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การใช้ข้อมลูต้นทนุเพ่ือการตดัสินใจระยะยาว 

โดย ผศ.อนุรกัษ์  ทองสโุขวงศ์ 

 

การตดัสนิใจในระยะยาวของกจิการเป็นลกัษณะของการตดัสนิใจ ลงทนุใน โครงการ หลายประเภท การ

ตดัสนิใจของผูบ้รหิารในระยะยาวจงึตอ้งอาศยัขอ้มลูตน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้งมา พจิารณาอย่างรอบคอบถงึผลตอบแทน 

(Benefit) และความเสีย่ง (Risk) ทีจ่ะเกดิขึน้จากโครงการลงทนุ นัน้ นอกจากนี้ ผูบ้รหิารตอ้งเลอืกเ ทคนคิในการ

วเิคราะห์และประเมนิโครงการมาใชต้ดัสนิใจเพื่อใหไ้ดร้บัประโยชน์สงูสดุจากการลงทุน ในเรือ่งนี้จงึกลา่วถงึหวัขอ้

ลกัษณะการลงทุน มลูคา่เงนิตามงวดเวลา เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวเิคราะห์และประเมนิโครงการ  และการตดัสนิใจ

คดัเลอืกโครงการ ดงันี้ 

 

1. ลกัษณะการลงทนุ 

 

 การตดัสนิใจเกีย่วกบัการลงทุนเป็นการลงทุนในสนิทรพัย์หรอืในโครงการ (Project) ระยะยาว ซึง่

ผลประโยชน์ทีค่าดวา่จะไดร้บัจากการลงทนุนี้มรีะยะเวลาเกนิกวา่ 1 ปี เมือ่ไดล้งทุนแลว้ นอกจากนี้ยงัรวมถงึ

โครงการตา่งๆ เชน่ การนําผลติภณัฑใ์หมเ่ขา้สูต่ลาด การลงทนุเพือ่ปรบัปรงุระบบการผลติ การวจิยัและพฒันา 

เป็นตน้ โดยปกตกิารลงทุนในสนิทรพัย์สามารถแบง่ไดเ้ป็น 2 ประเภทคอื  

1. รายการเกีย่วกบัเงนิทุนหมนุเวยีน (Working capital) หมายถงึ เงนิทุนทีใ่ชใ้นการดาํเนินงานปจัจุบนั

ของธุรกจิ หรอืหมายถงึสนิทรพัย์หมนุเวยีนสทุธหิรอืสว่นของสนิทรพัย์หมนุเวยีนทีเ่หลอืหลงัจากหกัหนี้สนิ

หมนุเวยีน
1

2. งบประมาณการลงทนุหรอืงบประมาณรายจา่ยฝ่ายทนุ  (Capital budgeting) หมายถงึ งบประมาณที่

จดัสรรไวเ้พื่อเป็นรายจ่ายในการจดัหาสนิทรพัย์ทีเ่ป็นทุน

 โดยทัว่ไปจะเป็นการลงทุนในสนิทรพัย์ทีม่อีายุน้อยกวา่ 1 ปี  

2

                                                        
1
 สมาคมนกับญัชแีละผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตแหง่ประเทศไทย “ศพัทบ์ญัช”ี บรษิทั พ.ีเอ.ลฟีวิ่ง จาํกดั  2538, หน้า 93. 

2
 สมาคมนกับญัชแีละผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตแหง่ประเทศไทย “ศพัทบ์ญัช”ี บรษิทั พ.ีเอ.ลฟีวิ่ง จาํกดั  2538, หน้า 27. 

 โดยทัว่ไปจะเป็นการลงทนุใน สนิทรพัย์ ที่มอีายกุารใช้

งานมากกวา่ 1 ปี  

ผูบ้รหิารอาจจําเป็นตอ้งตดัสนิใจลงทุนทัง้สองประเภทในเวลาเดยีวกนั เชน่ หากตดัสนิใจใชร้ะบบการ

ผลติผลติภณัฑแ์บบใหม ่จํานวนสนิคา้คงเหลอืของธุรกจิตอ้งมจีํานวนเพิม่ขึน้จงึตอ้งสรา้งคลงัสนิคา้แห่งใหม่

เพิม่ขึน้ดว้ย ในกรณีเชน่นี้ถอืวา่เป็นการตดัสนิใจลงทุนเกีย่วกบังบประมาณการลงทุนเท่านัน้ งบประมาณการ

ลงทนุสามารถจาํแนกตามแหลง่ทีม่าของการลงทนุสาํคญัได ้5 ประเภท ไดแ้ก ่

 1. การลงทุนในผลติภณัฑช์นิดใหมห่รอืการลงทุนเพื่อขยายผลติภณัฑท์ีม่อียู่เดมิ (New products or 

Expansion of existing products) 

 2. การจดัหาอปุกรณ์ทดแทนของเกา่หรอืสรา้งอาคารทดแทนอาคารเดมิ (Replacement of equipment 

or buildings) 

 3. โครงการวจิยัและพฒันา (Research and development) 

 4. โครงการสาํรวจ (Exploration) 

 5. โครงการอืน่ ๆ (Others) เชน่ โครงการเพือ่สขุภาพ โครงการควบคมุมลพษิ โครงการลงทนุเพือ่เชา่

สนิทรพัย์เป็นตน้  
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โครงการแตล่ะชนดิมกัเกดิขึน้จากแผนกหรอืฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการนัน้โดยตรง เชน่ โครงการ

ลงทนุในผลติภณัฑช์นดิใหมแ่ผนกการตลาดกจ็ะเป็นเจา้ของโครงการ ในการพจิารณาเกีย่วกบัการลงทนุใน

โครงการตา่งๆ ตอ้งผา่นการพจิารณาจากเจา้หนา้ทีห่ลายระดบั เชน่ โครงการลงทนุเกีย่วกบัการผลติ การ

พจิารณาเริม่จากหวัหนา้แผนกผลติ ผา่นไปยงัผูจ้ดัการโรงงาน รองประธานฝ่ายดาํเนนิการ คณะกรรมการ

พจิารณาโครงการลงทนุภายใตก้ารควบคมุของผูจ้ดัการทางการเงนิ ประธานบรษิทั และคณะกรรมการบรหิาร

บรษิทั เป็นตน้  

ในการจดัทํางบประมาณลงทุน ตอ้งกาํหนดรายละเอยีดที่เกดิขึน้ตลอดโครงการใหค้รบถว้น และทาํการ

ตดัสนิใจเลอืกโครงการจากงบประมาณกระแสเงนิสด ( Cash flow) ทีเ่กดิขึน้ของแตล่ะโครงการและทาํการ

ประเมนิความเหมาะสมรวมถงึผลตอบแทนทีคุ่ม้คา่ตอ่การลงทนุโดยใชเ้ทคนคิและวธิกีารตา่งๆ ในการวเิคราะห์

เพื่อตดัสนิใจ และเมือ่ดาํเนินโครงการแลว้ข ัน้สดุทา้ยจะเป็นการตดิตามและประเมนิผลโครงการ ซึง่ถอืเป็นการ

ควบคมุ (Control) โครงการลงทนุดงักลา่ว 

การประมาณผลตอบแทนเพื่อตดัสนิใจลงทุนนัน้จะไมนํ่าผลตอบแทนในรปูของกาํไรสทุธ ิ (Net income) 

มาพจิารณา เนื่องจากกาํไรสทุธเิป็นรายการจากเกณฑค์งคา้ง (Accrual basis) การตดัสนิใจจงึจดัทาํงบประมาณ

กระแสเงนิสดรบัจ่ายของโครงการลงทุนตามเกณฑเ์งนิสด (Cash basis) เพื่อแสดงผลตอบแทนทีเ่ป็นเงนิสดจาก

โครงการ เนื่องจากเงนิสดถอืเป็นสิง่สาํคญัในการตดัสนิใจของธุรกจิ ซึ่งธุรกจิจ่ายเงนิลงทุนไปในขณะนี้โดยมุง่หวงั

จะไดร้บัเงนิสดกลบัมาในอนาคตมากกวา่จาํนวนทีจ่า่ยลงทนุในปจัจบุนั และเงนิสดทีไ่ดร้บัจากการลงทุนเท่านัน้ที่

สามารถนําไปใชห้รอืนําไปลงทนุในโครงการใหม ่
 

ตวัอยา่งท่ี 1 บรษิทั พรนุรกัษ์จํากดั กาํลงัพจิารณาทีจ่ะแนะนําผลติภณัฑใ์หมสู่ต่ลาด โดยบรษิทัฯ ตอ้ง

จ่ายเงนิซื้ออุปกรณ์พเิศษ  และคา่โฆษณารวมเป็นเงนิ 150,000 บาท ฝ่ายการตลาดคาดวา่ผลติภณัฑจ์ะอยูใ่น

ตลาด 6 ปี และจะทําใหย้อดขายเพิม่ขึน้รายปี 60,000 120,000 160,000 180,000 110,000 และ 50,000 บาท

ตามลาํดบั  

ขณะเดยีวกนักจิการมเีงนิสดจา่ยเป็นคา่จา้ง คา่บาํรงุรกัษา คา่วตัถดุบิ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบั

ผลติภณัฑใ์หมร่ายปี 40,000 70,000 100,000 100,000 70,000 และ 40,000 บาทตามลาํดบั เมือ่นํามาจดัทาํ

กระแสเงนิสดรบัจ่ายสทุธไิดด้งันี้ 

 

 เงนิจ่ายลงทุน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6 

กระแสเงนิสดรบั  60,000 120,000 160,000 180,000 110,000 50,000 

กระแสเงนิสดจ่าย 150,000 40,000 70,000 100,000 100,000 70,000 

กระแสเงนิสดสทุธ ิ

40,000 

(150,000) 20,000 50,000 60,000 80,000 40,000 
 

 ดงันัน้กจิการมกีารลงทนุคร ัง้แรก 150,000 บาท และมกีระแสเงนิสดรบัสทุธริายปี 20,000 50,000 

60,000 80,000 40,000 และ 10,000 บาท ตามลําดบั กระแสเงนิสดนี้จะถูกนําไปใชใ้นการวเิคราะห์เพื่อตดัสนิใจ

ในโครงการลงทนุตอ่ไป กรณีนี้เป็นลกัษณะของการลงทนุในโครงการใหมท่ัง้หมด แตห่ากเป็นกรณีทีม่กีารลงทนุ

ทดแทนโครงการหรอืสนิทรพัย์ทีม่อียู่เดมิ ปญัหาในการคาํนวณกระแสเงนิสดจะมมีากขึน้ 
 

 ตวัอยา่ง ท่ี 2 บรษิทัผลติดี จาํกดั ซือ้เครือ่งจกัรใหมเ่ครือ่งหนึง่ราคา 185,000 บาท คา่ตดิตัง้ 15,000 

บาท นอกจากนี้ยงัสามารถจาํหน่ายเครือ่งจกัรเกา่ ซึง่มมีลูคา่ตามบญัช ี 20,000 บาท ออกจาํหน่ายหรอื

แลกเปลีย่น (Trade-in) ได ้เงนิลงทุนสาํหรบัโครงการคาํนวณไดด้งันี้ 

 

 

10,000 
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  มลูค่าตามบญัชี เงินสด 

ราคาเครือ่งจกัรใหม ่  185,000 

บวก   คา่ตดิตัง้ 15,000 

ราคาเครือ่งจกัรใหมร่วม  200,000 

ราคาจาํหน่ายเครือ่งจกัรเกา่ 20,000 (20,000) 

หกั ราคาตามบญัช ี - (20,000) 

กาํไรหรอืขาดทนุจากการขายเครือ่งจกัร - - 

เงนิจ่ายลงทุนคร ัง้แรก  180,000 

 

 กจิการจาํหน่ายเครือ่งจกัรเดมิในราคาตามบญัชจีงึไมเ่กดิกาํไรหรอืขาดทนุจากการขายเครือ่งจกัรเ ดมิ 

แตห่ากในกรณีขายเครือ่งจกัรในราคาสงูกวา่ราคาตามบญัชกีาํไรดงักลา่วจะถกูนําไปคาํนวณกระแสเงนิสดจา่ยใน

รปูของภาษเีงนิได ้(กจิการที่มกีาํไรจะตอ้งเสยีภาษเีงนิไดน้ติบิคุคล) ตรงกนัขา้มหากเกดิขาดทนุขึน้จะนําไป

คาํนวณกระแสเงนิสดรบัในรปูภาษเีงนิไดเ้ชน่กนั (กจิการอาจนําขาดทนุไปลดภาษทีีต่อ้งชาํระ) 

 ตวัอยา่งท่ี 3 จากตวัอยา่งที่ 2 หากบรษิทัฯ คาดวา่จะประหยดัคา่จา้งและคา่บาํรงุรกัษากอ่นภาษรีวม

เป็นเงนิปีละ 71,000 บาท โดยเครือ่งจกัรใหมอ่ายกุารใชง้าน 5 ปี และไมม่มีลูคา่ซาก (คา่เสือ่มราคาวธิเีสน้ตรง) 

อตัราภาษรีอ้ยละ 30 โดยเครือ่งจกัรเกา่มรีาคาตามบญัช ี20,000 บาท กระแสเงนิสดรบัสทุธใินแต่ละปี เป็นดงันี้ 

   มลูค่าตามบญัชี เงินสด 

เงนิสดทีป่ระหยดัได ้  71,000 71,000 

คา่เสือ่มราคาเครือ่งจกัรใหม ่ 40,000   

คา่เสือ่มราคา่เครือ่งจกัรเกา่ 4000 - (36,000) 

กาํไรสว่นเพิ่มกอ่นภาษ ี  35,000  

ภาษเีงนิได ้  10,500 

กาํไรสทุธสิว่นเพิ่มหลงัภาษ ี

10,500 

 - 24,500 

กระแสเงนิสดรบัสทุธติ่อปี   60,500 
 

 กระแสดเงนิสดทีป่ระหยดัไดปี้ละ 71,000 บาท เมือ่คาํนวณกระแสเงนิสดรบัแลว้มเีพยีง 60,500 บาท 

เท่านัน้ เพราะตอ้งเสยีภาษเีงนิไดจ้ากกาํไรกอ่นหกัภาษสีว่นหนึ่ง กรณีนี้บรษิทั ฯ ควรเสยีภาษ ี 21,300 (71,000 x 

30%) แตภ่าษทีี่คาํนวณมเีพยีง 10,500 บาท เนื่องจากบรษิทัมคีา่เสือ่มราคา 36,000 บาท ซึง่สามารถนําเงนิ

จํานวนนี้ไปหกัออกจากกระแสเงนิสดทีป่ระหยดัไดเ้พื่อคาํนวณภาษตี่อไป คา่เสือ่มราคาดงักล่าวเป็นผลต่างของ

คา่เสือ่มราคาเครือ่งจกัรรายปีของเครือ่งจกัรใหม ่ 40,000 บาท ( 200,000/5) และเครือ่งจกัรเกา่ 4,000 บาท 

(20,000/5) หรอืเงนิลงทุนคร ัง้แรกในเครือ่งจกัร 180,000 บาท ( 200,000 – 20,000) เมือ่นํามาจดัทาํกระแสเงนิ

สดรบัจา่ยสทุธไิดด้งันี้ 

 เงินจ่ายลงทนุ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

กระแสเงนิสดรบั  71,000 71,000 71,000 71,000 71,000 

กระแสเงนิสดจ่าย 180,000 10,500 10,500 10,500 10,500 

กระแสเงนิสดสทุธ ิ

10,500 

(180,000) 60,500 60,500 60,500 60,500 
 

60,500 
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 ตวัอยา่งท่ี 4 บรษิทัพรชยัจํากดั ลงทุนในการผลติสิ นคา้ชนิดหนึ่งสูต่ลาด โดยคา ดวา่จากการลงทนุจะ

ทําใหบ้รษิทัมยีอดขายโดยเฉลีย่ปีละ 500,000 บาท มคีา่ใชจ้า่ยในการดาํเนนิงานทัง้สิน้ 400,000 บาท (รวมคา่

เสือ่มราคา 100,000 บาท) อตัราภาษเีงนิได ้30% การคาํนวณกาํไรสทุธ ิและกระแสเงนิสดสทุธริายปี เป็นดงันี้ 

 มลูค่าตามบญัชี เงินสด 

ยอดขาย 500,000 500,000 

หกั 300,000  คา่ใชจ้า่ยในการดาํเนนิงาน 300,000 

     คา่เสือ่มราคา - 100,000 

กาํไรกอ่นหกัภาษ ี 100,000 200,000 

หกั ภาษเีงนิไดน้ติบิคุคล 30,000 

กาํไรสทุธ ิ

30,000 

70,000  

กระแสเงนิสดรบัสทุธ ิ  170,000 
 

2. มลูค่าเงินตามงวดเวลา 

 

 การลงทนุในโครงการทีม่รีะยะเวลานานนอกจากตอ้งคาํนงึถงึกระแสเงนิสดของโครงการแลว้  ตอ้ง

พจิารณาถงึมลูคา่เงนิดว้ยจะทําใหก้ารตดัสนิใจเป็นไปอย่างถูกตอ้งมากยิง่ขึน้ เชน่ มลูคา่ของเงนิ 1 บาท ในวนันี้ 

ยอ่มมคีา่มากกวา่เงนิ 1 บาทในอกี 5 ปีขา้งหน้า เนื่องจากเงนิในวนันี้สามารถนําไปใชห้าผลตอบแทน และในอกี 5 

ปีขา้งหนา้ยอ่มมมีลูคา่มากกวา่ 1 บาท 

 ตวัอยา่งท่ี 5 นายพรนุรกัษ์ฝากเงนิ 1,000 บาท ไวก้บัธนาคารแห่งหนึ่งในอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 5 ต่อปี 

เมือ่ถงึสิน้ปีนายพรนุรกัษ์จะมเีงนิทัง้สิน้ 1,050 บาท สามารถคาํนวณไดจ้ากสมการดงันี้ 
 

