม
มกราคม

2558
2558
2558
2558
2558
2558

มกราคม 2558
มกราคม 2558
มกราคม 2558
มกราคม
มกราคม
มกราคม
มกราคม

2558
2558
2558
2558

มกราคม 2558
มกราคม 2558	
มกราคม 2558
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ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557)
			
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2557)
			
			
			
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557)
			

การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง2557)
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ข้อตกลงสัมปทานบริการ
โปรแกรมสิทธิพเิ ศษแก่ลกู ค้า
ข้อจำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์
ข้อกำหนดเงินทุนขัน้ ต่ำและปฏิสมั พันธ์ของรายการ
เหล่านี้ สำหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรือ่ ง
ผลประโยชน์ของพนักงาน
สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
การจ่ายสินทรัพย์ทไี่ ม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำหรับ
เหมืองผิวดิน

1
1
1
1

มกราคม
มกราคม
มกราคม
มกราคม

2558
2558
2558
2558

1
1
1
1

มกราคม
มกราคม
มกราคม
มกราคม

2558
2558
2558
2558

1 มกราคม 2558

ฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จากการใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุง
และมาตรฐานการบัญชีใหม่ขา้ งต้นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
3.1
		
		
		
		
		
		
		
		

การรับรู้รายได้
รายได้ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าการเงิน คำนวณโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง (Effective interest
rate method) ตลอดอายุสัญญา
รายได้ค่าเช่าพื้นที่ตามสัญญา รับรู้ตามเกณฑ์เส้นตรงตามช่วงเวลาที่ผู้เช่าได้รับประโยชน์ตลอดอายุสัญญา
รายได้ค่าบริการตามสัญญา รับรู้เมื่อได้ให้บริการแก่ลูกค้าตลอดอายุสัญญา
รายได้ค่าบริการอื่น รับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแก่ลูกค้าแล้ว
รายได้โครงการบ้านธนารักษ์ รับรู้เมื่องานก่อสร้างเสร็จตามสัญญาและมีการส่งมอบให้ผู้ซื้อแล้ว
รายได้ดอกเบี้ย รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
รายได้อื่น รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

3.2
		
		
	
3.3
		

การคำนวณต้นทุนโครงการบ้านธนารักษ์
ต้นทุนโครงการบ้านธนารักษ์ คำนวณโดยแบ่งสรรต้นทุนทัง้ หมดทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ (โดยคำนึงถึงต้นทุนจริงทีเ่ กิดขึน้ ด้วย)
ให้กับแต่ละหน่วยตามเกณฑ์ราคาขาย และจะรับรู้เป็นต้นทุนในงบกำไรขาดทุนตามสัดส่วนของการรับรู้รายได้
การรับรู้ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่าย รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

3.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
		 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสด เงินฝากสถาบันการเงินและเงินลงทุน
		 ชั่วคราวที่มีกำหนดจ่ายคืนในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน
3.5
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ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
บริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดย
ทัว่ ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้ ซึง่ ได้มกี ารกำหนดค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญไว้ ดังนี้

		
		
		

ระยะเวลาที่ค้างชำระ
เกิน 6 เดือน - 1 ปี
เกิน 1 ปี

อัตราค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ร้อยละ 50
ร้อยละ 100

		

รายการเพิ่ ม และลดค่ า เผื่ อ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ ถื อ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในงบกำไรขาดทุ น ในงวดบั ญ ชี ที่ เ กิ ด รายการนั้ น

3.6
		
		
		
		
		
		
		

เงินลงทุน
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดทั้งที่เป็นเงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุนระยะยาว แสดงด้วยราคาทุน
ตัดจำหน่าย ส่วนต่างระหว่างราคาทุนกับมูลค่าตราไว้ของเงินลงทุนตัดจำหน่ายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนทั่วไป แสดงด้วย
ราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุนกรณีที่เกิดการด้อยค่า
บริษัทจะบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เมื่อราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่า
ที่คาดว่าจะได้รับคืน
ต้นทุนของเงินลงทุน คำนวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

3.7
		
	
3.8
		
		

เงินลงทุนในบริษัทย่อย
ในงบการเงินเฉพาะของบริษัทเป็นเงินลงทุนในบริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด แสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

3.9
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

อุปกรณ์ - สุทธิ
อุปกรณ์แสดงในราคาทุน ณ วันที่ซื้อหรือได้มาหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม
ค่าเสือ่ มราคา คำนวณโดยวิธเี ส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการประมาณการ
อายุการใช้งานของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้
ระบบประกอบอาคาร
5 - 15 ปี
อุปกรณ์และครุภัณฑ์
5 - 20 ปี
เครื่องมือเครื่องใช้
3 - 5 ปี
อุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน
5 ปี
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
3 - 5 ปี
เครื่องตกแต่งสำนักงาน
3 - 5 ปี
ยานพาหนะ
5 - 10 ปี

		
		

กรณี อุ ป กรณ์ ที่ มี มู ล ค่ า ต่ อ หน่ ว ยไม่ ถึ ง 3,000 บาท หรื อ เป็ น อุ ป กรณ์ ที่ มี อ ายุ ก ารใช้ ง านไม่ เ กิ น หรื อ เท่ า กั บ 1 ปี
โดยประมาณ รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในปีที่ซื้อทั้งจำนวน

3.10
		
		
		

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
บริษัทบันทึกสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์) ตามราคาทุน หลังการรับรู้รายการครั้งแรกจะแสดงมูลค่า
ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น
ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์มีอายุใช้ประโยชน์โดยประมาณเท่ากับ 3 - 5 ปี

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินบันทึกด้วยมูลค่าต้นทุนสินทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าการเงิน บวกด้วยดอกเบี้ย
ตามสัญญาเช่าการเงินค้างรับ

