
โครงการการนําระบบการบรหิารจัดการเพือ่สรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร
มาใชในการบรหิารจัดการของรัฐวิสาหกิจ

แนวคิด/ขั้นตอนหลักในการนําระบบ EVM มาใชในองคกร

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ (สคร.) 

สิงหาคม 2554สงหาคม 2554



หัวขอการอบรมหวขอการอบรม

แนวคิดและหลักการระบบ EVM

EP และกําไรทางบัญช ีและการปรับปรุงรายการทางบัญชี

การจัดตั้งศูนย EVM และการจัดทําราคาถายโอน

การปร ยกตใชร บบ EVM ในการวิเครา หแล วางแผนกลยทธการประยุกตใชระบบ EVM ในการวเคราะหและวางแผนกลยทุธ

การประยุกตใชระบบ EVM เพือ่การวิเคราะหโครงการลงทนุุ ุ

การประยุกตใชระบบ EVM เพือ่การประเมินผลและรายงานผลการดําเนนิงาน

การเชือ่มโยงระบบ EVM ไปสูระบบผลตอบแทนพเิศษของผูบรหิารระดับสูง
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การบรรลถึงการสรางมลคาเพิ่ม (Achieving Value Creation)การบรรลถุงการสรางมูลคาเพม (Achieving Value Creation)

หลักการของ EVM

การสราง

มูลคาเพิ่มู

ใหกับองคกร

วิสัยทัศนและเปาหมายวิสัยทัศนและเปาหมาย

แผนกลยุทธ

การบริหารสายงาน

การบริหารปจจัยขลับเคลื่อนมูลคา

การวัดประสิทธิภาพระดับ การวัดประสิทธิภาพ

องคกร และสายงาน ระดับบุคคล
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หลักการเบื้องตนของระบบ EVMหลกการเบองตนของระบบ EVM

1. จะตองมีการเชื่อมโยงของวิสัยทัศนและการตั้งคาผลงานเปาหมายที่สอดคลองกับการ
สรางมูลคาเพิ่มขององคกรและผูถือหุน

2. จะตองมีฝายและหนวยงานเพื่อการสรางมลคาเพิ่มสงสดู ู ุ

3. จะตองมีความเขาใจอยางลึกซึ้งถึงปจจัยขับเคลื่อนมูลคา (value drivers) ของธุรกิจ

 ี ิ ั ป ิ ิ   ี่ ี โ ี ั้ 4. จะตองมีการบริหารจดการประสิทธิภาพของแตละสวนทีดี โดยมีการตงคาผลงาน
เปาหมายของระดับตางๆและมีการวัดประสิทธิภาพอยูเสมอ

 ี  ใ ใ  ั  ิ ั ื่ ํ ใ 5. จะตองมีการสรางแรงจูงใจ (motivation) ใหกับผูบริหาร และพนักงานเพือทํางานให
บรรลุถึงการสรางมูลคาเพิ่มอยางตอเนื่อง
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แนวโนมในการเปลี่ยนแปลงองคกรเมื่อมีการนําระบบ EVM มาประยกตใชแนวโนมในการเปลยนแปลงองคกรเมอมการนาระบบ EVM มาประยุกตใช

จากเดิม เปลี่ยนเปน

่ ่ ่ขาดการคํานึงถึงระดับของเงินทุนที่ใช ในการวัดผลงาน คํานึงถึงสวนของทุน และระดับความเสี่ยงของทุนที่ใช

ในการปฏบิัติการ ในการวัดผลงาน

ผบริหารสงสดเปนผรับผิดชอบผลการดําเนินงาน บคลากรในระดบัปฏบิตัิการมีสวนในความรับผิดชอบผูบรหารสูงสุดเปนผูรบผดชอบผลการดาเนนงาน บุคลากรในระดบปฏบตการมสวนในความรบผดชอบ

ของผลงานของบุคคล หนวยงาน และองคกร

การวางแผนที่กระจัดกระจายไมเปนองครวม วางแผนเปนองครวม และแตละหนวยงานวางแผนเพื่อ

ประโยชนสูงสุดตอองคกร

มุงเนนผลงานของแตละหนวยงานตนสังกัด การประสานงานรวมกันเพื่อประโยชนโดยรวมของ

องคกรองคกร

ไมเห็นผลงานระดับบคุลากรและหนวยงานอยางชัดเจน เห็นผลงานระดบับุคลากรและหนวยงานอยางชัดเจน

มองผลประโยชนระยะสั้น มองผลประโยชนระยะยาว

อัตราผลตอบแทนพิเศษเชื่อมโยงกับผลงานขององคกร อัตราผลตอบแทนพิเศษเชื่อมโยงกับผลงานของบุคคล 

หนวยงาน และองคกร

่ ่ ่ความมั่นคงในหนาที่การงาน การปรับตัวและพัฒนาตัวเองอยางสม่ําเสมอ
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ระบบการบรหิารจัดการ EVMระบบการบรหารจดการ EVM

วิสัยทัศน

ป

ผูถือหุน

เปาหมาย

ทิศทางและ

การวางแผนองคกร EVM เพื่อการจัดทาํแผนธุรกิจและงบประมาณ

ชื่  ั

นโยบาย ทิศทางของหนวยงาน

EVM เพื่อการวิเคราะหการลงทุนและจดัสรรทุน
การเชอมตอกบ

การปฏิบัติการ
ประสิทธิภาพของ

ฝายปฏิบัติการ

การวัดผลงานและ EVM เพื่อการประเมินและรายงานผลดาํเนินงานการวดผลงานและ

แผนการสรางแรงจูงใจ
แรงจงูใจ

EVM เพอการประเมนและรายงานผลดาเนนงาน

EVM เพื่อการกําหนดผลตอบแทน
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ระบบ EVM จะเริ่มตั้งแตการออกแบบการวัดผลงานการสรางมูลคาเพิม่ การ
ตั้งเปาหมายที่เกีย่วของ การวัดผลและตดิตามผล จนถึงการจายผลตอบแทนตาม
ผลงานการบรรลเปาหมายที่เกิดขึ้นจริง

