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หนวยที่ 2
การจัดการโครงการลงทุน

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม
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แผนผังแนวคิดหนวยที่ 2
การประมาณกระแสเงินสด
การวิเคราะหโครงการลงทุน
การประมาณความคุมคาการลงทุนโดยใชงบลงทุน

การประเมินความเสี่ยง
การจัดการโครงการลงทุน

การจัดการโครงการลงทุนภายใตความเสี่ยง
การตัดสินใจโครงการลงทุนภายใตความเสี่ยง

บทความ ความเสี่ยงดานการปฏิบัติการตัวอยาง
อุตสาหกรรมเหมืองแร
บทความและกรณีศึกษา
กรณีศึกษา บริษัทมีเดียคอรป จํากัด (มหาชน)
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หนวยที่ 2
การจัดการโครงการลงทุน
เคาโครงเนื้อหา
ตอนที่ 2.1 การวิเคราะหโครงการลงทุน
2.1.1 การประมาณการกระแสเงินสด
2.1.2 การประมาณความคุมคาการลงทุนโดยใชงบลงทุน
ตอนที่ 2.2 การจัดการโครงการลงทุนภายใตความเสี่ยง
2.2.1 การประเมินความเสี่ยง
2.2.2 การตัดสินใจโครงการลงทุนภายใตความเสี่ยง
ตอนที่ 2.3 บทความและกรณีศึกษา
2.3.1 บทความ ความเสี่ยงดานการปฏิบัติการตัวอยางอุตสาหกรรมเหมืองแร
2.3.2 กรณีศึกษา บริษัทมีเดียคอรป จํากัด (มหาชน)
แนวคิด
1. การบริหารการลงทุนเกี่ยวของกับการตัดสินใจ ซึ่งสรางภาระผูกพันกับธุรกิจในระยะยาว
และสงผลกระทบโดยตรงตอความอยูรอดของธุรกิจระยะสั้น ตลอดจนความสามารถใน
การทํากําไรของธุรกิจในระยะยาว ซึ่งการใชเครื่องมือทางการเงินอยางเหมาะสมจะชวย
ลดความเสี่ยงของการตัดสินใจที่ผิดพลาด
2. การจั ด การโครงการลงทุ น จํ า เป น ต อ งคํ า นึ ง ถึ ง ความเสี่ ย งอย า งระมั ด ระวั ง ทั้ ง นี้ ก าร
ประเมินความเสี่ยงอยางเปนระบบจะชวยใหการจัดทํารายงานการศึกษาความเปนไปได
สําหรับโครงการลงทุนเปนไปอยางสมเหตุผล ชวยใหการจัดหาเงินทุนจากแหลงตางๆ ทํา
ไดโดยงาย
3. บทบาททางดานการจัดการทางการเงินแสดงใหเห็นถึงปจจัยสําคัญที่ตองคํานึงถึงในการ
บริหารโครงการลงทุนใหสามารถนําไปใชไดในความเปนจริง
วัตถุประสงค
เมื่อศึกษาหนวยที่ 2 จบแลวนักศึกษาสามารถ
1. อธิบายเกณฑการพิจารณาตัดสินใจลงทุนและขั้นตอนการจัดทํางบลงทุนได
2. อธิบายการจัดทํารายงานการศึกษาความเปนไปไดของโครงการลงทุนได
3. อธิบายปจจัยแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบตอการบริหารโครงการลงทุนได
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กิจกรรม
1. กิจกรรมการเรียน
1) ศึกษาแผนผังแนวคิดหนวยที่ 2
2) อานแนวการศึกษาประจําหนวยที่ 2
3) ทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรียนหนวยที่ 2
4) ศึกษาเนื้อหาสาระ
5) ปฏิบัติกิจกรรมในแตละเรื่อง
6) ตรวจสอบกิจกรรมจากแนวตอบ
7) ทําแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหนวยที่ 2
2. งานที่กําหนดใหทํา
1) ทําแบบฝกหัดทุกขอที่กําหนดใหทํา
2) อานเอกสารเพิ่มเติมจากบรรณานุกรม
แหลงวิทยากร
1. สื่อการศึกษา
1) แนวศึกษาหนวยที่ 2
2) ประมวลสาระชุดวิชาหนวยที่ 2
3) เอกสารอางอิงในบรรณานุกรม
2. หนังสือตามที่อางไวในบรรณานุกรม
การประเมินผลการเรียน
1. ประเมินผลจากการสัมมนาเสริมและงานทีก่ ําหนดใหทําใหแผนกิจกรรม
2. ประเมินผลจากการสอบไลประจําภาคการศึกษา
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ตอนที่ 2.1
การวิเคราะหโครงการลงทุน
โปรดอานแผนการสอนประจําตอนที่ 2.1 แลวจึงศึกษาเนือ้ หาสาระพรอมปฏิบัติกิจกรรมในแตละเรื่อง
หัวเรื่อง
เรื่องที่ 2.1.1 การประมาณการกระแสเงินสด
เรื่องที่ 2.1.2 การประมาณความคุมคาการลงทุนโดยใชงบลงทุน
แนวคิด
1. การประมาณกระแสเงินสดเกี่ยวของกับการพิจารณากระแสเงินสดเขาและกระแสเงินสด
ออกที่เกี่ยวของกับโครงการลงทุน โดยพิจารณาถึงตนทุนจมและคาเสื่อมราคาเพื่อใชเปน
ขอมูลอางอิงประกอบการตัดสินในการลงทุน
2. การประมาณการความคุมคาการลงทุนโดยใชเครื่องมือทางการเงิน คืองบลงทุน ทั้งนี้งบ
ลงทุนที่เปนที่นิยมใชกันโดยทั่วไปสําหรับการอางอิงเพื่อตัดสินใจก็คือมูลคาปจจุบันสุทธิ
และอัตราผลตอบแทนภายใน
วัตถุประสงค
เมื่อศึกษาตอนที่ 2.1 จบแลว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายการประมาณการกระแสเงินสดสําหรับการลงทุนได
2. อธิบายความแตกตางของงบลงทุนแตละประเภทสําหรับการตัดสินใจการลงทุนได
โปรดอานแผนการสอนประจําตอนที่ 2.1 แลวจึงศึกษาเนื้อหาสาระพรอมปฏิบัติกิจกรรมในแตละเรื่อง
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เรื่องที่ 2.1.1 การประมาณการกระแสเงินสด
การวิ เ คราะห โ ครงการลงทุ น เกี่ ย วข องโดยตรงกั บการประมาณการกระแสเงิ นสด เป น
เครื่องมือทางการเงินสําหรับการตัดสินใจที่จะลงทุนหรือไมลงทุน ทั้งนี้การตัดสินใจโครงการลงทุนที่
เกี่ยวของกับกระแสเงินสดจะมีขอบเขตการพิจารณาอยูที่กระแสเงินสดสวนเพิ่ม (Incremental Cash
Flow)
ดังนั้นการลงทุนใดๆ ที่ไมมีผลกระทบตอกระแสเงินสดในอนาคต จึงไมอยูในขอบเขตของ
การตัดสินใจในขอบเขตทางการเงิน เพราะสําหรับกิจการกระแสเงินสด เปนองคประกอบสําคัญของ
การดํารงอยู เพราะกิจการตองนําเงินสดไปใชในการดําเนินงาน ไมวาจะเปนการใชจายประจําวัน การ
จายชําระหนี้หรือการลงทุน
การพิ จ ารณากระแสเงิ น สดส ว นเพิ่ ม จะพิ จารณาเฉพาะกระแสเงิ น สดที่ ไ ด รั บ เพิ่ ม จาก
โครงการลงทุนนั้นๆ หักดวยกระแสเงินสดจายที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ อยางไรก็ตามในการพิจารณา
กระแสเงินสดจะไมมีการพิจารณาในเรื่องของคาใชจายจากคาใชจายสวนทุน เชนเงินปนผล หรือคา
ใช จ า ยดอกเบี้ ย เป น ต น แต มี เ ครื่ อ งมื อทางการเงิ น บางตั ว ที่ ใ ห นํ้ า หนั ก ในเรื่ อ งของการพิ จ ารณา
คาใชจายสวนทุนเหลานี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีของคาใชจายของดอกเบี้ย ซึ่งจะถูกนํามาพิจารณา
ในการประเมิ นความคุ มค า ของโครงการการลงทุ นโดยใช งบลงทุ น เช น มู ล ค า ป จจุ บัน สุ ท ธิ (Net
Present Value: NPV) หรือ อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: IRR) เปนตน
การพิจารณาตนทุนของโครงการลงทุน
การพิจารณากระแสเงินสดสําหรับการลงทุนจะตองพิจารณาตนทุนที่เกี่ยวของแยกเปน 2
ประเภทคือ ตนทุนที่เปนเงินสดและตนทุนที่ไมไดจายเปนเงินสด เพราะตนทุนที่ไมไดจายเปนเงินสด
ไมไดสงผลกระทบตอเงินสดในมือ จึงไมมีผลกระทบตอการตัดสินใจโดยตรง เพราะแมวากิจการ
แสดงผลการดําเนินงานขาดทุน แตหากกระแสเงินสดสุทธิจากการดําเนินงานเปนบวก โครงการลงทุน
นั้นๆ ก็ยังมีความนาสนใจสําหรับการลงทุนอยู
อยางไรก็ตาม การพิจารณาโครงการลงทุนทางการเงินจะแยกตนทุนที่ไมไดสรางมูลคาเพิ่ม
หรือตนทุนจม (Sunk Cost) ออกจากการพิจารณา เพราะตนทุนจมคือตนทุนที่ไมไดมีผลตอการ
ตัดสินใจในโครงการลงทุน อาทิ หากกิจการมีที่ดินที่มีการปลูกสรางโดยจายเงินสําหรับโครงสราง
รากฐานของโครงการไปแลว เชนโครงการพั ฒนาอสังหาริมทรัพย ที่เกิดขึ้นในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑลมากมาย ในชวงกอนเกิดวิกฤติการฟองสบูแตกในป 2540 การตัดสินใจลงทุนเพิ่มเติมใน
โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเหลานี้ หากบริษัทตองการที่จะดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จ ตนทุนที่
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ไดลงทุนไปแลวในงานโครงสรางรากฐานอาคารเหลานี้ไมมีผลกระทบตอการตัดสินใจที่จะลงทุนหรือไม
ลงทุน เพราะเปนสิ่งที่กิจการไดจายไปแลวในอดีต
นอกจากนี้แลวการวิเคราะหการลงทุนทางการเงินจะพิจารณาจากตนทุนที่แทจริงเทานั้น
ดังนั้นตนทุนคาเสียโอกาสตางๆ (Opportunity Costs) จึงไมถูกนํามาพิจารณาในการประเมินกระแส
เงิ น สด เพราะต น ทุ น ค า เสี ย โอกาสแมจ ะมี ผ ลในทางเศรษฐศาสตรต อ การตั ด สิ น ใจลงทุ น แต ก าร
ตัดสินใจในการลงทุนการเงินถือวาตนทุนคาเสียโอกาส เปนเรื่องที่เกิดจากการประมาณการทางเลือก
ตางๆ กอนที่จะตัดสินใจเลือกแนวทางที่กิจการพิจารณาวาดีที่สุด ดังนั้นหากนําตนทุนคาเสียโอกาสมา
พิจารณาก็จะมีผลกระทบตอการกําหนดตนทุนของโครงการ ทําใหการตัดสินใจที่จะรับ หรือไมรับ
โครงการลงทุนไมเปนไปตามหลักของการสรางมูลคาเพิ่มสูงสุดใหเกิดขึ้นกับกิจการ เพราะกิจการอาจ
ตัดสินใจละทิ้งโครงการลงทุนที่ใหผลตอบแทนสูงกวาตนทุนถัวเฉลี่ยทางการเงินของโครงการลงทุน
โดยปกติตนทุนถัวเฉลี่ยทางการเงินของโครงการลงทุนจะมาจากการประมาณการคาของ
แหลงที่มาของเงินทุนสําหรับโครงการลงทุนจากแหลงตางๆ ไมวาจะเปนการกอหนี้ ซึ่งพิจารณา
ตนทุนจากอัตราดอกเบี้ยปรับลดดวยอัตราภาษีของกิจการ หรือหากเปนกรณีการจัดหาเงินทุนจาก
เจาของ ก็จะพิจารณาจากตนทุนอางอิงของเงินปนผลหรือโอกาสสําหรับทางเลือกในการลงทุนอื่นๆ
ดังนั้นหากกิจการนําตนทุนคาเสียโอกาสมารวมในตนทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักทางการเงิน ก็จะสงผลให
ตนทุนทางการเงินโดยรวมของโครงการนั้นๆ เพิ่มสูงขึ้นจนนําไปสูการตัดสินใจที่ผิดพลาดได
คาใชจายที่เปนเงินสด คอนขางงายตอการทําความเขาใจเพราะหมายถึงคาใชจายโดยทั่วๆ
ไป ซึ่งกิจการไดจายออกไปเปนเงินสด แตกตางจากคาใชจายที่ไมไดจายไปเปนเงินสด ซึ่งมีความ
ยุงยากตอการพิจารณาตัดสินใจโครงการลงทุน คาใชจายที่สําคัญคือ คาเสื่อมราคาซึ่งเปนคาใชจาย
ที่มาจากการประเมินคาใชจายในแตละรอบบัญชี สําหรับการใชสินทรัพยนั้นๆ แตโดยแทจริงแลวการ
จายชําระเงินสดสําหรับการไดมาในสินทรัพยนั้นๆ จะเกิดขึ้นในครั้งแรกที่ไดมาซึ่งสินทรัพยนั้นๆ อาทิ
หากกิจการมีการซื้อคอมพิวเตอรตั้งโตะสําหรับเปนอุปกรณสํานักงานและคอมพิวเตอรซึ่งมีอายุการใช
งานโดยเฉลี่ยประมาณ 3 ป เมื่อกิจการซื้อมาในราคาทั้งชุดประมาณ 40,000 บาท กิจการจะตอง
จายเงินสดออกไป ณ เวลาที่ไดมาทั้งจํานวน แตการใชประโยชนในแตละปนั้นจะมีคาเทากับ 13,333
บาท (40,000 บาท/3)
คาเสื่อมราคากับการประมาณการกระแสเงินสด
เนื่องดวยคาเสื่อมราคาเปนคาใชจายที่มีลักษณะเฉพาะสําหรับการใชสินทรัพยถาวร โดยคา
เสื่อมราคากับงบลงทุนมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด โดยมีปญหาสําคัญคือการหาวิธีการที่เหมาะสม
ในการพิจารณาคาเสื่อมราคา เชน กรณีของบริษัททุงคาฮารเบอรจํากัด (มหาชน) ซึ่งใชชื่อยอในการ
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ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย ว า THL เป น บริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย (Stock
Exchange of Thailand: SET) บริษัทดังกลาวมีอายุการดําเนินงานครบรอบหนึ่งรอยปในป 2549 ใน
ยุคเริ่มตนของการดําเนินธุรกิจบริษัทไดรับประโยชนจากความรุงเรืองของอุตสาหกรรมเหมืองแรทาง
ภาคใต แตภาวะตกต่ําของราคาแรดีบุกอันเปนผลิตภัณฑหลักของบริษัทที่ตอเนื่องยาวนานนับจากป
2535 ผนวกกับวิกฤติทางเศรษฐกิจป 2540 ทําใหบริษัทประสบปญหาทางการเงินอยางหนัก
อยางไรก็ตามในป 2540 บริษัทไดปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนมาดําเนินการในธุรกิจ
เหมืองทองคํา โดยจัดตั้งบริษัทยอยชื่อบริษัททุงคําขึ้นสําหรับการทําเหมืองแรทองคําในอําเภอทุงคํา
จั ง หวั ด เลย ซึ่ ง บริ ษั ท ได มีก ารทุ ม เททรั พ ยากรทั้ ง หมดในการพั ฒ นาธุ ร กิ จ เหมื องแร ท องคํ า อย า ง
ตอเนื่องนับจากป 2540 และเริ่มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยในเดือน ก.ค. 2549 ซึ่งผลที่เกิดขึ้นก็คือ
THL ไดรับประโยชนจากกระแสเงินสดที่ประหยัดภาษีจากคาเสื่อมราคาของโครงการลงทุนดังกลาว
เพราะการคํานวณคาใชจายจากคาเสื่อมราคาไมไดมีการจายเงินสดออกไปจริง บริษัทจึงนับวาได
ประโยชนอยางมากทั้งจากระดับราคาทองคําในทองตลาดที่มีแนวโนมปรับตัวเพิ่มขึ้นในระดับสูง (เกิน
กวา 600 เหรียญ สรอ. โดยเฉลี่ยในป 2549 เปรียบเทียบกับระดับ 300 เหรียญ สรอ. ในป 2540) และ
ยังไดประโยชนจากเงินสดที่ THL สามารถรักษาไวไดจากคาเสื่อมราคาที่ชวยประหยัดภาษี
การทําความเขาเรื่องคาเสื่อมราคา ในสวนของวิธีการคํานวณคาเสื่อมราคาจึงเปนเรื่อง
สําคัญสําหรับการจัดทํางบลงทุน โดยวิธีการคํานวณคาเสื่อมราคามี 3 วิธี หลักๆ ดังนี้
1. การคิดคาเสื่อมราคาแบบเสนตรง
2. การคิดคาเสื่อมราคาแบบถดถอย
3. การคิดคาเสื่อมราคาตามสัดสวนการใชงาน
โดยมีรายละเอียดของวิธีการคิดคาเสื่อมราคาแบบตางๆ ดังนี้
1. การคิดคาเสื่อมราคาแบบเสนตรง เปนวิธีทเี่ ขาใจงายที่สุด โดยเริ่มตนจากการ
ประมาณการอายุการใชงานของสินทรัพย ทั้งนี้การประมาณการอายุการใชงานสินทรัพยใด จะตอง
สอดคลองกับสภาพการใชงานของสินทรัพยและขอกําหนดในประมวลกฎหมายรัษฎากร เชน รถยนต
ใหมมูลคาไมเกิน 1 ลานบาท กฎหมายกําหนดใหตัดคาเสื่อมไดไมเกิน 5 ป หรืออาคารสิ่งปลูกสรางให
ตัดคาเสื่อมไดไมเกิน 15 ป เปนตน คาเสื่อมราคาตองมาจากมูลคาสุทธิหลังการประเมินมูลคาซาก
(Salvage Value) หมายถึง มูลคาหรือราคาตลาด ที่คาดวาจะขายไดหลังหมดระยะเวลาที่ตัดคาเสื่อม
แลว ดังนั้นสูตรการคิดคาเสือ่ มราคาแบบเสนตรงในแตละปสามารถแสดงไดดังนี้
คาเสื่อมราคาตอป

=

ราคาทุนของสินทรัพย – มูลคาซาก
จํานวนปการใชสินทรัพย
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ตัวอยางที่ 2.1 บริษัท AAA ซื้อเครื่องจักรใหมมาในราคา 140,000 บาท เสียคาพิธีการนํา
สินคาออกจากทาเรือ 1,500 บาท คาขนสงจากทาเรือ 2,000 บาท และคาติดตั้งเครื่องจักร 4,000 บาท
ถาเครื่องจักรที่วานี้มีอายุการใชงานประมาณ 5 ป โดยมีมูลคาซากเมื่อสิ้นสุดปที่ 5 คือ 10,000 บาท
หากคิดคาเสื่อมราคาแบบเสนตรงจะมีคาเสื่อมราคาปละเทาไร
คํานวณหาคาเสื่อมราคารายป
ราคาทุนเครื่องจักร :
ราคาตนทุน
คาพิธีการนําเขา
คาขนสงเขา
คาติดตั้ง
รวมราคาทุน

140,000
1,500
2,000
4,000
147,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

147,500 – 10,000 = 27,500 บาท
5
2. การคิดคาเสื่อมราคาแบบถดถอย การคํานวณคาเสื่อมราคาแบบเสนตรงดังแสดงใน
ตัวอยางที่ 2.1 ขางตนอยูบนสมมติฐานที่วา การใชสินทรัพยเปนไปอยางตอเนื่องสม่ําเสมอตลอดอายุ
การใชงานของสินทรัพย ซึ่งอาจจะเหมาะสมตอการคํานวณคาเสื่อมราคาสินทรัพยบางประเภท อาทิ
อาคาร แตสําหรับสินทรัพยบางประเภทการใชงานในชวงปแรกๆ จะมีสัดสวนมูลคาคาใชจายสูงกวาป
หลังๆ ดังนั้นในชวงปแรกๆ คาเสื่อมราคาจากการใชประโยชนในสินทรัพยจึงมีสัดสว นที่มากกวา
ในชวงปหลังๆ เชน รถยนต หรือคอมพิวเตอร เปนตน