F         = P(1+r) 
    

   F = จํานวนเงนิทีจ่ะไดร้บัในวนัสิน้ปี 

   P  = มลูคา่เงนิปจัจุบนั ณ วนัตน้ปี 

   r = อตัราดอกเบีย้/อตัราผลตอบแทน 

 เมือ่นํามาคาํนวณ ทําไดด้งันี้  

   F = 1,000 (1 + 0.05) 

   F = 1,050 บาท 

 ในกรณีทีร่ะยะเวลามากกวา่ 1 ปี การคาํนวณจะทําในลกัษณะของดอกเบีย้ทบตน้  

 ตวัอยา่งท่ี 6 จากตวัอยา่งที่ 5 หากนายพรนุรกัษ์ ฝากเงนิไว ้5 ปี เมือ่สิน้ปีที่ 5 จะไดร้บัเงนิ 1,276 บาท 

สามารถคาํนวณไดจ้ากสมการดงันี้ 
 

Fn            = P(1+r)n  
    

   Fn = จํานวนเงนิทีจ่ะไดร้บัในวนัสิน้ปีที ่n 

   n = จํานวนงวดดอกเบีย้/จํานวนปี 

   P  = มลูคา่เงนิปจัจุบนั ณ วนัตน้ปี 

   r = อตัราดอกเบีย้/อตัราผลตอบแทน 
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 เมือ่นํามาคาํนวณ ทําไดด้งันี้  

   Fn = 1,000 (1 + 0.05) 5 

    = 1,000 (1.276) 5 

    = 1,276 บาท 

 ในทางตรงกนัขา้มหากตอ้งการคาํนว ณหาคา่เงนิปจัจบุนั (Present value) คอื เงนิในอนาคตจํานวน 1 

บาท เมือ่คาํนวณกลบัมาเป็นมลูคา่ ณ วนัปจัจุบนัจะมจีํานวนเท่าใด จะเป็นการยอ้นกระบวนการดอกเบีย้ทบตน้ 

 ตวัอยา่งท่ี 7 นายพรนุรกัษ์ จะไดร้บัเงนิ 5,000 บาท ในอกี 3 ปีขา้งหน้า นบัจากวนันี้ หากปจัจุบนัอตัรา

ดอกเบีย้รอ้ยละ 5 ต่อปี มลูคา่ปจัจุบนั ณ วนันี้จะมมีลูคา่ 4,319 บาท สามารถคาํนวณไดจ้ากสมการดงันี้ 
 

PV       =    Fn      หรอื Fn (   1   ) 

               (1+r)n                 (1+r)n 
    

   PV  = มลูคา่เงนิปจัจุบนั ณ ปจัจุบนั 

Fn = จํานวนเงนิทีจ่ะไดร้บัในวนัสิน้ปีที ่n 

   n = จํานวนงวดดอกเบีย้/จํานวนปี 

   r = อตัราดอกเบีย้/อตัราผลตอบแทน 

 เมือ่นํามาคาํนวณ ทําไดด้งันี้  

   PV =   Fn (   1   ) 

          (1+r)n 

    = 5,000/(1+0.05)3 

    = 5,000/1.1576 

    = 4,319 บาท 

 ในกรณีทีร่บัหรอืจ่ายเงนิในอนาคตเท่ากนัทุกงวดหลายงวด เชน่ไดร้บัเงนิ 1 บาทเป็นเวลา 5 ปี อาจ

คาํนวณโดยใชผ้ลรวมของคา่เงนิในอนาคตได ้

 ตวัอยา่งท่ี 8 นายพรนุรกัษ์ จะไดร้บัเงนิจากการลงทนุปีละ 1,000 บาท เป็นเวลา 5 ปี ในขณะทีอ่ตัรา

ดอกเบีย้รอ้ยละ 5 ต่อปี มลูคา่ของเงนิงวดในปจัจุบนัจะเท่ากบั 4,329 บาท สามารถคาํนวณไดจ้ากสมการดงันี้ 

PV       = ∑
= +

n

t
tr

Ft
1 )1(

 

    

   PV  = มลูคา่เงนิปจัจุบนั ณ ปจัจุบนั 

Ft

   PV = 1,000/[(1+0.05)

 = จํานวนเงนิทีจ่ะไดร้บัในแต่ละงวด 

   t = ปีที่ 1 ถงึปีที่ n 

n = จํานวนงวดดอกเบีย้/จํานวนปี 

   r = อตัราดอกเบีย้/อตัราผลตอบแทน 

 เมือ่นํามาคาํนวณ ทําไดด้งันี้  
1+(1+0.05)2+(1+0.05)3+(1+0.05)4+(1+0.05)5] 

    = 1,000 (4.32948) 

    = 4,329 บาท 
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3. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์และประเมินโครงการ 
 

 การวเิคราะห์และประเมนิโครงการเป็นการประเมนิภาพรวมทัง้หมดของโครงการ ในทีน่ี้ขอนําเสนอการ

วเิคราะห์และประเมนิโครงการเพื่อตดัสนิใจลงทุนดา้นการเงนิ โดยใชเ้ครือ่งมอืในการวเิคราะห์และประเมนิ

โครงการ 5 วธิ ีไดแ้ก ่

 1. วธิอีตัราผลตอบแทนถวัเฉลีย่ (The average rate of return method: ARR) 

 2. วธิรีะยะเวลาคนืทุน (Payback period method: PP) 

 3. วธิผีลตอบแทนจากการลงทนุ (The internal rate of return method: IRR) 

 4. วธิมีลูคา่ปจัจบุนัสทุธ ิ(The net present value method: NPV) 

 5. วธิดีชันกีารทาํกาํไร (Profitability index method: PI) 

 

3.1 วิธีอตัราผลตอบแทนถวัเฉลี่ย (The average rate of return method) 

 เป็นลกัษณะของก ารเปรยีบเทยีบกาํไรสทุธทิี่หลงัภาษทีี่เกดิขึน้เทยีบกบัเงนิลงทนุสทุธถิวัเฉลี่ยของ

โครงการนัน้ (กรณีลงทนุตลอดชว่งปี) คาํนวณไดโ้ดย 
 

อตัราผลตอบแทนถวัเฉลีย่  =   กาํไรสทุธเิฉลี่ยตอ่ปี 

      เงนิลงทุนสทุธถิวัเฉลีย่ 
    

ตวัอยา่งท่ี 9 บรษิทัพรพชิติ จาํกดั คาดวา่จะไดร้บักาํไรสทุธหิลงัภาษสีาํหรบัระยะเวลา 5 ปี โดยเฉลี่ยปี

ละ 4,200 บาท และเงนิจา่ยลงทนุตามโครงการ 36,000 บาท สว่นกระแสเงนิสดรบัทีค่าดวา่จะเกดิปีละ 11,400 

บาท โดยกจิการใชว้ธิกีารคดิคา่เสือ่มราคาแบบเสน้ตรงและไมม่มีลูคา่ซากของสนิทรพัยท์ีล่งทนุ การคาํนวณทาํ

ไดด้งันี้ 

 เงนิลงทุนสทุธถิวัเฉลีย่  = (เงนิลงทุนเริม่แรก + มลูคา่ซาก)/2 

    = (36,000 + 0)/2 

    = 18,000 

 อตัราผลตอบแทนถวัเฉลีย่  =  4,200/18,000 

    = 0.2333 หรอื 23.33% 

 ในบางกรณีทีม่กีารลงทนุเพยีงคร ัง้เดยีวการคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนถวัเฉลีย่อาจใชเ้งนิลงทนุคร ัง้

แรกแทนการใชเ้งนิลงทุนถวัเฉลีย่ได ้คาํนวณไดโ้ดย 

 อตัราผลตอบแทนถวัเฉลีย่  =  กาํไรสทุธเิฉลี่ยตอ่ปี 

       เงนิลงทุนเริม่แรก 

 จากโจทยต์วัอยา่งเดมิ สามารถคาํนวณไดด้งันี้  

 อตัราผลตอบแทนถวัเฉลีย่  =  4,200/36,000 

    = 0.11666 หรอื 11.67% 

 

 ในการเลอืกใชก้ารคาํนวณโดยปกตหิากลงทนุในสนิทรพัยท์ีม่คีา่เสือ่มราคาจะใชเ้งนิลงทนุสทุธถิวัเฉลีย่ 

หากเป็นการลงทนุในสนิทรพัยท์ีไ่มม่กีารเสือ่มคา่จะใชเ้งนิลงทนุเริม่แรกในการคาํนวณจงึเหมาะสม อยา่งไรกต็าม

การใชอ้ตัราผลตอบแทนถวัเฉลีย่ในการตดัสนิใจเลอืกโครงการควรพจิารณาขอ้ด ีขอ้ดอ้ย ดงันี้ 

 ขอ้ดี  คอื เป็นวธิทีีง่า่ยในการคาํนวณเนื่องจากใชต้วัเลข/ขอ้มลูจากขอ้มลูทางบญัช ีและอตัรารอ้ยละที่