เขาใจถึงแนวทางในการสรางมูลคาเพิ่มใหกับองคกรและผูถือหุน

ผลงานการบรรลุเปาหมายทเกดขนจรง

วดัผลงานการ
สรางมลูคา

VALUEVALUE
วางแผนและ
ดําเนนิงานจาย VALUEVALUE

(EVA)(EVA)
ดาเนนงาน
ตามแผนกล
ยุทธที่สราง
มูลคาเพิม่

จาย
ผลตอบแทน
ตามผลงาน

 ิ ใ  ิ   ิ่  ี่
ู
สงเสริมใหเกิดการสรางมูลคาเพิมอยาง

ตอเนื่อง

จัดลําดับความสําคัญของกลยุทธตางๆ 

จายผลตอบแทนตามผลงานที

สามารถทําได

ทําใหผลตอบแทนที่ผูบริหารไดรับ

 ไ ใ ี ั ี่  ื  ประเมนิและ
ตดิตามผลงาน

ตามผลของการสรางผลตอบแทนใหกับผู

ถือหุน

เปนไปในทางเดียวกับทีผูถือหุน

ไดรับ

ประเมินและติดตามผลงานของปจจัยและตัวชี้วัดที่

สําคัญที่สอดคลองกับแผนกลยุทธโดยรวม
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ขั้นตอนหลักในการนาํระบบ EVM มาใชในองคกรขนตอนหลกในการนาระบบ EVM มาใชในองคกร

เตรียมความ
พรอมและ

ศึกษาแนวทาง

วัดผลงานการ
สรางมูลคา 

ศึกษาแนวทาง

เชื่อมโยง
แนวทางการ
ประยกตใช 

สรางความ
ยั่งยืนในการใชศกษาแนวทาง

สําหรับการนํา
ระบบ EVM มา
ใชในองคกร

ศกษาแนวทาง
การประยุกตใช
ระบบ EVM ใน

องคกร

ประยกุตใช 
EVM ใน

องคกร และ
ติดตามผลงาน

ยงยนในการใช
ระบบ EVM ใน

องคกร



ตัวอยาง: บทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการกําหนดทศิทางและคณะทํางานตวอยาง: บทบาทและหนาทของคณะกรรมการกาหนดทศทางและคณะทางาน

คณะกรรมการกําหนดทิศทาง
มีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้:

คณะทํางานโครงการ
มีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้:มหนาทและความรบผดชอบดงน:

• กําหนดแผนการดําเนินงานในการนําระบบ EVM มาใชใน

องคกร

• ผลักดันและเรงรัดภารกิจการดําเนินงานดาน EVM ขององคกรให

เปนไปตามแผนงานที่กําหนดองคกร

• ใหนโยบายและแนวทางในการทํางานของคณะทํางานโครงการ

• การพัฒนาการคํานวณ Economic Profit

• การเชื่อมโยงระบบ EVM เขากับกระบวนการดําเนิน

• ศึกษา และเตรียมฐานขอมูลดานการเงิน การบญัชี และดานอื่น ๆ เพื่อ

สนบัสนุนการคํานวณคา EP (หรือ Capital Charge) และปจจยั

ขับเคลื่อนอื่นๆ

ธุรกิจหลัก

• การเชื่อมโยงระบบ Balanced Scorecard กับระบบ 

EVM ทั้งระดับองคกรและระดับศูนย EVM

ๆ

• สนบัสนุนการเตรียมการฝกอบรมดาน EVM รวมทั้งการสื่อสารและ

ความเขาใจรวมกัน

• ศึกษาความรูเกี่ยวกับระบบ EVM และถายทอดแนวคิดการบริหารู

• การพัฒนาแนวทางการกําหนดผลตอบแทนตามคา 

Economic Profit

• การฝกอบรมและการสือ่สารภายในองคกรเกี่ยวกับ

จัดการองคกรดวยระบบ EVM ใหบุคลากรในองคกร

• ประสานงานกับสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

• ดําเนินการที่จําเปนในการนําระบบ EVM มาใชในการบริหารจดัการ

่ระบบ EVM

• ใหความเห็นและตัดสินใจในประเด็นสําคัญตาง ๆ ในโครงการ

• รายงานผลความคืบหนาตอคณะกรรมการบริษัทฯ

้

องคกร หรือ ดําเนินการตามที่คณะกรรมการกําหนดทิศทาง EVM 

มอบหมาย

• รายงานผลความคืบหนาของโครงการตอคณะกรรมการกําหนดทิศทาง 

Strictly Confidential 8

• แตงตั้งคณะทํางานโครงการ



การฝกอบรมใหผูบรหิารเปนสิ่งทีส่ําคัญโดยเนนทีก่ารสรางความรูความเขาใจ
เพื่อใหผบริหารเหน็ถึงประโยชนของการนําระบบ EVM มาใชในองคกรเพอใหผูบรหารเหนถงประโยชนของการนาระบบ EVM มาใชในองคกร

การฝกอบรมใหกับผูบริหารหรือคณะทํางานนั้น ควรจะมีหัวขอหลกัๆ ดังนี้เปนสวนหนึง่ของการฝกอบรมู ๆ

ภาพรวมของแนวคิดของระบบ EVM และประโยชนที่จะไดรับ

รายละเอยีดของเกณฑการดาํเนินงานของ สคร.