คํานวณคาเสือ่ มราคาตอปไดเทากับ

ดังนั้น คาเสือ่ มราคาที่พิจารณาและใชคาํ นวณเปนคาใชจายของกิจการตามแนวคิดนี้ ควร
สอดคลองกับหลักการดังกลาว โดยวิธกี ารคิดคาเสื่อมราคาแบบถดถอยมี 2 วิธีหลักๆ คือ วิธียอด
ลดลง (Declining Balance Method) และวิธีตามสัดสวนยอดรวมป (Sum of Years’ Digits Method)
ทั้งนี้ในที่นี้จะนําเสนอแนวคิดวิธีตามสัดสวนยอดป (Sum of Years’ Digits) เพียงอยางเดียว เนื่องจาก
เปนวิธีที่ใชกนั อยางแพรหลายในระดับสากล
ตัวอยางที่ 2.2 บริษัท BBB ซื้อรถยนตใหมมาในราคา 1,400,000 บาท คาดวาจะใชไดเปน
เวลา 5 ป สามารถคํานวณหาคาเสื่อมราคาแบบถดถอยในแตละปไดดังนี้
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ขั้นที่ 1 ประมาณสวนของเวลาทีใ่ ชทั้งหมดตามสูตร

โดยที่

Sn

=

n
Sn
Sn

=

n (n + 1)
2
คือ จํานวนปการใชสินทรัพย
คือ ผลรวมตัวสวนสําหรับจัดสรรคาเสื่อมราคา
5 (5 + 1)
2

Sn

=

15

ขั้นที่ 2 จัดทําตารางคาเสื่อมราคารายป
สิ้นปที่
1
2
3
4
5
รวม

อัตราการใชงาน
5
4
3
2
1
15

อัตราสวน X ราคาทุนสุทธิ
5/15 X 1,400,000
4/15 X 1,400,000
3/15 X 1,400,000
2/15 X 1,400,000
1/15 X 1,400,000

คาเสื่อมราคารายป
466,667
373,333
280,000
186,667
93,333
1,400,000

3. การคิดคาเสื่อมราคาตามสัดสวนการใชงาน การใชงานของสินทรัพยอาจมีความ
แตกตางในแตละชวงเวลา ดังนั้นการใชงานของสินทรัพยควรสะทอนตามความเปนจริง โดยพิจารณา
จากสัดสวนการใชงาน เชนจํานวนชั่วโมงการทํางานของเครื่องจักร ซึ่งก็คลายคลึงกับการคิดคาเสื่อม
ราคาแบบเส น ตรง เพี ย งแต พิ จ ารณาอ า งอิ ง ตามสั ด ส ว นการใช ง าน อาทิ ชั่ ว โมงการใช ง านแทน
ระยะเวลา
ตัวอยางที่ 2.3 บริษัท CCC ซื้อเครื่องจักรมาในราคาทุน 400,000 บาท มีคาขนสง และคา
ติดตั้งรวมเปนเงิน 10,000 บาท ถาเครื่องจักรนี้มีอายุการใชงาน 2,500 ชัว่ โมง และมีมูลคาซาก
ประมาณ 60,000 บาท จะสามารถคํานวณคาเสื่อมราคาของการใชเครื่องจักรนี้ได ดังนี้
ราคาทุนเครื่องจักร
คาเสื่อมราคาตามชั่วโมงการทํางาน

=
=
=

400,000 + 10,000
410,000 บาท
410,000 – 60,000
2,500
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=

140 บาท / ชั่วโมง

ดังนั้น หากบริษัท CCC ใชเครื่องจักรเปนเวลา 20 ชั่วโมง จะมีคาเสือ่ มราคาเกิดขึ้น เทากับ
2,800 บาท (140 X 20)
การคิ ดค า เสื่ อ มราคาตามสั ดส ว นการใช ง าน อาจพิ จ ารณาจากค า ประมาณของจํา นวน
ผลผลิตที่คาดวาจะไดรับ ตลอดอายุการใชงานของเครื่องจักรที่คาดหมายไว แทนการพิจารณาจาก
จํานวนชั่วโมงการทํางานของเครื่องจักร เชน ในกรณีตัวอยางของบริษัท CCC ในขอ 3 หากบริษัท
ประมาณวาเครื่องจักรที่ซื้อมาจะสามารถผลิตสินคาไดจํานวน 10,000 หนวย จะประมาณคาเสื่อม
ราคาตามจํานวนผลิตได ดังนี้
คาเสื่อมราคาตามจํานวนผลิต

=

ดังนั้น คาเสื่อมราคาที่เกิดขึ้น

=

410,000 – 60,000
10,000
35 บาท/หนวย

นอกเหนือจากการประมาณคาเสื่อมราคาดวยวิธีหลักๆ ดังที่ไดนําเสนอไปในขางตนแลว ใน
บางครั้งอาจมีการกลาวถึงเรื่องสิทธิบัตร หรือประทานบัตร ซึ่งเปนสินทรัพยที่ไมมีตัวตน (Intangible
Assets) โดยสินทรัพยเหลานี้มักจะถูกจัดรวมอยูในสินทรัพยอื่นๆ (Other Assets) โดยคาใชจายจาก
การใชประโยชนในสินทรัพยเหลานี้ จะอยูในสวนของมูลคาเสื่อมสิ้น (Depletion) ซึ่งจะเปนคาใชจายที่
ตัดจายเปนรายป หรือตามจํานวนหนวยการใชงาน อาทิ ตอตันหรือ 1,000 กิโลกรัม เชนในกรณีของ
ประทานบัตรเหมืองแร อยางไรก็ตามการคํานวณคาใชจายจากการใชสินทรัพยเหลานี้ โดยหลักๆก็
เหมือนกับการคํานวณคาเสื่อมราคาสินทรัพยถาวรทั่วๆ ไป คือ การคิดตามอัตราสวนเสนตรงตาม
จํานวนการผลิต
การคํานวณกระแสเงินสดสุทธิ
เนื่องจากคาเสื่อมราคาเปนคาใชจายไมใชเงินสด ดังนั้นในการคํานวณกระแสเงินสดของ
กิจการเพื่อจัดทํางบลงทุนจะตองทําการบวกกลับดวยคาเสื่อมราคาเขาไปเปนกระแสเงินสดสุทธิของ
กิจการ ดังตัวอยางที่ 2.4
ตัวอยางที่ 2.4 บริษัท DDD จํากัด กําลังพิจารณาขยายการลงทุนโดยการซื้อเครื่องจักร
ใหมสําหรับบรรจุหีบหอเพิ่มขึ้น 1 เครื่อง โดยประมาณตนทุนของเครื่องจักรไวที่ 225,000 บาท มีคา
ขนสงและคาติดตั้งจํานวน 40,000 บาท อายุการใชงานของเครื่องจักรนี้ประมาณไวที่ 3 ป และคาดวา
จะมีมูลคาซาก (Salvage Value) เทากับ 25,000 บาท บริษัทมีนโนบายคิดคาเสื่อมราคาแบบเสนตรง
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ทั้งนี้บริษัทประมาณยอดขายในแตละปจะเพิ่มขึ้น 1,250 หนวย และประมาณราคาจําหนายตอหนวย
ในแตละปไวคือปแรก 200 บาท ปที่สอง 210 บาท และปที่สาม 220 บาท ตนทุนรวมประมาณการตอ
หนวยเปนดังนี้ ปที่หนึ่งจํานวน 100 บาทตอหนวย ปที่สอง 105 บาท ปที่สาม 110 บาท ทั้งนี้บริษัท
ตองการเงินทุนหมุนเวียนสุทธิสําหรับสนับสนุนยอดขายที่เพิ่มขึ้นคิดเปนจํานวนรอยละ 12 ของ
ยอดขาย บริษัทเสียภาษีรอยละ 30 และมีคาของทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (WACC) รอยละ 10 จาก
ตัวอยางของบริษัท DDD ขางตน สามารถประมาณการสําหรับการจัดทํางบกระแสเงินสดจากการ
ลงทุนในเครื่องจักรสําหรับบรรจุภัณฑ ไดดังนี้
1. ตนทุนของเครื่องจักรโดยรวมมีเทากับ 240,000 บาท (เทากับตนทุนของเครื่องจักรบวก
ตนทุนการขนสงและติดตั้ง = 225,000 - 25,000 + 40,000)
2. คาเสื่อมราคาในแตละปเทากับ 80,000 บาท (240,000/3)
3. ประมาณกระแสเงินสดในแตละปเปนไปดังนี้
ประมาณการ
จํานวนหนวยจําหนาย
ราคาจําหนายตอหนวย
ตนทุนตอหนวย
ยอดขายรวม
ตนทุนรวม

ปที่ 1
1,250
200
100
250,000
125,000

ปที่ 2
1,250
210
105
262,500
131,250

ปที่ 3
1,250
220
110
275,000
137,500

4. จากประมาณการยอดขายและตนทุนขางตนสามารถนํามาจัดทํางบกระแสเงินสดของ
บริษัท DDD ดังนี้
รายการ
ยอดขาย
ตนทุนขาย
คาเสื่อมราคา
กําไรกอนดอกเบี้ยและภาษี (EBIT)
ภาษี (รอยละ 30)
กําไรจากการดําเนินงานหลังภาษี
บวกกลับคาเสื่อมราคา
กระแสเงินสดสุทธิจากการดําเนินงาน

ปที่ 1
250,000
(125,000)
(80,000)
45,000
(13,500)
31,500
80,000
111,500

ปที่ 2
262,500
(131,250)
(80,000)
51,250
(15,375)
35,875
80,000
115,875

ปที่ 3
275,000
(137,500)
(80,000)
57,500
(17,250)
40,250
80,000
120,250
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5. ประมาณการเงินทุนหมุนเวียนสุทธิของกิจการ
ปที่
ปที่ 1
ปที่ 2
ปที่ 3

ยอดขาย
250,000
262,500
275,000

เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ
30,000
31,500
33,000

กระแสเงินสด
30,000
1,500
3,300
34,800

6. กระแสเงินสดเขาจากมูลคาซากสุทธิ
มูลคาซาก
(หัก) ภาษีจายจากกําไรของมูลคาซาก (รอยละ 30)
รวมกระแสเงินสุทธิจากมูลคาซาก

=
=
=

25,000
(7,500)
17,500

7. สรุปเงินสดสุทธิที่บริษัท DDD ไดรับในแตละป
รายการ
กระแสเงินสดจายจากการลงทุน
กระแสเงินสดรับจากการดําเนินงาน
กระแสเงินสดจายจากเงินทุนหมุน
เวียนสุทธิสว นเพิ่ม
กระแสเงินสดรับจากการจําหนายซาก
เครื่องจักร
กระแสเงินสดสุทธิ

ปที่ 0
(240,000)
0
(30,000)

ปที่ 1
0
111,500
(1,500)

ปที่ 2
0
115,875
(3,300)

ปที่ 3
0
120,250
0

0
(-270,000)

0
110,000

0
112,575

17,500
137,750

จากตัวอยางที่ 2.1 ถึง 2.4 แสดงเห็นไดวาในการประมาณการกระแสเงินสดของกิจการ
ตัวเลขของกระแสเงินสดที่ไดรับสุทธิจะมีความแตกตางระหวางกระแสเงินสดสุทธิกับตัวเลขของผล
กําไร
จากตัวอยางที่ 2.4 สามารถแสดงความแตกตางของตัวเลขผลกําไร และกระแสเงินสด ของ
บริษัท DDD ไดดังนี้
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รายการ
ผลกําไรจากการดําเนินงาน
กระแสเงินสดสุทธิจากการดําเนินงาน
ผลกําไรมาก (นอย) กวากระแสเงินสด

ปที่ 1
31,500
111,500
(80,000)

ปที่ 2
35,875
115,875
(80,000)

ปที่ 3
40,250
120,250
(80,000)

จากตัวอยางที่ 2.4 สังเกตไดวาแมผลกําไรของบริษัท DDD จะมีไมมากแตกระแสเงินสด
สุทธิของบริษัทสูงกวาตัวเลขผลกําไร ดังนั้นบริษัทจึงมีความเสี่ยงในการขาดสภาพคลองต่ํา อยางไรก็
ตามการจายเงินปนผล กฎหมายกําหนดใหตองจายจากผลกําไรสุทธิเทานั้น ดังนั้นจึงเปนความเสี่ยง
ของผูถือหุนที่ตองรับภาระความเสี่ยงนี้ไว โดยอาจสะทอนไปถึงระดับราคาหุนของบริษัท DDD ที่จะ
ต่ํากวาคาเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเนื่องจากผลตอบแทนของเงินปนผล (Dividend Yield) ที่อยูใน
ระดับต่ํา
กลาวโดยสรุป การประมาณการกระแสเงินสดของกิจการสําหรับการจัดทํางบลงทุนเปน
การพิจารณาเฉพาะสวนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งในทางการเงินสวนที่เพิ่มถือเปนปจจัยภายนอก (Externalities)
ทั้งนี้ปจจัยภายนอกที่เกิดขึ้นมีทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ขึ้นกับวาสิ่งที่นํามาพิจารณาประกอบในโครงการ
ลงทุนนั้นๆ เปนสิ่งที่ทําใหกิจการมีตัว เลขของกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นหรือลดลงอยางไร เพราะหาก
ตัวเลขเพิ่มขึ้นก็จะถือวาโครงการลงทุนนั้นๆ สงผลบวกตอกระแสเงินสดสุทธิ หรือหากโครงการนั้นๆ
เกิดตัวเลขในเชิงลบก็หมายถึงทําใหการลงทุนนั้นๆ ทําใหกระแสเงินสดสุทธิลดลง
อยางไรก็ตาม การตัดสินใจบางครั้งก็เปนไปตามดุลยพินิจ อาทิการที่บริษัทเดอะมอลลงาม
วงศวานทําการสรางอาคารที่จอดรถเพิ่ม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อที่จะใหลูกคาไดรับความสะดวกสบาย
จากการมาเที่ยวหาง ทางบริษัทไมไดกําหนดคาจอดรถสําหรับอาคารจอดรถทั้งของเกาและของใหม
ซึ่งการที่บริษัทอํานวยความสะดวกใหกับลูกคาเพิ่ม ทางบริษัทตองมีตนทุนของการลงทุนขยายพื้นที่
จอดรถทั้งการซื้อที่ดินเพิ่มขึ้น การตั้งงบประมาณสําหรับการลงทุนสรางอาคารที่จอดรถเพิ่มตลอดจน
คาใชจายในการดูแลบํารุงรักษา ทั้งหมดนี้การตัดสินใจของผูบริหารอาจจะไมไดตัดสินใจจากกระแส
เงิ น สดที่ค าดว า จะเพิ่ มขึ้ น จากยอดขายเพราะลัก ษณะการบริโภคของลู ก คา จะถู ก จํ ากั ดโดยพื้ น ที่
ใกลเคียงกับหางเปนสําคัญ แตความพึงพอใจของลูกคาที่เพิ่มขึ้นจากสิ่งอํานวยความสะดวกในเรื่อง
ของที่จอดรถ ก็จะสงผลประโยชนกับกิจการระยะยาว ซึ่งสิ่งเหลานี้ไมสามารถประมาณคาออกเปน
กระแสเงินสดได แตเปนสิ่งที่ธุรกิจจะตองใชประกอบในการตัดสินใจเสมอ
ดั ง นั้ น การตั ด สิ น ใจในเรื่ อ งของการประมาณการกระแสเงิ น สดจึ ง เป น การตั ด สิ น ใจเชิ ง
ปริมาณ แตทายที่สุดการตัดสินใจที่จะลงทุนในโครงการใดๆ หรือไมนั้น เปนการตัดสินใจที่ตองอางอิง
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยเลือกการตัดสินใจที่เปนการสรางมูลคากิจการสูงสุดในระยะยาว
ไมใชการสรางมูลคาใหเกิดแกกิจการเฉพาะระยะสั้นๆ เทานั้น
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หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 2.1.1 แลว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 2.1.1
ในแนวการศึกษาหนวยที่ 2 ตอนที่ 2.1 เรื่องที่ 2.1.1
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เรื่องที่ 2.1.2. การประมาณความคุมคาโครงการลงทุนโดยใชงบลงทุน
งบลงทุน (Capital Budgeting) คือ การจัดทํางบประมาณการลงทุนของกิจการที่เกี่ยวของ
กับการลงทุนในสินทรัพ ยถาวรที่ซึ่ งมีผ ลต อกิจ การ ทั้งในแง ของจํานวนเงิ นหรื อความอยูรอดของ
องคการในระยะยาว โดยมีเหตุผลสําคัญสนับสนุนการจัดทํางบลงทุน ก็คือ
1. ความจํากัดของเงินทุนของธุรกิจ ซึ่งเปนไปตามหลักเศรษฐศาสตรที่วาทรัพยากรมีอยู
อยางจํากัด แตความตองการมีอยางไมจํากัด ดังนั้นเมื่อมีโครงการลงทุนหลายโครงการ กิจการ
จําเปนตองเลือกโครงการลงทุนที่ใหผลตอบแทนคุมคาที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับความเสี่ยง ดังนั้นการ
จัดทํางบลงทุนจะทําใหสามารถจัดลําดับความนาสนใจของโครงการลงทุนตามสัดสวนความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณการลงทุนที่มีอยูอยางจํากัด
2. ภาระผูกพันตอองคกร เนื่องจากการลงทุนในสินทรัพยถาวรเกี่ยวของกับระยะเวลาที่
ยาวนานกว า 1
ป ซึ่ ง เป น ภาระผูก พั น ต อองค ก รในระยะยาว ตั ว อย า งเช น การลงทุ น ด า น
อสังหาริมทรัพยของบริษัทเนชั่นแนลพารค จํากัด (มหาชน) (N – PARK) ในชวงเศรษฐกิจของไทยที่
มีการฟนตัวอยางเดนชัดในชวงป 2545 – 2546 สงผลในเชิงบวกตอการเติบโตของรายไดของบริษัท
เปนอยางมากสะทอนไปถึงระดับราคาหุนสามัญของบริษัทที่ปรับตัวจากระดับราคาประมาณ 1 บาท
ไปสูระดับสูงสุดคือ 8 บาท
อยางไรก็ตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในชวงป 2548-2549 โดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วของระดับราคาน้ํามัน ซึ่งกระทบตอตนทุนการผลิตและระดับเงินเฟอ
สงผลใหระดับอัตราดอกเบี้ยอางอิงปรับตัวสูงขึ้น ทําใหบริษัทเนชั่นแนลพารค จํากัด (มหาชน) ประสบ
ปญหาขาดสภาพคลอง อันเนื่องมาจากการลงทุนในโครงการตางๆ แมวาแผนการลงทุนของบริษัทใน
ระยะยาวจะยังไดรับการสนับสนุนจากนักวิเคราะหหลักทรัพยจํานวนมากที่เชื่อวาจะไดผลตอบแทนนั้น
คุมคาจากรายไดที่สวนใหญจะมาจากรายไดประจํา อาทิ คาเชาหรือ คาบริการ แตระยะเวลาในการ
ดําเนินโครงการที่ยาวนานก็สงผลตอสถานะทางการเงินของบริษัทโดยเฉพาะการหมุนเวียนของวงจร
เงินสด (Cash
Cycle) ที่ขาดแคลนกระแสเงินสดสุทธิจากการดําเนินงานอยางพอเพียงในชวง
ระยะเวลาเริ่มตนของการลงทุน
3. ผลกระทบตอยอดขาย
การเพิ่มหรือลดปริมาณของการลงทุนในสินทรัพยถาวร
เกี่ยวของโดยตรงกับการประมาณการยอดขาย เพราะหากภาวะเศรษฐกิจอยูในชวงที่รุงเรือง แต
กิจการมีกํ าลังการผลิตสินคาที่นอยกวา ความตองการของลูกคาก็ยอมหมายถึ ง ความสู ญเสียเสีย
โอกาสในการสรางผลกําไรจากยอดขาย ทั้งๆ ที่มีโอกาสในการขาย อีกทั้งอาจเปนแรงจูงใจใหผูผลิต
สินคารายอื่นๆ หันมาทําการผลิตสินคานั้นๆ เพราะเล็งเห็นโอกาส ซึ่งเปนการสรางคูแขงขัน ดังนั้น
เทคนิคการจัดทํางบลงทุนในรูปของการวิเคราะหความไว (Sensitivity Analysis) หรือการจําลอง
สถานการณ (Scenario Analysis) จึงเปนเทคนิคที่สามารถใชสนับสนุนการตัดสินใจการลงทุนใหมี
ความเสี่ยงนอยลงได
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4. ผลตอระดับการผลิตที่เหมาะสม โดยปกติแลวระดับการผลิตที่เหมาะสม (Optimal
Production Level) หมายถึง ระดับการผลิตที่กอใหเกิดการประหยัดอันเนื่องจากการประหยัดจาก
ขนาด (Economy of Scale) ซึ่งเปนจุดการผลิตที่มีตนทุนโดยรวมต่ําที่สุด ดังนั้นหากกิจการประมาณ
การระดับการผลิต ซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับการลงทุนในสินทรัพยถาวรไวต่ําไป เมื่อทําการผลิตจนเกิน
กวาระดับการผลิตที่เหมาะสม ก็จะสงผลกระทบตอตนทุนเกี่ยวเนื่อง เชน คาซอมบํารุง หรือคาใชจาย
ในการดูแลรักษาระบบการผลิต ที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้น ในสัดสวนเกินกวาผลกําไร เพราะตนทุนการผลิต
ตอหนวยเพิ่มสูงขึ้นในจํานวนที่มากกวา สงผลใหความสามารถในการแขงขันของกิจการลดนอยลง
ดังนั้นการจัดทํางบลงทุนจึงเปนเครื่องมืออีกประเภทหนึ่งที่ชวยใหสามารถประมาณการระดับการผลิต
ที่เหมาะสมได
ขั้นตอนการจัดทํางบลงทุน
การจัดทํางบลงทุนมีความสําคัญเปนอยางมากตอการดํารงอยูของกิจการในระยะยาว ซึ่ง
ขั้นตอนของการจัดทํางบลงทุนที่สําคัญๆ ประกอบไปดวย 3 ขั้นตอนหลัก ไดแก
ขั้นตอนที่ 1 การประมาณจํานวนเงินทุนที่ตองการ การประมาณเงินทุนจะพิจารณา
จากความตองการเงิ นทุ นของกิ จการโดยใชขอมูลในอดี ต และคาดการณความต องการเงิ นทุ นใน
อนาคต เพื่อใหไดขอมูลที่ใกลเคียงความเปนจริงมากที่สุด
ขั้นตอนที่ 2 การพิจารณาโครงการลงทุน เมื่อทราบจํานวนเงินลงทุนที่เกี่ยวของแลว
กิจการควรออกแบบระดับการอนุมัติโครงการลงทุน ใหมีความสัมพันธกับจํานวนเงินลงทุน เชน การ
กอสรางโรงงานใหมที่ลงทุนจํานวนมาก ยอมตองมีผูเกี่ยวของตอการพิจารณาในระดับที่สูง ในขณะที่
การลงทุนในจํานวนเพียงเล็กนอย อาทิ การจัดซื้อคุรุภัณฑของสํานักงาน เชน โตะทํางาน เกาอี้ หรือ
การซอมแซมสินทรัพยก็สามารถมอบหมายใหหัวหนางานที่เกี่ยวของโดยตรงนั้นๆ เปนผูพิจารณา
ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบระยะเวลาการดําเนินการ เนื่องจากการจัดทํางบลงทุนเปน
การสรางภาระผูกพันตอองคการในระยะยาว ดังนั้นการกําหนดภาระผูกพันในแงเงินลงทุนแตละปกับ
กระแสเงินสดที่ไดรับคืนกลับมา จึงเปนสิ่งที่ตองใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง โดยระยะเวลาที่พจิ ารณา
ควรใหสอดคลองกับวงจรทางเศรษฐกิจ (Economic Cycle) หรือวงจรของอุตสาหกรรม (Industry
Cycle) เพื่อไมใหเปนภาระผูกพันกับองคการมากนัก
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การวิเคราะหและตัดสินใจโครงการทุน
การพิจารณาในเรื่องของงบลงทุน จะเกี่ยวของเรื่องที่ตองวิเคราะหและตัดสินใจหลักๆ 4
ประการ คือ
1.
2.
3.
4.