คาํนวณไดน้ัน้สามารถนําไปเปรยีบเทยีบกบัอตัราผลตอบแทนทีต่อ้งการได ้(Required Rate of Return) 
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 ขอ้ดอ้ย เนื่องจากเป็นวธิทีี่ใชก้าํไรสทุธทิางบญัชใีนการคาํนวณจงึไมค่าํนงึกาํไรในรปูเงนิสด รวมถงึไม่

คาํนงึถงึมลูคา่เงนิตามเวลา เชน่ หากตดัสนิใจเลอืกโครงการ 3 โครงการซึง่ใชเ้งนิลงทุนเริม่แรก 9,000 บาท และ

มรีะยะเวลาโครงการ 3 ปีเท่ากนั โดยมขีอ้มลูดงันี้ 

ปี 
โครงการที ่1 โครงการที ่2 โครงการที ่3 

กําไรทางบญัช ี เงนิสดรบัสุทธ ิ กําไรทางบญัช ี เงนิสดรบัสุทธ ิ กําไรทางบญัช ี เงนิสดรบัสุทธ ิ

1 3,000 6,000 2,000 5,000 1,000 4,000 

2 2,000 5,000 2,000 5,000 2,000 5,000 

3 1,000 4,000 2,000 5,000 3,000 6,000 

ถวัเฉลีย่ต่อปี 2,000 5,000 2,000 5,000 2,000 5,000 

 

 กรณีทีท่กุโครงการคดิคา่เสือ่มราคาตามวธิเีสน้ตรงเชน่กนั ทกุโครงการจะมอีตัราผลตอบแทนถวัเฉลีย่

เท่ากนัรอ้ยละ 22.22 (2,000/9,000) แตห่ากพจิารณารายละเอยีดกระแสดงเงนิสดจะพบวา่โครงการที ่ 1 จะให้

กระแสเงนิสดรบัสทุธแิกผู่ล้งทนุมากกวา่โครงการอืน่ วธิอีตัราผลตอบแทนถวัเฉลี่ยนี้จงึไมเ่ป็นที่นยิมนํามาใชใ้น

การเลอืกโครงการลงทนุเทา่ทีค่วร 

 

3.2 วิธีระยะเวลาคืนทนุ (Payback period method) 

 เป็นการพจิารณาโครงการลงทนุจากมลูคา่เงนิลงทนุทีเ่สยีไปกบัระยะเวลาทีจ่ะไดร้บัประโยชน์จากการ

ลงทนุคนื ในการคาํนวณสามารถแยกพจิารณาไดเ้ป็น 2 กรณี ไดแ้ก ่

 1. ผลตอบแทนหรอืกระแสเงนิสดรบัสทุธหิลงัภาษเีท่ากนัทุกปีตลอดอายุโครงการ จะคาํนวณไดโ้ดย 
 

งวดเวลาคนืทนุ =       เงนิลงทุนคร ัง้แรก 

            เงนิสดเขา้สทุธติ่อปีหลงัภาษี 

     

 ตวัอยา่งท่ี 10 บรษิทัราพราย จาํกดั คาดวา่จะไดร้บักาํไรสทุธหิลงัภาษสีาํหรบัระยะเวลา 5 ปี โดยเฉลีย่

ปีละ 4,200 บาท และเงนิจา่ยลงทนุตามโครงการ 36,000 บาท สว่นกระแสเงนิสดรบัทีค่าดวา่จะเกดิปีละ 11,400 

บาท โดยกจิการใชว้ธิกีารคดิคา่เสือ่มราคาแบบเสน้ตรงและไมม่มีลูคา่ซากของสนิทรพัยท์ีล่งทนุ การคาํนวณทาํ

ไดด้งันี้ 

 งวดเวลาคนืทุน  = 36,000/11,400 

   = 3.16 ปี 

 

 2. ผลตอบแทนหรอืกระแสเงนิสดรบัสทุธหิลงัภาษไีมเ่ท่ากนัทุกปีตลอดอายุโครงการ จะคาํนวณไดโ้ดย

การพจิารณากระแสเงนิสดเขา้สทุธสิะสม 

 ตวัอยา่ง ท่ี 11 บรษิทัธรรมดาว  จาํกดั กาํลงัตดัสนิใจเลอืกโครงการลงทนุ 2 โครงการระยะเวลา 5 ปี 

โดยมเีงนิลงทุนคร ัง้แรก 20,000 บาทเท่ากนั และมกีระแสเงนิสดเขา้สทุธหิลงัภาษ ีดงันี้ 

ปีที่ โครงการที ่1 โครงการที ่2 

1 10,000 2,000 

2 8,000 4,000 

3 6,000 6,000 

4 2,000 8,000 

5 - 10,000 
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 การคาํนวณทาํไดด้งันี้ 

ปีที่ 
โครงการที ่1 โครงการที ่2 

กระแสเงนิสดเขา้รายปี กระแสเงนิสดเขา้สะสม กระแสเงนิสดเขา้รายปี กระแสเงนิสดเขา้สะสม 

1 10,000 10,000 2,000 2,000 

2 8,000 18,000 4,000 6,000 

3 6,000 24,000 6,000 12,000 

4 2,000 26,000 8,000 20,000 

5 - - 10,000 30,000 

 โครงการที ่1 มรีะยะเวลาคนืทุน  = 2 + (20,000 – 18,000)/6,000 

     = 2.33 ปี หรอื 2 ปี 4 เดอืน 

 โครงการที ่ 2 มรีะยะเวลาคนืทุน = 4 ปี 

 

 ในบาง กรณีการใชร้ะยะเวลาคนืทนุในการพจิารณาคดัเลอืกโครงการอาจทาํใหเ้กดิการตดัสนิใจผดิพลาด

ได ้เนื่องจากวธินีี้ไมไ่ดค้าํนงึถงึผลประโยชน์ที่จะไดร้บัหลงัระยะเวลาคุม้ทุน และไมไ่ดค้าํนึงถงึมลูคา่เงนิตามเวลา

ดว้ย เพื่อขจดัปญัหาเกีย่วกบัมลูคา่เงนิสามารถนํามลูคา่เงนิมาปรบัใหถู้กตอ้งโดยคาํนวณเป็นระยะเวลาคนืทุนที่

คาํนงึถงึคา่เงนิ (Discounted payback period method) มาใชใ้นการวเิคราะหแ์ละประเมนิโครงการได ้

 ตวัอยา่ง ท่ี 12 บรษิทัใจรกัษ์ จาํกดั คาดวา่กระแสเงนิสดรบัจากโครงการลงทนุหลงัภาษปีีละ 10,000 

บาท เป็นเวลา 5 ปี โดยมเีงนิลงทุนเริม่แรก 30,000 บาท อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 10 ต่อปี การคาํนวณระยะเวลา

คนืทุนทีค่าํนึงถงึคา่เงนิ คาํนวณไดด้งันี้ 

ปีที่ เงนิสดรบัสุทธิ ปรบัมลูคา่ปจัจุบนั มลูคา่ปจัจุบนั 

1 10,000 1/(1+0.1) 9,091 1 

2 10,000 1/(1+0.1) 8,264 2 

3 10,000 1/(1+0.1) 7,513 3 

4 10,000 1/(1+0.1) 6,830 4 

5 10,000 1/(1+0.1) 6,209 5 

 จากนัน้ทาํการคาํนวณหาระยะเวลาคนืทนุโดยวธิกีระแสเงนิสดเขา้สทุธสิะสม     

ปีที่ กระแสเงนิสดเขา้รายปีตามมลูคา่เงนิ กระแสเงนิสดเขา้สะสม 

1 9,091 9,091 

2 8,264 17,356 

3 7,513 24,869 

4 6,830 31,699 

5 6,209 37,908 

ระยะเวลาคนืทุน  = 3 + (30,000 – 24,869)/6,830 

    = 3.75 ปี หรอื 3 ปี 9 เดอืน 
 

3.3 วิธีผลตอบแทนจากการลงทนุ (The internal rate of return method) 

 เป็นการคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนทีจ่ะไดร้บัจากการลงทุนในโครงการ อตัราผลตอบแทนนี้จะเป็น

อตัราที่ทาํใหม้ลูคา่ปจัจบุนัสทุธเิทา่กบั 0 หรอืผลตอบแทนทีไ่ดร้บัเท่ากบัเงนิลงทุนคร ัง้แรก  สามารถคาํนวณได้

จากสมการดงันี้ 
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 ตวัอยา่งท่ี 13 บรษิทัมารวย จาํกดั มกีารจา่ยเงนิลงทนุคร ัง้แรก 36,000 บาท และจะไดร้บักระแสเงนิ

สดสทุธเิป็นเวลา 5 ปี ปีละ 11,400 บาท การคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ คาํนวณไดด้งันี้ 
 

 = กระแสเงนิสดไดร้บัสทุธใินแต่ละงวด 

   t = ปีที่ 1 ถงึปีที่ n 

n = จํานวนงวดดอกเบีย้/จํานวนปี 

   r = อตัราดอกเบีย้/อตัราผลตอบแทน 

 1. กรณีกระแสเงนิสดรบัสทุธใินแต่ละปีมจีํานวนเท่ากนั 

ปี

ที่ 

กระแสเงนิ

สดเขา้รายปี 

อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ (%) 

