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คํานํา 

 

 ระบบบริหารจัดการเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร (EVM) เปนการบริหารจัดการแนวใหมท่ี

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง สงเสริมใหรัฐวิสาหกิจนําระบบบริหาร

จัดการนี้มาใชพัฒนาองคกรเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึน สามารถแขงขันไดในระยะยาว และสรางมูลคาเพ่ิม

ใหแกองคกร ตลอดจนนํามาใชในการประเมินผลรัฐวิสาหกิจดวย 

 องคการสวนพฤกษศาสตร (อ.ส.พ.) ในฐานะรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม ซ่ึงตองนําระบบการบริหารจัดการเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตรมาประยุกตใชกับการ

บริหารจัดการ จึงไดจัดทําคูมือการนําระบบบริหารจัดการเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร (Economic 

Value Management: EVM) ฉบับนี้ข้ึน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนแนวทางในการนําระบบ EVM           

เปนแนวทางเพ่ือสรางความเขาใจกับผูบริหาร และพนักงานของ อ.ส.พ. ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรและ

งบประมาณ สรางการวิเคราะหโครงการลงทุน การประเมินและการรายงานผลการดําเนินการ รวมท้ังการ

เชื่อมโยงระบบ EVM และระบบประเมินผลกับการกําหนดผลตอบแทนของผูบริหารระดับสูง โดยหวังเปนอยาง

ยิ่งวาคูมือเลมนี้เปนแนวทางสรางความเขาใจในการบริหารจัดการองคกรเพ่ือใหองคกรนําไปประยุกตใช    

และเพ่ิมความมุงหวังในการบริหารจัดการเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับองคกรตอไป 

 

 

                                          คณะทํางานโครงการบริหารจัดการ 

เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร 

                                                                                               องคการสวนพฤกษศาสตร 



สารบัญ 
         หน้า 

บทที่ ๑  การน า EVM มาใช้ในการบริหารองค์การ 
๑) การน า EVM มาใช้ในการบริหารงานของ อ.ส.พ.        ๑ 
๒) จุดประสงค์ของการน า EVM มาใช้ในการบริหารงานของ อ.ส.พ.      ๒ 
๓) แนวทางในการน า EVM มาใช้ในการบริหารงานของ อ.ส.พ.              ๒ 
 

บทที่ ๒ แนวคิดและระบบ EVM และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ EVA 
๑) แนวคิดและระบบ EVM          ๕ 
๒) มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ EVA         ๕ 
๓) ระบบวัดผลงาน Economic Profit (EP)        ๕ 
๔) กิจกรรมการด าเนินงานเพ่ือสังคมและภาระการให้บริการทางสังคม     ๖ 
    (Public Service Obligation) 
 

บทที่ ๓ แนวทางการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) 
๑) แนวทางการค านวณมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVA)              ๗ 
๒) การจัดสรรต้นทุนเพื่อการบริหารตามหลักเศรษฐศาสตร์      ๑๓ 
๓) การจัดท างบ NOPAT และงบ Invested Capital ของศูนย์ EVM     ๑๓ 
๔) แนวทางการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กร       ๑๔ 
๕) การวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนค่า EP (Driver Tree)      ๑๔ 
 

บทที่ ๔ การประสานระบบ EVM กับระบบ Balanced Scorecard 
๑) แนวคิดและทฤษฎีดัชนีวัดความส าเร็จแบบสมดุล (BSC)      ๑๖ 
๒) การประสานระบบ EVM กับระบบ BSC       ๑๙ 
 

บทที่ ๕ การเชื่อมโยงระบบ EVM กับระบบบริหารจัดการ อ.ส.พ. 
๑) การใช้ระบบ EVM ในกระบวนการบริหารจัดการหลัก      ๒๐ 
๒) การประยุกต์ใช้ระบบ EVM สร้างการวิเคราะห์โครงการลงทุน     ๒๔ 
๓) แนวทางการวิเคราะห์ประโยชน์เชิงสังคม (Social Benefit)    ๓๐ 
๔) การเชื่อมโยงระบบ EVM กับการให้ผลตอบแทน       ๓๑ 
 

ภาคผนวก 
ตัวอย่างการค านวณค่า EP โครงการ 
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บทท่ี ๑ 
การนํา EVM มาใชในการบริหารองคการ 

 
 ดวยรัฐบาลไดกําหนดนโยบายใหมีการสงเสริม และพัฒนาการบริหารรัฐวิสาหกิจใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ มีการเสริมสรางคุณภาพของงานและบุคลากร เพ่ือใหเกิดการบริหารจัดการท่ี
ไดมาตรฐานและตอบสนองความตองการของประชาชนรวมท้ังมีศักยภาพในการแขงขัน จากนโยบายดังกลาว 
กระทรวงการคลังโดยสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ไดมีนโยบายท่ีจะพัฒนาให
รัฐวิสาหกิจตาง ๆ มีประสิทธิภาพในการดําเนินงานมากยิ่งข้ึน มีความสามารถในการสรางมูลคาเพ่ิมใหแก
ทรัพยสินของรัฐ มีโครงสรางทางการเงินและการลงทุนท่ีเหมาะสม โปรงใส สามารถตรวจสอบได มีการบริหาร
จัดการอยางมืออาชีพภายใตหลักธรรมาภิบาลท่ีดี  และมีการพัฒนาการบริหารงานอยางตอเนื่อง              
ท้ังนี้ เพ่ือใหผูใชบริการไดรับความพึงพอใจสูงสุด ตลอดจนชวยเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ        
จึงมอบนโยบายใหรั ฐวิสาหกิจต างๆ ดํ า เนินการเ พ่ือนํ าระบบการสร างมูลค า เชิ ง เศรษฐศาสตร         
Economic Value Management  (EVM) โดยใชตัวชี้วัดกําไรเชิงเศรษฐศาสตร (Economic Profit หรือ EP) 
มาใชในการบริหารจัดการองคกร 
 
๑) การนํา EVM มาใชในการบริหารงานของ อ.ส.พ. 

 การนําระบบ EVM มาใชในการบริหารจัดการองคกร เปนแนวคิดการบริหารผลงาน โดยใชเกณฑวัด
การสรางมูลคาเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร Economic Value Management (EVM) และ Balance Scorecard 
(BSC) มาใชในการบริหารจัดการองคกร ประกอบกับเปนการกําหนดหลักเกณฑกรอบการทํางานและการ
นําไปสูการปฏิบัติตลอดจนทิศทางการนําระบบบริหารจัดการเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตรมาใชในการ
บริหารของ อ.ส.พ. ในดานตางๆ ดังนี้ 
 ๑. การบริหารความเปลี่ยนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการนําระบบบริหารจัดการเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมเชิง
เศรษฐศาสตรมาใชใน อ.ส.พ. 
 ๒. การบริหารงานท่ีมุงเนนในการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับองคกร โดย 

๒.๑   กําหนดใหการสรางมูลคาเพ่ิมสูงสุดใหกับองคกรเปนวัตถุประสงคขององคกร 
๒.๒   ตั้งคาเปาหมายมูลคาเพ่ิมองคกรและหนวยธุรกิจท่ีชัดเจน เพ่ือสรางยุทธศาสตรท่ีเหมาะสม 
๒.๓   ใหผลตอบแทนพิเศษแกผูบริหารและพนักงานท่ีเชื่อมโยงกับผลงานการสรางมูลคาเพ่ิม 
๒.๔   มีการนํากลไก การวิเคราะหโอกาสในการสรางมูลคาอยางเปนระบบมาใชในการปฏิบัติ 
๒.๕   ดําเนินงานใหสอดคลองกับการสรางมูลคาเพ่ิมองคกร 

๓. หลักการของระบบการบริหารจัดการเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร ประกอบดวย ๕ ดาน
สําคัญในการประยุกตใชกับการบริหารจัดการองคกร ดังนี้ 

๓.๑   การนําแนวคิดระบบการบริหารจัดการเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมเปนสวนหนึ่งในการจัดทําแผน
ธุรกิจและการจัดทําแผนงบประมาณ 

๓.๒   การประยุกตใชระบบ EVM เพ่ือการวิเคราะหโครงการลงทุน 
๓.๓   การประยุกตใชระบบ EVM เพ่ือการประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 
๓.๔   การเชื่อมโยงระบบ EVM กับการกําหนดผลตอบแทนของผูบริหารระดับสูง 
๓.๕   การบริหารความเปลี่ยนแปลงในระบบ EVM 
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๒) จุดประสงคของการนํา EVM มาใชในการบริหารงานของ อ.ส.พ. 

 ๑. การนําแนวคิดระบบการบริหารจัดการเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม เพ่ือเปนสวนหนึ่งในการจัดทําแผนธุรกิจ
และการจัดทําแผนงบประมาณนั้น เพ่ือใหผูบริหารของ อ.ส.พ. เขาใจถึงผลงานการสรางมูลคาเพ่ิมองคกร เม่ือ
เทียบกับเปาหมายการสรางมูลคาเทียบกับผลงานของปท่ีผานมาและเทียบกับคูเทียบท้ังนี้ชวยผูบริหารในการ
ระบุถึงยุทธศาสตรท่ีจะชวยเพ่ิมมูลคาขององคกร นอกจากนี้ยังชวยผูบริหารระดับสูงกระจายความรับผิดชอบ
ของเปาหมายผลงานคา EP (Economic Profit : กําไรทางเศรษฐศาสตร) ลงมายังระดับปฏิบัติการ 
 ๒. การประยุกตใชระบบ EVM เพ่ือการวิเคราะหโครงการลงทุนนั้น เพ่ือชวยให อ.ส.พ. มีแนวทางใน
การระบุถึงโอกาสในการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับองคกรของแตละโครงการลงทุนเพ่ือชวยในการ วิเคราะหไดวา
โครงการลงทุนนั้นควรลงทุนหรือไม 
 ๓. การประยุกตใชระบบ EVM เพ่ือประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน คือชวยใหผูบริหารของ 
อ.ส.พ. มีการติดตามผลการดําเนินงานคา EP ควบคูกับผลสัมฤทธิ์ตาม Balanced Scorecard อยูเสมอทราบ
ถึงปจจัยและเหตุผลในการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของคา EP และปรับการดําเนินงานเพ่ือเพ่ิมคา EP ไดทันทวงที 
 ๔. การเชื่อมโยงระบบ EVM ไปสูระบบผลตอบแทนของผูบริหารระดับสูง  เพ่ือสรางแรงจูงใจใหกับ
ผูบริหารและพนักงานของ อ.ส.พ. ใหมีความมุงม่ันท่ีจะสรางมูลคาเพ่ิมใหกับองคกรอยางตอเนื่องและยั่งยืน 
 ๕. การบริหารการเปลี่ยนแปลงในระบบ EVM จะชวยใหองคกรเขาใจถึงแนวทางและอุปสรรคในการ
นําระบบ EVM มาใชในองคกร เพ่ือใหบุคลากรและหนวยงานทุกระดับใน อ.ส.พ. มีความเขาใจและมีแรงจูงใจ
ในการนําระบบ EVM มาใชอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด โดยผลลัพธท่ีคาดหวังจากระบบ
ดังกลาว คือ จะสามารถชวย อ.ส.พ. มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการไดเทียบเทากับแนวทางปฏิบัติท่ีดีของ
องคกรชั้นนําและมีการสรางมูลคาตอองคกรไดเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องและยั่งยืน 
 
๓) แนวทางในการนํา EVM มาใชในการบริหารงานของ อ.ส.พ. 

อ.ส.พ. ไดนําระบบการบริหารจัดการเพ่ือสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร (EVM) มาใชในการบริหาร
จัดการองคกร โดยแบงเปน ๓ ระยะ ดังนี้    

ระยะท่ี 1: ระยะท่ี 1: มีความรูความเขาใจระบบ EVM  และพัฒนาการวัดคา Capital Charge ในระดับ
องคกร 
 กิจกรรมหลักท่ี 1 เตรียมความพรอมและสรางความเขาใจเบื้องตน 

– พัฒนาแผนการดําเนินโครงการโดยละเอียด 

– จัดตั้งคณะทํางานโครงการ และคณะกรรมการกําหนดทิศทาง 
 กิจกรรมหลักท่ี 2 ฝกอบรม 

– ฝกอบรมผูบริหารระดับสูงเก่ียวกับแนวคิดระบบ EVM รวมหลักการของ 
Financial และ Operational Driver Tree 

– ฝกอบรมผูบริหารระดับสูงเก่ียวกับแนวคิดระบบ  Balanced Scorecard (BSC)  

– ฝกอบรมคณะทํางานเรื่องการวัดคา Economic  Profit  (EP)  โดยละเอียด  

– ใหความรูความเขาใจเบื้องตนเก่ียวกับระบบ  EVM  ตอพนักงานท่ัวท้ังองคกร 
 กิจกรรมหลักท่ี 3 พัฒนาระบบ  EVM 

– คํานวณอัตราตนทุนเงินทุน 
– กําหนดนโยบายในการปรับปรุงรายการบัญชีคํานวณคาCapital  Charge  

– คํานวณผลงานคา Economic Value Added   ในอดีตในระดับองคกร 
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– ศึกษาการสรางความรับผิดชอบในผลงานในระดับยอย 3ระดับ 

– นําระบบ EVM มาเชื่อมโยงกับระบบ Balanced Scorecard (BSC) ในระดับองคกร 
 

ระยะท่ี 2: การประยุกตใช และแนวทางการเช่ือมโยงหลักการ  EVM  กับการบริหารจัดการองคกร 

• พัฒนาระบบวัดผลงานคา EVA  ในระดับตอไป  

– คํานวณผลงานคา EVA ในระดับตอไปตามศูนยความรับผิดชอบในการสราง EVA ท่ีกําหนดไว  
• เช่ือมโยงระบบการบริหารจัดการเพ่ือสรางมูลคา EVM เขากับกระบวนการดําเนินธุรกิจของแตละ

หนวยงานหลัก  

– จัดทําแผนผังปจจัยขับเคลื่อนดานการปฏิบัติงาน ตามศูนยความรับผิดชอบในการสราง EVA 
ท่ีกําหนด (Operational driver tree)  

– การจัดทําแผนกลยุทธเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของแตละศูนยความรับผิดชอบในการสราง 
EVA (Strategic improvement plan) 

• การพัฒนาระบบ Balanced Scorecard (BSC)  

– จัดทําระบบ BSC สําหรับระดับศูนย EVM  
– เช่ือมโยงระบบ BSC กับระบบวัดผลงานคา EVA สําหรับระดับศูนย EVM 

• เช่ือมโยงแนวคิดระบบ การบริหารจัดการเพ่ือสรางมูลคา  EVM เขากับกระบวนการบริหารหลัก 
ไดแก  

– การนําแนวคิดระบบการบริหารจัดการเพ่ือสรางมูลคา  EVM เปนสวนหนึ่งในการจัดทํา
แผนธุรกิจ และการจัดทําแผนงบประมาณ 

– การใชแนวคิดในเรื่องระบบ EVM ในการจัดทําวิเคราะหโครงการลงทุนตาง ๆ  

– การจัดสรรเงินทุนและทรัพยากร 

– การประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานตามระบบ EVM 

• พัฒนาแนวทางในการกําหนดผลตอบแทนตามคา EVA  สําหรับผูบริหารระดับสูง  
– กําหนดระดับของผูบริหารท่ีเขารวมในแผนปรับปรุงผลตอบแทนตามคา EVA  

– ศึกษา ทบทวนรูปแบบและแผนผลตอบแทนในปจจุบัน 

– ศึกษาความเปนไปไดในการจายโบนัสผลตอบแทนตามผลงานการสรางคา EVA  โดยใหเริ่ม
ดําเนินการตั้งแตปงบประมาณ  2557 

 
 
ระยะท่ี 3: การวัดความกาวหนาของผลงานคา EP ในป 2557 เปรียบเทียบกับปท่ีผานมา และ
ความกาวหนาในการนําผลงานคา EP เช่ือมโยงกับการกําหนดผลตอบแทนสําหรับผูบริหารระดับสูง 2557 

• ป 2556 

– นําคา EVA  เปรียบเทียบในชวง2 ปท่ีผานมาเพ่ือการประเมินประสิทธิภาพขององคกรและ 
ผูกกับผลตอบแทนสําหรับผูบริหารระดับสูง 
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• หลังจากป 2557-2559  

– พัฒนาการใชระบบระบบการบริหารจัดการเพ่ือสรางมูลคา  EVM มากข้ึนในปตอๆไป เชน มี
การวัดผลการดําเนินงานของผูบริหารในระดับถัดไปตามคา EVA ซ่ึงจะมีผลทําใหรัฐวิสาหกิจมี
การคิดและตัดสินใจสอดคลองกับผลประโยชนของผูถือหุน สงผลตอการสรางมูลคาเพ่ิมให
องคกรในระยะยาว  
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บทท่ี ๒ 
แนวคิดและระบบ EVM  

และมูลคาเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร (Economic Value Added : EVA) 

๑) แนวคิดและระบบ EVM  

ระบบการบริหารจัดการเพ่ือสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร (Economic Value Management)     
หรือ ระบบ EVM คือ ระบบการบริหารจัดการองคกรท่ีไดนําเอาปจจัยสําคัญตางๆ ท่ีเก่ียวของในการดําเนิน
ธุรกิจขององคกรมาพิจารณารวมกันอยางครบถวน  ในการวางแผนและการดําเนินธุรกิจขององคกร       
เพ่ือใหองคกรสามารถสรางมูลคาเพ่ิมจากทรัพยากรตางๆ ท่ีมีอยูขององคกร นอกจากนี้ผูบริหารสามารถนํา
หลักการสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐศาสตรนี้มาใชเปนเครื่องมือในการตัดสินใจในการลงทุนในกิจกรรมตางๆ  
ขององคการ ทําใหทราบวาการลงทุนนั้นๆ เปนการสรางมูลคาเพ่ิมใหองคกรหรือไมตลอดจนสามารถ
ประยุกตใชตัวชี้วัดท่ีเรียกวา “กําไรเชิงเศรษฐศาสตร” เปนเครื่องมือในการตรวจสอบผลการดําเนินงานของ
องคกรและหนวยงานภายในองคกรโดยพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของกําไรเชิงเศรษฐศาสตรในแตละ
ชวงเวลาวามีการปรับเพ่ิมข้ึนในแตละชวงเวลาท่ีทําการประเมินหรือไม อยางไร และอาจใชขอมูลท่ีไดรับนี้ใน
การทบทวนการวางแผนกลยุทธและแผนธุรกิจขององคกรตอไป  ซ่ึงจะทําใหเกิดการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง 

๒) มูลคาเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร (Economic Value Added : EVA) 

มูลคาเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร (Economic Value Added) หรือ “กําไรเชิงเศรษฐศาสตร   (Economic 
Profit)” คือสิ่งท่ีเปนวัตถุประสงคหลักของ ระบบ EVM ซ่ึงในการสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร ธุรกิจ
จะตองสรางรายไดมากกวาใชจายตางๆในการดําเนินธุรกิจ และตองมีกําไรจากการดําเนินการเพียงพอท่ีจะ
ชําระตนทุนการลงทุนของเงิน (กระทรวงการคลัง) 
 ๑. เปนตัววัดผลกําไร และตนทุนการลงทุนท่ีแทจริง 
 ๒. เปนตัววัดผลงานขององคกรท่ีมุงเนนการสรางมูลคาใหผูถือหุน โดยบริษัทชั้นนํา นักลงทุนและ
สถาบันตางๆ ระดับโลกนํามาใช 
 ๓. เปนเครื่องมือในการบริหารจัดการองคกร ท่ีมุงเนนการสรางมูลคาใหเปนไปตามเปาหมาย ท้ังใน
ระยะสั้นและระยะยาว 
 
๓) ระบบวัดผลงาน Economic Profit (EP) 
 
