
บทที่ 10 
การวิเคราะหโครงการลงทุน 

 
 การตัดสินใจลงทุนเปนปญหาสําคัญและยุงยากมากสําหรับผูบริหาร เน่ืองจากเปน
การตัดสินใจลงทุนดวยเงินจํานวนมาก  และมีผลตอการดําเนินงานของธุรกิจน้ันๆติดตอกันเปน
เวลานาน   ซึ่งสงผลตอการเจริญเติบโตของธุรกิจในอนาคต  การตั้งโรงงานใหม  การเปลี่ยน
เครื่องจักร  การทําสัญญาเชาสินทรัพยถาวรระยะยาว  และการนําผลิตภัณฑใหมออกตลาด 
เปนการลงทุนที่ตองใชเงินจํานวนมาก เมื่อมีการตัดสินใจไปแลวก็ยากที่จะยกเลิกโดยไมให
เกิดผลกระทบแกธุรกิจ นอกจากนี้ การตัดสินใจลงทุนจะทําใหเกิดทั้งความเสี่ยงและผลตอบแทน  
จึงตองมีความระมัดระวัง  ผูบริหารตองมีการวางแผน  วิเคราะหเพ่ือเลือกที่จะลงทุนในโครงการ
ที่ดีที่สุด  เน่ืองจากการลงทุนมีหลายประเภท 
 

ประเภทของการลงทุน 
 จุดประสงคอยางหน่ึงของการประกอบธุรกิจก็เพ่ือการแสวงหากําไรซึ่งอาจไดมาจาก
การตัดสินใจลงทุน  อยางไรก็ตามการตัดสินใจลงทุนอาจมีวัตถุประสงคเพ่ือการเพิ่มกําไร  เพ่ือ
การลดตนทุนการผลิตหรืออาจเพื่อสรางความนาเชื่อถือ กลาวไดวา  การลงทุนอาจแยกประเภท
ออกเปน  3 ประเภท ดังนี้   
 
 1. การลงทุนเพื่อการทดแทน   
  การลงทุนเพ่ือการทดแทน เชน การซื้อเคร่ืองจักรใหมมาแทนเครื่องจักรเกา  มี
วัตถุประสงคเพ่ือลดตนทุนการผลิต หรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต เปนตน  การตัดสินใจ
สําหรับปญหาประเภทนี้เปนการตัดสินใจซื้อเคร่ืองจักรใหม รายจายลงทุนครั้งแรกจะตองใชเงิน
เปนจํานวนมาก แตกิจการก็อาจจะไมตองจายคาซอมแซมและดูแลบํารุงรักษาเครื่องจักรมาก
เทากับการใชเครื่องจักรเกา  ขณะเดียวกันอาจจะลดคาใชจายในการผลิต  เนื่องจากเครื่องจักร
ใหมมีประสิทธิภาพมากกวา  ฉะนั้น การตัดสินใจจึงขึ้นอยูกับการเปรียบเทียบเงินลงทุนที่มี
จํานวนมากกับคาใชจายที่อาจประหยัดไดในแตละป 
 
 2. การลงทุนเพื่อขยายกิจการ  
  การลงทุนเพ่ือขยายกิจการ จะเกี่ยวของกับการขยายโรงงาน หรือขยายกําลัง
การผลิตโดยซื้อเครื่องจักรใหม วัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมปริมาณสินคาที่ผลิตหรือเพ่ิมสายผลิตภัณฑ
การตัดสินใจจึงตองพิจารณาวา กิจการสมควรที่จะลงทุนเพิ่มในการขยายกิจการ  หรือปฏิบัติ
ตามสิ่งที่เคยทําอยูนั้น  นั่นหมายความวาไมมีการลงทุนเพ่ิม  โดยการเปรียบเทียบผลได  และ
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ตนทุนที่จะเกิดขึ้นจากการขยายกิจการตลอดจนพิจารณาถึงความเสี่ยงภัยที่จะเกิดขึ้นจากความ
ไมแนนอนของธุรกิจ 
 
 3. การลงทุนเพื่อปรับปรุง  
  การลงทุนเพ่ือปรับปรุง เปนการลงทุนเพ่ือปรับปรุงแกไขกําลังการผลิตที่มีอยู  
เชน การปรับปรุงคุณภาพของสินคา  หรือนําสินคาชนิดใหมออกสูตลาด   วัตถุประสงคเพ่ือให
เปนที่ยอมรับของลูกคา หรือตองการสวนแบงของตลาดมากขึ้น การตัดสินใจในการลงทุนมักจะ
ขาดขอมูลในอดีตที่จะนํามาพิจารณาได ฉะนั้นจะตองหาขอมูลโดยการพิจารณาจากคูแขงขัน 
 

การวางแผนเกี่ยวกับการลงทุน 
 เม่ือกิจการมีวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่งที่จะลงทุน   ไมวาวตัถุประสงคนั้นจะเปน
อะไรก็ตาม    ซึ่งเปนผลตอการที่กิจการจะเลือกประเภทของการลงทนุประเภทใดตามที่กลาวไว
ขางตน   ผูตดัสินใจลงทุนจะตองวางแผนเกี่ยวกบัปจจัยที่จะตองใชในการลงทุนเสียกอน  ปจจัย
ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุน  ประกอบดวยปจจัยตอไปน้ี   
 
 1. จํานวนเงินลงทุน 
  เม่ือธุรกิจตัดสินใจลงทุนโครงการประเภทใดแลว  สิ่งแรกที่จะตองพิจารณาก็คือ
จํานวนเงินทุนที่ตองการ  การพิจารณาเงินลงทุนที่ตองการใชในโครงการหนึ่ง ๆ นั้น  จะตอง
พิจารณาถึงจํานวนรายจายที่กิจการตองจายออกไป (cash  outflows)  และคาเสียโอกาส 
(opportunity  cost)  ที่เกิดขึ้นจากการลงทุน  ฉะนั้นจํานวนรายจายลงทุนจึงอาจจะแตกตางจาก
ตนทุนของการลงทุนในสินทรัพยที่บันทึกไวในสมุดบัญชี  ตัวอยางเชน  กิจการแหงหนึ่งตัดสินใจ
ซื้อเคร่ืองจักรใหมมาแทนเครื่องจักรเกา รายจายประกอบดวยตนทุนของเครื่องจักร 900,000 บาท        
คาติดตั้ง 50,000 บาท คาฝกอบรมชาง 18,000 บาท  เงินลงทุนหมุนเวียนที่ตองใช 50,000 บาท  
สวนลดที่ไดจากการซื้อเครื่องจักร 18,000 บาท  ฉะนั้นรายจายลงทุนจะเทากับ 1,000,000 บาท    
แตถาสมมติวากิจการซื้อเครื่องจักรใหมทําใหกิจการขายเครื่องจักรเกาไดในราคา 40,000  บาท  
แตกิจการมีนโยบายจะเก็บเครื่องจักรเกาไวสํารองเม่ือเครื่องจักรใหมมีเหตุขัดของ ในกรณีเชนน้ี
รายจายลงทุนจะเปลี่ยนไปเปนตนทุนของเครื่องจักรใหมรวมกับตนทุนคาเสียโอกาสที่กิจการ  
ไมไดขายเครื่องจักรเกา ฉะนั้นรายจายลงทุนจึงเปน 1,040,000  บาท  ดังน้ัน จึงอาจสรุปไดวา
รายจายลงทุน พิจารณาไดดังนี้ 
  1.1 เงินลงทุนในสินทรัพยใหม    ถากิจการไมมีสินทรัพยเกาหรือสินทรัพยเกา
ไมมีมูลคาหรือไมมีราคาซาก 
  1.2 เงินลงทุนในสินทรัพยใหมรวมมูลคาที่ขายสินทรัพยเกาได ในกรณีที่     
สินทรัพยเกาสามารถขายได 
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  1.3 เงินลงทุนในสินทรัพยใหมรวมตนทุนคาเสียโอกาสที่กิจการไมไดรับจาก
การขายสินทรัพยเกา  เชน  จากขอมูลขางตนในกรณีที่กิจการตองการเก็บสินทรัพยเกาไวเพ่ือ
สํารองเครื่องจักรใหมมีเหตุขัดของ  ในกรณีเชนนี้รายจายลงทุนจะเปลี่ยนไปเปนตนทุนของ
เครื่องจักรใหมรวมกับตนทุนคาเสียโอกาสที่กิจการไมไดขายเคร่ืองจักรเกา 40,000 บาท ฉะนั้น
รายจายลงทุนจึงเปน  1,040,000  บาท 
 
 2.  การจัดหาเงินทุน 
  เม่ือกิจการทราบวารายจายลงทุนที่จะตองนํามาพิจารณาเปนจํานวนเทาไรแลว
ปญหาตอไปที่จะตองพิจารณาก็คือ เงินลงทุนจํานวนนี้กิจการจะนํามาจากแหลงใด  ถาใน 
กิจการมีเงินลงทุนพอเพียงที่จะลงทุน  กิจการสามารถนําเงินนั้นมาลงทุนได     ซึ่งถือวาแหลง
ของเงินทุนมาจากเจาของ ในทางตรงกันขามหากธุรกิจมีเงินไมพอ  ธุรกิจจะตองวางแผนจัดหา
เงินทุนมาลงทุน  การจัดหาเงินทุนก็สามารถหาไดจาก  2 แหลงใหญๆ คือ เงินลงทุนจากเจาหนี้
และเงินลงทุนจากเจาของ  ซึ่งเงินลงทุนจากเจาหนี้  หมายถึง  เงินลงทุนที่กิจการไดจากการ
กูยืมจากภายนอก เชน การเบิกเกินบัญชีธนาคาร  การกูเงิน  ตลอดจนการออกหุนกู  แหลงของ
เงินลงทุนเหลานี้จะมีตนทุนของเงินคือดอกเบี้ยในอัตราที่ตายตัวจึงกอใหเกิดความเสี่ยงแกธุรกิจ
ในการจายดอกเบี้ย    และชําระคืนเงินตน  อยางไรก็ดีตนทุนของเงินจะต่ํา  สําหรับเงินทุนจาก
เจาของ  หมายถึง  เงินทุนที่ไดจากการจําหนายหุนทุน  ตลอดจนเงินทุนที่ไดจากกําไรสะสมของ
กิจการ  ตนทุนของเงินทุนก็คือเงินปนผลที่จาย   ซึ่งจะไมมีขอผูกพันการจายตนทุนของเงินทุน
ที่แนนอนเชนเดียวกับแหลงเงินทุนจากเจาหนี้  แตตนทุนของเงินจะสูงกวาแหลงแรก  ฉะนั้น 
การที่ธุรกิจจะลงทุนจึงตองพิจารณาโดยละเอียดถึงแหลงของการจัดหาเงินทุนเน่ืองจากจะมี   
ตนทุนของเงินลงทุน 
  
 3. ประเภทของเงินทุน 
  สิ่งสําคัญที่สุดประการหนึ่งของผูบริหารการเงินคือการที่จะตองพิจารณา และ  
ตัดสินใจในการจัดหาเงินทุนและตัดสินใจเกี่ยวกับระยะเวลาของการจัดหา ซึ่งเงินทุนแบง
ออกเปน  3  ประเภทตามระยะเวลา คือ  เงินทุนระยะสั้น  เงินทุนระยะปานกลางและเงนิทนุระยะ
ยาว  สรุปเปนประเด็นสําคัญไดดังนี้ 
  3.1   เงินทุนระยะสั้น หมายถึง เงินทุนทีต่องใชคืนภายใน 1 ป  แบงออกเปน 
     3.1.1 สินเชื่อทางการคา (trade  credit)  เปนสินเชื่อระยะสัน้ที่กิจการ
ไดรับจากผูขายสินคาที่ชําระเงินภายหลังจากไดรับสินคาแลว   
     3.1.2  ตราสารการพาณิชย  (commercial  paper) คือ ตั๋วเงินกูระยะสั้น  
โดยไมมีหลักทรัพยค้ําประกัน ออกโดยบริษัทหรือธุรกิจขนาดใหญ  ที่มีชื่อเสียงทางการคา และ
ฐานะการเงินดีมาก โดยสัญญาวาจะมีการจายเงินใหแกผูทรงตั๋วเม่ือครบกําหนด 
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    3.1.3  เงินกูจากธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงิน (commercial loan) 
แหลงที่มาของเงินทุนชนิดนี้อาจเปนทั้งระยะปานกลาง และระยะยาวขึ้นกับระยะเวลาการกูยืมเงิน  
เปนแหลงเงินที่นิยมและสําคัญในตลาดเงิน 
    3.1.4 การกูยืมโดยมีบญัชลีูกหนีเ้ปนประกัน (account receivable  
financing) เปนการกูหรือรับเงินจากบัญชีลูกหนี้โดยผูขอกูยังคงรับผิดชอบบัญชลีูกหนี้อยู 
    3.1.5  การกูยืมโดยใชสินคาคงเหลือ (inventory  financing)  จากการ
ที่สินคาคงเหลือจัดเปนสินทรัพยหมุนเวียนที่มีมูลคามากและมีสภาพคลองพอสมควร  กิจการ
สามารถนําไปเปนหลักทรัพยประกันการกูยืมได 
   3.2  เงินทุนระยะปานกลาง  หมายถึง เงินทุนที่ตองใชคืนภายใน 1 ถึง 5 ป  
แบงออกเปน 
     3.2.1  เงินกูแบบธรรมดา (ordinary  term  loan) เปนการกูยืมเงิน
ที่มีสัญญานานกวา 1 ป ผูขอกูจะไดเงินทั้งจํานวนหรือแบงการรับเงินเปนงวดก็ได และผูใหกูจะ
เรียกหลักประกันเพื่อปองกันความเสี่ยง 
    3.2.2  เงินกูแบบเครดิตหมุนเวียน (revolving  credit) เปนการ
กูยืมเงินจากธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินในลักษณะเดียวกับการกูยืมแบบธรรมดา  แต
จะมีการตกลงวงเงินไว  ผูขอกูจะเบิกไปภายในวงเงินดังกลาว และแมจะชําระเงินกูแลวก็สามารถ
เบิกเงินกูจํานวนใหมไดตราบใดที่ยังไมหมดอายุสัญญา  เงินกูลักษณะนี้เปนไดทั้งระยะสั้นและ
ระยะปานกลาง 
    3.2.3  การเชาซื้อ  (leasing)  ผูเชาจะจายชําระเงินเปนงวด ๆ ใหกับ  
ผูใหเชา  สําหรับเปนคาสิทธิในการใชสินทรัพยนั้น ๆ  
   3.3  เงินทนุระยะยาว หมายถึง เงินทนุทีต่องใชคืนในเวลาที่เกนิกวา 5 ปขึ้นไป 
แบงออกเปน 
    3.3.1 การกูยมืระยะยาว  (long  term  loan)  เปนการกูยืมเงนิจาก
สถาบันการเงนิหรือธนาคารพาณิชยที่มีอายุเกินกวา 5 ปขึ้นไป 
    3.3.2 การออกหลักทรพัย (bond/share issuing) เปนการออกหลักทรพัย
ของกิจการเพื่อจําหนาย  เชน หุนกู  หุนบุริมสิทธิ  และหุนสามัญ 
 