แนวคดิในการดําเนินงานในแตละเรื่อง เชน การเชื่อมโยงระบบ EVM กับการวางแผนกลยทุธ การวิเคราะห

โครงการลงทุน การประเมินผล ฯลฯ

การฝกอบรมควรจะเนนที่การสรางความรูความเขาใจให คณะทํางานและผูบริหารขององคกร เพือ่ที่จะสามารถใหการ

สนับสนุนในเรื่องตางๆ ที่สําคัญได
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การจัดตั้งศูนย EVM หรอืศูนยทีร่บัผิดชอบผลการดําเนนิงานของตนเองนัน้ จะ
ทําใหสามารถที่จะกระจายการบรหิารจัดการและความรับผิดชอบไปยงัผูบรหิาร
ระดับตอๆ ไปไดระดบตอๆ ไปได

การวัดผลการดําเนินงานการวัดผลการดําเนินงาน

เบื้องตน

ตัวชี้วดัผลการ

ดําเนินงานจากการ
ื่ โ สิทธิในการตัดสินใจและความ

การวดผลการดาเนนงาน

ตัวชี้วดัผลการ

ดําเนินงานจากการ
ื่ โ สิทธิในการตัดสินใจและความ

การวดผลการดาเนนงาน

ดาเนนงานจากการ

ประเมินของผูจดัการ

ผลตอบแทนที่

ระบบการเชอืมโยงผลตอบแทน สทธในการตดสนใจและความ

รับผิดชอบ

ผบรหิารทีม่ีความรบัผิดชอบตอการ

ดาเนนงานจากการ

ประเมินของผูจดัการ

ผลตอบแทนที่

ระบบการเชอืมโยงผลตอบแทน สทธในการตดสนใจและความ

รับผิดชอบ

ผบรหิารทีม่ีความรบัผิดชอบตอการ
เหมาะสมตอผลงานที่

ทําได

ผูบรหารทมความรบผดชอบตอการ

สรางมูลคามีอํานาจในการตัดสินใจ

และบรหิารงาน

เหมาะสมตอผลงานที่

ทําได

ผูบรหารทมความรบผดชอบตอการ

สรางมูลคามีอํานาจในการตัดสินใจ

และบรหิารงาน

การกําหนดศนูย EVM จึงถือเปนการกําหนดรูปแบบการบริหารงานในลักษณะของ ศูนย

ั ิ โ ํ ใรับผิดชอบ (Responsibility Center) โดยมอบหมายอํานาจการตัดสินใจและภาระรับผิดชอบ 

กระบวนการประเมินประสิทธภิาพการดําเนินงานทีช่ัดเจน และมีการจัดสรรผลตอบแทนตามผล

การดําเนินงานอยางเปนธรรม
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ศูนย EVM หรอื ศูนยทีร่ับผิดชอบผลการดําเนินงาน ทาํใหมองเหน็การสราง
มลคาเพิ่มและการบรรลเปาหมายในระดบัยอยทีช่ัดเจนมากยิ่งขึ้นมูลคาเพมและการบรรลุเปาหมายในระดบยอยทชดเจนมากยงขน

เบื้องตน

ประโยชน ขอเสีย

เหน็ความรับผิดชอบในการพัฒนาผลงาน

ไดอยางชัดเจน  
คาใชจายในการจัดหาขอมูล

สงเสริมการเพิ่มผลการดําเนนิงานของ

องคกรใหมากที่สุด

การใชทรัพยากรและเวลาที่มากขึ้น

อาจตองมีการหาราคาถายโอนหรือ
ลด “free rider”

พัฒนาการแบงปนขอมูล และการ

้

อาจตองมการหาราคาถายโอนหรอ

จัดสรรเงินทนุสําหรับการคํานวณคา EP 

หรือ Capital Charge
ประสานงานกันมากขึ้น 

เหน็มูลคาอยางชัดเจน

p g

การสื่อสาร และการยอมรับ

Strictly Confidential 11
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การคํานวณคา EP จะตองมีการคํานึงถึงรายการปรับปรงุเพือ่แปลงงบทางบัญชี
ไปเปนงบทางเศรษฐศาสตร

มีผลกระทบตอพฤติกรรมหรือไม?

มีนัยสําคัญหรือไม?

ไปเปนงบทางเศรษฐศาสตร

ตัวอยาง

งบกําไรขาดทุน

งบดุล
งบกระแสเงินสด

NOPAT

เงินทุน
Economic Profit

มนยสาคญหรอไม?

บริหารจัดการไดหรือไม?

ขอมูลเพียงพอหรือไม?

่

งบตามบัญชี งบตามระบบ EVM

งบกระแสเงนสด Economic Profitเขาใจและสื่อสารไดงายหรือไม? 

ปรับปรุง (Adjustment)ญ

รายการปรับปรุง

ุ ( j )

7. คาเผื่อสํารอง 

8. การประเมินมูลคาสินทรัพยใหม 

่

1. คาใชจายดอกเบี้ย 

2. หนีส้ินระยะสั้น/ ยาวที่ไมมีดอกเบี้ย 

ุ

9. กําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 

10. รายการพิเศษ

11. การกอสรางที่อยูในระหวางดําเนินการ 

3. ภาษีเศรษฐศาสตร 

4. คาความนิยม 

5. ผูถือหุนสวนนอย 

Strictly Confidential 12Strictly Confidential 12

ู

12. คาเชาสินทรัพยเพื่อใชในการดําเนินงาน

ู ุ

6. คาเผื่อการสูญเสีย



3 วิธีในการสรางคา EP ใหสงขึ้น3 วธในการสรางคา EP ใหสูงขน

C t f I t dEP = NOPAT - Cost of 
Capital x Invested

Capital

ิ่ ป ิ ิ ํ ิ ิ่ ไ   ใ  (1) เพิมประสทิธิภาพการดําเนินงาน (เพิมรายได ลดคาใชจาย)

EP = NOPAT - Cost of 
Capital x Invested

Capital
สําหรับเกณฑการ

ดําเนินงานใหมสําหรับ

x

(2) บริหารเงินทุนอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Capital Capital ดาเนนงานใหมสาหรบ

