
การประเมินการนาํระบบการบริหารจดัการ       การประเมนการนาระบบการบรหารจดการ       

เพื่อสรา้งมูลค่า (EVM) มาใชใ้นรฐัวิสาหกิจ   



การนําระบบ  EVM มาใชใ้นรฐัวสิาหกจิ 3 ระยะทีผ่า่นมา

ระยะที ่1: การประเมนิ
การเตรยีมความพรอ้ม

– ปี 2549

ระยะที ่3: การเชือ่มโยงเขา้
กบัการบรหิารจดัการธุรกจิ
            – ปี 2551

ระยะที ่2: การนํามาใชใ้น
ระดบัตอ่ไป/ระดบัศนูย์

– ปี 2550

• เตรยีมความพรอ้มและสรา้งความเขา้ใจเบอืงตน้

- พัฒนาแผนการดําเนนิโครงการโดยละเอยีด

- จัดตงัคณะทํางานโครงการ และคณะกรรมการ

• พัฒนาระบบวดัผลงานคา่ EP ในระดบัตอ่ไป
     - คํานวณผลงานคา่ EP ในระดบัศนูย ์EVM
• เชือ่มโยงระบบ EVM เขา้กบักระบวนการดําเนนิ
ธรกจิของแตล่ะหน่วยงานหลกั

• เชือ่มโยงแนวคดิระบบ EVM เขา้กบักระบวนการ
บรหิารหลกัขององคก์ร ไดแ้ก่

- การนําแนวคดิระบบ EVM เป็นสว่นหนึง่ในการ
กําหนดทศิทาง

- ฝึกอบรมแนวคดิพนืฐาน เกีย่วกบัการคํานวณ
มลูคา่เพิม่เชงิเศรษฐศาสตรใ์หค้ณะทํางาน
โครงการและคณะกรรมการกําหนดทศิทาง

• ฝึกอบรม

ธรุกจของแตละหนวยงานหลก
     - จัดทํา Operational Driver Tree ตาม
    แตล่ะศนูย ์EVM

- จัดทําแผนกลยทุธเ์พือ่ปรับปรงุ    
   ประสทิธภิาพ (Strategic Improvement    

จัดทําแผนธรุกจิ และการจัดทําแผนงบประมาณ

- การใชแ้นวคดิในเรือ่งระบบ EVM ในการจัดทํา
วเิคราะหโ์ครงการลงทนุตา่งๆ

- การจัดสรรเงนิทนุและทรัพยากร
 ฝกอบรม

- ฝึกอบรมผูบ้รหิารระดบัสงูเกีย่วกบัแนวคดิระบบ 
EVM

- ฝึกอบรมผูบ้รหิารระดบัสงูเกีย่วกบัแนวคดิระบบ 
BSC

( g p
Plan) ของแตล่ะศนูย ์ EVM

• การพัฒนาระบบ Balance Scorecard (BSC)
- จัดทําระบบ BSC สําหรับระดบัศนูย ์EVM
- เชือ่มโยงระบบ BSC กบัระบบวดัผลงานคา่ EP 

- การประเมนิผลและรายงานผลคา่ EP

• พัฒนาแนวทางในการกําหนดผลตอบแทน ตาม
มลูคา่เพิม่เชงิเศรษฐศาสตรส์ําหรับผูบ้รหิารระดบัสงูของ
องคก์ร 

- กําหนดระดบัของผบ้รหิารทีจ่ะพจิารณา
- ฝึกอบรมคณะทํางานเรือ่งการวัดมลูคา่เพิม่เชงิ
เศรษฐศาสตรโ์ดยละเอยีด

• พัฒนาระบบ EVM

- คํานวณอตัราตน้ทนุเงนิทนุ

สําหรับระดบัศนูย ์EVM
   กาหนดระดบของผบูรหารทจะพจารณา
ผลตอบแทน ตามคา่ EP

    - พจิารณารปูแบบ และผลตอบแทนตามผลงานการ
สรา้งคา่ EP ของผูบ้รหิาร

- กําหนดนโยบายในการปรับปรงุรายการบญัชี

- คํานวณผลงานคา่ Economic Profit ในอดตีใน
ระดบัองคก์ร

- ศกึษาการจัดตงักําหนดศนูย ์EVM

่

•การวดัผลงานกําไรเชงิเศรษฐศาสตร ์(EP) เทยีบกบั
เป้าหมาย  สําหรับรัฐวสิาหกจิทีม่กีารประเมนิตวัชวีดัดา้น
ความสามารถในการทํา “กําไร”

• ตงัแตป่ี 2552 เป็นตน้ไป - พัฒนาการใชร้ะบบ EVM มากขนึ

1

- นําระบบ EVM มาเชือ่มโยงกบัระบบ Balanced 
Scorecard (BSC) ในระดบัองคก์ร

 ตงแตป 2552 เปนตนไป พฒนาการใชระบบ EVM มากขน
ในปีตอ่ๆ ไป เชน่ มกีารวดัผลการดําเนนิงานของผูบ้รหิารใน
ระดบัถดัไปตามการสรา้ง EP



แนวทางการประเมนิการนําระบบ  EVM มาใชใ้นรฐัวสิาหกจิ  ปี 2555

ตอ่เนือ่งจากปี 2552

ปี 2555- : ระดบัของการเชือ่มโยง
ระบบ EVM เขา้กบัการบรหิารจดัการ

ระดับท ี4 ระดับที 5
ระดบัท ี2 ระดบัท ี3 ระดบัท ี4 ระดบัท ี5ระดบัท ี1

มีการนําระบบ EVM 
มาใช้กับระบบ
บริหารจดัการ

ประยุกต์ระบบ EVM 

ได้ทวัทงัองค์กร

เชือมโยงระบบ 
EVM กับระบบ
บริหารจดัการ

พฒันาระบบ EVM 
อย่างต่อเนือง

เริมมีการนําระบบ 
EVM มาใช้กับ

ิ ั บรหารจดการ
เบืองต้น

บรหารจดการ
อย่างครบถ้วน

ระบบบรหารจดการ

2



การประเมนิการนําระบบการบรหิารจดัการเพือ่สรา้งมลูคา่ (EVM) ปี 2555: 
สาํหรบัรฐัวสิาหกจิทีม่กีารกาํหนดศนูย ์EVM