 2. ตนทุนของเงนิลงทุน 
  จากการที่จัดหาแหลงเงินทุนไดหลายประเภทตามที่กลาว  ตนทุนของเงินลงทุน  
(cost of capital)     จะเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งในการที่ธุรกิจจะตัดสินใจเลือกแหลงของเงิน
ลงทุน  เน่ืองจากธุรกิจจะตองเลือกแหลงของเงินลงทุนที่มีตนทุนของเงินทุนต่ําที่สุด  และมีความ
เสี่ยงนอยที่สุด  ฉะนั้น  จึงจําเปนที่จะตองศึกษาถึงตนทุนของเงินลงทุนแตละประเภท  
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  2.1  ตนทุนเงินลงทุนจากเจาหนี้   ตนทุนของเงินลงทุนที่ตองจายใหแกเจาหนี้จะ
อยูในลักษณะของดอกเบี้ย  หรือที่รูจักกันในชื่อบัญชีของดอกเบี้ยจายนั่นเอง  ฉะนั้นจะเห็นได
ชัดเจนวาตนทุนจากเจาหนี้ก็คืออัตราดอกเบี้ย  อยางไรก็ดีโดยปกติแลวธุรกิจทุก ๆ แหง  
จะตองเสียภาษีเงินได  เวนแตวาธุรกิจน้ันจะดําเนินงานโดยมีผลขาดทุน  และไดรับการยกเวน
การเสียภาษี  ฉะนั้นตนทุนของเงินทุนจากเจาหนี้จึงไมเทากับอัตราดอกเบี้ยจาย เน่ืองจากธุรกิจ
สามารถประหยัดภาษีไดจากดอกเบี้ยจาย หรืออาจกลาวไดวาดอกเบี้ยจายเปนคาใชจายที่หัก
ภาษีได  ก็หมายความวาการที่กิจการกูยืมเงินมานั้นรัฐบาลไดชวยจายดอกเบี้ยบางสวน   ในรูป
ของการประหยัดภาษีที่กิจการตองเสีย   ฉะนั้นตนทุนของเงินลงทุนจากเจาหนี้  จึงอยูในรูปของ
อัตราดอกเบี้ยหลังภาษี  ซึ่งอาจคํานวณไดโดยอัตราดอกเบี้ยคูณดวยหนึ่งลบอัตราภาษีที่ตอง
เสีย  เชน  กิจการแหงหน่ึงไปกูเงินมาในอัตราดอกเบี้ย 10 % ตอป  กิจการตองเสียภาษี  30 %  
ตนทุนของเงินทุนจะเทากับ 7 %  ซึ่งคํานวณได ดังนี้   
 
 ดอกเบี้ย  10  บาท  เทากับกําไรลดลง 10.00 บาท 
 ภาษี 30% ฉะน้ันเสียภาษ ี     3.00 บาท 
 กําไรลดลงหรอืดอกเบี้ยจาย     7.00 บาท 
 
 ดังนั้น   จึงอาจเขียนสตูรตนทุนของเงินลงทุนจากเจาหนี้ไดดังนี้ 
    Ki =  K(1-t) 
  โดยให  Ki = ตนทุนของเงินลงทุนจากเจาหนี้ 
    K = อัตราดอกเบี้ยจาย 
    t = อัตราภาษีเงินไดของธุรกิจ 
  ฉะนั้น   Ki = 10(1-30) 
 ตนทุน   = 7% 
 
 เงินลงทุนจากการกอหนี้โดยทั่วไปจะประกอบดวย การกูเงิน และหุนกู ซึ่งตนทุนของ
เงินลงทุนมีดังนี้ 

2.1.1 เงินกู  การกูเงินอาจจะทําไดโดยการกูระยะสั้น เชน   การเบิกเกิน 
บัญชีธนาคารหรือกูจากเจาหนี้อ่ืนๆ และการกูยืมเงินในระยะยาว การจายดอกเบี้ยก็จะทําได  2 
ลักษณะ คือ การจายดอกเบี้ยในวันที่กู  หรือจายดอกเบี้ยพรอมกับการชําระเงินตน  ซึ่งตนทุน
ของเงินทุนยอมแตกตางกัน  ดังนี้ 
    1)  การจายดอกเบี้ยพรอมกับการชําระเงินตน ในกรณีนี้ ตนทุน
ของเงินจะเทากับอัตราดอกเบี้ยหลังภาษี  เชน  กิจการกูเงิน  1,000,000  บาท อัตราดอกเบี้ย 
10%  เปนเวลา 1 ป อัตราภาษี  30%  อัตราดอกเบี้ยที่เปนตนทุนของเงินกูคํานวณไดดังนี้ 
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    ดอกเบี้ยจาย  100,000 บาท 
   ประหยัดภาษ ี    30,000 บาท 
   ดอกเบี้ยจายหลังภาษ ี   70,000 บาท 
 

   อัตราดอกเบี้ยจาย  = 
1,000,000

10070,000×  
 

      =  7% 
 

    2)  การจายดอกเบี้ย ณ วันกูเงิน  ในกรณีเชนน้ีธุรกิจจะไดเงิน ใน
วันกูยืมไมเทากับวงเงินที่ขอกู  เน่ืองจากถูกหักดอกเบี้ยลวงหนาไวแลว จากขอมูลขางตนกิจการ
จะไดเงินสดในวันกูเงินเพียง  900,000  บาท  เทานั้นเอง ทั้ง ๆ ที่ดอกเบี้ยจายยังคง เทาเดิมคือ 
100,000 บาท หรือดอกเบี้ยจายหลังภาษี 70,000 บาท ฉะนั้น ตนทุนของเงินทุนหรืออัตรา

ดอกเบี้ยจายจะสูงกวา 70,000  บาท นั่นคือ  100
900,000
70,000 ×  = 7.78% หรือคํานวณจากอัตรา

ดอกเบี้ยกอนภาษี  100
900,000
100,000×  = 11.11 คูณดวย  1-30%  จะไดอัตราดอกเบี้ยหลังภาษี

เชนเดียวกัน 
 

   ตนทุนเงินลงทุนจากเงินกู   = งินได)อัตราภาษีเ(1
ดรับเงินสดที่ไ
ายดอกเบ้ียจ −×  

     

       = ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ −××
100
301100

900,000
100,000  

 
       =   7.78% 

   จากการคํานวณตนทุนเงินลงทุนจากเงินกูจะเห็นไดวา การกําหนดเวลาที่
จะมีการจายดอกเบี้ยมีผลกระทบตอตนทนุของเงินลงทนุ 

2.1.2   หุนกู   กิจการที่จัดหาแหลงของเงินลงทุนโดยการออกหุนกูกิจการ 
จะตองจายดอกเบี้ยตามที่กําหนดไว  อยางไรก็ดีในขณะที่กิจการนําหุนกูออกจําหนายกิจการ
อาจจะไมไดรับเงินตามมูลคาของหุน  ทั้งน้ีแลวแตวากิจการขายหุนกูในราคาสูงหรือ    ต่ํากวา
ราคามูลคาของหุนและเสียคาใชจายในการขายจํานวนเทาไร  ฉะนั้นในการคํานวณตนทุนของ
เงินลงทุนในลักษณะของหุนกู  กิจการจะตองคํานึงถึงจํานวนเงินที่ไดรับจากการขายหุน  
มากกวามูลคาของหุนกู  และการจายดอกเบี้ยหุนกูก็เชนเดียวกับการจายดอกเบี้ยเงินกู   
เน่ืองจากดอกเบี้ยจายเปนคาใชจายหักภาษีเงินได    ดังนั้นสูตรการคํานวณตนทุนของเงินลงทุน
ในหุนกู 
 

      =    งินได)อัตราภาษีเ(1
 นกูราคาตลาดหุ
 ้ียอัตราดอกเบ −×  
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 สมมติ กิจการขายหุนกู 1,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท อัตราดอกเบี้ย 10 % ใน
ราคา 110 บาท  โดยเสียคาใชจายในการขายหุน ๆ ละ 5 บาท  อัตราภาษี 30 % 
 

 ตนทุนของเงินลงทุนในหุนกู     =   ( ).30-1
110
10 ×  

 
       =    6.36% 
 
  2.2 ตนทุนเงินลงทุนจากเจาของ   แหลงของเงินลงทุนจากเจาของซึ่งจะหมายถึง  
ผูถือหุนทุน   ผูถือหุนของกิจการโดยทั่วไปไดแกผูถือหุนสามัญ  และผูถือหุนบุริมสิทธิ     
ในทางการเงินมักจะถือวาผูถือหุนบุริมสิทธิไมใชเจาของแตอยูในสภาพที่ใกลเคียงกับเจาหนี้  
และในที่นี้จะกลาวถึงตนทุนของหุนบุริมสิทธิไวดวย ดังน้ัน แหลงของเงินลงทุนจากเจาของ จึง
แบงออกเปนแหลงใหญ ๆ  ได 3  แหลงดวยกันคือ 
   2.2.1 หุนบุริมสิทธิ  ตนทุนของหุนบุริมสิทธิ  ไดแก  เงินปนผลที่กิจการ
จายใหแกผูถือหุนโดยปกติการจายเงินปนผลน้ันจะมีอัตราที่ตายตัวแนนอน  แตการจายเงิน   
ปนผลจะไมใชขอผูกมัดตามสัญญาเชนเดียวกับการจายดอกเบี้ย  เนื่องจากการจายเงินน้ีเปนไป
ตามการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารกิจการจึงไมมีความเสี่ยงตอการลมละลายตาม
กฎหมาย  อยางไรก็ดีถาหากจะมองในดานของผูถือหุนสามัญแลว   หุนบุริมสิทธิเปนเสมือน
หลักทรัพยที่อยูเหนือสวนไดของหุนสามัญ  เพราะกิจการสวนใหญที่ออกหุนบุริมสิทธิพยายาม
จะจายเงินปนผลตามที่กําหนดไว  เงินปนผลหุนบุริมสิทธิคือสวนที่จะไดกอนรายไดของผูถือหุน
สามัญ  และเนื่องจากหุนบุริมสิทธิไมมีวันครบกําหนด  สวนที่ผูถือหุนบุริมสิทธิจะไดรับก็คือ   
ผลตอบแทนตามอัตราเงินปนผลที่กําหนดไว  เม่ือคิดอัตราผลตอบแทนจึงคิดจากเงินปนผลที่
ไดรับหารดวยจํานวนเงินลงทุนที่จายไป   หรือถาจะมองในดานของกิจการที่ออกหุนบุริมสิทธิ    
ตนทุนของเงินทุนก็คือเงินปนผลจาย  กับจํานวนเงินที่ไดรับจากการออกหุนบุริมสิทธิ 

 ฉะน้ัน ตนทุนของเงินลงทุนหุนบุริมสิทธ ิ = 
สิทธิงหุนบุริมราคาตลาดขอ
นดไวายปที่กําหเงินปนผลร  

 หรือ     KP = 
p
I
D  

  
ตัวอยางเชน สมมติวากิจการแหงหนึ่งขายหุนบุริมสิทธิชนิด 10% มูลคาหุนละ 100  บาท 

แตในขณะออกหุนน้ีเสียคาใชจายโดยเฉลี่ยหุนละ 1.50  บาท  ตนทุนของหุนบุริมสิทธิจะเทากับ 
 

        = 
p

K
p
I
D  
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        = 
1.50-100

10  
 

   = 100
98.5
10 ×  

 