 ผลกําไรทางเศรษฐศาสตร (Economic Profit หรือ EP) คือผลกําไรสุทธิจากการดําเนินงานท่ีคงเหลือ
หลังจากหักตนทุนเงินทุนท้ังหมด ท้ังตนทุนเงินกู (ดอกเบี้ยจาย) และตนทุนผูถือหุน ซ่ึงเปนตนทุนคาเสียโอกาส
ท่ีไมไดแสดงใหเห็นอยางชัดเจนในงบบัญชี หรืออีกนัยก็คือ ผลงานการสรางมูลคาเพ่ิมขององคกรหรือหนวยงาน
นั้นเอง 
 ระบบวัดผลงาน Economic Profit : EP คลายคลึงกับระบบบัญชีเพ่ือการบริหาร โดยมีรายละเอียด
เพ่ิมเติม ดังนี้ 
  ๑. ตนทุนคาเสียโอกาสของทุนของผูถือหุน 
  ๒. ปรับปรุงรายการบัญชีใหเปนไปตามหลักเศรษฐศาสตร 
  ๓. การกําหนดราคาและตนทุนภายในตามหลักเศรษฐศาสตร 
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๔) กิจกรรมการดําเนินงานเพ่ือสังคมและภาระการใหบริการสังคม (Public Service Obligation) 

 รัฐวิสาหกิจถูกตั้งข้ึนโดยเหตุผลหลายประการ เชน เพ่ือดูแลการลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคขนาด

ใหญซ่ึงอาจไมมีเอกชนดําเนินการ เพ่ือดําเนินธุรกิจท่ีกลไกลตลาดทํางานไมสมบูรณ (Market Failure)       

เพ่ือสรางรายไดใหแกภาครัฐในกิจกรรมทีมีผลกระทบเชิงลบ (Negative Externality) และตองการการควบคุม

และท่ีสําคัญ คือ เพ่ือเปนกลไกลของภาครัฐในการดําเนินงานเพ่ือสังคม ซ่ึงในการดําเนินงานเพ่ือสังคมของ

รัฐวิสาหกิจนั้นสงผลใหเกิดภาระการใหบริการสังคม (Public Service Obligation) ทําใหการวัดผลงาน 

Economic Profit ของรัฐวิสาหกิจอาจไมสะทอนผลงานท้ังหมดอยางแทจริงและไมสามารถเปรียบเทียบผลงาน

ของรัฐวิสาหกิจกับภาคเอกชนในประเทศหรือรัฐวิสาหกิจในตางประเทศไดอยางชัดเจน 

 เพ่ือใหการวัดผลงาน Economic Profit ของรัฐวิสาหกิจสอดคลองกับวัตถุประสงคการดํารงอยูและ

สามารถใชในการเปรียบเทียบผลงานและผลักดันการสรางผลงาน รัฐวิสาหกิจควรแบงแยกผลงานของกิจกรรม

ตามวัตถุประสงคของกิจกรรมนั้นๆโดยวัตถุประสงคของกิจกรรม อาจแบงเปนกิจกรรมเพ่ือการคา กิจกรรมเพ่ือ

สังคม และกิจกรรมสนับสนุน 

 ข้ันตอนในการดําเนินการแบงแยกผลงาน สามารถดําเนินการไดใหเปนหาข้ันตอน ๑) ทบทวนและ

กําหนดนิยามของการใหบริการเชิงสังคม (PSO) โดยการระบุกิจกรรมท่ีไดเปนบริการเชิงสังคมหรือกลุมลูกคา

เปาหมายท่ีควรไดรับบริการเชิงสังคม ๒) กําหนดหลักเกณฑในการแบงแยกรายได (Revenue Attribution) 

โดยอาจแบงตามกลุมกิจกรรม กลุมลูกคา หรือ กลุมพ้ืนท่ี เปนตน ๓) กําหนดหลักเกณฑในการแบงแยกหรือ

จัดสรรตนทุนการใชสินทรัพย (Capital Assignment) ใหแกกิจกรรมเพ่ือการคา กิจกรรมเพ่ือสังคม          

และกิจกรรมสนับสนุน ๔) กําหนดหลักเกณฑในการแบงแยกหรือจัดสรรคาใชจาย (Cost Allocation)     

ใหแกกิจกรรมเพ่ือการคา กิจกรรมเพ่ือสังคม และกิจกรรมสนับสนุน ๕) คํานวณราคาตอหนวยท่ีเหมาะสมท่ี

เพียงพอใหรายไดของกิจกรรมเพ่ือสังคมเทากับคาใชจายและคาเสียโอกาสของทุน หรือหมายถึง      

Economic Profit เทากับศูนย ในปฐาน และใหราคาตอหนวยดังกลาวเพ่ิมข้ึนในอัตราเดียวกับอัตราเงินเฟอ

หรือต่ํากวาอัตราเงินเฟอ (CPI-X) 

 ในการรายงานผลงานใหแก สคร. รัฐวิสาหกิจสามารถใชราคาท่ีเหมาะสมของกิจกรรมเพ่ือสังคม      

ในการคํานวณรายไดและ Economic Profit ของภาพรวมองคกร และของแตละศูนย EVM   โดยมีรายการ   

ท่ีแยกใหเห็นอยางชัดเจน ซ่ึงในทางปฏิบัติ รัฐวิสาหกิจอาจพิจารณาแบงศูนย EVM ตามวัตถุประสงคเชนกัน 

คือ ศูนย EVM เพ่ือการคา และศูนย EVM เพ่ือสังคม เปนตน 
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บทท่ี ๓  

แนวทางการคํานวณมูลคาเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร  (EVA) 
และแนวทางการบริหารจัดการเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร (EVM) 

 
 

๑) แนวทางการคํานวณมูลคาเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร  (EVA) 

 ๑.๑ การแปลงงบทางบัญชีใหเปนงบทางเศรษฐศาสตร 

 ในการคํานวณมูลคาเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร (Economic Value Management : EVM) หรือ กําไรทาง

เศรษฐศาสตร (Economic Profit : EP) ตองทําการปรับปรุงงบบัญชี (Accounting Statement) ไดแก              

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (Profit & Loss Account) และงบแสดงฐานะทางการเงิน (Balance Sheet) ใหแปลงเปน

งบทางเศรษฐศาสตร (Economic Statement) ในรูปแบบงบกําไรสุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได     

(Net Operating Profit After Tax : NOPA) งบเงินทุน (Invested Capital : IC) และงบกําไรทางเศรษฐศาสตร 

(Economic Profit : EP) ซ่ึงเปนเครื่องมือในการบริหารองคกรเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมสําหรับผูบริหารระดับตาง ๆ ของ

องคกรหรืออาจกลาวไดวาการปรับปรุงรายการทางบัญชีคือการปรับปรุงตัวเลขในงบบัญชีเพ่ือสรางงบเศรษฐศาสตร

ขององคการนั่นเอง 

      

งบทางบัญชี 

Accounting Statement  

            การปรับปรุงรายการทางบัญชี 

 

  งบทางเศรษฐศาสตร 

Economic Statement 

 

 

 

 งบกําไรทางเศรษฐศาสตร 

     Economic Profit: EP 

 

 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

Profit & Loss Account 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

Balance Sheet 

งบ NOPAT 

Net Operating Profit After 

งบเงินทุน / IC 

Invested Capital 

IC X WACC = Capital Charge 

EP = NOPAT – ตนทุนเงินทุน (Capital Charge) 
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๑.๒ การปรับปรุงรายการทางบัญชี 

 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลังไดกําหนดรายการปรับปรุงรายการ

ทางบัญชี (Economic Statement Adjustments) จํานวน ๑๒ รายการ ดังนี้ 

๑. คาใชจายดอกเบี้ย (Interest Expenses) 
๒. หนี้สินท่ีไมมีดอกเบี้ย (Non-interest Bearing Liabilities) 
๓. ภาษีทางเศรษฐศาสตร (Economic Tax) 
๔. คาความนิยม (Goodwill) 
๕. ผูถือหุนสวนนอย (Minority interest) 
๖. คาเผื่อการสูญเสีย (Provisions) 
๗. คาเผื่อสํารอง (Reserves) 
๘. การตีราคาสินทรัพยใหม (Asset Revaluation) 
๙. กําไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน (Gain/Loss from FX Currency) 
๑๐. รายการพิเศษ/ยอดกําไรขาดทุนสะสมท่ีเกิดจากรายการพิเศษ (Unusual Items) 
๑๑. สินทรัพยท่ีอยูระหวางการกอสราง (Construction in Progress-CIP) 
๑๒. คาเชาใชทรัพยสินเพ่ือการดําเนินงาน (Operating Lease) 

 
๑. คาใชจายดอกเบ้ีย (Interest Expenses) คาใชจายดอกเบี้ย คือตนทุนทางการเงินซ่ึงบันทึกเปน

คาใชจายในงบกําไรขาดทุนเพ่ือคํานวณกําไรสุทธิในทางเศรษฐศาสตร คาใชจายดอกเบี้ยท่ีเก่ียวของกับเงินกูจะ

ถือวาเปนตนทุนทางการเงิน ซ่ึงตนทุนทางการเงินจะไมถูกนํามาคิดรวมในการคํานวณ NOPAT แตจะนําไปรวม

ในการคิด Capital Charge แทน ซ่ึงการปรับปรุงดังกลาวจะทําใหสามารถแยกผลจากกิจกรรมทางการเงินและ

ผลจากกิจกรรมทางการดําเนินงานออกจากกัน 

๒. หนี้สินท่ีไมมีดอกเบ้ีย (Non-interest Bearing Liabilities) หนี้สินท่ีไมมีภาระดอกเบี้ย       

เชน เจาหนี้การคา เงินมัดจําและเงินรับลวงหนาจากลูกคา เปนตน ถือเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงาน      

ของธุรกิจ และถูกบันทึกเปนหนี้สินในดานขวาของงบแสดงฐานะทางการเงินซ่ึงหนี้สินท่ีไมมีดอกเบี้ย คือรูปแบบ

หนึ่งของการไดรับเงินทุนจากลูกคา ผูคาวัตถุดิบ และพนักงาน ซ่ึงชวยลดความตองการเงินทุนถาวรตนทุน

ทางการเงินซ่ึงเก่ียวของกับหนี้สินท่ีไมมีดอกเบี้ยนี้ จะรวมเปนสวนหนึ่งในตนทุนการดําเนินธุรกิจหรือตนทุนขาย

ซ่ึงไดคิดเปนสวนหนึ่งของ NOPAT แลว ดังนั้น จึงไมควรนับหนี้สินท่ีไมมีดอกเบี้ยเปนสวนหนึ่งของเงินทุน 

(Capital) เพ่ือหลีกเลี่ยงการคิดตนทุนท่ีซํ้าซอน 

๓. ภาษีทางเศรษฐศาสตร (Economic Tax)  ภาษีทางเศรษฐศาสตร ชวยสะทอนภาพผลงานท่ี

แทจริงตามหลักเศรษฐศาสตรของรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงควรมีตนทุนภาษีเปนสวนหนึ่งของตนทุนการดําเนินงาน     

โดยคิดเทากันท่ีอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร อีกท้ังเพ่ือลดความผันผวนทางภาษี           

อันเนื่องมาจากการลงทุนขนาดใหญท่ีทําใหเกิดบัญชีภาษีรอการตัดจําหนาย (Deferred Tax) และมีผลกระทบ  

ตอกระแส (Economic Profit) ดังนั้นจึงควรจะนําการปรับปรุงภาษีทางเศรษฐศาสตรเขามาใชในการคํานวณ 

Economic Profit ดวย 
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 ๔. คาความนิยม (Goodwill)  คาความนิยมในการรวมกิจการ เกิดข้ึนจากการซ้ือกิจการในราคาท่ี

สูงกวามูลคาท่ีแทจริงของสินทรัพยขององคกรในทางการบัญชี โดยปกติคาความนิยมจะถูกตัดจําหนาย 

(Amortization) ในระยะยาว การตัดจําหนายคาความนิยมนี้ทําใหเกิดคาใชจายในการตัดจําหนาย ในมุมมอง

เศรษฐศาสตร จะไมมีการตัดจําหนายคาความนิยมจาก NOPAT แตความนิยมนี้จะถูกแปลงเปนสินทรัพย 

 ดังนั้น คาความนิยม คือมูลคาท่ีองคกรจายใหสําหรับสินทรัพยไมมีตัวตน (Intangible Assets)      

ขององคกรท่ีถูกซ้ือกิจการหรือผลประโยชนซ่ึงเกิดข้ึนจากการเขาซ้ือกิจการ ไดแก ชื่อแบรนดขององคกร        

ท่ีถูกซ้ือกิจการ ฐานลูกคาท่ีมีอยู เปนตน ซ่ึงผลประโยชนท่ีไมมีตนเหลานี้จะมีอายุท่ีไมจํากัด ดังนั้น ควรนับเปน

การลงทุนถาวนในธุรกิจ 

๕. ผูถือหุนสวนนอย (Minority Interest)  ผูถือหุนสวนนอย คือผูเปนเจาของหุนสวนนอยในบริษัท

ยอยกําไรสุทธิและสวนของทุน เหตุผลในการรวมเงินทุนและ NOPAT ท้ังหมด คือผูบริหารองคกรทํางานใหกับ

ผูเปนเจาขององคกรทุกคนไมใชเฉพาะผูถือหุนถือมีอํานาจควบคุมองคกรเทานั้น ดังนั้น จึงควรรวมสวนของผูถือ

หุนสวนนอยเขาไปดวยในการคํานวณ Economic Profit เพ่ือแสดงมูลคาท้ังหมดท่ีธุรกิจสรางข้ึนโดยไมคํานึงถึง

วาใครจะเปนเจาของ 

๖. คาเผื่อการสูญเสีย (Provisions) คาเผื่อการสูญเสียอาจสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมการบริหารท่ีไม

ถูกตอง เพราะการตั้งคาเผื่อการสูญเสียทําใหผูบริหารองคกรไมมีแรงจูงใจท่ีจะลดการขาดทุนท่ีอาจเกิดข้ึนจริง 

นอกจากนี้ ในบางกรณีคาเผื่อการสูญเสียถูกกําหนดข้ึนโดยขาดหลักเกณฑท่ีเปนกลางชัดเจนและบางครั้งถูกใช

เปนเครื่องมือของผูบริหารในการบิดเบือนผลกําไรทางบัญชี จึงควรเปลี่ยนจากเกณฑคงคาง (Accrual Basis) 

เปนเกณฑเงินสด โดยคิดเปนคาใชจายเฉพาะเม่ือการขาดทุนเกิดข้ึนจริง (Write-offs) เทานั้น 

๗. คาเผ่ือสํารอง (Reserves)  คาเผื่อสํารองบางรายการไมควรจะถูกรวมไวในเงินทุน เนื่องจากไมได

เปนการลงทุนท่ีแทจริงในองคกร ตัวอยางของคาเผื่อสํารองดังกลาวคือ คาเผื่อสํารองการประเมินมูลคาใหม 

(Revaluation Reserve) คาเผื่อสํารองการแปลงอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Currency Translation 

Reserve) และเงินทุนสํารอง     (Capital Reserve ) โดยคาเผื่อสํารองท้ังสามประเภทจะแสดงเปนเงินทุนสวน

ผูถือหุนในงบแสดงฐานะทางการเงิน ถึงแมวาคาเผื่อสํารองท้ังสามรายการจะเปนการเพ่ิมสินทรัพยท้ังหมดแต

ไมไดเปนการเพ่ิมหรือลดเงินลงทุนท่ีแทจริงในองคกร ดังนั้น คาเผื่อสํารองเหลานี้ไมควรถูกรวมไวในเงินทุน 

เนื่องจากเงินทุนในเชิง Economic Profit หมายถึงเงินลงทุนท่ีผูลงทุนไดลงทุนเขามาใหกับบริษัทจริงๆเทานั้น 

๘. การตีราคาสินทรัพยใหม (Asset Revaluation) การตีราคาสินทรัพยใหมเกิดข้ึน เม่ือผูบริหาร

ตองการแสดงมูลคาตลาดของสินทรัพยบนงบแสดงฐานะทางการเงินแทนการแสดงตนทุนในอดีตของสินทรัพย 

ซ่ึงมีผลใหเงินทุนในงบแสดงฐานะทางการเงินเพ่ิมข้ึนโดยผูลงทุนไมไดมีการลงทุนเพ่ิมในองคกรการตีราคา

สินทรัพยใหมหรือการประเมินราคาตามมูลคาในตลาด (Market - to - Market) ควรถูกตัดออกจากเงินทุนทาง

เศรษฐศาสตร เพราะเงินทุนทางเศรษฐศาสตรควรสะทอนเงินทุนท่ีแทจริงซ่ึงผูลงทุนลงไวในองคกรเทานั้น 

๙. กําไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน (Gain/Loss form FX Currency)  เ ม่ือรัฐวิสาหกิจกูยืม

เงินตราตางประเทศ ผลกําไรหรือขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศจะเกิดข้ึนในงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ เนื่องจากมูลคาของเงินกูท่ีไดแสดงในรูปเงินบาทจะเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนท่ีเปลี่ยนแปลง
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ไป ผลของการตัดสินใจทางการเงิน (ในการกูยืมในสกุลเงินในประเทศหรือตางประเทศ) ควรถูกแยกออกจากผล

การดําเนินงาน ตนทุนเงินทุนควรจะใชสกุลเงินบาทเปนพ้ืนฐานในการคํานวณ การนําผลขาดทุน/กําไรจากการ

แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศท่ีเกิดจากเงินกูไปรวมไวในการคํานวณ NOPAT จะเปนการคิดซํ้าซอน        

การปรับปรุงกําไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนควรแยกกําไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ีมาจากการ

ดําเนินงานและจากการกูเงินออกจากกัน นอกจากนั้นจะตองแยกสวนท่ีรับรูเปนรายไดและคาใชจายแลวออก

จากสวนท่ียังไมรับรูเปนรายไดและคาใชจายดวย และใหนับรายการกําไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการ

ดําเนินงานท่ีรับรูเปนรายไดและคาใชจายแลวเปนรายการพิเศษ (Unusual Items )  

๑๐. รายการพิเศษ /ยอดกําไรขาดทุนสะสมจากรายการพิเศษ (Unusual Items )  รายการพิเศษ 

หมายถึง รายการท่ีเกิดข้ึนจากเหตุการณหรือกิจกรรม ซ่ึงไมถือวาเปนสวนหนึ่งของรายการดําเนินงานปกติ   

เชน กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยถาวร รายการพิเศษเหลานี้ไมควรนํามารวมในการคิด NOPAT 

แตควรนับเปนสวนเพ่ิมหรือลดทุน โดยการแปลงรายการพิเศษเปนสินทรัพยตามเกณฑหลังหักภาษี เพ่ือชวยให 

Economic Profit สะทอนผลงานการดําเนินงานตามปกติขององคกรไดดีข้ึน 

 การปรับปรุงรายการพิเศษ ชวยลดความผันผวนของการดําเนินงานท่ีเกิดจากเหตุการณนอกเหนือจาก

การดําเนินงานตามปกติ การปรับปรุงนี้จะชวยให NOPAT สะทอนความสามารถในการสรางผลกําไรของธุรกิจ

ไดชัดเจนมากข้ึน ในขณะท่ีเงินทุนจะสามารถสะทอนถึงเงินลงทุนท้ังหมดจากผูลงทุนไดดีข้ึน นอกจากนั้น    

การปรับปรุงรายการพิเศษนี้ยังชวยสรางแรงจูงใจใหกับผูบริหารใหทําการตัดสินใจทางเศรษฐศาสตรท่ีดีข้ึน เชน 

หากกําไร/ขาดทุนจากการขายสินทรัพยถาวรไมไดรับการบันทึกเปน “รายการพิเศษ” ผูบริหารอาจจะลังเลท่ี

จะขายสินทรัพยซ่ึงไมไดประโยชนในราคาต่ํากวามูลคาทางบัญชี  เนื่องจากการขายดังกลาวจะสงผลใหเกิดการ

ขาดทุนจากการขายสินทรัพย เพราะทําให NOPAT ลดลง อยางไรก็ตาม การปรับปรุงรายการพิเศษดังกลาว 

การขาดทุนทางบัญชีนี้จะไมถูกนําไปคํานวณ NOPAT แตจะถือวาเปนสวนหนึ่งของการลงทุนซ่ึงนําไปรวมอยูใน

สวนของเงินทุน ดังนั้น การปรับปรุงนี้จึงชวยสนับสนุนใหผูบริหารขายสินทรัพยท่ีไมไดใชประโยชนและใชเงินท่ี