16 17 18 

ปรบัมลูคา่ปจัจุบนั 
มลูคา่

ปจัจุบนั 
ปรบัมลูคา่ปจัจุบนั 

มลูคา่

ปจัจุบนั 
ปรบัมลูคา่ปจัจุบนั 

มลูคา่

ปจัจุบนั 

1 11,400 1/(1+0.16)1 9,828  =0.8621 1/(1+0.17)1 9,744  =0.8547 1/(1+0.18)1 9,661  =0.8475 

2 11,400 1/(1+0.16)2 8,472  =0.7432 1/(1+0.17)2 8,328  =0.7305 1/(1+0.18)2 8,187  =0.7182 

3 11,400 1/(1+0.16)3 7,303  =0.6407 1/(1+0.17)3 7,118  =0.6244 1/(1+0.18)3 6,938  =0.6086 

4 11,400 1/(1+0.16)4 6,296  =0.5523 1/(1+0.17)4 6,084  =0.5337 1/(1+0.18)4 5,880  =0.5158 

5 11,400 1/(1+0.16)5 5,428  =0.4761 1/(1+0.17)5 5,200  =0.4561 1/(1+0.18)5 4,983  =0.4371 

รวม  37,327   36,473      35,650  

 ผลตอบแทนจากการลงทุนอยู่ระหวา่งรอ้ยละ 17 – 18 คาํนวณไดโ้ดย 

  ผลต่างของมลูคา่ปจัจุบนั ( 36,473 – 35,650) = 823 

  ผลต่างเงนิลงทุน (36,000 – 35,650)   = 350 

  ดงันัน้ ผลต่างของชว่งอตัรารอ้ยละ  = 350/823 = 0.425 

  ดงันัน้ อตัราผลตอบแทนในการลงทุน  = 18% – 0.425% 

       = 17.575% 

 เมือ่ทราบอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน บรษิทัจะตดัสนิใจยอมรบัโครงการกต็่อเมือ่อตัราผลตอบแทน

จากการลงทนุนัน้สงูกวา่อตัราผลตอบแทนทีต่อ้งการ ( Required rate of return) หรอื มากกวา่ตน้ทุนเงนิทุน 

(Cost of capital) 

 

3.4 วิธีมลูค่าปัจจบุนัสุทธิ (The net present value method) 

 วธินีี้จะคาํนวณหาผลต่างระหวา่งมลูคา่ปจัจุบนัของผลตอบแทนทีค่าดวา่จะไดร้บัในอนาคตตามอตัรา

ผลตอบแทนขัน้ตํ่าทีต่อ้งการ หรอืตน้ทุนเงนิทุนกบัตน้ทุนเงนิทุนเริม่แรก สามารถคาํนวณไดจ้ากสมการดงันี้ 
 

NPV =  
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   NPV = มลูคา่ปจัจบุนัสทุธิ 

   I  = เงนิจ่ายลงทุนคร ัง้แรก 

Ct = กระแสเงนิสดไดร้บัสทุธใินแต่ละงวด 
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   t = ปีที่ 1 ถงึปีที่ n 

n = จํานวนงวดดอกเบีย้/จํานวนปี 

   r = อตัราดอกเบีย้/อตัราผลตอบแทน 

 ตวัอยา่งท่ี 14 บรษิทัจามร ีจาํกดั มกีารจา่ยเงนิลงทนุคร ัง้แรก 36,000 บาท และจะไดร้บักระแสเงนิสด

สทุธเิป็นเวลา 5 ปี ปีละ 11,400 บาท อตัราผลตอบแทนในขณะนัน้รอ้ยละ 12 การคาํนวณหามลูคา่ปจัจบุนัสทุธิ

คาํนวณไดด้งันี้ 

   NPV = 







+∑

=

n

t 1
5)12.01(

400,11
 - 36,000 

    = (11,400 x 3.6048) – 36,000 

    = 41,095 – 36,000 

    = 5,095 บาท 

 ตวัอยา่งท่ี 15 บรษิทัยุทธนา จาํกดัมกีารจา่ยเงนิลงทนุคร ัง้แรก 20,000 บาท และจะไดร้บักระแสเงนิสด

สทุธเิป็นเวลา 4 ปี คอื 6,000 10,000 8,000 และ 4,000 บาท อตัราผลตอบแทนในขณะนัน้รอ้ยละ 12 การ

คาํนวณหามลูคา่ปจัจบุนัสทุธคิาํนวณไดด้งันี้ 

ปีที่ เงนิสดรบัสุทธิ ปรบัมลูคา่ปจัจุบนั มลูคา่ปจัจุบนั 

0 (20,000)  (20,000) 

1 6,000 1/(1+0.12)1 5,357 =0.8929 

2 10,000 1/(1+0.12)2 7,972 =0.7972 

3 8,000 1/(1+0.12)3 5,694 =0.7118 

4 4,000 1/(1+0.12)4 2,542 =0.6355 

รวม 1,565 

 การตดัสนิใจยอมรบัโครงการขึน้อยูก่บักระแสเงนิสดสทุธมิคีา่เป็นบวกหรอืไม ่หากมคีา่เป็นบวกแสดงวา่

ผลตอบแทนจากการลงทนุนัน้สงูกวา่อตัราผลตอบแทนทีต่อ้งการ (Required rate of return) หรอืมากกวา่ตน้ทนุ

เงนิทุน (Cost of capital) 

 

3.5 วิธีดชันีการทาํกาํไร (Profitability index method) 

 ดชันีกาํไรเป็นอตัราสว่นระหวา่งมลูคา่ปจัจุบนัของกระแสเงนิสดเขา้สทุธกิบักระแสเงนิสดจ่ายลงทุนคร ัง้

แรก สามารถคาํนวณไดจ้ากสมการดงันี้  
 

PI        =  
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K
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   PI = มลูคา่ปจัจบุนัสทุธ ิ

   I  = เงนิจ่ายลงทุนคร ัง้แรก 

   K = อตัราดอกเบีย้/อตัราผลตอบแทนทีต่อ้งการ 

Ct = กระแสเงนิสดไดร้บัสทุธใินแต่ละงวด 

   t = ปีที่ 1 ถงึปีที่ n 

n = จํานวนงวดดอกเบีย้/จํานวนปี 

 ตวัอยา่งท่ี 16 บรษิทัพรนุรกัษ์ จาํกดั มกีารจา่ยเงนิลงทนุคร ัง้แรก 36,000 บาท และจะไดร้บักระแสเงนิ

สดสทุธเิป็นเวลา 5 ปี ปีละ 11,400 บาท อตัราผลตอบแทนในขณะนัน้รอ้ยละ 12 ดชันกีารทาํกาํไรคาํนวณไดด้งันี้ 
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   PI =  41,095/36,000 

    = 1.1415 

 การตดัสนิใจยอมรบัโครงการลงทนุจะพจิารณาเชน่เดยีวกบัการคาํนวณกระแสเงนิสดสทุธ ิหากคา่ ดชันี

การทาํกาํไรมากกวา่ 1 แสดงวา่มกีระแสเงนิสดเขา้มากกวา่เงนิลงทุนเริม่แรก 

 

4. การตดัสินใจคดัเลอืกโครงการ 

 

 การประเมนิโครงการลงทุนนัน้ใชเ้ครือ่งมอืไดห้ลายเครือ่งมอืในแต่ละเครือ่งมอืมขีอ้ดขีอ้ดอ้ยแตกต่างกนั

ไป อย่างไรกต็ามปจัจุบนัวธิทีีน่ิยมใชก้นัมาก คอื มลูคา่ปจัจุบนัสทุธ ิ (Net present value method)  และอตัรา

ผลตอบแทนจากการลงทนุ (Internal rate of return method) ซึง่เป็นการเปรยีบเทยีบกระแสเงนิสดรบั (Cash 

inflows) เทยีบกบักระแสเงนิสดจ่ายลงทุน (Cash outflows) ในรปูของมลูคา่ปจัจุบนัสทุธ ิและรอ้ยละของ

ผลตอบแทน หากใช ้2 เครือ่งมอืนี้ในการตดัสนิใจคดัเลอืกโครงการผลการยอมรบัหรอืปฏเิสธโครงการจะไปใน

ทศิทางเดยีวกนั คอื โดยปกตโิครงการทีม่กีระแสเงนิสดรบัสทุธมิากกวา่ 0 จะมรีอ้ยละผลตอบแทนจากการลงทุน

มากกวา่อตัราผลตอบแทนขัน้ตํ่า  

 ตวัอยา่งท่ี 17 บรษิทัราดอลย ์จาํกดั มกีารจา่ยเงนิลงทนุในโครงการ ก คร ัง้แรก 343,300 บาท และจะ

ไดร้บักระแสเงนิสดสทุธเิป็นเวลา 5 ปี ปีละ 100,000 บาท เมือ่คาํนวณโดยใชม้ลูคา่ปจัจบุนัสทุธ ิและอตัรา