   = 8.12% 
 

2.2.2   หุนสามัญ  ตนทุนของเงินทุนที่มาจากหุนสามัญจะคลายกบัตนทุน 
ของหุนบุริมสิทธิ  กลาวคือเงินปนผลที่กิจการตองจายใหแกผูถือหุน  อยางไรก็ดีเงินปนผลที่ผู
ถือหุนสามัญไดรับจะแตกตางจากเงินปนผลของผูถือหุนบุริมสิทธิ  เน่ืองจากเงินปนผลหุน
บุริมสิทธิไดกําหนดอัตราเงินปนผลไวแนนอน  สําหรับเงินปนผลหุนสามัญไมมีอัตราที่กําหนด
แนนอน   เงินปนผลหุนสามัญมักจะกําหนดใหมีการจายตามกําไรที่กิจการไดรับ  ฉะนั้นตนทุน
ของเงินลงทุนหุนสามัญหากจะคํานวณเชนเดียวกับตนทุนของเงินลงทุนหุนบุริมสิทธิก็จะมี
ปญหาวาจะใชเงินปนผลของปใด  ถาหากวาจะใชเงินปนผลในปปจจุบันหรือใชเงินปนผลที่จาย
ในปที่แลวก็ไมอาจจะหาสิ่งยืนยันวาถาหากกิจการออกหุนใหมแลวนําเงินไปลงทุน  กําไร  และ
เงินปนผลที่จะจายในอนาคตจะเปนอัตราเดียวกับเงินปนผลที่พิจารณาอยู  ดังน้ัน  การคํานวณ
ตนทุนของเงินลงทุนในหุนสามัญจะตองพิจารณาถึงอัตราเงินปนผลที่จะใชเงินทุนน้ันเปนหลักซึ่ง
อาจจะทําไดโดยการคาดคะเนวาในอนาคตนั้นอัตราเงินปนผลที่จะจายเพิ่มขึ้นเทาไรนั่น     
หมายความวาจะตองคาดคะเนวากิจการจะเจริญเติบโตเพียงไร  ซึ่งความเจริญเติบโตนี้กําหนด
ขึ้นเปนอัตรา ฉะน้ัน   ตนทุนของเงินลงทุนในหุนสามัญ  คํานวณไดดังนี้ 
 

ตนทุนของเงินลงทุนในหุนสามัญ   =  จริญเติบโตอัตราความเ
งหุนสามัญราคาตลาดขอ
นปจจุบันเงินปนผลใ +    

 

หรือ          KC =  D + G
Ic

 

  

 ตัวอยางเชน   สมมติวากิจการขายหุนสามัญ มูลคา 100  บาท   ในราคา 150 บาท 
เงินปนผลจายหุนละ 10 บาท กิจการคาดวาในปหนาอัตราเงินปนผลจะจายเพิ่มขึ้น 4 % ตนทุน
ของเงินลงทุนคํานวณไดดังนี้ 
 

    KC = D + G
Ic

 

 

    KC = 0.04
150
10 +⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛  

 

     = 10.67% 
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2.2.3   กําไรสะสม สวนของเจาของในกิจการจะแบงเปนสวนใหญๆ ได 2  
สวนดวยกัน  ก็คือ  สวนของเจาของจากการลงทุน  และสวนที่ไดจากผลตอบแทนของการลงทุน 
ผลตอบแทนจากการลงทุนนี้ถาหากวากิจการนั้นเปนธุรกิจที่ดําเนินการในรูปบริษัท  บริษัทจะ
เก็บกําไรสวนหนึ่งสะสมไวนอกเหนือจากสวนที่นําไปแบงใหผูถือหุน  กําไรสะสมสวนนี้ที่กิจการ
สามารถนําไปลงทุนหาผลประโยชน  และเนื่องจากกําไรสะสมเปนเงินทุนที่มีอยูในกิจการ  จึง
มักจะเปนที่เขาใจวาเงินลงทุนจํานวนนี้ไมมีตนทุน  แตความจริงแลวเงินทุนทุกๆ จํานวนลวนแต
มีตนทุน  โดยเฉพาะกรณีของเงินลงทุนในกําไรสะสมมีตนทุนในรูปของตนทุนคาเสียโอกาส  ซึ่ง
คาเสียโอกาสนี้ก็คือ เงินปนผลที่ผูถือหุนไมไดรับนั่นเอง  โดยไมพิจารณาถึงภาษี  ตนทุนที่นอย
ที่สุดของกําไรสะสมก็คือ ตนทุนของเงินทุนจากสวนของเจาของในรูปของหุนสามัญ   อยางไรก็ดี
ตามความเปนจริงแลว  กําไรสะสมคือผลไดที่ตองจายคืนแกผูถือหุนไมวันใดก็วันหนึ่ง  และเม่ือ
ผูถือหุนไดรับเงินปนผลไปแลว  ผูถือหุนจะตองนําเงินไดสวนนี้ไปเสียภาษีเม่ือเปนเชนนั้นแลว
เงินปนผลของผูถือหุนแตละคนจะนําเอาเงินไดสวนน้ีไปเสียภาษีกอนสวนที่เหลือจากภาษีจึงจะ
นําไปลงทุนได  ฉะนั้นการคํานวณตนทุนของกําไรสะสมจึงมองในรูปของกิจการนําเอารายได
ของผูถือหุนแตละคนไปลงทุนหรือกิจการทําหนาที่ลงทุนแทนผูถือหุน  อัตราภาษีที่กลาวถึงน้ีจึง
เปนอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
 
 ฉะนั้นตนทุนของกําไรสะสม = ตนทุนของหุนสามัญ  (1 - t) 
 

 หรือ            Kr = D + G
I

(1 - t) 
 

 ตัวอยางเชน  กิจการขายหุนสามัญมูลคาหุนละ 100 บาท ในราคา 150 บาท จายเงนิ
ปนผลหุนละ 10  บาท อัตราความเจริญเติบโต 4 %  ตนทุนของเงินลงทุนจะเทากับ 10.67 %      
ดังการคํานวณขางตนและหากกําหนดใหอัตราภาษีบุคคลธรรมดาคือ 10 % ตนทุนของกําไร
สะสมคํานวณไดดังนี้ 

     Kr = ( ).1010.04
150
10 −×+ ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛  

     Kr = 10.67  (1-.10) 
      = 10.67x.9 
      = 9.60% 
 
 ตนทุนของเงินลงทุนจากเจาของนั้น  จะไมไดพิจารณาถึงภาษีที่กิจการจะตองเสีย      
ซึ่งหมายถึงภาษีนิติบุคคล  เนื่องจากการที่กิจการจายเงินปนผลนั้น  ไมถือวาเงินปนผล           
เปนคาใชจายของกิจการ  เงินปนผลจึงเปนรายจายที่หักภาษีไมได  ฉะนั้นการลงทุนในเจาของ     
จึงไมเกิดการประหยัดภาษี 
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 เม่ือคํานวณตนทุนของเงินลงทุนแตละแหลงแลว  ทําใหทราบไดวาเงินลงทุนที่กจิการ
จะนํามาลงทุนในโครงการตาง ๆ  นั้นมีตนทุนเปนเทาไร  การทราบตนทุนน้ีก็เปนสิ่งที่ให
ประโยชนแกกิจการในการเลือกแหลงของเงินทุนที่มีตนทุนต่ําสุด  อยางไรก็ดีการเลือกแหลงของ
เงินทุนนั้นนอกจากการพิจารณาถึงตนทุนแลว  กิจการยังตองพิจารณาถึงความเสี่ยงจากแหลง
ของเงินทุนเหลานั้นประกอบดวย 
 การที่กิจการหาแหลงของเงินทุนจากแหลงหน่ึงแหลงใดเพียงแหลงเดียว  การคิด
ตนทุนของเงินลงทุนก็จะเปนไปไดงาย  เน่ืองจากเมื่อกิจการลงทุนในแหลงใดก็คิดตนทุนของเงิน
ลงทุนในแหลงนั้น  อยางไรก็ดีในทางปฏิบัติแลวเปนไปไดยากที่กิจการจะหาแหลงของเงินทุน
จากแหลงใดแหลงหน่ึงเพียงแหลงเดียว  หากวาจะพิจารณาจากงบดุลของกิจการตาง ๆ  แลว  
แหลงของเงินทุนในกิจการเกือบทุกแหงจะประกอบดวย สวนของเจาหนี้และสวนของเจาของ
รวมกัน  เม่ือเปนเชนนี้แลวการคิดตนทุนของเงินทุนก็จะยุงยากขึ้นเนื่องจากแหลงของเงินมีอยู
หลายแหลงและตนทุนของเงินเหลานั้นมักจะแตกตางกัน  หากวาธุรกิจประสบปญหามากเชนนี้
การหาตนทุนของเงินลงทุน ก็จะหาเปนอัตราเฉลี่ยจากแหลงของเงินทุนตางๆ  กัน  ตัวอยางเชน  
กิจการแหงหนึ่งมีแหลงของเงินลงทุนและตนทุนจากแตละแหลงดังตารางที่  10.1 
 
ตารางที่  10.1  แหลงของเงินลงทุนและตนทุนของเงินทุน 

รายการ จํานวนเงิน ตนทุนของเงินทุนหลังภาษ ี
เงินกู   3,000,000     3.0%  
หุนบุริมสิทธิ   1,000,000     6.0%  
หุนสามัญ         2,000,000   12.0%  
กําไรสะสม    4,000,000   10.0%  

รวม 10,000,000    
  
 การคํานวณตนทุนของเงินทุน  อาจจะคํานวณไดโดยเอาตนทุนของเงินทุนทั้งหมด     
มารวมกันเฉลี่ยดวยจํานวนแหลงเงินทุน  ซึ่งจะไดตนทุนของเงินลงทุนโดยเฉลี่ยเทากับ (3 + 6 
+ 12 + 10)  หาร  4  เทากับ  7.75 %  การคํานวณดวยวิธีไมเหมาะสม  เน่ืองจากวาปริมาณเงินทุน
ที่ไดจากแหลงตาง ๆ  ไมเทากัน   ฉะนั้นจึงควรที่จะนําเอาปริมาณเงินที่ไดไปถวงนํ้าหนักดวย    จึง
จะไดตนทุนของเงินทุนที่ใกลเคียงความเปนจริงดังตารางที่  10.2 
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ตารางที่  10.2  การคํานวณตนทุนของเงินทุนโดยการถวงน้ําหนัก 

รายการ จํานวนเงิน อัตราสวน 
น้ําหนัก 

ตนทุนแตละ
แหลง 

ตนทุน 
ถวงน้ําหนัก 

หนี้สิน   3,000,000  30 % 3 % 0.9 % 
หุนบุริมสิทธ ิ  1,000,000  10 % 6 % 0.6 % 
หุนสามัญ     2,000,000  20 % 12 % 2.4 % 
กําไรสะสม  4,000,000  40 % 10 % 4.0 %

 10,000,000 100 %  7.9 % 
 
 ดังนั้น  ตนทุนของเงินทุนในกิจการนี้คือ 7.9 % 
 
 3. คาของเงินลงทุน 

  จํานวนเงินที ่จ ายลงทุนไปนั ้นจะไดกลับคืนมาในระยะเวลาแตกตางกัน         
ในบางครั้งจะไดคืนทุนเร็ว  แตบางทีก็ใชเวลานานเปนป ๆ การคืนทุนก็จะไดมาในลักษณะที่
แตกตางกันกลาวคืออาจไดคืนมาพรอมกันหมดในสวนที่โครงการนั้นสิ้นสุดลง ในบางครั้งก็จะได
คืนมาเปนงวดๆ ละเทากันหรืออาจจะแตกตางกันก็ได  อยางไรก็ดีคาของเงินที่ไดคืนมาหรือ   
ลงทุนไปในระยะเวลาที่แตกตางกันยอมไมเทากัน ทั้งนี้เน่ืองจากวาเงินสดที่มีอยูในกิจการ      
ในปจจุบันยอมจะมีคามากกวาเงินที่ไดรับในอนาคต  เจาของเงินในปจจุบันสามารถตัดสินใจ  
นําเงินน้ันไปแสวงหาผลประโยชนได  ฉะนั้นมูลคาของเงินก็จะเพ่ิมขึ้นตางกันเงินที่ไดในอนาคต
เปนจํานวนเทาไรคาของเงินนั้นก็จะเปนเทานั้น ตัวอยางเชน  เงิน 1,000  บาท  ในวันที่ 1  
มกราคม 2550  ถานําไปฝากธนาคารอัตราดอกเบี้ย 10%  เม่ือถึงปลายป  2550  หรือตนป  
2551  คาของเงินน้ีจะรวมกับดอกเบี้ยที่ไดรับเปน  1,100  บาท  ฉะนั้นคาของเงิน 1,000 บาท  
ในตนป 2551  จะมีคามากกวาเงิน 1,000  ที่ไดรับในตนป 2552  ทั้งน้ีเพราะวาเงิน 1,000  บาท  
ในวันนี้ ถาเจาของเงินนําไปฝากธนาคารเมื่อถึงตนป 2552  ก็จะมีคาเทากับ 1,210  บาท 
(1,000 + 100 + 110)  ยอมมากกวาเงิน 1,000 บาท ที่ไดรับในป 2550 
  จากที่กลาวขางตนจะเห็นไดวาเงินมีคาตามเวลา เงินที่ไดรับในปจจุบันยอมมีคา
มากกวาเงินในอนาคต จากขอเท็จจริงนี้ผูบริหารที่จะทําการพิจารณาการลงทุนในโครงการใดกต็าม  
หากวามีเงินสดรับ (cash in flow)  หรือเงินสดจาย (cash out flow)  ที่รับหรือจายในชวงเวลา
แตกตางกันจะตองทําการปรับปรุงใหคาของเงินนั้นอยูในระดับเดียวกันเสียกอนจึงจะนําไป
รวมกันหรือหักออกจากกันได  อยางไรก็ดีมีผูชวยคิดคนวิธีที่จะทําใหปรับคาของเงินใน
ระยะเวลาแตกตางกันมาเปนคาของเงินในระดับเดียวกันโดยการทําเปนตารางขึ้น  เรียกวา
ตารางแสดงคาปจจุบัน  (present value table)  ดังในภาคผนวก  เนื่องจากตารางนั้นจะบอกคา
ของเงิน 1 บาท  ในอนาคตวาเม่ือเทียบกลับมาเปนคาปจจุบันในขณะนี้จะเปนเทาไร 
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  ตัวอยางเชน กิจการมีเงินทุนจํานวน  62,000  บาท  สามารถเลือกลงทุนใน 
โครงการ A  โครงการ  B และโครงการ  C ทั้งสามโครงการใหผลตอบแทนจํานวนที่แตกตางกัน  
ดังตารางที่ 10.3 
 

