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สถำนะกำรด ำเนนิงำน 

ไมม่ปีัญหำ มปีัญหำบำงเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดำ้นกำรด ำเนนิงำน 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

สงักดั : กระทรวงกำรพฒันำสงัคมและควำมม ัน่คง 
ของมนุษย ์

ประธำนกรรมกำร : ดร. พชิติ  อคัรำทติย ์
กรรมกำรผูแ้ทน กค. : นำยพทิกัษ ์ ดเิรกสนุทร 
ผูว้ำ่กำร :   
CFO : รผว. โสภณำ อภวิงศ ์
จ ำนวนพนกังำน : 1,735 คน 
Website: www.nha.co.th 
 

ทีม่า : งบการเงนิรวมปี 2558และไตรมาส 1 ปี 2558  เบือ้งตน้  
หมายเหต ุ: 1. เงนิสด คอื เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดบวกเงนิลงทุนชั่วคราว 
                2. คา่ใชจ่้ายรวมไมร่วมรายการดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 
                3. ดอกเบีย้จ่าย คอืรายการตน้ทุนทางการเงนิ 

 

สำขำสำธำรณูปกำร 
 
 

 

กำรเคหะแหง่ชำต ิ(กคช.)  
ไตรมำส 1 ประจ ำปี 2559 (1 ต.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58) 

SOD: เรง่พลกิฟ้ืนองคก์ร จัดใหม้ทีีอ่ยูอ่าศยัใหแ้กป่ระชาชนผูม้รีายไดน้อ้ยอยา่งเพยีงพอ รวมถงึพฒันาชมุชนทีอ่ยูใ่นความรับผดิชอบ เพือ่ยกระดบัคณุภาพชวีติ 

กคช. ควรเรง่ด าเนนิการสรา้งความยั่งยนืใหอ้งคก์ร 
โดยเฉพาะมุง่เนน้การสรา้งรายไดจ้ากโครงการลงทนุ 
ทีอ่ยูอ่าศยัทีม่ศีกัยภาพควบคูก่บับรหิารสนิทรพัยท์ีเ่กดิ
จากการชะลอโครงการบา้นเอือ้อาทรซึง่เป็นสนิทรพัย ์
ทีม่ตีน้ทนุทางการเงนิแลว้ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุเพือ่ให ้
กคช. มรีายไดเ้พิม่ขึน้ และลดภาระหนีเ้งนิกูแ้ละดอกเบีย้จา่ย   

 ควำมกำ้วหนำ้กำรด ำเนนิงำนโครงกำรบำ้นเอือ้อำทร  

จากเป้าหมายการกอ่สรา้งโครงการบา้นเอือ้อาทรจ านวน 281,556 หน่วย (มตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วันที ่

30 ม.ิย. 2552) ณ ธ.ค. 2558 สรปุผลการด าเนนิงานได ้ดังนี้ 

 ดา้นการกอ่สรา้ง มผีลการกอ่สรา้งสะสมโดยกอ่สรา้งแลว้เสร็จ 317 โครงการ จ านวน 277,228 

หน่วย คดิเป็นรอ้ยละ 98 อยูร่ะหวา่งกอ่สรา้ง 11 โครงการ จ านวน 3,562 หน่วย คดิเป็นรอ้ยละ 2 

และอยูร่ะหวา่งการปรับเพิม่ตาม Active Demand จ านวน 766 หน่วย ทัง้นี้ สง่มอบอาคารและ 

มลีกูคา้เขา้อยูอ่าศัยแลว้จ านวน 262,695 หน่วย และ 245,947 หน่วย ตามล าดับ 

 ดา้นการขาย มกีารท าสญัญาจะซือ้จะขายจ านวน 260,468 หน่วย ท าสญัญาเชา่จ านวน 8,012 

หน่วย และรอท าสญัญาจ านวน 12,310 หน่วย 

 ดา้นการขออนุมัตสินิเชือ่ ธนาคารอนุมตัแิละช าระเงนิสด (post finance) จ านวน 228,699 หน่วย 

ท าสญัญาเชา่ซือ้กบั กคช. จ านวน 25,983 หน่วย ท าสญัญาเชา่จ านวน 8,013 หน่วย  

และอยูร่ะหวา่งรอpost financeและรอท าสญัญารวมจ านวน 18,095 หน่วย 
 

 คณะรฐัมนตรมีมีตเิมือ่วนัที ่22 ก.ย. 2558 อนมุตักิรอบงบลงทนุประจ ำปี 2559 ของ กคช.  

