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สาขาสาธารณูปการ 
 
 

 

การเคหะแหง่ชาต ิ(กคช.)  
ไตรมาส 2 ประจ าปี 2559 (1 ม.ค. 59 – 31 ม.ีค. 59) 

SOD: เรง่พลกิฟ้ืนองคก์ร จดัใหม้ที ีอ่ยูอ่าศยัใหแ้กป่ระชาชนผูม้รีายไดน้อ้ยอยา่งเพยีงพอ รวมถงึพฒันาชุมชนทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบ เพือ่ยกระดบั
คณุภาพชวีติ 

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

 ความกา้วหนา้การด าเนนิงานโครงการบา้นเอือ้อาทร  

จากเป้าหมายการกอ่สรา้งโครงการบา้นเอือ้อาทรจ านวน 281,556 หน่วย (มตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วนัที ่   

30 ม.ิย. 2552) ณ ม.ีค. 2559 สรปุผลการด าเนนิงานได ้ดังนี ้

 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  

 ดา้นการขาย มกีารท าสญัญาจะซือ้จะขายจ านวน 259,237 หน่วย ท าสญัญาเชา่จ านวน 8,045 หน่วย 

และรอท าสญัญาจ านวน 13,508 หน่วย 

 ดา้นการขออนุมัตสินิเชือ่ ธนาคารอนุมัตแิละช าระเงนิสด (post finance) จ านวน 228,657 หน่วย 

อยูร่ะหวา่งด าเนนิการกอ่นสง่มอบ (รอ post finance) จ านวน 4,670 หน่วย ท าสญัญาเชา่ซือ้กบั 

กคช. จ านวน 25,910 หน่วย ท าสญัญาเชา่จ านวน 8,013 หน่วย  

ทัง้นี ้สง่มอบอาคารและมลีกูคา้เขา้อยูอ่าศัยแลว้จ านวน 262,612 หน่วย และ 249,540 หน่วย ตามล าดับ 

 ความกา้วหนา้การเบกิจา่ยงบลงทนุ ไตรมาส 2 ปี 2559   

สศช. อนุมัตกิารปรับกรอบงบลงทนุปี 2559 โดยปรับเพิม่วงเงนิด าเนนิการจ านวน 2,447.12 ลบ.  

และปรับลดวงเงนิเบกิจา่ยจ านวน 340.50 ลบ. เพือ่ให ้กคช. สามารถด าเนนิงานไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง 

และสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกจิปัจจบุนั ท าใหปี้ 2559 กรอบวงเงนิด าเนนิการเป็นจ านวน 17,039.78 

ลบ. และวงเงนิเบกิจา่ย 7,469.47 ลบ. ซึง่ไดร้วมโครงการทีพั่กขา้ราชการฯ เพิม่เตมิ วงเงนิด าเนนิการ

และวงเงนิเบกิจา่ยจ านวน 70.48 ลบ. ทีค่ณะรัฐมนตรไีดม้มีตอินุมัตโิครงการฯ เมือ่วันที ่15 ธ.ค. 2559 

ทัง้นี ้ในชว่งไตรมาส 2 ปี 2559 กคช. มผีลการเบกิจา่ยงบลงทนุจ านวน 1,991 ลบ. จากเป้าหมายการ

เบกิจา่ยจ านวน 1,991 ลบ. อตัราการเบกิจา่ยคดิเป็นรอ้ยละ 100 ซึง่ กคช. มแีนวทางเรง่รัดตดิตามการ

เบกิจา่ยงบลงทนุโดยการตัง้คณะกรรมการเพือ่ก าหนดแนวทางในการตดิตามเรง่รัดใหเ้ป็นไปตาม

เป้าหมายทีก่ าหนด รวมถงึตดิตามปัญหาและอปุสรรคในการเบกิจา่ย เพือ่หาแนวทางการแกไ้ข  

และจัดท าแผนบรหิารความเสีย่ง 

 ผลการด าเนนิงานในชว่ง 6 เดอืน ปี 2559 กคช. มกี าไรสทุธจิ านวน 408 ลบ. เพิม่ขึน้จาก 