ตารางที่ 10.3  จํานวนผลตอบแทนของโครงการ 
ปที ่ A B C 
1 20,000 40,000 14,000 
2 20,000 10,000 16,000 
3 20,000 16,000 10,000 
4 20,000 14,000 40,000
รวม 80,000 80,000 80,000 

   
 

  ถาหากใหพิจารณาเลือกโครงการ  จะเห็นวาไมมีความแตกตางกัน  เน่ืองจาก
โครงการทั้งสาม ใหผลตอบแทน  80,000 บาท  เทากันทุกโครงการ  แตถาคํานึงถึงคาของเงินที่
ไดรับในระยะเวลาตางกันแลว  จะพิจารณาไดวาระหวางโครงการ B  และโครงการ C ควรจะ
เลือกโครงการ B มากกวาเพราะไดรับผลตอบแทนในปแรกสูงกวา  ฉะนั้นจึงตองอาศัยการปรับ
คาของเงินที่ไดรับในปตางๆ ใหกลับมาเปนอัตราเดียวกันเสียกอน     โดยผลตอบแทนของเงิน
ลงทุนที่ตองการคือ 10 % ดังนี้ 

 

โครงการ  A 
เงินไดรับเทากันทุกปเปนเวลา  4  ป  ปละ  20,000  บาท 
เปดตาราง D ภาคผนวก  ทีอั่ตราดอกเบี้ย 10 %  และระยะเวลา  4  ป = 3.170  
มูลคาปจจุบันของโครงการ  A   20,000 x 3.170        =    63,400  บาท 
มูลคาสุทธ ิ                    63,400 – 62,000        = 1,400  บาท 
 

ตารางที่  10.4  มูลคาปจจุบันของโครงการลงทุน 
 โครงการ  B โครงการ  C 

ปที ่
ตาราง C (10%,4) เงินสดรับ มูลคาปจจุบัน เงินสดรับ มูลคาปจจุบัน 

1 
      2 
      3 
      4 
 
 

.909 

.826 

.751 

.683 
เงินลงทุน 
มูลคาสุทธ ิ

 

40,000 
10,000 
16,000 
14,000

36,360 
8,260 
12,016 
9,562 
66,198 
62,000 
4,198 

14,000 
16,000 
10,000 
40,000

12,726 
13,216 
7,510 
27,320 
60,772 
62,000 
(1,228) 
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 จากการคํานวณ   มูลคาปจจุบันของเงินจะเห็นวาโครงการ B   เปนโครงการที่ดีที่สุด   
เนื่องจากผลตอบแทนเปนมูลคาปจจุบันสูงที่สุด  ซึ่งหมายความวาถาคิดคาของเงินที่ไดรับ           
ในอนาคตตลอด 4 ปขางหนามาเปนคาของเงินในวันที่ลงทุนแลว  ถากิจการลงทุนในโครงการ A  
จะไดผลไดสุทธิ 1,400 บาท  ถาเลือกโครงการ  B  จะไดถึง 4,198 บาท แตถาเลือกโครงการ  C  
จะขาดทุน  1,228  บาท แสดงวาเงินที่ไดต่ํากวาเงินที่ลงทุนไป 
 

 4. ระยะเวลาของการลงทุน 
  เม่ือกิจการจะตัดสินใจลงทุนในโครงการใดก็ตาม  กิจการตองทําการประมาณ 
ถึงผลประโยชนที่ไดรับในแตละโครงการนั้น  เน่ืองจากโครงการแตละโครงการอาจจะให
ผลตอบแทนในระยะเวลาแตกตางกัน  การพิจารณาถึงระยะเวลาของการลงทุน  หรืออายุของ
โครงการ ก็ดวยวัตถุประสงคหลายประการ  เชน  ตองการทราบวากิจการจะไดผลตอบแทนจาก
การลงทุนเปนเวลานานเทาไร  จะตองลงทุนตลอดโครงการหรือลงทุนเพียงครั้งเดียว  และ
สินทรัพยที่นํามาลงทุนในโครงการจะหมดอายุเม่ือไร  ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่สําคัญมาก  
ระยะเวลาของการ   ลงทุนหรืออายุของโครงการนี้อาจจะกําหนดขึ้นไดจากปจจัยตอไปน้ี 
  4.1 อายุทางเศรษฐกิจ  (economic  life)  หมายถึง    การพิจารณาอายุของ
สินทรัพยที่ใชในโครงการ โดยตั้งขอสมมติวาอายุของสินทรัพยที่มีอยูนั้นจะยืนยาวอยูตลอดไป
ตราบเทาที่สินทรัพยนั้นสามารถใหกําไรตอกิจการได  เชน  การตัดสินใจซื้อเครื่องจักร  อายุของ
โครงการ ก็คืออายุของเครื่องจักร  ตั้งแตซื้อมาจนกระทั่งเครื่องจักรนั้นไมสามารถผลิตสินคาออก
ขายได เปนตน 
  4.2 อายุผลิตภัณฑทางตลาด   (technological   life)  หมายถึง  การพิจารณา
อายุของสินทรัพยที่ใชในโครงการ   โดยตั้งขอสมมติวาอายุของสินทรัพยนั้นจะคงอยูจนกิจการ
ไมใชประโยชนจากสินทรัพยนั้นอีกตอไป  เชน  การพิจารณาโครงการซื้อเครื่องจักร   อายุของ
เครื่องจักรจะสิ้นสุดลงเม่ือกิจการนั้นเลิกจําหนายสินคาที่เครื่องจักรนั้นผลิตหรือไมมีตลาดสําหรับ
ผลิตภัณฑนั้นอีกตอไป 
 

 5. คาเสื่อมราคาของสินทรัพย 
  เม่ือธุรกิจลงทุนในโครงการใด  จํานวนเงินที่ลงทุนไปนั้นจะถือวาเปนสินทรัพย
ของกิจการจึงทําการตัดจายเปนคาใชจายตลอดระยะเวลาของการลงทุน  หรืออายุของโครงการ
นั้น    การตัดจายเงินลงทุนในโครงการเปนคาใชจายคือการคิดคาเสื่อมราคาของสินทรัพย      
คาเสื่อมราคานี้ถือวาเปนคาใชจายแตตามขอเท็จจริงแลวกิจการไมไดจายเงินออกไป  ฉะนั้นเม่ือ
ดูตามกระแสเงินสดจายหรือรายจายของกิจการแลว  คาใชจายจํานวนนี้ไมไดเกิดขึ้น  การคิดคา
เสื่อมราคาจึงเปนคาใชจายที่เกิดขึ้นตามบัญชีเทานั้น   แตไมไดเกิดขึ้นจริงในเม่ือพิจารณาถึง
เงินลงทุน  อยางไรก็ดีการคิดคาเสื่อมราคาจึงเปนคาใชจายที่ทางกรมสรรพากรยอมรับ คาเสื่อม
ราคาจึงเปนคาใชจายที่ประหยัดภาษีได  จากการคิดคาเสื่อมราคามีวิธีการคํานวณหลายวิธีซึ่ง
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แตละวิธีก็จะใหผลตอคาใชจายในแตละปตางกัน ผลจากการประหยัดภาษีตางกัน     เน่ืองจาก
คาใชจายสูง  กิจการจะเสียภาษีต่ํา  คือประหยัดภาษีไดมาก  กระแสเงินสดจายก็จะต่ําลงและ
ตรงขามหากมีคาใชจายต่ํากิจการจะเสียภาษีสูง   การประหยัดภาษีจะต่ํากระแสเงินสดจายจะสูง  
ตัวอยางเชน กิจการแหงหน่ึงลงทุนในโครงการซื้อเครื่องจักรมูลคา 300,000 บาท  เครื่องจักรมี
อายุใชงาน  5  ป  ไมมีมูลคาซาก  กําไรกอนภาษีและคาเสื่อมราคาปละ  120,000  บาท  อัตรา
ภาษีเงินได 30 %  ขอมูลที่เกี่ยวของคํานวณไดดังตารางที่  10.5 
 

ตารางที่  10.5  การคํานวณคาเสื่อมราคา 
วิธีเสนตรง  (20 %) วิธีสองเทาของเสนตรง วิธีผลรวมจํานวนป ป 
ราคา 

ตามบัญช ี
คาเสื่อม
ราคา 

ราคา 
ตามบัญช ี

คาเสื่อม
ราคา 

ราคา 
ตามบัญช ี

คาเสื่อม
ราคา 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

300,000 
240,000 
180,000 
120,000 
60,000 

0 

0 
60,000 
60,000 
60,000 
60,000 
60,000 

300,000 

300,000 
180,000 
108,000 
64,800 
38,880 

0 

0 
120,000 
72,000 
43,200 
25,920 
38,880 

150,000 

300,000 
200,000 
120,000 
60,000 
20,000 

0 

0 
100,000 
80,000 
60,000 
40,000 
20,000 

150,000 
 

 

ตารางที่  10.6  การคํานวณกําไรสุทธิเปนเงินสดวธิีเสนตรง 
กําไร 

กอนภาษี 
คาเสื่อม
ราคา 

กําไร 
กอนภาษี 

ภาษ ี กําไร 
หลังภาษ ี

กําไร 
เงินสด 

120,000 60,000 60,000 18,000 42,000 102,000 

แตละปตลอด 
โครงการ 

600,000 300,000 300,000 90,000 210,000 510,000 
 

 

ตารางที่  10.7  การคํานวณกําไรสุทธิเปนเงินสดวธิสีองเทาของเสนตรง 
ป กําไร 

กอนภาษี 
คาเสื่อม
ราคา 

กําไร 
กอนภาษี 

ภาษ ี กําไร 
หลังภาษ ี

กําไร 
เงินสด 

1 120,000 120,000 - - - 120,000 
2 120,000 72,000 48,000 14,400 33,600 105,600 
3 120,000 43,200 76,800 23,040 53,760 96,960 
4 120,000 25,920 94,080 28,224 65,856 91,776 
5 120,000 38,880 81,120 24,336 56,784 95,664
 600,000 300,000 300,000 90,000 210,000 510,000 
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ตารางที่  10.8  การคํานวณกําไรสุทธิเปนเงินสดวธิผีลรวมจํานวนป 

ป กําไร 
กอนภาษี 

คาเสื่อม
ราคา 

กําไร 
กอนภาษี 

ภาษ ี กําไร 
หลังภาษ ี

กําไร 
เงินสด 

1 120,000 100,000 20,000 6,000 14,500 114,000 
2 120,000 80,000 40,000 12,000 28,000 108,000 
3 120,000 60,000 60,000 18,000 42,000 102,000 
4 120,000 40,000 80,000 24,000 56,000 96,000 
5 120,000 20,000  100,000  30,000 70,000 90,000
 600,000 300,000 300,000 90,000 210,000 510,000 

 

 จากตัวอยางแสดงใหเห็นวา  การคิดคาเสื่อมราคาในวธิีแตกตางกัน  จะใหผลตอการ
ตัดสินใจเลือกโครงการแตกตางกันดวย  ถึงแมวาการคดิคาเสื่อมราคาในวธิีตางกัน    จะใหผล
สุดทายเมื่อพิจารณาตลอดโครงการเหมือนกัน   แตเนื่องจากเงินมีคาตามเวลาทีต่างกัน   การ
ตัดสินใจเลือกโครงการจะแตกตางกัน  เชน วธิีการคดิคาเสื่อมราคาตามวธิีสองเทาของเสนตรง 
จะใหกระแสเงนิสดรับในปแรกสูงที่สุด  เม่ือคาของเงินในปตนๆ มีคามากกวาปหลัง ๆ การคิดคา
เสื่อมราคาตามวิธีนี้จึงใหผลตอบแทนสูงกวาวธิีคิดคาเสื่อมราคาวิธีเสนตรง  ฉะนั้นการคิดคา
เสื่อมราคาในวิธตีางกันอาจจะมีผลตอการรับหรือปฏิเสธโครงการตางกัน  แมวาปจจัยอ่ืน ๆ จะ
เหมือนกัน  นอกจากนี้การลงทุนจะตองพิจารณาถึงมูลคาซากหรือราคาเศษของโครงการลงทนุ 
 มูลคาซากหรือราคาเศษ มูลคาซากของโครงการลงทุนประกอบดวยจํานวนเงินเขา
หลังภาษีที่จะไดรับจากการขายสินทรัพยในโครงการนั้น ฉะนั้นมูลคาซากของโครงการก็คือ 
จํานวนเงินที่ไดจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณตลอดจนสินทรัพยประจําตาง ๆ ในโครงการ
และจํานวนเงินที่ไดจากการเปลี่ยนสินทรัพยหมุนเวียนที่จําเปนตองใชในโครงการใหเปนเงินสด  
ซึ่งเรียกกันวาทุนทําการ หรือเงินทุนหมุนเวียน 

 การที่กิจการไมคํานึงถึงมูลคาซากหรือประมาณมูลคาซากผิดพลาดจะมีผลทําใหการ
คิดคาเสื่อมราคาผิดพลาดไปดวยเชนเดียวกับการไมคิดถึงทุนทําการก็จะทําใหการตัดสินใจ   
ผิดพลาด  เน่ืองจากทุนทําการที่จายออกไปในปแรกของการลงทุน  และไดคืนมาในปสุดทาย
ของการลงทุน  แมจะเปนเงินจํานวนเดียวกัน  แตคาของเงินที่จะแตกตางกันโดยเฉพาะอยางยิ่ง
โครงการที่มีอายุการลงทุนนานหลาย ๆ ป เชน กิจการลงทุนในการซื้อเครื่องจักรราคา  
300,000  บาท  ราคามูลคาซากหลังจากใชเครื่องจักรแลว 5 ป มีจํานวน  50,000  บาท  กิจการ
ตองใชทุนทําการ 30,000  บาท  กําไรกอนภาษีเงินไดและคาเสื่อมราคา  120,000  บาท อัตรา
ภาษีที่ตองเสีย  30% 
 การคํานวณกระแสเงินสดรบัในแตละปจะเหมือนกับตวัอยางที่กลาวในหัวขอคาเสือ่ม
ราคา ตารางที่ 10.6 10.7 และ 10.8 เวนปสุดทายคอืปที่ 5 กระแสเงินสดรับจะเปลีย่นไปดัง    
ตารางที่  10.9 



