
 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวสิำหกจิ กระทรวงกำรคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รำยแหง่ 

  ) 

สถำนะกำรด ำเนนิงำน 

ไมม่ปีัญหำ มปีัญหำบำงเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดำ้นกำรด ำเนนิงำน 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

ผลการด าเนนิงานปี 2558 

• กำรบรหิำรจดักำรพืน้ทีส่ ำนกังำน 
ปัจจบุนัศนูยร์าชการฯมสี านักงานของหน่วยงานตา่งๆ จ านวน 44 หน่วยงาน รวมพืน้ที ่484,000 
ตร.ม. ดงันี ้
- อาคารราชบรุดีเิรกฤทธิ ์(โซน A) จ านวน 11 หน่วยงาน 
- อาคารรัฐประศาสนภักด ี(โซน B) จ านวน 32  หน่วยงาน 
- อาคารทีท่ าการศาลปกครอง 

• กำรบรหิำรจดักำรพืน้ทีพ่ำณิชย ์
การจัดสรรพืน้ทีเ่ชา่เชงิพาณชิยภ์ายในศนูยร์าชการฯ ปี2558 รวมพืน้ที ่24,800 ตร.ม. ดงันี ้
- อาคารราชบรุดีเิรกฤทธิ ์(โซน A) จ านวน 11 หน่วยงาน 
- อาคารรัฐประศาสนภักด ี(โซน B) จ านวน 32  หน่วยงาน 

• กำรบรหิำรจดักำรอำคำร 
- งานดา้นวศิวกรรม  
(โครงการทีด่ าเนนิการในปี 2558) 
1. โครงการปรับปรงุแกไ้ขระบบป้องกนัอทุกภัยภายในศนูยร์าชการฯ 
2. โครงการลา้งท าความสะอาดเครือ่งปรับอากาศภายในศนูยร์าชการฯ 
(โครงการทีอ่ยูร่ะหวา่งการด าเนนิการของ ธพส. ในปี 2558 - 2559) 
1. โครงการดแูลบ ารงุรักษาและเปลีย่นสายสลงิระบบลฟิต ์

      2. โครงการเพิม่ประสทิธภิาพของระบบ CCTV 
      - งานดา้นรักษาความสะอาด 
      1. ประสานงานส านักงานเขตหลักสีเ่ขา้มาเกบ็ขยะอนัตราย 
      2. ด าเนนิการทดลองตดิตัง้ฝารองน่ังอตัโนมัตแิบบไมใ่ชไ้ฟฟ้า 
      3. ด าเนนิการตดิตัง้อปุกรณ์ดักกลิน่บรเิวณทอ่ระบายน ้าภายในหอ้งน ้าชัน้1และ2 
      - งานดา้นจราจรและรักษาความปลอดภัย 

      1. จัดฝึกอบรมโครงการอาสาจราจรรว่มกบัสถานีต ารวจนครบาลทุง่สองหอ้ง และการป้องกนัเหตุ 
          อาชญากรรม 
      2. จัดใหม้รีถไฟฟ้าขนาด 20 ทีน่ั่ง จ านวน 3 คัน เพือ่อ านวยความสะดวกในการรับสง่เจา้หนา้ที ่  
          รวมถงึประชาชนผูม้าตดิตอ่ราชการ ภายในศนูยร์าชการฯ 

ยังไมส่ามารถด าเนนิโครงการตามนโยบาย        
ของรัฐบาลใหเ้สร็จตามก าหนดการ  มผีลประเมนิ
การด าเนนิงานอยูใ่นระดับต ่า และองคก์ารประสบ
ปัญหาขาดสภาพคลอ่งทางการเงนิ 

สงักดั : กระทรวงการคลงั 

ประธำนกรรมกำร :  นายจักรกฤศฏิ ์ พาราพนัธกลุ     

กรรมกำรผูแ้ทน กค. : นายสวุชิญ  โรจนวานชิ   

นายชาญณัฏฐ ์แกว้มณี นางสาวปิยะวรรณ ลา่มกจิจา 

กรรมกำรผูจ้ดักำร : นายสเุมธ ด ารงชยัธรรม  

CFO:  - 

จ ำนวนพนกังำน: 114 คน  ,จ ำนวนลกูจำ้ง: 23 คน   

Website : www.dad.co.th 

สำขำสำธำรณูปกำร  
กลุม่พฒันำทีอ่ยูอ้ำศยั 

 

 

SOD: พัฒนาองคก์รใหเ้ป็นผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรัพยภ์าครัฐอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 

บรษิทั ธนำรกัษพ์ฒันำสนิทรพัย ์จ ำกดั 
ประจ ำปี 2558 (1 ม.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58) 

รำยไดร้วม 3,431.909 ลำ้นบำท 

EBITDA  2,247.957 ลำ้นบำท 

หนว่ย : ลบ. 