การพิจารณาวัตถุประสงคของโครงการลงทุน
การประเมินและหามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดออก
การประเมินและหามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดเขา
การวิเคราะหโครงการลงทุนและแนวทางการตัดสินใจ

โดยมีรายละเอียดในแตละขั้นตอนดังนี้
ประการที่ 1 การพิจารณาวัตถุประสงคของโครงการลงทุน โดยทั่วไปกิจการอาจแบง
รูปแบบของการลงทุนตามวัตถุประสงคได 5 ประเภทหลักๆ คือ
1.1. การซื้อสินทรัพยทดแทน (Replacements) หมายถึง การซื้อสินทรัพยถาวรเขามาใช
งานทดแทนสินทรัพยถาวรเดิมที่ลาสมัยหรือเสื่อมคุณภาพ เชน การจัดซื้อคอมพิวเตอรรุนใหมเขามา
ใชงานแทนรุนเดิมที่ลาสมัย เปนตน
1.2. การลงทุนขยายธุรกิจ (Expansion) หมายถึง การที่ธุรกิจคาดการณถึงอนาคตของ
อุตสาหกรรมที่ดีขึ้น อาทิ ภาวะการณที่ความตองการซื้อ (อุปสงค) ในสินคาและบริการของกิจการ
สูงขึ้น ทําใหกําลังผลิตที่มีอยูเดิมไมเพียงพอตอการผลิตสินคาเพื่อจําหนายแกลูกคา จึงจําเปนตองมี
การลงทุนเพิ่มเพื่อขยายกําลังการผลิต เชน การขยายกําลังผลิตของโรงงานตางๆ เปนตน
1.3. การลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยง (Diversification) หมายถึง การที่ธุรกิจพยายามที่จะ
ลดความเสี่ ย งของการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ในด า นใดด า นหนึ่ ง หรื อ ในตลาดใดตลาดหนึ่ ง ไปสู ธุ ร กิ จ ที่
เกี่ยวเนื่อง หรืออยูคนละอุตสาหกรรม เชนการกระจายสินคาไปยังประเทศตางๆ อาทิ การขยาย
กิจการของกลุมบริษัทเครือซีพี ในอุตสาหกรรมทางดานการเกษตร ไปยังอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
คือบริษัท เทเลคอม เอเชีย จํากัด (มหาชน) หรือ บริษัท ทรู จํากัด (มหาชน) (TRUE) ในปจจุบัน หรือ
การที่บริษัทผลิตรถยนตรายใหญของญี่ปุนไมวาจะเปน Toyota, Honda หรือ Nissan ปรับตัวจากที่
เคยผลิตและจําหนายรถยนตตลาดภายในประเทศญี่ปุนเอง เปนการขยายตลาดไปสูภูมิภาคเอเชีย
สหรัฐอเมริกา ยุโรป ตามลําดับจนกลายเปนผูผลิตในระดับโลก (Worldwide Class Manufacturing)
1.4. การลงทุนในการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ในการแขงขัน
ทางดานธุรกิจ เทคโนโลยี (Technology) เปนสิ่งที่มีบทบาทสําคัญ และเปนเงื่อนไขสําคัญในการดํารงอยู
ของธุรกิจ โดยเฉพาะสําหรับธุรกิจบางประเภท เชน อุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ซึ่งใน
ปจจุบันประเทศไทยเนนการรับจางผลิต โดยรับการถายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer) จาก
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ประเทศอุตสาหกรรมชั้ นนํ าแตสว นใหญ ก็ เป นเพียงเทคโนโลยีขั้นพื้ นฐาน
ทํา ให การพัฒ นา
ความสามารถในการแขงขันโดยรวมกับตางประเทศมีนอย
1.5. การใชจายเบ็ดเตล็ดทั่วๆ ไป (Miscellaneous) ในบางครั้งโครงการลงทุนหลายๆ
โครงการไมอาจจัดประเภทใหอยูในขอ 1.1 – 1.4 ได แตก็มีความจําเปนที่ตองลงทุนเพื่อใหสามารถ
บรรลุเปาหมายหลักขององคการ เชน โครงการติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียของโรงงาน โครงการปรับปรุง
มลพิษทางอากาศที่เกิดจากกระบวนการผลิตสินคา หรือการจัดทําอาคารจอดรถเพิ่มเติม เปนตน ซึ่ง
โครงการที่วาเหลานี้ไมใชโครงการที่กิจการสามารถคาดหมายรายไดที่เพิ่มมากขึ้น แตเปนโครงการที่
จําเปนตองลงทุนเพื่อคงไวซึ่งระดับความสามารถในการแขงขัน
ประการที่ 2 การประเมินและหามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดออก กระแสเงินสด
ออก (Cash Outflows) คือเงินสดที่จายไปในทุกรายการ เพื่อใหโครงการลงทุนสามารถดําเนินการ
ตอไปได ซึ่งโดยทั่วๆ ไป กระแสเงินสดออกนี้จะประกอบไปดวยรายการหลักๆ 5 รายการ ดังตอไปนี้
2.1. ตนทุนรวมจากการลงทุนใหม (Total Cost of New Investment) ไดแกมูลคาโดยรวม
ของราคาทุนเครื่องจักร คาขนสง คาติดตั้ง ตลอดจนคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดมา ซึ่ง
เครื่องจักรใหม ที่พรอมดําเนินการผลิต
2.2. เครดิตภาษีจากการลงทุน (Investment Tax Credit) ในปจจุบันทุกประเทศตางมุงเนน
นโยบายการผลิตเพื่อสงออก เพื่อใหไดมาดวยเงินตราตางประเทศในการพัฒนาประเทศ โดยจะเห็นได
วารัฐบาลของทุกๆ ประเทศตางมีนโยบายที่จะสนับสนุนการผลิตเพื่อการสงออก สําหรับประเทศไทยมี
การจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (สกท.) หรือที่รูจักกันทั่วไปวา BOI (Board of
Investment) ซึ่งเมื่อมีการซื้อสินทรัพยลงทุนและทําการผลิตเพื่อสงออก ผูสงออกก็จะไดรับอนุญาตให
ลดภาษีเงินไดจากการเครดิตภาษี ซึ่งมีผลตอการประเมินมูลคาเงินลงทุน
ตัวอยางที่ 2.5 บริษัท EEE ลงทุนซื้อเครื่องจักรมาผลิตเพื่อสงออกผลไมกระปอง โดยไดรับ
การสงเสริมการลงทุนจาก BOI ใหเครดิตภาษีลงทุนได 10% ถาเครื่องจักรนั้นมีราคา 2,000,000 บาท
และบริษัท EEE มีภาระตองจายภาษีเงินไดนิติบุคคลในปนั้นเปนจํานวน 400,000 บาท ผลจากการ
ไดรับเครดิตภาษีจากการลงทุนจะเปน ดังนี้
ภาระภาษีที่ตองจายโดยปกติ
หัก เครดิตภาษีการลงทุน 10%
(2,000,000 x 0.1)
ดังนั้น ภาษีทตี่ องจายจริง

400,000 บาท
(200,000) บาท
200,000 บาท

2.3. การเปลี่ยนแปลงจํานวนเงินทุนหมุนเวียน (Change of Working Capital Level) การ
ลงทุนเพิ่มในเครื่องจักร มักนําไปสูความตองการเงินทุนหมุนเวียนที่เพิ่มมากขึ้น เพราะจํานวนเงิน
ลงทุนในสินคาคงคลังหรือลูกหนี้ มักจะเพิ่มขึ้นตามยอดการผลิต และยอดขายที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้
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จํ า นวนเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น โดยเฉลี่ ย จะคงอยู ไ ปตลอดอายุ ข องโครงการลงทุ น จึ ง
จําเปนตองถือเสมือนเปนสวนหนึ่งในเงินลงทุนเริ่มตน (Initial Investment)
2.4. การขายสินทรัพยที่มีอยูและผลกระทบดานภาษี (Tax Shield Effect) ในบางครั้งการ
ลงทุนในสินทรัพยถาวรใหม ทําใหกิจการตองขายสินทรัพยถาวรเดิมออกไป (Replacement) โดย
ราคาที่ขายออกไปนั้นอาจมีความแตกตางจากราคาตามบัญชีของสินทรัพยที่กิจการมีอยู ทําใหเกิดผล
กําไรหรือขาดทุนจากธุรกรรมการขายสินทรัพยเกาออกไป ซึ่งผลที่เกิดขึ้นตองนํามาประเมินกําไร
ขาดทุ น ของกิ จ การในรอบบั ญ ชี นั้ น ๆ ซึ่ ง หากเกิ ด ผลขาดทุ น ก็ จ ะถื อ เป น ค า ใช จ า ยที่ หั ก ภาษี ไ ด
(Tax Shield Effect)
ตัวอยางที่ 2.6 บริษัท EEE มี ราคาเครื่องจักรเดิมตามบัญชี คือ 100,000 บาท หากกิจการ
สามารถขายไดในราคา 140,000 บาท จะสงผลกระทบ ดังนี้
กําไรจากการขายเครื่องจักรเดิม
(140,000 – 100,000)
หัก ภาษีที่ตอ งเสียเพิ่ม (40,000 x 30%)
ดังนั้น กําไรสุทธิที่ไดรับจริงจากการขายเครื่องจักรเกา
หรือ เงินสดในมือของบริษัท EEE มีจะเพิ่มขึ้นสุทธิจํานวน

40,000 บาท
(12,000) บาท
28,000 บาท
128,000 บาท

ประการที่ 3 การประเมินและหามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดเขา ในทางการเงิน
ตัวเลขของเงินสดสุทธิมีความสําคัญมากกวาตัวเลขกําไรสุทธิ ดังนั้นในการพิจารณากระแสเงินสดเขา
ของกิ จ การจะต อ งพิ จ ารณาจากตั ว เลขของรายได แ ละเงิ น สดประกอบกั น เสมอ โดยพิ จ ารณา
รายละเอียด ดังนี้
3.1. รายไดสวนเพิ่ม (Marginal Revenues) หมายถึง เงินสดสุทธิซึ่งเปนรายไดที่กิจการ
ไดรับเพิ่ม อาทิ กิจการมีรายไดจากการขายสินคาเพิ่มขึ้น 160,000 บาท แตมีรายจายจากการ
ดําเนินงานเพิ่มขึ้น 80,000 บาท ดังนั้นรายไดเพิ่มขึ้นสุทธิของกิจการคือ 80,000 บาท
3.2. เงินสดที่ประหยัดจากการดําเนินงาน (Cash Saving on Operations) ในบางโครงการ
ลงทุน กิจการสามารถประหยัดคาใชจายในการดําเนินงานบางรายการได อาทิ การนําเครื่องจักรเขา
มาใชในการผลิตแทนการใชแรงงาน ทําใหเกิดการประหยัดคาใชจายในการดําเนินงานจากจํานวนเงิน
คาจางคนงานที่ลดลง ตลอดจนสวัสดิการที่เกี่ยวของตางๆ กับคนงานที่ลดลง
ประการที่ 4 การวิเคราะหโครงการลงทุนและแนวทางการตัดสินใจ
ขั้นตอนสุดทายของการจัดทําโครงการลงทุนก็คือ การวิเคราะหงบลงทุน และการตัดสินใจ
ทั้งนี้จะไดกลาวถึงเทคนิคสําคัญๆ ที่ใชประเมินและวิเคราะหโครงการ คือ
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วิธีระยะเวลาคืนทุน (Pay Back Period: PB)
วิธีมูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV)
วิธีผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return: IRR)
วิธีอัตราผลตอบแทนทางบัญชี (Accounting Rate of Return: ARR)
โดยมีรายละเอียดในแตละวิธีดังนี้
4.1 วิธีระยะเวลาคืนทุน
วิธีระยะเวลาคืนทุน คือการคํานวณหาระยะเวลาที่สั้นที่สุดที่กิจการจะไดรับเงินที่ลงทุนไป
แลวกลับคืนมา เชน กิจการลงทุนเพิ่มเติมไปเปนจํานวน 50,000 บาท โดยคาดวาจะไดรับเงินสดจาก
ยอดขายที่เพิ่มขึ้นปละ 20,000 บาท ระยะเวลาคืนทุนของกิจการก็จะเทากับ 2 ป 6 เดือน การใช
เทคนิคนี้ในการประเมินโครงการเปนเทคนิคที่งายที่สุด เนื่องจากสามารถคํานวณไดรวดเร็ว ไมยุงยาก
เหมาะแกโครงการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง เชน การเปดบอนคาสิโนในพื้นที่แถบชายแดนของไทย ที่มี
ความเสี่ยงทางการเมืองสูง แตขอเสียที่เห็นไดชัดเจนของเทคนิคนี้คือ ไมไดใหความสําคัญกับคาของ
เงินตามเวลา เนื่องจากไมไดพิจารณาน้ําหนักความสําคัญของเงินที่เขามาในแตละชวงเวลา อีกทั้งไมได
พิจารณากระแสเงินสดหลังจากสิ้นระยะเวลาคืนทุน
4.2. วิธีมูลคาปจจุบันสุทธิ
เปนวิธีประเมินโครงการลงทุน ซึ่งลดขอบกพรองของวิธีแรกที่ไมไดใหความสําคัญของ
คาเงินตามเวลา ตามจํานวนกระแสเงินสดเขา-ออกในแตละชวงเวลา ตามแนวความคิดของคาเงินตาม
เวลา (Time Value of Money) โดยการนํามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดเขามาเปรียบเทียบสุทธิกับ
มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดเขาออก ดังสมการ
NPV = มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดเขา – มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดออก

ตัวอยางที่ 2.7 บริษัท GGG อยูในระหวงการพิจารณาเปรียบเทียบในการซื้อเครื่องจักร
No. 888 และ No.999 ซึ่งใชเงินลงทุนโครงการละ 100,000 บาท 150,000 บาท ตามลําดับ โดย
โครงการลงทุนเครื่องจักรแตละโครงการใหกระแสเงินสดที่แตกตางกัน ดังนี้
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ปที่
0
1
2
3

โครงการซื้อเครื่องจักร NO.888
-100,000
50,000
50,000
50,000

โครงการซื้อเครื่องจักร NO. 999
-150,000
70,000
70,000
70,000

ทั้งนี้กําหนดใหตนทุนการเงินของกิจการถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (WACC-Weighted Average
Cost of Capital) เทากับรอยละ 15
ดังนั้น NPV 888
แทนคาในตารางคาของเงินตามเวลา
NPV 888
NPV 888

=
=
=
=

50,000 + 50,000 + 50,000 – 100,000
(1.15)3
(1.15)
(1.15)2
50,000 (PVIFA15%,3) – 100,000 ; PVIFA15%,3 = 2.2832
114,160 – 100,000
14,160 บาท