3.11 สิทธิการเช่า - สุทธิ
		 สิทธิการเช่า บันทึกตามราคาทุนและตัดเป็นค่าใช้จ่ายตลอดช่วงระยะเวลา 30 ปี (วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 - วันที่ 30
		 มิถุนายน 2581)
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3.12 ต้นทุนการกู้ยืม
		 ดอกเบี้ยจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการก่อสร้างโครงการ บันทึกเป็นต้นทุนของโครงการ โดยหักรายได้ดอกเบี้ยจาก
		 การนำเงินกู้ไปลงทุนชั่วคราว และจะหยุดบันทึกเมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ์ รับมอบพื้นที่พร้อมใช้งานแล้ว
3.13 ค่าเช่าที่ดิน
		 ค่ า เช่ า และค่ า ธรรมเนี ย มการต่ อ อายุ สั ญ ญาเช่ า ที่ ดิ น ราชพั ส ดุ เพื่ อ บริ ห ารอาคารและสิ่ ง ปลู ก สร้ า งโครงการ
		 ศูนย์ราชการ ระยะเวลาเช่า 30 ปี (วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 - วันที่ 30 มิถุนายน 2581) บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย
3.14
		
		
		
		

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทได้เข้าร่วมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สินทวี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2549 โดยมีธนาคาร
กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการกองทุน พนักงานมีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกกองทุน โดยจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน
ในอัตราร้อยละ 3 - 9 ของเงินเดือน และบริษัทจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน ในอัตราร้อยละ 3 - 10 ของเงินเดือน
พนักงานที่เป็นสมาชิก และบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร

3.15
		
		
		
		

รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัท หรือถูกควบคุมโดย
บริษทั ไม่วา่ จะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษทั นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับบริษัท ผู้บริหารสำคัญ
กรรมการหรือพนักงานของบริษัท ที่มีอำนาจในการวางแผน และควบคุมการดำเนินงานของบริษัท

3.16
		
		
		
		
		

ประมาณการหนี้สิน
บริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพัน ซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว
และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไป เพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น
และบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณ
อายุคำนวณตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และแสดงไว้เป็นหนี้สินไม่หมุนเวียน
ในงบดุล

3.17 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
		 คำนวณจากกำไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากร
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3.18
		
		
		

การใช้ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทำงบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ในบางสถานการณ์ฝ่ายบริหารอาจต้องใช้การประมาณการ
และการตั้งสมมติฐาน ซึ่งจะมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ด้วยเหตุนี้ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

3.19
		
		
3.20
		
		

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
คำนวณโดยการหารกำไรสุทธิด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกจำหน่าย และเรียกชำระเต็ม
มูลค่าแล้ว
การทำธุรกรรมแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
โครงการแปลงสิ น ทรั พ ย์ เ ป็ น หลั ก ทรั พ ย์ ข องโครงการศู น ย์ ร าชการรั บ รู้ ห นี้ สิ น จากการโอนสิ ท ธิ เ รี ย กร้ อ งในการ
รับเงินตามกระแสเงินสดที่ได้รับ และรับรู้ดอกเบี้ยตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

4. ข้อมูลเพิ่มเติม
4.1

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
2557

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
กระแสรายวัน
ออมทรัพย์
เงินลงทุนชั่วคราว ไม่เกิน 3 เดือน
รวม

4.2

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2556

2557

2556

0.15

0.15

0.15

0.15

21.98
137.93
100.00
260.06

18.24
93.38
150.00
261.77

21.98
127.61
100.00
249.74

18.24
88.87
150.00
257.26

เงินลงทุน
4.2.1 เงินลงทุนชั่วคราว
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
เงินฝากธนาคาร
ประจำ 118 วัน
ประจำ 123 วัน
ประจำ 136 วัน
ประจำ 140 วัน
ประจำ 208 วัน
ประจำ 213 วัน
ประจำ 305 วัน
ประจำ 9 เดือน
ประจำ 10 เดือน
ประจำ 11 เดือน
ประจำ 12 เดือน
รวม

2557

2557

385.10
153.00
380.66
389.12
420.26
1,728.14

385.07
153.00
380.81
389.14
73.24
26.40
332.70
1,740.36

99

4.2 เงินลงทุน (ต่อ)
4.2.2 เงินลงทุนระยะยาว

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
2557
2556

เงินลงทุนในสัญญา Swap Agreements
เงินลงทุน - กองทุนรวมวายุภกั ษ์ หนึง่
เงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล
รวม
		
		
		
		
		

3,054.03
1.00
1.59
3,056.62

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2557
2556

2,389.51
1.00
1.61
2,392.12

1.00
1.59
2.59

1.00
1.61
2.61

เงินลงทุนระยะยาว (Swap Agreements) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 จำนวน 3,054.03 ล้านบาท และ
2,389.51 ล้านบาท ตามลำดับ เป็นของบริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด ที่สำรองไว้เพื่อชำระคืนเงินต้น ของหุ้นกู้ระยะยาว
(หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.20) ตามสัญญาจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (Swap Agreements) ที่ทำกับ
ธนาคารแห่งหนึ่ง โดยเป็นสัญญาแบบรับประกันผลตอบแทน (Guarantee Return on Investment) ตามที่กล่าวไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 4.30 หัวข้อความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

4.3 ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
		 ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท
2557
2556

ลูกหนี้การค้า – พื้นที่หน่วยงานราชการ
ลูกหนี้การค้า – พื้นที่ธุรกิจ
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ

		
		
		
		

100

51.93
45.04
96.97
29.05
67.92

44.84
50.11
94.95
39.63
55.32

ลูกหนี้การค้า – พื้นที่หน่วยงานราชการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 จำนวน 51.93 ล้านบาท และ
44.84 ล้านบาท ตามลำดับ เป็นลูกหนี้ค่าสาธารณูปโภค
ลูกหนี้การค้า – พื้นที่ธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 จำนวน 45.04 ล้านบาท และ 50.11 ล้านบาท
ตามลำดับ เป็นลูกหนี้ค่าเช่า ค่าบริการส่วนกลาง และค่าสาธารณูปโภค

