
ผลการด าเนินงานค่า EP ไตรมาส 4 ปี 2559
ระดับองค์กร และระดับศูนย์ EVM 



ผลการด าเนินงานค่า EP ไตรมาส 4 ระดับองค์กร และระดับศูนย์ EVM 
ธพส. มีค่า EP องค์กร เท่ากับ 616.092 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 189.860 ล้านบาท  ซึ่งเป็นผลมาจากค่า EP ของศูนย์ราชการ หน่วยงานสนับสนุน สูงกว่าเป้าหมาย 
141.926 ล้านบาท และ 23.245 ล้านบาท ตามล าดับ 

ค่า EP
ไตรมาส 4 ปี 2559

เป้าหมาย จริง สูง/(ต่ า) กว่าเป้าหมาย 
EP ระดับองค์กร 426,232,709 616,092,988 189,806,279

EP ศูนย์ราชการ 603,287,581 745,214,462 141,926,881

EP หน่วยงานสนับสนุน (139,589,151) (116,343,787) 23,245,364

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 2559 
ลดลง เนื่องจากปี 
2558 มีการบันทึก
รายได้ภาษีโรงเรือน
และท่ีดิน และ 
Capital Charge 
เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน

การท าการตลาดเชิงรุก 
การเพิ่มศักยภาพการใช้
พื้ น ท่ี ให้ เกิ ดประ โยชน์
สูงสุด ควบคุมค่าใช้จ่ายท่ี
สามารถบริหารจัดการได้ 
เช่น ค่ า เบี้ ยประกันภัย
ศู น ย์ ร า ช ก า ร ฯ     
ค่าธรรมเนียมศาล  

1)ขยายพืน้ท่ีธุรกิจ 
2) เพิม่ปริมาณการจดักิจกรรม
ลานอเนกประสงค์ 
3) เพิม่ปริมาณขายพืน้ท่ี
ประชาสมัพนัธ์ 
4) ขายพืน้ท่ีศนูย์อาหาร 
5) ลดเบีย้ประกนัภยัศนูย์ราชการ 
6) มาตรการเร่งรัดหนีส้ินกบั
ลกูหนีผู้้ประกอบการภายในศนูย์
ราชการฯ 

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
ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี

ธพส. มุ่งเน้นการเพิ่มรายได้
จากพื้นท่ีประชาสัมพันธ์ และ
หาพื้นท่ีส าหรับจัดสรรเป็น
พื้นท่ีธุรกิจเพิ่มเติม นอกจากนี้ 
ธพส. มีการเตรียมความพร้อม
ในการศึกษาความเป็นไปได้
โครงการใหม่อย่างต่อเนื่อง 
ศึกษากฎหมาย กฎระเบียบ 
และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง

ระดับองค์กร
ผลงาน ไตรมาส 4 เพ่ิม/(ลด)

จากปีก่อน
% 

Changeปี 2558 ปี 2559
NOPAT 1,362.373 1,302.335 -60.04 -4.41%
หัก capital Charge 756.246 686.242 0.92 -9.26%
EP 606.127 616.092 1.98 1.64%

หน่วย : ล้านบาท



ผลการด าเนินงานค่า EP ไตรมาส 4 ระดับองค์กร และระดับศูนย์ EVM 

ค่า EP
ไตรมาส 4 ปี 2559

เป้าหมาย จริง สูง/(ต่ า) กว่าเป้าหมาย 
EP ศูนย์ราชการ 603.287 745.214 141.926

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
ค่าใช้จ่ายต่ ากว่า
ประมาณการ และ
Capital Charge 
ลดลง 

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

ณ ไตรมาส 4 การท า
การตลาดเชิงรุก การ
เพิ่มศักยภาพการใช้
พื้นที่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด และควบคุม
ค่าใช้จ่าย