ไดรับจากการขายเพ่ือทําการลงทุนท่ีใหผลตอบแทนมากกวา 

 ท่ีสําคัญ การปรับปรุงนี้ยังจะปองกันไมใหผูบริหารพยายามเพ่ิมตัวเลขรายไดจากการดําเนินงาน หรือ

กําไรทางบัญชีดวยการขายสินทรัพยหรือธุรกิจท่ีใหผลตอบแทนมากกวาตนทุนเงินทุน เพียงเพ่ือจะพยายามรับรู

กําไรจากการขายท่ีราคาสูงกวาราคาตามบัญชีเทานั้น 

๑๑. สินทรัพยท่ีอยูระหวางการกอสราง (Construction in Progress) การกอสรางท่ีอยูในระหวาง

ดําเนินการ (Construction in Progress – CIP ) คือสินทรัพยถาวรท่ียังไมไดเริ่มดําเนินการ ดังนั้นจึงยังไม

สรางรายไดใหแกองคกร เนื่องจากสินทรัพยท่ียังไมไดนําไปใชงานไมสามารถสรางรายได จึงไมควรนําสินทรัพย

นั้นไปรวมไวในการคิดผลงาน Economic Profit แตจะเริ่มนําไปคิด Economic Profit เม่ือเริ่มนําสินทรัพยนั้น

มาใช เนื่องจากผูถือหุนคาดหมายท่ีจะไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนนี้ถึงแมวาสินทรัพยดังกลาวจะยังไมได

นําไปใชงาน ดังนั้น จึงควรมีการคิดตนทุนเงินทุนของสินทรัพยเหลานั้น โดยตนทุนเงินทุนท่ีเกิดข้ึนระหวางท่ี

สินทรัพยอยูในระหวางดําเนินการดังกลาวจะถูกสะสม และบวกเขาเปนสวนหนึ่งของเงินทุน และจะเริ่มคิด

ตนทุนเงินทุนของเงินทุนเหลานั้นในการคํานวณ Economic Profit เม่ือเริ่มนําสินทรัพยนั้นมาใชงาน 
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๑๒. คาเชาใชสินทรัพยเพ่ือการดําเนินงาน (Operating Leases)  ในทางบัญชี คาเชาใชสินทรัพย

เพ่ือดําเนินการจะถูกคิดเปนคาใชจายในการดําเนินงานโดยไมคํานึงถึงระยะเวลาของภาระผูกพันอัน

เนื่องมาจากระยะเวลาการเชา ดังนั้น เพ่ือเปนการเพ่ิมรายไดใหมากข้ึน ผูบริหารจึงพยายามท่ีจะหาอัตราคาเชา

รายปท่ีต่ําท่ีสุดเทาท่ีเปนไปได ซ่ึงมักจะเปนคาเชาท่ีมาพรอมกับสัญญาเชาหรือพันธะผูกพันท่ียาวนาน อยางไรก็

ตาม พันธะผูกพันท่ียาวนานนี้กอใหเกิดความเสี่ยงตอผูถือหุน เพราะองคกรจะตองจายคาเชาในระยะยาวไมวา

จะจําเปนตองใชสินทรัพยนั้นๆหรือไม สําหรับจุดประสงคทางเศรษฐศาสตรมูลคาปจจุบันของพันธะผูกพันใน

การเชาสินทรัพยข้ันต่ําจะถูกแปลงเปนสินทรัพยเพ่ือกอใหเกิดความรับผิดชอบของผูบริหารท่ีมีตอภาระผูกพัน

นั้นๆ 

 รายการปรับปรุงนี้นํามาใชในกรณีท่ีองคกรทําสัญญาเชาท่ีมีพันธะผูกพันระยะยาว โดยไมสามารถระงับ

สัญญาไดทันทีท่ีตองการ ซ่ึงจากมุมมองทางเศรษฐศาสตรแลวสัญญานี้คลายกับเปนการผูกมัดเงินทุนขององคกร

ในจํานวนเทากับมูลคาปจจุบันของคาเชารายปของสินทรัพยเพ่ือการดําเนินงานหรือสัญญาซ้ือสินทรัพยเพ่ือ

ดําเนินงาน ซ่ึงองคกรสามารถจัดหาเงินทุนสําหรับสินทรัพยถาวรไดโดยการซ้ือหรือเชา โดยจากมุมมองทาง

เศรษฐศาสตร วิธีการจัดหาเงินทุนสําหรับสินทรัพยไมมีความสําคัญตอมูลคาของการลงทุน ดังนั้น พันธะผูกพัน

จากสัญญาเชาใชสินทรัพยเพ่ือดําเนินงานควรจะถูกคิดเหมือนเปนการซ้ือสินทรัพย เม่ือองคกรเขาทําสัญญาซ้ือ

ถานหิน กาซธรรมชาติ และอ่ืนๆ แบบระยะยาว เงินทุนของผูถือหุนก็เปรียบเสมือนมีพันธะผูกพันในอนาคต 

ดังนั้นมูลคาปจจุบันของพันธะผูกพันเหลานี้จึงตองถูกบวกไวในเงินทุนและสวนของดอกเบี้ยท่ีแฝงอยูในคาเชา

นั้นจะตองถูกตัดออกจาก NOPAT 

 
๑.๓ คํานวณมูลคาเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร  EP/(EVA) 

 มูลคาเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร ( Economic  Value  Added  :  EVA) หรือ กําไรเชิงเศรษฐศาสตร 
(Economic Profit  :  EP ) คํานวณไดจาก การนํากําไร/ขาดทุนจากการดําเนินงานหลังหักภาษีลบดวยตนทุน
เงินทุน ดังนั้นในการคํานวณหา  EVA  และ  EP นอกจากจะตองแปลงงบทางบัญชีเปนงบเศรษฐศาสตรเพ่ือหา  
NOPAT  และเงินทุน  (Invested  Capital) และจําเปนจะตองหาตนทุนเงินทุนท่ีใช  เพ่ือใหไดมาซ่ึงสินทรัพย
ตาง ๆ ขององคกรดวย 

สูตร  Economic Profit : EP มีดังนี้ 
 

Economic Profit : EP = กําไรสุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได (NOPAT) – ตนทุนเงินทุน 
(Capital Charge) 

โดยท่ีตนทุนเงินทุน (Capital Charge) = เงินทุน (Capital) × อัตราตนทุนเงินทุน (Cost of Capital) 
 
หรือจํางายๆ EP = NOPAT – Capital Charge หรือ 
   EP = NOPAT – (Capital × Cost of Capital) 
NOPAT ยอมาจาก Net Operating Profit after Taxes หมายถึง ผลกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน

หลังหักภาษีเงินไดขององคกร รายไดและคาใชจายท้ังหมด ซ่ึงไดรับจากการดําเนินงานจะถูกรวมไวในการ
คํานวณ NOPAT จะไมรวมรายการอ่ืนๆ ท่ีไมเก่ียวของกับการดําเนินงานปกติ (Operation) ท่ีไดปรับปรุงบัญชี 
แลว 
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 โครงสรางของเงินทุน คือ  สัดสวนของเงินทุนจากผูใหกูและเงินทุนจากผูถือหุน เพ่ือใชดําเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจ โดยหลักการนั้น โครงสรางเงินทุนท่ีควรนํามาใชในการคํานวณอัตราตนทุนของเงินกูขององคกรท่ี
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย จะคํานวณจากมูลคาตลาดของเงินกูและมูลคาตลาดของเงินกูและมูลคาตลาด
ของสวนของผูถือหุนแทนท่ีจะใชมูลคาทางบัญชีของเงินกูและสวนของผูถือหุนอยางไรก็ดี รัฐวิสาหกิจท่ีไมไดจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย อาจใชสัดสวนเงินกูตอสวนของผูถือหุนตามมูลคาทางบัญชี 

 บางรัฐวิสาหกิจอาจไมสามารถคํานวณสัดสวนเงินกูตอสวนของผูถือหุนตามมูลคาทางบัญชีดังกลาวได
ดวยเหตุท่ี สวนของผูถือหุนติดลบ ใหรัฐวิสาหกิจใชสัดสวนตามโครงสรางเงินทุนเปาหมายของรัฐวิสาหกิจใน
ระยะยาวในการคํานวณ ซ่ึงโดยท่ัวไป สคร. กําหนดใหสัดสวนหนี้สินตอทุนเปาหมายตามนโยบายการเงิน 
(Financial  Policies)  ของรัฐวิสาหกิจควรไมเกิน ๒ ตอ ๑ ท้ังนี้ รัฐวิสาหกิจท่ีสวนของผูถือหุนติดลบควรเรง
ดําเนินการปรับโครงสรางทางการเงินเพ่ือใหมีเสถียรภาพในอนาคต 
    

ตนทุนเงินทุน (Capital Charge) คือผลตอบแทนทางการเงินข้ึนต่ําท่ีผูลงทุนหรือเจาของทุนซ่ึงก็คือ 
ผูใหกูและผูถือหุนคาดหมายวาจะไดรับจากเงินลงทุนของตน โดยคํานวณอัตราผลตอบแทนข้ันต่ําท่ีเจาของเงินกู
และผูถือหุนตองการ ซ่ึงเรียกวา อัตราตนทุนเงินทุน (Cost of Capital หรือ WACC) คูณดวย เงินทุนท่ีใช 
(Invested Capital หรือ IC) ซ่ึงเปนเงินทุนท่ีลงไวเม่ือเริ่มตน อาจกลาวไดวา ตนทุนเงินทุนเปรียบไดเปน    
“คาเชาทางเศรษฐศาสตร (Economic Rent)” ซ่ึงองคกรตองจายใหกับผูลงทุน (หรือผูใหเชาสินทรัพย)     
โดยถือวาเปนตนทุนแบบหนึ่งเชนเดียวกับตนทุนอ่ืนๆ ในการดําเนินธุรกิจและตองหักลบตนทุนนี้ออกจาก     
ผลกําไรจาการดําเนินงาน เพ่ือใหมาซ่ึงผลกําไรท่ีแทจริงทางเศรษฐศาสตร  

   
 เงินทุน (Capital) คือ เกณฑทางเศรษฐศาสตรท่ีใชในการวัดจํานวนเงินท้ังหมดท่ีเจาของเงินกูและผู
ถือหุนลงทุนในการดําเนินงานของธุรกิจตั้งแตเริ่มตนประกอบกิจการ  อาจกลาวโดยงายวาเงินทุนคือเงินท่ีลงทุน
ในธุรกิจ  โดยสามารถคํานวณเงินทุนไดจากนําขอมูลบัญชีในงบแสดงฐานะทางการเงินมาปรับปรุงทาง
เศรษฐศาสตร  ซ่ึงทําได ๒ วิธี คือ คิดจากดานซายของงบแสดงฐานะทางการเงิน (สินทรัพย) โดยการรวม
เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ  สินทรัพยถาวรสุทธิ  สินทรัพยท่ีใชในการดําเนินงานอ่ืนๆ  และยอดกําไร/ขาดทุนสะสม
ซ่ึงเกิดจากรายการพิเศษและไมไดเกิดข้ึนประจํา หรืออีกวิธีหนึ่ง คือคิดจากดานขวาของงบแสดงฐานะทาง
การเงิน (หนี้สินและสวนของ ผูถือหุน) โดยรวมหนี้สินท่ีมีดอกเบี้ย สวนของผูถือหุน และรายการปรับปรุงตางๆ 
ท่ีมีผลกระทบตอเงินทุนในเชิงเศรษฐศาสตร 
 
 อัตราตนทุนเงินทุน (Cost of Capital) หรือ Weight Average Cost of Capital : WACC) คือ 
คาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของตนทุนเงินทุนของผูถือหุนและตนทุนเงินกู หลังหักภาษีเงินได ซ่ึงถวงน้ําหนักตาม
อัตราสวนทุนหรือเงินกูตอเงินทุนท้ังหมด หรืออัตราผลตอบแทนท่ีตองจายใหกับเจาของเงินทุน คือผลตอบแทน
ข้ันต่ําท่ีจะตองจายใหกับผูลงทุน เพ่ือชดเชยกับความเสี่ยงท่ีผูลงทุนไดรับจากการลงทุนท้ังในแบบเงินทุน
ประเภทหนี้และหุน อัตราตนทุนเงินทุนนี้จะนําไปคูณกับเงินทุนท่ีใช เพ่ีอคํานวณตนทุนเงินทุน หรืออาจกลาวได
วา อัตราตนทุนเงินทุน คือ คาเสียโอกาสของผูลงทุนสําหรับการเลือกท่ีจะไมลงทุนในองคกรอ่ืน ซ่ึงมีความเสี่ยง
เทากัน 
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๒) การจัดสรรตนทุนเพ่ือการบริหารตามหลักเศรษฐศาสตร 

 ในระบบ EVM การจัดสรรตนทุนเพ่ือการบริหารจะดําเนินการจัดสรรเฉพาะรายการตนทุนท่ีสามารถ

ระบุศูนย EVM ท่ีเปนท่ีมาของกิจกรรมไดอยางชัดเจนเทานั้น การจัดสรรตนทุนอาจทําไดโดยการคิดโอนตนทุน

ท้ังหมดของกิจกรรมจากศูนย EVM ท่ีชําระตนทุนดังกลาวไปยังศูนย EVM ท่ีเปนท่ีมาของกิจกรรมนั้น    

ตัวอยาง เชน คาใชจายการฝกอบรมเฉพาะดานท่ีเกิดท่ีฝายทรัพยากรบุคคลสวนกลาง เปนตน นอกจากนี้    

การจัดสรรตนทุนอาจทําไดโดยการโอนตนทุนตามสัดสวนของกิจกรรมท่ีศูนย EVM ท่ีเปนท่ีมาของตนทุนนั้น

ตามหลัก Activity-based-Costing ตัวอยางเชน คาเชาใชรถขนสงสวนกลาง คาเชาอาคารสํานักงานใหญ   

เปนตน โดยอาจติดตามปจจัยท่ีกําหนดสัดสวนกิจกรรมใหชัดเจน เชน จํานวนครั้ง-ระยะทาง หรือ พ้ืนท่ีท่ีใชใน

การทํากิจกรรมของแตละศูนย EVM 

 ท้ังนี้ การจัดสรรตนทุนตามหลัก Activity-based-Costing อยางครบถวนนั้น ตองการเวลาและ

ทรัพยากรขององคกรอยางมากมาย ขณะท่ีการจัดสรรตนทุนตามหลัก Activity-based-Costing นี้จะสราง

ประโยชนอยางยิ่งตอรัฐวิสาหกิจท่ีมีลักษณะบริการหรือใชคนจํานวนมาก เชน ภาคธนาคาร เปนตน โดยเฉพาะ

ในดานการกําหนดราคาในการใหบริการ ซ่ึงรัฐวิสาหกิจภาคการผลิตอาจไดรับประโยชนไมคุมคามากนัก 

 ดังนั้น ตนทุนบางรายการ เปนตนทุนสวนกลางท่ีไมสามารถกําหนดแหลงท่ีทําใหเกิดตนทุนไดอยาง

ชัดเจน เชน คาใชจ ายสํานักผูว าราชการ ก็ให คิดเปนตนทุนท่ีสวนกลางอยู ท่ี ศูนยสนับสนุน EVM                

และไมจําเปนตองจัดสรรใหแกศูนยจูงใจ EVM ใดๆ 

๓) การจัดทํางบ NOPAT และงบ Invested Capital ของศูนย EVM 

 การคํานวณผลงาน Economic Profit ของศูนย EVM ตางๆ จะดําเนินการไดโดยการแบงแยกรายได 

คาใชจาย และสินทรัพยของศูนย EVM ตางๆ ออกจากกัน ซ่ึงหมายถึงศูนย EVM ตางๆจะตองมีงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จและงบแสดงฐานะทางการเงินท่ีชัดเจนซ่ึงจะไดนํามาใชในการจัดทํางบ NOPAT และงบ Invested 

Capital ของแตละศูนย EVM และนํามาใชคํานวณผลงาน Economic Profit ของศูนย EVM ตางๆ 

 ในการดําเนินการนั้น จะเริ่มจากการแบงรายได คาใชจาย และสินทรัพยของศูนย EVM ตางๆ      

กอน โดยท่ีในงบกําไรขาดทุนควรมีรายไดท่ีครบถวนตามกิจกรรมของศูนย EVM นั้นๆ ท้ังจากภายนอกและ

ภายในองคกร งบกําไรขาดทุนควรมีคาใชจายท้ังทางตรงและจัดสรร มีงบแสดงฐานะทางการเงินซ่ึงมี

รายละเอียดดานสินทรัพยครบถวนและมีรายละเอียดของหนี้สินไมมีดอกเบี้ยตางๆเชน เจาหนี้การคา เปนตน 

จากนั้นใหดําเนินการปรับปรุงรายการทางบัญชีเพ่ือสรางรายงาน Economic Statement ขององคกรและศูนย 

EVM ตางๆ ไดอยางชัดเจน โดยอาจกําหนดใหมีบัญชี “ผลกระทบจากการปรับปรุงรายการทางบัญชี” ซ่ึงใชใน

กรณีท่ีไมสามารถทําใหภาพรวมเทากับภาพยอยตามศูนย EVM ได เชน รายการสินทรัพยระหวางกอสรางใน

รัฐวิสาหกิจท่ีศูนยจูงใจ EVM อาจมีอัตราตนทุนเงินทุนท่ีแตกตางกัน ทําใหในภาพรวมองคกร รายการสินทรัพย

ระหวางกอสรางอาจไมเทากับการรวมรายการสินทรัพยระหวางกอสรางของแตละศูนย EVM เขาดวยกัน 
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๔) แนวทางการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับองคกร 

 การสรางมูลคาเพ่ิม หรือการสรางคา EP ใหกับองคกร สามารถทําไดโดย ๓ วิธีหลัก โดยการเนนการ 
เพ่ิมรายได  ลดคาใชจาย  และการใชเงินทุนอยางมีประสิทธิภาพ  ดังนี้ 

 ๑. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (เพ่ิม  NOPAT ) โดยการเพ่ิมรายได และ/หรือ ลด
คาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงจะทําใหคา NOPAT เพ่ิมข้ึนได 

 

 

  EP = NOPAT – (Cost  of  Capital   ×   Invested  Capital) 

 ๒. การบริหารเงินทุนอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยลดเงินทุนหรือสินทรัพยท่ีไมจําเปน หรือไมได
ใชงาน ซ่ึงจะทําหา  Capital  ลดลงได 

 

             
             
  EP = NOPAT – (Cost  of  Capital   ×   Invested  Capital) 

 ๓. การขยายการเติบโตท่ีสรางกําไร โดยการสรางกําไรหรือ NOPAT ท่ีเพ่ิมข้ึนใหมากกวาตนทุน
เงินทุน (Capital  Charge) ท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงจะทําใหคา EP เพ่ิมข้ึน 

  

 

 

 EP = NOPAT – (Cost  of  Capital   ×   Invested  Capital) 

  ท้ังนี้ การดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจมิไดมุงเนนใหสรางคา EP ใหสูงสุด หากแตเปนการบริหารผลงาน
คา EP ใหเปนไปตามหรือดีกวาเปาหมายท่ีรัฐวิสาหกิจไดตั้งไวในแตละป เนื่องจากรัฐวิสาหกิจตองคํานึงถึงการ
ใหบริการในเชิงสังคมตามวัตถุประสงคของการจัดตั้งดวย 

 

๕) การวิเคราะหปจจัยขับเคล่ือนคา  EP  (Driver  Tree) 

 ปจจัยขับเคลื่อนคา EP (EP drivers) คือ ปจจัยท่ีสําคัญขององคกรท่ีเม่ือสามารถบริหารจัดการไดดี
แลว จะสงผลทําใหองคกรมีการสรางมูลคาท่ีเพ่ิมข้ึน 

ตัวอยางการวิเคราะห Driver Tree 
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บทท่ี ๔ 
 การประสานระบบ EVM  กับระบบ Balance Scorecard 