แนวคดิ: ต ัง้แตป่ี 2552 เป็นตน้มาถา้รส ดาํเนนิการครบตอ่เนือ่งทกกจิกรรมจากระยะที่ 3 (ปี 2551) ทีผ่า่นมาแนวคดิ: ต ัง้แตป่ี 2552 เป็นตน้มาถา้รส ดาํเนนิการครบตอ่เนือ่งทกกจิกรรมจากระยะที่ 3 (ปี 2551) ทีผ่า่นมาแนวคด: ตงแตป 2552 เปนตนมาถารส. ดาเนนการครบตอเนองทกุกจกรรมจากระยะท 3 (ป 2551) ทผานมา 
จะมผีลประเมนิทีร่ะดบั 2 (เร ิม่มกีารเชือ่มโยงระบบ EVM กบัระบบบรหิารจดัการเบือ้งตน้)

วธิกีารประเมนิ: ประเมนิเป็นระดบั - ตอ้งผา่นทกุขอ้ จงึจะขึน้สูร่ะดบัตอ่ไปได้

แนวคด: ตงแตป 2552 เปนตนมาถารส. ดาเนนการครบตอเนองทกุกจกรรมจากระยะท 3 (ป 2551) ทผานมา 
จะมผีลประเมนิทีร่ะดบั 2 (เร ิม่มกีารเชือ่มโยงระบบ EVM กบัระบบบรหิารจดัการเบือ้งตน้)

วธิกีารประเมนิ: ประเมนิเป็นระดบั - ตอ้งผา่นทกุขอ้ จงึจะขึน้สูร่ะดบัตอ่ไปได้

33*รส. ทีไ่มต่อ้งจดัทาํในระดบัศนูยฯ์ ใหด้รูายละเอยีดในคาํอธบิายขา้งใน*รส. ทีไ่มต่อ้งจดัทาํในระดบัศนูยฯ์ ใหด้รูายละเอยีดในคาํอธบิายขา้งใน



การประเมนิการนําระบบการบรหิารจดัการเพือ่สรา้งมลูคา่ (EVM) ปี 2555: 
สาํหรบัรฐัวสิาหกจิทีไ่มม่กีารกาํหนดศนูย ์EVM

แนวคดิ: ต ัง้แตป่ี 2552 เป็นตน้มาถา้รส ดาํเนนิการครบตอ่เนือ่งทกกจิกรรมจากระยะที่ 3 (ปี 2551) ทีผ่า่นมาแนวคดิ: ต ัง้แตป่ี 2552 เป็นตน้มาถา้รส ดาํเนนิการครบตอ่เนือ่งทกกจิกรรมจากระยะที่ 3 (ปี 2551) ทีผ่า่นมาแนวคด: ตงแตป 2552 เปนตนมาถารส. ดาเนนการครบตอเนองทกุกจกรรมจากระยะท 3 (ป 2551) ทผานมา 
จะมผีลประเมนิทีร่ะดบั 2 (เร ิม่มกีารเชือ่มโยงระบบ EVM กบัระบบบรหิารจดัการเบือ้งตน้)

วธิกีารประเมนิ: ประเมนิเป็นระดบั - ตอ้งผา่นทกุขอ้ จงึจะขึน้สูร่ะดบัตอ่ไปได้

แนวคด: ตงแตป 2552 เปนตนมาถารส. ดาเนนการครบตอเนองทกุกจกรรมจากระยะท 3 (ป 2551) ทผานมา 
จะมผีลประเมนิทีร่ะดบั 2 (เร ิม่มกีารเชือ่มโยงระบบ EVM กบัระบบบรหิารจดัการเบือ้งตน้)

วธิกีารประเมนิ: ประเมนิเป็นระดบั - ตอ้งผา่นทกุขอ้ จงึจะขึน้สูร่ะดบัตอ่ไปได้
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รายละเอยีดการประเมนิปี 2555

กจิกรรมหลกั รายละเอยีดการประเมนิ

ระดบัที ่1: เร ิม่มกีารนําระบบ EVM มาใชก้บัระบบบรหิารจดัการ

กจกรรมหลก รายละเอยดการประเมน

ดาํเนนิการไมค่รบถว้นทกุ
กจิกรรมหลกัของระยะที ่3

รส. ดาํเนนิการไดไ้มค่รบทกุกจิกรรมหลกัของระยะที ่3 ซึง่ไดแ้ก่

1 EVM for Planning: การนําแนวคดิระบบ EVM เป็นสว่นหนึง่ในการ    1. EVM for Planning: การนาแนวคดระบบ EVM เปนสวนหนงในการ
จดัทาํแผนธรุกจิ และการจดัทาํแผนงบประมาณ

     2. EVM for Investment and Resource Allocation: การใชแ้นวคดิ
ใ ื่ EVM ใ ั ํ ิ โ์ ่ ึในเรอืงระบบ EVM ในการจดัทาํวเิคราะหโ์ครงการลงทนุตา่งๆ รวมถงึการ
จดัสรรเงนิทนุและทรพัยากร

     3. EVM Monitoring and Reporting: การประเมนิผลและรายงานผล
่ EPคา่ EP

หรอื รส. ดาํเนนิการไดเ้ฉพาะกจิกรรมของระยะที ่1 หรอื 2

หมายเหตุ วธิกีารตรวจประเมนิเป็นเชน่เดยีวกบัการตรวจประเมนิระยะที ่3 ปี ุ
2551
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รายละเอยีดการประเมนิปี 2555

ระดบัที ่2: มกีารนําระบบ EVM มาใชก้บัระบบบรหิารจดัการเบือ้งตน้

กจิกรรมหลกั รายละเอยีดการประเมนิ

EVM for Planning:

มกีารเชือ่มโยง EVM เป็นสว่น

1) นําแนวคดิระบบการบรหิารจดัการเพือ่สรา้งมลูคา่ (EVM) เชน่ 
การคาํนวณมลูคา่เพิม่เชงิเศรษฐศาสตร ์(คา่ EP) ขององคก์ร 

่ ่หนึง่ในการจดัทาํแผนธรุกจิ 
และแผนงบประมาณ

(ในชว่งแผน) การผกูโยง EVM และ BSC ฯลฯ เพือ่เป็นสว่นหนึง่
ในการจดัทาํแผนธรุกจิ (ถา้จดัทาํใหม ่หรอื ทบทวน) และ/หรอื 
การจดัทาํแผนงบประมาณ (งบลงทนุ/งบดาํเนนิการ) ของ

์องคก์ร

2) จดัทาํหลกัการ/คูม่อื ในการทาํแผนธรุกจิ และ แผนงบประมาณ 
ทีน่ําแนวคดิระบบ EVM เป็นสว่นหนึง่ของการทาํ เพือ่ใชเ้ป็น
แนวทางปฏบิตัขิององคก์ร และเสนอคณะกรรมการรฐัวสิาหกจิ
เพือ่พจิารณา 

หมายเหต การนําแนวคดิ EVM มาใชน้ ัน้เป็นเพยีงสว่นหนึง่ในการหมายเหตุ การนาแนวคด EVM มาใชนนเปนเพยงสวนหนงในการ
จดัทาํแผนธรุกจิ และ การจดัทาํแผนงบประมาณ อยา่งไรก็ตาม 
รส. ตอ้งวเิคราะห ์และนําปจัจยัอืน่มาพจิารณาประกอบดว้ย เชน่ 
ภารกจิ วสิยัทศัน ์SWOT Analysis นโยบาย ฯลฯ

6
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รายละเอยีดการประเมนิปี 2555

ระดบัที ่2: มกีารนําระบบ EVM มาใชก้บัระบบบรหิารจดัการเบือ้งตน้

กจิกรรมหลกั รายละเอยีดการประเมนิ

EVM for Investment 
and Resource 
Allocation:

1) นําแนวคดิระบบการบรหิารจดัการเพือ่สรา้งมลูคา่ (EVM) เชน่ การ
คาํนงึถงึตน้ทนุเงนิทนุ หรอื การวดัมลูคา่เพิม่เชงิเศรษฐศาสตร ์(คา่ EP) 
หรอื การคาํนวณ NPV ฯลฯ เป็นสว่นหนึง่ในการวเิคราะหใ์นโครงการ

มกีารใชแ้นวคดิระบบ 
EVM ในการวเิคราะห์
โครงการลงทนุ

หรอ การคานวณ NPV ฯลฯ เปนสวนหนงในการวเคราะหในโครงการ
ลงทนุตา่งๆ ซึง่จะเป็นโครงการปีใดก็ได้

2)จดัทาํเป็นคูม่อื/หลกัการ ของการวเิคราะหโ์ครงการลงทนุ ขององคก์ร 
และเสนอคณะกรรมการรฐัวสิาหกจิเพือ่พจิารณาและเสนอคณะกรรมการรฐวสาหกจเพอพจารณา

หมายเหต ุ

- คูม่อื/หลกัการ ของการวเิคราะหโ์ครงการลงทนุควรครอบคลมุถงึ
หลกัการวเิคราะหโ์ครงการทีด่ตีามหลกัท ัว่ไปดว้ย เชน่ นโยบาย ภารกจิ 
การวเิคราะหท์างเลอืก (Alternatives) ตา่งๆ การจดัลาํดบัความสาํคญั
ของปจัจยัทีใ่ชพ้จิารณา การจดัสรรเงนิทนุและทรพัยากร ฯลฯ 

- ตน้ทนุเงนิทนุทีใ่ชใ้นการวเิคราะหโ์ครงการอาจใชค้า่ตน้ทนุเงนิทนุ 
(WACC) ขององคก์ร หรอื ของโครงการ

7



รายละเอยีดการประเมนิปี 2555

ระดบัที ่2: มกีารนําระบบ EVM มาใชก้บัระบบบรหิารจดัการเบือ้งตน้

กจิกรรมหลกั รายละเอยีดการประเมนิกจกรรมหลก รายละเอยดการประเมน

EVM Monitoring and 
Reporting:

1) “การประเมนิผล” ไดแ้ก ่การที ่รส. คาํนวณคา่ EP ขององคก์ร 
และวเิคราะหค์า่ EP ขององคก์รทีไ่ด ้ (สาเหตทีค่า่ EP เป็นไปReporting:

มกีารรายงานคา่ EP/KPI 
ตาม BSC ระดบัองคก์รและ
ศนูย ์EVM ตอ่คณะกรรมการ 

และวเคราะหคา EP ขององคกรทได (สาเหตทุคา EP เปนไป
ตามเป้าหมาย หรอื สงูขึน้/ตํา่ลง จากอดตี หรอื ปจัจยัทีม่ผีลตอ่
คา่ EP ทีไ่ด ้ฯลฯ) รวมท ัง้ผลสาํเร็จตาม BSC ทีไ่ดจ้ดัทาํ

2) “รายงานผล” คา่ EP และความคบืหนา้การดาํเนนิงาน EVM แกู่
รส. เพือ่พจิารณา 2) “รายงานผล” คา EP และความคบหนาการดาเนนงาน EVM แก

ผูบ้รหิารสงูสดุและคณะกรรมการรฐัวสิาหกจิ อยา่งนอ้ย 2 คร ัง้ 
คอื รายงานคา่ EP รอบ 6 เดอืนคร ัง้หนึง่ และรายงานคา่ EP 
ของรอบ 12 เดอืน อกีคร ัง้หนึง่ ท ัง้นี้ Board ควรใหค้วามเห็นของรอบ 12 เดอน อกครงหนง ทงน Board ควรใหความเหน 
โดยเฉพาะการปรบัปรงุแกไ้ข ถา้ผลลพัธ ์ไมเ่ป็นไปตามแผน