4.3 ลูกหนี้การค้า - สุทธิ (ต่อ)
		

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มูลค่าของลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท
2557
2556

ระยะเวลาค้างชำระ

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

66.61
0.89
0.83
28.64
96.97

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ
0.41
28.64
29.05

ลูกหนี้การค้า
53.12
0.79
2.81
38.23
94.95

4.4 สินค้าคงเหลือ

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ
1.40
38.23
39.63

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท
2557
2556

โครงการบ้านธนารักษ์ จ.สุพรรณบุรี
โครงการบ้านธนารักษ์ จ.เชียงใหม่
โครงการบ้านธนารักษ์ จ.ภูเก็ต
โครงการบ้านธนารักษ์ จ.นนทบุรี
สินค้าคงเหลือ โรงแรมศูนย์ประชุม
อาหาร - เครื่องดื่ม และวัสดุสิ้นเปลือง
รวม

307.31

0.93
7.86
0.78
402.87

0.74
308.05

0.51
412.95

4.5 รายได้ค้างรับ

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท
2557
2556

โครงการบ้านธนารักษ์ จ.เชียงใหม่
รวม
		

0.02
0.02

21.06
21.06

ในปี 2557 บริษทั ได้รบั ชำระเงินของโครงการบ้านธนารักษ์จงั หวัดเชียงใหม่ จำนวน 21.04 ล้านบาท
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4.6 เงินสมทบค่าก่อสร้างค้างรับ

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท
2557
2556

ศาลปกครอง
ศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลฎีกา
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รวม

289.29
51.29
12.62
353.20

4.7 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

ค่าเช่าที่ดินราชพัสดุจ่ายล่วงหน้า
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ
ลูกหนี้ - กรมสรรพากร
ภาษีซื้อ - รอใช้สิทธิ์
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า
ภาษีนิติบุคคลรอเรียกคืน
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ
รวม
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289.29
51.29
531.19
12.62
884.39

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2557
2556

14.34
10.78
1.32
2.49
0.68
54.72
32.23
14.56
131.12

14.34
0.39
1.32
2.49
0.68
54.72
32.23
14.07
120.24

14.34
7.86
4.05
4.21
27.02
27.71
11.97
97.16

14.34
0.56
4.05
4.21
27.02
27.71
11.48
89.37

4.8 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
		 บริษัทได้จัดตั้งบริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด เพื่อเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจ ประกอบธุรกิจการแปลงสินทรัพย์เป็น
		 หลักทรัพย์ภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ของโครงการศูนย์ราชการ ซึ่งถือเป็นบริษทั ย่อยทีเ่ ป็นกิจการ
		 เฉพาะกิจ บริษทั ย่อยมีทนุ จดทะเบียน จำนวน 10,000 บาท (หนึง่ หมืน่ บาทถ้วน) บริษัท ถือหุ้นจำนวน 490 หุ้น เป็นเงิน
		 4,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 49 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว

	

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
หน่วย : ล้านบาท
บริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

2557

2556

25,783.11
24,306.01
1,477.10

25,498.94
24,297.04
1,201.90

หลังจากรายการตัดบัญชี
ระหว่างกัน
2557
2556
4,803.37
3,244.10
1,559.27

4,142.16
2,816.80
1,325.36
หน่วย : ล้านบาท

บริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายรวม
กำไรสุทธิ
4.9
		
		
		
		

2557

2556

1,819.74
1,544.54
275.20

1,809.34
1,544.56
264.78

หลังจากรายการตัดบัญชี
ระหว่างกัน
2557

2556

179.58
(54.32)
233.90

145.22
(84.71)
229.93

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน 
บริ ษั ท ได้ จั ด ประเภทสั ญ ญาเช่ า พื้ น ที่ อ าคาร สั ญ ญาบริ ก าร (บางส่ ว น) และสั ญ ญาบริ ก ารจั ด หาเฟอร์ นิ เ จอร์
ของโครงการศูนย์ราชการเป็นสัญญาเช่าการเงินซึ่งมีกรมธนารักษ์เป็นผู้เช่า โดยสัญญาเช่าพื้นที่อาคารและสัญญา
บริการมีอายุ 30 ปี และสัญญาบริการจัดหาเฟอร์นิเจอร์มีอายุ 5 ปี บริษัทรับรู้รายได้ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่า
การเงินโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 แสดงได้ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท
2557
2556
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - กรมธนารักษ์
บวก ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินค้างรับ
รวม

17,059.65
202.05
17,261.70

17,162.32
203.27
17,365.59
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4.10 อุปกรณ์ - สุทธิ

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท
ระบบ อุปกรณ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ คอมพิว เครื่อง
ยาน สินทรัพย์
ประกอบ และ เครือ่ งใช้ เครือ่ งใช้ เตอร์และ ตกแต่ง พาหนะ ระหว่าง
อาคาร ครุภัณฑ์
สำนักงาน อุปกรณ์ สำนักงาน
ดำเนินการ

ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ซือ้ เพิม่ ระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ค่าเสือ่ มราคาสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ค่าเสือ่ มราคาสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

		
		

รวม

415.50
1.17 129.54
1.17 545.04

91.64 193.46 2.04 52.72 20.11 46.61
0.75 5.32 0.82 57.93 1.67 61.88
92.39 198.78 2.86 110.65 21.78 108.49