รัฐวิสาหกิจที่เนนเฉพาะ

การคํานวณ Capital 

Charge นัน้ จะเนนที่การ

(3) ิ โ ีส่  ํ ไ

x

EP = NOPAT - Cost of 
Capital x Invested

Capital

Charge นน จะเนนทการ

คํานึงการลด Invested 

Capital หรือ การคํานึงถึง

ใ (3) ขยายการเตบโตทสรางกาไร

EP NOPAT Cost of Invested

การใช Invested Capital 

ที่คุมคากับสิ่งที่จะไดรับ

เปนหลัก

Strictly Confidential 13

EP = NOPAT - Cost of 
Capital x Invested

Capital



อัตราตนทนุเงนิทนุ (Cost of Capital) จะถกูคํานวณจากการเฉลี่ยอัตราตนทนุ
ของสวนของผถือหนและสวนของหนีส้ินของสวนของผูถอหนุและสวนของหนสน

อัตราตนทุนเงินทุน
(Cost of Capital)

ถัวเฉลี่ย

อัตราตนทุน
ของสวนของผูถือหุน

(C  f E i )

อัตราตนทุน
ของหนี้สิน

(C  f D b )(Cost of Equity) (Cost of Debt)

Strictly Confidential 14Strictly Confidential 14



กลยทุธขององคกรทีม่ีพันธกิจเพื่อสังคมจะตองคํานึงถึงทั้งการผลักดันปจจยั
ขับเคลื่อนคา EP (โดยเฉพาะ Capital Charge) พรอมทั้งปจจัยผลักดันเพือ่สราง
ประโยชนเชิงสังคมประโยชนเชงสงคม

EP

นค
า 

EP

ประโยชนเชิงสังคม
ตัวอยาง

รายได

Capital ChargeNOPAT

ภาษีรายจาย สินทรัพยคงที่ WACCสินทรัพยอื่นๆ

จัย
ขับ
เค
ลื่อ
น

การเพิ่มรายไดทางอื่นๆ

ปจ
จ

การเพิ่มประสิทธภิาพใน

การซอมบํารุง

ขอ
งอ
งค
กร การ Outsource การ

บริหารจัดการบางสวน
การเพิ่มประสิทธภิาพในการ

ควบคุมคาใชจาย

การสรางรายไดเสริม

จากสินทรัพยที่มีอยู

การลงทุนดานอื่นๆ 

ื่  ไ ใ

การสรางพันธมิตร

เพื่อเพิ่มรายได
การใหบริการลูกคา

อยางทั่วถึง

ิ่ิ่ ป ิ ิ ใ

กล
ยุท
ธข เพือสรางรายไดใน

อนาคต

่

การเพิมคุณภาพและ

การใหบริการแก

ประชาชน

การลงทนเพื่อการ

การเพิมประสิทธภิาพใน

การใชงานของสินทรัพย

อื่นๆ

การเพิ่มประสิทธภิาพในการ

บริหารจัดการสาธารณูปโภค

การปรับปรุงกระบวนการ

ทํางานภายใน

การเพิ่มความสามารถใน

การใชงานของอุปกรณ

การลดตนทุนหรือการ

การลงทุนเพอการ

อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ุ

เพิ่มประสิทธิภาพในการ

ใหบริการ

Strictly Confidential 15



Productivity and Efficiency Improvement
การวิเคราะหปจจัยขับเคลื่อนทําใหทราบวาปจจัยขับเคลื่อนใดมีความสําคัญตอ
องคกรและศนย EVM Productivity and Efficiency Improvementองคกรและศูนย EVM

ตัวอยาง

ไ ศ 
พื้นที่ทัง้หมด

% การใชพื้นที่

้ ่ ้

รายได รายไดอื่นๆ

รายไดศูนย
ราชการ 1

รายไดบริหาร
ทรัพยสิน

รายไดตอ
ตารางเมตร

พื้นที่ทัง้หมด

รายได

คาไฟฟา และ
สาธารณูปโภค

NOPAT

คาบํารุงรักษาสิ่ง
ป 

รายจาย

รายไดอนๆ

ุ
ปลูกสราง

EP ภาษี คาใชจายในการ
บริหารสินทรัพย

คาเสื่อมราคา

คาตอบแทน
พนักงาน

สินทรัพยถาวร
ิCapital charge

สินทรัพย
หมุนเวียน

เงินทนุ

ั  ิ
ตนทุนจากสวน

ของทน

Strictly Confidential 16

อัตราตนทุนเงนิทุน ของทุน

ตนทุนจากหนี้สิน



สําหรับองคกรที่มีพนัธกิจเพือ่สังคมนัน้ การจัดลําดับความสําคัญของ
ยทุธศาสตรจะตองวิเคราะหในหลายมุมมอง โดยสามารถนํา EP หรือ Capital 
Charge มาเปนสวนหนึ่งของการวิเคราะห