ซึง่ประกอบดว้ยวงเงนิด าเนนิการจ านวน 14,522.185 ลบ. และวงเงนิเบกิจา่ยจ านวน 7,739.482 

ลบ. อยา่งไรกต็าม กคช. ไดป้รับกรอบงบลงทนุประจ าปี 2559 ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณแ์ละ

งบประมาณทีไ่ดร้ับ โดยปรับเพิม่วงเงนิด าเนนิการเป็น 16,969.302 ลบ.  และปรับลดวงเงนิเบกิจา่ย

เป็น 7,398.985 ลบ. ซึง่คณะกรรมการ กคช. มมีตเิห็นชอบแลว้ในคราวประชมุครัง้ที ่12/2558  

เมือ่วันที ่26 พ.ย. 2558 และใหด้ าเนนิการขออนุมัตติามขัน้ตอนตอ่ไป  

ทัง้นี้ ในชว่งไตรมาส 1 ปี 2559 กคช. มเีป้าหมายการเบกิจา่ยงบลงทนุจ านวน 929.167 ลบ.  

มผีลการเบกิจา่ยงบลงทนุจ านวน 1,821.408 ลบ. อตัราการเบกิจา่ยคดิเป็นรอ้ยละ 196 ซึง่ กคช.  

มแีนวทางเรง่รัดตดิตามการเบกิจา่ยงบลงทนุโดยการตัง้คณะกรรมการเพือ่ก าหนดแนวทางในการ

ตดิตามเรง่รัดใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนด รวมถงึตดิตามปัญหาและอปุสรรคในการเบกิจา่ย  

เพือ่หาแนวทางการแกไ้ข และจัดท าแผนบรหิารความเสีย่ง 
 

 คณะรัฐมนตรมีมีตเิมือ่วนัที ่10 พ.ย. 2558 และ 24 พ.ย. 2558 แตง่ตัง้ พลต ารวจตรปิียะ อทุาโย  

นางสาวจติพัต ฉอเรอืงววิัฒน ์และนายวทิัศน ์เตชะบญุ เป็นกรรมการในคณะกรรมการ กคช. 

 

เป้ำหมำยและผลกำรเบกิจำ่ยงบลงทนุ 

ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำนและก ำไรสทุธ ิ

ฐำนะทำงกำรเงนิ 
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%Chg

ฐำนะทำงกำรเงนิ

เงนิสด 6,915 4,176 3,288 -21% 3,072 3,183 4%

สนิทรัพย์รวม 64,098 56,980 54,473 -4% 55,324 54,059 -2%

หนีส้นิรวม 55,766 48,238 45,385 -6% 46,418 44,918 -3%

ทนุรวม 8,332 8,742 9,088 4% 8,906 9,141 3%

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม 3,066 3,493 3,771 8% 3,666 3,855 5%

ผลกำรด ำเนนิงำน

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 13,135 8,903 7,062 -21% 1,670 1,622 -3%

รายไดร้วม 15,850 13,101 10,240 -22% 2,430 2,468 2%

คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 11,948 8,210 6,472 -21% 1,524 1,509 -1%

คา่ใชจ้า่ยรวม 13,739 10,947 8,444 -23% 2,038 2,124 4%

ก าไรจากการด าเนนิงาน 1,187 693 590 -15% 146 113 -23%

ดอกเบีย้จา่ย 1,479 1,346 1,294 -4% 306 259 -15%

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 0 0 0 N.A. 0 0 N.A.

