
 
 

ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ กระทรวงการคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รายแหง่ 

  ) 

สถานะการด าเนนิงาน 

ไมม่ปีัญหา มปีัญหาบางเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดา้นการด าเนนิงาน 

ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญั 

ผลการด าเนนิงานตามนโยบาย 

• โครงการใหก้องทรสัตล์งทนุเชา่อาคารศนูยป์ระชุมและโรงแรม 
ธพส. และทีป่รกึษา 

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

• การบรหิารจดัการอาคาร 
- 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 

ประธานกรรมการ :  นายจักรกฤศฏิ ์ พาราพนัธกลุ     

กรรมการผูแ้ทน กค. : นายสวุชิญ  โรจนวานชิ   

นายชาญณัฏฐ ์แกว้มณี นางสาวปิยะวรรณ ลา่มกจิจา 

กรรมการผูจ้ดัการ : นายสเุมธ ด ารงชยัธรรม  

CFO:  - 

จ านวนพนกังาน: 114 คน  ,จ านวนลกูจา้ง: 23 คน   

Website : www.dad.co.th 

สาขาสาธารณูปการ  
กลุม่พฒันาทีอ่ยูอ้าศยั 

 

 

SOD: พัฒนาองคก์รใหเ้ป็นผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรัพยภ์าครัฐอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 

บรษิทั ธนารกัษพ์ฒันาสนิทรพัย ์จ ากดั 
ประจ าปี 2558 (1 ม.ค. 59 – 31 ม.ีค. 59) 

รายไดร้วม คา่ใชจ้า่ยรวม 

สนิทรพัยร์วม และหนีส้นิรวม 

หนว่ย : ลบ. 

EBITDA 

หนว่ย : ลบ. 

หนว่ย : ลบ. 

ที่มา : งบการเงิน บริษัทธนารักษ์พฒันาสนิทรัพย์ จ ากดั และบริษัทย่อย ส าหรับปีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ผ่านการตรวจสอบ
จาก สตง.แล้ว 

หน่วย : ล้านบาท 2556 2557 2558 %Chg   Q1/58 Q1/59 %Chg   

งบดลุ               

เงินสด 
    257.260       249.742          345.612  38% 215.80  185.28  (14%) 

สินทรัพย์รวม 
20,717.769  19,949.371     19,782.320  (1%) 1,106.10  18.92  (98%) 

หนีส้ินรวม 
22,050.968  21,149.171     20,500.700  (3%) 848.80  20.63  (98%) 

ทนุรวม (1,333.199)  (1,199.800)       (718.377) (40%) 257.30  258.34  0% 

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม (1,591.537)  (1,458.801)       (977.232) (33%) 247.30  (808.96) (427%) 

งบก าไรขาดทนุ               

รายได้จากการด าเนินงาน  2,471.404     2,662.584       3,016.628  13% 9.40  675.55  7087% 

รายได้รวม  2,478.603     2,743.782       3,235.517  18% 110.90  781.68  605% 

คา่ใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
    782.476       862.570       1,109.104  29% 95.60  191.13  100% 

คา่ใช้จ่ายรวม 
    939.885       986.357       1,308.754  33% 138.30  229.53  66% 

ก าไรจากการด าเนินงาน 
 1,688.928     1,855.736       1,906.897  3% (86.20) 168.27  (295%) 

ดอกเบีย้จ่าย              -                  -                   -    - 0.00  383.87  #DIV/0! 

ภาษีเงินได้นิติบคุคล       27.020         54.720           32.230  - 0.00  (1.59) #DIV/0! 