การจัดลําดับความสําคัญของยุทธศาสตร

Charge มาเปนสวนหนงของการวเคราะห
ตัวอยาง

โครงการ ความสอดคลองกับ ความเสี่ยง ประโยชนทาง คา EP หรือ โอกาสในการ

ความสอดคลองกับแผนกลยุทธ การสรางมูลคาเพิ่มใหกับองคกร

โครงการ ความสอดคลองกบ

แผนกลยุทธ

ความเสยง ประโยชนทาง

สังคม

คา EP หรอ 

Capital Charge

โอกาสในการ

เติบโต

โครงการลงทนุ 1 35% ภายใน 5 ปมีความสอดคลอง

กับแผนกลยุทธ
มีประโยชนทาง

สังคมสง

มีความเสี่ยง

คอนขางสง

ไมสรางมูลคาเพิ่ม

ใหกับองคกร

โครงการลงทนุ 2

ุ

มาก
ู

มีประโยชนทาง

สังคมนอย

17% ภายใน 5 ป

ู

มีความเสี่ยงต่ํามีความสอดคลอง

กับแผนกลยุทธ

ปานกลาง

สรางมูลคาเพิ่ม

ใหกับองคกรมาก

โครงการลงทนุ 3

โครงการลงทนุ 4

มีประโยชนทาง

สังคมนอย

มีประโยชนทาง

มีความเสี่ยงสูง

มีความเสี่ยง 54% ภายใน 5 ป

14% ภายใน 5 ปมีความสอดคลอง

กับแผนกลยุทธ

คอนขางนอย

มีความสอดคลอง

สรางมูลคาเพิ่ม

ใหกับองคกร

คอนขางนอย

สรางมลคาเพิ่มุ

ผลลัพธทีพ่งึพอใจ ผลลัพธที่ไมนาพอใจ

มประโยชนทาง

สังคมคอนขางนอย

มความเสยง

คอนขางสูงกับแผนกลยุทธ

คอนขางนอย

สรางมูลคาเพม

ใหกับองคกรมาก

ผลลพธทพงพอใจ ผลลพธทไมนาพอใจ

Strictly Confidential 17



EP สามารถนาํมาใชเชื่อมโยงกับ Balance ScorecardEP สามารถนามาใชเชอมโยงกบ Balance Scorecard
ตัวอยาง

EP

Financial
รายได

รายจาย

Customer
ปริมาณการซอมบํารุง
นอกวาระ

ระยะเวลาในการซอม
ํ

Internal Process

ปริมาณการเชาพื้นที่

ราคาการใหเชาพื้นที่

บํารุง

ปริมาณพื้นที่วาง

ความรวดเร็วในการ
ใหบริการLearning & Growth

ปริมาณพื้นทีท่ั้งหมด

ผลสํารวจความพงึพอใจ

ใหบรการg

รายไดตอ

จํานวนพนกังาน

จํานวนการฝกอบรม

Strictly Confidential 18



ตัวอยางการกําหนดปจจัยขับเคลื่อนคา EP และกลยทุธทางสังคมของ
รฐัวิสาหกิจใหสอดคลองกับ BSCรฐวสาหกจใหสอดคลองกบ BSC

ตัวอยาง
คา EPเปาหมายทางสังคม เปาหมายทางสังคม

กลยุทธการเพิ่มประสิทธภิาพ กลยุทธการเจริญเติบโตFinancial Perspective

Social Perspective

คา EP

พัฒนาโครงสรางคาใชจาย เพิ่มประสิทธิภาพ

การใชสินทรัพย
โอกาสในการเพิ่มรายได การเพิ่มมูลคาใหลูกคา

เปาหมายทางสงคม เปาหมายทางสงคม

การใหความสําคัญกับลูกคา

องคประกอบของสินคา/บริการ

Customer Perspective ราคา การใหบริการคุณภาพ Availability นโยบายรัฐ
ความสามารถใน

การใชงาน
การใหความรวมมือ

ความสัมพันธ ภาพพจนขององคกร

Internal Perspective
ขั้นตอนในการสรางสินคาและบริการ

การบริหารจัดการระบบปฏิบัติการ

ขั้นตอนในการเพิ่มคาใหกับลูกคา

การบริหารจัดการลูกคา

ขั้นตอนในการคิดคนสินคาและ
บริการ

การคิดคน

ขั้นตอนในการพัฒนาสังคมและ

สิ่งแวดลอม

กฎหมายและเปาหมาย

ทางสังคม

สงแวดลอม

Creating Alignment Strategic Job 

Families

Strategic IT

Portfolio

Organization 

Change Agenda

Learning and Growth

Perspective

ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรขอมูล ทรัพยากรองคกร

ความสามารถ
การฝกอบรม

ความร

ระบบ
Database

เครือขาย

วัฒนธรรม
ความเปนผูนํา

การเชื่อมโยง
การทํางานเปนทีม

+ +
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ตัวอยางแนวทางการเชื่อมโยงกลยทธทางสังคมเขากับ KPIตวอยางแนวทางการเชอมโยงกลยุทธทางสงคมเขากบ KPI

เพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติที่เขาสประเทศไทยขึ้น 10% จากปที่แลวกลยทธทางสังคม:
ตัวอยาง

เพมจานวนนกทองเทยวตางชาตทเขาสูประเทศไทยขน 10% จากปทแลวกลยทุธทางสงคม:

พัฒนาภาพพจนของ เพิ่มความรวมมือกับ

ประเทศ
…

องคกรอื่นๆ

การประชาสัมพันธ สถานที่ทองเทีย่ว
การรวมมือกับองคกร

ตางชาติ
การรวมมือกับองคกร

ภายในประเทศ
…

KPI: • การตั้ง Campaign

• ชองทางการ

ป ช สั ั 

• คุณภาพ

• ประสิทธิภาพของการ

ิ ั

• จํานวนองคกรที่ทําความ

รวมมือ

• ไ  ี่ไ  ั

• xx

• xx
ประชาสมพนธ

• ความเขาถึง

กลุมเปาหมายของสื่อ

บรหารจดการ

• การซอมแซมปรับปรุง

• การพัฒนาแหลง

่

• รายไดทไดรบจากการ

รวมมือ

• ฯลฯ

• xx

• …

20
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• ฯลฯ



เปาหมายจะถกูกําหนดจากการเปรยีบเทยีบกับคูแขงหรอืคูเทยีบ สถานการณใน
ตลาด กลยทธขององคกร รวมถึงผลงานในอดีตตลาด กลยทุธขององคกร รวมถงผลงานในอดต

ตัวอยาง
การตั้งเปาหมายคา EVA และตัวชี้วัดที่สาํคัญ

เปรียบเทียบกับคูเทียบ แผนกลยุทธ
1,500

การตงเปาหมายคา EVA และตวชวดทสาคญ

1,500

เปาหมายคา EVA 

และ Key drivers 500

1,000

15
20
25
30
35
40
45
50

Company A
Company B

15
20
25
30
35
40
45
50

Company A
Company B

1,000

2001 2002 2003 ……..0

0
5

10
15

1996 

Qtr 4

1997 

Qtr 1

1997 

Qtr 2

1997 

Qtr 3

1997 

Qtr 4

0
5

10
15

1996 

Qtr 4

1997 

Qtr 1

1997 

Qtr 2

1997 

Qtr 3

1997 

Qtr 4

2006 20070

500

2 000

2,500

สถานการณตลาด ผลงานในอดตี

3,000

0

1,500

2,000

0

1,000

2,000
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ขั้นตอนหลักในการวิเคราะหการลงทน