ดังนั้น NPV 999

=

70,000 + 70,000 + 70,000 – 150,000
(1.15)
(1.15)2 (1.15)3

แทนคาในตาราง
NPV 999
NPV 999

=
=
=

70,000 (PVIFA15%,3) – 150,000 ; PVIFA15%,3 = 2.2832
159,824– 150,000
9,824 บาท

ทั้ ง นี้ เ มื่ อ ได ผ ลลั พ ธ แ ล ว การตั ด สิ น ใจโครงการลงทุ น กระทํ า โดยนํ า ค า ที่ ไ ด ม าทํ า การ
เปรียบเทียบ จากแนวคิดพื้นฐานคา NPV เนื่องจากคา NPV คือคาที่บอกมูลคาปจจุบันของโครงการ
ลงทุนโดยสุทธิ ดังนั้นการตัดสินใจจึงควรเลือกโครงการที่มีคา NPV เปนบวกสูงที่สุด และปฏิเสธ
โครงการลงทุนที่มีคา NPV เปนลบ เพราะการตัดสินใจโครงการการลงทุนก็เปนไปเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายของการสรางความมั่งคั่งสูงสุดแกองคกร (Maximization of Shareholder Wealth)
จากตัวอยางที่ 2.7 การตัดสินใจโครงการลงทุนจึงควรเลือกโครงการลงทุนในเครื่องจักร
No.888 เนื่องจากใหคา NPV สูงกวาโครงการลงทุนเครื่องจักร No.999 หากเงินลงทุนของกิจการมีอยางจํากัด
และโครงการลงทุนระหวางเครื่องจักร No.888 และเครื่องจักร No.999 เปนโครงการที่ใหผลลัพธเชนเดียวกัน
(Mutually Exclusive Project) แตในกรณีที่กิจการมีเงินทุนเพียงพอและโครงการทั้งสองเปนอิสระตอกัน
(Independent Project) การตัดสินใจลงทุนทั้งสองโครงการก็เปนอีกทางเลือกหนึ่งที่นาสนใจเนื่องจาก
ใหผลตอบแทนสูงกวาตนทุนการเงินถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของกิจการ
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4.3. การหาคาอัตราผลตอบแทนภายใน
เปนอีกวิธีหนึ่งที่ถูกใชในประเมินโครงการลงทุนอยางแพรหลายเพราะหากเปรียบเทียบกับ
วิธี NPV ขางตน ในทางปฏิบัติอาจจะเปนการยากที่จะสามารถระบุตนทุนการเงินถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ของกิจการไดอยางถูกตองชัดเจน เนื่องจากระบบการใหสินเชื่อของสถาบันการเงินในประเทศไทย
สวนใหญจะไมนิยมปลอยสินเชื่อระยะยาวใหแกธุรกิจ ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยที่ปลอยกูในปจจุบัน
มักจะเปนระบบลอยตัว (Floating Rate) ที่อางอิงจากคา MLR (Minimum Loan Rate) ปรับคาดวย
สวนเกิน เพื่อชดเชยความเสี่ยง (Premium) โดย MLR คืออัตราดอกเบี้ยเงินกูข้ันต่ํา ซึ่งเปนอัตรา
ดอกเบี้ยขั้นต่ําที่คิดกับลูกคาชั้นดี (Prime Rate) ดังนั้นการพิจารณาคาอัตราผลตอบแทนภายในจะ
ช ว ยบอกให ท ราบถึ ง ผลตอบแทนขั้ น ต่ํ า จากการลงทุ น นั้ น ๆ ซึ่ ง การตั ด สิ น ใจทํ า โดยการประเมิ น
เปรียบเทียบกับคาของทุนโดยเฉลี่ย และมีเกณฑตัดสินใจดังนี้

หากคา IRR มากกวา คาตนทุนการเงินถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก  การตัดสินใจ คือ รับโครงการลงทุน
หากคาของ IRR นอยกวาคา ตนทุนการเงินถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก  การตัดสินใจ คือ ปฏิเสธโครงการลงทุน

ดังนั้น การตัดสินใจในการเลือกโครงการลงทุนที่ใหผลลัพธเหมือนกัน เกณฑการตัดสินใจจะ
เลือกโครงการที่ใหคา IRR สูงที่สุด
ตัวอยางที่ 2.8 บริษัท HHH อยูในระหวางตัดสินใจโครงการลงทุนโดยเปรียบเทียบจาก
โครงการ NO.1 และ NO.2 ซึ่งตองการเงินทุนเริ่มแรกจํานวน 22,459 บาท และ 45,664 บาท
ตามลําดับ และมีกระแสเงินสดเขาในแตละปตลอดอายุของโครงการแตละโครงการ ดังนี้
ปที่
0
1
2
3

โครงการ NO.1
- 22,459
10,000
10,000
10,000

โครงการ NO.2
- 45,664
20,000
20,000
20,000

จากตารางขางตน สามารถประเมินคาอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) ไดดังนี้
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เงินลงทุนเริ่มแรก
10,000 x IRRNO.1
IRRNO.1
20,000 x IRRNO.2
IRR NO.2

=
=
=
=
=

เงินงวดรับ x IRR
22,459
2.2459
45,644
2.2832

ทั้งนี้การหาคา IRR ดวยการประมาณคาสามารถใชการทดลองแทนคาเพื่อหาอัตราสวนลด
จาก IRR Factor ซึ่งตารางคาของเงินตามเวลามีคาแสดง 2.2459 และ 2.2832 เปนคาสวนลดที่ใช
ระหวางรอยละ 15 (2.2832) และรอยละ 16 (2.2459) ตามลําดับ ซึ่งจะทําใหสมการเกิดสมดุล ดังนั้น
ผลการคํานวณจะไดคา IRR NO.1 และ IRR NO.2 เทากับรอยละ 16 และประมาณรอยละ 15 ตามลําดับ
ตามลําดับ
จากตัวอยางที่ 2.8 การตัดสินใจเลือกโครงการลงทุนจะกําหนดเกณฑการเลือกโครงการที่ให
คา IRR สูงสุด ซึ่งก็คือ โครงการ NO.1 อยางไรก็ตามหากเปนในภาวะที่เศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศอยูในชวงเติบโตรุงเรือง สภาพคลองในระบบมีมาก การตัดสินใจเลือกโครงการลงทุนอาจเลือก
ทุกโครงการที่ใหคาผลตอบแทนสูงกวาคาของทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักในกรณีโครงการลงทุนอิสระ
(Independent Project)
อยา งไรก็ ตามการตั ดสินใจในประเด็ น ดังกล า ว ต องคํ า นึ งถึ งรายละเอี ยดปลีก ย อยอื่ น ๆ
ประกอบอีกหลายประการ โดยเฉพาะการอาศัยดุลยพินิจจากประสบการณ (Subjective Approach)
ซึ่งเกี่ยวของกับขอมูลเชิงคุณภาพเพราะการจัดทํางบลงทุนเปนเพียงแนวทางเบื้องตนในการพิจารณา
ถึงความนาสนใจในการลงทุนเทานั้น
4.4. วิธีอัตราผลตอบแทนทางบัญชี
วิธีอัตราผลตอบแทนทางบัญชีเปนการจัดทํางบดุล โดยพิจารณาผลตอบแทนจากขอ มูลใน
งบการเงิน จากมูลคาตามบัญชี (Book Value) เปนตัวอางอิงในการเปรียบเทียบ ดังนี้
ARR

=

โดยมูลคาบัญชีโดยเฉลี่ย

=

กําไรสุทธิหลังภาษีโดยเฉลี่ย
มูลคาบัญชีโดยเฉลี่ย
มูลคาบัญชีเริ่มตน + มูลคาบัญชีปส ุดทาย
2
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แมวาวิธีอัตราผลตอบแทนทางบัญชีจะเปนวิธีที่งายแตก็ไมไดคํานึงถึงความแตกตางของ
ตัวเลขกําไรทางบัญชีกับกระแสเงินสดรวมถึงคาของเงินตามเวลาทางการเงินจึงไมนิยมใชวิธีนี้ในการ
ประเมินงบลงทุน
ตัวอยางการวิเคราะหโครงการลงทุน
วิธีการจัดทํางบลงทุนวิธีตางๆ ทั้ง 4 วิธีไดแก PB, NPV, IRR และ ARR สามารถแสดงสรุป
รวมกันโดยอาศัยตัวอยางดังตอไปนี้
ตัวอยางที่ 2.9 บริษัท III ซึ่งประกอบกิจการเปนโรงงานผลิตอุปกรณชิ้นสวนรถยนตได
วางแผนที่จะปรับปรุงสายการผลิต ซึ่งคาดวาตองการเงินลงทุนจํานวน 1,495,000
บาท แทน
สายการผลิตเดิมที่ติดตั้งไวเมื่อ 20 ปที่แลวในราคาติดตั้งขณะนั้นที่ 402,500 บาท โดยสายการผลิต
เดิมคาดวาจะใชงานได 30 ป และมีมูลคาซาก 57,500 บาท ทั้งนี้ราคาปจจุบันที่ขายไดของ
สายการผลิตเกาคือ 23,000 บาท สําหรับสายการผลิตใหมที่คิดจะติดตั้งคาดวาจะมีอายุการใชงาน 10
ป มีมูลคาซาก 345,000 บาท โดยในการติดตั้งสายการผลิตใหมนี้คาดวาจะสรางรายไดเพิ่มขึ้นจํานวน
575,000 บาทตอป ในขณะที่ตนทุนอื่นๆ คงที่ และอยางไรก็ตามการติดตั้งสายการผลิตใหมจะทําใหมี
ความตองการเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ (Net Working Capital) เพิ่มขึ้นจํานวน 57,500 บาท ถาอัตรา
ชดเชยภาษี (Credit Investment Tax Rate) จากการลงทุนคือ 10% (เชน ถาลงทุน 100,000 บาท จะ
ไดรับชดเชยเงินสดจากรัฐบาลเปนจํานวน 10,000 บาท ในรูปภาษีสวนลด) และอัตราภาษีเงินไดนิติ
บุคคลคือ 40% ขณะที่คาของทุนกิจการ (WACC) คือ 11% ตอป การพิจารณาโครงการลงทุนจะ
ดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

คํานวณหาเงินลงทุนสุทธิเริ่มตน (Initial Cash Out Flow)
คํานวณหาคากําไรสุทธิหลังภาษี (Earning After Tax: EAT) ในแตละป
คํานวณหากระแสเงินสดทีเ่ ปลี่ยนแปลงในแตละปภายใตการใชสายการผลิตใหม
คํานวณหาระยะเวลาคืนทุน (Pay Back Period: PB)
คํานวณหาอัตราผลตอบแทนทางบัญชี (Accounting Rate of Return: ARR)
คํานวณหามูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV)
คํานวณหาอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: IRR)

รายละเอียดในแตละขั้นตอนสามารถแสดงโดยละเอียด ดังนี้
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1. การคํานวณหาเงินลงทุนเริ่มแรก (Initial Cash Flow):
ปรับราคาตนทุนเครื่องจักรใหม
กําไร/ขาดทุนจากการขายเครื่องจักรใหม
มูลคาทางบัญชีเครื่องจักรเกา
(402,500 – 57,500) x 10 + 57,500 =
30
ราคาตลาดเครื่องจักรเกา
ดังนัน้ ขาดทุนจากการขายเครื่องจักรเกา
เครดิตภาษีจากการขาดทุน
(อัตราภาษี 40%)
ดังนั้นมูลคาเงินทุนเริ่มตน
ราคาตนทุนเครื่องจัก
กระแสเงินสดรับจากการขายเครื่องจักรเกา
กระแสเงินสดที่ประหยัดจากภาษี
ผลประโยชนจากการสงเสริมการลงทุน
(1,495,000 x 10%)
ดังนั้น เงินลงทุนสุทธิเริ่มแรก

1,495,000 บาท

172,500
(23,000) บาท
149,500 บาท
(59,800) บาท

1,495,000 บาท
(23,000)
(59,800)
(149,500)
1,320,200 บาท

2. คํานวณหากําไรสุทธิหลังภาษีไดดังนี้
เปรียบเทียบคาใชจายเนือ่ งจากคาเสือ่ มราคาระหวางเครื่องจักรใหม – เกา
คาเสื่อมราคาเครื่องจักรเกาปละ (402,500 – 57,500) = 11,500 บาท
30
คาเสื่อมราคาเครื่องจักรใหมปละ (1,495,000 – 345,000) = 115,000 บาท
10
∴คาเสื่อมราคาเครื่องจักรใหมมากกวาเครื่องจักรเกา
103,500 บาท
รายไดปละ
คาเสื่อมราคาเพิ่มปละ
รายไดสุทธิเพิ่ม

ภาษี (อัตราภาษี 40%)
∴ กําไรสุทธิหลังภาษีเพิ่มขึ้น

575,000
(103,500)
471,500
(188,600)
282,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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3. คํานวณกระแสเงินสดที่เปลี่ยนแปลงในแตละป
รายไดเพิ่มปละ
คาเสื่อมราคาเพิ่มปละ
รายไดสุทธิเพิ่ม
ภาษี (อัตราภาษี 40%)
∴ กําไรสุทธิหลังภาษีเพิ่มขึ้น
บวกกระแสเงินสดจากคาเสื่อมราคา
(Non – Cash Expense)
∴กระแสเงินสดเขารายป
4. คํานวณหาระยะเวลาคืนทุน
เงินลงทุนเริ่มตน
กระแสเงินสดเขารายป
∴ระยะเวลาคืนทุน (1,320,200)
386,400

575,000
(103,500)
471,500
(188,600)
(282,900)
103,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

386,400 บาท

1,320,200 บาท
386,400 บาท
3.42 ป

ดังนั้น ระยะเวลาคืนทุนเทากับ 3.42 ป หรือเทากับ 3 ป 5 เดือน 12 วัน
5. คํานวณหาคาอัตราผลผลตอบแทนทางบัญชี (Accounting Rate of Return)
5.1. หามูลคาตามบัญชีโดยเฉลี่ยของเครื่องจักรใหม
(1,495,000 + 345,000)
920,000 บาท
2
5.2 หาคา ARR
กําไรสุทธิรายป
282,900 บาท
มูลคาบัญชีโดยเฉลี่ย
920,000 บาท
30.75%
อัตราผลตอบแทนทางบัญชี (282,900) x 100
920,000
6. คํานวณหามูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Valve – NPV)
6.1. มูลคาปจจุบันกระแสเงินสดออก
-1,320,200 บาท
6.2. มูลคาปจจุบันกระแสเงินสดเขา
กระแสเงินสดเขารายป
386,400 บาท
มูลคาซากสิ้นสุดโครงการ
345,000 บาท
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∴มูลคาปจจุบันกระแสเงินสดเขา
386,400 + 386,400 +…+ 386,400 + 345,000
(1.11)10 (1.11)10
(1.11)
(1.11)2
∴มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV)

2,397,103 บาท

1,076,903 บาท

7. หาคาอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return – IRR) จาก
สมการ -1,320,200 = 386,400 + 386,400 +.…+ 386,400 + 345,000
(1+IRR) (1+ IRR)2 (1+ IRR)10 (1+ IRR)10
1. ทดลองแทนคา IRR = 26 % ไดดานขวามากกวาดานซาย
2. ทดลองแทนคา IRR = 28% ไดดานซายมากกวาดานขวา ดังนั้นคาอัตราสวนลดผลตอบ
แทนของโครงการฯ อยูระหวาง 26% - 28%
3. หรือใช Microsoft Excel แทนคาฟงกชั่น IRR (ชวงคํานวณ : กระแสเงินสดจาย, กระแส
เงินสดรับ) ไดคา IRR เทากับ 27.29%
จากตัวอยางขางตน การตัดสินใจในโครงการลงทุนจากการใชเครื่องมืองบลงทุนในแตละวิธี
พอจะสรุปได ดังนี้
วิธี PB
.
วิธี ARR

3 ป 5
เดือน 12 วัน
30.75%

.
วิธี NPV
.
วิธี IRR

+1,076,90
3
27.29 %

.
ดังนั้น การตัดสินใจของบริษัท III จึงควรลงทุนโครงซื้อเครื่องจักรใหมเพราะใหมเพราะให
มูล ค า ป จจุ บัน สุ ท ธิ เ ปน บวก และอั ต ราผลตอบแทนภายในสู งกว าต น ทุน ทางการเงิ น ถั ว เฉลี่ ยถ ว ง
น้ําหนัก
กลาวโดยสรุป การพิจารณาโครงการลงทุนจําตองอาศัยการประเมินมูลคาปจจุบันของ
กระแสเงินสดออกและเงินสดเขา โดยใชงบลงทุนเปนเครื่องมืออางอิงสําหรับการตัดสินใจ โดยควร
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เลือกลงทุนในโครงการลงทุนที่มีระยะเวลาคืนทุนไมมากนัก และใหมูล คาปจจุบันสุทธิของกิจการ
เพิ่มขึ้น อีกทั้งอัตราผลตอบแทนภายในจากโครงการลงทุนควรใหผลตอบแทนที่สูงกวาตนทุนการเงิน
ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (WACC) ของกิจการ
อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติการตัดสินใจตองไมละเลยที่จะเก็บรวบรวมขอมูลของปจจัย
ต า งๆ ที่ส งผลกระทบตอ โครงการทั้ ง ในด า นเงิน ลงทุ น หรื อ กระแสเงิ น สดเข า ออกรายป เช น ค า
บํารุงรักษา คาอะไหล เปนตน
นอกจากนี้สิ่งที่ไมอาจหลีกเลี่ยงไดในทางปฏิบัติตอการจัดทํางบลงทุนคือ ความไมแนนอน
ซึ่งนําไปสูความเสี่ยง ดังนั้นการจัดทํางบลงทุนภายใตภาวะความไมแนนอน (Capital Budgeting
under Uncertainty) โดยการกระจายผลลัพธ (Output) ไปยังระดับชวงตางๆ ของความนาจะเปนของ
เหตุ ก ารณ ต า งๆ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จะช ว ยให ก ารจั ด ทํ า งบลงทุ น เป น ไปอย า งระมั ด ระวั ง มากยิ่ ง ขึ้ น
โดยเฉพาะหากผูบริหารมีแนวคิดอนุรักษทางบริหาร
อยางไรก็ตามแม การจัดทํ างบลงทุนดั งกล าวค อนข างจะยุ งยาก ผู บริห ารโดยทั่ วๆ ไปก็
สามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปซึ่งมีการขายกันอยูโดยทั่วไป มาใชในการจัดทํางบลงทุนภายใตความไม
แนนอน โดยมีเครื่องมือตางๆ เชน การวิเคราะหความไว (Sensitivity Analysis) หรือ การวิเคราะห
สถานการณจําลอง (Scenario Analysis) โดยสามารถใชฟงกชั่นตางๆ ในโปรแกรมสําเร็จรูป เชน
Excel ชวยในการประมวลผลเบื้องตนได อยางไรก็ตามการจะตัดสินใจดําเนินการหรือไมนั้น จําเปน
อยางยิ่งนอกจากตองอาศัยความรูความเขาใจในแนวคิดพื้นฐานของการจัดทํางบลงทุน ยังตองอาศัย
ประสบการณ แ ละความชํ า นาญในตั ว อุ ต สาหกรรมหรื อ ธุ ร กิ จ บริ ก ารนั้ น ๆ ที่ ธุ ร กิ จดํ า เนิ น การอยู
ประกอบการพิจารณาดวยเปนสําคัญ
หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 2.1.2 แลว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 2.1.2
ในแนวการศึกษาหนวยที่ 2 ตอนที่ 2.1 เรื่องที่ 2.1.2