1.ขยายพื้นที่ธุรกิจ 
2.เพิ่มปริมาณการจัด

กิจกรรมลานอเนกประสงค์
3.เพิ่มปริมาณขายพื้นที่

ประชาสัมพันธ์ 
4.ขายพื้นที่ศูนย์อาหาร 
5.ลดเบี้ยประกันภัยศูนย์

ราชการฯ

การท าการตลาดเชิงรุก
และบริหารความสัมพันธ์
ลูกค้า ท าให้ลูกค้ามาใช้
บริการซ้ า

การจัดกิจกรรมบนลาน
อเนกประสงค์ อาจจะมีแนวโน้ม
ลดลง ส่งผลกระทบท าให้รายได้
ลานอเนกประสงค์ต่ ากว่าปี 
2558 เนื่องจากประกาศส านัก
นายกรัฐมนตรี

ธพส. ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ โดย
การขยายพื้นท่ีธุรกิจ เป็นพื้นท่ี
ส านักงานส าหรับให้หน่วย
ราชการเช่า หาพื้นท่ีภายใน
ศูนย์ราชการจัดสรรเป็นพื้นท่ี
พาณิชย์เพ่ิมเติม และมุ่งเน้น
การเพ่ิมรายได้จากพื้นท่ี
ประชาสัมพันธ์

หน่วย : ล้านบาท

ระดับศูนย์ราชการ
ผลงาน ไตรมาส 4 เพ่ิม/(ลด)

จากปีก่อน
% 

Changeปี 2558 ปี 2559
NOPAT 1,255.194 1,392.495 137.301 110.93%
หัก capital Charge 651.906 647.281 -4.625 99.29%
EP 603.287 745.214 141.926 123.52%

หน่วย : ล้านบาท



ผลการด าเนินงานค่า EP ไตรมาส 4 ระดับองค์กร และระดับศูนย์ EVM 

ค่า EP
ไตรมาส 4 ปี 2559

เป้าหมาย จริง สูง/(ต่ า) กว่าเป้าหมาย 
EP หน่วยงานสนับสนุน -139.589 -116.343 23.246

สาเหตุที่ EP ระดับหน่วยสนับสนุน 
สูง/(ต่ า) กว่าเป้าหมาย

สาเหตุที่ EP ระดับหน่วยสนับสนุน 
เพ่ิม/(ลด) จากปีก่อน 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขหรือการด าเนินงานต่อไป

เนื่องจากค่า NOPAT เพ่ิมขึ้น เนื่องจาก 
ธพส. มีค่าใช้จ่ายในการบริหารต่ ากว่า
แผน และค่า Capital Charge เพ่ิมขึ้น

เนื่องจาก NOPAT ปี 2559 ลดลง 6.062 
ล้านบาท ด้านค่าใช้จ่าย เพ่ิมขึ้น Capital 
Charge  ลดลงกว่าปี 2558 จ านวน  0.267 
ล้านบาท

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

ประชุมหารือกับผู้บริหาร EVM หน่วยงานสนับสนุน 
เพ่ือหาแนวทางร่วมกัน ซึ่ง ธพส. ได้จัดท า SIP PLAN 
ปี 2560 จาก Driver ค่าใช้จ่ายบริหาร ธพส. แล้ว
เสร็จ ได้แก่  SIP ลดค่าไฟฟ้าส านักงาน ธพส. โดย
จัดท ามาตรการประหยัดพลังงาน และเปลี่ยนหลอด 
LED (Q)  ค่าพลังงานท่ีสามารถลดได้ (P)

ระดับหน่วยงาน
สนับสนุน

ผลงาน ไตรมาส 4 เพ่ิม/(ลด)
จากปีก่อน

% 
Changeปี 2558 ปี 2559

NOPAT -141.649 -117.918 23.730 16.75%
หัก capital Charge -2.060 -1.574 0.486 23.59%
EP -139.589 -116.343 23.246 16.65%

หน่วย : ล้านบาทหน่วย : ล้านบาท



ผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (Strategic Improvement Plan : SIP)

ฝ่ายจัดการได้มีการประชุมร่วมกับคณะท างานศูนย์ EVM เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดท าแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (SIP) ของศูนย์ 
EVM คือ ศูนย์ EVM ศูนย์ราชการ ประกอบด้วย 6 แผน ความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแผน SIP ณ สิ้น ไตรมาส 4 ดังนี้