 
 ในปจจุบัน  ทุกองคกรท้ังในภาครัฐในภาคเอกชนลวนเผชิญกับความทาทายในรูปแบบดานตางๆ 
มากมายโดยท่ัวไป ระบบ EVM และระบบ Balanced Scorecard จะถูกนํามาใชเพ่ือเปนกลไกในการบริหาร
การจัดการเ พ่ือใหองคกรสามารถตอบสนองตอความทาทายและการเปลี่ยนแปลงไดอยางรัดกุม  
กระทรวงการคลังโดยสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) สงเสริมใหรัฐวิสาหกิจนําระบบ
บริหารจัดการท้ังสองนี้มาใชพัฒนาองคกรใหเกิดประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรยิ่งข้ึน  สามารถแขงขันไดใน
ระยะยาว  และสรางมูลคาเพ่ิมใหแกองคกรตอไป 
 
๑) แนวคิดและทฤษฎีดัชนีวัดความสําเร็จแบบสมดุล (Balanced Scorecard : BSC) 

BSC เปนระบบหรือกระบวนการในการบริหารชนิดหนึ่ ง ท่ีอาศัยการกําหนดตัวชี้ วัด                   
(Key Performance Indicators ; KPI) เปนกลไกสําคัญซ่ึงใชในดานการจัดการท่ีชวยในการนํากลยุทธไปสูการ
ปฏิบัติ (Strategic Impleme ntation) โดยอาศัยการวัดหรือประเมิน (Measurement) ท่ีจะชวยทําให
องคการเกิดความสอดคลองเปนอันหนึ่งอันเดียวกันและมุงเนนในสิ่งท่ีมีความสําคัญตอความสําเร็จขององคการ 
(Alignment and focused) การนําแนวคิดนี้ไปประยุกตใชกับองคการตาง ๆ ยอมมี วัตถุประสงคและ
สถานการณท่ีแตกตางกัน ดังนั้นองคการบางแหงจึงเลือกท่ีจะใช BSC เปนเพียงเครื่องมือในการประเมินผล   
แตองคการบางแหงจะใชเปนเครื่องมือในการกําหนดกลยุทธไปสูการปฏิบัติ ซ่ึงไมได มีกฎท่ีตายตัววา          
BSC สามารถนําไปใชไดเพียงอยางใด อยางหนึ่งเทานั้น 

ทฤษฎี Balanced Scorecard (BSC) เปนเครื่องมือการจัดการ ท่ีถูกคิดข้ึนมาโดย Robert Kaplan 
และ David Norton ตั้งแตทศวรรษท่ี 1990 ระยะเริ่มนั้น BSC จะใชเปนเครื่องมือในการประเมินผลองคกร
เปนหลักโดยใหมีการประเมินในหลายๆ  มิติหรือมุมมองมากข้ึนแทนท่ีจะวัดแคการเงิน แตตองวัดลูกคา     
ดานกระบวนการภายในสภาพแวดลอมภายนอกตอมาเม่ือแนวคิดเก่ียวกับ BSC ไดถูกนําไปใชในองคกรตางๆ 
มากข้ึนก็ไดมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาจากท่ีใชเปนเครื่องมือในการประเมินผลองคกรเปนหลักขยายไปสูการ
ใชเปนเครื่องมือชวยในการสื่อสารและถายทอดกลยุทธไปสูการปฏิบัติจากวิสัยทัศนและกลยุทธขององคกรไปสู
แผนท่ีทางกลยุทธ (Strategy Map) ไปสูการจัดทําตัวชี้วัดและเปาหมายท่ีองคกรจะตองบรรลุสูการจัดทํา
แผนปฏิบัติการและการจัดทํางบประมาณพรอมท้ังใชเปนเครื่องมือใหกับผูบริหารจะเรียนรูวากลยุทธและสิ่งท่ี
องคกรทํานั้นถูกตองหรือไม โดยมักจะทําอยูในรูปของ Key Performance Indicators หรือ KPI หรือดัชนี    
ชี้วัดผลการทํางาน 

ดัชนีวัดความสําเร็จแบบสมดุล(Balanced Scorecard : BSC) ตามท่ี Dr. Robert S. Kaplan 
และ  Dr. David Norton ไดใหความหมายไว คือเครื่องมือท่ีทําหนาท่ีเปลี่ยนพันธกิจ (Mission) และกลยุทธ 
(Strategy) เปนชุดของการวัดผลการปฏิบัติงานท่ีมีสวนชวยกําหนดกรอบของระบบการวัด และการบริหาร   
กลยุทธท่ีครอบคลุมประเด็นครบถวนตัวเลขท่ีไดจากการวัดจะทําหนา ท่ีวัดผลการปฏิบัติงานขององคการท่ี
ครอบคลุมดานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของไวครบถวน เชน ดานการเงิน ดานลูกคาดานกิจ การภายใน และดานการ
เรียนรูและการเติบโตขององคการแนวคิดพ้ืนฐานของดัชนีวัดความสําเร็จแบบสมดุล (BSC) Kaplan และ 
Norton ไดพัฒนา BSC ข้ึนมาเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการประเมินผลขององคกร ซ่ึงแนวคิดพ้ืนฐานของ BSC    
มีปจจัยวัดผลสําเร็จครอบคลุมมุมมอง (Perspectives) ๔ มิติ ไดแก 
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๑. มิติดานการเงิน (Financial Perspective)  เปนมุมมองท่ีจะตอบคําถามวา เพ่ือท่ีจะ
ประสบผลสําเร็จทางดานการเงิน องคกรจะตองเปนอยางไรในสายตาของผูถือหุนหรือเจาของ หรือ ผูถือหุน/
เจาของตองการใหองคกรประสบความสําเร็จทางดานการเงินอยางไร  เชน กําไรอาจเปนสิ่งท่ีผูถือหุนตองการ
มากท่ีสุด ดังนั้นกําไรจึงเปนตัววัดตัวหนึ่งในมุมมองทางดานการเงิน เปนตน 

๒. มิติดานลูกคา (Customer Perspective)  เปนมุมมองท่ีจะตอบคําถามท่ีวา เพ่ือจะ
บรรลุถึงเปาหมายของกิจการ องคกรจะตองเปนอยางไรในสายตาของลูกคา กลาวคือลูกคาตองการใหองคกร
เปนอยางไรในมุมมองของลูกคา เชน ลูกคาอาจตองการใหองคกรสามารถผลิตของท่ีมีคุณภาพ ดังนั้นคุณภาพ
สินคาก็จะเปนตัววัดตัวหนึ่งในมุมมองทางดานลูกคา เปนตน 

๓. มิติดานกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective)  เปนมุมมองท่ีจะตอบ
คําถามท่ีวา เพ่ือท่ีจะทําใหผูถือหุนและลูกคาเกิดความพอใจองคกรจะตองมีการจัดการภายในอยางไรคุณภาพ
(Quality), ระยะเวลาในการผลิตสินคาและบริหาร(Response Time), ตนทุน (Cost) และการแนะนํา
ผลิตภัณฑใหมออกสูตลาด (New Product Introduction)  

๔. มิติดานการเรียนรูและการพัฒนา (Learning and Growth Perspective)  เปน
มุมมองท่ีจะตอบคําถามท่ีวา องคกรจะตองมีการพัฒนาและปรับปรุงอยางไร เพ่ือท่ีจะบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว
อยางยั่งยืน  เชน ความพึงพอใจการทํางานของพนักงาน (Employee Satisfaction), ระบบขอมูลดาน
สารสนเทศ (Information System)   
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การจัดทําแผนปฏิบัติการ 

 เม่ือองคการไดแผนท่ีกลยุทธแลว  ก็ตองกําหนดสวนประกอบภายใตมุมมองแตละมุมมองซ่ึงไดแก  
วัตถุประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม เพ่ือใหผูท่ีนําแผนงานไปปฏิบัติเขาใจวา  
ตนเองมีสวนรวมในการทํางานตามแผนท่ีกลยุทธอยางไร  ดังแสดงในตารางนี้ 
 

ตัวอยาง  มุมมองดานการเรียนรูและการเติบโต 
 

วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด ขอมูล
พ้ืนฐาน 

เปาหมาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม 

การพัฒนาทักษะ
ของพนักงาน 

จํานวนวันในการ
อบรมตอคนตอป 

๕ วัน ๑๐ วัน จัดทําแผนอบรมพนักงานอยาง
ตอเนื่อง 

 
ภายใตมุมองแตละมิติ  ประกอบดวย 

๑. วัตถุประสงค (Objective) คือสิ่งท่ีองคการมุงหวังหรือตองการท่ีจะบรรลุในดานตาง ๆ 

๒. ตัวช้ีวัด (Measures หรือ KeyPerformance Indicators) คือ ตัวชี้วัดของวัตถุประสงค แตละ
ดานซ่ึงตัวชี้วัดเหลานี้จะเปนเครื่องมือท่ีใชในการวัดวาองคการบรรลุวัตถุประสงค ในแตละดานหรือไม 

๓. ขอมูลพ้ืนฐานในปจจุบัน (Beseline Data) คือ ขอมูลในปจจุบันของตัวชี้วัดแตละตัว 

๔. เปาหมาย (Target) คือ เปาหมายหรือตัวเลขท่ีองคการตองการจะบรรลุของตัวชี้วัด แตละดาน 

๕. แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม (Initiatives) ท่ีองคการจะตองทําเพ่ือ บรรลุเปาหมายท่ีกําหนด
ข้ึนโดยในข้ันนี้ยังไมใชแผนปฏิบัติการท่ีจะทํา เปนเพียงแผนงานโครงการหรือกิจกรรมเบื้องตนท่ีตองทําเพ่ือ
บรรลุเปาหมายท่ีตองการในทางปฏิบัติจะเพ่ิมชองขอมูลในปจจุบัน (Baseline Data) ของตัวชี้วัดแตละตัว
มุมมองท้ัง ๔ มิติ ตามท่ีกลาวถูกกําหนดข้ึนมาโดยอาศัยปรัชญาในการดําเนินธุรกิจท่ัว ๆ ไป ซ่ึงมุมมองท้ัง ๔  
ยังมีความ สัมพันธตอกันในเชิงเหตุและผล (Cause and effect) กลาวคือ การท่ีองคการจะมีกําไรไดตองมา
จากลูกคา ซ่ึงการจะหาลูกคาไดตองมีการดําเนินงานภายในท่ีดีและการจะดําเนินงานภายในใหไดดีตองมี
พนักงาน ท่ีมีทักษะความพรอมในการทํางานนอกเหนือจากมุมมองท้ัง ๔ มิติของดัชนีวัดความสําเร็จแบบสมดุล 
(BSC) จะมีความสัมพันธกันในเชิงเหตุและผลแลว วัตถุประสงคภายใตมุมมองแตละมิติ จะตองสอดคลองกับ
วิสัยทัศน และกลยุทธขององคการ BSC กําหนดตัวชี้วัดท่ีครอบคลุมทุกดานอยางสมดุล มิใชเนนเฉพาะดานใด
ดานหนึ่งการกําหนดตัวชี้วัดตองครอบคลุมทุกดานท่ีเก่ียวของกับการเติบโตและความสําเร็จขององคการแตละ
ดานท่ีกําหนดตัวชี้วัดนั้น จะตองใหเพียงพอตอการพัฒนาการเจริญเติบโตของดาน นั้น ๆ ดวย โดยจํานวน
ตัวชี้วัดไมจําเปนตองเทากันเสมอไป 

BSC มีจุดมุงหมายเพ่ือการแปลงกลยุทธสูการปฏิบัติ มิใชเพียงการกําหนดกลุมตัวชี้วัดเพียงอยางเดียว 
BSC จะอธิบาย ใหเห็นถึงเสนทางการนํากลุมตัวชี้วัดแตละดานไปสูการ ปฏิบัติ โดยใชท้ังวิธีบนลงลาง (Top-
down Approach) และวิธีลางข้ึนบน (Bottom-up Approach)  อนึ่ง  คําวาการแปลงกลยุทธสูการปฏิบัต ิ  
ก็คือ การแปลงจุดมุงหมายระดับสูงสุด ไดแกระดับวิสัยทัศน (Vision) ระดับพันธกิจ (Mission) และระดับ
แผนงาน (Program Goal) ลงสูภาคปฏิบัติซ่ึงไดแกระดับโครงการ (Project Purpose) นั่นเองการกําหนดดัชนี
ชี้วัดความสําเร็จแบบสมดุล (BSC) จึงเปนข้ันตอนหนึ่งในกระบวนการ  จัดทําแผนกลยุทธซ่ึงจะตองพิจารณา
ทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมรวมและจุดมุงหมายกลยุทธดานตาง ๆ แลวนําไปประกอบการกําหนดดัชนีชี้
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วัดความสําเร็จแบบสมดุล (BSC) ในมิติดานตาง ๆ ตลอดจน การกําหนดตัวชี้วัด (KPIs) ภายใต มิติดานตาง ๆ 
ของ BSC เพ่ือใหเกิดความสมดุลในการบริหารจัดการดานตาง ๆขององคการ 

จากกรอบแนวคิด ทฤษฎีดัชนีวัดความสําเร็จแบบสมดุล (Balanced Scorecard) จะเห็นวา 
Balanced Scorecard เปนเครื่องมือท่ีใชในการประเมินผลและใชเปนเครื่องมือในการกําหนดกลยุทธไปสูการ
ปฏิบัติ ซ่ึงโดยหลักการพ้ืนฐานของ Balanced Scorecard มีปจจัยวัดความสําเร็จ ครอบคลุม มุมมอง 
(Perspective ) ๔ มุมมองไดแก ดานการเงิน ดานลูกคา ดานกระบวนการภายใน ดานการเรียนรูและการพัฒนา 
ซ่ึงในแตละมุมมองจะตองมีความสัมพันธตอกัน ในเชิงเหตุ และผล (Cause and effect) ในการนํา Balanced 
Scorecard ไปประยุกตใชกับหนวยงานจะตองพิจารณากําหนดมุมมองของหนวยงานใหเหมาะสมกับพันธะกิจ
ของ หนวย และครอบคลุมดานตาง ๆอยางครบถวน ซ่ึงอาจ มากกวา ๔ มุมมองก็ได ท้ังนี้ข้ึนอยูกับ ลักษณะ 
งานของหนวยภายใตมุมมองแตละมุมมองจะตองกําหนดวัตถุประสงคตัวชี้วัด เปาหมายแผนงานโครงการหรือ
กิจกรรมท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนและยุทธศาสตรขององคการ 
 
๒) การประสานระบบ EVM กับระบบ BSC  

 การนําระบบ EVM กับระบบ Balanced Scorecard มาใชรวมกันจะทําใหเกิดประโยชนในการบริหาร
เพ่ือสรางผลงานท้ังในระยะสั้นและในระยะยาว  โดยมีการผลักดันใหเกิดการสรางมูลคาเพ่ิมในปจจุบันอยาง
เขมแข็งและผลักดันใหเกิดการสรางมูลคาเพ่ิมในอนาคตโดยการนํายุทธศาสตรสูการปฏิบัติอยางตอเนื่องชัดเจน 

 การผสานระบบ EVM กับระบบ Balanced Scorecard สามารถดําเนินการไดในสามสวน คือ  
๑) การเชื่อมโยงปจจัยผลักดัน Economic Profit กับมาตรวัดของ Balanced Scorecard ใน

ดานตางๆ  ท้ังในระดับองคกรและระดับหนวยงานหรือศูนย EVM  
๒) ตั้งเปาหมายของมาตรวัดตางๆ  ของ Balanced Scorecard โดยใชปจจัยผลักดัน 

Economic Profit เปนแกนในการกําหนดเปาหมายใหม่ันใจวา  หากองคกรบรรลุวัตถุประสงคของทุกมาตรวัด
ของ Balanced Scorecard ภาพรวมองคกรจะบรรลุเปาหมาย Economic Profit ท่ีไดตั้งไว  

๓) การเชื่อมโยงผลตอบแทนของผูบริหารและพนักงาน  ควรเชื่อมโยงผลตอบแทนกับ
ความสําเร็จท้ังในการบรรลุเปาหมาย Economic Profit ในระยะสั้นและเปาหมายของมาตรวัดตางๆ ของ 
Balanced Scorecard ซ่ึงสะทอนการสรางมูลคาในระยะยาว 

ตาราง: การนําคา EP มาเปนสวนหนึ่งของการวิเคราะหในระบบ BSC 
 

 
 

โครงการ ความ
สอดคลองกับ
แผนกลยุทธ 

ความเส่ียง ประโยชนทาง
สังคม 

คา EP หรือ 
Capital 
Charge 

โอกาสในการ
เติบโต 

โครงการ ๑ มาก คอนขางสูง สูง   
โครงการ ๒ ปานกลาง ต่ํา นอย   
โครงการ ๓ นอย ต่ํา นอย   
โครงการ ๔ นอย สูง คอนขางนอย   

 

การสรางมูลคาเพ่ิมใหกับองคกร 
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บทที่ ๕ 
การเชื่อมโยงระบบ EVM กับระบบการบริหารจัดการ อ.ส.พ. 

๑) การใช้ระบบ EVM ในกระบวนการบริหารจัดการหลัก 

 อ.ส.พ. สามารถประสานระบบ EVM เข้าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการองค์กรเพ่ือให้
เกิดการสร้างมูลค่าและค านึงถึงต้นทุนเงินทุนอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะต้นทุนส่วนของผู้ถือหุ้นโดยกระบวนการ
บริหารจัดการที่สามารถน าระบบ EVM เข้าไปช่วยในการวิเคราะห์ ตัดสินใจคือ 
 ๑. การวางแผนกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจ การก าหนดเป้าหมาย โดยการเลือกเป้าหมายการด าเนินงาน
ด้านการตลาด สินค้า กลุ่มลูกค้า ที่ให้ผลตอบแทนและมีการเติบโตสูงกว่าต้นทุนเงินทุน 
 ๒. การคัดเลือกโครงการลงทุน ตามแนวทางการเพ่ิมมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์โครงการลงทุนที่สร้าง
มูลค่าคือ โครงการที่ให้ผลตอบแทน (หลังปรับค่าความเสี่ยง) สูงกว่าต้นทุนเงินทุน 
 ๓. การบริหารผลงานอ่ืนๆ เช่นการก าหนดศูนย์ EVM ราคาถ่ายโอนและการจัดสรรต้นทุนภายใจ 
 ๔. การประเมินผลเป็นการน ามูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร์มาใช้เป็นเกณฑ์ในการวัดผลส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผน 
 ๕. ระบบการสร้างเศรษฐศาสตร์มาใช้เป็นเกณฑ์ในการวัดผลส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน 

๑.๑ การวางแผนกลยุทธ์ 
 การน าระบบบริหารจัดการมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนกลยุทธ์
และการจัดท าแผนธุรกิจและแผนงบประมาณของ อ.ส.พ. ทั้งนี้ เพ่ือให้กลยุทธ์และแผนธุรกิจของ อ.ส.พ. 
เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กรและผู้ถือหุ้น โดยตามหลักการของ EVM แล้ว   
การวางแผนกลยุทธ์ควรที่จะต้องท าทั้งผู้บริหารระดับสูงสุดลงไปยังพนักงานระดับปฏิบัติการในพนักงานระดับ
ปฏิบัติการขึ้นมาสู่ผู้บริหารการวางแผนกลยุทธ์ในระบบ EVM เป็นกลยุทธ์ที่เน้นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้องค์กร 
ซึ่งก็คือการสร้างก าไรทางเศรษฐกิจ (Economic Profit : EP) ขององค์กรให้สูงที่สุด กลยุทธ์ขององค์กรจึงเป็น
กลยุทธ์ที่เน้นการเพ่ิมรายได้ลดอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้และการใช้เงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

๑.๒ ขั้นตอนในการวางแผนกลยุทธ์ 
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ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์
เศรษฐศาสตร,์การ
จัดสรรทรัพยากรและ
เงินลงทุนและปัจจยั
ขับเคลื่อนโครงสรา้ง  
อัตราผลตอบแทนและ
ความเสีย่ง 

 

 การจัดแผนกลยุทธ์ที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าร่วมกันเพ่ือวางกลยุทธ์
และการวางกลยุทธ์และการจัดท าแผนงบประมาณให้กับองค์กรซึ่งวิธีการและขั้นตอนต่างๆ นั้นได้แสดงไว้ในรูป
ด้านล่าง 

ขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ์และการจัดท าแผนปรับปรุงประสิทธิภาพ 

๑. การวิเคราะห์ด้านกลยุทธ์     ๒. การพัฒนาแผนยุทธ์ 
 

 
 

  

 

 

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 
วิเคราะห์
ปัจจัย
ภายใน 
 

2. 
วิเคราะห์
ปัจจัย
ภายนอก 
 

3. ก าหนด
วิสัยทัศน์
และกล
ยุทธ์ 

4 .วิเคราะห์
ผลกระทบต่อ
มูลค่าองค์กร 

5. ก าหนด
เป้าหมาย
การสร้าง
มูลค่าเพิม่ 

6. ก าหนด
แผนงาน
สร้าง
มูลค่า 

7. ต่อรอง
เป้าหมาย
การสร้าง
มูลค่า 

อนุมัติกล
ยุทธ์ 
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ภาพแสดง : ขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ์และการจัดท างบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากแผนภาพขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ์และการจัดท างบประมาณที่ได้แสดงไว้ข้างต้นนั้นสามารถ
แบ่งข้ันตอนต่างๆ ได้เป็น ๔ ขั้นตอนหลังดังนี้ 

๑.๒.๑ การวิเคราะห์ด้านกลยุทธ์  ในการวิเคราะห์ด้านกลยุทธ์นั้น จะต้องมีการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
และภายนอกเพ่ือให้เข้าใจถึงสถานการณ์ของสภาพแวดล้อมของธุรกิจและอุตสาหกรรม และสภาวะขององค์กร 
เช่น สภาวะเศรษฐกิจ สภาวะของคู่แข่งในตลาด เทคโนโลยี จุดแข็ง และจุดอ่อนของ อ.ส.พ.ความพร้อมของ
บุคลากรความสามารถของผู้บริหารเป็นต้น ซึ้งเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยทั้งหมดนี้จะช่วยให้ อ.ส.พ.และผู้บริหาร
สามารถจัดท าล าดับความส าคัญและความเหมาะสมของกลยุทธ์ได้ง่ายขึ้น 

๑.๒.๒ การพัฒนาแผนกลยุทธ์ ในขั้นตอนการพัฒนาแผลกลยุทธ์นั้น จะน าผลการวิเคราะห์ด้านกล
ยุทธ์ข้างต้นมาพิจารณาเพื่อก าหนดวิสัยทัศน์ และพัฒนากลยุทธ์ที่เหมาะสมต่อ อ.ส.พ. ซึ่งกลยุทธ์ที่ถูกเลือกนั้น
จะถูกน ามาวิเคราะห์ค านวณหาผลกระทบต่อมูลค่าของ อ.ส.พ. พร้อมทั้งมีการตั้งเป้าหมายของการสร้างมูลค่า
ของกลยุทธ์ดังกล่าว  เพ่ือช่วยในการจัดท าแผนการด าเนินเพ่ือสร้างมูลค่าซึ่งควรจะท าการวิเคราะห์ผลกระทบ
ต่อ อ.ส.พ. ถ้ากลยุทธ์ดังกล่าวถูกมาด าเนินการเช่น พิจารณาผลกระทบต่อผลก าไรหรือขาดทุนของ อ.ส.พ.  
การดูผลกระทบต่อโครงสร้างอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง การดูผลกระทบและความเสี่ยง การดูแล
ผลกระทบต่อการจัดสรรทรัพยากรและเงินทุน เป็นตัน อย่างไรก็ตามการก าหนดเป้าหมายการสร้างมูลค่านั้น
สามารถท าได้ทั้งวิธีการ  Bottom-up และ Top-down เพ่ือให้ได้เป้าหมายที่มีความท้าทายไม่ยากหรือไม่ง่าย
เกินและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย หลังจากมีการก าหนดเป้าหมายที่เหมาะสมและ ฝ่ายบริหารจะอนุมัติกลยุทธ์
ดังกล่าว เพื่อน าไปใช้ใน อ.ส.พ. และก าหนดงบประมาณต่อไป 

๑.๒.๓ การจัดท างบประมาณระดับองค์กร ในการจัดท างบประมาณระดับองค์กรนั้นจะต้องมีความ
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์เพ่ือให้มีการจัดสรรเงินทุนและทรัพยากรได้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์และ

จัดสรร 

เงินทุนและ 

จัดท า 

งบประมาณ 

ระดบัองค์กร 

ต่อรอง 
งบประมาณ 

อนุมัติ 
ประมาณการ 

จัดท า 
งบประมาณ 
ระดับศูนย ์

จัดท า 
แผนการ 
เงินและ 
พัฒนา 
แผน 
ธุรกิจ 
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เป้าหมาย ขั้นตอนนี้จะมีการตั้งเป้าหมายต่อรองงบประมาณและจัดสรรเงินทุนขององค์กรได้อย่างเหมาะสม
และเป็นธรรม 

๑.๒.๔ การเปรียบเทียบผลการด าเนินงานระหว่าง อ.ส.พ. กับคู่เทียบ  การเปรียบเทียบค่า 
Economic Profit (EP) ก าไรเชิงเศรษฐศาสตร์และ/หรือ R (ROIC) ผลตอบแทนการลงทุนของ อ.ส.พ.        
กับคู่เทียบท าขึ้นเพ่ือเข้าใจถึงผลกระทบการสร้างมูลค่าเพ่ิมของ อ.ส.พ. เมื่อเทียบกับองค์กรในธุรกิจประเภท
เดียวกัน  การเปรียบนั้นเพื่อระบุว่า อ.ส.พ. มีโอกาสในการเพิ่มมูลค่าอย่างไรหรือมีรูปแบบธุรกิจใดมีความหมาย
เหมาะสมที่จะน า อ.ส.พ. เพื่อเพ่ิมมูลค่าของ อ.ส.พ. 

การเปรียบเทียบปัยจัยขับเคลื่อนค่า EP ระหว่าง อ.ส.พ. กับคู่เทียบ การวัดค่า EP/ROIC เพ่ือเทียบ
ผลงานระหว่าง อ.ส.พ. และคู่เทียบในอุตสาหกรรมจะท าให้ทราบถึงผลการด าเนินงาน โดยรวมของ อ.ส.พ. 
และคู่เทียบการวิเคราะห์ปัยจัยขับเคลื่อนค่า EP ยังสามารถช่วยในการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนในภาพรวมของ 
อ.ส.พ. การวิเคราะห์ปัยจัยขับเคลื่อนค่า EP ควรรวมถึงการวิเคราะห์ การขยายตัวของรายได้ จ านวนลูกค้า 
ราคาต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร เงินทุน 

การวิเคราะห์ความสามารถในการสร้างมูลค่าขององค์กรเทียบค่า EP ของ อ.ส.พ. กับเป้าหมายค่า EP 
และค่า EP ของปีที่ผ่านมาเป็นส่วนส าคัญเพ่ือให้ทราบว่ารัฐวิสาหกิจได้มีการสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ตามเป้าหมาย
และการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กรอย่างต่อเนื่องหรือไม่ โดยแหล่งที่มาของข้อมูลอาจถูกดึงมาจากระบบการ
ค านวณค่า  EP อ.ส.พ. 

นอกเหนือจาการวิเคราะห์ค่า EP ที่ผ่านมาของ อ.ส.พ. แล้ว อ.ส.พ. ควรมีการวิเคราะห์ปัยจัย
ขับเคลื่อนมูลค่าเชิงลึกของ อ.ส.พ. ในอดีตด้วย เพ่ือจัดส าคัญของการวางแผนยุทธศาสตร์ โดยช่วยให้         
ผู้บริหารสามารถก าหนดปัจจัยขับเคลื่อนที่ส าคัญต่อยุทธศาสตร์ 

๑.๒.๔.๑ การวิเคราะห์ปัจจัยเคลื่อนมีขั้นตอน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 : จัดท า EP Driver Model  ในการหาปัจจัยขับเคลื่อนค่า  EP ของ อ.ส.พ. 

นั้นจะต้องจ าแนกปัจจัยเคลื่อนด้านการเงินและการปฏิบัติการของธุรกิจลงเป็นกลุ่มเล็กๆ จนถึงระดับของการ
ตัดสินใจในระดับปฏิบัติการ หลังจากนั้นวิเคราะห์ปัจจัยเฉพาะใดที่มีผลกระทบต่อการประเมินในภาพรวม 

ขั้นตอนที่ 2: ทดสอบความอ่อนไหวของ Value Driver  หลังจากจัดท า EP Driver 
Model แล้ว อ.ส.พ. จะต้องพิจารณาว่าการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปัจจัยผลกระทบต่อมูลค่าโดยรวมของ อ.ส.พ. 
อย่างไร ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวจะน าไปสู่การค้นพบที่น่าสนใจที่สามารถเปลี่ยนล าดับการให้ความส าคัญของการ
บริหาร 

ขั้นตอนที่ 3: ทดสอบความควบคุมได้  หลังจากวิเคราะห์ความอ่อนไหวแล้วขึ้นตอนต่อไปที่
จะต้องวิเคราะห์ปัจจัยแต่ละตัว เพ่ือหาว่าปัจจัยใดที่ผู้บริหารสามารถควบคุมได้และในการวิเคราะห์ปัจจัยยับ
เคลื่อนนี้ผู้บริหารอาจจะต้องทุ่มเทเวลาและอาจต้องใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถหาได้ง่ายๆ รวมทั้งต้องจัดท าข้อมูล
เกี่ยวกบัความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกับธุรกิจ 

 
 
 
 



 
 

คู่มือการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร์ อ.ส.พ. ฉบับปรับปรุงประจ าปี ๒๕๕๘  ๒๔ 
 

๒) การประยุกต์ใช้ระบบ EVM สร้างการวิเคราะห์โครงการลงทุน 
การวิเคราะห์โครงการลงทุนมีความส าคัญอย่างยิ่งในการตัดสินใจของผู้บริหาร ส่วนนโยบายและแผน

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ อ.ส.พ. การจัดสรรเงินลงทุนและทรัพยากรที่จะต้องใช้ในการด าเนินโครงการ
ต่างๆ เพ่ือที่จะลงทุนในปัจจุบันหรือเพ่ือที่จะวางแผนการลงทุนระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิด
ผลตอบแทนที่ดีที่สุดต่อ อ.ส.พ. และถือหุ้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคตทั้งนี้ในการลงทุนหนึ่งมีโครงการลงทุน
จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆ ที่มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์พร้อมทั้งสร้างมูลค่าให้กับ อ.ส.พ. และอยู่
ภายใต้ข้อก าจัดและความเสี่ยงที่เหมาะสม  

๒.๑ กรอบวงเงินการวิเคราะห์โครงการลงทุน ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
 การวิเคราะห์โครงการลงทุนของ อ.ส.พ. ก าหนดให้โครงการทีม่ีมูลค่าลงทุนสูงกว่า ๑๐ ล้านบาท ต้อง

ด าเนินการวิเคราะห์โครงการลงทุน  โดยแหล่งที่มาของเงินลงทุนเป็นทั้งที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณและโครงการ
ที่ใช้เงินรายได้ในการด าเนินงาน 

๒.๒ การใช้หลักการของระบบ EVM เพื่อวิเคราะห์การลงทุน 
การวิเคราะห์โครงการลงทุนของ อ.ส.พ. จะช่วยให้ อ.ส.พ. ตัดสินใจว่าควรจะลงทุนในการรายการ

ลงทุนดังกล่าวหรือไม่ โดยรัฐวิสาหกิจต้องวิเคราะห์ค่า EP,NPV,IRR หรือตัวชี้วัดตัวอ่ืนๆ ในการวิเคราะห์ผลลัพธ์
ทางด้านการเงิน รวมทั้งจะต้องพิจารณาปัจจัยด้านอื่นๆ ด้วย เช่น ประโยชน์ต่อสังคม เป็นต้น 

๒.๓ ขั้นตอนวิเคราะห์โครงการลงทุนและการค านวณค่า EP มี ๔ ขั้นตอน ดังนี้ 
๒.๓.๑. การวางแผนและกลั่นกรองก่อนการลงทุน (Pre-Investment Planning)  ในขั้นนี้จะมี

การศึกษาลักษณะและประเภทของโครงการลงทุน จะมีการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์และเชื่อมโยงแผนการลงทุนใน
โครงการกับแผนกลยุทธ์ที่วางได้โดยมุ่งเน้นให้เกิดความเข้าใจในเป้าหมายการลงทุนอย่างชัดเจน 

 ความเหมาะสมเชิงกลยุทธ์ ข้อได้เปรียบเชิงแข่งขัน ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ตามความเหมาะสมในเบื้องต้น
ที่ยังไม่ได้มีการวิเคราะห์ผลกระทบทางการเงินในเชิงลึก โดยโครงการที่ผ่านตรวจสอบและกลั่นกรองขั้นแรกนี้
เท่านั้นที่จะได้รับการวิเคราะห์อย่างละเอียดยิ่งขึ้นในระยะต่อไป  

๒.๓.๒ การวิเคราะห์การลงทุน (Investment Analysis)  เมื่อผ่านขั้นตอนกลั่นกรองในข้อ ๑ แล้ว
ในขั้นนี้จะมีการวิเคราะห์โครงการลงทุน โดยใช้ปัจจัยและทฤษฎีการวิเคราะห์การลงทุนทางการเงินอย่าง
ละเอียด ซึ่ง อ.ส.พ. สามารถใช้ปัจจัยทางการเงินดังกล่าวมาวิเคราะห์ว่าจะเลือกลงทุนในโครงการลงทุนใดที่
สร้างมูลค่าให้กับ อ.ส.พ. และช่วยในการจัดล าดับความส าคัญของแต่ละการลงทุนว่าควรมีแผนการลงทุนใน
ระดบัองค์กรอย่างไรในอนาคต 

ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การลงทุน 
๑. เงินลงทุนเริ่มต้นสุทธิ ( Net  Initial  Investment) 

โดยปกติในส่วนของเงินลงทุนเริ่มต้นนั้นจะเป็นรายการเงินสดที่จ่าย เพ่ือให้โครงการที่
ลงทุนพร้อมและสามารถที่จะด าเนินการได้ ณ วันลงทุนวันแรก แต่จะมีความแตกต่างเล็กน้อยในรายละเอียด
ของการลงทุนทั้ง ๒ ประเภทดังนี้ 

ประเภทที่ ๑ เงินลงทุนเริ่มต้นสุทธิส าหรับโครงการใหม่  หมายถึง  เงินสดที่ต้องจ่าย
ทั้งหมดเพ่ือให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์หรือโครงการใหม่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ ณ วันลงทุน 

ประเภทที่ ๒ เงินลงทุนเริ่มต้นสุทธิส าหรับการลงทุนเพิ่มเพ่ือทดแทนบางส่วนหรือทั้งหมด
นั้นต้องค านึงถีงกระแสเงินสดรับและจ่ายส่วนที่เพ่ิมหรือลดจากการทดแทน 
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๒. การคาดการณ์กระแสเงินสดรับและเงินสดจ่ายเพิ่ม (Forecasting  Incremental  
Cashflow) 

ทั้งนี้การคาดการณ์กระแสเงินสดรับและจ่ายเพ่ิมจะขึ้นกับการตั้งสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงานซึ่งแต่ละโครงการจะมีการพิจารณาปัจจัยขับเคลื่อนทางด้านค่าใช้จ่ายและรายได้ที่เกี่ยวข้องใน
การค านวณก าไรขาดทุนสุทธิที่เพ่ิมขึ้นในแต่ละปี เช่น ในการลงทุนของก่อสร้างโรงงานใหม่ ในส่วนของรายได้
จะต้องค านึงถึงปริมาณการผลิต – จ าหน่าย การรับซื้อ ขบวนการผลิต แหล่งผลิต วัตถุในการผลิต เป็นต้น 

๓. การค านวณอัตราต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของเงินทุน (WACC 
Computation) 

เนื่องจากโครงการลงทุนของ อ.ส.พ. เป็นโครงการลงทุน เพ่ือใช้ส าหรับการด าเนินธุรกิจ
หลักขององค์กร และการด าเนินงานของศูนย์  EVM  อีกท้ังยังไม่อยู่ในรูปแบบของ  Projecto  Finance ดังนั้น
ควรใช้ค่า  WACC  เช่นเดียวกันทั้งองค์กร ซึ่งค่า WACC  นี้จะถูกน ามาใช้ในการค านวณหามูลค่าปัจจุบันของ
โครงการลงทุนต่าง ๆ ของ อ.ส.พ. ต่อไป 

๔. การวิเคราะห์ทางการเงินของแต่ละโครงการโดยค านวณจากตัวชี้วัดทางการเงิน 
การวิเคราะห์การลงทุนของแต่ละโครงการควรจะมีการค านึงถึงตัวชี้วัดทางการเงินต่าง ๆ 

เช่น วิธีระยะเวลาคืนทุน วิธีอัตราผลตอบแทนของโครงการ วิธีมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้
รัฐวิสาหกิจสามารถพิจารณาในการจัดสรรเงินลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและลงทุนในโครงการที่สามารถให้
ผลตอบแทนที่ดีท่ีสุดต่อองค์กรและต่อผู้ถือหุ้น 

๔.๑ การวิเคราะห์ทางการเงินของแต่ละโครงการ 
วิธีที่ ๑. มูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ในปัจจุบัน 

วิธีนี้เป็นวิธีที่คิดก าไรขาดทุนเชิงเศรษฐศาสตร์ที่ก าไรขาดทุนสุทธิจากการด าเนินการเกินจากเงินทุน 
สามารถค านวณได้ดังสมการดังนี้ 
            
            
            
  โดยท่ี 
            
            
            
            
 หลักการตัดสินใจ   คือ   เลือกโครงการลงทุนที่ให้ค่า   EP  เป็นบวกที่สูงสุดและมีการสร้างค่า  EP  ที่
เป็นบวกได้เร็วกว่าวิธีนี้ให้ผลลัพธ์ที่เท่ากับ  NPV  แต่วิธีนี้จะแตกต่างกับ NPV โดยวิธีนี้ช่วยในผู้บริหารสามารถ
หามูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ที่เพ่ิมขึ้นจากการลงทุนในแต่ละปี โดยสามารถน าค่า  EP  ที่ได้จากค่า EP          
ขององค์กรหรือศูนย์  EVM  ได้ซึ่งจะช่วยให้ อ.ส.พ. ตั้งเป้าหมายของผลการด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง       
และเป็นธรรมต่อไป 

PV (EP)           =         
  

(   )
  +  

  

(   )
 +…+ 

  

(   )
 

EP    =    ก ำไรขำดทุนสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน  (NOPAT) – ตน้ทุนเงินทุน (Capital  Charge) 

 (Capital  Charge)  =  เงินทุน  (Invested  Capital)  × WACC 
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แนวทางในการประมาณการค่า EP ของโครงการ  ในการคาดการณ์ค่า EP ส าหรับแต่ละปีของ
โครงการนั้นโดยปกติรายได้ ค่าใช้จ่ายหรือเงินทุนจะเป็นตัวเลขที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานโดยตรงและจะไม่มี
รายการปรับปรุงเพ่ือค านวณค่า EP ซึ่งจะแตกต่างกับการค านวณค่า EP ขององค์กร ซึ่งจะมีรายการต่าง ๆ    
ซึ่งอาจจะไม่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานที่ต้องปรับปรุงออก 

การประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่าย หรือก าไรขาดทุน  โดยปกติจะท าการประมาณการเฉพาะตัว
เลขที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานเท่านั้น จะไม่มีการประมาณการรายการพิเศษต่าง ๆ ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น       
เช่น ก าไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น หรือ ภาษีที่ใช้โดยปกติก็จะใช้อัตราภาษีขององค์กร             
ซึ่งจะเท่ากับภาษีทางเศรษฐศาสตร์ 

การประมาณการเงินลงทุน  ก็จะเท่ากับเงินลงทุนที่ใช้ในโครงการ โดยไม่ได้มีการประมาณการ
รายการต่าง ๆ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ หรือรายการปรับปรุง เช่น ส่วนเกินทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน 
การประเมินมูลค่าสินทรัพย์ใหม่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยหรือรายการอ่ืน ๆ  