3) รฐัวสิาหกจิทีม่กีารกาํหนดศนูย ์EVM ตอ้ง “รายงานผล” ใน
ั ์ ์ ั ิ ิ ีไ่ ่ ้ ั ํ ์ ใ ้ระดบัศนูยท์กุศนูย ์รฐัวสิาหกจิทไีมต่อ้งจดัทาํศนูย ์ใหร้ายงาน

ผลขององคก์ร
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รายละเอยีดการประเมนิปี 2555

ั ี่ 2 ี ํ EVM ใ ้ ั ิ ั ื้ ้ระดบัท ี2: มกีารนําระบบ EVM มาใชก้บัระบบบรหิารจดัการเบอืงตน้

• มกีารดาํเนนิการในระดบัที ่2 ครบทกุขอ้

ิ ั ี ป ิกจิกรรมหลกั รายละเอยีดการประเมนิ

ผูบ้รหิาร รส. เขา้ใจในระบบ
และหลกัการ EVM อยา่ง

1) “ผูบ้รหิาร รส.” ผูบ้รหิารระดบัสงู (3 ระดบัแรก) ของ รส. 

้และหลกการ EVM อยาง
เหมาะสม

2) “เขา้ใจในระบบและหลกัการ EVM” พืน้ฐาน เชน่ 
- EP แตกตา่งจากกาํไรทางบญัชอียา่งไร
- BSC และ EVM คอือะไร                                                               
้ ิ ื ไ- ตน้ทนุเงนิทนุคอือะไร                                                         

- Value Driver Tree ขององคก์ร                                              
- การปรบัรายการทางบญัช ี                                                          

ศ ์ EVM ป็ ้- ความหมายของศนูย EVM เป็นตน

3) การตรวจประเมนิผล จะอาศยัการสุม่สมัภาษณ/์สอบถาม 
ผูบ้รหิาร    
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รายละเอยีดการประเมนิปี 2555

ั ี่ 3 ื่ โ EVM ั ิ ั ่ ้ระดบัท ี3: เชอืมโยงระบบ EVM กบัระบบบรหิารจดัการอยา่งครบถว้น

• มกีารดาํเนนิการในระดบัที ่2 ครบทกุขอ้

ิ รร ั ร ี รปร ิกจกรรมหลก รายละเอยดการประเมน

มกีารตดิตามประเมนิผล
โ ป ั ป

1) “การประเมนิผล” การที ่รส. คาํนวณ/ประเมนิ ความคบืหนา้ของ
โ ี่ ิ ึ้ โ ( ้ ็ ิ้โครงการลงทนุและปรบัปรงุ

แกไ้ขอยา่งครบถว้น
โครงการลงทนุ และผลทเีกดิขนึของโครงการ (ถา้เสร็จสนิ
โครงการแลว้ หรอืถา้สามารถคาํนวณ/ประเมนิ ได)้ 
เปรยีบเทยีบกบัผลทีก่าํหนดไวเ้มือ่คราวนําเสนอเพือ่ขออนุมตั ิ
โครงการ ซึง่รวมถงึการคาํนวณ/ประเมนิ คา่ EP ของโครงการโครงการ ซงรวมถงการคานวณ/ประเมน คา EP ของโครงการ

2) “การตดิตาม” รส. รายงาน แกผู่บ้รหิารสงูสดุและคณะกรรมการ
รฐัวสิาหกจิเพือ่พจิารณา อยา่งนอ้ย 2 คร ัง้ คอื รายงานรอบ 6 

้ ่ ้ ่เดอืนคร ัง้หนึง่ และรายงานรอบ 12 เดอืน อกีคร ัง้หนึง่ และ
ปรบัปรงุแกไ้ขอยา่งชดัเจน

3) “โครงการลงทนุ” ทกุโครงการทีเ่ป็นโครงการลงทนุตาม) ุ ุ ุ
แนวทางทีไ่ดร้ะบไุวใ้นคูม่อื/หลกัการการวเิคราะหโ์ครงการ
ลงทนุ เชน่ โครงการลงทนุทีม่มีลูคา่สงู ผลกระทบสงู หรอืเป็น
สว่นสาํคญัของยทุธศาสตรห์รอืการสรา้งมลูคา่เพิม่ เป็นตน้
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รายละเอยีดการประเมนิปี 2555

ั ี่ 3 ื่ โ EVM ั ิ ั ่ ้ระดบัท ี3: เชอืมโยงระบบ EVM กบัระบบบรหิารจดัการอยา่งครบถว้น

• มกีารดาํเนนิการในระดบัที ่2 ครบทกุขอ้

ิ ั ี ป ิกจิกรรมหลกั รายละเอยีดการประเมนิ

เชือ่มโยงผลงานคา่ EP และ 1) พจิารณาใหผ้ลตอบแทนของผูบ้รหิารสงูสดุของ รส. ตามผลงานคา่ 
ป ีไ่ ้ ไ ใ้ ี่ ี่KPI ตาม BSC กบั

ผลตอบแทนของผูบ้รหิาร
สงูสดุของ รส.