 

 
 

380 
 
ตารางที่  10.9  กระแสเงินสดรับ  
 วิธีอัตราเสนตรง วิธีสองเทาของเสนตรง วิธีผลรวมจํานวนป 
กระแสเงินสดรับ 
มูลคาซากหลงัภาษี 
ทุนทําการ 
รวมกระแสเงนิสดรับ 

102,000 
35,000 
30,000

167,000 

95,664 
35,000 
30,000

160,664 

90,000 
35,000 
30,000

155,000 
  
ตัวอยางเชน กิจการกําลังจะเลือกลงทุนใน 2 ทางเลือก โดยทางเลือกที่ 1 ปรับปรุงเครื่องจักร
เดิม และทางเลือกที่ 2 ซือ้เครื่องจักรใหมและขายเครื่องจักรเกา โดยแตละทางเลือกมีอายุของ
โครงการ 10 ป ขอมูลของแตละทางเลือกมีดังนี้ 
 ทางเลือกที่ 1 ปรับปรุงเรื่องจักร ทางเลือกที่ 2 ซื้อเครื่องจักร 

กระแสเงินสดเขา 900,000 1,200,000 
กระแสเงินสดออก 550,000   600,000 
กระแสเงินสดสุทธ ิ 350,000   600,000 

 ขอมูลเพ่ิมเตมิมีดังนี้ 
 เครื่องจักรใหมมีราคาลงทนุ 3,000,000 บาท มีอายุการใชงาน 10 ป ราคาซาก 
70,000 บาท  
 สิ้นปที่ 6 ตองเปลี่ยนอะไหลมูลคา 200,000 บาท 
 เครื่องจักรเกามีราคาซากในวันน้ี เทากบั 500,000 บาท 
 การปรับปรุงเคร่ืองจักรเกาใชเงินลงทุน 1,500,000 บาท และเปลี่ยนอะไหลในสิ้นปที ่
6 มูลคา 100,000 บาท 
 กําหนดอัตราผลตอบแทนที่ตองการ 10% 
การคํานวณวากิจการจะเลอืกทางเลือกใดมีดังนี้ 
 
ทางเลือกที่ 1 ปรับปรุงเครื่องเดิม 

 ป กระแสเงินสด ตัวคูณ คาปจจุบัน 
เงินลงทุน ปจจุบัน (1,500,000) 1.000 (1,500,000) 
เปลี่ยนอะไหล 6      (100,000) 0.564    (56,400) 
กระแสเงินสดสุทธ ิ 1-10       300,000 6.145 2,150,750 
กระแสเงินสดสุทธิ (NPV)       594,350 
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ทางเลือกที่ 2 ซื้อเครื่องจักรใหม 

 ป กระแสเงินสด ตัวคูณ คาปจจุบัน 
เงินลงทุน ปจจุบัน (3,500,000) 1.000 (3,500,000) 
เปลี่ยนอะไหล 6      (100,000) 0.564    (56,400) 
กระแสเงินสดสุทธ ิ 1-10       600,000 6.145 3,687,000 
ราคาซากเครือ่งจักรเกา ปจจุบัน    500,000 1.000   500,000 
ราคาซากเครือ่งจักรใหม 10         70,000 0.386    27,000 
กระแสเงินสดสุทธิ (NPV) 1,101,220 
 กิจการควรเลอืกทางเลือกที ่ 2 ซื้อเครื่องจักรใหม เน่ืองจากกระแสเงินสดสุทธิสูงกวา
ทางเลือกที่ 1 506,870 บาท (1,101,220 – 594,350) 
 
 6. ผลจากภาษีเงินได 
  ในการพิจารณาเกี่ยวกับรายจายลงทุน  กําไรตามบัญชีและกําไรที่เจาของไดรับ
เปนตัวเงินยอมจะไมเทากัน และกําไรหลังภาษีไมสัมพันธกับกําไรกอนภาษี ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก
เจาของโครงการไมอาจนําผลไดจากการลงทุนไปไดทั้งหมด แตตองนําเอากําไรสวนหนึ่งไปเสีย
ภาษีจึงสงผลกระทบเงินสดรับสุทธิจากการลงทุนดังนี้ 
  6.1   ตนทุนหรือคาใชจายทีป่ระหยัดได จะมีผลทําใหกิจการตองเสียภาษีเพ่ิมขึ้น 
  6.2   คาเสื่อมราคาเปนคาใชจายที่หักกําไรทีต่องเสียภาษไีด ฉะนั้นคาเสือ่มราคา 
มีผลทําใหเสยีภาษีนอยลง 
  6.3   มูลคาซาก  และผลกําไรหรือขาดทุนจากการขายสินทรัพยเม่ือโครงการ 
สิ้นสุดลงจะทําใหจํานวนภาษีที่ตองเสียเพ่ิมขึ้นหรือนอยลงดวย 
  ผลกระทบจากภาษีดังกลาวนี้เรียกวา  เครื่องปองกันภาษี (tax  shield) ซึ่งทําให
กิจการไมตองเสียภาษีเต็มที่นั่นเอง 
 
  ตัวอยางเชน กิจการกําลังตดัสินใจที่จะลงทุนซ้ือเครื่องจักร 4,000,000 บาท อายุ
ของเครื่องจักร 10 ป ไมมีราคาซาก และกิจการใชวิธีเสนตรงในการคํานวณคาเสื่อมราคา แตละป
กิจการมีกระแสเงินสดเขาปละ 500,000 บาท และมีกระแสเงินสดออกปละ 300,000 บาท อัตรา
ภาษีเงินได 30% และผลตอบแทนจากการลงทุน 10% 
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 ป จํานวน ภาษ ี กระแสเงินสด
หลังหักภาษ ี

ตัวคูณ คาปจจุบัน 

เงินลงทุน 0 (4,000,000) - (4,000,000) 1.000 (4000,000) 
กระแสเงินสดเขา 1-10 500,000 30% 350,000 6.145 2,150,750 
กระแสเงินสดออก 1-10 300,000 30% (210,000) 6.145 (1,290,450) 
คาเสื่อมราคาที่
กระทบการลดลง
ของภาษ ี

1-10 400,000 30% 120,000 6.145 737,400 

คาปจจุบันสุทธ ิ (2,402,300) 
 จากการคํานวณจะเห็นวา กิจการไมควรลงทุนในโครงการนี้ เน่ืองจากมูลคาปจจุบัน 
(NPV) ติดลบ  
 
 7. อัตราผลตอบแทนทีต่องการ 
  จิรัตน  สังขแกว (2543, หนา 8)  ไดกลาววา  จุดมุงหมายหลักของผูลงทุน  คือ 
เพ่ือใหไดอัตราผลตอบแทนสูงสุด ณ ระดับความเสี่ยง หรือเพ่ือลดความเสี่ยงใหต่ําที่สุด ณ ระดับ
อัตราผลตอบแทนหนึ่ง 
  ดังน้ัน กิจการจึงลงทุนในโครงการตามอัตราผลตอบแทนที่ตองการ (required  
rate)  ซึ่งธุรกิจจะพิจารณาผลตอบแทนที่จะไดรับวาเปนที่พอใจหรือไม โดยการกําหนดอัตรา  
ต่ําสุดที่ตองการจะลงทุนแลวพิจารณาวาโครงการที่จะตัดสินใจลงทุนนั้นไดผลตอบแทนเทากับ
จุดต่ําสุดที่ตองการหรือไม  ถาหากเทากันหรือมากกวานั้น  จึงจะตัดสินใจลงทุน  อัตรา
ผลตอบแทนต่ําสุดที่ตองการนี้เองที่กิจการใชเปนจุดตัดของการลงทุน (cut-off  rate)  คือจุดที่ใช
พิจารณาวาจะลงทุนหรือไม     
        อัตราผลตอบแทนที่ธุรกิจตองการ  หรืออัตราที่ใชเปนจุดตัดของการลงทุน  ใน
แตละธุรกิจยอมจะแตกตางกัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมของธุรกิจในขณะนั้น  อัตรา
ผลตอบแทนที่จะใชเปนจุดตัดของการลงทุนไดแก 
 

  7.1   ตนทุนของเงินลงทุน  (cost  of  capital)  ถาธุรกิจกําลังตัดสินใจที่จะ 
ลงทุนในโครงการใดโครงการหนึ่ง  โดยที่ธุรกิจน้ันตองจัดหาแหลงของเงินทุน  ผลตอบแทนของ
การลงทุนที่พิจารณาอยูนั้นจะตองเทากับตนทุนของแหลงของเงินทุนที่หามาไดเปนอยางต่ํา 
ทั้งน้ีหมายความวาธุรกิจไมอาจนําเงินทุนน้ันไปลงทุนในโครงการอื่น ๆ  ที่มีอยู 
  7.2 อัตราผลตอบแทนของเงินลงทุนในปจจุบัน (rate of  return) ถาธุรกิจกําลัง
ดําเนินธุรกิจตามโครงการบางโครงการอยูแลว  และมีโครงการใหมที่เขามาใหพิจารณาเลือก
อัตราผลตอบแทนของโครงการใหมจะตองเทากับอัตราผลตอบแทนของโครงการเกาเปนอยางต่ํา 
ซึ่งอัตราผลตอบแทนของโครงการเกาอาจสูงกวาตนทุนของเงินลงทุน 
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  7.3 อัตราผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับ (target  rate)  ธุรกิจที่ตัดสินใจลงทุน
นั้นอาจจะทําการประมาณถึงผลไดจากการลงทุนในอนาคต  โดยมีการคาดคะเนวาโครงการ  
นั้น ๆ  ควรจะไดผลไดเปนจํานวนเทาไรจึงจะลงทุน  ถาต่ํากวานั้นก็อาจจะไมสนใจที่จะลงทุน 
   ฉะน้ัน เม่ือธุรกิจไดตัดสินใจที่จะลงทุนจะตองพิจารณาเงินลงทุนเฉพาะ
โครงการที่ใหอัตราผลตอบแทนของเงินลงทุนสูงกวาอัตราผลตอบแทนที่ใชเปนจุดตัดของการ  
ลงทุนเทานั้น      ถาหากวาโครงการใดใหอัตราผลตอบแทนต่ํากวา ก็จะไมลงทุนในโครงการนั้น 
สวนอัตราผลตอบแทนจะเปนเทาไรก็ขึ้นอยูกับสภาพของธุรกิจนั้น ๆ  
   ถึงแมวาการตัดสินใจลงทุนของผูบริหาร    จะพิจารณาจากผลตอบแทน
ของการลงทุน  แตในบางกรณีอาจตองลงทุนในโครงการที่ไดรับผลตอบแทนต่ํากวาอัตราที่
ตองการ    ถาหากวาโครงการนั้นเปนโครงการที่ธุรกิจไมอาจจะหลีกเลี่ยงได  เชน  โครงการซื้อ
เครื่องจักรใหมมาแทนเครื่องจักรเกา เม่ือเครื่องจักรเกาอยูในสภาพที่ใชงานไมได  และในบาง
กรณีธุรกิจอาจจะปฏิเสธโครงการที่ใหอัตราผลตอบแทนที่สูงกวาอัตราที่ธุรกิจตองการ  เม่ือธุรกิจ
ไมมีเงินลงทุนเพียงพอหรือโครงการเหลานั้นมีความเสี่ยงสูง  เปนตน 
 

การประเมินผลโครงการลงทุน 
 นราทิพย   ชุติวงศ  (2542, หนา 382)  กลาววา     การประเมินผลโครงการทาง
เศรษฐศาสตร  เปนการวิเคราะหที่มุงที่จะใหมีการใชทรัพยากรของระบบเศรษฐกิจอยางมี      
ประสิทธิภาพสูงสุด    เปนการพิจารณาวาคุมหรือไมที่จะลงทุนในโครงการและจะเลือกลงทุนใน
โครงการใดจึงจะเกิดประโยชนสูงสุด   จึงเปนการเปรียบเทียบระหวางตนทุนและผลไดของ 
โครงการ   การประเมินคาของการลงทุนในโครงการตางๆ ถือเปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่งของกิจการ   
เน่ืองจากกิจการแตละแหงมีเงินลงทุนจํากัด  จึงไมอาจจะลงทุนในโครงการทุก ๆ  โครงการได 
   ฉะน้ันกิจการจึงมีความจําเปนที่จะตองเลือกลงทุนในโครงการบางโครงการเทานั้น 
ที่ใหผลตอบแทนแกกิจการสูงที่สุด  วิธีการเลือกโครงการที่ดีที่สุดนั้นหมายถึงการเลือกโครงการ
ที่มีคุณภาพดีที่สุด     วิธีการเลือกคุณภาพของโครงการนั้นมีอยูหลายวิธีดวยกันแตละวิธีก็จะมุง
พิจารณาคุณภาพในลักษณะที่แตกตางกันออกไปดังนี้ (Duncan,1996, pp.100-101) 
 
 1. วิธีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ย (average rate of return method) 
 2. วิธีระยะเวลาคืนทุน (payback period method) 
 3. วิธีมูลคาปจจุบันสุทธิ (net present value method) 
 4. วิธีดัชนีกําไร (profitability index method) 
 5. วิธีอัตราผลตอบแทนซื้อลด (discount rate  of  return) หรือวิธีอัตรา 
ผลตอบแทนภายใน (internal rate of return method) 
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 1. วิธีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ย  

  วิธีการหาอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยน้ีเปนวิธีทางการบัญชี  คือใชตัวเลข
ทางการบัญชีโดยหาความสัมพันธของกําไรสุทธิหลังหักภาษีโดยเฉลี่ยตอปกับเงินลงทุนใน
โครงการโดยเฉลี่ย  ซึ่งกําไรสุทธิหลังภาษีโดยเฉลี่ยคํานวณไดจากการรวมกําไรสุทธิหลังภาษีที่
ไดรับในแตละปตลอดโครงการ หารดวยอายุของโครงการ  และเงินลงทุนโดยเฉลี่ยคํานวณจาก
จํานวนเงินลงทุนหารดวยสอง  เหตุที่ตองใชเงินลงทุนหารดวยสอง  หรือเงินลงทุนโดยเฉลี่ยเปน
เพราะลักษณะของการลงทุนโดยปกติ  มักจะลงทุนแลวใชเงินลงทุนนั้นหาประโยชนตลอดอายุ
ของโครงการ  หากการลงทุนนั้นลงทุนเพียงครั้งเดียวตลอดอายุของโครงการก็จะหาประโยชน
จากเงินลงทุนที่ลงไปครั้งแรกใหประโยชนแกกิจการทุกๆ งวดจนหมดไปในที่สุด  อัตราเฉลี่ย
ของเงินลงทุนที่ใชจึงเทากับเงินลงทุนสูงสุดบวกดวยเงินลงทุนต่ําสุดหารดวยสอง  ซึ่งเงินลงทุน
สูงสุดคือจํานวนเงินลงทุน  และเงินลงทุนต่ําที่สุดคือศูนยนั่นเอง 
 

 ดังนั้น   อัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ย (ARR) = 
ดยเฉลี่ยเงินลงทุนโ

โดยเฉลี่ยลังหักภาษีกําไรสุทธิห
 

ตัวอยางเชน  กิจการจะตองตัดสินใจเลือกลงทุนในโครงการ  ก  หรือ  ข  ซึ่งจะตองลงทุน  
 90,000 บาท  เทากัน  และกําไรสุทธิหลงัภาษีเปนจํานวนตางๆ  กันดังนี้ 
 

ป     โครงการ  ก     โครงการ ข 
1    30,000   19,000  
2  20,000   19,000  
3  10,000   19,000  
รวม 60,000   57,000  

  

อัตราผลตอบแทนโดยเฉลีย่  =  
ดยเฉลี่ยเงินลงทุนโ

โดยเฉลี่ยลังหักภาษีกําไรสุทธิห
 

      โครงการ  ก    โครงการ ข 
กําไรสุทธิหลังภาษีโดยเฉลีย่      20,000    19,000  
เงินลงทุนโดยเฉลี่ย  45,000   45,000  

  

 อัตราตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ย  
20,000

= 44%
45,000

   
19,000

= 42%
45,000

 

  
ควรเลือกลงทนุในโครงการ  ก  เนื่องจากอัตราผลตอบแทนสูงกวา 
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 การพิจารณาการลงทุนดวยการใชวิธีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยจะทําใหสะดวก
เพราะไมจําเปนตองหาขอมูลเพ่ิมเติม  สามารถนําตัวเลขจากงบการเงินของกิจการ  จึงอาจ
กลาวไดวาเปนวิธีที่สะดวกและรวดเร็ว 
 อยางไรก็ดีวิธกีารนี้ไมไดคํานึงถึงผลตอบแทนที่เปนตวัเงิน หรือไมไดคํานึงถึงกระแส
เงินสดเขานั่นเอง ตัวอยางเชน โครงการ ก  โครงการ  ข  และโครงการ  ค  ซึ่งกจิการสามารถ
พิจารณาลงทุนไดโดยที่กิจการมีเงินทุนเพียง 90,000 บาท และโครงการแตละโครงการตองการ
เงินลงทุนในสนิทรัพยถาวรเทากัน  คือ  โครงการละ 90,000 บาท โดยไมมีราคาเศษซาก และ 
กิจการมีนโยบายคิดคาเสื่อมราคาวิธีอัตราเสนตรง  ผลจากการลงทุนจะใหผลตอบแทนดังนี้ 
 
ตารางที่  10.10  ผลตอบแทนของโครงการ 

โครงการ  ก โครงการ  ข โครงการ  ค ป 
กําไรสุทธ ิ เงินสดเขา

สุทธ ิ
กําไรสุทธ ิ เงินสดเขา

สุทธ ิ
กําไรสุทธ ิ เงินสดเขา

สุทธ ิ
1 
2 
3 

30,000 
20,000 
10,000 
60,000 

 60,000 
 50,000 
 40,000 
150,000 

20,000 
20,000 
20,000 
60,000 

50,000 
50,000 
50,000 
150,000 

10,000 
20,000 
30,000 
60,000 

 40,000 
 50,000 
 60,000 
150,000 

 
 ถาหากวาผูลงทุนพิจารณาการลงทุนโดยใชวิธีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ย  ผูลงทุน    
จะพิจารณาวาการลงทุนในโครงการทั้งสามใหผลตอบแทนอยางเดียวกัน  คือ  44.44% 

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ ×
90,000

2
3

60,000    ฉะนั้นจะเลือกลงทุนในโครงการใดก็ไดไมใหผลแตกตางกัน  แตถาหาก   

ผูลงทุนมาพิจารณาถึงเงินสดเขา  จะเห็นวาควรจะเลือกโครงการ ก  เพราะเปนโครงการที่ให
กระแสเงินสดรับในปแรก ๆ  สูง และโครงการ  ค  เปนโครงการที่เลวที่สุดเพราะใหกระแสเงิน
สดรับในปแรก ๆ ต่ํา  จากตัวอยางนี้จึงเห็นไดวาวิธีการหาอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยนี้เปน
วิธีการที่อาจทําใหผูลงทุนตัดสินใจผิดพลาดได  เน่ืองจากไมไดสนใจกระแสเงินสดรับ 
 จากการที่วิธีอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย  เปนการคํานวณหาผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในทางบัญชีโดยการนํากําไรสุทธิหลังภาษีถัวเฉลี่ยตลอดอายุของโครงการ  เปรียบเทียบ
กับเงินลงทุนสุทธิถัวเฉลี่ยแลวแตกรณี  หากคาอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย (ARR)  ที่ไดสูงกวา
อัตราผลตอบแทนขั้นต่ําที่ตองการ จึงจะรับพิจารณาที่จะลงทุนในโครงการนั้น ๆ 
 ตัวอยางเชน  กิจการกําลังพิจารณาซื้อเคร่ืองจักรราคา 1,000,000 บาท  มีอายุ
การใชงาน  5  ป  มีราคาซาก 100,000  บาท  การซื้อเครื่องจักรนี้คาดวาจะมีรายไดเพ่ิมขึ้นปละ   
400,000 บาท     และตองเสียคาบํารุงรักษาเครื่องจักรใหมปละ  50,000  บาท คดิคาเสื่อมราคา
โดยวิธีเสนตรง การคํานวณหาอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ย (A R R)  ทําไดดังนี้ 
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 รายไดที่เพ่ิมขึน้ตอป       400,000 
 หัก  คาบํารุงรักษา         50,000 

   คาเสื่อมราคา ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

5
100,000-1,000,000         180,000  230,000

 กําไรสุทธ ิ        170,000 
  

 จาก ARR    =  
วเฉลี่ย ายลงทุนถัจํานวนเงินจ
เฉลี่ยลังภาษีถัวกําไรสุทธิห

 
 

 

 จะได  ARR   =  
21,000,000

170,000
÷  

 

     =   34% 
 จากตวัอยางขางตน หากรายไดทีเ่พ่ิมขึน้ในแตละปไมเทากัน การคํานวณหาคา ARR  
สําหรับกําไรสทุธิไดจากการถัวเฉลี่ย  ดังตารางที่ 10.11 
 
 ตารางที่  10.11  ขอมูลจํานวนกําไรสุทธ ิ
 

ปที ่ รายไดที่เพ่ิมขึน้ คาบํารุงรักษา  
และคาเสื่อมราคา 

กําไรสุทธ ิ

1 
2 
3 
4 
5 

300,000 
400,000 
450,000 
400,000 
450,000 

230,000 
230,000 
230,000 
230,000 
230,000 

70,000 
170,000 
220,000 
170,000 
220,000

  รวม 850,000 
 
 กําไรสุทธถิัวเฉลี่ย =            =  170,000  
 
 

 

 ARR   =          =   34% 
170,000 

1,000,000 
2 

850,000 
5 

  
 
 สมมติบรษิัทลงทุนซ้ือเครื่องจักรใหมดวยเงินลงทุน 2,000,000 บาทเพื่อนํามาใชแทน
เครื่องจักรเกาซึ่งไดใชงานมาแลว 5 ป  ซือ้มาดวยราคา  1,500,000  บาท อายุการใชงาน  10ป 
กิจการคิดคาเสื่อมราคาตามวิธีเสนตรง เครื่องจักรเกานี้คาดวาจะขายไดในราคา 500,000 บาท
โดย ณ วันที่ขายมีคาเสื่อมราคาสะสมเทากับ 750,000 บาท อัตราภาษีเงินได 30 % 
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 เครื่องจักรเกา มีมูลคาตามบญัชี ณ วันทีข่าย  =   1,500,000 -750,000  
        =   750,000   บาท 
 ขายไดในราคา    =   500,000  บาท 
 ขาดทุนจากการขายเครื่องจักรเกา        =   750,000 - 500,000 
               =   250,000 บาท 
 
 การคํานวณหาเงินลงทุนสุทธิของเครื่องจักรใหมคํานวณไดดังนี้ 
  ราคาเครื่องจักรใหม     2,000,000 
  หัก   รายไดจากการขายเครื่องจักรเกา 500,000 
         ประหยัดภาษี 30 % ของ 250,000   75,000    575,000
  เงินลงทุนสทุธิในเครื่องจักรใหม     1,425,000 
 

 ในทางตรงขาม หากขายเครื่องจักรเกาแลวมีกําไร จะมีผลทําใหเสียภาษีมากขึ้น  
สมมติจากขอมูลเดิม  ถาสามารถขายเครื่องจักรเกาไดในราคา  800,000  บาท  บริษัทจะมีกําไร
จากการจําหนายเครื่องจักร 50,000 บาท (800,000–750,000) การคํานวณเงินทุนในเครื่องจักรใหม  
ก็จะเปนดังนี้ 
 
 ราคาเครื่องจักรใหม      2,000,000 

 หัก  รายไดจากการขายเครือ่งจักรเกา  800,000 
        ภาษี 30% ของ 50,000   (15,000)    785,000
 เงินลงทุนสทุธิในเครื่องจักรใหม       1,215,000 
 

 อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยหรืออัตราผลตอบแทนทางการบัญชี จึงเปนเคร่ืองมือ
สําหรับฝายบริหารเพื่อนํามาเปรียบเทียบโครงการลงทุน  ซึ่งจะเลือกโดยเรียงอัตราผลตอบแทน
ของโครงการตาง ๆ  แลวเลือกโครงการที่ใหอัตราผลตอบแทนสูงที่สุดมาตามลําดับ  แตวิธีนี้มี
ขอเสียอยูที่วาเปนวิธีที่มิไดคํานึงถึงมูลคาของเงินตามเวลาและระยะเวลาของรายไดมาพิจารณา 
 
 2. วิธีระยะเวลาคืนทุน 
  วิธีระยะเวลาคืนทุน  (payback  period  method : PB)  เปนวิธีที่พิจารณา  
โครงการที่จะลงทุน โดยใหความสนใจเพียงวาถากิจการเลือกลงทุนในโครงการใดแลว  กิจการ
จะไดเงินลงทุนกลับคืนมาเมื่อไร  การตัดสินใจเลือกลงทุนในกรณีนี้  หากกิจการมีโครงการให
เลือกหลายโครงการ  กิจการก็จะเลือกลงทุนในโครงการที่ใหเงินลงทุนกลับคืนมาในชวงเวลาที่
สั้นที่สุดเปนการพิจารณาระยะเวลาที่กระแสเงินสดเขา (cash inflow) เทากับเงินสดจาย (cash 
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outflow) ทั้งน้ีการพิจารณาจากกระแสเงินสดรับ  หรือจากกําไรสุทธิหลังหักภาษีกอนหักคาเสื่อม
ราคานั่นเอง  การคํานวณหาระยะเวลาคืนทุนอาจจะทําได 2 กรณีดังนี้ 
  2.1 กระแสเงินสดรับแตละปเทากัน การคํานวณระยะเวลาคืนทุนอาจจะทําไดโดย
ใชสตูรดังนี้ 

เงินลงทุน 
เงินสดรับเฉลีย่ตอป 

 ระยะเวลาคืนทุน (PB) =    
 

 ตัวอยางเชน กิจการแหงหนึ่งกําลังวางแผนเพื่อตัดสินใจลงทุนในโครงการเพื่อขยาย  
สายผลิตภัณฑ ประมาณวาจะตองใชเงินลงทุนในเครื ่องจักรและอุปกรณเปนเงินจํานวน    
800,000  บาท กิจการคาดวาจะไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนดังกลาวเปนเวลา 10 ป ๆ ละ 
100,000  บาท  และมีตนทุนการผลิตปละ  20,000  บาท  ระยะเวลาคืนทุนคํานวณไดดังนี้ 
 

 ระยะเวลาคืนทุน  = 
ทธิตอปผลตอบแทนสุ

เงินลงทุน  

 

 = 800,000
100,000 - 20,000

 

 