 
วิธีที่ ๒. ระยะเวลาคืนทุน (Payback  Period  Method  :  PB) 
วิธีนี้จะเป็นการค านวณหาระยะเวลาที่คุ้มทุนของโครงการลงทุน ซึ่งสามารถค านวณได้ ดังนี้ 
  ระยะเวลาคืนทุน (ปี)   =   ระยะเวลาที่กระแสเงินสดรับสุทธิสะสมเท่ากับเงิน 
  ลงทุนสุทธิหรือกระแสเงินสดจ่าย  ณ  วันเริ่มโครงการ      
       
 หลักการตัดสินใจ  คือ  เลือกโครงการลงทุนที่คืนทุนเร็วที่สุด การประเมินการลงทุน โดยวิธีนี้เป็น
วิธีการประเมินโครงการลงทุนเพ่ือวิเคราะห์ว่าการลงทุนนั้นต้องใช้เวลากี่ปีที่จะคืนทุน เป็นการดูความเสี่ยงและ
สภาพคล่องในการลงทุน แต่วิธีนี้จะไม่ค านึงถึงค่าของเงินตามเวลาและกระแสเงินสดรับหลังจากปีที่คืนทุน 
ตัวอย่าง  หากใช้เงินลงทุนเริ่มต้นมูลค่า ๑ ล้านบาท และมีกระแสเงินสดรับสุทธิ ๒๐๐,๐๐๐  บาท  
ต่อปีทุก ๆ ปี จะสามารถคิดระยะเวลาคืนทุนของโครงการดังกล่าวนี้ได้ดังนี้คือ 
  ๒๐๐,๐๐๐ บาท  ×  payback  period  =   ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
   ดังนั้นจะได้    payback   period  ที่  ๕  ปี 
 
วิธีที่ ๓. ระยะเวลาคืนทุนคิดลด  (Discounted  Payback  Period) 
 วิธีนี้มีการค านวณท่ีคล้ายกับวิธีระยะเวลาคืนทุน โดยหลักการตัดสินใจเลือกโครงการลงทุนที่คืนทุนเร็ว
ที่สุด และวิธีนี้จะแก้จุดด้อยของวิธีระยะเวลาคืนทุน โดยการค านวณหามูลค่าปัจจุบันของการแสเงินสดสุทธิใน
แต่ละปี และใช้สมการวิธีระยะเวลาคืนทุนมาค านวณหาระยะเวลาที่คุ้มทุนของโครงการที่ค านึงถึงค่าของเงิน
ตามเวลาซึ่งระยะเวลาที่คิดจากวิธีนี้จะมีค่ามากกว่าระยะเวลาที่คิดจากวิธีระยะเวลาคืนทุน. 
 แต่วิธีนี้มีข้อด้อย  คือ  ไม่ค านึงถึงกระแสเงินสดรับหลังจากปีท่ีคืนทุน และมีความเอนเอียงต่อโครงการ
ลงทุนที่มีระยะการลงทุนยาวในการที่เห็นผลการด าเนินงาน  เช่น การลงทุนใน  R&D  เป็นต้น 
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วิธีที่ ๔. มูลค่าปัจจุบันสุทธิ  (Net  Percent  Value  Method  :  NPV) 
 วิธีนี้เป็นการค านวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับหรือกระแสเงินสดจ่ายสุทธิตลอดโครงการ
ลงทุน โดยใช้อัตราต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของเงินทุน (WACC)  ในการคิดมูลค่าปัจจุบัน 
หลักการตัดสินใจ   คือ  เลือกโครงการลงทุนที่ให้ค่า  NPV  เป็นบวกท่ีสูงสุด 
 ข้อดีของวิธีนี้   คือ  สามารถใช้ประเมินมูลค่าปัจจุบันที่เพ่ิมขึ้นจากเงินลงทุนเริ่มต้นสุทธิได้ โดยสะดวก
เพราะค่า  NPV  ที่ได้เป็นมูลค่าปัจจุบันในรูปตัวเงิน 
 ข้อเสียของวิธีนี้  คือ  ไม่สามารถท าการเปรียบเทียบระหว่างแต่ละโครงการลงทุนเพราะเงินลงทุน
เริ่มต้นสุทธิ  ในแต่ละโครงการมีมูลค่าไม่เท่ากัน 

           
           
           
   
  โดยที่ r   =   WACC 
   r   =    อายุของโครงการลงทุน (ปี) 
             FCF = กระแสเงินสดสุทธิ (บาท) 

วิธีที่ ๕. อัตราผลตอบแทนของโครงการ  (Internal  Rate  of  Return  Method  :  IRR) 
 เป็นการค านวณหาอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของโครงการลงทุนหรืออัตราผลตอบแทนที่ท าให้มูลค่า
ปัจจุบันของกระแสเงินสดรับเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่าย ซึ่ งหมายถึงมูลค่าปัจจุบันสุทธิมีค่า
เท่ากับศูนย์ โดยที่ผลลัพธ์ที่ได้จะมีหน่วยเปอร์เซ็นต์ซึ่งสามารถค านวณได้ ดังนี้ 
 

 

   
  โดยที่ IRR    = อัตราผลตอบแทนของโครงการ 
   T       = อายุของโครงการลงทุน (ปี) 
   FCF    = กระแสเงินสดลงทุน  
 หลักการตัดสินใจ  คือ  เลือกโครงการลงทุนที่ให้ค่า  IRR  สงูสุดและมากกว่าค่า  WACC 
 ข้อดีของวิธีนี้    คือ   สามารถใช้เปรียบเทียบโครงการลงทุนได้โดยง่าย เพราะอัตราอย่ างง่ายที่ได้คิด
รวมถึงเงินทุนเริ่มต้นสุทธิ  
 ข้อเสียวิธีนี้  คือ  จะไม่สามารถให้ค่าอัตราที่ถูกต้องได้ ถ้ามีการกลับเครื่องหมายของกระแสเงินสดสุทธิ
ระหว่างปีในช่วงอายุของโครงการ อีกทั้งวิธีนี้ยังไม่สามารถที่จะบอกมูลค่าที่เพ่ิมขึ้นจากโครงการลงทุนและไม่
สามารถใช้ติดตามวัดผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับที่วางแผนไว้ 
 
 

NPV  =  Net   Initial  Investment   +  
   

(   )
  +  

   

(   )
 +…+ 

   

(   )
 

NPV  = 0 = Net   Initial  Investment   +  
   

(     )
  +  

   

(     )
 +…+ 

   

(     )
 



 
 

คู่มือการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร์ อ.ส.พ. ฉบับปรับปรุงประจ าปี ๒๕๕๘  ๒๘ 
 

ตาราง : สรุป ข้อดี และข้อเสีย ของการวิเคราะห์ทางการเงินของโครงการตามวิธีต่างๆ 
 
ตัวช้ีวัด 

 
ข้อดี 

 
ข้อจ ากัด 

NPV      - อยู่ในรูปของค่าสมบูรณ์
แสดงมูลค่าส่วนต่าง ๆ ได้ชัด-
เจน 
     - เหมาะสมส าหรับประ -
กอบการพิจารณาแนวทางการ
จัดหาเงินทุนและความต้องการ
เงินทุน 

     - ไม่สะท้อนการสร้างมูลค่าในแต่
ละช่วงเวลา 
     - NPV และ IRR อาจสะท้อนผลที่
มีความขัดแย้งกัน 
     - ไม่สามารถใช้ในการติดตามผล
การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ 

PV (EP)      - สามารถใช้พิจารณาโครง-
การก่อนและหลังการลงทุน 
ดังนั้นจึงสามารถใช้ในการติด-
ตามผลการด าเนินงานตามแผน
ที่ก าหนดไว้ได ้ 

     -อยู่ในรูปของค่าสัมบูรณ์  และ
มูลค่าต่างได้อย่างชัดเจน 
     -ต้ อ ง ก า ห น ด ส ม มุ ติ ฐ า น
ประกอบการค านวณและมีขึ้นตอน
การค านวณมา 

IRR      - ง่ายต่อการท าความเข้าใจ  
     -การค านวณไม่ซับซ้อน  ไม่
ต้ อ งการท า กา รค านวณค่ า 
WACC 

     - NPV และ IRR อาจสะท้อนผลที่
มีความขัดแย้งกัน 
     - ไม่สามารถน าค่า  IRR แต่ละ
โครงการมาบวกกันได้ 
     - ไม่สามารถใช้ในการติดตามผล
การด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ 

Payback Period      - การค านวณไมซ่ับซ้อน      - ไม่สะท้อนภาพโครงการหลัง
ระยะเวลาคืนทุน 
     - ไม่สามารถเปรียบเทียบโครงการ
ที่มีระยะเวลาคืนทุนต่างกัน 
     - ไม่ค านึงถึงความเสี่ยงและมูลค่า
ของเงินตามเวลา 

 
จากตัวชี้วัดที่กล่าวมาท้ังหมดการวิเคราะห์โครงการลงทุนนั้นถ้าจะต้องท าการเปรียบเทียบ

ระหว่างโครงการนั้นควรวิเคราะห์ตัวชี้วัดทางการเงินหลาย ๆ ตัวควบคู่กันไปและไม่ควรท าเฉพาะตัวใดตัวหนึ่ง
เนื่องจากแต่ละตัวชี้วัดต่างมีข้อดีและข้อเสียต่าง ๆ กันดังแสดงในด้านล่าง เช่น การใช้ค่า PV (EP) หรือค่า NPV 
ควบคู่กับ Payback Period ที่ต่ ากว่าจะมีความเสี่ยงน้อยและอาจจะน่าลงทุนมากกว่า 

 
๕. การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk & Sensitivity  Analysis) 

                      ในการลงทุนของแต่ละโครงการ โดยเฉพาะการลงทุนที่มีมูลค่าการลงทุนที่สูงและมี
ผลกระทบต่อกระแสเงินสดรับและเงินสดจ่ายของ อ.ส.พ. สูง ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต เช่น การจัดซื้อ
เครื่องจักรใหม่การจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่ เป็นต้น  ปัจจัยความเสี่ยงที่ส่งผลต่อมูลค่าผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์
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ในโครงการเหล่านี้ควรจะถูกพิจารณาอย่างรอบคอบ เนื่องจากการลงทุนในแต่ละโครงการจะส่งผลความเสี่ยง
ขององค์กร  ดังนั้น ในการวิเคราะห์โครงการลงทุนควรมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง ผู้บริหารจ าเป็นต้องวิเคราะห์
ความเสี่ยงของโครงการอย่างละเอียดของแต่ละปัจจัยขับเคลื่อนต่อค่า PV (EP) หรือค่า NPV โดยควรจะใช้วิธีที่
ให้ผลที่มีความแม่นย า เพ่ือที่จะแสดงให้เห็นถึงความน่าจะเป็นของโครงการนั้น ๆ ว่าจะมีโอกาสที่ค่า PV (EP) 
เป็นบวกมากเท่าใด 

๕.๑ การก าหนดปัจจัยความเสี่ยงและสมมุติฐานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน 
                      ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงควรมีการก าหนดปัจจัยขับเคลื่อนที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการ
ลงทุนที่จะมีผลต่อความเสี่ยงของโครงการและสมมุติฐานที่เหมาะสมกับปัจจัยนั้น ๆ เพ่ือที่จะช่วยให้ผู้บริหารได้
เห็นถึงความส าคัญของปัจจัยนั้นต่อค่า PV (EP) ของโครงการนั้น ๆ เช่น ในโครงการเปิดช่องทางการขายใหม่ 
ปัจจัยขับเคลื่อนที่ทางองค์กรควรจะศึกษาที่เกี่ยวข้องโครงการนั้น ๆ ได้แต่ ราคาของแต่ละช่องทางการขาย 
จ านวนลูกค้าค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน เป็นต้น ในการตั้งสมมุติฐานของแต่ละปัจจัยนั้นควรจะอ้างอิงจาก
ข้อมูลในอดีตและควรจะค านึงถึงแนวโน้มที่จะเกิดข้ึนในอนาคตเพ่ือที่จะก าหนดค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด และค่ากลาง 
โดยปกติแล้วในการค านวณจะมีการใช้ข้อมูลในอดีตประมาณ ๕ ปีย้อนหลัง เพ่ือที่จะสามารถเห็นวงจรของ
ปัจจัยนั้น ๆ และเพ่ือที่จะน ามาใช้ในการวิเคราะห์ได้อย่างแม่นย าขึ้น เช่น การน าข้อมูลราคาขายจากอดีต ๕ ปี 
มาวิเคราะห์หาค่ากลาง ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด และคิดว่าแนวโน้มของราคาขายน่าจะสูงขึ้นในอนาคต เพ่ือที่จะ
น ามาใช้คาดการณ์แนวโน้มของเราคาต่อไป 

๕.๒ เครื่องมือหรือเทคนิคที่ช่วยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง ตัวอย่างเช่น 
๕.๒.๑ การวิเคราะห์ความไวของปัจจัย ( Sensitivity Analysis) 

วิธีค านวณการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยขับเคลื่อน ๑% หรือ ๑ หน่วย ที่จะส่งผลต่อการเพ่ิมขึ้นหรือ
ลดลงของ PV (EP) ของโครงการอย่างไร เช่นเดียวที่ได้อธิบายไว้ในส่วนก่อนหน้านี้ตัวอย่างเช่น ราคาขาย
เปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น ๑% จะส่งผลให้ค่า PV (EP) ของโครงการลงทุนเพ่ิมขึ้น ๒๓๐ ล้านบาท เป็นต้น การ
วิเคราะห์ความไวสามารถท าได้จาก EP Driver หรือ Financial Model โดยการเปลี่ยนแปลงค่าสมมุติฐานที่ใช้
การค านวณ 

๕.๒.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงแบบ Scenario Analysis 
 วิธีนี้มีความคล้ายกับการค านวณความเสี่ยงแบบ Sensitivity Analysis แต่แทนที่จะวิเคราะห์ทีละ
ปัจจัย แต่ Scenario Analysis จะวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนหลายๆ ปัจจัยไปพร้อมๆ กัน  ซึ่งจะแบ่งปัจจัย
ทั้งหมดส าหรับกรณีท่ีดีและแย่ที่สุดที่สามารถจะเกิดขึ้นได้  เพ่ือที่จะมาค านวณหาค่าความเสี่ยงที่น่าจะท าให้ค่า 
EP เปลี่ยนแปลงไปสถานการณ์ เช่น การปรับเปลี่ยนยอดขาย ราคา ค่าใช้จ่าย ด้านบุคลากร และค่าใช้จ่ายด้าน
การซ่อมบ ารุง เป็นต้น  ซึ่งการท า Scenario Analysis นี้จะท าให้ อ.ส.พ. สามารถก าหนดช่วงของค่า EP ที่
ครอบคลุมด้วยตัวแปรที่คาดหวังไว้เพื่อวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดขึ้นของแต่ละสถานการณ์ต่อไป 
 

๒.๒.๓ ด าเนินการตามแผนการลงทุน (Execution)  หลังจากเลือกโครงการลงทุน ทาง อ.ส.พ. จะมี
การจัดตั้งทีมงานที่จะน ามาด าเนินโครงการทั้งนี้เพ่ือที่จะก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของทีมงานที่เกี่ยวข้อง
ให้ชัดเจน ซึ่งทีมงานจะช่วยให้การด าเนินงานของโครงการลงทุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ในระหว่างการ
ด าเนินงานนั้น ทีมงานนี้จะเป็นผู้ติดตามความคืบหน้าของโครงการลงทุนว่าโครงการที่ด าเนินไปได้ผลคืบหน้า
เพียงใด มีการใช้ทรัพยากรหรือค่าใช้จ่ายมากน้อยเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับแผนด าเนินการที่ก าหนดไว้ก่อน
การด าเนินงานตลอดจนตรวจสอบมูลค่าเงินในปัจจุบัน ในขณะนั้นและในอนาคตของการลงทุนจะเป็นอย่างไร 
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ข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจได้ว่าควรท าอย่างไรกับการลงทุนนี้จะลงทุนต่อไป จะยุติหรือจะใช้
ทางเลือกอ่ืนเพื่อความเหมาะสม 

 
๒.๒.๔ ติดตามและประเมินผลการลงทุน (Monitoring)  เพ่ือจะให้ความมั่นใจว่าโครงการลงทุนที่

ด าเนินงานไปนั้นจะเป็นไปตามตารางก าหนดการและให้การด าเนินงานที่คาดการณ์ ทาง อ.ส.พ. ควรจะมีการ
ประเมินและติดตามผลการด าเนินงานของการลงทุนในโครงการ โดยตรวจสอบว่าโครงการได้บรรลุถึงเป้าหมาย
ทั้งด้านการด าเนินงานและด้านด้านการเงินหรือไม่อย่างไร และน าผลการด าเนินงานที่ได้รับจาการลงทุนนั้นไป
ใช้ เพ่ือปรับปรุงขั้นตอนในการตัดสินใจการลงทุนโดยรวมในอนาคต ในการติดตามผลดังกล่าว อ.ส.พ. ควรจะมี
ข้อมูลตัวชี้วัดที่เหมาะสมมาช่วยในการวัดผลการด าเนินว่าได้เป็นไปตามก าหนดและเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้
ในด้านอ่ืนๆ 

 
๓) แนวทางการวิเคราะห์ประโยชน์เชิงสังคม (Social Benefit) 

แนวทาง/หลักการในการจัดท า Transfer Pricing และ Allocate Cost เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ถึง
ประโยชน์เชิงสังคม (Social Benefit) และเชิงพาณิชย์ (NOPAT) ที่คณะท างานได้ร่วมกันจัดท า โดยมี
สาระส าคัญ ดังนี้ 

๓.๑ แนวคิดในการวิเคราะห์ประโยชน์เชิงสังคม ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้จัดท า Driver Tree 
แสดงถึงผังแนวทางการค านวณมูลค่าเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ของ อ.ส.พ. ซึ่งมูลค่าเชิงพาณิชย์ ได้มีการจัดท า
และพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2555 และการตีมูลค่าเชิงสังคม (Social Benefits) ได้ก าหนดออกเป็น 3 
ประเด็นหลัก ดังนี้ 

๓.๑.๑ ด้านการให้ความรู้และปลูกจิตส านึก มีแนวทางในการพิจารณาถึงผู้รับประโยชน์ซึ่งเป็นมูลค่า
เชิงสังคมจากการเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งนันทนาการ พักผ่อนหย่อนใจ และชุมชนสังคมรอบข้าง 

๓.๑.๒ ด้านการอนุรักษ์ มีแนวทางในการตีมูลค่าเชิงสังคมจาก การเป็นแหล่งอนุรักษ์พืช พ้ืนที่สวน
พฤกษศาสตร์ที่จัดเป็นห้องเรียนทางธรรมชาติ พ้ืนที่ป่าธรรมชาติที่อยู่ในความดูแลขององค์การฯ และการฟ้ืนฟู
และคืนสู่ถิ่นของพันธุ์ไม้หายากซึ่งเป็นภารกิจหลักท่ีองค์การฯ ด าเนินการอยู่แล้ว 

๓.๑.๓ ด้านการสร้างองค์ความรู้ มีแนวทางในการตีมูลค่าเชิงสังคมจากพ้ืนที่ อาคาร ห้องปฏิบัติการ 
ศูนย์ข้อมูลด้านการศึกษาวิจัยที่องค์การฯ ดูแลอยู่ และจากงานศึกษาค้นวิจัยที่เป็นผลผลิตจากงานวิชาการ  

องค์การฯ ได้จัดล าดับความพร้อมของแนวทางการตีมูลค่าประโยชน์เชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ 
ออกเป็น 3 ช่วงเวลา ดังนี้ ด้านการให้ความรู้และปลูกจิตส านึก (ด าเนินการวิเคราะห์ปี 2560 – 2562) ด้าน
การสร้างองค์ความรู้ (ปี 2563 – 2565) และด้านการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ (ปี 2566 – 2568) โดยการด าเนินการทั้ง 
3 ช่วงเวลา อาจต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยในรูปแบบของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพ่ือการ
วิเคราะห์ด้วย 

๓.๒ การปันส่วนต้นทุน (Allocate Cost) องค์การแยกการปันส่วนดังนี้ 
๓.๒.๑ ต้นทุนทางตรง ประกอบด้วย 