ชว่งเดยีวกนัของปีทีผ่่านมาจ านวน 250 ลบ. หรอืเพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 158 สาเหตหลักมาจาก

โครงการบา้นเอือ้อาทรมกีารโอนขายลกูหนีแ้ละท าสญัญาเชา่ซือ้ใหมเ่พิม่ขึน้จากชว่งเดยีวกนั 

ของปีกอ่น และการเพิม่ขึน้ของรายไดเ้งนิอดุหนุนในสว่นของรายไดเ้งนิอดุหนุนปรับปรงุชมุชน 

 

เป้าหมายและผลการเบกิจา่ยงบลงทนุ 

ก าไรจากการด าเนนิงานและก าไรสทุธ ิ

ฐานะทางการเงนิ 
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ฐานะทางการเงนิ

เงนิสด 3,088 2,123 3,062 44% 2,123 3,062 44% 3,183 -4%

สนิทรัพย์รวม 54,266 54,287 54,242 0% 54,287 54,242 0% 54,059 0%

หนีส้นิรวม 45,232 45,313 44,831 -1% 45,313 44,831 -1% 44,918 0%

ทนุรวม 9,034 8,974 9,411 5% 8,974 9,411 5% 9,141 3%

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม 3,803 3,737 4,192 12% 3,737 4,192 12% 3,855 9%

ผลการด าเนนิงาน

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 7,062 3,076 3,145 2% 1,407 1,523 8% 1,622 -6%

รายไดร้วม 10,224 4,608 5,015 9% 2,179 2,543 17% 2,468 3%

คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 6,540 2,824 2,720 -4% 1,301 1,294 -1% 1,509 -14%

คา่ใชจ้า่ยรวม 8,515 3,852 4,102 6% 1,816 2,061 13% 2,124 -3%

ก าไรจากการด าเนนิงาน 522 252 425 69% 106 229 116% 113 103%

ดอกเบีย้จา่ย 1,294 598 505 -16% 292 246 -16% 259 -5%

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0%

EBITDA 1,085 533 701 32% 248 370 49% 248 49%

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ 415 158 408 158% 71 236 232% 85 178%

อืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 711 352 321 -9% 180 163 -9% 158 3%

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่น 0.00 0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0% 0.00 0%

คา่เสือ่มราคา/คา่ตัดจ าหน่าย 563 281 276 -2% 142 141 -1% 135 4%

เงนิน าสง่/เงนิปันผล 282 282 352 25% 0 0 0% 352 -100%

เงนิอุดหนุนจากงบประมาณ 2,464 1,211 1,558 29% 616 848 38% 710 19%

งบลงทนุ (เป้าหมาย) 4,953 1,981 3,812 92% 1,151 1,991 73% 1,821 9%

งบลงทนุเบกิจา่ย 4,947 2,317 3,812 65% 1,201 1,991 66% 1,821 9%

อัตราการเบกิจา่ย (%) 99.88% 117% 100% 104% 100% 100%

อตัราสว่นทางการเงนิ

ROA 0.76% 0.58% 1.50% 0.52% 1.74% 0.63%

ROE 4.59% 3.52% 8.67% 3.16% 10.03% 3.72%

D/E (เทา่) 5.01 5.05 4.76 5.05 4.76 4.91

Net Profit Margin 4.06% 3.43% 8.14% 3.26% 9.28% 3.44%



นโยบายรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ าคญั 
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วเิคราะหผ์ลการด าเนนิงาน 

สรปุการด าเนนิงานและขอ้เสนอแนะ 
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 สรปุการด าเนนิงาน 
  