คำ่ใชจ้ำ่ยรวม 1,315.966 ลำ้นบำท 

หนว่ย : ลบ. 

หนว่ย : ลบ. 
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ปีงบปฏทินิ

หนว่ย : ลา้นบาท 2556 2557 2558
%Chg  

56-57

%Chg  

57-58

งบดลุ

เงนิสด         257.300 249.700      349.300       (3%) 40%

สนิทรัพย์รวม    24,859.932 24,752.740  23,233.115  (0%) (6%)

หนีส้นิรวม    24,867.766 24,393.270  22,288.755  (2%) (9%)

ทนุรวม           (7.834) 359.470      944.360       (4689%) 163%

ก ำไร(ขำดทนุ)สะสม    (1,019.301) (771.952)     (239.684)     (24%) (69%)

งบก าไรขาดทนุ

รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน      1,306.764 1,506.338   1,865.579    0% 0%

รำยไดร้วม      2,623.820 2,923.357   3,431.909    11% 17%

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิงำน         782.476        862.570 1,109.104    10% 29%

คำ่ใชจ้ำ่ยรวม         947.095 993.544      1,315.966    5% 32%

ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำน         524.288 643.768      756.475       23% 18%

ดอกเบีย้จำ่ย                 -   -             -              -

ภำษีเงนิไดน้ติบิคุคล                 -   -             -              -  -

EBITDA         651.788 2,057.813   2,247.957    216% 9%

ก ำไรสทุธิ      1,676.725 1,929.813   2,115.943    15% 10%

อืน่ๆ

คำ่ใชจ้ำ่ยพนักงำน          62.400 78.900        102.520       26% 30%

ก ำไร(ขำดทนุ)จำกอัตรำแลกเปลีย่น                 -   -             -             0.0% 0.0%

คำ่เสือ่มรำคำ/คำ่ตัดจ ำหน่ำย         127.500 128.000      132.014       0.4% (3.0%)

รำยไดน้ ำสง่รัฐ/เงนิปันผล                 -   -             -             0.0% 0.0%

เงนิอุดหนุนจำกงบประมำณ                 -   -             -             0.0% 0.0%

งบลงทนุ (เป้ำหมำย)         179.500 255.300      119.810       42.2% (53.1%)

งบลงทนุเบกิจำ่ย         133.400 248.100      117.910       86.0% (52.5%)

อัตรำกำรเบกิจำ่ย (%)          74.300 97.200        98.410        30.8% 1.2%

อตัราสว่นทางการเงนิ

ROA            0.270           0.312 0.364          

ROE       (856.127)         21.474 8.962          

D/E (เทำ่)    (3,174.338)         67.859 23.602        

Net  Profit Margin            0.639           0.660 0.617          

ท่ีมา : งบการเงิน บริษัทธนารักษ์พฒันาสนิทรัพย์ จ ากดั และบริษัทยอ่ย ส าหรับปีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 
ผ่านการตรวจสอบจาก สตง.แล้ว 

http://www.dad.co.th/


นโยบำยรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ ำคญั 

 

 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 

วเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 

สรปุกำรด ำเนนิงำนและขอ้เสนอแนะ 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวสิำหกจิ กระทรวงกำรคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รำยแหง่ 

   

• รำยไดร้วม จ ำนวน 3,235.517 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย 
- ดอกเบีย้รับตามสญัญาเชา่การเงนิ จ านวน 1,151.05 ลา้นบาท 
- รายไดค้า่บรกิารโครงการศนูยร์าชการฯ จ านวน 861.52 ลา้นบาท 
- รายไดค้า่เชา่และคา่บรกิาร พืน้ทีธ่รุกจิโครงการศนูยร์าชการ จ านวน 380.38 ลา้นบาท 
  เพิม่ขึน้ จ านวน 85.059 ลา้นบาท 
- รายไดค้า่กอ่สรา้งบา้นธนารักษ์ จ านวน 308.31 ลา้นบาท 
  เพิม่ขึน้ จ านวน 60.884 ลา้นบาท เป็นผลจาก ธพส. สามารถปิดโครงการไดท้ัง้หมด 
- รายไดค้า่บรกิารศนูยป์ระชมุและโรงแรม จ านวน 315.37 ลา้นบาท 
  เพิม่ขึน้ จ านวน 213.298 ลา้นบาท 
- ดอกเบีย้รับ จ านวน 2.918 ลา้นบาท 
- รายไดอ้ืน่ จ านวน 215.97 ลา้นบาท 
  เพิม่ขึน้ จ านวน 138.273 ลา้นบาท เป็นผลจากการรับรูร้ายไดค้า่ภาษีโรงเรอืนส าหรับคา่
เชา่ในพืน้ทีห่น่วยงานราชการฯ 