- เงินเดือนของหน่วยปฏิบัติ 
- ค่าใช้จ่ายของหน่วยปฏิบัติ 
- อสังหาริมทรัพย์ หน่วยงานที่ถือครอง 
- ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน หน่วยงานที่ถือครอง 
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๓.๒.๒ ต้นทุนทางอ้อม ประกอบด้วย 
- เงินเดือนผู้บริหาร (ปันส่วนตามหน่วยงานที่ถือครอง) 
- ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า โทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าไปรษณีย์ ค่ารักษาความปลอดภัย 

ค่าจ้างท าความสะอาด (ปันส่วนตามเกณฑ์สินทรัพย์ที่หน่วยงานถือครอง) 
๓.๒.๓ รายได้จากการด าเนินงาน โดยใช้เกณฑ์การปันส่วนจากมูลค่าของสินทรัพย์ที่หน่วยงานถือครอง  
ส าหรับการปันส่วนต้นทุนของต้นทุนทางอ้อม องค์การฯ ก าหนดการปันส่วนเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

- ระดับท่ี 1 รับค่า EP องค์การ (ผอ.อ.ส.พ. = 100%) 
- ระดับที่ 2 ก าหนดสัดส่วนตามสินทรัพย์ที่หน่วยงานถือครอง (รอง.ผอ.ฝ่ายวิชาการ = 

58.24% และ รอง.ผอ.ฝ่ายบริหาร = 41.76%) 
- ระดับที่ 3 ก าหนดสัดส่วนตามสินทรัพย์ที่หน่วยงานถือครอง  (ศวศ. = 28.53%, สพป. = 

20.67%, สพธ = 9.04%, สนอ = 41.76% และในส่วนของสวนสาขายังไม่จัดอยู่ในระดับที่ 3) 
๓.๓ การ Transfer Pricing ใช้วิธีการจ าแนกกลุ่มตัวอย่างจากการส ารวจผู้เข้ามาใช้บริการภายในสวน

พฤกษศาสตร์ ชุมชนและประชาชนรอบข้างที่ได้มีการออกส ารวจข้อมูลจากหลายหน่วยงานใน อ.ส.พ. และใช้
ราคาอ้างอิงจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่ได้ศึกษาไว้แล้ว 

 
๔) การเชื่อมโยงระบบ EVM กับการให้ผลตอบแทน 
 การเชื่อมโยงระบบ EVM กับการให้ผลตอบแทนประกอบด้วย ๔ ขั้นตอนหลักดังนี้ 

๑. ก าหนดระดับของผู้บริหารที่เข้าร่วมในแผนปรับปรุงผลตอบแทนตามค่า EP 
 - ก าหนดวัตถุประสงค์ของแผนผลตอบแทน EP 
 - ศึกษากรอบความสามารถในการสร้างผลงาน EP ของผู้บริหารแต่ละระดับ 
 - ก าหนดระดับข้ันต้นของผู้บริหารที่เข้าร่วมในแผนปรับปรุงผลตอบแทนตามผลงาน EP 
๒. ศึกษาและทบทวนแผนผลตอบแทนของผู้บริหารในปัจจุบัน 
 - ทบทวนรูปแบบและแผนผลตอบแทนของรัฐวิสาหกิจในปัจจุบัน 
 - ศึกษารูปแบบและแผนผลตอบแทนเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม 
๓. ศึกษาความเป็นไปได้ในการจ่ายโบนัสตามผลงาน EP 
 - ศึกษากฎระเบียบภายในรัฐวิสาหกิจเรื่องการจ่ายผลตอบแทนโบนัสตามผลงาน 
 - ศึกษากฎหมายที่เก่ียวข้องกับรัฐวิสาหกิจในเรื่องการจ่ายโบนัสผลตอบแทนตามผลงาน 
 - ก าหนดแนวทางแก้ไขกฎระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
๔. ออกแบบแผนผลตอบแทนที่เชื่อมโยงกับ EP ที่เหมาะสมส าหรับผู้บริหารในแต่ละระดับที่เข้าร่วม 
 - ก าหนด Target Bonus ที่เหมาะสมส าหรับผู้บริหารแต่ละระดับที่เข้าร่วม 
 - พัฒนาโมเดลค านวณผลตอบแทน EP (EP Incentive Model) 
 - ค านวณเป้าหมายการปรับปรุง EP และ EP Performance Interval 
 - ก าหนดวิธีการในการจัดสรร Bonus (EP Bonus Allocation Mechanism) 

 
  



 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 



หน่วย : บาท
โครงการ....................

รายการ

NOPAT  (บาท)
Invested Capital : IC (บาท)
WACC %
Capital Charge (IC x WACC %)
EP (บาท)=NOPAT - Capital Charge (IC x WACC %) 

ผลการดําเนินงาน 

องค์การสวนพฤกษศาสตร์
ECONOMIC PROFIT : EP

สรุปค่า EP โครงการ..................



องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
ตัวอย่างการทํางบ NOPAT โครงการ.......................

หน่วย : บาท

รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ค่าใช้จ่ายดําเนินงานอุดหนุน
          กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงาน 0.00
รายได้จากการดําเนินงาน
รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ค่าเส่ือมราคา ค่าใช้จ่ายโครงการต่างๆ
ต้นทุนขาย และค่าใช้จ่ายเงินรายได้

กําไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษี 0.00
ภาษีจ่าย

กําไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษี 0.00
กําไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

กําไรสุทธิ 0.00

รายการปรับปรุง NOPAT โครงการ
ไม่นับรวม ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย
ไม่นับรวม  ภาษีจ่าย
ไม่นับรวม กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปล่ียน
(+/-) ค่าเผ่ือหน้ีต่าง ๆ
ปรับ (กําไร) ขาดทุน จากรายการพิเศษ
ไม่รวม ค่าเช่าจากการดําเนินงาน (ส่วนที่เป็น Operating Lease)
หัก ค่าเส่ือมราคาของค่าเช่าจากการดําเนินงาน
ไม่รวม กําไรสุทธทิี่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นน้อย
NOPAT ที่ปรับปรุงแล้ว
ภาษีทางเศรษฐศาสตร์ (ET)

NOPAT 0.00

โครงการงบ NOPAT



หน่วย : บาท

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

0.00

หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน

0.00

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 0.00

0.00
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 0.00

โครงการ
หัก หนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิดภาระดอกเบี้ย

เจ้าหน้ีการค้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
อื่นๆ
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรู้

Invested Capital_Adj1 0.00
Avg. Invested Capital_Adj2 0.00

หัก การปรับปรุงงานระหว่างก่อสร้าง 0.00
Invested Capital_Adj2 0.00
Invested Capital_Adj2 0.00

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

รายการปรับปรุง Invested Capital

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
ตัวอย่างการทํางบ Capital Charge (ต้นทุนเงินทุน) โครงการ.....................

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

หนี้สินหมุนเวียน

รวมหนี้สิน

โครงการ

รวมสินทรัพย์

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

สินทรัพย์



ยุทธศาสตร ์ : เสริมสร้างมูลค่าเพิ่มและภาพลักษณ์  
กิจกรรม                 : ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ 
โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนนิงานส านักพัฒนาธุรกิจ  
รหัสโครงการ           : ธ220 
หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักพัฒนาธุรกิจ 

 
1. หลักการและเหตผุล 

องค์การสวนพฤกษศาสตร์  เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทส่งเสริมที่ไม่แสวงหาผลก าไร  โดยท า
หน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะพรรณพืชของประเทศ
ไทย  และโดยวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งประกอบกับนโยบายในการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ  มีความ
สอดคล้องกันว่า หน่วยงานรัฐวิสาหกิจสามารถด าเนินการผ่านกิจกรรมต่างๆ  ของหน่วยงาน    

ส านักพัฒนาธุรกิจค านึงถึงองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมของธุรกิจ จึงเห็นความส าคัญใน
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ให้สามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดความส าเร็จในงานที่รับผิดชอบได้อย่างสัมฤทธิ์ผล   ส านักฯ จึงได้มีการส่งบุคลากรแต่
ละส่วนงานไปศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านการตลาด ด้านบริการและด้านการผลิตภัณฑ์ ให้แก่
นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้รับความประทับใจในด้านบริการและผลิตภัณฑ์ ที่เป็นขององค์การฯ  
ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนการด าเนินงานและเพิ่มสมรรถนะในการด าเนินงานการบริหารจัดการให้บรรลุ
เป้าหมายตามนโยบายขององค์การ ต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค ์

สนับสนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการด าเนินงานเชิงธุรกิจ ในด้าน 
1) การบริหารจัดการและการให้บริการ 
2) สนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในพื้นที่ 
3) ส่งเสริมการขายและการให้บริการ 
 

3. ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ 
 
ยุทธศาสตร์ 4 เสริมสร้างมูลค่าเพิ่มและภาพลกัษณ์ 
เป้าประสงค ์ มีรายได้จากการด าเนนิงานเพิ่มขึ้น 
ตัวชี้วัด รายได้จากการด าเนนิงานที่เพิ่มขึ้นไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 15 
ตัวชีวัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการซึ่งตอบสนองตอ่ยุทธศาสตร์ปี 2560 

คิดเป็นสัดสว่นร้อยละ – (คิดตามผลงาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. ระยะเวลาด าเนินการ และสถานที่ด าเนินการ 
4.1 ระยะเวลาด าเนนิการ    

โครงการนี้เป็นโครงการที่ด าเนนิการต่อเนื่อง โดยในปงีบประมาณ 2560 เร่ิมด าเนินการ  
1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน  2560 

4.2 พื้นที่ด าเนินการ    
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  องค์การสวนพฤกษศาสตร์  อ าเภอแม่ริม   

จังหวัดเชียงใหม ่
 

5. การบริหารโครงการ 
ผู้ก ากับดูแลโครงการ รองผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
หัวหน้าโครงการ ผู้อ านวยการส านักพัฒนาธุรกิจ 
รองหัวหน้าโครงการ หัวหน้าส่วนบริหารสินทรัพย ์
คณะท างาน หัวหน้าส่วนพฒันาผลิตภัณฑ์และวิสาหกิจชุมชน 

หัวหน้าส่วนธุรกิจสัมพันธ ์
 
6. แผนการด าเนินโครงการของโครงการ 

6.1 กิจกรรมของโครงการต่อเนื่อง   
การด าเนินงานของโครงการนี้เปน็โครงการต่อเนื่อง โดยมีแผนการด าเนินงานที่ส าคัญใน

แต่ละปีดงันี ้
 

กิจกรรม หน่วย 
นับ 

ปีงบประมาณ 
2558 (ผล) 

ปีงบประมาณ 
2559 (ผล) 

ปีงบประมาณ 
2560 

ปีงบประมาณ 
2561 

ปีงบประมาณ 
2562 

1) บริหารจัดการและพัฒนาสมรรถนะองค์กร 

1.1) จัดหาบุคลากรด าเนินงาน
โครงการ 

คน 5 
(4) 

1 
(1) 

1 1 1 

1.2) จัดบุคลากรเข้ารับอบรม
สัมมนาหรือจัดโครงการ
อบรมความรู้เฉพาะทาง
ให้กับผู้ปฏิบัติงาน 

ครั้ง 12 
(6) 
 

6 
(3) 

6 4 4 

1.3) โครงการเปิดโลกทัศน์   
และศึกษาดูงาน  

ครั้ง 2 
(1) 
 

2 
(2) 

2 2 2 

1.4) สนับสนุนการด าเนินงาน
เชิงธุรกิจตลอดจนให้
ค าปรึกษาการด าเนินการ
จัดหารายได ้

ครั้ง 12 
(8) 
 

12 
(8) 

8 8 8 

1.5) จัดเก็บรายได ้ บาท - 
(10,053,100) 

11,907,000 
(26,984,694) 

- - - 

 
 
 



6.2 กิจกรรมการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2560 

 
7. แนวทางการด าเนินโครงการ 
 

ล าดับ กิจกรรม วิธีด าเนินการ ก าหนดเวลา งบประมาณ 
1) บริหารจัดการและพัฒนาสมรรถนะองค์กร 
1.1) 

 
 

จัดหาบุคลากรด าเนินงาน
โครงการ 
 

จัดจ้างลูกจ้างรายเดือน 1 อัตรา 
1) เจ้าหน้าท่ีประจ างานด้านธรุการและพัสดุ

ส านัก (1 อัตรา)  

ตลุาคม 59 
ถึง    

กันยายน 60 

145,000 

1.2) จัดบุคลากรเข้ารับอบรม
สัมมนา 

เป็นการเดินทางเข้าร่วมในการอบรม/สัมมนา
และปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ีหรือจัดอบรม   
ดา้นความรูเ้ฉพาะทางภายในองค์การฯ โดยเชิญ
วิทยากรจากภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน 

ตลุาคม 59 
ถึง    

กันยายน 60 

60,000 

1.3) โครงการเปิดโลกทัศน์และ
ศึกษาดูงาน 

โครงการเปิดโลกทัศน์แก่บุคลากรเพื่อศึกษาดูงาน
ตามสถานที่ต่างๆ เพื่อน ามาปรับปรุงในการหา
รายได้ต่อไป 

มีนาคม 60 
และ 

กรกฎาคม 60 

130,000 

     

กิจกรรม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หน่วย
นับ 

ปีงบประมาณ 2560 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

1) บริหารจัดการและพัฒนาสมรรถนะองค์กร 
1.1) จัดหาบุคลากร  

ด าเนินงานโครงการ 
สพธ. 1 คน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1.2) จดับุคลากรเข้ารับอบรม   
สัมมนาหรือจัดโครงการ 
อบรมความรู้เฉพาะทาง  
ให้กับผู้ปฏิบัติงาน 

สพธ. 6 
ครั้ง/ปี 

           6 

1.3) โครงการเปิดโลกทัศน์
และศึกษาดูงาน  

สพธ. 2 ครั้ง      1     1  

1.4) สนับสนุนการด าเนินงาน
เชิงธุรกิจตลอดจนให้
ค าปรึกษาการด าเนิน 
การจัดหารายได ้

สพธ. ครั้ง/ป ี             

(1) ทบทวนแผนธุรกิจ สพธ. 1 ครั้ง           1  
(2) จัดท าแผนธุรกิจ    

สวนสาขา 
สพธ. 1 ครั้ง           1  

(3) จัดท าแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ 

สพธ. 2 ครั้ง     1      1  

(4) จัดกิจกรรมส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

สพธ. 1 ครั้ง        1     

(5) สร้างเครือข่าย
พันธมิตร 

สพธ. 3 ครั้ง            3 



ล าดับ กิจกรรม วิธีด าเนินการ ก าหนดเวลา งบประมาณ 
1.4) สนับสนุนการด าเนินงานเชิง

ธุรกิจตลอดจนให้ค าปรึกษา
การด าเนินการจัดหารายได ้

1. การปฏิบัติงานล่วงเวลา 
2. การเดินทางไปปฏิบัติงานราชการ 
3. จัดซื้อวัสดสุ านักงาน 
4. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์
5. จัดทบทวนแผนธุรกิจประจ าป ี
6. บ ารุงซ่อมแซมวัสดุครภุัณฑ ์
7. การเดินทางไปแนะน าการจดัท าแผนธุรกิจ 
   กับสวนสาขา 
8. การสร้างเครือข่ายพันธมิตร 
10. การจดักิจกรรมส่งเสรมิการทอ่งเที่ยวภายใน 
     สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ ์
12. จัดท าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธว์ารสาร

การตลาดและการท่องเที่ยว 

ตลุาคม 59 
ถึง    

กันยายน 60 

20,000 
30,000 
40,000 
90,000 

120,000 
15,000 
85,000 

 
30,000 
10,000 

 
15,000 

(578,800) 
รวม 790,000 

 
8. ผลผลิต ผลลัพธ์และตัวชี้วัดของโครงการ 
 

กิจกรรม ผลผลติ (Output) ตัวช้ีวัด (KPIs) ผลลัพธ์ (Outcome) ตัวช้ีวัด (KPIs) 
โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานเชิงธุรกิจ 

1) จัดหาบุคลากร
ด าเนินการ 

- 1 อัตรา 1) รายได้จากการ
ด าเนินงานเพิ่มขึ้น 

- รายได้จากการ
ด าเนินงานเพิ่มขึ้น       
ร้อยละ 15 ต่อป ี

2) จัดบุคลากรเข้ารับ
อบรมสมัมนา 

- ไม่น้อยกว่า   
6 ครั้ง 

2) จ านวนผู้เข้าเยี่ยมชมสวน
เพิ่มขึ้น 

- ผู้เข้าเยี่ยมชมสวน
ฯ เพิ่มขึ้น      
ร้อยละ 20 ต่อป ี

3) โครงการเปิดโลกทัศน์
และศึกษาดูงาน 

- 2 ครั้ง   

4) ทบทวนแผนธุรกิจ - 1 ครั้ง 
5) จัดท าแผนธุรกิจ    

สวนสาขา 
- 1 ครั้ง/สาขา 

6) จัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 

- 2 ครั้ง 

7) จัดกิจกรรมส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

- 1 ครั้ง 

8) เข้าร่วมสัมมนากับ
เครือข่ายพันธมิตร 

- 3 ครั้ง 

 
 
 
 
 



9. วงเงินงบประมาณ 
9.1 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 

  ปีงบประมาณ 2558 1,451,000 บาท 
  ปีงบประมาณ 2559 790,060 บาท 
  ปีงบประมาณ 2560  790,000 บาท 
  ปีงบประมาณ 2561 1,000,000 บาท 
  ปีงบประมาณ 2562 1,000,000 บาท 
        รวมทั้งสิ้น  5,031,060 บาท 

 
9.2 วงเงินงบประมาณในปี 2560 

หมวดเงิน งบประมาณ (บาท) 
1) งบด าเนนิการ 

1.1) ค่าตอบแทน 
1.2) ค่าใช้สอย 
1.3) ค่าวัสด ุ

 
165,000 

  495,000 
 130,000 

รวม 790,000 
รายละเอียดโครงการปรากฏตามเอกสารแนบท้ายโครงการ 

 
10. ความพร้อมของโครงการ 
  เป็นโครงการต่อเนื่อง สามารถด าเนินการไดท้ันที 

 เป็นโครงการใหม่ เร่ิมด าเนินการในปี และได้ผา่นความเห็นชอบจากสภาวิจัยแล้ว 
 ประสานข้อมูลและรายละเอียดกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องไว้พร้อมแล้ว 
 จัดเตรียมรายละเอียดของครุภัณฑ์ของโครงการไว้พร้อมแล้ว (ให้แนบมาพร้อมกับการ

น าเสนอโครงการเพื่ออนุมัติ) 
 จัดเตรียมแบบแปลนการเพื่อการลงทุนของโครงการไว้พร้อม 
 ยังไม่ไดด้ าเนนิการ 
 อื่นๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. การประเมินความเสี่ยงของโครงการ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 
1) บริหารจดัการและพัฒนาสมรรถนะองค์กร 
1.1) จัดหาบุคลากร

ด าเนินงานโครงการ 
- - - 

1.2) จัดบุคลากรเข้ารับอบรม
สัมมนา 

การด าเนินงานไม่ตรงกับ
แผนที่วางไว ้

- - ไม่มีหน่วยงานที่เปิด
หลักสตูรอบรมในช่วง
ระยะเวลาที่ก าหนด 

- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
สูง 

1.3) โครงการเปิดโลกทัศน์
และศึกษาดูงาน 

การด าเนินงานไม่ตรงกับ
แผนที่วางไว ้

ระบบบรหิารจดัการภายใน
ไม่เอื้อต่อการด าเนินงาน 

เจ้าของกิจการไม่มีความ
พร้อมให้เข้าศึกษาดูงาน 

1.4) สนับสนุนการด าเนินงาน
เชิงธุรกิจตลอดจนให้
ค าปรึกษาการด าเนิน 
การจัดหารายได ้

การด าเนินงานไม่ตรงกับ
แผนที่วางไว ้

- เจ้าหน้าท่ีที่ปฏิบตัิงาน
อาจจะไม่จัดหาวสัดุ
อุปกรณ์ตามแผนท่ีวางไว ้

- บุคลากรไม่เพยีงพอต่อ
การปฏิบัติงาน 

- ภาระงานของบุคลากร  
มีจ านวนมาก 

- ช่วงเวลาในการจัด
กิจกรรมไม่ม ี

- 

 
 
RF 
No. 