EBITDA  1,775.128     1,891.895       1,995.767  5% (64.80) 887.46  (1470%) 

ก าไรสทุธิ 
    116.267       133.400       1,926.763  1344% (27.40) 552.15  (2115%) 

อ่ืนๆ               

คา่ใช้จ่ายพนกังาน       62.410         78.890          102.520  30% 21.30  20.28  (5%) 

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

คา่เสื่อมราคา/คา่ตดัจ าหน่าย       86.200         79.750           88.870  11.4% 21.40  20.76  (3.0%) 

รายได้น าสง่รัฐ/เงินปันผล              -                 -                   -   - 0.00  - - 

เงินอดุหนนุจากงบประมาณ              -                 -                   -   - 97.10  - - 

งบลงทนุ (เป้าหมาย)     179.500       255.300          119.810  (53.1%) 48.30  19.38  (59.9%) 

งบลงทนุเบิกจ่าย     133.400       248.100          117.910  (52.5%) 27.60  7.29  (73.6%) 

อตัราการเบิกจ่าย (%)       74.300         97.200           98.410  1.2% 0.60% 37.60% 6166.7% 

อตัราสว่นทางการเงิน               

ROA 8.10% 18.10% (1.30%) (107.18%) (9.80%) - - 
ROE 39.60% 72.80% (6.30%) (108.65%) (47.60%) 854.92% (1896.05%) 

D/E (เท่า) 391.20% 302.80% 387.10% 27.84% 387.10% 7.99% (97.94%) 

Net  Profit Margin 15.20% 33.70% 3.10% (90.80%) (24.70%) 70.64% (385.98%) 
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นโยบายรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ าคญั 

 

 

การประเมนิผลการด าเนนิงาน 

วเิคราะหผ์ลการด าเนนิงาน 

สรปุการด าเนนิงานและขอ้เสนอแนะ 

ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ กระทรวงการคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รายแหง่ 

   

• รายไดร้วม จ านวน  781.68  ลา้นบาท มาจากรายไดจ้ากการด าเนนิงาน จ านวน 675.55 
ลา้นบาท 

• คา่ใชจ้า่ยรวม จ านวน 229.53 ลา้นบาท มาจากคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงาน จ านวน 191.13 
ลา้นบาท 

• ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนนิงาน กอ่นหกัคา่เสือ่มราคา รายจา่ยตดับญัชแีละดอกเบีย้จา่ย 
(EBITDA) จ านวน 887.46 ลา้นบาท 

      *** รายไดร้วม เพิม่ขึน้จากไตรมาส 1 ปี 2558 จ านวน  670.78 ลา้นบาท *** 

• ผลการด าเนนิงานตามแผนบรหิารจัดการอาคารศนูยร์าชการ ฯ ตามมาตรฐานบรหิารอาคาร 
ประกอบดว้ย 

 
1. แผนงานการรวบรวม และทบทวน  กฎหมาย และขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจัดการ 
    อาคารศนูยร์าชการฯ ดา้นการจัดการพลงังาน 

2. แผนการก าหนดโครงสรา้งคณะท างานดา้นการจัดการพลงังาน 

3. แผนการกระตุน้การมสีว่นรว่มของบคุลากรในการจัดการพลงังานใน ธพส. 

4. แผนการทบทวนและจัดท านโยบายดา้นการจัดการพลงังาน และดา้นการจัดการอาชวีอนามยั  
    และความปลอดภัยฃ 

5. แผนทบทวนการประเมนิสถานภาพการจัดการพลงังานเบือ้งตน้ (Energy Management  
    Matrix : EMM) 

6. แผนการฝึกอบรบดา้นการจัดการพลงังาน 

7. แผนการสือ่สาร และประชาสมัพนัธง์านดา้นการจัดการพลงังานของ ธพส. 