8.92
8.92

13.72 14.00
16.11 2.35
29.83 16.35

15.07
11.32
26.39

5.35
0.68
6.03

-

241.65
49.94
291.59

6.11
5.43

31.54
82.10

3.57
2.89

1.17

173.85
253.45

13.32 179.45 0.74
14.08 4.87 0.53
27.40 184.32 1.27
78.32
64.99

14.01 1.30
14.46 1.59

39.00
80.82

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 จำนวน 49.94 ล้านบาท และ 65.90 ล้านบาท
ตามลำดับ แสดงรวมอยู่ภายใต้รายการในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท
2557
2556
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการโครงการศูนย์ราชการ (หมายเหตุ 4.24)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (หมายเหตุ 4.27)
รวม

20.13
29.81
49.94

4.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

45.60
20.30
65.90

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท
2557
2556

ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
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40.02
26.37
13.65

30.61
20.74
9.87

ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 จำนวน 5.63 ล้านบาท และ 5.46 ล้านบาท
ตามลำดับ แสดงรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร

4.12 สิทธิการเช่า - สุทธิ

สิทธิการเช่า
		
		

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 56

ตัดเป็น
ค่าใช้จ่าย

1,374.85

56.12

31 ธ.ค. 57
1,318.73

สิทธิการเช่าตัดจ่ายสำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 จำนวน 56.12 ล้านบาท และ 56.12 ล้านบาท
ตามลำดับ แสดงรวมอยู่ในต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการโครงการศูนย์ราชการ (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.24)

4.13 งานระหว่างก่อสร้าง - โครงการศูนย์ราชการ

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท

โครงการบ้านธนารักษ์ จ.นนทบุรี
		

31 ธ.ค. 56

เพิ่มขึ้น

โอนเป็น
สินค้า
คงเหลือ

31 ธ.ค. 57

70.56

69.75

140.31

-

ในปี 2557 บริษทั โอนงานระหว่างก่อสร้าง โครงการบ้านธนารักษ์ จ.นนทบุรี ออกเป็น สินค้าคงเหลือ จำนวน 140.31 ล้านบาท

4.14 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท
2557
2556

เงินมัดจำ
รวม

0.07
0.07

4.15 เงินกู้ยืมระยะสั้น

0.07
0.07

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท
2557
2556

ตั๋วสัญญาใช้เงิน
รวม
		
		

-

679.80
679.80

ในปี 2557 บริ ษั ท ออกตั๋ ว สั ญ ญาใช้ เ งิ น ฉบั บ ใหม่ จำนวน 799.50 ล้ า นบาท ไถ่ ถ อนตั๋ ว สั ญ ญาใช้ เ งิ น ที่
ครบกำหนดชำระ จำนวน 1,479.30 ล้านบาท
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4.16 รายได้ค่าเช่า/ค่าบริการรับล่วงหน้า
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท
2557
2556
รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า - กรมธนารักษ์
รายได้ค่าเช่า/ค่าบริการรับล่วงหน้า - พื้นที่ธุรกิจ
รวม

1,231.77
7.17
1,238.94

4.17 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
2557
2556

เจ้าหนี้ค่างานก่อสร้างโครงการบ้านธนารักษ์
ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างจ่าย
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
เงินส่วนกลางบ้านธนารักษ์ค้างจ่าย
เจ้าหนี้เงินประกัน
เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ
รวม

1,145.55
8.61
1,154.16

0.12
11.78
10.96
5.48
65.96
89.70
74.64
258.64

115.60
0.43
0.45
47.89
129.29
28.08
321.74

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2557
2556
0.12
11.78
1.99
5.48
65.96
89.70
73.86
248.89

115.60
0.43
0.45
47.89
129.29
27.30
320.96

4.18 เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
		
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 แสดงได้ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท
2557
2556
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงินรอตัดบัญชี
คงเหลือ
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
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51.03
6.69
44.34
14.07
30.27

70.94
11.05
59.89
18.04
41.85

4.19 เงินกู้ยืมระยะยาว
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท
2557
2556
เงินกู้ยืมระยะยาว
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
คงเหลือ
		
		
		
		

200.00
200.00
-

-

เงินกู้ระยะยาวเป็นเงินกู้ตามสัญญากู้เงินจากธนาคารแห่งหนึ่ง วงเงินกู้ 300.00 ล้านบาท เพื่อใช้ในดำเนินงาน
โครงการ ตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ 2557 ซึ่งคิดดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยต่ำสุด
ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง (FDR)
เฉลี่ย บวกร้อยละ 2.36 ต่อปี

4.20 หุ้นกู้ระยะยาว 

วันที่ออกหุ้นกู้
หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ
29 พฤศจิกายน 2548

ครั้งที่ / ชุดที่

งบการเงินรวม
อายุหุ้นกู้ ครบกำหนด มูลค่าหุ้นกู้ อัตราดอกเบีย้
ไถ่ถอน
ร้อยละ
ล้านบาท
ปี พ.ศ.

ครั้งที่ 1/2548
			
			

ชุดที่ 2
ชุดที่ 3
ชุดที่ 4

10 ปี
15 ปี
20 ปี

2558
2563
2568

ครั้งที่ 1/2549
			

ชุดที่ 1
ชุดที่ 2

14 ปี
19 ปี

2563
2568

20 พฤศจิกายน 2550
ครั้งที่ 1/2550
รวม
หุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิ
9 ธันวาคม 2548
ครั้งที่ 1/2548
รวม
หัก ส่วนทีถ่ งึ กำหนดในหนึง่ ปี
หุน้ กูร้ ะยะยาว – สุทธิ

ชุดที่ 1

18 ปี

2568

ชุดที่ 1

33 ปี

2581

17 ตุลาคม 2549

2,000.00
1,800.00
5,000.00
8,800.00
2,200.00
6,000.00
8,200.00
5,499.90
22,499.90

7.35
7.50
7.99

0.10
22,500.00
(2,000.00)
20,500.00

3.00

6.05
6.50
6.05
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4.20 หุ้นกู้ระยะยาว (ต่อ)
		
บริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด (บริษัทย่อย) เป็นผู้ออกหุ้นกู้ระยะยาวตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ภายใต้
		
โครงการศูนย์ราชการ ดังนี้
		
(1) หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิชนิดระบุชอื่ ผูถ้ อื ประเภทไม่มหี ลักประกัน จำนวน 22,499.90 ล้านบาท อายุ 7 - 20 ปี
		
อัตราดอกเบี้ยคงที่ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบันการเงิน
		
(2) หุ้นกู้ด้อยสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่มีหลักประกัน จำนวน 0.10 ล้านบาท อายุ 33 ปี
		
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี เสนอให้แก่ผู้ลงทุน 10 ราย
		
		
ดอกเบี้ ย จ่ า ยของหุ้ น กู้ ส ำหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2557 และ 2556 จำนวน 1,537.35 ล้ า นบาท และ
		
1,537.35 ล้านบาท ตามลำดับ
4.21
		
		
		
		
		

หนี้สินจากการโอนสิทธิเรียกร้อง 
บริษัทได้โอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินค่าเช่าพื้นที่อาคาร ค่าบริการ และค่าบริการจัดหาเฟอร์นิเจอร์ จำนวน
82,114.07 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ที่ได้รับจากกรมธนารักษ์ (ผู้เช่า) ให้แก่เอสพีวี ตามข้อตกลงในสัญญา
โอนสิทธิเรียกร้อง ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2548 จำนวน 40,000 ล้านบาท ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัท
ได้รบั กระแสเงินสดจากเอสพีวี จำนวน 21,789.07 ล้านบาท ส่วนทีเ่ หลือได้รบั เป็นตัว๋ สัญญาใช้เงินด้อยสิทธิ ฉบับลง
วันที่ 30 ตุลาคม 2557 จำนวน 18,210.93 ล้านบาท
ในปี 2557 และ 2556 รายการเคลือ่ นไหวของบัญชีหนีส้ นิ จากการโอนสิทธิเรียกร้องแสดงได้ดงั นี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
รายการเคลือ่ นไหวในปี 2556
บวก (หัก)กระแสเงินสดรับจากเอสพีวี
			
ภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย
			
ปรับปรุงอัตราดอกเบีย้ (IRR)
			
ดอกเบีย้ จ่าย
บวก (หัก)จ่ายชำระ
			
ปรับปรุงอัตราดอกเบีย้ (IRR)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
รายการเคลือ่ นไหวในปี 2557
บวก (หัก)กระแสเงินสดรับจากเอสพีวี
			
ภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย
			
ปรับปรุงอัตราดอกเบีย้ (IRR)
			
ดอกเบีย้ จ่าย
บวก (หัก)จ่ายชำระ
			
ปรับปรุงอัตราดอกเบีย้ (IRR)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
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เงินต้น

ดอกเบี้ย

รวม

19,912.51

282.69

20,195.20

186.10
22.10
(28.07)
20,092.64
(547.28)
19,545.36

(22.10)
(1.00)
1,629.27
1,888.86
(1,640.31)
29.07
277.62

186.10
(29.07)
1,629.27
21,981.50
(2,187.59)
29.07
19,822.98

170.40
22.10
(23.99)
19,713.87
(619.58)
19,094.29

(22.10)
(0.76)
1,598.86
1,853.62
(1,568.01)
24.75
310.36

170.40
(24.75)
1,598.86
21,567.49
(2,187.59)
24.75
19,404.65

4.21 หนี้สินจากการโอนสิทธิเรียกร้อง (ต่อ)
		
		
		

ในปี 2557 บริษัทชำระเงินให้เอสพีวี จำนวน 2,187.59 ล้านบาท (หลังหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย จำนวน 22.10 ล้านบาท)
ชำระดอกเบีย้ ตัง้ แต่วนั ที่ 30 ตุลาคม 2556 - 22 ตุลาคม 2557 จำนวน 1,568.01 ล้านบาท ส่วนที่เหลือนำไปลดเงินต้น
จำนวน 619.58 ล้านบาท ล้านบาท

		
		
		
		

ตั๋วสัญญาใช้เงิน หมายถึง ตั๋วสัญญาใช้เงินชนิดระบุชื่อผู้รับเงิน และห้ามโอนหรือเปลี่ยนมือ โดยมีกำหนดระยะเวลา
ชำระเงินภายหลังจากหุ้นกู้ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ หรือเงินกู้ หรือตราสารหนีอ้ นื่ ใดทีไ่ ด้จดั ให้มขี นึ้
เพือ่ ทดแทนหรือเพือ่ ชำระหนีห้ นุ้ กูด้ งั กล่าวได้รบั ชำระคืนเงินต้น ดอกเบีย้ และหนีส้ นิ อื่นใดที่มีขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับหุ้นกู้
เงินกู้ หรือตราสารหนี้ดังกล่าวจนครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

4.22
		
		
		
		
		

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
บริษัทได้นำมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน มาถือปฏิบัติโดยบริษัทรับรู้ผลประโยชน์
ที่ให้กับพนักงานเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อกิจการได้รับบริการจ้างงานจากพนักงานแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการจะต้อง
ประเมิน และบันทึกหนี้สินเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงาน เนื่องจากเกษียณอายุผลประโยชน์ดงั กล่าวได้ถกู คิดลด
เป็นมูลค่าปัจจุบนั โดยอัตราคิดลดใช้อตั ราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลการประมาณการหนี้สินดังกล่าว คำนวณ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Project Unit Credit Method)
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท
2557
2556
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ต้นงวด
ต้นทุนบริการงวดปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
รวม
หัก ผลกำไรตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในงวด
เป็นกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ปลายงวด

