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SOD: พัฒนาองคก์รใหเ้ป็นผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรัพยภ์าครัฐอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 

บรษิทั ธนารกัษพ์ฒันาสนิทรพัย ์จ ากดั 
ประจ าปี 2559 (1 เม.ย. 59 – 30 ม.ิย. 59) 

รายไดร้วม คา่ใชจ้า่ยรวม 

สนิทรพัยร์วม และหนีส้นิรวม 

หนว่ย : ลบ. 

EBITDA 

หนว่ย : ลบ. 

หนว่ย : ลบ. 

ที่มา : รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาล โดยผู้สอบบญัชีและงบการเงินรวม บริษัทธนารักษ์พฒันาสนิทรัพย์ จ ากดั       
           และบริษัทย่อย ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 

          บรษัิทธนารักษ์พัฒนาสนิทรัพย ์จ ากัด (ธพส.) จัดตัง้ขึน้ตามมตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วนที ่25 
พฤษภาคม 2547 มฐีานะเป็นรัฐวสิาหกจิสงักัดกระทรวงการคลัง ภายใตก้ารก ากับดแูลของกรมธนารักษ์ 
ไดจ้ดทะเบยีนจัดตัง้เป็นนติบิคุคลตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย ์โดยมกีระทรวงการคลังถอืหุน้
ทัง้หมด ภารกจิหลักทีไ่ดร้ับมอบหมายคอื กอ่สรา้งและบรหิารจัดการศนูยร์าชการเฉลมิพระเกยีรต ิ80 
พรรษา 5 ธนัวาคม 2550 และบรหิารจัดการทรัพยส์นิอืน่ของรัฐตามนโยบายของรัฐ 
           
          ในปี 2559 ธพส. มแีผนงาน 10 แผนงานภายใต ้4 ประเด็นยทุธศสตร ์ในไตรมาส 2/2559ธพส. 
สามารถด าเนนิตามแผนงานได ้7 แผนงาน 
ยุทธศาสตรท์ี ่1 พัฒนาบรษัิทใหเ้ป็นกลในการพัฒนาอสงัหารมิทรัพยภ์าครัฐ 
           แผน 1 แผนงานบรหิารธรุกจิศนูยร์าชการฯ (ผลการด าเนนิงานไปตามแผน) 
           แผน 2 แผนพัฒนาอสงัหารมิทรัพย ์(ลา่ชา้กวา่แผน รอ้ยละ 50 ของแผน) 
                    โครงการทีด่ าเนนิการอยู ่ปี2559 
                    1.โครงการกอ่สรา้งทีท่ าการอาคารศาลปกครองสงูสดุ 
                    2.โครงการศนูยร์วมรา้นอาหาร 
                    3.โครงการพืน้ทีส่ว่นขยายศนูยร์าชการฯโซนซ ๊
                    4.โครงการใหส้ทิธเิอกชนรว่มลงทนุในสทิธกิารเชา่อาคารศนูยป์ระชมุและโรงแรมตาม  
                       พรบ. รว่มลงทนุฯ พ.ศ. 2556 
                    5.โครงการกอ่สรา้งเรอืนจ าและฑัณฑสถานรว่มกับกรมราชทัณฑ ์
ยุทธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาระบบงานและบรหิารจัดการเป็นเลศิ 
           แผน 3 แผนสง่เสรมิภาพลักษณ์องคก์ร (ผลการด าเนนิงานเป็นไปตามแผน) 
           แผน 4 แผนการบรหิารศนูยร์าชการ (ลา่ชา้กวา่แผน รอ้ยละ 50 ของแผน) 
ยุทธศาสตรท์ี ่3 พัฒนาบคุลากรใหม้ศีักยภาพและสรา้งขวญัก าลังใจใหท้ างานเป็นทมี 
           แผน 5 แผนบรหิารจัดการอาคาร /แผนบรหิารความเสีย่ง /แผนพัฒนาทรัพยากรบคุคล (ลา่ชา้กวา่ 
                     แผน รอ้ยละ 50 ของแผน) 
           แผน 6 แผนบรหิารความเสีย่ง (ผลการด าเนงิานเป็นไปตามแผน) 
           แผน 7 แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ (ลา่ชา้กวา่แผน) 
           แผน 8 แผนพัฒนาทรัพยากรบคุคล (ผลการด าเนนิงานเป็นไปตามแผน) 
ยุทธศาสตรท์ี ่4 สรา้งความเป็นผูน้ าและสง่เสรมิการด าเนนิงานตามหลักธรรมาภบิาล 
           แผน 9 แผนการก ากับกจิการทีด่ ี(CG) (ผลการด าเนนิงานเป็นไปตามแผน) 
           แผน 10 แผนแสดงความรับผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม (CSR) (ผลการด าเนนิงานเป็นไป 
                      ตามแผน) 
  