ผลตอบแทนจากการลงทุน จะไดข้อ้มลูดงันี้ 
 

อตัราผลตอบแทน

จากการลงทนุ 

กระแสเงนิสด

รบัสทุธ/ิปี 

มลูคา่เงนิงวด

ตลอด 5 ปี 

มลูคา่ปจัจุบนัของกระแส

เงนิสดสทุธติลอด 5 ปี 

เงนิ

ลงทุน 

มลูคา่

ปจัจุบนัสทุธ ิ

0 100,000 5.000 500,000 343,300 156,700 

2 100,000 4.714 471,400 343,300 128,100 

4 100,000 4.452 445,200 343,300 101,900 

6 100,000 4.212 421,200 343,300 77,900 

8 100,000 3.993 399,300 343,300 56,000 

10 100,000 3.791 379,100 343,300 35,800 

12 100,000 3.605 360,500 343,300 17,200 

14 100,000 3.443 343,300 343,300 0 
 

 จะเหน็ไดว้า่หากอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุเทา่กบั 0 มลูคา่ปจัจบุนัสทุธจิะเทา่กบัผลตา่งระหวา่ง

กระแสเงนิสดรบัรวมทุกปี  (500,000) หกัดว้ยกระแสเงนิสดจ่ายลงทุน (343,300) และหากอตัราผลตอบแทน

เพิ่มขึน้กระแสเงนิสดรบัสทุธใินแตล่ะปีจะมคีา่ลดลง ทาํใหม้ลูคา่ปจัจบุนัสทุธลิดลงเชน่กนั เมือ่นําความสมัพนัธม์า

จดัทําเป็นแผนภมูภาพจะแสดงไดด้งัภาพที ่1 
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จากการลงทุน (IRR)

 
ภาพที่ 1 ความสมัพนัธ์ของมลูคา่ปจัจุบนัสทุธแิละผลตอบแทนจากการลงทุน 

ที่มา: อนุรกัษ์  ทองสโุขวงศ,์ มกราคม 2553 

 

 จุดตดับนแกนนอนคอื อตัราผลตอบแทน (Discount rate) เมือ่มลูคา่ปจัจบุนัสทุธมิคีา่เทา่กบั 0 หรอื ณ 

อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุที ่14% และจะเหน็วา่เมือ่อตัราผลตอบแทนเท่ากบั 0 มลูคา่ปจัจบุนัสทุธจิะมคีา่ 

156,700 นัน่เอง  

 การตดัสนิใจเลอืกโครงการใดโครงการหนึง่โดยใชเ้ครือ่งมอืมลูคา่ปจัจบุนัสทุธแิละอตัราผลตอบแทนจาก

การลงทนุในบางกรณีอาจมคีวามขดัแยง้กนั คอื โครงการหนึง่มลูคา่ปจัจบุนัสทุธสิงูกวา่ แตอ่ตัราผลตอบแทนจาก

การลงทนุนอ้ยกวา่อกีโครงการ ผูบ้รหิารตอ้งตดัสนิใจโดยกาํหนดอตัราผลตอบแทนทีต่อ้งการเป็นเกณฑ ์ 

 ตวัอยา่งท่ี 18 จากตวัอยา่งที ่ 17 หากบรษิทัราดอลย ์จาํกดั มทีางเลอืกในการตดัสนิใจในโครงการ ข 

ดว้ย โดยโครงการ ข มกีารจา่ยเงนิลงทนุคร ัง้แรก 450,625 บาท และจะไดร้บักระแสเงนิสดสทุธเิป็นเวลา 5 ปี ปี

ละ 125,000 บาท เมือ่คาํนวณโดยใชม้ลูคา่ปจัจุบนัสทุธ ิและอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน ไดด้งันี้ 

อตัราผลตอบแทน

จากการลงทนุ 

กระแสเงนิสด

รบัสทุธ/ิปี 

มลูคา่เงนิงวด

ตลอด 5 ปี 

มลูคา่ปจัจุบนัของกระแส

เงนิสดสทุธติลอด 5 ปี 

เงนิ

ลงทุน 

มลูคา่

ปจัจุบนัสทุธ ิ

0 125,000 5.000 625,000 450,625 174,375 

2 125,000 4.714 589,250 450,625 138,625 

4 125,000 4.452 556,500 450,625 105,875 

6 125,000 4.212 526,500 450,625 75,875 

8 125,000 3.993 499,125 450,625 48,500 

10 125,000 3.791 473,875 450,625 23,250 

12 125,000 3.605 450,625 450,625 0 

 

 จากขอ้มลูหากกจิการตอ้งการเงนิลงทนุรอ้ยละ 3 โครงการ ก จะมกีระแสเงนิสดสทุธ ิ 101,900 บาท 

ขณะทีโ่ครงการ ข มกีระแสเงนิสดสทุธ ิ 105,875 ผูบ้รหิารจงึควรตดัสนิใจในโครงการ ข เพราะใหก้ระแสเงนิสด

สทุธสิงูกวา่ แตเ่มือ่พจิารณาอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ โครงการ ก รอ้ยละ 14 ในขณะทีโ่ครงการ ข รอ้ยละ 
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12 หากผูบ้รหิารตดัสนิใจโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนจากการลงทนุจะเลอืกโครงการ ก ทีใ่หอ้ตัราผลตอบแทน

มากกวา่ซึง่ขดัแยง้กบัการตดัสนิใจโดยใชก้ระแสเงนิสดสทุธ ิความขดัแยง้ดงักลา่วแสดงไดด้งัภาพที ่2 

มูลค่าปัจจุบันสุทธ ิ(บาท)

0

อัตราผล

ตอบแทน(%)

อัตราผลตอบแทนจาก

การลงทุน โครงการ ข

20,000

50,000

75,000

100,000

125,000

150,000

175,000

200,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

อัตราผลตอบแทนจาก

การลงทุน โครงการ ก

 
ภาพที่ 2 ความขดัแยง้ของกระแสเงนิสดสทุธแิละผลตอบแทนจากการลงทุน 

ที่มา: อนุรกัษ์  ทองสโุขวงศ,์ มกราคม 2553 

 

 จากภาพจะพบวา่ในกรณีทีก่จิการมอีตัราผลตอบแทนขัน้ตํ่าทีต่อ้งการนอ้ยกวา่รอ้ยละ 5 โครงการ ข จะ

ใหม้ลูคา่ปจัจบุนัสทุธสิงูกวา่โครงการ ก แตห่ากกาํหนดอตัราผลตอบแทนขัน้ตํ่ามากกวา่รอ้ยละ 5 โครงการ ก จะ

ใหม้ลูคา่ปจัจบุนัสทุธสิงูกวา่โครงการ ข ในการเลอืกโครงการ ผูบ้รหิารอาจพจิารณาขอ้จาํกดัดา้นเงนิทนุและ

ทรพัยากรทีเ่กีย่วขอ้งโดยพจิารณาจากมลูคา่ปจัจบุนัสทุธเิป็นสาํคญั ทัง้นี้เพราะหากมกีระแสเงนิสดมากกวา่

โอกาสในการนําเงนิทีไ่ดจ้ากโครงการไปลงทนุในโครงการใหม ่( Reinvestment) แตห่ากไมค่าํนงึถงึประเดน็

ดงักลา่วและกจิการมเีงนิลงทนุเพยีงสามารถลงทนุในทกุโครงการไดก้ค็วรลงทนุในโครงการ ก ซึง่มอีตัรา

ผลตอบแทนจากการลงทนุสงูกวา่ (14%) 

 หากกจิการมขีอ้จาํกดัดา้นเงนิลงทนุ ซึง่มกัเป็นปญัหาของกจิการโดยทัว่ไป โดยเฉพาะอยา่งยิง่กจิการที่

มนีโยบายดา้นการเงนิเกีย่วกบัรายจ่ายลงทุนเป็นสว่นใหญ่ เมือ่มขีอ้จํากดัในการจดัสรรเงนิลงทุนกจิการย่อมตอ้ง

เลอืกโครงการลงทนุรว่มกนัโดยมุง่หวงักาํไรสงูสดุ จงึนําดชันใีนการทาํกาํไรมาใชใ้นการเลอืกโครงการทีเ่หมาะสม 

 ตวัอยา่งท่ี 19 บรษิทัพรนุรกัษ์ จาํกดั กาํลงัตดัสนิใจเลอืกโครงการลงทนุตา่งๆ ซึง่แตล่ะโครงการเป็น

อสิระต่อกนั มขีอ้มลูดงันี้ 

โครงการที ่ ดชันกีารทาํกาํไร เงนิลงทุน 

1 0.97 150,000 

2 1.16 175,000 

3 1.14 125,000 

4 1.25 400,000 

5 1.05 100,000 

6 1.09 200,000 

7 1.19 100,000 
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 หากกจิการมวีงเงนิลงทนุไมจ่าํกดัสามารถลงทนุไดใ้นทกุโครงการยกเวน้โครงการที ่ 1 เนื่องจากดชันี

การทาํกาํไรนอ้ยกวา่ 1 แต่หากกจิการมวีงเงนิลงทุนจํากดั เชน่ มจีํากดัเพยีง 1,000,000 บาท กจิการควรเลอืก