EBITDA 1,710 1,214 1,153 -5% 285 248 -13%

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ 632 808 502 -38% 86 85 -1%

อืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 706 686 713 4% 178 158 -11%

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่น 0.4 0.0 0.0 -100% 0.0 0.0 N.A.

คา่เสือ่มราคา/คา่ตัดจ าหน่าย 523 521 563 8% 139 135 -3%

เงนิน าสง่/เงนิปันผล 474 246 282 15% 282 352 25%

เงนิอุดหนุนจากงบประมาณ 2,124 3,645 2,464 -32% 596 710 19%

งบลงทนุ (เป้าหมาย) 6,396 6,840 4,953 -28% 1,116 929 -17%

งบลงทนุเบกิจา่ย 6,176 6,491 4,947 -24% 1,116 1,821 63%

อัตราการเบกิจา่ย (%) 96.56% 94.90% 99.88% 100% 196.03%

อตัรำสว่นทำงกำรเงนิ

ROA 0.99% 1.42% 0.92% 0.62% 0.63%

ROE 7.59% 9.24% 5.52% 3.86% 3.72%

D/E (เทา่) 6.69 5.52 4.99 5.21 4.91

Net Profit Margin 3.99% 6.17% 4.90% 3.54% 3.44%



นโยบำยรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ ำคญั 

 

 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 

วเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 

สรปุกำรด ำเนนิงำนและขอ้เสนอแนะ 
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 สรปุกำรด ำเนนิงำน 
  

กคช. ด าเนนิงานตามภารกจิในการจัดใหม้เีคหะเพือ่ใหป้ระชาชนไดม้ทีีอ่ยูอ่าศัยโดยเฉพาะส าหรับ
ประชาชนผูม้รีายไดน้อ้ยและปานกลาง พรอ้มระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ รวมถงึพัฒนาคณุภาพ
ชวีติของผูอ้ยูอ่าศัย โดย ณ ธ.ค. 2558 กคช. มผีลการด าเนนิงานโครงการพัฒนาทีอ่ยูอ่าศัยรวมจ านวน 
710,971 หน่วย ในสว่นของโครงการบา้นเอือ้อาทรซึง่เป็นโครงการทีด่ าเนนิการตามนโยบายรัฐบาล  
มผีลการกอ่สรา้งแลว้เสร็จสะสมจ านวน 277,228 หน่วย หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 98 ของจ านวนหน่วย
กอ่สรา้งเป้าหมาย (281,556 หน่วย) และอยูร่ะหวา่งด าเนนิโครงการพัฒนาทีอ่ยูอ่าศัย ชดุที ่1 ปี 2557 
เพือ่เป็นชอ่งทางในการเพิม่รายไดใ้หอ้งคก์ร อยา่งไรก็ตามเนือ่งจากโครงการลงทนุสว่นใหญ 
มโีครงสรา้งเงนิลงทนุเป็นเงนิกู ้ประกอบกับผลจากการปรับลดหน่วยกอ่สรา้งโครงการบา้นเอือ้อาทร  
ท าใหปั้จจบุัน กคช. มภีาระหนีแ้ละดอกเบีย้จา่ยคอ่นขา้งสงู  

 
 ขอ้เสนอแนะในกำรปรบัปรงุ/พฒันำรฐัวสิำหกจิ 
 
 กคช. ควรก ากับ ตดิตาม ประเมนิผลการด าเนนิงาน โดยเฉพาะโครงการทีด่ าเนนิงานลา่ชา้กวา่

แผน วเิคราะหป์ระเด็นปัญหาพรอ้มทัง้จัดท าแนวทางการแกไ้ขปัญหาเพือ่ใหก้ารด าเนนิโครงการ
เป็นไปตามเป้าหมาย 