ปีงบปฏิทนิ 
(หน่วย : ล้านบาท) 

2556 2557 2558 %Chg   Q2/58 Q2/59 %Chg   

งบดลุ               

เงินสด       257.260        249.742        345.612  38% 201.30  150.39  (25%) 

สินทรัพย์รวม  20,717.769  19,949.371  19,782.320  (1%) 20,503.50  20,338.50  (1%) 

หนีส้ินรวม  22,050.968  21,149.171  20,500.700  (3%) 21,443.30  20,846.28  (3%) 

ทนุรวม  (1,333.199) (1,199.800)    (718.377) (40%) (939.80) (507.79) (46%) 

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม  (1,591.537) (1,458.801)    (977.232) (33%) (1,198.90) (766.85) (36%) 

งบก าไรขาดทนุ               

รายได้จากการด าเนินงาน 2,471.404   2,662.584   3,016.628  13% 698.50  675.90  (3%) 

รายได้รวม 2,478.603   2,743.782   3,235.517  18% 913.80  677.73  (26%) 

คา่ใช้จ่ายในการด าเนินงาน    782.476      862.570   1,109.104  29% 304.20  195.43  (36%) 

คา่ใช้จ่ายรวม    939.885      986.357   1,308.754  33% 304.20  251.82  (17%) 

ก าไรจากการด าเนินงาน 1,688.928   1,855.736   1,906.897  3% 394.30  480.48  22% 

ดอกเบีย้จ่าย - - - - 400.30  767.68  - 

ภาษีเงินได้นิติบคุคล      27.020        54.720        32.230  0.00 0.00  0.00 - 

EBITDA 1,775.128   1,891.895   1,995.767  5% 412.40  0.00  (100%) 

ก าไรสทุธิ    116.267      133.400   1,926.763  1344% 209.30  42.11  (80%) 

อ่ืนๆ -  -  -  -  -  -  -  

คา่ใช้จ่ายพนกังาน      62.410        78.890      102.520  30% 47.80  56.09  17% 

ก าไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปลี่ยน - - - - 0.00  0.00  - 

คา่เสื่อมราคา/คา่ตดัจ าหน่าย     86.200       79.750       88.870  11.4% 18.10  7.29  (59.7%) 

รายได้น าสง่รัฐ/เงินปันผล - - - - 0.00  0.00  - 

เงินอดุหนนุจากงบประมาณ - - - - 0.00  0.00  - 

งบลงทนุ (เป้าหมาย)    179.500      255.300      119.810  (53.1%) 10.00  185.58  1755.8% 

งบลงทนุเบิกจ่าย    133.400     248.100     117.910  (52.5%) 10.00  25.54  155.4% 

อตัราการเบิกจ่าย (%)     74.300       97.200      98.410  1.2% 100.00% 13.76% (86.2%) 

อตัราสว่นทางการเงิน               

ROA 8.10% 18.10% (1.30%) (107.18%) 4.08% (103.81%) (2644.28%) 

ROE 39.60% 72.80% (6.30%) (108.65%) (89.10%) (18.00%) (79.80%) 

D/E  391.20% 302.80% 387.10% 27.84% (22.80%) (181.90%) 697.79% 

Net  Profit Margin 15.20% 33.70% 3.10% (90.80%) 22.90% (125.22%) (646.81%) 