EP และ KPI ตาม BSC ตามรปูแบบทไีดก้ําหนดไวใ้นระยะท ี3 ทผีา่น
มา

2) การนําคา่ EP เป็นสว่นหนึง่ของการพจิารณาการใหผ้ลตอบแทนอาจ
ทาํไดห้ลายรปูแบบ เชน่ การเลอืกใหค้า่ EP หรอื ผลประเมนิ EVM 
ขององคก์ร เป็นตวัชีว้ดั/เกณฑป์ระเมนิหนึง่ ในหลายๆ ตวัชีว้ดั/
เกณฑป์ระเมนิ ผลตอบแทนของผูบ้รหิาร เป็นตน้

3) การประเมนิผลผูบ้รหิารสงูสดุของ รส. โดยรวม ยงัคงเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการ รส. ใชป้ระเมนิผูบ้รหิารสงูสดุของ รส. 
น ัน้นน

หมายเหต ุเป็นการนําสิง่ท ีไ่ดก้าํหนดไวใ้นระยะที ่3 มาใชจ้รงิ     
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รายละเอยีดการประเมนิปี 2555

ั ี่ 3 ื่ โ EVM ั ิ ั ่ ้ระดบัท ี3: เชอืมโยงระบบ EVM กบัระบบบรหิารจดัการอยา่งครบถว้น

• มกีารดาํเนนิการในระดบัที ่2 ครบทกุขอ้

ิ ั ี ป ิกจิกรรมหลกั รายละเอยีดการประเมนิ

ผูบ้รหิารระดบัศนูย ์EVM 
้ ใ ใ ั

1) “ผูบ้รหิารระดบัศนูย ์EVM ” ผูบ้รหิารสงูสดุ (2 ระดบัแรก) ของ
์ EVM ํ ั ีไ่ ่ ้ ั ํ ์ ไ ้ ่ ้ ิเขา้ใจในระบบและหลกัการ 

EVM อยา่งเหมาะสม*
ศนูย ์EVM สาํหรบั รส. ทไีมต่อ้งจดัทาํศนูย์ จะไดแ้กผู่บ้รหิาร
ระดบัฝ่ายขึน้ไป 

2) “เขา้ใจในระบบและหลกัการ EVM” พืน้ฐาน เชน่ 
- EP แตกตา่งจากกาํไรทางบญัชอียา่งไร
- BSC และ EVM คอือะไร                                                               
- Cost Allocation ของศนูย ์                                                        
- Value Driver Tree ของศนูย ์                                                     
- การปรบัรายการทางบญัชที ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัศนูย ์เป็นตน้

3) การตรวจประเมนิผล จะอาศยัการสุม่สมัภาษณ/์สอบถาม ) ุ /
ผูบ้รหิารของศนูย ์EVM      
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รายละเอยีดการประเมนิปี 2555

ั ี่ 4 ป ์ EVM ไ ้ ั่ ั้ ์ระดบัท ี4: ประยกุตร์ะบบ EVM ไดท้วัทงัองคก์ร 

• มกีารดาํเนนิการในระดบัที ่3 ครบทกุขอ้

ิ ั ี ป ิกจิกรรมหลกั รายละเอยีดการประเมนิ

ดาํเนนิการตามแผนกลยทุธ์
ื่ ป ั ป ป ิ ิ

1) รส. จดัทาํหรอื ทบทวน แผนกลยทุธเ์พือ่ปรบัปรงุประสทิธภิาพ 
(St t i I t Pl ) ี่ ํ ใ ี่ 2เพอืปรบัปรงุประสทิธภิาพ 

(Strategic Improvement 
Plan) ของแตล่ะศนูย ์EVM ได้
ครบถว้น

(Strategic Improvement Plan) ตามทกีําหนดในระยะท ี2 
หรอืทีป่รบัปรงุทบทวน

2) ตรวจประเมนิโดยการพจิารณาวา่ รส. สามารถดาํเนนิการได้
ครบถวน ครบทกุกจิกรรมทีก่าํหนดไวต้ามแผนกลยทุธเ์พือ่ปรบัปรงุ

ประสทิธภิาพ (Strategic Improvement Plan) โดยจะ
พจิารณาเฉพาะกจิกรรมของปี 2555

3) จะนําผลกระทบจากปจัจยัภายนอกมาพจิารณาประกอบในการ
ตรวจประเมนิ “ดาํเนนิการตามแผนฯ”     

4) แผนกลยทธเ์พือ่ปรบัปรงประสทิธภิาพ (Strategic4) แผนกลยทุธเพอปรบปรงุประสทธภาพ (Strategic 
Improvement Plan) ควรเป็นแผนทีแ่สดงผลลพัธเ์ป้าหมายที่
คาดหวงั โดยเฉพาะการสรา้งมลูคา่ทีเ่พ ิม่สงูข ึน้
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รายละเอยีดการประเมนิปี 2555

ั ี่ 4 ป ์ EVM ั่ ั้ ์ระดบัท ี4: ประยกุตร์ะบบ EVM ทวัทงัองคก์ร 

• มกีารดาํเนนิการในระดบัที ่3 ครบทกุขอ้

กจิกรรมหลกั รายละเอยีดการประเมนิกจกรรมหลก รายละเอยดการประเมน

กาํหนดแนวทางการวดัผลการ
ํ ิ ้ ิ ใ

1) ศกึษา พจิารณารปูแบบการวดัผล และแนวทางการเชือ่มโยง
ดาํเนนิงานของผูบ้รหิารใน
ระดบัถดัไปตามระบบ 
EVM/BSC/KPIs และเตรยีม
ความพรอ้มแนวทางการวดัผล

กบัระบบแรงจงูใจของผูบ้รหิารระดบัสงู (2 ระดบั รองจาก
ผูบ้รหิารสงูสดุ) พรอ้มท ัง้สรปุ ปญัหา อปุสรรค หรอืขอ้จาํกดั 
และแนวทางการปรบัปรงุใหเ้หมาะสมตอ่องคก์ร

ความพรอมแนวทางการวดผล หมายเหต ุ
- การนําคา่ EP เป็นสว่นหนึง่ของการพจิารณาการให้

ผลตอบแทนอาจทาํไดห้ลายรปูแบบ เชน่ การเลอืกใหค้า่ EP 
้หรอื ผลประเมนิ EVM ขององคก์ร เป็นตวัชีว้ดั/เกณฑป์ระเมนิ