 กคช. ควรก าหนดกลยทุธท์างการตลาดเชงิรกุส าหรับโครงการทีอ่ยูใ่นพืน้ทีข่ายยาก และควร
ทบทวนแผนการตลาดเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับการเปลีย่นแปลงของภาวะเศรษฐกจิ 

 กคช. ควรศกึษาความเป็นไปไดใ้นการใหเ้อกชนรว่มลงทนุเพือ่เป็นทางเลอืก 
ส าหรับการด าเนนิการในอนาคต 

ผูจ้ดัท ำ: นำงสำวอศิรำ คงชำตร ี 
ส ำนกั : กองพฒันำรฐัวสิำหกจิ 2 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกั : นำงสำวจุฑำรสำ กำญจนสำย 
โทรศพัท ์: 02-298-5880-7 ตอ่ 2158 
วนัทีจ่ดัท ำ : 29 กมุภำพนัธ ์2558 

 

สำขำสำธำรณูปกำร 
 

กำรเคหะแหง่ชำต ิ(กคช.) 
ไตรมำส 1 ประจ ำปี 2559 (1 ต.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58) 

กำรด ำเนนิงำนตำมนโยบำยรฐับำล 
 

 โครงกำรบำ้นเอือ้อำทร เป็นโครงการพฒันาทีอ่ยูอ่าศยัตามนโยบายของรฐับาลทีม่อบหมายใหก้ระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์ 
โดย กคช. จัดสรา้งทีอ่ยูอ่าศยัทีไ่ดม้าตรฐานส าหรบัประชาชนผูด้อ้ยโอกาส มรีายไดน้อ้ย ขา้ราชการและพนักงานหน่วยงานของรัฐชัน้ผูน้อ้ย 

 

 กำรเบกิจำ่ยงบลงทนุ ในชว่งไตรมาส 1 ปี 2559 กคช. มอีตัราการเบกิจา่ยงบลงทนุคดิเป็นรอ้ยละ 196 ซึง่มแีนวทางเรง่รัดตดิตามโดยการตัง้
คณะกรรมการก าหนดแนวทางในการตดิตามเรง่รัดใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนด รวมถงึตดิตามปัญหาและอปุสรรคในการเบกิจา่ย  
เพือ่หาแนวทางการแกไ้ข รวมถงึจัดท าแผนบรหิารความเสีย่ง 
 

 ฐำนะทำงกำรเงนิของ กคช. ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2558 พบวา่มสีนิทรัพยร์วมจ านวน 54,059 ลบ.  

มหีนีส้นิรวมจ านวน 44,918 ลบ. และมทีนุรวม 9,141 ลบ.  
 

 โครงการลงทนุของ กคช. มโีครงสรา้งทางการเงนิสว่นใหญเ่ป็นเงนิกู ้จงึสง่ผลใหม้ภีาระหนี ้

เงนิกูส้งู โดย ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2558 มเีงนิกูจ้ านวน 29,847 ลบ. โดยเป็นเงนิกูท้ีถ่งึก าหนดช าระ 

ในหนึง่ปีจ านวน 8,881 ลบ. ในชว่งไตรมาส 1 ปี 2559 จา่ยช าระเงนิกูจ้ านวน 2,513 ลบ.  

และจา่ยช าระดอกเบีย้เงนิกูจ้ านวน 141 ลบ.   

 

 ผลกำรด ำเนนิงำนของ กคช. ไตรมาส 1 ปี 2559 พบวา่ มกี าไรสทุธจิ านวน 85 ลบ.  

เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีทีผ่า่นมาลดลงจ านวน 1 ลบ. หรอืลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 1  

ทัง้นี ้สรปุผลการด าเนนิงานไดด้ังนี้ 
 

 รายไดจ้ากการด าเนนิงานลดลง โดยไตรมาส 1 ปี 2559 มรีายไดจ้ากการด าเนนิงานจ านวน  

1,622 ลบ. ลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2558 จ านวน 48 ลบ. หรอืลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 3  

สาเหตมุาจากการลดลงของรายไดจ้ากการขายและรายไดจ้ากการใหบ้รกิารจ านวน 35 ลบ.  