      = 10 ป 
 

  จะเห็นวาโครงการจายลงทุนน้ี  มีระยะเวลาการจายคืนทุน  10  ป  แตระยะเวลา
ดังกลาวก็ยังไมสามารถระบุไดวาควรลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณนี้หรือไม ผูบริหาร
จําเปนตองนําโครงการตาง ๆ  มาเปรียบเทียบเพ่ือหาระยะเวลาการจายคืนทุนวาโครงการใดมี
ระยะเวลาการจายคืนทุนที่เร็วกวากัน  และในกรณีโครงการมีระยะเวลาจายคืนทุนเทากันให
พิจารณาจากโครงการที่มีการจายคืนทุนมากในปแรก ๆ  เนื่องจากความเสี่ยงในเงินลงทุนยอม
นอยกวาโครงการที่มีการจายคืนทุนในปแรก ๆ นอย 
  2.2  กระแสเงินสดรับในแตละปไมเทากัน จะตองคอย ๆ  รวมเงินสดรับที่ไดรับ
ในแตละปสะสมไปเรื่อย ๆ จนกวาจะไดเงินลงทุนคืนมา  โดยทําภายใตขอสมมติวาในแตละปนั้น
เงินสดจะเขามาสม่ําเสมอ  จากตารางที่ 10.10 โครงการ  ค  จะเห็นวาปแรกไดรับเงินสด 
40,000 บาท    ปที่สอง 50,000 บาท  รวม  90,000  บาท  เทากับเงินลงทุนครั้งแรก  ซึ่งจะตอง
ใชเวลา 2 ป  ฉะนั้นระยะเวลาคืนทุน 2 ป  สวนโครงการ ก  จะไดรับเงินสดรับในปที่หนึ่ง  
60,000  บาท  ดังน้ันขาดเงินสดอีก 30,000  บาทก็จะไดคืนมาในปที่สอง  ซึ่งตลอดทั้งปในปที่
สองจะไดรับเงิน 50,000 บาท เม่ือเปนเชนน้ันเงิน 30,000 บาท ก็จะไดคืนมาในเวลา  

30,000= = . ป
50,000

6   ฉะนั้นระยะเวลาคืนทุนของโครงการ ก  คือ  1.6  ป ซึ่งไดแก 1 ปในปแรก

และอีก  .6  ป ในปที่สองนั่นเอง 
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  กิจการแหงหน่ึงกําลังพิจารณาตัดสินใจเลือกโครงการลงทุนโครงการหนึ่งซ่ึงตอง
ใชเงินลงทุนครั้งแรกจํานวน  500,000  บาทเพียงครั้งเดียว  คาดวาผลตอบแทนที่คาดวาจะ
ไดรับเปนระยะเวลา 5 ป ตามโครงการ ดังนี้ 
 
  ปที่ 1  คาดวาจะไดรบัผลตอบแทน    100,000   บาท 
  ปที่ 2  คาดวาจะไดรบัผลตอบแทน    125,000   บาท 
  ปที่ 3  คาดวาจะไดรบัผลตอบแทน    135,000   บาท 
  ปที่ 4  คาดวาจะไดรบัผลตอบแทน    150,000   บาท 
  ปที่ 5  คาดวาจะไดรบัผลตอบแทน    160,000   บาท 
     รวม      670,000   บาท 
 

 วิธีการคํานวณระยะเวลาการจายคืนทุนคํานวณไดดัง ตารางที่  10.12 
 
ตารางที่  10.12  คํานวณระยะเวลาการคืนทุน 
ปที ่ เงินลงทุน ผลตอบแทนที่ 

คาดวาจะไดรบั 
ผลตอบแทนคนืทุน เงินลงทุนสวนที่

ยังไมไดคืน 
1 500,000 100,000 100,000 400,000 
2 - 125,000 225,000 275,000 
3 - 135,000 360,000 140,000 
4 - 150,000 510,000 - 
5 - 160,000 670,000 - 
 500,000 670,000   

 
 ในปที่ 4 ผลตอบแทนคืนทุนมีจํานวน  510,000 บาท มากกวาเงินลงทุนอยูจํานวน 
10,000  บาท (510,000-500,000)  หรืออีกนัยหน่ึงอาจกลาวไดวา  ในปที่ 4  เม่ือไดรับ
ผลตอบแทนจํานวน 150,000-10,000 = 140,000  บาท  คิดเปนระยะเวลาในปที่  4  เปน

จํานวนเดือนได = 11.2 เดือน  ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ ×
150,000

12140,000  กิจการก็จะไดรับผลตอบแทนเทากับที่ลงทุน 

 

 ระยะเวลาการจายคืนทุนที่เงินลงทุนหรือเงินสดออก (cash outflow) เทากับผลตอบแทน
หรือเงินสดเขา (cash  inflow)  คือ 3  ป 11.2  เดือน  
 
 กิจการแหงหน่ึงกําลังพิจารณาเลือกโครงการลงทุน 3 โครงการ ซึ่งตองใชเงินลงทุน
เทากันทั้งหมดคือโครงการละ 800,000 บาท ผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับแตกตางกัน ดังนี้ 
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ตารางที่  10.13  คํานวณระยะเวลาการคืนทุนของ 3 โครงการ 

ระยะเวลา โครงการที่ 1 โครงการที่ 2 โครงการที่ 3 
ณ  ตนปที่ 1  เงินสดออก 
ณ  ปลายปที่ 2  เงินสดเขา 
ณ  ปลายปที่ 3  เงินสดเขา 
ณ  ปลายปที่ 4  เงินสดเขา 
ณ  ปลายปที่ 5  เงินสดเขา 
ณ  ปลายปที่ 6  เงินสดเขา 
ณ  ปลายปที่ 7  เงินสดเขา 
ณ  ปลายปที่ 8  เงินสดเขา 
ณ  ปลายปที่ 9  เงินสดเขา 
ณ  ปลายปที่ 10  เงินสดเขา 

800,000 
400,000 
400,000 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

800,000 
240,000 
240,000 
240,000 
240,000 

- 
- 
- 
- 
- 

800,000 
200,000 
200,000 
200,000 
200,000 
200,000 
200,000 
200,000 
200,000 
200,000 

  
 จากตัวอยางขางตน  จะสามารถคํานวณระยะเวลาการจายคืนทุนไดดังนี้ 
 

 โครงการที่ 1  ระยะเวลาคนืทุน = 800, 000 = 2 ป
400, 000

  

 

 โครงการที่ 2  ระยะเวลาคนืทุน = 800, 000 = 3.33 ป
240, 000

  

 

 โครงการที่ 3  ระยะเวลาคนืทุน = 800, 000 = 4 ป
200, 000

  

 
 ระยะเวลาคืนทุนดังกลาว  โครงการ  1  เปนโครงการที่มีระยะเวลาการจายคืนทุนสั้น
ที่สุดแตในการตัดสินใจเลือกโครงการจายลงทุน  โดยใชวิธีจายคืนทุนน้ัน  จะพบวาเปนการยาก
ที่จะตัดสินใจที่จะเลือกโครงการ 1 ทั้งนี้เพราะถาพิจารณาโครงการ 2 และโครงการ 3 ที่มี
ระยะเวลาคืนทุน 3.33 และ 4 ป  ตามลําดับ  ซึ่งมีระยะเวลาคืนทุนที่ยาวกวา  แตก็มีกระแสเงิน
สดเขาหรือมีผลตอบแทนสุทธิมากกวา คือ 

 
 โครงการที่ 1  ผลตอบแทนสุทธิ      800,000    บาท 
 โครงการที่ 2  ผลตอบแทนสุทธิ      960,000   บาท 
 โครงการที่ 3  ผลตอบแทนสุทธิ    1,800,000   บาท 
 

 ดังนั้น     ในการตัดสินใจเลือกโครงการใดจําเปนตองพิจารณาถึงผลตอบแทนจาก
เงินลงทุน (return on investment)  ดวย 
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 จากตัวอยางขางตนพอสรุปไดวาการวิเคราะหการจายลงทุนโดยวิธีจายคืนทุน 
เปนวิธีที่ใชการคํานวณงายๆ  อยางคราวๆ  แตก็ยังเปนวิธีที่มีขอเสีย  ทั้งน้ีเน่ืองจากวิธีจาย  
คืนทุน ไมไดคํานึงหรือพิจารณาถึงคาของเงินตามเวลา (time  value of money) ไมไดคํานึงถึง
ผลประโยชนที่จะไดรับหลังจากระยะเวลาการจายคืนทุน     และโครงการบางโครงการให
ผลตอบแทนเปนระยะเวลายาวและมากกวากระแสเงินสดออก ดังน้ันการคํานวณระยะเวลาการ
จายคืนทุนของแตละโครงการ  จึงมิใชเกณฑที่จะใชวาโครงการที่จายคืนทุนเร็วเปนโครงการที่
ควรเลือกตัดสินใจ 
 การพิจารณาการลงทุนโดยใชระยะเวลาคนืทุนจะใหผลดีดังนี้ 
 1. ในกรณีที่กิจการอยูในภาวะที่ขาดแคลนเงิน ตองการใชเงินลงทุนหมุนเวียน

อยูเสมอการตัดสินใจเลือกโครงการที่ไดคนืทุนเร็วจึงเปนวิธทีี่เหมาะสม 
 2. ชวยลดภาวะความเสี่ยงลง เน่ืองจากการลงทุนในธุรกิจใดก็ตามที่ลงทุนนานเทาไร
ภาวะความเสี่ยงตอความไมแนนอนก็จะมีเพ่ิมขึ้นตามลําดับ  ฉะนั้นถาโครงการใดไดรับทุนคืน
มาเร็วความเสี่ยงก็จะลดลง 
 3. เปนวธิีที่งายและสะดวกตอการคํานวณ 
 อยางไรก็ดีขอดีของระยะเวลาคืนทนุกรณคีวามเสี่ยงและสภาพคลองนี้ หากตองการ
ลดความเสีย่งและเพิ่มสภาพคลองใหธุรกิจก็ไมจําเปนตองลงทุน 
 แมวาวิธีการตัดสินใจโดยใชระยะเวลาคืนทุน  จะเปนวิธีที่มีขอดีแตก็มีขอเสียอยู
หลายประการ ดังนี้ 
 1. ไมไดพิจารณาถึงความสามารถของการหากําไร  คิดเพียงวาจะไดเงินสดคืนทุน
เม่ือไร  ซึ่งเปนการผิดวิสัยของการลงทุน 
 2. ไมไดพิจารณาถึงเหตุการณภายหลังวันคืนทุน  โครงการบางโครงการอาจจะ
ไมใหผลตอบแทนหลังจากเงินสดรับเพียงพอสําหรับชดใชเงินลงทุน  แตบางโครงการอาจจะ
ไมใหผลตอบแทนหรืออาจจะใหในจํานวนตางกัน  ตัวอยางเชนขอมูลจากตารางที่ 10.10 สมมติ
ตอไปวากิจการมีโครงการอีก 2  โครงการที่จะพิจารณาลงทุนได  คือ  โครงการ  ง  และ จ  ดังนี้ 

 
ป โครงการ  ง โครงการ  จ 
1 40,000 40,000 
2 50,000 50,000 
3 0 70,000 

 
 ถานําโครงการทั้งสองมาเทียบกับโครงการ  ค จะเห็นวาโครงการ ค โครงการ ง และ
โครงการ  จ  เหมือนกัน  เพราะใหระยะเวลาคืนทุนในเวลา  2  ปเทากัน  แตความจริงแลวถา
พิจารณาถึงเงินสดรับจะบอกไดวาตางกัน  เน่ืองจาก   จํานวนเงินสดรับที่ไดรับหลังวันคืนทุน
ตางกันเชนโครงการ  ค  จะดีกวาโครงการ  ง เน่ืองจากโครงการ ค ไดรับเงินสดในปที่สาม  คือ



 

 
 

392 
 
หลังวันคืนทุน  แตโครงการ  ง   ไมไดรับผลตอบแทนใดๆ  หลังปที่สอง  และหากวาจะพิจารณา
โครงการ ค  เปรียบเทียบโครงการ จ จะเห็นวามีระยะเวลาคืนทุนเทากันคือ 2 ป     หลังวันคืน
ทุนแลวทั้งสองโครงการไดรับกระแสเงินสดรับเชนเดียวกันคือไดเงินปที่  3  แตขนาดของจํานวน
เงินที่ไดรับตางกัน เน่ืองจาก  ค  ไดเพียง  60,000  บาท  แตโครงการ  จ  ไดถึง 70,000  บาท   
ดังนั้น ควรเลือกโครงการ  จ 
 3. ไมไดคํานึงถึงคาของเงินซ่ึงเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลา หรืออาจกลาววาไมได
คํานึงถึงมูลคาปจจุบัน   (present  value)  นั่นเอง  ตัวอยางเชนถากิจการมีโครงการใหญ  ซึ่ง
ไดแกโครงการ ฉ เปนโครงการที่ไดรับเงินสดเขาในปที่ 1 และ 2  เทากับโครงการ จ  แตไมได
รับเงินอีกเลยกระทั่งถึงปที่ 10  ไดมา  70,000  บาท  ถาตัดสินใจโดยใชระยะเวลาคืนทุน
โครงการ จ และโครงการ ฉ เหมือนกัน  อยางไรก็ดีผูลงทุนจะเลือกโครงการ  จ  มากกวา
โครงการ  ฉ  เนื่องจากวาเงินสดที่ไดรับในปที่ 3 ยอมมีคามากกวาที่ไดรับในปที่ 10 
   

