
ผลการด าเนินงานค่า EP ไตรมาส 3 ปี 2559
ระดับองค์กร และระดับศูนย์ EVM 



ผลการด าเนินงานค่า EP ไตรมาส 3 ระดับองค์กร และระดับศูนย์ EVM 
ธพส. มีค่า EP องค์กร เท่ากับ 443.289 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 162.703 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากค่า EP ของศูนย์ราชการ และ หน่วยงานสนับสนุน 
สูงกว่าเป้าหมาย 140.000 ล้านบาท และ 12.044 ล้านบาท ตามล าดับ 

ค่า EP
ไตรมาส 3 ปี 2559

เป้าหมาย จริง สูง/(ต่ า) กว่าเป้าหมาย 
EP ระดับองค์กร 280,586,336 443,289,684 162,703,347

EP ศูนย์ราชการ 401,857,364 541,857,489 140,000,125

EP หน่วยงานสนับสนุน (99,212,934) (87,168,234) 12,044,700

สาเหตุที่ EP ระดับ
องค์กร สูง/(ต่ า) 
กว่าเป้าหมาย

สาเหตุที่ EP ระดับ
องค์กร เพ่ิม/(ลด) 

จากปีก่อน 
กลยุทธ์เพ่ิมค่า EP

Strategic Improvement 
Plan (SIP)

ปัจจัยบวก ปัญหาอุปสรรค 
แนวทางแก้ไขหรือการ

ด าเนินงานต่อไป

เนื่องจากรายได้ ท่ี
เ พิ่ ม ขึ้ น  แ ล ะ 
Capital Charge 
สูงขึ้น  

NOPAT ปี  2 5 5 9 
ลด ล ง  เ นื่ อ ง จ าก ปี 
2558 มี การบัน ทึก
รายได้ภาษีโรงเรือน
แ ล ะ ท่ี ดิ น  แ ล ะ 
Capital Charge ต่่า
กว่าปีก่อน

การท่าการตลาดเชิงรุก 
การเพิ่มศักยภาพการใช้
พื้ นที่ ใ ห้ เกิ ดประ โยชน์
สูงสุด ควบคุมค่าใช้จ่ายที่
สามารถบริหารจัดการได้ 
แ ละ ติ ด ตั้ ง ร ะ บบ ผลิ ต
ไ ฟ ฟ้ า จ า ก เ ซ ล ล์
แสงอาทิตย์และเปลี่ยน
หลอดแอลอีดี

1.ขยายพื้นท่ีธุรกิจ และเพ่ิม 
ปริมาณการจัดกิจกรรมลาน

2.เพ่ิมปริมาณขายพื้นท่ี
ประชาสัมพันธ์ 

4.ขายพื้นท่ีศูนย์อาหาร 
5.ลดเบ้ียประกันภัยศูนย์

ราชการฯ
6.มาตรการเร่งรัดหนี้สิน
7.โครงการส่งเสริมพลังงานทด

1.มาตรการการเงินการ
ค ลั ง เ พื่ อ ก า ร ก ร ะ ตุ้ น
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ภ า ค
อสังหาริมทรัพย์ 
2 .  โครงการเพิ่มความ   
เข้มแข็ งของเศรษฐกิจ   
ฐานรากตามแนวทาง   
ประชารัฐ 

ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม บ น ล า น
อ เ น ก ป ร ะ ส ง ค์  อ า จ จ ะ มี
แนว โน้ มลดลง  เนื่ อ ง จ าก
ประกาศส่านักนายกรัฐมนตรี

ธพส. เตรียมความพร้อมใน
การศึกษาความเป็นไปได้
โครงการใหม่อย่างต่อเนื่อง 
ศึกษากฎหมาย กฎระเบียบ 
และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อ
พร้อมท่ีจะพัฒนาโครงการ

ระดับองค์กร
ผลงาน ไตรมาส 3 เพ่ิม/(ลด)

จากปีก่อน
% 

Changeปี 2558 ปี 2559
NOPAT 1,051.871 998.903 -52.97 -5.04%
หัก capital Charge 610.440 555.614 -54.83 -8.98%
EP 441.430 443.289 1.86 0.42%