วางแผนกอน ดําเนินการตาม
ติดตามและ

ขนตอนหลกในการวเคราะหการลงทนุ

วางแผนกอน

การลงทุน
วิเคราะหการลงทุน

ดาเนนการตาม

แผนการลงทุน
ประเมินผลการ

ลงทุน

ป ํ 
วิเคราะห

ํ 

ประเมินความ คํานวณคาอัตรา จําแนกผลกระทบทางการ
ิ

ประเมินความสามารถ
ใ  

ประเมินมลูคาเมื่อ
ิ้ โ

ประมาณการ

กระแสเงินสด
คํานวณคา 

WACC
ความไวและ

ความเสี่ยง

คํานวณคา NPV 

และ EP 
ประเมินคา TV 

เปนไปไดของ

สมมติฐาน 

โดยพิจารณาปจจัย

ขับเคลื่อนคา EP 

ตนทุนเงินทุนที่

เหมาะสม โดย

คํานึงถึงอัตรา

ผลตอบแทนที่ต่ํา

เงินออกจากผลกระทบ
จากการดําเนินงาน 
เพื่อใหเขาใจถึงปจจัยที่
สรางมลูคาเพิ่ม หรือทําให
มูลคาลดลง โดยการ
ํ 

ในการสรางมลูคาของ
โครงการและความ
เสี่ยงที่เกี่ยวของ โดย
พิจารณาถึง

• ระยะเวลาที่ตองทํา
โ

สินสุดโครงการ 
(Terminal Value) 
โดยพิจารณาถึงปจจัย
ที่มีผลตอมูลคาเมื่อ
สิ้นสุดโครงการ
ป ป ิและ ‘graphical 

dashboard’

ที่สุดที่สามารถ

ยอมรับได จากการ

ลงทุน

คํานวณคา EP ของ
โครงการ สําหรับแตละ
ชวงเวลา

การลงทุนโดย
ไมไดรับมูลคาเพิ่ม
จากโครงการ
ลงทุน

• โอกาสที่การลงทุน
้

ประกอบการประเมิน

ุ
นี้จะมีคา NPV 
เปนบวก
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ขอดีและขอจาํกัดของเมทรกิซแตละประเภทขอดและขอจากดของเมทรกซแตละประเภท

เมทริกซแตละประเภทมีขอดีและขอจาํกัดที่แตกตางกัน  จะตองพิจารณาเลอืกใชใหเหมาะสมตามโครงการลงทุนที่พิจารณา

ประเภทของเมทริกซ ขอดี ขอจาํกัด

NPV - อยูในรูปของคาสัมบูรณ แสดงมูลคาสวนตางไดอยาง
ชัดเจน
เหมา สําหรบัใชปร กอบการพิจารณาแนวทางการจัดหา

- ไมสะทอนการสรางมูลคาในแตละชวงเวลา
- NPV และ IRR อาจสะทอนผลที่มีความขัดแยงกัน
ไ  ใชใ ิ ํ ิ ี่ ํ- เหมาะสาหรบใชประกอบการพจารณาแนวทางการจดหา

เงินทุนและความตองการเงินทุน
- ไมสามารถใชในการตดตามผลการดําเนนงานตามแผนทกําหนด
ไว

PV(EP) - สามารถใชพิจารณาโครงการทั้งกอนและหลังการลงทน - ตองกําหนดสมมติฐานประกอบการคํานวณ และมีขั้นตอนการPV(EP) สามารถใชพจารณาโครงการทงกอนและหลงการลงทุน 
ดังนั้นจึงสามารถใชในการติดตามผลการดําเนินงานตาม
แผนที่กําหนดไวได

- อยูในรูปของคาสัมบูรณ แสดงมูลคาสวนตางไดอยาง
ชัดเจน

ตองกาหนดสมมตฐานประกอบการคานวณ และมขนตอนการ
คํานวณมาก

ชดเจน

IRR - งายตอการทาํความเขาใจ
- การคํานวณไมซับซอน ไมตองทําการคํานวณคา WACC

- NPV และ IRR อาจสะทอนผลที่มีความขัดแยงกัน
- Not additive
- ไมสามารถใชในการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนที่กําหนด
ไว

Payback - การคํานวณไมซับซอน - ไมสะทอนภาพโครงการหลังระยะเวลาคืนทุน
- ไมสามารถเปรียบเทียบโครงการทีม่ีระยะเวลาคืนทุนตางกัน
- ไมคํานึงถึงความเสี่ยง และมูลคาของเงินตามเวลา
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การติดตามวัดผลของการลงทนุนัน้จะชวยทําใหการลงทนุมีประสทิธิภาพและ
เปนไปตามแผนและเปาหมายที่วางไวเปนไปตามแผนและเปาหมายทวางไว

การติดตามผลของการลงทุนสําหรับโครงการที่มีขนาดใหญที่ไดลงทุนไปแลวเปนสิ่งที่มีความสําคัญซึ่ง
ใ โ  ไ ี่ ไ จะทําใหโครงการลงทุนเปนไปตามทีคาดการณไว

แนวทางที่องคกรสามารถตดิตามผลของการลงทุน ไดแก

ประเมินผลของคา EP ในแตละชวงเวลาของโครงการ และนําไปเปรียบเทียบกับ คา EP ที่ไดประมาณ
การไวจากการวิเคราะหการลงทุน ซึ่งอาจทําไดโดย