*** รายไดร้วม เพิม่ขึน้จากปี 2557 จ านวน 491.740 ลา้นบาท *** 

• คำ่ใชจ้ำ่ยรวม จ ำนวน 1,308.754 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย 
- ตน้ทนุคา่เชา่และคา่บรกิารโครงการศนูยร์าชการฯ จ านวน 565.15 ลา้นบาท 
  เป็นผลจากการเพิม่ขึน้ของ คา่สาธารณูปโภค คา่ซอ่มแซมศนูยร์าชการ คา่บรกิารรักษา 
  ความ  ปลอดภัย และท าความสะอาดและประมาณการเงนิชดเชยคา่กอ่สรา้ง 
- ตน้ทนุคา่กอ่สรา้งบา้นธนารักษ์ จ านวน 308.31 ลา้นบาท 
- ตน้ทนุคา่บรกิารศนูยป์ระชมุและโรงแรม จ านวน 235.65 ลา้นบาท 
- คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร จ านวน 199.651 ลา้นบาท 
  ตน้ทนุทีเ่พิม่ขึน้ตามสดัสว่นของรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ ไดแ้ก ่ตน้ทนุคา่กอ่สรา้งโครงการบา้นธ
นารักษ์ ตน้ทนุบรกิารศนูยป์ระชมุและโรงแรม 

*** คา่ใชจ้า่ยรวมเพิม่ขึน้จากปี 2557 จ านวน 322.402 ลา้นบาท *** 

• กำรบรหิำรจดักำรพืน้ทีพ่ำณิชย ์
  จากการที ่ธพส. สามารถจัดสรรพืน้ทีพ่าณชิยภ์ายในศนูยร์าชการฯ โดยการน าพืน้ทีว่า่ง
และพืน้ทีท่ีย่ังไมไ่ดใ้ชป้ระโยชนม์าหารายไดเ้พิม่ ทัง้ในสว่นทีเ่ปลีย่นแปลงพืน้ทีจ่ากพืน้ที่
รา้นคา้เป็นพืน้ทีส่ านักงาน และการเปิดใหเ้ชา่พืน้ทีว่า่งในรปูแบบของการเชา่รายวนั สง่ผล
ใหม้รีายไดจ้ากพืน้ทีพ่าณชิยใ์นปี 2558 เป็นจ านวน 178.5 ลา้นบาท เพิม่จากปี 2557 
จ านวน 121.6 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 56.9  

สรปุกำรด ำเนนิงำน  
• ในปี2558 สามารถสง่มอบโครงการไดภ้ายในเดอืนธันวาคม 2558 และจัดตัง้คณะกรรมการ

อาคารทีพั่กอาศัยรวมไดเ้ป็นทีเ่รยีบรอ้ย 
• โครงการกอ่สรา้งอาคารทีท่ าการศาลปกครองสงูสดุ หลังที ่2 คณะกรรมการ ธพส. ในการ

ประชมุเมือ่วันที ่25 พ.ย. 2558 มมีตเิห็นชอบรายงานการศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ 
ปัจจบุันอยูร่ะหวา่งการพจิารณากลั่นกรองของคณะอนุกรรมการ กศร. เพือ่พจิารณากอ่นเสนอ
เรือ่งใหศ้าลปกครองเพือ่น าเสนอเรือ่งขออนุมัตหิลักการของโครงการตอ่คณะรัฐมนตรตีอ่ไป 

• โครงการพัฒนาพืน้ทีส่ว่นขยายโซน C การประชมุคณะกรรมการ ธพส. เมือ่วันที ่25 พ.ย. 
2558 มมีตเิห็นชอบผลการศกึษาความเป็นไปไดโ้ครงการฯ ปัจจบุันอยูร่ะหวา่งการพจิารณา
กลั่นกรองของคณะอนุกรรมการ กศร. เพือ่พจิารณากอ่นเสนอตอ่คณะรัฐมนตรตีอ่ไป 

• โครงการศูนยร์วมรา้นอาหารและรา้นคา้ การประชุมคณะกรรมการ ธพส. เมื่อวันที่ 26 
ส.ค. 2558 มีมตอินุมัตโิครงการฯและเห็นชอบรายงานผลการศกึษาและวเิคราะห์
โครงการฯ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาใหค้วามเห็นชอบตามแนวทาง พ.ร.บ. ร่วม
ทุนฯต่อไป 