ปัจจัยเสี่ยง แนวทางการควบคุม 

1 ไม่มีแผนการตลาด เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีมีความรู้ความ
ช านาญด้านการตลาดน้อย 
 

- มีการอบรม และร่วมประชุมหารือเพื่อวางแผน
ร่วมกันระหว่างองค์การฯและส านกัพัฒนาธุรกิจ 
เพื่อได้แนวทางในการหารายได ้

- หาผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเพื่อใหค้ าปรึกษา 
2 การปฏิบัตหิน้าท่ีหลักของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามแผนท่ี

วางไว้เนื่องจากมีภาระงานอ่ืนแทรก 
- วางแผนการด าเนินงานให้เหมาะสมและมีการ

ประชุมเพื่อแก้ไขปญัหาอย่างต่อเนือ่ง 
3 การจัดท าหลักสตูรอบรมและศึกษาดูงานไมเ่หมาะสมกับ

ระดับความรู้ และตรงตามความตอ้งการของผู้เข้าอบรม
ศึกษางาน 
 

- ควรจัดหลักสตูรที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ
หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

- ควรปรึกษาหารือ หรือระดมความคิดเห็นในการ
จัดท าหลักสูตรร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในการจัดอบรม 

4 งบประมาณที่ไดร้ับจดัสรรส าหรับการด าเนินโครงการ
พัฒนาศักยภาพในการด าเนินงานเชิงธุรกิจไม่เป็นไปตาม
แผนที่วางไว ้

- วางแผนการด าเนินงานให้เหมาะสมและมีการ
ประชุมเพื่อแก้ไขปญัหาอย่างต่อเนือ่ง 

5 ไม่ปฏิบตัิตามระเบียบ ข้อบังคับจึงท าให้เกิดความ
เสียหายในทางปฏิบัต ิ

- ควรมีการอบรมดา้นปฏิบัติใหเ้ป็นไปตาม 
กฎระเบียบข้อบังคับ 

 



12.  การวางระบบการติดตามประเมินผล 
1) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือน น าส่งส่วนนโยบายและแผน ภายในวันที่  5  ของ

เดือนถัดไป 
2) ประชุมพิจารณาผลการด าเนินงานในรอบ 3 เดือน  ในการประชุมผู้บริหาร  พิจารณาปัญหา

อุปสรรค  และแนวทางในการแก้ไขปัญหาการด าเนินงานของโครงการ 
3) รายงานสรุปผลการด าเนินงานในรอบ 6 เดือน  น าเสนอกระทรวงการคลัง  กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4) ประชุมพิจารณาผลการด าเนินงาน 
5) รายงานสรุปผลการด าเนินงานของโครงการประจ าปี 
6) รายงานประจ าป ี

 
13.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั  

1) สามารถท างานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
2) มีการเพิ่มผลผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยว 
3) ท าให้มีรายรับจากการด าเนินงานเพิ่มขึ้น 
4) ท าให้นักท่องเที่ยวรู้จักองค์การฯ ด้านบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านพื้นที่  
5) ท าให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากข้ึน 

 



1 งบด าเนินการ 790,000     
1.1 ค่าตอบแทน 165,000     

1.1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน 145,000
(1) พฒันาศักยภาพการด าเนินงานเชิงธุรกจิ 1 อตัรา
(อตัราเดิม)
     - วุฒิปริญญาตรี 12,080 บาท x 12 เดือน x 1 อตัรา) 144,960
ได้รับจัดสรร 145,000

1.1.2 ค่าล่วงเวลา 20,000
1.2 495,000     

1.2.1 ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปเขา้ร่วมอบรม/สัมมนาหรือ 60,000
การจดัอบรมด้านความรู้เฉพาะทางให้กบัผู้ปฏิบัติงาน

1.2.2 ค่าใช้จา่ยในการเดินทางปฏิบัติงาน 30,000
1.2.3 ค่าใช้จา่ยในการเดินทางเปิดโลกทัศน์/ศึกษาดูงาน 130,000
1.2.4 ค่าใช้จา่ยในการสร้างเครือขา่ยพนัธมิตรและจดักจิกรรม 30,000
1.2.5 ค่าใช้จา่ยในการบ ารุงรักษาซ่อมแซม 15,000
1.2.6 ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปแนะน าการจดัท าแผนธุรกจิกบั 85,000

สวนพฤกษศาสตร์สาขา
1.2.7 ค่าใช้จา่ยในการจดัทบทวนแผนธุรกจิจดัหารายได้ 120,000
1.2.8 ค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรมส่งเสริมการท่องเทีย่ว 10,000

ภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจา้สิริกต์ิิ
1.2.9 ค่าใช้จา่ยในการจดัท าแผ่นพบัประชาสัมพนัธ์การท่องเทีย่ว 15,000

และการตลาด/เอกสารส่งเสริมความรู้ประกอบผลิตภัณฑ์
1.3 130,000     

1.3.1 ค่าวัสดุส านักงาน 40,000
1.3.2 ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ 90,000

รวมงบประมาณโครงการ 790,000     

รายละเอียดงบประมาณโครงการทีไ่ด้รับการจัดสรรงบประจ าป ี2560
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานส านักพัฒนาธุรกิจ

ค่าใช้สอย

ค่าวสัดุ



 
 

ตัวอย่างการคํานวณ
ค่า EP ของ อ.ส.พ. 

 
 



การกาํหนดค่าตัวแปรทีใ่ช้ในการคํานวณคา่ EP ประจําป ี๒55๖ 

 ๑. ค่า Risk Free Rate 

ข้อมูล ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 
๑. Risk Free Rate ๖% ๕% ๕% ๕% ๕% ๔% 
 

 ๒. ค่าเพิ่มความเสี่ยงของตลาด (Market Risk Premium: MRP) 

ข้อมูลคา่ตัวแปร ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 
Market Risk 
Premium: MRP 

๘% ๘% ๘% ๘% ๗% 7% 

หมายเหตุ: คณะอนุกรรมการเพ่ิมข้อมูลค่ารัฐวิสาหกิจ ในคราวประชุมคร้ังท่ี ๑/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี  ๑๙ สิงหาคม 2554    
ท่ีได้เห็นชอบให้กําหนดค่า MRP ท่ีร้อยละ ๗.๐๐ โดยให้ใช้ต่อเนื่อง ๕ ปี นับต้ังแต่ปี ๒๕๕๔ เป็นต้นไป และหนังสื่อท่ี      
กค 0804.3/ว.80      
 
 ๓. ค่า Unlevered Beta 

๑) สาํหรบัรัฐวิสาหกิจทีเ่ข้าสู่ระบบตัง้แตป่ี ๒๕๔๙ กําหนดให้ใช้ค่าเดิมที่ สคร. กําหนดให้
ต้ังแต่ปี ๒๕๔๙ 

๒) สําหรบัรัฐวิสาหกิจทีเ่ข้าสู่ระบบในปี ๒๕๕5 เปน็ดงันี ้
 รัฐวิสาหกิจเชิงพาณิชย์ 
 - บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด เทา่กับ ๗.๕๘ 
 รัฐวิสาหกิจเชิงสังคมและใช้งบประมาณจากภาครัฐ 
 - องค์การสวนสัตว์ เท่ากับ ๐.๖๐ 
 - องค์กรสวนพฤกษศาสตร์ เท่ากับ ๐.๖๑ 
 - องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เท่ากับ ๐.๖๐ 
 - การกีฬาแห่งประเทศไทย เท่ากับ ๐.๕๔ 
 



  : 

203.23 208.70 220.48 221.56 219.26

149.23 154.27 155.48 168.84 159.66

          ( ) 54.00 54.43 65.00 52.72 59.60

18.95 17.39 17.04 15.14 32.97

1.74 2.40 2.52 2.28 2.00

53.29 42.17 37.60 37.37 40.00

6.53 7.72 9.06 10.53 14.66

( ) 14.88 24.33 37.90 22.24 39.91

14.88 24.33 37.90 22.24 39.91

NOPAT 14.88 24.33 37.90 22.24 39.91

 (ET) 3.42 4.87 7.58 4.45 7.98

NOPAT 11.46 19.46 30.32 17.79 31.93

2555 NOPAT  2556 2558 .  59 2557



  : 

136.94 192.62 239.99 211.46 243.40

378.93 352.13 344.45 388.31 388.14

515.88 544.75 584.44 599.77 631.54

36.94 34.59 47.52 39.59 43.68

413.76 427.21 417.28 418.75 406.44

450.70 461.79 464.80 458.35 450.11

65.18 82.96 119.64 141.42 181.43

0.00

65.18 82.96 119.64 141.42 181.43

515.88 544.75 584.44 599.77 631.54

 2555  2556  2557 2558 .  59

0.28 0.30 0.18 0.29 0.13

18.93 15.86 26.80 13.68

18.36 19.06 20.54 25.61 43.54

413.13 426.57 417.28 418.75 406.44

450.70 461.79 464.80 458.35 450.11

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 COT 28.46 23.59 16.01 11.56 3.58

Invested Capital_Adj1 93.64 106.56 135.65 152.99 185.01

0.00 0.00 12.85 2.20 12.16

Invested Capital_Adj2 93.64 106.56 122.81 150.79 172.85

 Invested Capital

 2555 .  59 2557 2556 2558



 : 

NOPAT (A) 11,456,978.09 19,463,114.59 30,323,522.02 17,790,331.59 31,929,684.84

Invested Capital 93,636,190.21 106,558,075.13 122,809,135.02 150,786,908.87 172,852,185.28

-1 9.27% 8.27% 8.27% 8.27% 7.68%

-1 8,680,074.83 8,812,352.81 10,156,315.47 12,470,077.36 13,275,047.83

EVA-1 2,776,903.26 10,650,761.78 20,167,206.56 5,320,254.23 18,654,637.01

Change EVA -1 73,606,923.98 81,480,782.50 9,516,444.78 (14,846,952.33) 13,334,383

WACC 9.27% 8.27% 8.27% 8.27% 7.68%

Capital Charge (B) 8,680,074.83 8,812,352.81 10,156,315.47 12,470,077.36 13,275,047.83

EP (A - B) 2,776,903.26 10,650,761.78 20,167,206.56 5,320,254.23 18,654,637.01

Change EP ( ) 73.61 7.87 9.52 (14.85) 13.33

 2557

 

 2556 2555 . . 2559 2558



  : 

. . . . .

. . .  CEO

221.56 4.00 4.78 2.61 3.90 0.54 36.05 52.44 17.61 17.79 6.25 42.12 1.00 97.25 97.25

168.84 3.35 4.02 2.57 2.09 0.54 30.23 43.38 11.83 14.73 4.44 31.47 1.00 77.53 77.53

          ( ) 52.72 0.65 0.75 0.04 1.81 0.00 5.82 9.06 5.79 3.06 1.81 10.65 0.00 19.72 19.72

15.14 0.15 0.25 0.01 2.46 2.87 19.45 19.45 0.00 22.32 22.32

2.28 0.91 0.91 0.00 0.00 0.91 0.91

37.37 0.65 0.75 0.04 1.81 0.00 5.82 9.06 5.79 3.06 1.81 10.65 0.00 19.72 19.72

10.53 0.00 10.80 10.80 0.00 10.80 10.80

( ) 22.24 0.15 0.25 0.01 0.00 0.00 3.37 3.78 0.00 0.00 8.65 8.65 0.00 12.43 12.43

22.24 0.15 0.25 0.01 0.00 0.00 3.37 3.78 0.00 0.00 8.65 8.65 0.00 12.43 12.43

NOPAT 22.24 0.15 0.25 0.01 0.00 0.00 3.37 3.78 0.00 0.00 8.65 8.65 0.00 12.43 12.43

 (ET) 4.45 0.03 0.05 0.00 0.00 0.00 0.67 0.76 0.00 0.00 1.73 1.73 0.00 2.49 2.49

NOPAT 17.79 0.12 0.20 0.01 0.00 0.00 2.70 3.02 0.00 0.00 6.92 6.92 0.00 9.95 9.95

 NOPAT 2558 . . 59
 2  2559 ( )



  : 

. . . . .

. . .   CEO

211.46 0.10 0.19 0.01 290.37 290.67 22.15 22.15 0.00 312.82 312.82

388.31 16.59 12.82 12.18 38.67 0.00 89.57 169.84 77.73 65.89 72.58 216.20 0.00 386.04 386.04

599.77 16.69 13.01 12.19 38.67 0.00 379.94 460.51 77.73 65.89 94.74 238.36 0.00 698.86 698.86

39.59 36.08 36.08 0.31 0.31 0.00 36.39 36.39

418.75 16.59 12.82 12.18 38.67 212.03 292.30 77.73 65.89 72.58 216.20 0.00 508.51 508.51

458.35 16.59 12.82 12.18 38.67 0.00 248.11 328.38 77.73 65.89 72.89 216.51 0.00 544.90 544.90

141.42 153.97 153.97 0.00 153.97 153.97

0.00 0.00

141.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 153.97 153.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 153.97 153.97

599.77 16.59 12.82 12.18 38.67 0.00 402.08 482.35 77.73 65.89 72.89 216.51 0.00 698.86 698.86

2558 . . . . . . . .   CEO .  59

0.29 0.00 0.31 0.31 0.00 0.31 0.31

13.68 0.00 0.00 0.00 0.00

25.61 36.08 36.08 0.00 0.00 36.08 36.08

418.75 16.59 12.82 12.18 38.67 0.00 212.03 292.30 77.73 65.89 72.58 216.20 0.00 508.51 508.51

458.35 16.59 12.82 12.18 38.67 0.00 248.11 328.38 77.73 65.89 72.89 216.51 0.00 544.90 544.90

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 COT 11.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.08 9.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.08 9.08

Invested Capital_Adj1 152.99 0.10 0.19 0.01 0.00 0.00 140.90 141.20 0.00 0.00 21.84 21.84 0.00 163.04 163.04

2.20 1.51 0.00 1.51 1.51

Invested Capital_Adj2 150.79 0.10 0.19 0.01 0.00 0.00 140.90 139.69 0.00 0.00 21.84 21.84 0.00 161.53 161.53

 Invested Capital

.  592558
 2  2558 ( )



 : 

. . . . .

. . .   CEO

NOPAT (A) 17,790,331.59 119,059.74 200,745.34 8,392.00 0.00 0.00 2,695,607.42 3,023,804.50 0.00 0.00 6,921,250.46 6,921,250.46 0.00 9,945,054.97 9,945,054.97

Invested Capital 150,786,908.87 100,603.24 188,398.36 10,075.59 0.00 0.00 140,900,962.94 139,686,023.18 0.00 0.00 21,844,951.44 21,844,951.44 0.00 161,530,974.62 161,530,974.62

-1 8.27% 7.68% 7.68% 7.68% 7.68% 7.68% 7.68% 7.68% 7.68% 7.68% 7.68% 7.68% 7.68% 7.68% 7.68%

-1 12,470,077.36 7,726.33 14,468.99 773.81 0.00 0.00 10,821,193.95 10,727,886.58 0.00 0.00 1,677,692.27 1,677,692.27 0.00 12,405,578.85 12,405,578.85

EVA-1 5,320,254.23 111,333.41 186,276.35 7,618.19 0.00 0.00 -8,125,586.53 -7,704,082.08 0.00 0.00 5,243,558.19 5,243,558.19 0.00 (2,460,523.88) (2,460,523.88)

Change EVA -1 (14,846,952.33) 111,333.41 186,276.35 7,618.19 0.00 0.00 -8,125,586.53 -7,704,082.08 0.00 0.00 5,243,558.19 5,243,558.19 0 (7,780,778.11) (7,780,778.11)

WACC 8.27% 7.68% 7.68% 7.68% 7.68% 7.68% 7.68% 7.68% 7.68% 7.68% 7.68% 7.68% 7.68% 7.68% 7.68%

Capital Charge (B) 12,470,077.36 7,726.33 14,468.99 773.81 0.00 0.00 10,821,193.95 10,727,886.58 0.00 0.00 1,677,692.27 1,677,692.27 0.00 12,405,578.85 12,405,578.85

EP (A - B) 5,320,254.23 111,333.41 186,276.35 7,618.19 0.00 0.00 -8,125,586.53 -7,704,082.08 0.00 -0.00 5,243,558.19 5,243,558.19 0.00 -2,460,523.88 (2,460,523.88)

Change EP ( ) (14.85) (7.78) (7.78)

. . 2559 2558
 2  2558 ( )

 



Driver Tree  2559(  EP  2558)

108,411.18         0.31   
254,230,601.80            16,486,346.36    47.15              4,737,022.51    

100.00                        219,261,371.71        50,950.46           0.15   
86.25                      707,425.24        2.02                

238,978,922.18            221,560,035.24        
166,555.24         0.48   

11,962.62          0.03                12,149.53        60,747.67           0.17   

31,929,684.84     34,969,230.09          20,196,495.62         262,852.59         0.75   
13.75                      57.76                     

17,790,331.59      17,418,886.94          7,569,040.14           649,517.14        1.86                483,419.50      
2,341,244.26       6.70   

-                    -     
2,341,244.26      6.70                2,336,448.60    

1,868,438.17       5.34   1,115,295.89    

2,525,043.52       7.22   1,599,605.78    

-                    -     
4,393,481.69      12.56              

2,714,901.67      -                    -     

-                    -     

8,979,454.27           
25.68                     472,364.90         1.35   

5,222,884.88           

286,154.17         0.82   
3,421,821.31      9.79                

1,397,519.48      2,663,302.24       7.62   

826,303.00         2.36   1,001,417.00    

36,480.00           0.10   

1,164,151.27      3.33                1,110,463.73    
120,429.00         0.34   

180,939.27         0.52   109,046.73      

-                 
-                         
-                         
-                        -                 

3,013,217.46      8.62               2,347,665.77    

2,004,031.19      5.73                2,279,296.15    

5,017,248.65           
14.35                     -                   -                 

4,626,961.92           

398,325.00        1.14                

776,031.55              
2.22                       377,706.55        1.08                

60,764,554.35         30.43    59,272,250.00    

8,145,087.77           4.08     8,122,694.01      
EP 18,654,637.01 /

199,661,570.45        39,144,416.92         19.61    42,669,480.71    

5,755,256.39 93.16                      
206,221,283.04         31,294,445.86         15.67    36,268,662.69    

2,812,568.22       19.19 

214,318,495.75            20,310,841.69         10.17    22,516,100.20    

93.16                          9,291,230.36   63.39              6,478,662.14       44.20 
216,741,007.69            40,002,223.86         20.04    37,372,095.43    

-                    -     

11,560,080.45         2,249,721.11    15.35              
78.87                     

14,656,925.30          6,930,680.30           -                 -                 
6.84                        

10,519,724.65          19,128.98        0.13                

1,623,244.85      11.07              
3,096,844.85          

21.13                     1,473,600.00      10.05              
3,589,044.35           

-                         0

-                         -                 

231,271,962.11        36.62    179,606,750.68  
3,274,037.96      

243,403,939.80        3,128,003.87           0.50     3,274,037.96      
38.54                      

631,543,207.12            211,461,612.95         9,003,973.82           1.43     28,580,824.31    
100.00                        

Inv Cap 599,770,379.95             
337,418,186.03        53.43    345,498,030.26  

172,852,185.28   
4,101,855.95           0.65     4,688,050.74      

156,706,708.42   388,139,267.32        
61.46                      34,344,136.58         5.44     35,907,180.35    

388,308,767.00         

12,160,088.76         1.93     2,200,505.65      

115,000.00              0.02     15,000.00          

132,013.05              0.03     294,804.81        
43,676,215.44          

450,113,509.44            9.70                        43,544,202.39         9.67     39,298,192.03    

71.27                          39,592,996.84          

456,875,746.35            

398,359,022.66        88.50    413,460,046.37  
406,437,294.00        

90.30                      8,078,271.34           1.79     3,822,703.14      
417,282,749.51         

70,000,000.00          38.58            70,000,000.00         

181,429,697.68            
28.73                          111,429,697.68        61.42            71,422,416.95         

141,422,416.95            
WACC

7.68%

NOPAT

Inv. Cap.

WACC
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