หนึง่ ในหลายๆ ตวัชีว้ดั/เกณฑป์ระเมนิ ผลตอบแทนของ
ผูบ้รหิาร เป็นตน้

- การนําไปใชป้ฏบิตัจิรงิข ึน้กบัการพจิารณาของ รส. 
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รายละเอยีดการประเมนิปี 2555

ั ี่ 4 ป ์ EVM ั่ ั้ ์ระดบัท ี4: ประยกุตร์ะบบ EVM ทวัทงัองคก์ร 

• มกีารดาํเนนิการในระดบัที ่3 ครบทกุขอ้

ิ ั ี ป ิกจิกรรมหลกั รายละเอยีดการประเมนิ

เจา้หนา้ทีห่ลกัของศนูย ์EVM 
้ ใ ใ ั

1) “เจา้หนา้ทีห่ลกัของศนูย ์EVM ” เชน่ ผูบ้รหิารหลกัของศนูย ์
EVM ื ั ้ ์ EVM ํ ั ีไ่ ่ ้ ั ํเขา้ใจในระบบและหลกัการ 

EVM อยา่งเหมาะสม*
EVM หรอื รองหวัหนา้ศนูย ์EVM สาํหรบั รส. ทไีมต่อ้งจดัทาํ
ศนูย ์จะไมป่ระเมนิในขอ้นี้

2) “เขา้ใจในระบบและหลกัการ EVM” ในเชงิลกึ เชน่ 
- สามารถประยกุตใ์ชก้บัการบรหิารจดัการองคก์รไดอ้ยา่งเป็น 
   รปูธรรม
- สามารถเขา้ใจถงึความสมัพนัธร์ะหวา่งคา่ EP ขององคก์ร      

่  กบัศนูย ์EVM ทีร่บัผดิชอบ     เป็นตน้

3) การตรวจประเมนิผล จะอาศยัการสุม่สมัภาษณ/์สอบถาม 
เจา้หนา้ทีห่ลกัของศนูย ์EVMู
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รายละเอยีดการประเมนิปี 2555

ั ี่ 5 ั EVM ่ ่ ื่ระดบัท ี5: พฒันาระบบ EVM อยา่งตอ่เนอืง 

• มกีารดาํเนนิการในระดบัที ่4 ครบทกุขอ้

ิ ั ี ป ิกจิกรรมหลกั รายละเอยีดการประเมนิ

มกีารวเิคราะหแ์ละปรบัปรงุ
่

1) วเิคราะห ์วางแผนและปรบัปรงุ เพือ่สรา้งมลูคา่เพิม่จาก 
เพือ่วางแผนการสรา้ง
มลูคา่เพิม่ในเชงิลกึจากการ
วเิคราะห ์Driver Tree

Driver Tree ท ัง้ในดา้นรายได ้และตน้ทนุ/คา่ใชจ้า่ย

2) “วเิคราะหใ์นเชงิลกึ” โดยดกูารเชือ่มโยงการกระจายตวั 
(Distribution) ของรายได ้คา่ใชจ้า่ย ตน้ทนุเงนิทนุ เป็นตน้ ( ) ุ ุ
จากขอ้มลูทีม่าจากการดาํเนนิงาน เชน่ กลุม่/จาํนวนลกูคา้ 
รายไดแ้ตล่ะกลุม่ลกูคา้ ตน้ทนุคงที ่ตน้ทนุผนัแปร เป็นตน้

3) ควรเลอืกปจัจยัทีส่ง่ผลกระทบตอ่มลูคา่สงูทีส่ดุ (1-5 ปจัจยั) ู ู ุ (
แรก?)

4) ผลการวเิคราะหน์ําไปประกอบการวางแผน โดยอาจเป็นแผน
แยกตา่งหาก หรอื เป็นสว่นหนึง่ของแผนธรุกจิ/แผนกลยทุธ ์ุ / ุ
ฯลฯ การนําเสนอคณะกรรมการฯ หรอืไม ่ขึน้กบักระบวนการ
ปกตขิอง รส. ในการนําแผนไปปฏบิตั ิ  
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ตวัอยา่ง การวเิคราะหเ์พือ่วางแผนสรา้งมลูคา่เพิม่ในเชงิลกึจากการวเิคราะห ์Driver Tree

รายได้

้

รายไดล้กูคา้เก่า

รายไดล้กคา้ใหม่

ตามพืน้ที่

ตาม บรกิาร

ตน้ทุน/

ใ

กาํไรขั้นตน้
ร ไ ลู ใ ม

ตน้ทุนค่าแรงตาม 
Product

้

ค่าใชจ้า่ย

กาํไรทาง

ตน้ทุนวตัถุดิบ

ดอกเบี้ยเงินก้

ตาม 
Product

ดอกเบีย
ตน้ทุนเงินทุน

เศรษฐศาสตร์
ดอกเบยเงนกู

ดอกเบี้ยพนัธบตัร

ตน้ทุน
เจา้ของเงิน
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รายละเอยีดการประเมนิปี 2555
ระดบัที ่5: พฒันาระบบ EVM อยา่งตอ่เนือ่ง 

• มกีารดาํเนนิการในระดบัที ่4 ครบทกุขอ้

กจิกรรมหลกั รายละเอยีดการประเมนิ

รส. จดัใหม้ศีนูย/์หนว่ยงาน 
ดแูลรบัผดิชอบคา่ EP ของ 

้

1) คา่ EP ของ รส. ท ัง้หมดมศีนูย/์หนว่ยงาน ดแูลรบัผดิชอบ

2) ศนูย/์หนว่ยงาน ทีด่แูลรบัผดิชอบอาจเป็นลกัษณะ Cluster 
รส. ท ัง้หมด* หรอื การจดัต ัง้ตามศนูยค์วามรบัผดิชอบเดมิทีไ่ดศ้กึษาและ

จดัต ัง้มาแลว้ในระยะที ่2 (ปี 2550)