Level 1 ยทุธศาสตร์ Level 2 กลยทุธ์ Level 3 Strategic Improvement Plans Level 4 แนวทาง/วธิีการ เปา้หมาย ผลงาน กระทบ EP 
เพิม่รายได้/เพิม่พืน้ท่ีขาย SIP 1 : ขยายพืน้ที่ธรุกจิ 1. ปรับปรุงพืน้ท่ีวา่งเปน็พืน้ท่ีธรุกจิ 2. เน้นหน่วยงาน 1,196 ตร.ม. 396 บ./ตร.ม./ด. 1,420,848       1,420,848       994,593            

เพิม่รายได้/เพิม่พืน้ท่ีขาย SIP 2 : เพิม่ปริมาณการจัดกจิกรรมลานเอนกประสงค์ เจาะกลุ่มลูกค้า (วนัละ 2 แสน 25 วนั) 25 วนั/เดือน 2 แสน/วนั 1,000,000       1,398,562       978,993            

เพิม่รายได้/เพิม่พืน้ท่ีขาย SIP 3 : เพิม่ปริมาณขายพืน้ท่ีประชาสัมพนัธ์ 1.  ก าหนดราคาค่าเชา่ใหม้ีความเหมาะสมและยดืหยุ่น
 2. เพิม่พืน้ท่ีประชาสัมพนัธ์

ขายเพิม่ วนัละ 10 ตร.ม. 
ตร.ม.ละ 200 ขาย 220 วนั

ราคาเฉล่ีย 200 บ./ตร.ม./ว. 110,000          1,885,748       1,320,023          

เพิม่รายได้/เพิม่พืน้ท่ีขาย SIP 4 : ขายพืน้ท่ีศูนยอ์าหาร เพิม่ 1 ศูนย ์ 8 หมื่น /ด. 240,000          240,000          168,000            

ลดค่าใชจ้่าย SIP 5 : ลดเบี้ยประกนั  เจรจาลดเบี้ย 10 % ของวงเงินเดิมค่าเบี้ยป ี2558 (29,108,330)ลด 10% 2.91 ลบ. 727,708          1,558,685       1,091,080          

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 พฒันา
ระบบงาน และการบริหาร
จัดการเปน็เลิศ

ลดค่าใชจ้่าย SIP 6 : มาตรการเร่งรัดหนี้สินกบัลูกหนี้ผู้ประกอบการภายในศูนยร์าชการฯ1.  บริหารหนี้สิน ทวงถาม เจรจา ปรับโครงสร้างหนี้
2. ประสานงานกบัผู้บริหาร และฝ่ายท่ีเกีย่วขอ้ง

ลูกหนี้กลุ่ม D  8 ราย 
(มูลค่าหนี้ 22 ลบ.)

2% ของมูลค่าหนี้ 
(ค่าธรรมเนียมศาล)

200,000          200,000          140,000            

3,698,556       6,703,843       4,692,689          

จัดสรรพืน้ท่ีใหผู้้ประกอบการ (1 ศูนย ์CP อตัรา 
80,000 บ/เดือน)

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 พฒันา
ระบบงาน และการบริหาร
จัดการเปน็เลิศ

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 พฒันาบริษทั
ใหเ้ปน็กลไกสนับสนุนการ
พฒันาอสังหาริมทรัพยภ์าครัฐ

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 พฒันา
ระบบงาน และการบริหาร
จัดการเปน็เลิศ

Operation Value Drivers

Q P

ผลไตรมาส 4



ผลงานตามตัวชี้วัด BSC ณ ไตรมาส 4

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ ธพส. ตามหลักการ Balanced Scorecard รอบ 12 เดือน (มกราคม –
ธันวาคม) ส่งผลให้ผลประกอบการทางการเงนิงวด 12 เดือน ธพส. เป็นดังนี้ 

 EBITDA 1,997.37 ล้านบาท (เป้าหมาย 1,726.84 ล้านบาท) รายได้พื้นที่ธุรกิจ 190.32 ล้านบาท 
(เป้าหมาย 165.35 ล้านบาท) สูงกว่าเป้าหมาย 

 ด้านลูกค้าและผูถ้ือหุ้น ด้านกระบวนการ ด้านการเรียนรู้ ด้านการบริหารและภาวะผู้น า สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผนงานที่ก าหนด