จัดสรร รายได ตนทน และ เงินทนที่เกดิขึ้นจริงในโครงการ ซึ่งถกบันทึกในระบบบัญชีรวมขององคกรใหกับจดสรร รายได ตนทุน และ เงนทุนทเกดขนจรงในโครงการ ซงถกูบนทกในระบบบญชรวมขององคกรใหกบ
ศูนย EVM เมื่อจะทําการวัดผล

จัดตั้ง Center สําหรับการลงทุนในระบบ (ถาระบบที่มีอยูสามารถรองรับได) และบันทึกรายได คาใชจาย และ
้ ้ ้เงินลงทุนตางๆ ของโครงการทั้งหมด เขาใน Center นี้ จากนั้นจะสามารถคํานวณคา EP ไดโดยตรงจากขอมูล

ในระบบ

ั ํ ี่ ี ํ ั  ํ ิ โ ํ ิ ื่ ี่จดทํา KPI ทีมีความสําคญตอการดําเนินโครงการ และทําการติดตามผลตามระยะเวลา เพือทีจะ
สามารถวัดผลงานโดยตรงสําหรับผูที่รับผิดชอบในแตละสวนของโครงการได

โดย KPI ที่สําคัญควรทําการเปรียบเทียบ ไดแก เงินลงทุนที่ใชจริง, Driver ที่ใชในการคาดการณและเกิดจริง ญ ุ
เชน Yield, Utilization, … หรือ เปาหมายดานระยะเวลาตางๆ ของการลงทุน
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ผูบริหารและพนักงานทุกคนในองคกรทํางานเปนหนึ่งเดยีวเพื่อจดุมุงหมายใน
การสรางคา EP การสรางคา EP 

ตัวอยางการวัดผลงานในแตละระดบัชั้นขององคกร

การวัดผลงานของทุกระดับถูกเชื่อมตอกัน
อยางดี โดยจุดมุงหมายสูงสดุเพื่อสราง

มูลคาเพิ่มขององคกร

-  EP และเกณฑวัดผลงานอื่น ๆ 

President

SEVPSEVP  EP และเกณฑวดผลงานอน ๆ 

-  EP ของสายงาน
-  เกณฑวัดผลงานอื่น ๆ  เชน จาํนวนลูกคา
ใ  ไ   ึ ใ

EVPEVP EVP……

SEVP…… SEVP

ใหม, รายได, รายจาย, ความพึงพอใจของ
ลูกคา

 ั  B l d S d 

ฝาย#1 ฝาย#1 ฝาย#1

- เกณฑวดผลงานของ Balanced Scorecard 
e.g. จํานวนพืน้ที่ใหเชาทั้งหมด, จํานวนการ
ซอมนอกวาระ, รายไดตอพืน้ที่, คาใชจายซอม
บํารุง

ฝาย#2

ฝาย#3

ฝาย#2

ฝาย#3

ฝาย#2

ฝาย#3
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ปจจัยขับเคลื่อนคา EP ที่สําคัญควรถูกรายงานพรอมกับการวิเคราะหสาเหตุ
ของความแตกตาง

ื YTD ส

ตัวอยาง
รายงานคา EP และปจจัยผลักดันคา EP 

ของความแตกตาง

สาเหตความแตกตาง

Value creation
กาํไรทางเศรษฐศาสตร 30 25 24 150            130             40

เปาหมาย เกิดขึ้นจริง ปที่แลว

เดอน YTD สถานะ

เปาหมาย เกิดขึ้นจริง ปที่แลว

สาเหตุความแตกตาง

……ฐ 30 5 50 30 0

Financial results
รายได

การเจริญเติบโตของรายได 5% 4.8% 4.5% 5%            4.7%        4.2%
 ื่ ิ ั

มีการลดราคาการใหบริการมีการลดราคาการใหบริการ
รายจายเพอืการบริการหลัก

รายจายอื่น ๆ
เงินลงทุน

Operating results

ตามการปรับราคาของ

คูแขง …

ตามการปรับราคาของ

คูแขง …

Operating results
ปริมาณการใหเชาพืน้ทีท่ั้งหมด
คาใชจายในการ Maintenance

Leading indicators

……

              ความพึงพอใจของลูกคา   
ความรวดเร็วและตรงตอเวลา

อยางต่ํา 95% ของ เปาหมายอยางตา 95% ของ เปาหมาย
80-95% ของเปาหมาย
    นอยกวา 80% 
ชองเปาหมาย

Strictly Confidential 26



ผลงานตาม Balanced Scorecard หรอื KPI ของทั้งระดับหนวยงานและบุคคล
ควรถกรายงานใหผที่เกีย่วของอยางสม่ําเสมอควรถูกรายงานใหผูทเกยวของอยางสมาเสมอ

ตัวอยางการประเมินและรายงานผลรายศูนย EVM
ตัวอยาง

ที่ ตัวชี้วัด ถวง

น้ําหนัก
เกิดจริง คาเปาหมาย C คาเปาหมาย B คาเปาหมาย A

   1 คา Economic Profit 20% xxx 1,000 ลานบาท 1,500 ลานบาท 2,000 ลานบาท

2 % Utilization ของพื้นที่ 20% xxx 90% 92.5% 95%

3 รายไดตอพื้นที่ 20% xxx 300 350 4003 20%

4 Maintenance cost / Fixed asset 15% xxx 5% 4% 3%

5 คาใชจายทั้งหมดตอพื้นที่ 15% xxx 200 350 300

6 การประเมินความพึงพอใจของลูกคา 10% xxx 3 4 5

100%

Strictly Confidential 27



โครงสรางของระบบแรงจงใจโครงสรางของระบบแรงจูงใจ

โดยทั่วไปแลวองคกรสามารถทีจ่ะจัดสรร และกระจายโบนัส ไดตามปจจัย 3 ปจจัย คือ 

 EP โ    EP    KPI   

ตัวอยาง

ผลงาน EP โดยรวมขององคกร ผลงาน EP ของสายงาน และคา KPIs ของสายงาน 

ผลตอบแทนพิเศษ องคประกอบของผลตอบแทนพเิศษ

ั
คา EP/Capital 

Charge/KPI

ผลตอบแ X%

ผลงานระดับ
องคกร

Charge/KPI

ระดับองคกร

ทนพิเศษ
รวม Y%

ผลงานระดับ

คา EP /Capital 

Charge/KPI 

ระดับศูนย 
EVM ผลงานระดบ

สายงาน
EVM

KPIs จาก BSC
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Thank you
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แนวคิดในการเชื่อมโยงระบบ EVM กับ SEPAแนวคดในการเชอมโยงระบบ EVM กบ SEPA