ขอ้เสนอแนะในกำรปรบัปรงุ/พฒันำรฐัวสิำหกจิ 

• ธพส. ตอ้งเรง่ผลักดันโครงการในแผนงานทีม่อียูใ่หไ้ดร้ับอนุมัตใิหด้ าเนนิการ เพือ่สรา้ง
รายไดแ้ละผลตอบแทนจากการลงทนุใหก้บั ธพส. ในอนาคต รวมถงึก าหนดทศิทางบรหิาร
ศนูยร์าชการฯอยา่งมปีระสทิธภิาพใหเ้กดิความสมดลุทัง้ดา้นการเงนิ ดา้นการตอบสนองความ
ตอ้งการของผูเ้ชา่และผูรั้บบรกิาร และภาพลักษณ์ของการเป็นศนูยร์าชการฯของประเทศ 

ผูจ้ดัท ำ : นางสาววชัราภรณ์  วายลม 
กลุม่ : สงัคมและเทคโนโลย ี
ผอ. กพส2 : นางสาวรสา  กาญจนสาย 
โทรศพัท ์: 0-2298-5880-9 ตอ่ 2159 
วนัทีจ่ดัท ำ :  28 เมษายน 2559 

กำรด ำเนนิงำนตำมนโยบำยรฐับำล 

 บรหิารโครงการศนูยร์าชการ ถนนแจง้วฒันะ โดย ธพส. ท าหนา้ทีล่งทนุกอ่สรา้งอาคาร และบรหิารโครงการศนูยร์าชการ
กรุงเทพมหานคร  

 กอ่สรา้งโครงการบา้นธนารักษ์ 4 พืน้ที ่คอื เชยีงใหม ่ภเูก็ต นนทบรุ ีและ สพุรรณบรุ ีเพือ่ใหข้า้ราชการและลกูจา้งประจ า  
ของหน่วยงานภาครัฐ ไดม้โีอกาสมทีีอ่ยู่อาศยัเป็นของตนเอง ซึง่เป็นการด าเนนิงานร่วมกบักรมธนารักษ์ ธนาคารอาคาร
สงเคราะห ์และกองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

บรษิทั ธนำรกัษพ์ฒันำสนิทรพัย ์จ ำกดั 
ประจ ำปี 2558 (1 ม.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58) 

ตวัชีว้ดั เป้ำหมำย คำ่จรงิ 

ทำงกำรเงนิ 

1.  ระดับความส าร็จในการบรหิารจัดการ
ลกูหนี้ 

 

3 

 

4.8662 

ไมใ่ชท่ำงกำรเงนิ 

1. ระดับความส าเร็จในการเตรยีมความ
พรอ้มส าหรับการจัดท ามาตรฐานดา้น
บรหิารอาคาร 
 

2. รอ้ยละการจัดสรรพืน้ทีเ่ชา่เชงิพาณชิย์
ใหก้ับผูป้ระกอบการ (Occupancy Rate) 

 

3. ระดับความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารศนูย์
ราชการเฉลมิพระเกยีรตฯิ  
 

4. รอ้ยละของจ านวนเรือ่งรอ้งเรยีนทีไ่ดรั้บ

การแกไ้ขปัญหา 

 

3 

 

 

 

97 
 

 

3 
 

 

80 

 

5.0000 

 

 

 

5.0000 

 
 

3.9200 

 
 

4.9830 

 

โครงสรำ้งรำยไดป้ระจ ำปี 2558 

โครงสรำ้งคำ่ใชจ้ำ่ยประจ ำปี 2558 

หนว่ย : รอ้ยละ 

หนว่ย : รอ้ยละ 

สำขำสำธำรณูปกำร  
กลุม่พฒันำทีอ่ยูอ้ำศยั 

 

ดอกเบีย้รบัตำม
สญัญำเชำ่กำรเงนิ

,  1,151.05  

รำยไดค้ำ่บรกิำร
โครงกำรศนูย ์

รำชกำร,  861.52  

รำยไดค้ำ่เชำ่และ
บรกิำรพืน้ทีธ่รุกจิ,  

380.38  

รำยไดค้ำ่กอ่สรำ้ง
บำ้นธนำรกัษ,์  
308.31  

รำยไดค้ำ่บรกิำร
ศนูยป์ระชุม,  
315.37  

รำยไดอ้ืน่,  
215.97  

ดอกเบีย้รบั,  2.92  

ตน้ทุนคำ่เชำ่
และคำ่บรกิำร
ศนูยร์ำชกำร, 
565.15 

ตน้ทุนคำ่
กอ่สรำ้งบำ้นธ

นำรกัษ,์ 
308.31 

ตำ้นทุนบรกิำร
ศนูยป์ระชุม, 
235.65 

คำ่ใชจ้ำ่ยใน
กำรบรหิำร, 
199.65 