30

ตอนที่ 2.2
การจัดการโครงการลงทุนภายใตความเสี่ยง
โปรดอานแผนการสอนประจําตอนที่ 2.2 แลวจึงศึกษาเนือ้ หาสาระพรอมปฏิบัติกิจกรรมในแตละเรื่อง
หัวเรื่อง
2.2.1 การประเมินความเสี่ยง
2.2.2 การตัดสินใจโครงการลงทุนภายใตความเสี่ยง
แนวคิด
1. การจัดการสําหรับโครงการลงทุนเกี่ยวของกับระยะเวลาที่ยาวนานเกินกวา 1 ป จึงยากที่
จะหลีกเลี่ยงความไมแนนอนได อยางไรก็ตามการประเมินความเสี่ยงอยางเปนระบบจะ
ชวยลดผลกระทบจากความไมแนนอนลงได
2. เทคนิคสําคัญในการบริหารโครงการลงทุนภายใตภาวะความเสี่ยงคือ การวิเคราะหความ
ไว โดยการนํ า ความก า วหน า เทคโนโลยี ส ารสนเทศจากการใช เ ทคนิ ค ประเมิ น ผล
แบบจําลอง มาประยุกตใชสําหรับสถานการณแวดลอมอันหลากหลาย ซึ่งปจจุบันเปนที่ใช
กันอยางแพรหลายในภาคธุรกิจ
วัตถุประสงค
เมื่อศึกษาตอนที่ 2.2 จบแลวนักศึกษาสามารถ
1. อธิบายผลกระทบของความเสี่ยงตอการจัดการการลงทุนได
2. อธิบายเทคนิคการจัดทํางบลงทุนในรูปแบบตางๆ ภายใตความเสี่ยงได
โปรดอานแผนการสอนประจําตอนที่ 2.2 แลวจึงศึกษาเนื้อหาสาระพรอมปฏิบัติกิจกรรมในแตละเรื่อง
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เรื่องที่ 2.2.1 การประเมินความเสี่ยง
ความเสี่ยง โดยทั่วไปหมายถึงภาวะความไมแนนอน ในทางการเงินความเสี่ยงหมายถึง
โอกาสของความสูญเสียทางการเงิน หรือความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นและสงผลกระทบตอความสามารถ
ตอการทํากําไรของกิ จการหรื อรู ปแบบกระแสเงินสดของสิ นทรั พย ที่กิจการนั้นๆ ได รับ ทั้งนี้หาก
พิจารณาแบงแยกประเภทความเสี่ยงตางๆที่เกี่ยวของทางการเงิน อาจแบงไดหลากหลายประเภท
อยางไรก็ตามความเสี่ยงหลักๆ ที่กิจการควรใหความสนใจเปนพิเศษ ไดแก
1. ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Operating Risk) เปนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับกิจการจากการที่
กิจการไมสามารถสรางรายไดเพียงพอกับคาใชจายในการดําเนินกิจการ (Operating Costs) อาทิ
คาใชจายในการขายและบริการ เชน เงินเดือน คาเชาอาคารสถานที่ เปนตน
2. ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk) เปนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการที่ธุรกิจไม
สามารถชําระภาระผูกพันทางการเงิน อาทิ ดอกเบี้ยจาย หรือภาษีรายได
3. ความเสี่ยงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk) เกิดจากการที่กิจการประสบภาวะขาดแคลน
เงินสดจากการที่ไมสามารถขายสินคา หรือจัดเก็บเงินจากลูกหนี้ไดอยางพอเพียง รวมทั้งไมสามารถ
ขายสินทรัพยทางการเงิน ใหไดราคาตามมูลคาที่แทจริง
4. ความเสี่ยงจากภาวะตลาด (Market Risk) เปนความเสี่ยงที่เกิดจากผลกระทบจากปจจัย
แวดลอมตางๆ ที่มีผลกระทบตอระดับราคาตลาดปจจุบันของสินทรัพยนั้นๆ อาทิ อัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ นโยบายการเงินและการคลัง
ทั้งนี้การประเมินความเสี่ยงของโครงการลงทุน คือการประมาณความเปนไปไดของความ
คลาดเคลื่อนของผลตอบแทน คือกระแสเงินสดจากโครงการลงทุน โดยอาศัยเครื่องมือทางสถิติมาชวย
ในการประเมิ น ความเสี่ ย ง อาทิ ค า เฉลี่ ย (Mean) หรื อ ค า ความเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
ทั้งนี้การเปรียบเทียบโครงการลงทุนที่มีความแตกตางทั้งคาเฉลี่ย และคาความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สามารถทําไดโดยใชคาอัตราสวน คือคาสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (Coefficient of
Variation) โดยเครื่องมือที่กลาวมาทั้งหมดสามารถใชประเมินผลตอบแทนและความเสี่ยงทั้งโครงการ
ลงทุนเดี่ยว (Single Project) และโครงการลงทุนแบบกลุม (Multiple Project) เพื่อจัดลําดับความ
นาสนใจโดยเปรียบเทียบระหวางความเสี่ยงและผลตอบแทน
ผลตอบแทน (Return) หมายถึงยอดรวมผลตอบแทนเกินทุน (กําไร) หรือต่ํากวาทุน
(ขาดทุน) ของการลงทุนภายในกรอบของระยะเวลาที่กําหนด ทั้งนี้ผลตอบแทนจะสามารถพิจารณาได
ในรูปของรอยละจากสมการ
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ผลตอบแทน
ที่ไดรับจริง

=

กระแสเงินสดสวนเพิ่มในชวงเวลา + ราคาตลาดสินทรัพยในปจจุบัน
(ราคาตนทุนไดมาของสินทรัพย)

ทั้งนี้มูลคาของโครงการลงทุนใดๆ ขึ้นอยูกับการประมาณการกระแสเงินสดที่จะไดรับจาก
โครงการ ตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งโดยปกติโครงการลงทุนจะมีทั้งโครงการลงทุนประเภท
โครงการเดี่ยว (Single Project) และโครงการลงทุนแบบกลุม (Multiple Project) เชน การลงทุน
พัฒนาอสังหาริมทรัพยในหลายๆ พื้นที่ในระยะเวลาที่ใกลเคียงกัน
การประเมินความเสี่ยงโครงการ
โดยปกติการประเมินมูลคาของโครงการลงทุนสําหรับโครงการเดี่ยวจะใชชวง (Range) ของ
ผลตอบแทนและความเสี่ยงเปนเครื่องมือหลักในการประเมิน ในขณะที่การประเมินความเสี่ยงของ
โครงการลงทุ น แบบกลุ ม จะใช เ ครื่ อ งมื อ ทางสถิ ติ เ ป น หลั ก ในการประเมิ น ได แ ก ค า เฉลี่ ย หรื อ
ผลตอบแทนที่คาดหวัง (Mean) คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Deviation) และคา
สัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (Coefficient of Variant, CV)
ตัวอยางที่ 2.10 บริษัท JJJ กําลังพิจารณาทางเลือกสําหรับการลงทุนจากโครงการที่
เปนไปได 2 โครงการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
โครงการลงทุน X
ผลตอบแทนภายใต
ความนาจะเปน
สถานการณตางๆ
-30%
0.05
-20%
0.10
20%
0.15
30%
0.20
40%
0.20
50%
0.15
60%
0.10
70%
0.05
รวม
1.00

โครงการลงทุน Y
ผลตอบแทนภายใต
ความนาจะเปน
สถานการณตางๆ
5%
0.05
10%
0.10
15%
0.15
20%
0.20
0.20
25%
30%
0.15
35%
0.10
40%
0.05
1.00
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จากขอมูลขางตน หากประเมินโครงการลงทุน X และ Y อาจเริ่มจากการพิจารณาจากชวง
ของผลตอบแทนที่คาดหวัง (Expected Value of Return) คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard
Deviation) และคาสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (Coefficient of Variation) ทั้งนี้การประเมินคาความ
เสี่ยงในแตและโครงการลงทุน X และ Y เปนดังนี้
โครงการลงทุน X
1) ช ว งของผลตอบแทนที่ ค าดหวั ง =
ผลตอบแทนสู ง สุ ด – ผลตอบแทนต่ํ า สุ ด
= 0.7 – (– 0.3) = 1
2) อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง Expected Value of Return : k = Σn ki x prx
x=I
ความนาจะเปน
มูลคาถวงน้ําหนัก
ผลตอบแทนที่คาดหวัง
prx
ki x prx
kx
-0.3
-0.015
0.05
-0.2
-0.02
0.10
0.2
0.03
0.15
0.3
0.06
0.20
0.4
0.08
0.20
0.5
0.075
0.15
0.6
0.06
0.10
0.7
0.035
0.05
ผลตอบแทนที่คาดหวัง
(Expected Return)
kx = 0.305
n
Σ kx x prx
x=l
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3) คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Deviation) :x =
kx
-0.3
-0.2
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7

k
0.305
0.305
0.305
0.305
0.305
0.305
0.305
0.305

x 0

=

kx – k
-0.605
-0.505
-0.105
-0.005
-0.095
0.195
0.295
0.0395

0.069475

(k x – k)2
0.366025
0.255025
0.011025
0.000025
0.009025
0.038025
0.087025
0.156025

pr x
0.05
0.10
0.15
0.20
0.20
0.15
0.10
0.05

n
Σ

x=I

(kx – kx)2 x prx
(kx – k)2 x prx
0.01830125
0.0255025
0.00165375
0.000005
0.001805
0.00570375
0.0087025
0.00780125
0.069475

= 0.26358

4) คาสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (Coefficient of Variation) CVx = 0.26358 = 0.8642
0.305
โครงการลงทุน Y
1) ช วงของผลตอบแทนที่ค าดหวั ง =
ผลตอบแทนสู งสุ ด – ผลตอบแทนต่ํ าสุ ด
= 0.4 – 0.05 = 0.35
2) อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง Expected Value of Return k = Σn kiy – k2y x Priy
y=1

Comment [PAT1]: ตองเปน k บาร
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ผลตอบแทนที่คาดหวัง
ky

ความนาจะเปน
pry

0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40

0.05
0.10
0.15
0.20
0.20
0.15
0.10
0.05

ผลตอบแทนที่คาดหวัง

มูลคาถวงน้ําหนัก
ky x pry
0.0025
0.01
0.0225
0.04
0.05
0.045
0.035
0.02
ky= 0.225

Expected Return
n
Σ ky x pry
y=l

3) คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Deviation) : y =
ky
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.46

k
0.225
0.225
0.225
0.225
0.225
0.225
0.225
0.225

y

=

ky – k
-0.175
- 0.125
-0.075
-0.025
0.025
0.075
0.125
0.175

2

(ky – k)
0.030625
0.015625
0.005625
0.000625
0.000625
0.005625
0.015625
0.030625

0.008125

pry
0.05
0.10
0.15
0.20
0.20
0.15
0.10
0.05

=

n
Σ

i=l

(ky – ky)2 x pry
(ky – k)2 x pry
0.00153125
0.0015625
0.00084375
0.000125
0.000125
0.00084375
0.0015625
0.00153125
0.008125

0.090139

4) คาสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (Coefficient of Variation: CVy ) = 0.090139 = 0.4006
0.225
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2. จากขอมูลการประเมินโครงการ X และ Y สามารถสรุปผลการประเมินเพื่อเปรียบเทียบ
โครงการที่มีความเสี่ยงต่ํากวา ดังนี้
ประเด็นการประเมินผล
ชวงผลตอบแทนที่คาดหวัง
(Range Expected Return)
อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง
(Expected Value of Return)
คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
คาสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน
(Coefficient of Variation)

โครงการลงทุน
1.0

X

โครงการลงทุน Y
0.35

0.305

0.225

0.26358

0.090139

0.8642

0.4006

ทั้งนี้โครงการลงทุนทั้งสองมีผลตอบแทนที่คาดหวัง (Expected Return) ตางกัน โดย
โครงการลงทุน X มีคาผลตอบแทนที่คาดหวังมากกวาโครงการลงทุน Y แตโครงการลงทุน Y มีคา
สัมประสิทธิ์ความแปรปรวนต่ํากวา จึงมีความเสี่ยงต่ํากวา ดังนั้นการตัดสินใจเลือกลงทุนในโครงการ
X หรือ y ขึ้นอยูกับพฤติกรรมของนักลงทุนวาเปนผูชอบความเสี่ยง (Risk Lover) หรือผูที่หลีกเลี่ยง
ความเสี่ยง (Risk Avoidance)
การประเมินความเสี่ยงโครงการลงทุนแบบกลุม
ในสวนของการประเมินความเสี่ยงผลตอบแทนโครงการลงทุนแบบกลุม เกิดจากการลงทุน
ในโครงการลงทุนมากกวา 1 โครงการ เปนไปตามหลักการบริหารการเงินทั่วๆ ไปที่กําหนดใหสราง
กลุมสินทรัพยที่มีประสิทธิภาพ (Efficient Portfolio Assets) จากการกําหนดเงื่อนไขลงทุนที่ให
ผลตอบแทนมากที่สุด ณ ระดับความเสี่ยงที่กําหนด โดยกลุมของสินทรัพยโครงการลงทุนประกอบไป
ดวยโครงการลงทุนที่มีความสัมพันธตอกันในทิศทางที่แตกตางกันไปและเปนไปตามหลักของการ
กระจายการลงทุน (Diversification) สําหรับการประเมินความเสี่ยง ทั้งนี้ผลตอบแทนของโครงการ
ลงทุนแบบกลุมสามารถแสดงไดดังตัวอยางตอไปนี้
ตัวอยางที่ 2.11 บริษัท KKK อยูในระหวางพิจารณาความเหมาะสมในการลงทุนโครงการ
ลงทุน ซึ่งผานการประเมินอัตราผลตอบแทนอยางสมเหตุสมผลจํานวน 3 โครงการลงทุน คือโครงการ
ลงทุนที่ 1, 2 และ 3 ดังนี้
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โครงการลงทุนที่ 1

โครงการลงทุนที่ 2

โครงการลงทุนที่ 3

เหตุการณที่ ความนาจะเปน ผลตอบแทน ความนาจะเปน ผลตอบแทน ความนาจะเปน ผลตอบแทน

1.
2.
3.
4.
5.

0.1
0.2
0.4
0.2
0.1

- 5%
0%
5%
15%
45%

0.3
0.3
0.4

-15%
15%
40%

0.1
0.2
0.4
0.2
0.1

-15%
5%
15%
25%
45%

การประเมินโครงการลงทุนทําไดโดยคํานวณผลตอบแทนที่คาดหวัง (Expected Return)
ค าความคลาดเคลื่ อ นมาตรฐาน (Standard
Deviation) และคา สั ม ประสิ ท ธิ์ ค วามแปรปรวน
(Coefficient of Variation) ของแตละโครงการลงทุนเปนดังนี้
โครงการลงทุน

ผลตอบแทน (ki)

ความนาจะเปน (pri)

ki x pri

โครงการลงทุน
ที่ 1

-0.05
0.00
0.05
0.15
0.45

0.1
0.2
0.4
0.2
0.1

-0.005
0.000
0.020
0.030
0.045

โครงการลงทุน
ที่ 2

-0.15
0.15
0.40

0.3
0.3
0.4

-0.045
0.015
0.160

โครงการลงทุน
ที่ 3

-0.15
0.05
0.15
0.25
0.45

0.1
0.2
0.4
0.2
0.1

-0.015
0.010
0.060
0.05
0.045

ผลตอบแทนที่คาดหวัง
k = Σnki x pri
I=1
0.09

0.16

0.15
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คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน : 
โครงการ
ลงทุน

(ki – k)

โครงการ
ลงทุนที่ 1

(- 0.05 - 0.09) = - 0.14
(0 - 0.09) = - 0.09
(0.05 - 0.09) = - 0.04
(0.15 - 0.09) = 0.06
(0.45 - 0.092) = 0.36

โครงการ
ลงทุนที่ 2

โครงการ
ลงทุนที่ 3

n
Σ

=
2

(ki-k)

(ki – k)2 x pri

i=1
pri

(ki – k)2 pri

0.0196
0.0081
0.0016
0.0036
0.1296

0.1
0.2
0.4
0.2
0.1

(- 0.15 - 0.16) = - 0.31
(0.15 - 0.16) = - 0.01
(0.4 - 0.16) = 0.24

0.0961
0.0001
0.0576

0.3
0.3
0.4

0.00196
0.00162
0.00064
0.00072
0.01296
0.01790
0.02883
0.00003
0.02304
0.05190

(- 0.15 - 0.15) = - 0.3
(0.05 – 0.15) = - 0.1
(0.15 - 0.15) = 0
(0.25 - 0.15) = 0.1
(0.45 - 0.15) = 0.3

0.09
0.01
0
0.01
0.09

0.1
0.2
0.4
0.2
0.1

0.009
0.002
0
0.002
0.009
0.022



0.1338

0.2278

0.1483

สําหรับคาสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (Coefficient of Variation) ของกลุมสินทรัพยแตละ
ประเภทดังนี้
คาสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนโครงการลงทุนที่ 1 =
คาสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนโครงการลงทุนที่ 2 =
คาสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนโครงการลงทุนที่ 3 =

0.1338
0.09
0.2278
0.16
0.1483
0.15

=

1.4867

=

1.4238

=

0.9887

คาสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนโครงการลงทุนที่ 3 เปนโครงการลงทุนที่มีความเหมาะสม
มากที่สุด เนื่องจากมีผลตอบแทนที่คาดหวังใกลเคียงกับผลตอบแทนโครงการลงทุนที่ 1 ซึ่งมีคามาก
ที่สุด แตคาสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนโครงการลงทุนที่ 3 มีคาสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนต่ํากวา ซึ่ง
ก็คือการใชหลักกําหนดการตัดสินใจที่วา ณ ระดับความเสี่ยงที่กําหนดการตัดสินใจจะเลือกโครงการที่
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ใหผลตอบแทนที่มากที่สุด หรือเปนโครงการที่มีความเสี่ยงต่ําที่สุด ณ ระดับผลตอบแทนที่กําหนด
(Maximize return for a given level of risk; Minimize risk for a given level of return)
ทั้งนี้การประเมินผลตอบแทนและความเสี่ยงของกลุมโครงการลงทุนโดยทั่วๆ ไปก็ยังคงใช
หลักการทางสถิติเปนเครื่องมือหลักในการประเมินผล โดยเครื่องมือทางสถิติที่ใชเพิ่มเติม เพื่อวัด
ความสัมพันธตอกันของโครงการเดี่ยวที่อยูในกลุมโครงการลงทุน ก็คือคาสหสัมพันธ (Correlation)
หากการเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทนตอปจจัยตางๆ ของโครงการลงทุนทั้งสองเคลื่อนไหวไปใน
ทิศทางเดียวกันก็จะเปนสหสัมพันธเชิงบวก (Positive Correlation) และตรงขามจะเปนสหสัมพันธเชิง
ลบ (Negative Correlation) ดังภาพที่ 2.1

อัตราผลตอบแทน (ki)