กคช. ด าเนนิงานตามภารกจิในการจัดใหม้เีคหะเพือ่ใหป้ระชาชนไดม้ทีีอ่ยูอ่าศัยโดยเฉพาะส าหรับ
ประชาชนผูม้รีายไดน้อ้ยและปานกลาง พรอ้มระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ รวมถงึพัฒนาคณุภาพ
ชวีติของผูอ้ยูอ่าศัย โดย ณ ม.ีค. 2559 กคช. มผีลการด าเนนิงานโครงการพัฒนาทีอ่ยูอ่าศัย โดยใน
สว่นของโครงการบา้นเอือ้อาทรซึง่เป็นโครงการทีด่ 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  

 
 ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุ/พฒันารฐัวสิาหกจิ 
 
 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 า: นางสาวอศิรา คงชาตร ี 
ส านกั : กองพฒันารฐัวสิาหกจิ 2 
ผูอ้ านวยการส านกั : นางสาวจุฑารสา กาญจนสาย 
โทรศพัท ์: 02-298-5880-7 ตอ่ 2158 
วนัทีจ่ดัท า : 31 พฤษภาคม 2559 

 

สาขาสาธารณูปการ 
 

การเคหะแหง่ชาต ิ(กคช.) 
ไตรมาส 2 ประจ าปี 2559 (1 ม.ค. 59 – 31 ม.ีค. 59) 

การด าเนนิงานตามนโยบายรฐับาล 
 

 โครงการบา้นเอือ้อาทร เป็นโครงการพฒันาทีอ่ยูอ่าศยัตามนโยบายของรฐับาลทีม่อบหมายใหก้ระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์ 
โดย กคช. จัดสรา้งทีอ่ยูอ่าศยัทีไ่ดม้าตรฐานส าหรบัประชาชนผูด้อ้ยโอกาส มรีายไดน้อ้ย ขา้ราชการและพนักงานหน่วยงานของรัฐชัน้ผูน้อ้ย 

 

 การเบกิจา่ยงบลงทนุ ในชว่งไตรมาส 2 ปี 2559 กคช. มอีตัราการเบกิจา่ยงบลงทนุคดิเป็นรอ้ยละ 100 ซึง่มแีนวทางเรง่รัดตดิตามโดยการตัง้
คณะกรรมการก าหนดแนวทางในการตดิตามเรง่รัดใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนด รวมถงึตดิตามปัญหาและอปุสรรคในการเบกิจา่ย  
เพือ่หาแนวทางการแกไ้ข รวมถงึจัดท าแผนบรหิารความเสีย่ง 
 

 ฐานะทางการเงนิของ กคช. ณ วนัที ่31 ม.ีค. 2559 พบวา่มสีนิทรัพยร์วมจ านวน 54,242 ลบ.  

มหีนีส้นิรวมจ านวน 44,831 ลบ. และมทีนุรวม 9,411 ลบ.  
 

 โครงการลงทนุของ กคช. มโีครงสรา้งทางการเงนิสว่นใหญเ่ป็นเงนิกู ้จงึสง่ผลใหม้ภีาระหนี ้

เงนิกูส้งู โดย ณ วนัที ่31 ม.ีค. 2559 มเีงนิกูจ้ านวน 29,871 ลบ. โดยเป็นเงนิกูท้ีถ่งึก าหนดช าระ 

ในหนึง่ปีจ านวน 6,873 ลบ. มกีารจา่ยช าระเงนิกูร้ะยะยาวจ านวน 3,539 ลบ. และจา่ยช าระ

ดอกเบีย้เงนิกูจ้ านวน 506 ลบ. 

 

 ผลการด าเนนิงานของ กคช. ไตรมาส 2 ปี 2559 พบวา่ มกี าไรสทุธจิ านวน 236 ลบ.  

เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีทีผ่า่นมาเพิม่ขึน้จ านวน 165 ลบ. หรอืลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 232  

ทัง้นี ้สรปุผลการด าเนนิงานไดด้ังนี้ 
 

 รายไดจ้ากการด าเนนิงานเพิม่ขึน้ โดยไตรมาส 2 ปี 2559 มรีายไดจ้ากการด าเนนิงานจ านวน  

1,523 ลบ. เพิม่ขึน้จากไตรมาส 2 ปี 2558 จ านวน 116 ลบ. หรอืเพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 8  

สาเหตมุาจากการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการขายจ านวน 134 ลบ. ในขณะทีร่ายไดจ้ากการ

ใหบ้รกิารลดลงจ านวน 18 ลบ. อยา่งไรก็ตามในสว่นของโครงการบา้นเอือ้อาทรมกีารโอนขาย

ลกูหนี ้(post finance) ท าสญัญาเชา่ซือ้ใหมเ่พิม่ขึน้ 

 รายไดร้วมเพิม่ขึน้ โดยไตรมาส 2 ปี 2559 มรีายไดร้วมจ านวน 2,543 ลบ. เพิม่ขึน้จากไตรมาส 2  

ปี 2558 จ านวน 364 ลบ. หรอืเพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 17 สาเหตมุาจากการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้าก

การด าเนนิงาน รายไดเ้งนิอดุหนุนจากรัฐบาล และรายไดอ้ืน่ จ านวน 116 ลบ. 232 ลบ. และ 16 

ลบ. ตามล าดับ 

 คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานลดลง  โดยไตรมาส 2 ปี 2559 มคีา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานจ านวน

1,294 ลบ. ลดลงจากไตรมาส 2 ปี 2558 จ านวน 7 ลบ. หรอืลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 1 สาเหต ุ

มาจากการลดลงของตน้ทนุขายและคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารซึง่สว่นใหญเ่ป็นคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกับ

พนักงาน ในขณะทีต่น้ทนุในการใหบ้รกิารและคา่ใชจ้า่ยในการขายเพิม่ขึน้ 

 คา่ใชจ้า่ยรวม (ไมร่วมดอกเบีย้จา่ย) เพิม่ขึน้ โดยไตรมาส 2 ปี 2559 มคีา่ใชจ้า่ยรวม (ไมร่วม

ดอกเบีย้จา่ย) จ านวน 2,061 ลบ. เพิม่ขึน้จากไตรมาส 2 ปี 2558 จ านวน 245 ลบ. หรอืเพิม่ขึน้ 

คดิเป็นรอ้ยละ 13 สาเหตมุาจากการเพิม่ขึน้ของคา่ใชจ้า่ยอืน่ ซึง่สว่นใหญเ่ป็นคา่ใชจ้า่ยปรับปรงุ

ชมุชนแออัดและอืน่ๆ และในสว่นของดอกเบีย้จา่ยไตรมาส 2 ปี 2559 มจี านวน 246 ลบ. ลดลง

จากไตรมาส 2 ปี 2558 จ านวน 46 ลบ. หรอืคดิเป้นรอ้ยละ 16   

 

รายไดจ้ากการขาย 

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทุน (D/E ratio) 

ผลการประเมนิครึง่ปีบญัช ี2559 (เบ ือ้งตน้) 

อตัราสว่นเงนิทนุหมนุเวยีน (Current ratio) 

0.67
0.88

1.09

Q2/2558 Q1/2559 Q2/2559

5.05
4.91

4.76

Q2/2558 Q1/2559 Q2/2559

รายการ Q2/2558 Q2/2559 %QoQ

ขาย-เชา่ซือ้ 21 28 33

ขาย-เงนิสด 70 34 (51)

ขาย-เอือ้อาทร 440 610 39

ขาย-เชา่ซือ้เอือ้อาทร 275 208 (24)

ขายทีด่นิ 127 187 47

หกัสว่นลด/เผือ่การซือ้คนื (27) (27) 0

รวมรายไดจ้ากการขาย 906 1,040 15

หวัขอ้การประเมนิ
น า้หนกั

(รอ้ยละ)
เป้าหมาย คา่จรงิ

1. ผลการประเมนิกระบวนการ/ระบบของรัฐวสิาหกจิ 35 3

    (หมวด 1 - 6)

2. ผลลพัธ์ 65 3 1.4677

ผลการประเมนิเฉลีย่ 100 1.3040

อยูร่ะหวา่ง

ด าเนนิการ