3) บางรายการ เชน่ ราคาถา่ยโอน การถา่ยโอนสนิทรพัย์ ฯลฯ3) บางรายการ เชน ราคาถายโอน การถายโอนสนทรพย ฯลฯ 
สามารถใช ้Proxy ได ้แตต่อ้งมแีผนวา่จะแลว้เสร็จเมือ่ไหร ่
และดาํเนนิการตามแผน น ัน้

4) ศนย/์หนว่ยงาน ทีด่แลรบัผดิชอบตอ้งจดัทาํแผนผงัปจัจยัที่4) ศนูย/หนวยงาน ทดแูลรบผดชอบตองจดทาแผนผงปจจยท
ประกอบกนัเป็น EP (Operational Driver Tree) รวมถงึ
แผนกลยทุธเ์พือ่ปรบัปรงุประสทิธภิาพในการสรา้งคา่ EP ของ

/์ ่ (S i I Pl )ศนูย/์หนว่ยงาน (Strategic Improvement Plan)

5) รส. ทีไ่มต่อ้งจดัทาํศนูยฯ์ ใหจ้ดัใหม้กีารกระจายเป้าหมายตาม
แผนธรุกจิ/ แผนกลยทุธเ์พือ่ปรบัปรงุประสทิธภิาพในการ

18

สรา้งคา่ EP ระดบัองคก์รสูร่ะดบัฝ่าย ท ัง้เป้าหมายทางการเงนิ
และทีไ่มใ่ชก่ารเงนิ 



ศนูย/์หนว่ยงาน ดแูลรบัผดิชอบคา่ EP ของ รส. ท ัง้หมด

EP รส. = EP1+ EP2 + EP3 + EP4

รฐัวสิาหกจิ/องคก์ร

ศนย์ 1: EP 1 ศนย์ 2: EP 2 ศนย์ 3: EP 3 ศนย์ 4: EP4ศนูย 1: EP 1 ศนูย 2: EP 2 ศนูย 3: EP 3 ศนูย 4: EP4

ฝ่ายภารกจิหลกั

ํ ั ี

ฝ่ายสนบัสนนุ

ํ ั ี

• Operational Driver Tree

• Strategic Improvement 

• Operational Driver Tree

• Strategic Improvement 
• ทาํบญัชี
เศรษฐศาสตร ์

• ทาํราคาถา่ยโอน 

• ทาํบญัชี
เศรษฐศาสตร ์

• ทาํราคาถา่ยโอน

g p
Plan

• ราคาถา่ยโอน การถา่ยโอน
สนิทรพัย ์ฯลฯ สามารถใช ้

g p
Plan

• ราคาถา่ยโอน การถา่ยโอน
สนิทรพัย ์ฯลฯ สามารถใช ้
Proxy ได ้แตต่อ้งมแีผนวา่
จะแลว้เสร็จเมือ่ไหร่
Proxy ได ้แตต่อ้งมแีผนวา่
จะแลว้เสร็จเมือ่ไหร่
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ั ่ ั ั ั ี ่ ั ็ EP (O ti l D i T )ตวัอยา่ง แผนผงัปัจจยัทีประกอบกนัเป็น EP (Operational Driver Tree) 

รายได้

้

รายไดล้กูคา้เก่า

รายไดล้กคา้ใหม่

ตน้ทุน/

กาํไรขั้นตน้
รายไดลกูคาใหม

ตน้ทุนค่าแรง

้

ค่าใชจ้า่ย

กาํไรทาง

ตน้ทุนวตัถุดิบ

ี้ ิ ้ ดอกเบี้ ย
ตน้ทุนเงินทุน

เศรษฐศาสตร์
ดอกเบยเงนกู

ดอกเบี้ยพนัธบตัร

ตน้ทุน
เจา้ของเงิน

20



ตวัอยา่ง Strategic Improvement Planตวอยาง Strategic Improvement Plan

ไ ้

รายไดล้กูคา้เกา่

รายได้

ตน้ทนุ/

กาํไรข ัน้ตน้
รายไดล้กูคา้ใหม่

ตน้ทนุคา่แรง-

ดอกเบีย้

ุ
คา่ใชจ้า่ย

กาํไรทาง
เศรษฐศาสตร ์

ตน้ทนุวตัถดุบิ

ดอกเบีย้เงนิกู ้-
ดอกเบย

ตน้ทนุ
เจา้ของเงนิ

ตน้ทนุเงนิทนุ
เศรษฐศาสตรู

ดอกเบีย้พนัธบตัร-

เจาของเงน

• แผนควรประกอบดว้ย หลกัการและเหตผล วตัถประสงคข์องแผน เป้าหมาย โดยอาจเป็นแผนแยก• แผนควรประกอบดวย หลกการและเหตผุล วตถปุระสงคของแผน เปาหมาย โดยอาจเปนแผนแยก
ตา่งหาก หรอื เป็นสว่นหนึง่ของแผนธรุกจิ/แผนกลยทุธ ์ฯลฯ 
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รายละเอยีดการประเมนิปี 2555

ั ี่ 5 ั EVM ่ ่ ื่ระดบัท ี5: พฒันาระบบ EVM อยา่งตอ่เนอืง 

• มกีารดาํเนนิการในระดบัที ่4 ครบทกุขอ้

ิ ั ี ป ิกจิกรรมหลกั รายละเอยีดการประเมนิ

ทบทวน ปรบัปรงุ ระบบ EVM 1) รส. รายงานผลการดาํเนนิงานการนํา EVM มาใชใ้น รส. การ
และการประยกุตใ์หเ้หมาะสม
อยา่งสมํา่เสมอ

ดาํเนนิงานตาม Strategic Improvement Plan ปญัหา 
อปุสรรค ฯลฯ แกค่ณะกรรมการ รส. อยา่งสมา่เสมอ (อยา่งตํา่
คอื รายไตรมาส))

2) คณะกรรมการมขีอ้สงัเกต ความเห็น ขอ้เสนอแนะ เพือ่ใหก้ารนํา 
EVM มาใช ้เหมาะสม และมปีระสทิธภิาพ ยิง่ข ึน้