คาสหสัมพันธลบ
ρ<0
คาสหสัมพันธบวก
ρ>0
ระยะเวลา (t)
ภาพที่ 2.1 คาสหสัมพันธบวกและลบ

ประโยชนของคาสหสัมพันธ คือการใชเปนแนวทางพิจารณาเพื่อกําหนดกลุมโครงการลงทุน
อยางเหมาะสม ขึ้นกับลักษณะนิสัยหรือความคาดหวังของผูลงทุนแตละราย โดยสวนใหญจะอางอิง
จากแบบจําลองกําหนดราคาสินทรัพยฝายทุน CAPM (Capital Asset Pricing Model) ซึ่งเปน
แบบจําลองพื้นฐานสําหรับใชประเมินความสัมพันธระหวางความเสี่ยงกับผลตอบแทน โดยแบบจําลอง
CAMP แบงแยกความเสี่ยงโดยรวม (Total Risk) ออกเปน
1. ความเสี่ยงที่ไมสามารถลดลงจากการกระจายการลงทุน (Non Diversification Risk)
โดยทั่วไปหมายถึงความเสี่ยงในระบบที่สงผลกระทบกับกิจการในทุกอุตสาหกรรม อาทิ การปรับขึ้น
ของอัตราดอกเบี้ยเงินกู ภาวะสงคราม หรือการเกิดโรครายระบาดอยางรุนแรง
2. ความเสี่ยงที่สามารถลดลงไดจากการกระจายการลงทุน (Diversification Risk) สวนใหญ
หมายถึงความเสี่ยงที่มีลักษณะเฉพาะ อาทิ โครงการลงทุนในอสังหาริมทรัพยจะมีความเสี่ยงหาก
อัตราดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้นแตกตางจาก ธุรกิจดานอาหารซึ่งคอนขางจะเติบโตอยางชาๆ แตเปนไป
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อยางตอเนื่อง ดังนั้นการจัดกลุมโครงการลงทุนอยางเหมาะสมจะเปนประโยชนตอการบริหารความ
เสี่ยงโดยรวม
กลาวโดยสรุป การประเมินความเสี่ยงหมายถึงภาวะความไมแนนอน หรือโอกาสของการ
สูญเสียทางการเงิน รวมทั้งความผันผวนที่สงผลกระทบตอการทํากําไร หรือกระแสเงินสดของกิจการ
ความเสี่ยงจะถูกประเมินควบคูกับผลตอบแทน โดยผลตอบแทนจะมาจากการเปรียบเทียบสวนเพิ่ม
ภายในกรอบระยะเวลาที่กําหนดเมื่อเปรียบเทียบกับสวนทุนที่ไดเริ่มลงทุนไว การประเมินความเสี่ยง
ของโครงการลงทุน ทั้งในรูปของโครงการเดี่ยวหรือโครงการกลุม จะมีเครื่องมือหลักๆ คือผลตอบแทน
ที่คาดหวัง (Mean) คาความคาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Deviation) และคาสัมประสิทธิ์ความ
แปรปรวน (Coefficient of Variant: CV) การประเมินความเสี่ยงของกิจการในโครงการลงทุน
นอกเหนือจากการพิจารณาความเสี่ยงของโครงการลงทุนนั้นๆ โดยใชเครื่องมือที่กลาวไปแลว ยังตอง
ดู ผ ลกระทบของโครงการนั้ นๆ ที่ มีกั บ โครงการเดิ มหรื อ โครงการใหมที่ จ ะลงทุ นโดยพิ จ ารณาค า
สหสัมพันธ (Correlation) เพราะคาสหสัมพันธจะเปนตัวปรับลดหรือเพิ่มความเสี่ยงสําหรับสถานะของ
สินทรัพยกิจการโดยรวม
หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 2.2.1 แลว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 2.2.1
ในแนวการศึกษาหนวยที่ 2 ตอนที่ 2.2 เรื่องที่ 2.2.1
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เรื่องที่ 2.2.2 การตัดสินใจโครงการลงทุนภายใตความเสี่ยง
ความเสี่ยงสําหรับโครงการลงทุน คือความไมแนนอนของกระแสเงินสดสําหรับโครงการ
ลงทุนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยที่การวัดความไมแนนอนอาจวัดไดจากคาความแปรปรวน คา
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน หรือการใชเครื่องมือที่มีความละเอียดสูง เชนการวัดความคลาดเคลื่อน
เปรียบเทียบกับคาของตลาด ทั้งนี้การประเมินความเสี่ยงโครงการลงทุนสามารถดําเนินการได ทั้งโดย
การอางอิงขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การพิจารณาเชิงปริมาณจะพิจารณาจากขอมูลที่เกิดขึ้น
ในอดีต หรือหากเปนการประมาณการสําหรับในอนาคตก็อาจเปนการใชดุลยพินิจ
อยางไรก็ตามดุลยพินิจควรเปนดุลยพินิจที่มาจากผูที่มีประสบการณในโครงการลงทุนนั้นๆ
หรืออาจจะเปนผูที่เปนนักบริหารมืออาชีพในอุตสาหกรรมนั้นๆ โดยตรง อาทิ การลงทุนของธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพยในหลายๆ ครั้ง การประเมินรายได จะมาจากรอยละผลสําเร็จในการปดการขาย
หรือรอยละการเขาพักอาศัย สําหรับธุรกิจที่ไดรับคาเชาเปนการตอบแทน การพิจารณาในลักษณะนี้
จําเปนตองอาศัยปจจัยในหลายๆ ดาน ซึ่งดานหนึ่งที่มีน้ําหนักเปนอยางมากก็คือประสบการณของนัก
บริหารมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม ณ พื้นที่นั้นๆ ซึ่งผูเชี่ยวชาญจะสามารถประมาณ
การไดวาภาวะการณแขงขันมีมากหรือนอยเพียงใดในปจจุบัน และหากมีการลงทุนเพิ่มในโครงการ
บริเวณนั้นจะมีโอกาสมากนอยเพียงใด ที่จะสามารถยุติการขายและสรางรายไดใหแกธุรกิจ โดยทํา
การประเมินจากสภาพของสินทรัพย หรือโครงการลงทุนนั้นๆ วาสอดคลองตามความตองการของ
ลูกคามากนอยเพียงใด ลักษณะดังกลาวที่วานี้ไมสามารถประเมินใหเห็นคาไดในเชิงปริมาณโดยตรง
และจําเปนที่จําตองอาศัยประสบการณหรือทักษะในการบริหาร เพราะเปนเรื่องของการพิจารณาเชิง
คุณภาพหรือการใชดุลยพินิจโดยตรง
โดยปกติการจัดทํางบลงทุนสําหรับโครงการใดๆ จะตองพิจารณาถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเพื่อ
ประกอบในการตัดสินใจใน 3 ลักษณะ คือ
1.การประเมินความเสี่ยงในลักษณะโครงการนั้นๆ เพียงลําพัง (Stand Alone risk)
2. ความเสี่ยงขององคกรโดยรวม (Corporate Risk)
3. ความเสี่ยงของภาวะเศรษฐกิจ (Economic Risk)
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. การประเมินความเสี่ยงในลักษณะโครงการนั้นๆ เพียงลําพัง หมายถึง การประเมิน
ความเสี่ยงในตัวโครงการนั้นๆ โดยที่ไมไดอางอิงกับโครงการอื่นๆ ของธุรกิจ ซึ่งไดดําเนินการไปแลว
กอนหนานี้ การพิจารณาโครงการแบบนี้เปนการพิจารณาในเชิงอนุรักษ (Conservative Approach)
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เพราะหากโครงการลงทุนในลักษณะเดี่ยวสามารถใหผลตอบแทนที่สูงกวาคาของทุนถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งหมายถึงอัตราผลตอบแทนภายในอยูสูงกวาคาของทุนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (IRR > WACC)
หรือ มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) ของโครงการใหคาเปนบวก โครงการที่ใหผลการประเมินตามเกณฑ
ขางตนสมควรตอการลงทุน เพราะโดยตัวโครงการเองสามารถที่จะดํารงอยูไดดวยตัวโครงการเอง ไม
จําเปนตองอาศัยการสนับสนุนจากโครงการอื่นๆ ของกิจการ ลักษณะของมูลคาความคาดหวังของ
โครงการลงทุนโครงการเดี่ยวนี้อาจสามารถแสดงใหเห็นไดดังภาพที่ 2.2
คาการกระจายความนาจะเปน

0

E NPV
ภาพที่ 2.2 ผลตอบแทนคาดหวังโครงการเดี่ยว

มูลคาความคาดหวังมูลคา
ปจจุบันสุทธิ ENPV

จากภาพที่ 2.2 แสดงใหเห็นวาในกรณีของโครงการลงทุนแบบเดี่ยวการกระจายความเสี่ยง
จะมีชวงการกระจายที่กวาง ดังนั้นคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานจะสูง ลักษณะโครงการลงทุนเดี่ยวๆ
ของกิจการในลักษณะนี้ อาจทําใหกิจการประสบปญหา เพราะการลงทุนในโครงการใดๆ ก็เทากับเปน
การเพิ่มความเสี่ยงของตัวธุรกิจเองจากคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานที่สูงขึ้น ดังนั้นกิจการตองเลือก
โครงการลงทุนที่มีความผันผวนของรายไดในระดับต่ํา หากตองการบริหารเชิงอนุรักษ
2. ความเสี่ยงขององคกรโดยรวม การพิจารณาโครงการลงทุนอาจจําเปนตองพิจารณาวา
โครงการลงทุนนั้น มีผลกระทบกับโครงการอื่นๆ ที่ธุรกิจดําเนินการกอนหนานี้อยางไร การดําเนินการ
โครงการใหมๆ เปนการกระจายความเสี่ยงหรือการสนับสนุนตอธุรกิจเดิม เพื่อพิจารณาวาโครงการ
ลงทุนใหมสงผลกระทบในเชิงบวกหรือเชิงลบกับตัวองคการโดยรวม อาทิ ในกรณีของบริษัทพัฒนา
อสังหาริมทรัพย โครงการลงทุนใดๆ ก็ตามหากเปนการพัฒนาเพื่อจําหนายแลว ธุรกิจอสังหาริมทรัพย
จะประสบป ญ หาการบริ ห ารเงิ น สดค อ นข า งมาก เพราะการลงทุ น ในการพั ฒ นาโครงการ
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อสังหาริมทรัพยธุรกิจจะประสบปญหากระแสเงินสดในลักษณะที่ติดลบยาวนาน เนื่องจากกิจการ
จะตองลงทุนเพื่อพัฒนาโครงการเปนจํานวนเงินในระดับที่สูงมาก อาทิ การกอสรางอาคารสํานักงาน
ในเขตพื้นที่เมือง (Central Business District: CBD) จะมีตนทุนของการพัฒนาโครงการอาคาร
สํานักงานใหเชาระดับพันลานบาท และตองใชระยะเวลาในการกอสรางเปนเวลาหลายป ในขณะที่
รายไดจากกระแสเงินสดคาเชานั้นจะคอยๆ เขามา
ดังนั้นหากกิจการลงทุนในโครงการรวมกัน โดยเปนการลงทุนในโครงการใหมๆ พรอมๆ
กันหลายๆ โครงการ ก็จะเปนภาระกับกระแสเงินสดของกิจการโดยรวม เปนการเพิ่มความเสี่ยงตอ
องคการโดยรวม จากภาวะลมละลายทางเทคนิค (Technical Insolvency) ดังนั้นการพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพยเพื่อจําหนายจะมีความเสี่ยงสูงกวาการพัฒนาโครงการเพื่อใหเชาในระยะยาว เพราะ
การใหเชานั้นแมกระแสเงินสดจะเขามาเปนจํานวนที่นอยเมื่อเปรียบเทียบกับเงินลงทุนแตก็เปนไป
อยางตอเนื่อง อีกทั้งกิจการสามารถที่จะลดความเสี่ยงจากความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจไดมาก
เพราะความแน นอนของกระแสเงิน สดมี อยู สู ง ทั้งนี้ ลั กษณะการลงทุนในโครงการตางๆ เมื่ อมอง
ภาพรวมขององคกรนั้นสามารถแสดงไดดังภาพที่ 2.3
ความนาจะเปน
ความเสี่ยงโครงการลงทุนเดี่ยว
(โครงการ ก.)

ความเสี่ยงองคกรโดยรวม
ความเสี่ยงโครงการลงทุนเดี่ยว
(โครงการ ข.)

0

จํานวนป
ภาพที่ 2.3 ความเสี่ยงองคกรโดยรวม
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จากภาพที่ 2.3 ขางตน จะเห็นไดวาแมวาโครงการ ก. และโครงการ ข. โดยตัวโครงการเอง
ทั้งสองโครงการมีความผันผวนคอนขางมากแตเมื่อนําไปพิจารณารวมกัน โดยกําหนดสัดสวนการ
ลงทุนในโครงการรอยละ 80 โดยประมาณการพิจารณาโครงการทั้งสองรวมกัน เหมือนเปนโครงการ
เดี่ยวขององคกรจะพบวา ความเสี่ยงขององคกรโดยรวมจะลดลง เนื่องจากสหสัมพันธเชิงบวกและเชิง
ลบระหวางโครงการลงทุน ก. และ ข.
3. ความเสี่ยงของภาวะเศรษฐกิจ ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจหรือในบางครั้งเรียกวาความ
เสี่ยงทางการตลาด (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากปจจัยตางๆ ภายนอก และธุรกิจ
จะตองพิจารณาวาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเปนไปในเชิงบวกหรือเชิงลบตอธุรกิจมากนอยเพียงใด และ
องคกรสามารถที่จะแกไขไดอยางไร
ทั้ ง นี้ ค วามเสี่ย งทางเศรษฐกิ จนี้ เ ป น ความเสี่ ย งที่ ไ ม ส ามารถที่ จ ะหลี ก เลี่ ยงได แต ธุ ร กิ จ
สามารถที่จะบรรเทาเบาบางใหผลกระทบนั้นลดลงไปได โดยความเสี่ยงทางเศรษฐกิจอาจจะสงผล
กระทบอยางรุนแรงกับโครงการประเภทโครงการเดี่ยว ดังนั้นในการพิจารณาบริหารความเสี่ยงทาง
เศรษฐกิจหรือทางการตลาดจะใชเทคนิคที่เรียกวาการวิเคราะหความไว (Sensitivity Analysis)
เทคนิคการวิเคราะหความไว (Sensitivity Analysis) ก็คือการวิเคราะหผลกระทบที่เกิด
ขึ้นกับธุรกิจ โดยเฉพาะผลกระทบจากรูปแบบกระแสเงินสดที่เปลี่ยนแปลงไปจากการใชเครื่องมือของ
งบลงทุนประเภทตางๆ อาทิ มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) หรืออัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) เพื่อ
พิจารณาวาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะหความไวจะสงผลกระทบอยางไร กับสถานภาพของ
โครงการลงทุน ดังตัวอยางที่แสดงในตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 วิเคราะหความไวโครงการลงทุนจากยอดขาย
ยอดขายที่เปลี่ยนแปลง
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ผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก NPV (พันบาท)
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จากตารางที่ 2.1 ขางตนในกรณีที่ยอดขายเพิ่มขึ้นรอยละ 30 จะทําใหมูลคาปจจุบันสุทธิ
(NPV) ของโครงการเพิ่มขึ้นเปน 220,000 บาท ในขณะที่หากยอดขายลดลงรอยละ 30 จะทําใหมูลคา
ปจจุบันสุทธิ (NPV) ลดลงเหลือเพียงแค 50,000 บาท ดังนั้นโครงการลักษณะนี้อาจคาดการณไดวา
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กิจการมีคาใชจายที่เปนคาใชจายประจําคอนขางเปนสัดสวนที่นอย จึงทําใหผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
การเพิ่มขึ้นของยอดขายมากกวาในกรณีของการลดลงของยอดขาย ซึ่งกิจการจะตองนําผลที่ไดมา
ประเมินความเปนไปไดของสถานการณ และประเมินความสามารถของกิจการตอการรองรับความผัน
แปรหรือความแปรปรวนที่อาจเกิดขึ้น
อย า งไรก็ ต ามการใช เ ทคนิ ค การประเมิ น ความไวมี ข อ เสี ยสํ า คั ญ คื อ ไม ไ ด พิ จารณาถึ ง
ภาพรวมอยางแทจริงของกิจการ เพราะการประเมินความไวในกรณีที่กิจการดําเนินธุรกิจเกี่ยวของกับ
สินคาหรือผลิตภัณฑบริการหลายประเภท การประเมินความไวจะทําไดยากมาก เพราะตองพิจารณา
ผลกระทบของผลรวมจากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางแตละโครงการ หรือแตละผลิตภัณฑ หรือ
การใหบริการแตละประเภทของกิจการเพื่อดูวามีผลกระทบมากหรือนอยเพียงใดตอภาพรวมการ
ดําเนินงานของกิจการนั้นๆ
กลาวโดยสรุป การตัดสินใจโครงการภายใตความเสี่ยง เปนการประเมินความเสี่ยงใน 3
ระดับคือ ในระดับของโครงการเดี่ยวๆโดยตรง ในระดับของโครงการในแงของโครงการโดยรวม และ
ในระดั บ ขององค ก รโดยรวม เปรี ย บเที ย บกั บ ภาวะของตลาดเพื่ อ พิ จ ารณาว า สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น หรื อ
สถานการณที่เกิดขึ้นมีผลกระทบมากหรือนอยเพียงใดตอกิจการ ซึ่งเทคนิคที่นิยมนํามาใชก็คือการ
ประเมินความไวของโครงการ (Sensitivity Analysis) เพื่อที่จะดูวาผลกระทบในแตละสถานการณนั้น
กอใหเกิดผลกระทบในเชิงบวกหรือเชิงลบกับกิจการมากนอยเพียงใด เพื่อที่กิจการจะไดนําขอมูล
ดังกลาวมาใชประกอบในการวางแผนเพื่อรองรับสถานการณตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งจะชวยลดความ
เสี่ยงของความไมแนนอนของกระแสเงินสดในโครงการตางๆ สําหรับการลงทุนของกิจการในระยะยาว
ไดเปนอยางดี
หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 2.2.2 แลว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 2.2.2
ในแนวการศึกษาหนวยที่ 2 ตอนที่ 2.2 เรื่องที่ 2.2.2