หน่วย : ล้านบาท



ผลการด าเนินงานค่า EP ไตรมาส 3 ระดับองค์กร และระดับศูนย์ EVM 

ค่า EP
ไตรมาส 3 ปี 2559

เป้าหมาย จริง สูง/(ต่ า) กว่าเป้าหมาย 
EP ศูนย์ราชการ 401.857 541.857 140.000

สาเหตุที่ EP ระดับ
ศูนย์ราชการ 
สูง/(ต่ า) กว่า

เป้าหมาย

สาเหตุที่ EP ระดับศูนย์
ราชการ เพิ่ม/(ลด) 

จากปีก่อน 
กลยุทธ์เพ่ิมค่า EP

Strategic Improvement 
Plan (SIP)

ปัจจัยบวก ปัญหาอุปสรรค 
แนวทางแก้ไขหรือการ

ด าเนินงานต่อไป

เนื่องจากรายได้ท่ี
สูงกว่าแผน
ค่าใช้จ่ายต่่ากว่า
ประมาณการ และ
Capital Charge 
เพ่ิมขึ้น  

เนื่องจาก NOPAT ปี 2559 
ลดลง เนื่องจากปี 2558 มี
การบันทึกรายได้ภาษี
โรงเรือนและท่ีดินและ 
Capital Charge ต่่ากว่าปี
ก่อน

ณ ไตรมาส 3 กลยุทธ์
หลักท่ีใช้ คือ การท่า
การตลาดเชิงรุก และ
การเพ่ิมศักยภาพการ
ใช้พื้นท่ีให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด

1.ขยายพื้นท่ีธุรกิจ 
2.เพ่ิมปริมาณการจัด

กิจกรรมลานอเนกประสงค์
3.เพ่ิมปริมาณขายพื้นท่ี

ประชาสัมพันธ์ 
4.ขายพื้นท่ีศูนย์อาหาร 
5.ลดเบ้ียประกันภัยศูนย์

ราชการฯ

การท่าการตลาดเชิงรุก
และบริหารความสัมพันธ์
ลูกค้า ท่าให้ลูกค้ามาใช้
บริการซ้่า

การจัดกิจกรรมบนลาน
อเนกประสงค์ อาจจะมีแนวโน้ม
ลดลง ส่งผลกระทบท่าให้รายได้
ลานอเนกประสงค์ต่่ากว่าปี 
2558 เนื่องจากประกาศส่านัก
นายกรัฐมนตรี

ธพส. ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ โดย
การขยายพื้นท่ีธุรกิจ เป็นพื้นท่ี
ส่านักงานส่าหรับให้หน่วย
ราชการเช่า และหาพื้นท่ี
ภายในศูนย์ราชการจัดสรร
เป็นพื้นท่ีพาณิชย์เพ่ิมเติม

หน่วย : ล้านบาท

ระดับศูนย์ราชการ
ผลงาน ไตรมาส 3 เพ่ิม/(ลด)

จากปีก่อน
% 

Changeปี 2558 ปี 2559
NOPAT 1,137.443 1,067.970 -69.47 -6.11%
หัก capital Charge 583.291 526.112 -57.18 -9.80%
EP 554.152 541.857 -12.30 -2.22%

หน่วย : ล้านบาท



ผลการด าเนินงานค่า EP ไตรมาส 3 ระดับองค์กร และระดับศูนย์ EVM 

ค่า EP
ไตรมาส 3 ปี 2559

เป้าหมาย จริง สูง/(ต่ า) กว่าเป้าหมาย 
EP หน่วยงานสนับสนุน -99.212 -87.168 12.044

สาเหตุที่ EP ระดับหน่วยสนับสนุน 
สูง/(ต่ า) กว่าเป้าหมาย

สาเหตุที่ EP ระดับหน่วยสนับสนุน 
เพ่ิม/(ลด) จากปีก่อน 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขหรือการด าเนินงานต่อไป

เนื่องจากค่า NOPAT เพ่ิมขึ้น เนื่องจาก 
ธพส. มีค่าใช้จ่ายในการบริหารต่่ากว่า
แผน และค่า Capital Charge เพิ่มขึ้น

ติดลบมากกว่าปีก่อน เน่ืองจากปี 2559 มี
ค่าใช้จ่ายท่ีปรึกษาและค่าใช้จ่ายพนกังานท่ี
สงูกว่าปี 2558 จ านวน 6.332 ล้านบาท 
และ 16.813 ล้านบาท ตามล าดบั 

เนื่องจาก Key Operation Value Driver ของศูนย์ 
EVM หน่วยงานสนับสนุน เป็น Key Drivers ท่ี
ควบคุมได้ยาก และจัดการได้น้อย 