20,503.50 

20,338.50 

21,443.30 

20,846.28 

19,500.00

20,000.00

20,500.00

21,000.00

21,500.00

22,000.00

Q2/58 Q2/59

สนิทรัพยร์วม 

หนีส้นิรวม 

412.4 

0 

0 100 200 300 400 500

Q2/58

Q2/59

913.8 

677.73 

304.2 
251.82 

0

200

400

600

800

1000

Q2/58 Q2/59

รายไดร้วม 

คา่ใชจ่้ายรวม 

การลงทนุในโครงการใหม่ๆ  ตามแผนงานพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์   
มคีวามลา่ชา้กวา่แผน ซึง่จะสง่ผลตอ่รายไดร้วม ดงันัน้ ธพส. 
ควรเรง่รดัด าเนนิการหารอืกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ผลกัดนั
โครงการใหม่ๆ ใหเ้ป็นไปตามแผนงานทีว่างไว ้

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


นโยบายรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ าคญั 

 

 

การประเมนิผลการด าเนนิงาน 

วเิคราะหผ์ลการด าเนนิงาน 

สรปุการด าเนนิงานและขอ้เสนอแนะ 

ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ กระทรวงการคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รายแหง่ 

   

ผูจ้ดัท า : นางสาววชัราภรณ์  วายลม 
กลุม่ : สาธารณูปการ และสงัคมและเทคโนโลย ี
ผอ. กพส2 : นางสาวรสา  กาญจนสาย 
โทรศพัท ์: 0-2298-5880-9 ตอ่ 2159 
วนัทีจ่ดัท า :  20 กนัยายน 2559 

การด าเนนิงานตามนโยบายรฐับาล 

 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 ธนารกัษพ์ฒันาสนิทรพัย ์จ ากดั 
ประจ าปี 2559 (1 เม.ย. 59 – 30 ม.ิย. 59) 

 

ตวัชีว้ดั เป้าหมาย คา่จรงิ 

ทางการเงนิ  

1.ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนนิงานกอ่น
หักคา่เสือ่มราคา รายจ่ายตัดบัญชแีละ
ดอกเบีย้จ่าย (EBITDA) 

 

1.727 

 

5.000 

ไมใ่ชท่างการเงนิ  

1.รอ้ยละความส าเร็จในการด าเนนิการตาม 

  แผนบรหิารจัดการอาคารศนูยร์าชการ   

  เฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา 5 ธันวาคม   

  2550 ตามมาตรฐานบรหิารอาคาร 

2.ระดับความส าเร็จในการศกึษาการบรหิาร 

  จัดการโครงการศนูยร์าชการเฉลมิพระ 

  เกยีรต ิ80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  

3.ระดับความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารศนูย ์

  ราชการเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา 5   

  ธันวาคม 2550  
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ก าไร (ขาดทนุ) สทุธ ิและก าไรจากการด าเนนิงาน 

โครงสรา้งรายได ้

หนว่ย : รอ้ยละ 

หนว่ย : รอ้ยละ 

สาขาสาธารณูปการ  
กลุม่พฒันาทีอ่ยูอ้าศยั 

 