3) รส ใหค้วามร้ ความเขา้ใจเร ือ่งการนํา EVM รวมถงึ BSC และ3) รส. ใหความร ูความเขาใจเรองการนา EVM รวมถง BSC และ 
Driver Tree ฯลฯ มาใช ้ในวงกวา้งหรอืเชงิลกึ มากขึน้ เชน่ ให้
ความรูแ้ก ่พนง. กลุม่ใหม่ๆ  หรอื ใหค้วามรู ้ความเขา้ใจ แก ่

่ ิ ใ่ ิ ึ ึ้พนง. กลุม่เดมิ แตใ่นเชงลกึมากขนึ ฯลฯ
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ประเด็นเพิม่เตมิ: การผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการรฐัวสิาหกจิ

กจิกรรมทีไ่ดร้ะบไุว ้วา่ตอ้งผา่น Board ถา้ไมผ่า่น Board จะหกัคะแนน  ซึง่สามารถแบง่

การพจิารณาไดเ้ป็น 6 กรณี คอื

1. ผา่นอนฯุ ทีม่ตีวัแทน Board อยู ่แตไ่มผ่า่น Board หกั 0.25 คะแนน จากคะแนนประเมนิฯ 
ื้ ้เบอืงตน้

2. ผา่นอนฯุ ทีม่ตีวัแทน Board อยู ่แลว้ผา่น Board ทหีลงั ซึง่อาจเลยปีงบประมาณไปแลว้ 
จะไมห่กัคะแนน

3. ผา่นอนฯุ ทีไ่มม่ตีวัแทน Board อยู ่แตไ่มผ่า่น Board หกั 0.5 คะแนน จากคะแนนประเมนิ
ฯ เบือ้งตน้

4. ผา่นอนฯุ ทีไ่มม่ตีวัแทน Board อยู ่แตผ่า่น Board ทหีลงั ซึง่อาจเลยปีงบประมาณไปแลว้ 
จะไมห่กัคะแนน

5 ผา่น Board ภายในปีงบน ัน้ๆ หรอื เลยปีงบไปแลว้ (ผา่นทหีลงั) จะไมห่กัคะแนน 5. ผาน Board ภายในปงบนนๆ หรอ เลยปงบไปแลว (ผานทหลง) จะไมหกคะแนน

 6. ไมผ่า่นอนฯุ หรอื Board เลย หกั 1 คะแนน จากคะแนนประเมนิฯ เบือ้งตน้
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รายชือ่ของกลุม่รฐัวสิาหกจิทีไ่มต่อ้งคาํนวณผลงานคา่ EP 
ในระดบัศนูย ์EVM

สถาบนัการบนิพลเรอืน

บรษิทัอูก่รงุเทพจาํกดั

องคก์ารตลาด

องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไมู้ ุ

องคก์ารสรุา

โรงพมิพต์าํรวจ

ุ

องคก์ารสง่เสรมิกจิการโคนมแหง่
ประเทศไทย

่โรงงานไพ่

องคก์ารสะพานปลา

บรรษทัประกนัสนิเชือ่อตุสาหกรรม
ขนาดยอ่ม

บรรษทัตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยอ่าศยับรรษทตลาดรองสนเชอทอยอูาศย
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การประเมนิ “การสรา้งคา่ Economic Profit (EP) เทยีบกบัเป้าหมาย”การประเมน “การสรางคา Economic Profit (EP) เทยบกบเปาหมาย” 

ปี 2555 ป ิ ∆EP ป็ ป ิ ่ ่ EP ป ี ี ั ป้ปี 2555 การประเมนิ ∆EP เป็น การประเมนิ ผลตา่งของคา่ EP เปรยีบเทยีบกบัเป้าหมาย

=     EP2555 (Actual) – EP2555 (Plan) ลา้นบาท

โดย “เป้าหมาย” เป็น เป้าหมายทีร่ฐัวสิาหกจิกาํหนดไว้ หรอืตามทีค่าํนวณโดยการปรบัปรงงบโดย เปาหมาย  เปน เปาหมายทรฐวสาหกจกาหนดไว หรอตามทคานวณโดยการปรบปรงุงบ
การเงนิใหเ้ป็นงบทางเศรษฐศาสตร ์ซึง่การคาํนวณคา่ EP จะเป็นไปตามหลกัการของ สคร. และ
การหารอืตกลงรว่มกนัระหวา่ง สคร. รฐัวสิาหกจิ และทรสิ 

คา่เกณฑว์ดัปีบญัช ี2555

1 2 3 4 5

ดอ้ยกวา่
เป้าหมายมาก

ดอ้ยกวา่
เป้าหมาย

เป็นไปตาม
เป้าหมาย

ดกีวา่
เป้าหมาย

ดกีวา่
เป้าหมายEP2555 (Actual) – EP2555 (Plan)EP2555 (Actual) – EP2555 (Plan) เปาหมายมาก เปาหมาย เปาหมาย เปาหมาย เปาหมาย
มาก 

EP2555 (Actual) EP2555 (Plan)EP2555 (Actual) EP2555 (Plan)
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ตวัอยา่งการประเมนิ “การสรา้งคา่ Economic Profit (EP) เทยีบกบัเป้าหมาย” 

คา่เกณฑว์ดัปีบญัช ี2555ญ

1 2 3 4 5

20 60 100 140 180 
KPI ทางการเงนิ เชน่

EBITDA (ลา้นบาท)

KPI ทางการเงนิ เชน่

EBITDA (ลา้นบาท)

แปลงเป็น EPแปลงเป็น EP

0 40 80 120 160 EPEP
(เป้าหมาย) 

EPEP

คา่เกณฑว์ดัปีบญัช ี2555 

1 2 3 4 51 2 3 4 5

-80

(0-80) 

-40

(40-80) 

0 

(80-80)

40

(120-80) 

80

(160-80) EP2555 (Actual) – EP2555 (Plan)EP2555 (Actual) – EP2555 (Plan)
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Q&A
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