46

ตอนที่ 2.3
บทความทางการเงินและ กรณีศึกษา บริษัทมีเดียคอรป จํากัด (มหาชน)
โปรดอานแผนการสอนประจําตอนที่ 2.3 แลวจึงศึกษาเนื้อหาสาระพรอมปฏิบัติกิจกรรมในแตละเรื่อง
หัวเรื่อง
เรื่องที่ 2.3.1 บทความความเสี่ยงดานการปฏิบัติการตัวอยางอุตสาหกรรมเหมืองแร
เรื่องที่ 2.3.2 กรณีศึกษาบริษัท มีเดียคอรป จํากัด (มหาชน)
แนวคิด
1. ความเสี่ยงจากการปฏิบัติการเปนความเสี่ยง โดยปกติของการดําเนินธุรกิจ ซึ่งระดับของ
ความเสี่ย งอั น เนื่ อ งมากจากการปฏิ บัติก ารนี้ มี ค วามแตกต างกั น ไประหว า งประเภท
อุตสาหกรรม โดยอุตสาหกรรมเหมืองแรจะมีความเสี่ยงดานการปฏิบัติการที่สูง
2. การจัดการทํางบลงทุน คือการพิจารณาทางเลือกของความเปนไปไดจากการประมาณ
การกระแสเงินสด โดยงบลงทุนเปนเครื่องมือทางการเงินในการวิเคราะหเพื่อตัดสินใจ
สํ า หรั บ โครงการลงทุ น ต า งๆ ทั้ ง นี้ ก ารตั ด สิ น ใจต อ งพิ จ ารณาทั้ ง ผลการวิ เ คราะห เ ชิ ง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ
วัตถุประสงค
เมื่อศึกษา ตอนที่ 2.3 จบแลวนักศึกษาสามารถ
1. อธิบายแนวทางการจัดการโครงการลงทุนภายใตความเสี่ยง โดยเฉพาะอยางยิ่งความ
เสี่ยงดานการปฏิบัติการได
2. อธิบายแนวทางการจัดทําทางเลือกสําหรับโครงการลงทุน โดยอางอิงกระแสเงินสดและ
ประเมินปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจในโครงการลงทุนในเชิงปริมาณและคุณภาพได
โปรดอานแผนการสอนประจําตอนที่ 2.3 แลวจึงศึกษาเนื้อหาสาระพรอมปฏิบัติกิจกรรมในแตละเรื่อง
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เรื่องที่ 2.3.1 บทความ ความเสี่ยงดานการปฏิบัติการของอุตสาหกรรมเหมืองแร
บทความเรื่องความเสี่ยงดานการปฏิบัติการของอุตสาหกรรมเหมืองแรมีวัตถุประสงคเพื่อให
เข าใจถึงการดํา เนิ นงานของธุร กิ จเหมื องแร ซึ่ งประสบป ญหาความเสี่ ยงจากการดํ าเนิ นงานที่ สู ง
เนื่ อ งมาจากสั ด ส ว นการลงทุ น ในสิ น ทรั พ ย ถ าวร ที่ มี เ ป น จํ า นวนมาก ลั ก ษณะดั ง กล า วเป น
ลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมเหมืองแร ที่จําเปนตองมีการลงทุนในระยะเริ่มตน
เปนจํานวนมาก รวมถึงตองระยะเวลามีการดําเนินการ จนกวาจะสามารถเขาสูชวงของการผลิตที่เกิด
การประหยัดอันเนื่องมาจากขนาด (Economies of Scale) ซึ่งโดยลักษณะดังกลาวของอุตสาหกรรม
เหมืองแรเปนลักษณะเฉพาะ ซึ่งนาสนใจสําหรับการศึกษาในรายละเอียด
ในประเทศไทยบริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย ที่ อ ยู ใ นอุ ต สาหกรรมเหมื อ งแร มี
จํานวนคอนขางนอยสองบริษัทหลักๆ ไดแกบริษัทผาแดงอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (PDI) ซึ่งทําธุรกิจ
ผลิตสังกะสีเพื่อจําหนาย อยางไรก็ตามบริษัทที่นาสนใจอีกในบริษัทหนึ่ง และซึ่งนํามาเปนประเด็น
ศึ ก ษาในบทความนี้ คื อ บริ ษั ท ทุ ง คาฮาเบอร จํ า กั ด (มหาชน) (THL) ซึ่ ง มี ค วามผั น ผวนของการ
ดําเนินงานที่สูงมาก และการที่บริษัทไดเริ่มตนสูธุรกิจใหมในป 2540 คืออุตสาหกรรมเหมืองแรทองคํา
เปนสิ่งที่ทาทายถึงความสําเร็จของบริษัท จึงนับเปนประเด็นที่นาสนใจในการศึกษาที่เกี่ยวของกับการ
พิจารณาโครงการลงทุนภายใตความเสี่ยง
อุตสาหกรรมเหมืองแรมีความแตกตางจากอุตสาหกรรมทั่วๆ ไป เพราะเปนอุตสาหกรรมที่
ต อ งใช เ งิ น ลงทุ น เป น จํ านวนมาก อี ก ทั้ งเกี่ ยวข องกั บการตั ดสิน ใจที่ค อนข า งจะซั บซ อ นเนื่ อ งจาก
ทรัพยากรเหมืองแรเปนสาธารณสมบัติ ดังนั้นรัฐบาลในฐานะตัวแทนภาคประชาชน จึงตองดูแลใหมี
การใชทรัพยากรอยางที่เกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติ
ในชวงทศวรรษ 2000 อุตสาหกรรมเหมืองแรทั่วโลกตางไดรับผลดีจากระดับราคาของสินแร
ที่เพิ่มสูงขึ้นนับจากชวงปลายทศวรรษที่ผานมา โดยการเพิ่มขึ้นของระดับราคาของสินแรตางๆ ซึ่งถือ
เปนโภคภัณฑ (Commodities) มีแรงผลักดันหลักมาจากการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศจีนที่เปนไป
อยางรอนแรง สรางแรงผลักดันดานอุปสงคใหเกิดการแสวงหาวัตถุดิบและทรัพยากรเปนจํานวนมาก
อยางไรก็ตาม โดยลักษณะของอุตสาหกรรมเหมืองแรเกี่ยวของกับระยะเวลาการเตรียมการ
ที่ยาวนาน ดังจะเห็นตัวอยางของราคาน้ํามันดิบที่เพิ่มสูงขึ้นจากระดับประมาณบารเรลละ 35 เหรียญ
สรอ. ในชวงทศวรรษ 1990 ไปสูที่ระดับประมาณบารเรลละ 60 เหรียญสรอ. ในชวงปลายทศวรรษที่
2000 โดยประมาณ เนื่องจากความขาดแคลนดานอุปทานที่เปนไปอยางจํากัด ซึ่งเปนผลมาจากระดับ
ราคาน้ํามันที่ตกต่ําหลายปกอนหนา นอกจากนี้ความจํากัดของแหลงแรธาตุทําใหการแสวงหาแหลงแร
ธาตุใหมๆ มีความเสี่ยงในเรื่องของการปฏิบัติการมากขึ้น เพราะตองดําเนินการแสวงหาพื้นที่ใหมๆ
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เชนเขตสํารวจพื้นที่ในเขตมหาสมุทร ซึ่งเสี่ยงตอการเกิดอันตรายตอการดําเนินการผลิตทําใหการ
แสวงหาแหลงเงินทุนสนับสนุนเปนเรื่องที่ยากลําบากกวาปกติ ดังตัวอยางของบริษัท Petrobras ใน
ประเทศ Brazil ที่เกิดโศกนาฏกรรมจากการผลิตน้ํามันในเขตนอกชายฝงสรางความสูญเสียตอชีวิต
และทรัพยสินเปนจํานวนมาก
อุตสาหกรรมเหมืองแรมีประวัติศาสตรมายาวนานนับพันปควบคูกับการพัฒนาอารยธรรม
ของมนุษยชาติ นับจากสมัยอาณาจักรอียิปตโบราณที่ใหความสําคัญกับทองคําวาเปนสิ่งสูงคาโดยเปน
สมบัติที่เทพเจามอบให โดยมีการจัดทําเหมืองทองคําขนาดใหญในเขตประเทศนาบิเบียในปจจุบัน
ตลอดระยะเวลาที่ผานมาแมเทคโนโลยีในการผลิตจะพัฒนาอยางตอเนื่อง แตอุตสาหกรรมเหมืองแรก็
ยังคงมีความเสี่ยงในเรื่องปฏิบัติการมากเมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆ ดังนั้นการจัดทํางบ
ลงทุ น ของอุ ต สาหกรรมประเภทนี้ จึ งจํ า เป น จะต อ งคํ า นึ ง ถึ ง เรื่ อ งของการบริ ห ารความเสี่ ย งอย า ง
รอบคอบ
อยางไรก็ตาม ในการประเมินผลโดยการอางอิงงบลงทุน ขอจํากัดในการดําเนินการคือไม
สามารถที่จะนําขอมูลเรื่องความเสี่ยงในเรื่องของการปฏิบัติการเขามาพิจารณาประกอบไดทั้งรอยละ
100 สาเหตุก็เนื่องจากในเรื่องของปฏิบัติการหลายๆ ครั้งเปนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นโดยฉับพลัน อาทิ
การถลม ของเหมื องถ านหิน หรือการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลั นของธรณีวิ ท ยา และสภาพดิน ฟา
อากาศ
ดวยเหตุดังกลาวขางตน การบริหารความเสี่ยงดานการปฏิบัติการของอุตสาหกรรมเหมือง
แรเพื่อประกอบการจัดทํางบลงทุนจึงสามารถทําไดตั้งแตเริ่มตน เมื่อเริ่มดําเนินการสํารวจเพื่อแสวงหา
แหล ง แร ใ หม ๆ เพราะการแสวงหาแหล ง แร ห ลายๆ ครั้ ง การดํ า เนิ น การสํ า รวจขุ ด ค น ไม ป ระสบ
ความสําเร็จ คือไมพบสินแรที่คุมคาเชิงพาณิชย ในขณะที่ตนทุนของการดําเนินการในการแสวงหา
แหลงแรกลับเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลาของการดําเนินการ ทั้งนี้ตนทุนการสํารวจขุดคน
เมื่อเกิดขึ้นแลวก็คือเปนตนทุนจม (Sunk Cost) อาทิ การสํารวจแหลงน้ํามันดิบของบริษัทปโตรเลียม
สํารวจและผลิต (PTTEP) ที่ดําเนินการสํารวจแลวพบวามีอัตราการพบแหลงน้ํามันที่มีศักยภาพเชิง
พาณิชยของทุนโครงการเฉลี่ยเกินกวารอยละ 80 สงผลใหผลประกอบการของบริษัทตลอดชวงปลาย
ทศวรรษที่ 20 เปนไปในลักษณะกาวกระโดด เพราะบริษัทประสบความสําเร็จจากการสํารวจแหลงแร
ที่มีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยี อาทิดานธรณีวิทยาและการสํารวจศักยภาพของ
เหมืองแรประกอบกับเทคโนโลยีดานสารสนเทศมีความกาวหนาขึ้นเปนอยางมาก ความเสี่ยงเรื่องของ
การปฏิบัติการจึงลดนอยลงเรื่อยๆ ในปจจุบันเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีต
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ในทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงการปฏิบัติการ สงผลกระทบโดยตรงตอตนทุนการ
แสวงหาเงิ น ทุ น สนั บ สนุ น แหล ง ใหม ๆ ของอุ ต สาหกรรมเหมื อ งแร เพราะผู ล งทุ น ย อ มต อ งการ
ผลตอบแทนที่ ได รับในระดั บที่ ไมนอยกว าสิ นทรั พยประเภทอื่ น ๆ อาทิ การลงทุ นในสินทรั พยท าง
การเงิน เชนอัตราการเพิ่มของดัชนีตลาดหลักทรัพย
ในทางปฏิบัติที่ผานมา การจัดหาเงินทุนของการจัดทําเหมืองแรนั้นจึงเปนไปในลักษณะ
พิเศษ เชนตัวอยางที่แสดงใหเห็นในกรณีของการแสดงหาแหลงเงินกูของบริษัท ทุงคาฮาเบอร จํากัด
(มหาชน) (THL) ที่มีการกูเงินจากธนาคารพาณิชยเพื่อขยายกําลังการผลิตของบริษัทยอยทุงคําตาม
โครงการเหมืองแรทองคําที่อําเภอทุงคํา จังหวัดเลย ซึ่งตัวอยางที่แสดงในภาพที่ 2.4
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ที่ ทค. บช. 151-003 /02 /2550
2 กุมภาพันธ 2550
เรื่อง

รายละเอียดเพิ่มเติมสําหรับเงินกูโครงการเหมืองแรทองคํา

เรียน

กรรมการและผูจ ดั การตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ตามที่บริษัท ทุงคาฮาเบอร จํากัด (มหาชน) ไดรายงานเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2550 เกี่ยวกับการทําสัญญาเบื้องตน
เงินกูโครงการเหมืองแรทองคําโดย บริษัท ทุงคํา จํากัด ซึ่งเปน บริษัทยอย บริษัทฯ ขอแจงขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญา
ตางๆ ที่ไดลงนามเสร็จสิ้น และการเบิกถอนที่เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2550 ดังนี้
วงเงินกูนี้ไดรับการยกเวนไมตองกันเงินสํารองรอยละ 30 ตามกฎธนาคารแหงประเทศไทยสําหรับสวนที่ใชชําระคืน
ภาระเงินกูคงเหลือและ ดอกเบี้ยคงคางของธนาคารเพื่อการนําเขาและสงออกแหงประเทศไทย กับธนาคารไทยธนาคาร จํากัด
(มหาชน) ประมาณ 10 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา สวนที่เหลือสํารองกันไวเพื่อค้ําประกันวงเงินกู จํานวน 5 ลานเหรียญ
สหรัฐอเมริกาและไวใชสําหรับขยายกําลังการผลิตทองคําในเฟสที่ 2 ที่จะไดดําเนินการตอไป
รายละเอียดโดยสรุปสําหรับขอตกลงวงเงินกู
วงเงินกู
: 25 ลานเหรียญสหรัฐฯ
ระยะเวลา
: 48 เดือน
ประเภทสินเชื่อ
: สินเชื่อเพื่อการสงออก
วัตถุประสงค
: 1. ชําระคืนเงินกูที่มีอยูในปจจุบัน ประมาณ 10 ลานเหรียญสหรัฐฯ
2. เงินฝากเพื่อค้ําประกันวงเงิน จํานวน 5 ลานเหรียญสหรัฐฯ
3. ชําระคาธรรมเนียมและคาใชจายในการกูเงิน
4. เพื่อขยายกําลังการผลิตสําหรับ เฟสที่ 2
การชําระคืน
หลักประกัน

: ชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ยจากรายไดการขายทองคํา
: 1. จํานําหุนจํานวน รอยละ 90 ของบริษัททุงคํา จํากัด
2. ค้ําประกันโดยบริษัท ทุงคาฮาเบอร จํากัด (มหาชน)
3. ขายทองคําจํานวน 105,000 ออนซในระยะเวลา 4 ป ภายใตกรอบราคาที่กําหนด

กรอบราคาที่กําหนด

: ในระยะเวลา 48 เดือนตามอายุสัญญา บริษัทฯ จะตองนําทองคําสวนหนึ่งที่ผลิตได สงมอบใหกับ
ธนาคารเฉลี่ยเดือนละ 2,083 ออนซ ยกเวนในปที่ 2 จะตองสงมอบเดือนละ 2,500 ออนซ ภายใต
กรอบราคาที่กําหนด คือธนาคารฯจะประกันราคาขั้นต่ําไวที่ 500 เหรียญสหรัฐอเมริกาตอออนซ และ
กําหนดเพดานราคาขั้นตนไวที่ 712 เหรียญสหรัฐอเมริกา ใน 2 ปแรก 725 เหรียญสหรัฐอเมริกาตอ
ออนซ และ 735 เหรียญสหรัฐอเมริกาตอออนซ ในปที่ 3 และ ปที่ 4 ตามลําดับหากราคาทองคําใน
ตลาดสูงกวากรอบราคาที่กําหนดในแตละชวงระยะเวลาธนาคารฯจะเปนผูรับประโยชนในสวนของ
ราคาที่เกินกําหนดเพดานราคาขั้นตนจนถึง 900 เหรียญสหรัฐอเมริกาตอออนซสวนของราคาที่เกิน
900 เหรียญสหรัฐอเมริกาตอออนซ จะตกเปนของบริษัทฯ ทั้งนี้ผลผลิตทองคําสวนที่นอกเหนือจาก
สัญญาจะขายในราคาตลาด (Spot Price) โดยรายไดจากการขายดังกลาวจะนํามาหักชําระคืนเงินกู
ใหกับธนาคารฯ
: ราคาตลาด (Spot Price) อางอิงตามสมาคมผูคาทองแหงลอนดอน (London Bullion Market
Association)

ราคาอางอิง

ที่มา: www.set.or.th, วันที่ 7 มีนาคม 2550

ภาพที่ 2.4 สรุปสินเชื่อสนับสนุนโครงการเหมืองทองคําของบริษัท THL
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จากภาพที่ 2.4 THL มีการกําหนดเงื่อนไขเงินกู โดยการอางอิงระดับราคาทองคํา ทั้งนี้
ระดับของราคาทองคําที่เพิ่มสูงขึ้น อาจจะดูเหมือนวาทางบริษัทเสียเปรียบ เพราะจะตองถูกกําหนด
ราคาขายในราคาคงที่ กั บ ทางธนาคาร แต เ มื่ อ พิ จารณาจากทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ซึ่ ง มี เ พี ย ง
ประมาณ 700 ลานบาท การไดรับสินเชื่อ 300 ลานบาท และเมื่อรวมกับสินเชื่อเดิมที่มีจํานวนรวม
ประมาณ 300 ลานบาท นั้นก็คือหมายถึงวาทางบริษัทมีสัดสวนสัดสวนหนี้สินตอทุนเปนจํานวน
ประมาณเกินกวารอยละรอย (1000/700 = 1.43) ซึ่งเปนอัตราสวนที่สูงมาก สําหรับอุตสาหกรรม
เหมืองแร
ในกรณีตัวอยางของ THL สถาบันการเงินที่เขามาใหสินเชื่อ (ธนาคารดอยซแบงก) จึงไมได
ทําหนาที่เพียงแคการใหสินเชื่อเทานั้น แตยังเปนผูลงทุนอีกดวย โดยผูลงทุนในฐานะผูถือหุนสามัญก็
ไดรับประโยชนจากผลตอบแทนจากการลงทุนที่ไมถูกลดทอนดวยจํานวนหุนที่เพิ่มมากขึ้น (Dilution
Effects) โดยเงื่อนไขของเงินกูที่กําหนดก็เปนไปในลักษณะของการแบงผลกําไร (Profit Sharing)
นอกจากนี้ โดยธรรมชาติของอุตสาหกรรมเหมืองแรรายไดที่แทจริงที่เกิดขึ้นก็มักไมไดถูก
กําหนดโดยระดับราคาปจจุบัน (Spot Price) แตสวนใหญแลวจะถูกกําหนดโดยราคาสุทธิภายหลังจาก
การหักคาขนสง คาประทานบัตรที่ไดรับจากสิทธิในการทําเหมืองแร และคาภาษีทองถิ่น ดังนั้นในทาง
ปฏิบัติแลวบริษัทที่อยูในอุตสาหกรรมเหมืองแร มักจะมีรายไดจากการจําหนายแรลวงหนาในตลาด
ลวงหนา (Forward Market) มากกวา เพื่อประโยชนในการบริหารตนทุนของธุรกิจ
นอกเหนือจากความเสี่ยงในเรื่องของการปฏิบัติการแลว ในการบริหารการเงินก็มีปจจัยที่
ต อ งคํ า นึ ง ถึ ง คื อ อุ ต สาหกรรมเหมื อ งแร เ ป น อุ ต สาหกรรมที่ ต อ งการผู เ ชี่ ย วชาญเป น การเฉพาะ
(Specialist) ดั ง นั้ น ในทางปฏิ บั ติ ค วามโปร ง ใสในการดํ า เนิ น การ หรื อ เรื่ อ งของธรรมาภิ บ าล
(Corporate Governance) จึงเปนเรื่องที่มีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะนักลงทุนหากขาดความเชื่อมั่นก็
จะสงผลกระทบอยางรุนแรงตอการคงอยูของโครงการลงทุนทั้งโครงการสํารวจและโครงการผลิต
เหมืองแร
ในชวงทศวรรษ 1980 บริษัท Bre-X ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในประเทศแคนาดา และเปน
ผูไดรับสัมปทานในการทําเหมืองแรในเขต Kalimantan ประเทศอินโดนีเซียไดนําหุนโครงการเหมือง
แรในอินโดนีเซียเขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพยอินโดนีเซีย โดยระดับราคาหุนของบริษัทนี้ถูกเก็งกําไร
ตามความคาดการณของปริมาณทองคําสํารองจํานวนมาก ซึ่งไดประกาศวามีการคนพบในชวงตนๆ
ของโครงการ โดยผูบริหารของบริษัทใหขาววาปริมาณสํารองแรของบริษัท Bre-X มีเปนจํานวน
มหาศาล จนกระทั่งเมื่อผูลงทุนและเจาหนี้จางผูเชี่ยวชาญภายนอกเขาทําการสํารวจจริงๆแลวจึงพบวา
ไมปรากฏแรทองคําที่เพียงพอตอการดําเนินการเชิงพาณิชย ซึ่งสงผลเสียหายอยางรุนแรงตอผูลงทุน
ทําใหโครงการทําเหมืองแรตองลมเหลว และลมละลายไปในที่สุด
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กลาวโดยสรุป อุตสาหกรรมเหมืองแรมีความแตกตางๆ จากอุตสาหกรรมโดยทั่วๆ ไป
ดังนั้นการประเมินความเสี่ยงของบริษัท ซึ่งอยูในอุตสาหกรรมนี้จะตองใหความสําคัญกับการประเมิน
ความเสี่ยงดานการปฏิบัติการ โดยพิจารณาวาบริษัทดังกลาวอยูในอุตสาหกรรมมายาวนานเพียงใด
บริษัทมีชื่อเสียงและมาตรฐานการผลิตแรธาตุของบริษัทมากนอยเพียงใด บริษัทมีอัตราความสูญเสีย
หรือประวัติการเกิดอุบัติเหตุอยางรุนแรงบอยครั้งแคไหน บริษัทมีการลงทุนเพื่อขยายแหลงแรสํารอง
ใหมๆ มากนอยเพียงใด บริษัทมีแหลงเงินทุนระยะสั้นและระยะยาวใหการสนับสนุนมากนอยเพียงใด
บริษัทอยูในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงทางการเมืองหรือความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม หรือความเสี่ยงของความ
ขัดแยงจากชุมชนมากนอยเพียงใด ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนเรื่องที่นักลงทุนจะตองใหความสําคัญอยางมากตอ
การประเมินความเสี่ยงในอุตสาหรรมเหมืองแร ซึ่งถือเปนอุตสาหกรรมเฉพาะที่มีลักษณะที่แตกตาง
จากอุตสาหกรรมทั่วๆ ไป และจําเปนอยางยิ่งที่ตองอาศัยการวิเคราะหโดยใชเครื่องมือทางการเงิน คือ
งบลงทุนในการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวของในทุกๆ ดาน เพราะความเสี่ยงก็คือความไมแนนอน
หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 2.2.3 แลว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 2.2.3
ในแนวการศึกษาหนวยที่ 2 ตอนที่ 2.2 เรื่องที่ 2.2.3
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ตอนที่ 2.3.2 กรณีศึกษา บริษัท มีเดีย คอรป จํากัด (มหาชน)
กรณีศึกษาบริษัท มีเดีย คอรป จํากัด (มหาชน) เกี่ยวของกับการตัดสินใจโครงการลงทุนใน
ลักษณะของการพิจารณาทางเลือกของการเขาซื้อกิจการบริษัทปาลมพริ้นติ้ง จํากัด ซึ่งการพิจารณาโครงการ
ลงทุนจะตองพิจารณาทั้งขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพเพื่อจัดทํางบลงทุน (Capital Budgeting)
โดยมีการสมมติสภาวการณตางๆ เพื่อประกอบในการประเมินผล ทั้งนี้การพิจารณาทางเลือกใดจะตอง
คํานึงถึงขอดีและขอเสียของแตละแนวทาง โดยสมมติฐานที่ไดจัดทําไวเปนเพียงสมมติฐานพื้นฐาน ซึ่งในการ
จัดทําขอเสนอสําหรับตัดสินใจนักศึกษาอาจมีการสมมติเพิ่มเติมเพื่อความเหมาะสมในการจัดทําตัวเลข ทั้งนี้
การจัดทําขอมูลเชิงปริมาณโดยการคํานวณนักศึกษาควรจะใชเครื่องมือชวย เชนโปรแกรม Excel เปนตน
เนื้อหาในกรณีศึกษาบริษัท มีเดีย คอรป จํากัด (มหาชน) ประกอบไปดวยขอมูลพื้นฐานของ
บริษัทปาลมพริ้นติ้ง จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่บริษัท มีเดีย คอรป จํากัด (มหาชน) สนใจเขาไปลงทุน
แนวทางการพิจารณาการลงทุนในรูปแบบตางๆ หลักๆ 4 แนวทางและขอมูลสําคัญที่เปนสมมติฐาน
สําหรับการจัดทํางบลงทุน
ขอมูลพื้นฐานบริษัทปาลมพริ้นติ้ง จํากัด
บริษัท ปาลมพริ้นติ้ง จํากัด จดทะเบียนกอตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2543 ดวยทุนจดทะเบียน
เริ่มแรกจํานวน 2,000,000 บาท โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประกอบธุรกิจในการดูแลการผลิตและจัดจําหนาย
นิตยสารแฟชั่นรายปกษ ชื่อ CHANNEL บริษัทเริ่มวางตลาดนิตยสาร CHANNEL ฉบับแรกเมื่อเดือน
เมษายน 2543 ในป 2549 บริษัทมีพนักงานรวมทั้งสิ้นประมาณ 50 คน
บริษัท ปาลมพริ้นติ้ง เปนผูดูแลการผลิตและจัดจําหนายนิตยสาร CHANNEL ซึ่งเปน
นิตยสารแฟชั่นรายปกษที่เนนความแปลกใหม โดยมีกลุมลูกคาหลัก คือกลุมผูอานสุภาพสตรีตั้งแตวัยเรียน
จนถึงวัยทํางานในทุกสาขาอาชีพ คุณภาพและความสวยงามของรูปเลมจัดพิมพ 4 สีทั้งเลม นอกจากนี้นิตยสาร
CHANNEL ยังมีเนื้อหาสาระที่หลากหลายที่ตอบสนองความตองการของผูอานทุกวัยและทุกสาขาอาชีพ โดย
เนื้อหาสาระดังกลาวครอบคลุมถึงขาวสารและขอมูลทางดานสังคม ภาพยนตร เพลง หนังสือ กีฬา ศิลปะ สุขภาพ
ทองเที่ยว การแนะนําและใหขอมูลสินคาที่เกี่ยวเนื่องกับความงามและแฟชั่น การสัมภาษณบุคคลที่นาสนใจใน
วงการตางๆ ตลอดจนเรื่องสั้นตางๆ โดยจะวางตลาดทุกวันที่ 15 และ 30 ของทุกเดือน ในการจัดพิมพหนังสือ
บริษัทไดวาจางบริษัทโรงพิมพตะวันออก จํากัด (มหาชน) ใหทําหนาที่ในการจัดพิมพนิตยสาร CHANNEL ใหแก
บริษัท โดยมีการจัดทําสัญญาวาจางปตอป
------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