ประชุมหารือกับผู้บริหาร EVM หน่วยงานสนับสนุน 
เพ่ือหาแนวทางร่วมกัน ซึ่งในไตรมาส 3 ได้จัดท่า SIP 
PLAN จาก Driver ค่าใช้จ่ายบริหาร ธพส. แล้วเสร็จ 
ได้แก่ SIP มาตรการเร่งรัดหนี้สินกับลูกหนี้
ผู้ประกอบการภายในศูนย์ราชการฯ

ระดับหน่วยงาน
สนับสนุน

ผลงาน ไตรมาส 3 เพ่ิม/(ลด)
จากปีก่อน

% 
Changeปี 2558 ปี 2559

NOPAT -87.470 -88.282 -0.812 -0.93%
หัก capital Charge -0.252 -1.114 -0.862 -342.06%
EP -82.217 -87.168 -4.951 -6.02%

หน่วย : ล้านบาทหน่วย : ล้านบาท



ผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (Strategic Improvement Plan : SIP)

ฝ่ายจัดการได้มีการประชุมร่วมกับคณะท างานศูนย์ EVM เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดท าแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (SIP) ของศูนย์ 
EVM คือ ศูนย์ EVM ศูนย์ราชการ ประกอบด้วย 5 แผน ความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแผน SIP ณ สิ้น ไตรมาส 3 ดังนี้

แผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (Strategic Improvement Plan : SIP)
Operation Driver เป้าหมายปี 2559 ผลไตรมาส 3

SIP แนวทางวิธีการ Q P รายได้ EP เป้าหมาย ผลงาน  กระทบ EP 
1. ขยายพื้นท่ีธุรกิจ 1.ปรับปรุงพื้นท่ีว่างเป็นพื้นท่ี

ธุรกิจ
2. เน้นหน่วยงาน

1,196 ตร.ม. 396 บ./ตร.ม./
เดือน

5,209,776 3,978,374 1,420,848 1,420,848 994,593 

2. เพ่ิมปริมาณการจัดกิจกรรม
ลานอเนกประสงค์

เจาะกลุ่มลูกค้า
(วันละ 2 แสน 25 วัน)

2 แสน/วัน 25 วัน/เดือน 5,000,000 3,500,000 1,000,000 4,564,245 3,194,972

3. เพ่ิมปริมาณขายพื้นท่ี
ประชาสัมพันธ์

1. ก่าหนดราคาค่าเช่าให้มี 
ความเหมาะสมและยืดหยุ่น

2. เพ่ือพื้นท่ีประชาสัมพันธ์

ขายเพิ่ม วันละ 10 
ตร.ม. ตรมละ 200 
ขาย 220 วัน/ปี

220บ./ตร.ม./
วัน

440,000 308,000 110,000 212,617 1,471,832 

4. ขายพื้นท่ีศูนย์อาหาร จัดสรรพื้นท่ีให้ผู้ประกอบการ 
(1 ศูนย์ CP อัตรา 80,000 บ/ 
เดือน)

เพ่ิม 1 ศูนย์ 80,000 /เดือน 960,000 672,000 240,000 240,000 168,000 

5. ลดเบ้ียประกัน เจรจาลดเบ้ีย 10 % ของวงเงิน 
เดิมค่าเบี้ยปี 2558 
(29,108,330)

ลด 10% 29,108,330 2,910,833 2,037,583 727,708 1,558,685 1,091,080 

รวม 14,520,609 10,495,957 3,498,556 9,886,395 6,920,477



ผลงานตามตัวชี้วัด BSC ณ ไตรมาส 3

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ ธพส. ตามหลักการ Balanced Scorecard รอบ 9 เดือน (มกราคม –
กันยายน) ส่งผลให้ผลประกอบการทางการเงนิงวด 9 เดือน ธพส. เป็นดังนี้ 

 EBITDA 1,530.37 ล้านบาท (เป้าหมาย 1,301.50 ล้านบาท) รายได้พื้นที่ธุรกิจ 149.923 ล้านบาท 
(เป้าหมาย 124.258 ล้านบาท) สูงกว่าเป้าหมาย 

 ด้านลูกค้าและผูถ้ือหุ้น ด้านกระบวนการ ด้านการเรียนรู้ ด้านการบริหารและภาวะผู้น า สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผนงานที่ก าหนด