และ 13 ลบ. ตามล าดับ อยา่งไรก็ตามในสว่นของโครงการบา้นเอือ้อาทรมกีารโอนขายลกูหนี ้

(post finance) ท าสญัญาเชา่ซือ้ใหมเ่พิม่ขึน้ 

 รายไดร้วมลดลง โดยไตรมาส 1 ปี 2559 มรีายไดร้วมจ านวน 2,468 ลบ. เพิม่ขึน้จากไตรมาส 1  

ปี 2559 จ านวน 38 ลบ. หรอืเพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 2 สาเหตมุาจากการเพิม่ขึน้ของรายได ้

เงนิอดุหนุนจากรัฐบาลจ านวน 115 ลบ. ซึง่สว่นใหญเ่ป็นเงนิอดุหนุนปรับปรงุชมุชน ในขณะที่

รายไดจ้ากการด าเนนิงานและรายไดอ้ืน่ลดลงจ านวน 48 ลบ. และ 29 ลบ. ตามล าดับ 

 คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานลดลง พบวา่ ไตรมาส 1 ปี 2559 มคีา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานจ านวน

1,509 ลบ. ลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2558 จ านวน 15 ลบ. หรอืลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 1 สาเหต ุ

มาจากการลดลงของตน้ทนุขายและตน้ทนุในการใหบ้รกิารจ านวน 54 ลบ. และ 30 ลบ. 

ตามล าดับ ในขณะทีค่า่ใชจ้า่ยในการบรหิารเพิม่ขึน้จ านวน 69 ลบ.  

 คา่ใชจ้า่ยรวม (ไมร่วมดอกเบีย้จา่ย) เพิม่ขึน้ โดยไตรมาส 1 ปี 2559 มคีา่ใชจ้า่ยรวม (ไมร่วม

ดอกเบีย้จา่ย) จ านวน 2,038 ลบ. เพิม่ขึน้จากไตรมาส 1 ปี 2558 จ านวน 86 ลบ. หรอืเพิม่ขึน้ 

คดิเป็นรอ้ยละ 4 สาเหตมุาจากการเพิม่ขึน้ของคา่ใชจ้า่ยอืน่จ านวน 101 ลบ. ซึง่สว่นใหญเ่ป็น

คา่ใชจ้า่ยปรับปรงุชมุชนแออัดและอืน่ๆ ในขณะทีค่า่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานลดลงจ านวน 15 ลบ. 

และในสว่นของดอกเบีย้จา่ยไตรมาส 1 ปี 2559 มจี านวน 259 ลบ. ลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2558 

จ านวน 47 ลบ. หรอืคดิเป้นรอ้ยละ 15   

 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 

อตัรำสว่นหนีส้นิตอ่ทุน (D/E ratio) 

ผลกำรประเมนิประจ ำปีบญัช ี2558 (เบ ือ้งตน้) 

อตัรำสว่นเงนิทนุหมนุเวยีน (Current ratio) 

รายการ Q1/2558 Q1/2559 %QoQ

ขาย-เชา่ซือ้ 10 3 (70)

ขาย-เงนิสด 55 30 (45)

ขาย-เอือ้อาทร 825 912 11

ขาย-เชา่ซือ้เอือ้อาทร 175 150 (14)

ขายทีด่นิ 133 72 (46)

หกัสว่นลด/เผือ่การซือ้คนื (28) (32) 14

รวมรายไดจ้ากการขาย 1,170 1,135 (3)

หวัขอ้การประเมนิ เป้าหมาย คา่จรงิ

1. ผลการประเมนิกระบวนการ/ระบบของรัฐวสิาหกจิ 3 3.8049

    (หมวด 1 - 6)

2. ผลลพัธ์ 3 3.1393

ผลการประเมนิเฉลีย่ 3.3722

1.32
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