โครงการทีใ่หผ้ลตอบแทนมากทีส่ดุ คอืยอมรบัโครงการที ่ 4 7 2 3 และ 6 ซึง่จะมวีงเงนิลงทุนรวม 1,000,000 

บาท (400,000+100,000+175,000+125,000+200,000)  

 นอกจากนี้การตดัสนิใจในโครงการลงทนุระยะยาวอาจประสบปญัหามลูคา่เงนิจากภาวะเงนิเฟ้อซึง่เป็น

ภาวการณ์ปกตทิางเศรษฐกจิและมผีลใหม้ลูคา่ของเงนิลดลง สง่ผลใหก้ารจดัทาํงบประมาณโครงการเปลีย่นแปลง

ไปเนื่องจากเงนิเฟ้อทาํใหร้ายรบัเพิ่มขึน้และตอ้งเสยีภาษเีพิ่มขึน้ ในขณะที่คา่เสือ่มราคาไมเ่ปลี่ยนแปลง 

 ตวัอยา่งท่ี 20 บรษิทัพรนุรกัษ์ จาํกดั มขีอ้มลูการลงทนุในโครงมลูคา่ 24,000 บาท ระยะเวลาการลงทนุ 

4 ปี อตัราภาษเีงนิไดร้อ้ยละ 30 คดิคา่เสือ่มราคาตามวธิเีสน้ตรง โดยตอ้งการผลตอบแทนขัน้ตํ่ารอ้ยละ 12 ขอ้มลู

ที่เกดิขึน้เป็นดงันี้ 

ปี 
รายไดส้ทุธกิอ่น 

คา่เสือ่มราคาและภาษี 
คา่เสือ่มราคา ภาษเีงนิได ้ กาํไรสทุธ ิ กระแสเงนิสดรบัสทุธิ 

1 10,000 6,000 1,200 2,800 8,800 (2,800+6,000) 

2 10,000 6,000 1,200 2,800 8,800 (2,800+6,000) 

3 10,000 6,000 1,200 2,800 8,800 (2,800+6,000) 

4 10,000 6,000 1,200 2,800 8,800 (2,800+6,000) 

จากขอ้มลูอตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) รอ้ยละ 17.30  

 หากเกดิสภาวะทีม่เีงนิเฟ้อรอ้ยละ 7 ต่อปี รายรบัจะเพิม่ขึน้ กระแสเงนิสดรบัสทุธทิีเ่พิม่ขึน้เป็นดงันี้ 

ปี 
รายไดส้ทุธกิอ่น 

คา่เสือ่มราคาและภาษี 
คา่เสือ่มราคา ภาษเีงนิได ้ กาํไรสทุธิ กระแสเงนิสดรบัสทุธิ 

1 10,700 6,000 1,410 3,290 9,290 (3,290+6,000) 

2 11,449 6,000 1,635 3,814 9,814 (3,814+6,000) 

3 12,250 6,000 1,875 4,375 10,375 (4,375+6,000) 

4 13,108 6,000 2,132 4,976 10,976 (4,976+6,000) 

 

จากนัน้ทาํการปรบัคา่กระแสเงนิสดสทุธใิหอ้ยูใ่นฐานเดยีวกบัปีทีม่กีารลงทนุ ดงันี้ 

ปี กระแสเงนิสดสทุธิ ดชันปีรบัคา่เงนิ กระแสเงนิสดสทุธหิลงัปรบัดชันี 

1 9,290 100/107 8,682 

2 9,814 100/114.49 8,572 

3 10,375 100/122.50 8,469 

4 10,976 100/131.08 8,374 

 

จากขอ้มลูอตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) รอ้ยละ 15.80 ดงันัน้ หากมภีาวะเงนิเฟ้อเขา้มาเกีย่วขอ้งจะ

ทําใหอ้ตัราผลตอบแทนลดลง และแรงจูงใจในการลงทุนโครงการจะลดลง ในการลงทุนจงึควรนําระยะเวลาคนืทุน

เขา้มาชว่ยในการตดัสนิใจรว่มดว้ย 

 นอกจากนี้ในกรณีทีม่กีารตดัสนิใจคดัเลอืกโครงการทีม่รีะยะเวลาโครงการแตกตา่งกนัอาจทาํการปรบั

ระยะเวลาใหเ้ทา่กนัโดยลดระยะเวลาของโครงการทีม่เีวลายาวกวา่ลงใหเ้ทา่กนั และสมมตวิา่ไดจ้าํหน่ายโครงการ 

ณ วนัสิน้สดุโครงการ หรอือาจปรบัเพิม่ระยะเวลาโครงการทีม่เีวลาสัน้กวา่ใหเ้ทา่กนั โดยสมมตมิกีารลงทนุใหมใ่น

โครงการ 
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 ตวัอยา่งท่ี 21 บรษิทัพรนุรกัษ์ จาํกดั กาํลงัตดัสนิใจคดัเลอืกโครงการลงทนุในโครงการจดัซือ้รถขนสง่

ภายในกจิการซึง่มรีะยะเวลาการใชง้าน 8 ปี และโครงการจดัซื้อคอมพวิเตอรม์อีายุการใชง้าน 5 ปี โดยทัง้ 2 

โครงการใชเ้งนิลงทุนเท่ากนั 100,000 บาท โดยตอ้งการผลตอบแทนรอ้ยละ 10 และมกีระแสเงนิสดรบัจาก

โครงการดงันี้ 

ปี โครงการจดัซ้ือรถ

ขนส่งภายใน 

โครงการจดัซ้ือ

คอมพิวเตอร์ 

ปีที่ 1 30,000 30,000 

ปีที่ 2 30,000 30,000 

ปีที่ 3 25,000 30,000 

ปีที่ 4 20,000 30,000 

ปีที่ 5 15,000 30,000 

ปีที่ 6 15,000  

ปีที่ 7 10,000  

ปีที่ 8 10,000  

  เมือ่ทําการคาํนวณกระแสเงนิสดสทุธเิป็นดงันี้  

ปี มลูคา่ปจัจุบนั 
โครงการจดัซือ้รถขนส่งภายใน โครงการจดัซือ้คอมพวิเตอร ์

กระแสเงนิสด กระแสเงนิรายปี กระแสเงนิสด กระแสเงนิรายปี 

0 1.00000 (100,000) (100,000)  (100,000) (100,000)  

1 0.90909 30,000        27,273  30,000        27,273  

2 0.82645 30,000        24,793  30,000        24,793  

3 0.75131 25,000        18,783  30,000        22,539  

4 0.68301 20,000        13,660  30,000        20,490  

5 0.62092 15,000          9,314  30,000        18,628  

6 0.56447 15,000          8,467    

7 0.51316 10,000          5,132    

8 0.46651 10,000          4,665    

กระแสเงนิสดสุทธ ิ        12,087          13,723  

 จะเหน็วา่โครงการจดัซือ้คอมพวิเตอรเ์ป็นโครงการทีน่่าลงทนุมากกวา่ ( NPV สงูกวา่) เมือ่เปรยีบเทยีบ

ดว้ยระยะเวลาโครงการทีเ่ทา่กนัอาจทาํไดด้งันี้ 

1. ลดระยะเวลาโครงการทีย่าวกวา่ใหเ้ทา่กบัระยะเวลาโครงการทีส่ ัน้กวา่ 

สมมต ิณ สิน้ปีที่ 5 รถขนสง่ภายในสามารถจาํหน่ายไดใ้นราคาสทุธ ิ 40,000 บาท การคาํนวณจะเป็น

ดงันี้ 

ปี มลูคา่ปจัจบุนั 
โครงการจดัซือ้รถขนสง่ภายใน โครงการจดัซือ้คอมพวิเตอร ์

กระแสเงนิสด กระแสเงนิรายปี กระแสเงนิสด กระแสเงนิรายปี 

0 1.00000 (100,000) (100,000)  (100,000) (100,000)  

1 0.90909 30,000        27,273  30,000        27,273  

2 0.82645 30,000        24,793  30,000        24,793  

3 0.75131 25,000        18,783  30,000        22,539  

4 0.68301 20,000        13,660  30,000        20,490  



  185 742 Energy project appraisal and Management: การใชข้อ้มลูตน้ทนุเพือ่การตดัสนิใจระยะยาว                                              16 
 

 

 

ปี มลูคา่ปจัจบุนั 
โครงการจดัซือ้รถขนสง่ภายใน โครงการจดัซือ้คอมพวิเตอร ์

กระแสเงนิสด กระแสเงนิรายปี กระแสเงนิสด กระแสเงนิรายปี 

5 0.62092 15,000          9,314  30,000        18,628  

จาํหน่ายรถขนสง่ฯ 0.62092 40,000 24,837   

กระแสเงนิสดสทุธิ        18,660          13,723  

 เมือ่ปรบัระยะเวลาใหเ้ทา่กนัแลว้อาจสง่ผลใหก้ารตดัสนิใจแตกตา่งจากเดมิ คอืโครงการจดัซือ้รถขนสง่

ภายในเป็นโครงการทีน่่าลงทนุมากกวา่ (NPV สงูกวา่) 

 