4.46
0.69
0.17
5.32

4.18
0.73
0.16
5.07

0.66
4.66

0.61
4.46

ข้อสมมติฐานด้านการเงินของบริษัท				

อัตราร้อยละต่อปี
2557
2556

อัตราคิดลด						
อัตราเงินเฟ้อ					
อัตราการขึ้นเงินเดือน 	
		
สำหรับพนักงานและลูกจ้าง					

4.41
2.50

4.20
3.00

7.0
4.5

6.5
6.0

		

สำหรับผู้บริหาร					
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4.22
		
		
		
		

		
		

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)
ข้อสมมติฐานด้านประชากรศาสตร์ของบริษัท
ข้อสมมติฐานเกี่ยวกับการมรณะ อัตรามรณะอ้างอิงตามตารางมรณะปีพุทธศักราช 2551 ประกาศโดยสำนักงาน
คณะกรรมการกำกั บ และส่ ง เสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง อั ต ราการมรณะที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง
ของประชากรในประเทศไทย
ข้อสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราการหมุนเวียนพนักงาน				

อัตราร้อยละต่อปี
2557
2556

สำหรับพนักงานอายุน้อยกว่า 55 ปี

13.0

9.5

อั ต ราการหมุนเวียนของพนักงาน เป็นอั ต ราส่ ว นของพนั ก งานที่ ล าออกจากงานโดยสมั ค รใจไม่ ร วมถึ ง การตาย
ทุพพลภาพ การเกษียณอายุก่อนกำหนด

4.23 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท
2557
2556

เงินประกันผลงาน
- งานจ้างที่ปรึกษาออกแบบโครงการ
- งานรั้วและปรับปรุงภูมิทัศน์
- งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างโครงการบ้านธนารักษ์
จ.นนทบุรี
- งานจ้างเหมาจัดทำห้องศูนย์คอมพิวเตอร์
- งานจ้างก่อสร้างโครงการบ้านธนารักษ์ (ส่วนที่เหลือ) ระยะที่ 1
- งานจ้างก่อสร้างโครงการบ้านธนารักษ์ (ระยะที่ 2)
- งานจ้างปรับปรุงลานจอดรถชั่วคราวบริเวณดาดฟ้า
อาคารจอดรถเอ
- งานจ้างปรับปรุงศูนย์ประชุมและโรงแรม
รวม
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1.38
0.19

1.38
0.19

0.41
0.45
3.56
0.21

0.34
0.45
4.50
-

0.85
7.05

6.86

4.24 ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการโครงการศูนย์ราชการ

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท

ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน
สิทธิการเช่าตัดจ่าย
ค่าเช่าที่ราชพัสดุ
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวม

หมายเหตุ

2557

2556

4.10

20.13
380.42
5.32
56.12
35.18
14.24
511.41

45.60
382.18
109.07
56.12
65.34
22.08
680.39

4.12

4.25 ต้นทุนค่าก่อสร้างโครงการบ้านธนารักษ์

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท
2557
2556

ต้นทุนค่าก่อสร้างบ้านธนารักษ์
ต้นทุนค่าก่อสร้างบ้านธนารักษ์
ต้นทุนค่าก่อสร้างบ้านธนารักษ์
ต้นทุนค่าก่อสร้างบ้านธนารักษ์
รวม

จ.ภูเก็ต
จ.สุพรรณบุรี
จ.เชียงใหม่
จ.นนทบุรี

0.78
0.93
7.86
235.87
245.44

4.26 ต้นทุนบริการศูนย์ประชุมและโรงแรม

1.28
9.84
21.05
32.17

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท
2557
2556

ต้นทุนบริการศูนย์ประชุมและโรงแรม
รวม

50.00
50.00

69.92
69.92
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4.27 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
2557
2556

หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
ค่าธรรมเนียมและบริการ
หนี้สงสัยจะสูญ
ค่าใช้จ่ายบริหารศูนย์ประชุมและโรงแรม
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวม

4.10

78.89
4.58
29.81
21.16
15.29
(10.60)
25.88
21.69
186.70

62.41
3.61
20.30
27.11
14.03
(21.60)
31.16
27.60
164.62

งบการเงินเฉพาะบริษทั
2557
2557
78.89
4.33
29.81
21.16
8.40
(10.60)
25.88
21.64
179.51

4.28 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะจำแนกตามลักษณะของค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์
ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับอาคารสถานทีแ่ ละอุปกรณ์
ค่าธรรมเนียมและบริการ
ต้นทุนค่าก่อสร้างบ้านธนารักษ์ จ.ภูเก็ต
ต้นทุนค่าก่อสร้างบ้านธนารักษ์ จ.สุพรรณบุรี
ต้นทุนค่าก่อสร้างบ้านธนารักษ์ จ.เชียงใหม่
ต้นทุนค่าก่อสร้างบ้านธนารักษ์ จ.นนทบุรี
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน
สิทธิการเช่าตัดจ่าย
ค่าเช่าที่ราชพัสดุ
หนี้สงสัยจะสูญ
ต้นทุนบริการศูนย์ประชุมและโรงแรม
ค่าใช้จ่ายบริหารศูนย์ประชุมโรงแรม
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวม

112

4.10

4.12

62.41
3.35
20.30
27.11
7.13
(21.60)
31.16
27.55
157.41

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
2557
2556
78.89
4.58
49.94
401.58
15.29
0.78
0.93
7.86
235.87
5.32
56.12
35.18
(10.60)
50.00
25.88
35.93
993.55

62.41
3.61
65.90
409.29
14.03
1.28
9.84
21.05
109.07
56.12
65.34
(21.60)
69.92
31.16
49.67
947.09

งบการเงินเฉพาะบริษทั
2557
2556
78.89
4.33
49.94
401.58
8.40
0.78
0.93
7.86
235.87
5.32
56.12
35.18
(10.60)
50.00
25.88
35.88
986.36

62.41
3.35
65.90
409.29
7.13
1.28
9.84
21.05
109.07
56.12
65.34
(21.60)
69.92
31.16
49.63
939.89