8. แผนการตรวจวดัฝุ่ นละออง และคณุภาพอากาศในอาคาร 

สรปุการด าเนนิงาน  
       ธพส. ไดด้ าเนนิการรวบรวมขอ้มลูโครงการ 3 โครงการ ทีผ่่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ธพส. ประกอบดว้ย  
1) โครงการพัฒนาพืน้ทีส่ว่นขยายศนูยร์าชการฯ โซนซ ี 
     - อยูร่ะหวา่งรวบรวมขอ้มลูหน่วยงาน สว่นราชการ ทีม่คีวามตอ้งการเชา่พืน้ทีส่ านักงาน     
       เพือ่ใหก้ารบรหิารจัดการพืน้ทีเ่ป็นไปอยา่งคุม้คา่ กอ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุตอ่การด าเนนิการ  
       สอดคลอ้งกบัแนวทางและขอ้เท็จจรงิทีร่ะบตุามรายงานการศกึษาความเป็นไปไดโ้ครงการ  
       เพือ่ประกอบการน าเสนอขออนุมัตดิ าเนนิงานโครงการ 
2) โครงการกอ่สรา้งอาคารทีท่ าการศาลปกครองสงูสดุ 
     - ประสานการด าเนนิงานรว่มกบัส านักงานศาลปกครองเพือ่รวบรวมขอ้มลูน าเสนอ 
       คณะอนุกรรมการพจิารณาสถานทีท่ างานของหน่วยงานราชการในเขตกรงุเทพมหานคร และ 
       เมอืงหลักพจิารณาใหค้วามเห็น 
       โครงการศนูยร์วมรา้นอาหารและรา้นคา้บรเิวณลานสวนรมิถนนแจง้วัฒนะ และ  
3) โครงการศนูยร์วมรา้นอาหารและรา้นคา้ 
     - ปรับปรงุขอ้มลูโครงการ และหารอืส านักผังเมอืง กรงุเทพมหานคร เพือ่หาขอ้ยตุใินการใช ้
       ประโยชนท์ีด่นิบรเิวณทีจ่ะสรา้งโครงการฯ เพือ่น าเสนอขอ้มลูใหค้ณะอนุกรรมการฯ พจิารณา ผูจ้ดัท า : นางสาววชัราภรณ์  วายลม 

กลุม่ : สงัคมและเทคโนโลย ี
ผอ. กพส2 : นางสาวรสา  กาญจนสาย 
โทรศพัท ์: 0-2298-5880-9 ตอ่ 2159 
วนัทีจ่ดัท า :  25 สงิหาคม 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 2558 (1 ม.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58) 

ตวัชีว้ดั เป้าหมาย คา่จรงิ 

ทางการเงนิ 

1.  ระดับความส าร็จในการบรหิารจัดการ
ลกูหนี้ 

 

3 

 

4.8662 

ไมใ่ชท่างการเงนิ 

1. ระดับความส าเร็จในการเตรยีมความ
พรอ้มส าหรับการจัดท ามาตรฐานดา้น
บรหิารอาคาร 
 

2. รอ้ยละการจัดสรรพืน้ทีเ่ชา่เชงิพาณชิย์
ใหก้ับผูป้ระกอบการ (Occupancy Rate) 

 

3. ระดับความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารศนูย์
ราชการเฉลมิพระเกยีรตฯิ  
 

4. รอ้ยละของจ านวนเรือ่งรอ้งเรยีนทีไ่ดรั้บ

การแกไ้ขปัญหา 
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ก าไร (ขาดทนุ) สทุธ ิและก าไรจากการด าเนนิงาน 

โครงสรา้งรายได ้

หนว่ย : รอ้ยละ 

หนว่ย : รอ้ยละ 

สาขาสาธารณูปการ  
กลุม่พฒันาทีอ่ยูอ้าศยั 

 

ดอกเบีย้รับตามสัญญาการเช่าเงนิ 

รายได้ค่าบริการโครงการศูนย์
ราชการ 
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการพืน้ที่
ธุรกิจโครงการศูนย์ราชการ 
รายได้ค่าก่อสร้างโครงการบ้านธนา
รักษ์ 
รายได้ค่าบริการศูนย์ประชุมและ
โรงแรม 
ดอกเบีย้รับตามสัญญาการเช่าเงนิ 

(86.20) 

168.27  

(27.40) 

552.15  

ก าไรสทุธิ ก าไรจากการด าเนินงาน 

Q 1/59 

Q 1/58 