2. เพิม่ระยะเวลาโครงการทีส่ ัน้กวา่ใหเ้ทา่กบัระยะเวลาโครงการทีย่าวกวา่ การคาํนวณจะเป็นดงันี้ 

ปี มลูคา่ปจัจบุนั 
โครงการจดัซือ้รถขนสง่ภายใน โครงการจดัซือ้คอมพวิเตอร ์

กระแสเงนิสด กระแสเงนิรายปี กระแสเงนิสด กระแสเงนิรายปี 

0 1.00000 (100,000) (100,000)  (100,000) (100,000)  

1 0.90909 30,000        27,273  30,000        27,273  

2 0.82645 30,000        24,793  30,000        24,793  

3 0.75131 25,000        18,783  30,000        22,539  

4 0.68301 20,000        13,660  30,000        20,490  

5 0.62092 15,000          9,314  -70,000        -43,464  

6 0.56447 15,000          8,467  30,000 16,934 

7 0.51316 10,000          5,132  30,000 15,395 

8 0.46651 10,000          4,665  30,000 13,995 

กระแสเงนิสดสทุธิ        12,087          -2,045  

 

 เมือ่ปรบัระยะเวลาใหเ้ทา่กนัแลว้อาจสง่ผลใหก้ารตดัสนิใจแตกตา่งจากเดมิ คอืโครงการจดัซือ้รถขนสง่

ภายในเป็นโครงการทีน่่าลงทนุมากกวา่ (NPV สงูกวา่) อยา่งไรกต็ามวธินีี้มกัไมเ่ป็นทีน่ยิมเนื่องจากการลงทนุคร ัง้

ใหมโ่ดยปกตไิมส่ามารถลงทนุในลกัษณะเดมิได ้นอกจากนี้การตอ่อายโุครงการมกัไมส่ิน้สดุรอบอายโุครงการใน

ครัง้เดยีว ดงัตวัอย่างจะเหน็ไดว้า่โครงการจดัซื้อคอมพวิเตอรร์อบทีส่องมรีะยะเวลาโครงการอกีเพยีง 3 ปี หากใช้

วธินีี้อาจตอ้งปรบัทัง้สองโครงการใหม้รีะยะเวลา 40 ปี คอื โครงการจดัซื้อรถขนสง่ภายใน 5 รอบ และโครงการ

จดัซือ้คอมพวิเตอร ์8 รอบจงึจะสิน้สดุอายุโครงการทัง้หมด 

 ในการตดัสนิใจคดัเลอืกโครงการมกัขึน้อยูก่บัปจัจยัทีแ่ตกตา่งกนัไปตามลกัษณะของโครงการ ข ัน้ตอน

การใชเ้ครือ่งมอืเพือ่ทาํการคดัเลอืกโครงการโดยทัว่ไปเป็นดงันี้ 

1. พจิารณาขอ้มลูเชงิปรมิาณ ประกอบดว้ย 

1.1 เครือ่งมอืทางการเงนิที่ไมค่าํนงึถงึมลูคา่ของเงนิ ไดแ้ก ่ผลตอบแทนถวัเฉลีย่ ระยะเวลาคนื

ทุน โดยเปรยีบเทยีบกบัผลตอบแทนและระยะเวลาคนืทุนทีก่าํหนดไวล้่วงหน้าของโครงการในลกัษณะคลา้ยคลงึ

กนั 

1.2 เครือ่งมอืทางการเงนิที่คาํนงึถงึมลูคา่ของเงนิ ไดแ้ก ่ ระยะเวลาคนืทุนทีค่าํนึงถงึคา่เงนิ 

ผลตอบแทนจากการลงทนุ และมลูคา่ปจัจบุนัสทุธ ิโดยทําการเปรยีบเทยีบกบัอตัราผลตอบแทนขัน้ตํ่าทีต่อ้งการ 

 2. พจิารณาขอ้มลูเชงิคณุภาพ โดยพจิารณาปจัจยัตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ เชน่ โครงการบางชนดิแมม้ี

ผลตอบแทนจากการลงทุนน้อยกวา่ผลตอบแทนขัน้ตํ่าทีต่อ้งการ แต่การลงทุนนัน้เป็นสิง่จําเป็นในระยะยาวหรอื

การลงทุนนัน้เปิดโอกาสใหม้กีารลงทุนโครงการอื่นต่อเนื่อง เป็นตน้ 
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3. ตดัสนิใจคดัเลอืกโครงการ โดยทัว่ไปหากมเีงนิลงทนุเพยีงพอจะคดัเลอืกโครงการทีม่ผีลการคาํนวณ

จากเครือ่งมอืต่างๆ ทีน่่าพอใจ ในกรณีทีม่เีงนิลงทุนจํากดั จํานวนเงนิลงทุนในแต่ละโครงการแตกต่างกนั และ

จาํเป็นตอ้งคดัเลอืกโครงการเพยีงบางโครงการอาจพจิารณาผลตอบแทนตอ่การลงทนุจากดั ชนกีารทาํกาํไร เพื่อ

จดัลาํดบัโครงการเลอืกลงทนุดว้ย 

ข ัน้ตอนการคดัเลอืกโครงการสรปุไดด้งัภาพที ่3 

 

การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือพื้นฐาน

ARR และ

PP ดีกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

หรือไม่

DPP NPV

IRR ดีกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

หรือไม่

การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือที่

คํานึงถึงมูลค่าของเงิน

ปฏิเสธโครงการ

ลงทุนในโครงการ

ตามลําดับ

ลงทุนในโครงการตามจํานวนเงิน

ลงทุนที่จํากัดตามลําดับ

ปฏิเสธโครงการ

เงินลงทุน

เพียงพอหรือไม่

ยอมรับโครงการ

จัดลําดับโครงการด้วย PI

ข้อมูลเชิง

คุณภาพทําให้การตัดสินใจเปลี่ยน

แปลงหรือไม่

ข้อมูลเชิง

คุณภาพทําให้การตัดสินใจเปลี่ยน

แปลงหรือไม่

ปฏิเสธ

โครงการ

ปฏิเสธ

โครงการ

ไม่

ใช่

ไม่

ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ไม่ ใช่

ไม่

 
 

ภาพที่ 3 ขัน้ตอนการพจิารณาคดัเลอืกโครงการ  

ที่มา: อนุรกัษ์  ทองสโุขวงศ,์ มกราคม 2553 

 

บทสรปุ 

 การตดัสนิใจเพือ่การลงทนุเป็นการตดัสนิใจดา้นการเงนิทีต่อ้งอาศยักระแสเงนิสดตลอดอายโุครงการมา

ใชใ้นการพจิารณา ขอ้มลูทางการบญัชทีีจ่ดัทาํขึน้ตามเกณฑค์งคา้งจงึตอ้งปรบัใหอ้ยูใ่นเกณฑเ์งนิสดกอ่นนํามา

พจิารณา เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการตดัสนิใจมหีลายเครือ่งมอืซึง่แต่ละเครือ่งมอืมจีุดดจีุดดอ้ยแตกต่างกนัทัง้เครือ่งมอืที่

ไมค่าํนงึถงึมลูคา่เงนิ ไดแ้ก ่ผลตอบแทนถวัเฉลีย่ ที่พจิารณาวา่กาํไรสทุธทิางบญัชทีี่เกดิขึน้เมือ่เปรยีบเทยีบกบั

เงนิลงทุนถวัเฉลีย่แลว้มผีลตอบแทนรอ้ยละเท่าใด ระยะเวลาคนืทุน ที่พจิารณาวา่เมือ่ลงทนุแลว้เมือ่ใดที่จะไดร้บั

เงนิคนืมาเท่ากบัเงนิทีล่งทุนไป และเครือ่งมอืทีค่าํนึงถงึมลูคา่เงนิ ไดแ้ก ่ ระยะเวลาคนืทุน ที่คาํนงึถงึมลูคา่เงนิ 

ผลตอบแทนจากการลงทนุทีค่าํนวณวา่เมือ่กระแสเงนิสดทีจ่ะไดร้บัเท่ากบัเงนิลงทุนคร ัง้แรกจะตอ้งคาํนวณโดยใช้

อตัราผลตอบแทนเท่าใด และมลูคา่ปจัจบุนัสทุธิ ทีเ่ปรยีบเทยีบวา่กระแสเงนิสดทีจ่ะไดร้บัต่างจากเงนิลงทุนคร ัง้

แรกเป็นจาํนวนเงนิเทา่ใด นอกจากนี้ในการตดัสนิใจคดัเลอืกโครงการหลายโครงการจะอาศยัดั ชนกีารทาํกาํไร ที่

ชว่ยขจดัปญัหาความแตกตา่งของขนาดโครงการ และยงัมปีจัจยัทีต่อ้งพจิารณาอกีหลายกรณี เชน่ ภาวะเงนิเฟ้อ

ทีก่ระทบต่อมลูคา่เงนิ ความแตกต่างของระยะเวลา เป็นตน้ นอกจากนี้เมือ่ตดัสนิใจคดัเลอืกโครงการตอ้งอาศยั

ขอ้มลูเชงิคณุภาพอืน่มาประกอบการตดัสนิใจดว้ย 

 