4.29 ผลการดำเนินงานตามโครงการบ้านธนารักษ์

หน่วย : ล้านบาท
จำนวนเงิน จ่ายเงิน
ตามสัญญา แล้ว
งานออกแบบเขียนแบบ
งานทบทวนการประมาณราคางานก่อสร้าง
งานสำรวจรังวัดจัดทำแผนทีร่ ายละเอียดระดับของทีด่ นิ
งานสำรวจภูมปิ ระเทศ โครงการบ้านธนารักษ์ ระยะที่ 2
งานจ้างทีป่ รึกษาออกแบบ
งานจ้างทีป่ รึกษาทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
ทีด่ นิ โครงการบ้านธนารักษ์ จ.นนทบุรี
งานจ้างก่อสร้างโครงการบ้านธนารักษ์ จ.นนทบุรี
งานจ้างก่อสร้างโครงการบ้านธนารักษ์ จ.นนทบุรี (13 รายย่อย)
งานจ้างก่อสร้างโครงการบ้านธนารักษ์ จ.สุพรรณบุรี
งานจ้างก่อสร้างโครงการบ้านธนารักษ์ จ.เชียงใหม่ 1
งานจ้างก่อสร้างโครงการบ้านธนารักษ์ จ.ภูเก็ต
งานจ้างทีป่ รึกษาออกแบบบ้านธนารักษ์ จ.ชลบุรี
งานจ้างทีป่ รึกษาควบคุมงานก่อสร้างโครงการบ้านธนารักษ์
จ.นนทบุรี และ จ.ภูเก็ต
งานจ้างทีป่ รึกษาควบคุมงานก่อสร้างโครงการบ้านธนารักษ์
จ.เชียงใหม่ 1
งานจ้างทีป่ รึกษาควบคุมงานก่อสร้างโครงการบ้านธนารักษ์
จ.สุพรรณบุรี
งานวางท่อเมนประปางานก่อสร้างโครงการบ้านธนารักษ์
จ.นนทบุรี
งานก่อสร้างถนนเข้า-ออก โครงการบ้านธนารักษ์ จ.นนทบุรี
งานจ้างทำรายงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
ระยะก่อสร้าง โครงการบ้านธนารักษ์ จ.นนทบุรี
งานจ้างออกแบบถนนทางเข้า-ออก โครงการบ้านธนารักษ์
จ.นนทบุรี

ภาษี
คงเหลือ
มูลค่าเพิ่ม

1.39
0.14
0.05
0.06
2.80
0.90
5.02
441.77
51.20
49.65
219.92
140.02
0.59

1.30
0.13
0.05
0.06
2.62
0.84
5.02
412.87
46.85
46.40
205.53
130.86
0.55

0.09
0.01
0.18
0.06
28.90
3.28
3.25
14.39
9.16
0.04

1.07
-

8.25

7.54

0.53

0.18

4.33

4.05

0.28

-

0.87

0.81

0.06

-

1.55
9.98

1.45
9.33

0.10
0.65

-

0.79

0.74

0.05

-

0.19

0.18

0.01

-
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4.29 ผลการดำเนินงานตามโครงการบ้านธนารักษ์ (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท
จำนวนเงิน จ่ายเงิน
ตามสัญญา แล้ว
งานจ้างทีป่ รึกษาควบคุมงานก่อสร้าง โครงการบ้านธนารักษ์ จ.นนทบุรี 1.20
ระยะที่ 1
งานจ้างเหมาก่อร้างศาลพระพรหม โครงการบ้านธนารักษ์ จ.นนทบุรี
0.66
งานเพิม่ ความสูงรัว้ และระบบระบายน้ำ จ.นนทบุรี
2.08
งานติดตัง้ เครือ่ งป้องกันกระแสลัดวงจรและอุปกรณ์ จ.นนทบุรี
0.04
งานติดตัง้ ระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำมาตรฐาน จ.นนทบุรี
1.57
งานจ้างก่อสร้างโครงการบ้านธนารักษ์ จ.นนทบุรี (ส่วนทีเ่ หลือ)
ระยะที่ 1
89.90
งานจ้างก่อสร้างบ่อสูบน้ำและป้ายบอกทางโครงการบ้านธนารักษ์
จ.นนทบุรี
1.28
งานจ้างก่อสร้างโครงการบ้านธนารักษ์ จ.นนทบุรี ระยะที่ 2
71.24
งานจ้างทีป่ รึกษาควบคุมงานก่อสร้าง โครงการบ้านธนารักษ์
จ.นนทบุรี
ระยะที่ 2
1.28
งานซ่อมแซมอืน่ ๆ
0.79
รวม
1,109.51

		
		
		
		

ภาษี
คงเหลือ
มูลค่าเพิ่ม

1.12

0.08

-

0.62
1.95
0.03
1.47

0.04
0.13
0.01
0.10

-

84.02

5.88

-

1.20
66.58

0.08
4.66

-

1.07
0.67
1,035.91

0.08
0.02
72.12

0.13
0.10
1.48

บริษัทดำเนินงานโครงการบ้านธนารักษ์ โดยทำสัญญาจ้างก่อสร้างกับผู้มีสิทธิเช่าที่ราชพัสดุกับกรมธนารักษ์
ผลการดำเนินการโครงการดังกล่าวบริษัทได้ดำเนินการ โครงการบ้านธนารักษ์ ระยะที่ 1 จำนวน 964 หน่วย ได้แก่
โครงการ จ.นนทบุรี จ.ภูเก็ต จ.เชียงใหม่ 1 และ จ.สุพรรณบุรี โดยบริษัทได้ดำเนินการจัดจ้างและทำสัญญาแล้วรวม
เป็นเงิน 1,109.51 ล้านบาท จ่ายเงินแล้ว 1,108.03 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) คงเหลือ 1.48 ล้านบาท