สรุปงบการเงินไตรมาส 2/2559 
 

รายได้รวม เท่ากบั 677.73 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ซึง่เป็นผลมาจาก  
           -รายได้ค่าเช่าและค่าบริการพืน้ที่ธุรกิจ-ศนูย์ราชการ เพิ่มขึน้จ านวน 14.754 ล้านบาท สว่นใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของ   
              รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ และการเพิ่มขึน้ของรายได้ลานอเนกประสงค์จ านวน 3.298 ล้านบาท 
          -รายได้ธุรกิจศนูย์ประชมุและโรงแรมเพิ่มขึน้จ านวน 117.916 ล้านบาท เป็นผลมาจากการที่ ธพส. ได้รับช าระค่าก่อสร้างครบแล้ว 
                   ทัง้จ านวน 624 ห้องในปี 2558 
           -รายได้ธุรกิจศนูย์ประชมุและโรงแรมเพิ่มขึน้จ านวน 51.924 ล้านบาท เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของผู้มาใช้บริการศนูย์ประชมุ 
            และโรงแรม 
           -ธพส. ได้บนัทกึรายได้อื่นจ านวน 105.058 ล้านบาท จากค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินประจ าปี 2556  
ค่าใช้จ่ายรวม เท่ากบั 481.348 ล้านบาท ลดลง 85.563 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 15.100 ล้านบาท จากช่วงเดียวกนั
ของปีก่อน ซึง่เป็นผลมาจาก 
           -ต้นทนุค่าเช่าและค่าบริการพืน้ท่ีธุรกิจเพิ่มขึน้จ านวน 4.083 ล้านบาท โดยเป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของค่า 
            สาธารณูปโภคจ านวน 6.021 ล้านบาท การเพิ่มขึน้ของค่าเสือ่มราคาจ านวน 2.709 ล้านบาท และการลดลง  
            ของค่าเบีย้ประกนัภยัจ านวน 3.187 ล้านบาท  
           -ต้นทนุบริการศนูย์ประชมุและโรงแรมเพิ่มขึน้จ านวน 37.712 ล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้ตามสดัสว่นรายได้ที่เพิ่มขึน้ใน 
            ธุรกิจดงักลา่ว 
          -ต้นทนุค่าก่อสร้างโครงการบ้านธนารักษ์ลดลงจ านวน 117.916 ล้านบาท เน่ืองจากปิดโครงการแล้วในปี 2558 
          -การลดลงของค่าใช้จ่ายในการบริหาร 9.442 ล้านบาท สว่นใหญ่มีผลมาจากการลดลงของค่าใช้จ่ายโครงการ 
            บ้านธนารักษ์ 3.827 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายพนกังานลดลง 13.925 ล้านบาท เป็นผลมาจากการลดลงของ    
            ประมาณการโบนสั ในขณะที่ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าฝึกอบรม/สมัมนาเพิ่มขึน้ 3.795 ล้านบาท หนีส้งสยัจะสญูติดลบ 
            น้อยลงจากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 1.706 ล้านบาท 
ต้นทุนทางการเงนิ เท่ากบั 767.679 ล้านบาท ลดลง 29.285 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.7 จากช่วงเวลาเดียวกนั
ของปีก่อน 
ก าไรสุทธิ เท่ากบั 210.387 ล้านบาท ลดลง 49.478 ล้านบาท จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

จุดแขง็ของ ธพส. ในการด าเนินงานที่ผ่านมา 
1.ผู้บริหารมีความเชี่ยวชาญในการบริหารงาน และสามารถแก้ไขปัญหาภายใน/ภายนอกได้อย่างรวดเร็ว 
2.ผู้บริหารให้ความส าคญักบัการพฒันาเร่ืองคน 
3.เป็นองค์กรที่มีชื่อเสยีง และมีภาพลกัษณ์ในการด าเนินงานท่ีดี 
4.เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจที่มีความมัน่คง 
5.มีการบริหารต้นทนุด้านทรัพยากรมนษุย์อย่างมีประสทิธิภาพ 
6.ร้อยละการปรับเงินเดือน/โบนสัสงูกว่าค่าเฉลีย่ตลาด 
 
จุดอ่อนของ ธพส. ในการด าเนินงานที่ผ่านมา 
1.การพฒันาพนกังานเน้นการฝึกอบรมในห้องเรียน ท าให้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการพฒันาไม่เกิดประสทิธิผล
เท่าที่ควร 
2.ระบบประเมินผลมีความซบัซ้อนมีแบบประเมินหลายเร่ือง 
3.การบริหารค่าจ้างและผลตอบแทนยงัไม่สะท้อนค่างานท่ีแท้จริง โดยยงัไม่น าค่างานมาใช้ในการพิจารณาปรับ
เงินเดือนประจ าปี 
4.ข้อมลูแต่ละสว่นมีมาก ยงัไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมลูภายในได้ด้วยระบบ IT 
5.Successor เพื่อทดแทนผู้บริหารที่ก าลงัจะเกษียณในระยะเวลาอนัใกล้ 
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