เรียบเรียงขึ้น โดยอางอิงจากขอมูลที่เผยแพรในสื่อตางๆ เพื่อใชประกอบการเรียน การสอนเทานั้น ผูเขียนไมรับผิดชอบใดๆ ตอ
การนํากรณีศกึ ษานี้ไปอางอิง และขอสงวนลิขสิทธิ์
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ทั้งนี้ชองทางการจัดจําหนายหนังสือของบริษัท ปาลมพริ้นติ้ง เปนดังนี้
1. เขตกรุง เทพมหานคร และปริม ลฑล บริษ ัท จะรับ ผิด ชอบการจัด จํ า หนา ย
นิตยสาร CHANNEL ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจะจัดจําหนายผานเอเยนตรายใหญๆ
ปจจุบันบริษัทมีเอเยนตทั้งสิ้นประมาณ 20 ราย ทั้งนี้การจําหนายหนังสือของบริษัทมีลักษณะ
เปนการฝากขาย โดยบริษัทจะรับคืนสินคาจากเอเยนตแตละรายไมเกินรอยละ 10 ของจํานวน
หนังสือทั้งหมดที่เอเยนตแตละรายรับไปจําหนาย
2. เขตตางจังหวัด บริษัทมอบหมายใหบริษัทฐานรวมหอ จํากัด เปนตัวแทนจัด
จําหนาย นิตยสาร CHANNEL ในตางจังหวัดทั้งหมด
3. ระบบสมาชิก นอกเหนือจากการจัดจําหนายผานเอเยนตและตัวแทนจัดจําหนาย
บริษัทยังมีการ จําหนายนิตยสาร CHANNEL ใหแกผูอานโดยตรง ผานระบบสมาชิก โดย
บริษัทจะเปนผูรับผิดชอบในการจัดสงหนังสือใหแกสมาชิกแตละราย ในป 2549 บริษัทมีสมาชิก
รวมทั้งสิ้นประมาณ 1,000 ราย
บริษัท ปาลมพริ้นติ้งมีชองทางการขายโฆษณา ซึ่งเปนรายไดหลักของบริษัท คิด
เปนสัดสวนประมาณรอยละ 90 ของรายไดรวม กลุมลูกคาที่ซื้อโฆษณาของบริษัท สามารถ
แบงไดเปน 2 กลุม ดังนี้
1. กลุมลูกคาที่เปนบริษัทโฆษณา (Agency) บริษัทโฆษณาจะซื้อเนื้อที่โฆษณาจาก
เจาของหนังสือ เนื่องจากบริษัทโฆษณาจะเปนผูที่ใหบริการในการวางแผนโฆษณาใหแกเจาของ
สินคาตางๆ ซึ่งจะรวมถึงการจัดหาเนื้อที่โฆษณาตามแผนงานที่นําเสนอตอเจาของสินคาแตละ
ราย ดังนั้นลูกคาที่ซื้อโฆษณาสวนใหญของบริษัทจะมาจากกลุมลูกคาประเภทนี้โดยอาจจะมี
การจองซื้อเนื้อที่โฆษณาเปน รายปหรือเปนครั้งๆ ไป แลวแตกรณี
2. กลุมลูกคาที่เปนเจาของสินคาประเภทตางๆ (Brand Owner) ในบางกรณีที่เจาของ
สินคาไมไดใชบริการในการวางแผนโฆษณาจากบริษัทโฆษณา เจาของสินคาอาจติดตอเพื่อซื้อ
เนื้อที่โฆษณาจากบริษัทโดยตรง โดยลูกคาจะตองจองเนื้อที่โฆษณาลวงหนากับบริษัทอยางนอย
1 เดือน ทั้งนี้บริษัทมีสัดสวนรายไดจากการขายโฆษณาจากกลุมลูกคาที่เปนบริษัทโฆษณาและ
จากกลุมลูกคาที่เปนเจาของสินคาคิดเปนรอยละ 51 และรอยละ 49 ของรายไดจากการขาย
โฆษณาทั้งหมด
ขอมูล ป 2549 สํ าหรับโครงสรางรายไดหลักของบริษัทปาล มพริ้นติ้งประกอบดว ย
รายไดจากการขายโฆษณา และรายไดจากการจําหนายหนังสือ คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ
90 และรอยละ 10 ของรายไดรวม ตามลําดับ โดยในป 2548 บริษัทมีรายไดจากการขาย
โฆษณาจํานวน 58.52 ลานบาท ในป 2549 เพิ่มขึ้นจากป 2548 เปน 64.51 ลานบาท และป
2550 บริษัทมีรายไดจากการขายโฆษณาจํานวน 72.18 ลานบาท
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โครงสรางตนทุนของบริษัทปาลมพริ้นติ้ง ที่สําคัญไดประกอบไปดวย ตนทุนในการ
พิมพหนังสือ ไดแก คาจัดพิมพ คากระดาษ คาเพลท (Plate) ทั้งนี้ตนทุนในการพิมพหนังสือมี
สัดสวนประมาณรอยละ 55 ของตนทุนรวม นอกเหนือจากนี้ บริษัทยังมีตนทุนอื่นๆ อาทิ ตนทุน
การผลิตทางตรง ไดแก คาตนฉบับบทความ คาฟลม คาชางภาพ คาชางแตงหนา-ทําผม คาตัว
นางแบบ คาแรงพนักงาน และเจาหนาที่ รวมทั้งตนทุนการผลิตทางออม ไดแก คาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาใชจายในการเดินทางไปตางประเทศ คาของขวัญสมาชิก เปนตน
โครงสรางเงินทุนของบริษัท ประกอบไปดวยทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 2 ลานบาท
แบง เปนหุนสามัญจํานวน 20,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท โดยเรียกชําระมูลคาหุน
เต็มจํานวนแลวทั้งหมด คิดเปนทุนที่เรียกชําระแลวทั้งสิน้ 2 ลานบาท
แนวทางพิจารณาตัดสินใจลงทุน
แนวทางพิจารณาการลงทุนในบริษัท ปาลม พริ้นติ้ง จํากัด ที่ผานการประเมินความ
เปนไปไดของการดําเนินการมีดวยกันทั้งสิ้นรวม 4 แนวทาง ประกอบดวย
1. MEDIA CORPS. ซื้อเฉพาะหัวนิตยสาร CHANNEL จากบริษัทปาลมพริ้นติ้ง โดย
ตั้งบริษัทรวมทุนแหงใหมขึ้นมาเปนผูดูแลการผลิตและจัดจําหนายนิตยสาร CHANNEL และ
MEDIA CORPS. ถือหุนในสัดสวนรอยละ 70 ในบริษัทรวมทุนดังภาพที่ 2.5

Palm Printing
30%

Shareholders (Palm Printing)

CHANNEL

Media Corps.
70%

Joint Venture

ภาพที่ 2.5 การตั้งบริษัทรวมทุนแหงใหมระหวาง MEDIA CORPS. และปาลมพริ้นติ้ง
คําแนะนําสําหรับกรณีที่ 1: ทําการประเมินมูลคาหัวนิตยสาร CHANNEL โดย
พิจารณากระแสเงินสดที่เกิดจากรายไดและคาใชจายในการผลิตและจําหนายนิตยสาร
CHANNEL เทานั้น และคิดลดกระแสเงินสดสุทธิดังกลาวดวยอัตราผลตอบแทนที่
ตองการระหวางรอยละ 10 ถึงรอยละ 15
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2. MEDIA CORPS. ซื้อหุนของปาลมพริ้นติ้ง ในสัดสวนรอยละ 70 โดยชําระคาหุน
เปนเงินสด ดังภาพที่ 2.6

Shareholders of Palm
Printing

Media Corps.

70%

30%

Palm Printing Co., Ltd.

ภาพที่ 2.6 การซื้อหุนรอยละ 70 ในปาลมพริ้นติ้ง โดยชําระเปนเงินสด
คําแนะนําสําหรับกรณีที่ 2: ทําการประเมินมูลคากิจการของปาลมพริ้นติ้ง โดยคิดลด
กระแสเงินสดสุทธิจากการดําเนินงานและกระแสเงินสดจากการลงทุนสุทธิของบริษัทฯ
ด ว ยอั ต ราผลตอบแทนที่ ต อ งการระหว า งร อ ยละ 10 ถึ ง ร อ ยละ 15 ผลลั พ ธ ที่ ไ ด
ดังกลาวเปนมูลคารวมของกิจการกอนหักหนี้สินตางๆ ดังนั้นเพื่อเปนการหามูลคา
สุทธิของกิจการ จึงตองนํามูลคารวมของกิจการดังกลาวหักดวยหนี้สินรวม
3. MEDIA CORPS. ซื้อหุนทั้งหมดของปาลมพริ้นติ้ง โดยแลกเปลี่ยนกับหุนที่ออก
ใหมของ MEDIA CORPS. ดังภาพที่ 2.7
Palm Printing
(Shareholders)
30%

Media Corps.
(Shareholders)
70%

Media
Corps.Palm
100%

Palm Printing
Co.,Ltd.

100%

Palm Printing
Co.,Ltd.

ภาพที่ 2.7 การแลกเปลี่ยน (Share Swap) กับหุนที่ออกใหมของ MEDIA CORPS
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คําแนะนําสําหรับกรณีที่ 3: ทําการวิเคราะหเชิงคุณภาพ โดยพิจารณาความเปนไปได
ของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากผูถือหุนสวนนอย (Minority Shareholders) และผลที่
เกิดขึ้นจากการขยายหุนที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนในตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งไดรับการ
ยกเวนภาษี
4. บริษัท ในเครือของ MEDIA CORP. เขามาซื้อหัวนิตยสาร CHANNEL จากปาลม พริ้น
ติ้งโดยการจัดตั้งบริษัทยอย (Affiliate Firm) AAA เปนผูซื้อหัวนิตยสาร Channel ดังภาพที่ 2.8

Palm Printing
(Shareholders)

OTHER
(Shareholders)

Media Corps.
(Shareholders)

(AAA)

CHANNEL

XXX

ภาพที่ 2.8 การซื้อเฉพาะหัวนิตยสาร CHANNEL จากปาลมพริ้นติ้ง
คําแนะนําสําหรับกรณีที่ 4: ทําการวิเคราะหเชิงคุณภาพผลการจัดตั้งบริษัทยอย AAA
เพื่อดําเนินการนิตยสาร Channel โดยเฉพาะประเด็นการประหยัดอันเนื่องมาจาก
ขนาด (Economies of Scale)

58

ทั้งนี้สมมติฐานที่ใชประกอบในการประเมินมูลคาในแตละแนวทางมีรายละเอียด ดัง
ตอไปนี้
ดัชนีภาวะเศรษฐกิจที่สําคัญ
 อัตราเงินเฟอ
2% ตอป
 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยเฉลี่ย 1.42% (เฉลี่ย 3 ธนาคาร ไดแก ธนาคารกรุงเทพ
จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน))
รายไดจากการขายโฆษณา
 จํานวนหนาโฆษณา เพิ่มขึ้นปละ 5 หนา ดังนี้
หนวย (หนา)
ป 2552
ป 2553
ป 2554
ป 2555
ป 2551
58
63
68
73
78
จํานวนหนาโฆษณาทีเ่ พิ่มขึ้นเปนการเพิ่มขึ้นของเนื้อใน (Inside Page)
 อัตราคาโฆษณาคงที่ตลอดระยะเวลาของการทําประมาณการทางการเงิน
 ราคาคาโฆษณาเฉลี่ยตอหนาเปนดังนี้
ป 2551
ป 2552
ป 2553
ป 2554
ป 2555
52,862 บาท 52,000 บาท
51,265 บาท
50,630 บาท
50,077 บาท
 สวนลดคาโฆษณาเฉลี่ย 15%
 สัดสวนรายไดคาโฆษณาจากหนาโฆษณาตอโครงการโฆษณาเทากับ 75 : 25 ของรายไดจาก
การขายโฆษณารวม
รายไดจากการขายหนังสือ
 จํานวนหนังสือที่จัดพิมพตอปกษ
14,000 เลม
 จํานวนหนังสือที่ขายตอปกษ
ป 2551
ป 2552
ป 2553
ป 2554
ป 2555
11,700 เลม 12,000 เลม
12,500 เลม
13,000 เลม
13,500 เลม
 สัดสวนยอดขายหนังสือแบงตามพื้นที่
- กรุงเทพฯ
34%
- ตางจังหวัด
20%
- สมาชิก
9%
- เงินสด
37%
สัดสวนดังกลาวไดมาจากการประเมินยอดการขายหนังสือในป 2549 โดยเปนตัวเลขตั้งแต
เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม ป 2549 เปนหลัก
 ราคาขายหนังสือ
80 บาทตอเลมคงที่ตลอดระยะเวลาของการทํา
ประมาณการราคาสมาชิก
1,850 บาทตอปคงที่ตลอดระยะเวลาของการทํา
ประมาณการ
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 สวนลดคาหนังสือเฉลี่ย
- เอเยนตในกรุงเทพ
25%
- ฐานรวมหอ
35%
 จํานวนหนังสือคืน
- เอเยนตในกรุงเทพ
3%
- ฐานรวมหอ
8%
คาใชจายในการผลิต (Cost of Production) แบงเปน 4 สวนหลักๆ ประกอบดวย
1) ตนทุนการจัดพิมพ กําหนดใหตนทุนการจัดพิมพเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 5 ตอป
ป 2553 ป 2554 ป 2555
ป 2551 ป 2552
คากระดาษ (ลานบาท)
49.31
51.78
54.37
57.09 59.94
คาจัดพิมพ (ลานบาท)
18.43
19.35
20.32
21.33 22.40
คา Plate (ลานบาท)
22.50
23.62
24.80
26.04 27.35
คาใชจายในการจัดพิมพอื่นๆ (ลานบาท) 10.48
11.01
11.56
12.14 12.74
2) คาใชจายการผลิตทางตรง
- ประกอบดวยคาใชจายเกี่ยวกับฟลม ชางแตงหนา-ทําผม ชางภาพ นางแบบ เปนตน
- กําหนดใหคาใชจายการผลิตทางตรงเพิ่มขึ้นรอยละ 10 ตอป
3) คาแรงทางตรง
- เงินเดือนและคาจางที่นํามาจัดสรรเปนคาแรงทางตรงคิดเปนสัดสวนรอยละ 75 ของ
เงินเดือน และคาจางรวมทั้งหมด
4) คาใชจายการผลิตทางออม
- ประกอบดวยคาใชจายเกี่ยวกับคาอาหารและเครื่องดื่มในการถายทําแฟชั่นและการผลิต
โฆษณาแบบเปนโครงการ คาใชจายในการเดินทางไปตางประเทศ คาของสมนาคุณสําหรับ
สมาชิก เปนตน
- กําหนดใหคา ใชจายการผลิตทางออมเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 2 ตอป (เทากับอัตราเงินเฟอ
ตามสมมติฐาน)
คาใชจายในการขายและบริหาร
 คาใชจายในการขายและบริหารหลักๆ ประกอบดวย คาคอมมิชชั่น เงินเดือน คาเชาสํานักงาน
คาไปรษณียากรและคาบรรจุภัณฑ คาเสื่อมราคา ภาษีซื้อสวนเกิน (Share input VAT on
magazine)
 คาคอมมิชชั่นในการขายโฆษณาเฉลี่ยรอยละ 10 ของรายไดจากการขายโฆษณา โดยคา
คอมมิชชั่นดังกลาวไดรวมคาตอบแทนกรรมการไวดวย
 เงินเดือนและคาจางเพิ่มขึ้นรอยละ 10 ตอป
 คาเชาสํานักงาน
- ปจจุบัน บริษัทจายคาเชาสํานักงานเปนเงินจํานวน 30,000 บาทตอเดือน
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- บริษัทมีแผนงานที่จะยายสํานักงานใหม โดยจะทําการเชาพื้นที่จํานวนประมาณ 700 ตาราง
เมตร ผูจัดทํารายงาน ตั้งสมมติฐานวาคาเชาตอตารางเมตรตอเดือนประมาณ 350 บาท โดย
คาดวาบริษัทจะสามารถยายสํานักงานใหมไดในเดือนกรกฎาคม 2550
 กําหนดใหคาใชจายในการขายและบริหารอื่นๆ เพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเฟอตามสมมติฐานของ
ผูจัดทํารายงาน ที่รอยละ 2 ตอป คาใชจา ยดังกลาวประกอบดวย คาจาง คาประกันสังคม เงิน
สมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ คายานพาหนะและน้ํามัน คาสาธารณูปโภค คารักษาความ
ปลอดภัย คาทําความสะอาด เปนตน
ระยะเวลาในการเรียกเก็บเงิน (Collection Period)
 เอเยนตในเขตกรุงเทพฯ
15 วัน
 ฐานรวมหอ
1 เดือน
 บริษัทโฆษณา
3 เดือน
ระยะเวลาในการชําระเงิน (Payment Period)
 คาคอมมิชชั่น
3
 คาจัดพิมพ
3
 คากระดาษ
2
 คา Plate
3

เดือน
เดือน
เดือน
เดือน

คาใชจายลงทุน (Capital Expenditure)
 ปาลมพริ้นติ้ง มีแผนการที่จะยายสํานักงานในป 2550 โดยคาดวาจะใชเงินลงทุนในการตกแตง
สํานักงานทั้งสิ้นประมาณ 10 ลานบาท
อัตราคาเสื่อมราคา
 สวนปรับปรุงอาคารเชา
 เครื่องตกแตงสํานักงาน
 อุปกรณสํานักงาน

10 ป
5 ป
5 ป

คาใชจายคางจายอื่นๆ
600,000 บาทตอป คงที่ตลอดระยะเวลาของการทําประมาณการ
เงินกูยืมจากกรรมการ
บริษัทมีเงินกูยืมจากกรรมการ จํานวน 8 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมจากกรรมการ 2.42 %
(อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยเฉลี่ย + 1%)
สมมติฐานอืน่ ๆ
ถาไมไดมีการกําหนดเปนการเฉพาะกําหนดใหอัตราการเติบโตของบริษัท 4% ตอป (อัตราเฉลี่ย 10 ป)
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หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 2.3 แลว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 2.3
ในแนวการศึกษาหนวยที่ 2 ตอนที่ 2.3