แนวคิดเรื่อง EVM จะถกรวมเปนสวนหนึ่งของ SEPA
การสราง

มูลคาเพิม่

ใหกับองคกร

เปาหมาย

แนวคดเรอง EVM จะถูกรวมเปนสวนหนงของ SEPA

ใหกบองคกร

วิสัยทัศนและเปาหมายวิสัยทัศนและเปาหมาย

แผนกลยทธแผนกลยุทธ

การบริหารสายงาน

ิ ป ั ั ื่ 
กระบวนการ

การบริหารปจจัยขับเคลือนมูลคา

การวัดประสิทธิภาพระดับ

องคกร และสายงาน

การวัดประสิทธิภาพ

ระดับบุคคล State Enterprise State Enterprise ุ State te p se
Performance Appraisal

SEPA

State te p se
Performance Appraisal

SEPA
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หัวขอทีส่ําคญั – การดําเนนิงานตามระบบ EVM ในภาพรวมหวขอทสาคญ – การดาเนนงานตามระบบ EVM ในภาพรวม

หัวขอ รายละเอียด

การปลูกฝงแนวคิด EVM ใหกับ

ผูบริหารระดับสูง

ใหผูบริหารเปนกําลังสําคัญในการผลักดันระบบ EVM อยางตอเนื่องและยั่งยืน

นอกเหนือจากการดําเนินงานตาม SOD แลว การสรางมูลคาเพิ่มอยางยั่งยืนควรเปน

สวนที่สําคัญของแนวทางในการบริหารจัดการของผบริหารสวนทสาคญของแนวทางในการบรหารจดการของผูบรหาร

การนําคา EP ไปใชในระดับตอๆ 

ไปขององคกร

การจัดตั้งศูนย EVM หรือการวัดผลงานคา EP ที่เหมาะสม

มีการนําคา EP ไปใชในเชิงลึก เชน การคํานวณและวัดคา EP รายสายงาน รายลูกคา

ํ โ ี่ การจัดทําราคาถายโอนทีถูกตองและเหมาะสม

การใชแนวคิดเรื่องการสราง

มลคาเพิ่มเปนสวนหนึ่งในการ

ในการจัดทําแผนกลยุทธควรมีการวิเคราะหปจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญขององคกรและ

ธรกิจที่สําคัญมูลคาเพมเปนสวนหนงในการ

วางแผนกลยุทธ

ธุรกจทสาคญ

มีการวิเคราะหเปรียบเทียบคา EP และปจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญกับคูแขง คูเทียบ

มีการวิเคราะหคา EP สําหรับกลยุทธที่สําคัญเพื่อใชเปนสวนหนึ่งในการตัดสินใจเลือก

กลยทธที่จะดําเนินงานกลยุทธทจะดาเนนงาน

มีการเชื่อมโยงคา EP กับเปาหมายการดําเนินงานที่สําคัญขององคกร เชน ผาน BSC 

ฯลฯ ไปยังระดับตอๆ ไป
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หัวขอทีส่ําคญั – การดําเนนิงานตามระบบ EVM ในภาพรวมหวขอทสาคญ – การดาเนนงานตามระบบ EVM ในภาพรวม

หัวขอ รายละเอียด

การใชแนวคิดเรื่องการสราง

มูลคาเพิ่มเปนสวนหนึ่งในการ

วิเคราะหโครงการลงทนที่สาํคัญ

โครงการลงทุนที่สําคัญควรถูกวิเคราะหความคุมคาทางการเงิน หรือผลกระทบทาง

การเงินและการสรางมูลคาเพิ่มนอกเหนือจากการวิเคราะหประโยชนเชิงสังคม

มีกระบวนการในการวิเคราะห และพิจารณาอนมัติโครงการลงทนที่ชัดเจนและวเคราะหโครงการลงทนุทสาคญ มกระบวนการในการวเคราะห และพจารณาอนุมตโครงการลงทุนทชดเจนและ

เหมาะสม

ควรมีการติดตามผลการลงทุนที่สําคัญอยางสม่ําเสมอ โดยผูที่รับผิดชอบโครงการและ

ผบริหารผูบรหาร

การประเมินและรายงานผลงาน

การสรางมูลคา

มีการติดตามผลงานการสรางมูลคาเพิ่มขององคกร ธุรกิจ ลูกคาหรือผลิตภัณฑตางๆ 

อยางเหมาะสมและสม่ําเสมอ โดยมีการวิเคราะหและหารือถึงสาเหตุที่คา EP สูงกวา/

่ต่ํากวาเปาหมาย

การประเมนิผลงานคา EP เปนสวนหนึ่งของตัวชี้วัดที่สําคัญในการประเมินผลงาน

องคกรและผูบริหาร ู

การใชแนวคิดเรื่องการสราง

มูลคาเพิ่มเปนสวนหนึ่งในการจาย

ิ

มีระบบการจายผลตอบแทนที่จูงใจใหผูบริหารและพนักงานบรรลุผลงานการสราง

มูลคาเพิ่ม และเปาหมายที่กําหนดไว

ี ิ  ึ ั ี่ ี่ ี  ี ่  ัผลตอบแทนพิเศษ มีการวิเคราะหถึงระดับทีเหมาะสมทีจะมีการจายผลตอบแทนทีแตกตางกันตาม Pay 

for Performance
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