4.30 เครื่องมือทางการเงิน 
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
		
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 เรือ่ ง การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครือ่ งมือทางการเงิน บริษัทและ
		
บริษัทย่อยมีเครื่องมือทางการเงินที่สำคัญที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วยเงินฝากกับสถาบันการเงิน
		
เงินลงทุน ตั๋วสัญญาใช้เงินด้อยสิทธิและหุ้นกู้ บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน
		
ดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
		
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
		
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่บริษัทย่อยไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ ในสัญญา
		
โอนสิทธิเรียกร้อง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทเนื่องจากบริษัทได้โอนสิทธิการรับเงินค่าเช่าและค่าบริการ
		
ตามสัญญาเช่าพื้นที่อาคารและบริการจากกรมธนารักษ์ให้แก่บริษัทย่อย ดังนั้น
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4.30 เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)
		
หากเกิดความล่าช้าในขั้นตอน หรือกระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทำให้กรมธนารักษ์ไม่สามารถชำระหนี้
		
ดังกล่าวได้ตามกำหนดเวลา หรือผิดนัดชำระค่าเช่า และค่าบริการบางส่วนอาจทำให้บริษัทย่อยชำระหนี้หุ้นกู้ล่าช้า
		
หรือผิดนัดชำระหนี้และจะมีผลให้ชำระหนี้บริษัทล่าช้าหรือผิดนัดชำระหนี้เช่นเดียวกัน เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว
		
ทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2547 ให้กรมธนารักษ์ตั้งงบประมาณในทุกๆ ปี เพื่อชำระค่าเช่า
		
และค่าบริการให้กับบริษัท ซึ่งงบประมาณดังกล่าวจัดเป็นงบประมาณเพื่อให้กรมธนารักษ์สามารถดำเนินการได้
		
ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่าพื้นที่อาคารและสัญญาบริการ นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2549 คณะรัฐมนตรี
		
ได้มีมติอนุมัติให้กรมธนารักษ์ก่อหนี้ผูกพันข้ามปี ตั้งงบประมาณ สำหรับชำระค่าเช่าพื้นที่อาคารและบริการมีกำหนด
		
ระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551 ถึงปีงบประมาณ 2581
		
		
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
		
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงที่บริษัทย่อยจะเผชิญกับความยุ่งยากในการระดมทุนให้เพียงพอและ
		
ทันเวลาต่อการจ่ายชำระคืนหุ้นกู้และภาระผูกพันต่างๆ ตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
		
		
		
		
		
		
		

บริษัทย่อยได้ทำสัญญาจัดการความเสี่ยงทางการเงินกับธนาคารแห่งหนึ่งโดยจะทยอยโอนเงินสำรอง เพื่อชำระคืน
เงินต้นของหุ้นกู้ (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 4.20 ในส่วนของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ) เงินที่ทยอยโอนเป็นเงินที่ได้รับ
เงินค่าเช่าและค่าบริการจากกรมธนารักษ์ โดยเริ่มโอนเงินตั้งแต่ปี 2551 จนถึง ปี 2568 จำนวน 10,297 ล้านบาท
ให้กับธนาคารและธนาคารจะโอนเงินเพื่อชำระคืนเงินต้นที่ครบกำหนดใน ปี 2555 ถึงปี 2568 ตามจำนวนเงินที่ระบุ
ไว้ในสัญญาจัดการความเสี่ยงทางการเงิน รวมจำนวน 13,300 ล้านบาท สำหรับหนี้หุ้นกู้ส่วนที่เหลืออีกจำนวน
10,699.90 ล้านบาท ที่จะครบกำหนดในปี 2568 บริษัทย่อยคาดว่าจะจัดหาแหล่งเงินทุนโดยการออกหุ้นกู้ เพื่อเสนอ
ขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนจากสถาบันการเงินเพื่อนำมาชำระหนี้หุ้นกู้ส่วนดังกล่าว

		
		

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เงินที่โอนให้ธนาคารไปแล้ว จำนวน 3,922.00 ล้านบาท ซึ่งธนาคารจะโอนคืนเป็นเงิน
3,054.03 ล้านบาท (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.2.2)

		
		
		
		

ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยนี้เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
เนื่องจากมีเงินฝากกับสถาบันการเงิน เงินลงทุนและหุ้นกู้ บริษัทและบริษัทย่อยมิได้ใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว	
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4.31 ภาษีเงินได้
4.31.1  ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
		
ในปี 2557 มี ผ ลขาดทุ น สะสมยกมาไม่ เ กิ น 5 ปี จำนวน 3,654.39 ล้ า นบาท ซึ่ ง ถื อ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยทาง
		
ภาษีได้ ในงวดนี้บริษัทมีผลขาดทุนทางภาษี จำนวน 614.31 ล้านบาท จึงไม่มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

		

4.31.2  สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ยังไม่ได้รับรู้
สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท
2557
2556
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ

3,724.23
3,452.34
271.89

3,683.78
3,473.12
210.66

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปีมีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 56
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ให้เช่า
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาเช่าทางการเงิน
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
งานระหว่างก่อสร้างโครงการบ้านธนารักษ์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนสะสมทางภาษียกไป
อื่น ๆ
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
รวม
สุทธิ

เพิ่มขึ้น(ลดลง)

3,034.23
99.94
7.98
1.02
1.08
539.28
0.25
3,683.78

(165.64)
17.23
(2.12)
(0.83)
0.09
191.60
0.12
40.45

2,868.59
117.17
5.86
0.19
1.17
730.88
0.37
3,724.23

3,473.12
3,473.12
210.66

(20.78)
(20.78)
61.23

3,452.34
3,452.34
271.89

4.32 การอนุมัติงบการเงิน
		
กรรมการผูม้ ีอำนาจของบริษัทได้อนุมัติให้ออกงบการเงินนี้ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558
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31 ธ.ค. 57