 
 3. วิธีมูลคาปจจุบันสุทธิ 
  จากวิธีการประเมินคาของการลงทุนใน 2 วิธีที่กลาวคือ วิธีอัตราผลตอบแทนโดย
เฉลี่ยและวิธีระยะเวลาคืนทุน  มีขอเสียอยางมากเนื่องจากไมไดคํานึงถึงปริมาณและเวลาที่ไดรับ
กระแสเงินสดรับทั้ง ๆ ที่เปนที่ทราบกันดีวาเงินที่ไดรับในระยะเวลาตางกันยอมมีคาแตกตางกัน
เชน  เงินที่ไดรับในวันน้ียอมมีคามากกวาเงินที่ไดรับในอนาคต  เน่ืองจากเงินที่ไดรับในวันน้ี
สามารถนําไปหาผลประโยชนได 
  วิธีการประเมินคาของเงินลงทุนโดยใชวิธีมูลคาปจจุบันสุทธิ  (net  present  
value : NPV) จึงเปนวิธีการประเมินคาโดยคํานึงถึงปริมาณและระยะเวลาของเงินทุน  หรือ
คํานึงถึงคาของเงินทุนตามระยะเวลา โดยใชวิธีการเปรียบเทียบมูลคาปจจุบันของเงินลงทุน   
กับมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดรับตลอดโครงการและการเปรียบเทียบมูลคาปจจุบันนี้จะใช
อัตราผลตอบแทนที่ตองการเปนตัวปรับมูลคาของกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจายเม่ือได
มูลคาปจจุบันแลวก็จะพิจารณาวามูลคาปจจุบันสุทธิ  ซึ่งหมายถึงมูลคาปจจุบันของเงินสดรับ  
หักดวยมูลคาปจจุบันของเงินสดจาย  มีคาเปนศูนยหรือมากกวาศูนยหรือไม หรืออาจจะกลาวได
วาเปนศูนยหรือบวกนั่นเอง  หากเปนเชนน้ันก็ถือไดวาการลงทุนน้ันไดผลรับเทากับอัตรา
ผลตอบแทนที่ตองการ หรือสูงกวาอัตราผลตอบแทนที่ตองการ ดังน้ัน จึงสรุปผลวาสมควรจะ
ลงทุนในโครงการนั้น  แตถาผลของการเปรียบเทียบมูลคาปจจุบันสุทธิไดผลออกมาต่ํากวาหรือ
เปนลบก็ไมสมควรจะลงทุน  เน่ืองจาก มูลคาปจจุบันของเงินสดรับต่ํากวาเงินสดจาย ณ อัตรา
ผลตอบแทนที่ตองการ 

 
 

   NPV  =   มูลคาปจจุบันของผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับในอนาคต – มูลคาปจจุบันของ 

                                                                          เงินจายลงทุน 
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 ในการคํานวณหาคาปจจุบันสุทธิ  จึงทําไดโดยนําเอาเงินสดรับและเงินสดจาย  
ตลอดโครงการมาหาคาปจจุบันโดยใชอัตราผลตอบแทนที่ตองการเปนตัวคิดสวนลด (discount) 
ใหเงินในอนาคตเปนเงินปจจุบัน  ซึ่งมีวิธีการคํานวณ  2  วิธีดวยกันคือ 
  3.1 กรณีที่กระแสเงินสดรับเทากันทุก ๆ ปตลอดอายุของโครงการ ดังขอมูล
จากตัวอยางขางตนในโครงการ ข   โดยสมมติวาอัตราผลตอบแทนที่ตองการของโครงการคือ 
10 %    การคํานวณมีดังนี้ 
 

 โครงการ ข ลงทุน              90,000  บาท 
 เงินสดรับปละ    50,000   บาท/ป 
 ตาราง D ในปที่ 3 อัตราสวนลด 10%  =   2.487 
 มูลคาปจจุบันของเงินสดรับ            =   50,000 x 2.487 =  124,350  บาท 
 มูลคาปจจุบันสุทธ ิ                 34,350  บาท 
 

 สมมติวากิจการกําลังพิจารณาติดตั้งเครื่องจักรดวยเงินลงทุน 1,000,000 บาท ซึ่งจะ   
ทําใหกิจการมีผลตอบแทนติดตอกันเปนเวลา 5 ป ๆ ละ  250,000  บาท  หากกิจการตองการ
ผลตอบแทนขั้นต่ําจากการลงทุน  10%  กิจการควรตัดสินใจลงทุนในโครงการลงทุนน้ีหรือไม 
 การคํานวณหาคามูลคาปจจุบันสุทธิ  (NPV)  กระทําไดดังนี้ 
 มูลคาปจจุบันของเงินจายลงทุน (cash outflow) =   1,000,000 x 1  
    =   1,000,000    บาท 

 มูลคาผลตอบแทนจากการลงทุน (cash inflow) =   250,000 x 3.791 
    =   947,750    บาท 
 มูลคาปจจุบันสุทธขิองโครงการ (NPV)            =   947,75 –1,000,000  
    =  – 52,250    บาท 

 มูลคาปจจุบันสุทธิของผลตอบแทนจากการลงทุน  250,000  บาทนั้น จะคูณดวย  
3.791  ซึ่งเปนคาที่ไดจากการเปดตารางมูลคาปจจุบัน (present value)  จากเงินสดเขาเทากัน
ทุกป ตลอด 5 ป 
 จากมูลคาปจจุบันสุทธิ  (NPV)   มีคา – 52,250  บาท  พิจารณาไดวาโครงการนี้ไม
ควรเลือกตัดสนิใจลงทุน  เน่ืองจากผลตอบแทนที่ไดไมคุมคากับการลงทุน 
 ในกรณีที่โครงการจายลงทุนมีราคาซากของเครื่องจักร เม่ือสิ้นปที่ 5 ตองนําเอา  
ราคาซากนี้มาพิจารณาเพื่อคํานวณหามูลคาปจจุบัน  แลวบวกกับมูลคาปจจุบันของผลตอบแทน  
เน่ืองจากเปนเงินที่ประหยัดไดตลอดโครงการ 
 จากขอมูลขางตน  หากเครื่องจักรมีราคาซาก  100,000  บาท  ดังน้ัน ณ  สิ้นปที่ 5 
แทนที่กิจการจะไดรับเงิน 250,000 บาท  กิจการก็จะไดรับเงินเพิ่มเปน 350,000 บาท 
(250,000+100,000) 
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 การคํานวณหามูลคาปจจุบนัสุทธิจะคํานวณไดดังนี้ 
 มูลคาปจจุบันของเงินจายลงทุน (cash outflow) =  1,000,000 x 1   
    =  1,000,000  บาท 
 มูลคาผลตอบแทน ณ สิ้นปที่ 4   =  250,000 x 3.170   
    =  792,000  
 มูลคาผลตอบแทนของปที่ 5    =   350,000 x 0.621  
    =  217,350   
 ผลตอบแทนที่ไดรับรวม  792,500+217,350   =  1,009,850  บาท 
 มูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการ (NPV)   =   1,009,850 -1,000,000  
    =  +9,850  บาท 
 คา NPV  ที่ไดมีคาเปนบวก (+) ดังนั้นโครงการนี้จึงมีความเปนไปไดที่จะเลือกลงทุน 
  
  3.2 กรณีที่กระแสเงินสดรับในแตละปตลอดโครงการมีมูลคาตางๆกัน    ดัง     
ตัวอยางในโครงการ ก มีเงินสดรับปที่ 1 2 และ 3 จํานวน 60,000 บาท 50,000 บาท และ 
40,000 บาท ตามลําดับ โดยสมมติวาอัตราผลตอบแทนที่ตองการของโครงการ  ก  คือ 10%  
การคํานวณ  ดังตารางที่  10.14 
 
ตารางที่ 10.14  คํานวณมูลคาปจจุบัน 

ป เงินสดรับ มูลคาปจจุบัน 
ในอัตราคิดลด 10% 

มูลคาปจจุบัน 
เงินสด 

0 
1 
2 
3 

มูลคาสุทธ ิ

-90,000 
60,000 
50,000 
40,000 
60,000 

1.000 
0.909 
0.826 
0.751

-90,000 
54,540 
41,300 
30,040 
35,880 

 หรือตัวอยางเชน กิจการกําลังวางแผนเพื่อตัดสินใจลงทุนในโครงการ ข    กอสราง
อาคารสํานักงาน เพ่ือดําเนินงานภายในระยะเวลา 5 ป  ปจจุบันกิจการเชาอาคารสํานักงานซึ่ง
เปนการชั่วคราว  โดยเสียคาเชา  ปละ 600,000  บาท  ซึ่งจากการศึกษาความเปนไปไดของ
โครงการจายลงทุน  กิจการตองลงทุนซ้ือที่ดินในปที่ 1 ดวยเงินจํานวน 1,000,000 บาท จากนั้น
ตองทําการปรับสภาพพื้นดินและกอสราง    ซึ่งจะดําเนินการในปที่  2  โดยเสียคาใชจายจํานวน 
500,000  บาท  ซึ่งสามารถเขาใชอาคารไดตั้งแตตนปที่ 2 และในปที่ 3-5 คาดวาจะมีคาใชจาย
ประมาณ ปละ 100,000  บาท  สมมติวาผลตอบแทนขั้นต่ําที่ตองการเทากับ  10% ตอป  กิจการ
จะตัดสินใจลงทุนในโครงการนี้ดีหรือไม 
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ตารางที่ 10.15  เงินลงทุนและผลตอบแทน 

ปที ่ เงินลงทุน ผลตอบแทน  
(คาเชาที่ประหยัดได) 

1 
2 
3 
4 
5 

1,000,000 
500,000 
100,000 
100,000 
100,000 

 - 
600,000 
600,000 
600,000 
600,000 

  
 ในปที่ 1 กิจการยังคงตองเชาอาคารสํานักงาน  เนื่องจากการกอสรางจะเสร็จ 
ในปที่ 2 

 
ตารางที่ 10.16  การคํานวณหามูลคาปจจุบันสุทธขิองเงินสดออก  
 

ปที ่ เงินลงทุน ปจจัยคิดลด มูลคาปจจุบัน 
1 1,000,000  1.000  1,000,000  
2 500,000  0.8264  413,200  
3 100,000  0.7513  75,130  
4 100,000  0.6830  68,300  
5 100,000  0.6209  62,090  

รวมคาปจจุบนัสิทธขิองเงินสดออก  (cash  outflow) 1,618,720  
 
 

ตารางที่ 10.17  การคํานวณหามูลคาปจจุบันสุทธขิองเงินสดเขา  
 

ปที ่ เงินลงทุน ปจจัยคิดลด มูลคาปจจุบัน 
1 -              - - 
2 600,000 0.8264 495,840 
3 600,000 0.7513 450,780 
4 600,000 0.6830 409,800 
5 600,000 0.6209 372,540 

รวมคาปจจุบนัสิทธขิองเงินสดเขา (cash  inflow)        1,728,960 
 
มูลคาปจจุบันสุทธิ  (NPV)  = 1,728,960 - 1,618,720  =  +  110,240 
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จากผลการคาํนวณพบวามูลคาปจจุบนัสุทธิของโครงการเปนบวก (+) ดังนั้นผูลงทนุควรพิจารณา
รับโครงการนี ้
 ขอดีและขอเสีย  วิธีมูลคาปจจุบันสุทธิ คํานึงถึงมูลคาของเงินทุนทั้งปริมาณและ
ระยะเวลาที่ไดรับ  ซึ่งเปนวิธีแกไขขอบกพรองของการประเมินผลตามวิธีอัตราผลตอบแทนโดย
เฉลี่ยและระยะเวลาที่คืนทุน  อยางไรก็ดีการใชวิธีมูลคาปจจุบันสุทธิ  ก็มีขอเสียดังน้ี 
 1. วิธีมูลคาปจจุบันสุทธิเกิดจากวิธีการประเมินผล ซึ่งตองกําหนดอัตราผลตอบแทน      
ที่ตองการขึ้นกอนจึงจะทําการประเมินผลได 
 2. วิธีมูลคาปจจุบันสุทธินี้ทําภายใตขอสมมติวาหากกิจการจะลงทุนในโครงการใหม  
อัตราผลตอบแทนของเงินลงทุนจะเทากับอัตราผลตอบแทนที่ใชพิจารณาเดิม 
 จะเห็นไดวามูลคาปจจุบันสุทธิของทั้ง  2  โครงการเปนบวก  หากผูลงทุนมีเงินทุน
เพียงพอที่สามารถลงทุนไดทั้งสองโครงการ   และไดผลตอบแทนสูงกวาอัตราผลตอบแทนที่
ตองการ  แตถากิจการมีเงินทุนจํากัด  เพียง  90,000  บาท  ก็จะลงทุนในโครงการ ก เพียง
โครงการเดียว เน่ืองจากไดผลตอบแทนสูงกวาโครงการ ข ถึง 1,530  บาท (35,880 - 34,530)  
 อยางไรก็ดี ถาอัตราผลตอบแทนที่ตองการของผูลงทุนเปลี่ยนแปลงไป  การตัดสินใจ
อาจจะเปลี่ยนแปลงไปก็ได  เชนในโครงการ ข  หากวาอัตราผลตอบแทนเปลี่ยนจาก 10% เปน 
35%  คาปจจุบันสุทธิของโครงการ  ข  จะเปลี่ยนไปดวยดังนี้  มูลคาปจจุบันของเงินสดรับจะ
เทากับ  50,000 x 1.695 = 84,750 บาท  ดังนั้น   มูลคาปจจุบันสุทธิจะเทากับ 84,750 – 90,000 = 
-5,250  บาท  ซึ่งผูลงทุนก็ตองตัดสินใจไมลงทุน  เน่ืองจากมูลคาปจจุบันสุทธิต่ํากวาศูนยหรอืตดิ
ลบน่ันเอง 
 
 4. วิธีดัชนีกําไร 

  ดัชนีกําไร (profitability  index  method : PI) คืออัตราสวนผลไดตอเงินลงทุน
ของโครงการใดโครงการหนึ่งซึ่งหมายถึง อัตราสวนของคาปจจุบันของกระแสเงินสดรับตลอด
โครงการตอคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่จายลงทุนไปตลอดโครงการ 
  การคํานวณดชันีกําไรอาจจะเขียนเปนสตูรไดดังนี้ 
 

  ดัชนีกําไร (PI)  =  
นลงทุน ุบันของเงิมูลคาปจจ

บแสเงินสดรั ุบันของกระมูลคาปจจ
 

 

  จากตัวอยางในโครงการ ก  โครงการ ข  คํานวณหาดัชนีกําไรได ตารางที่ 10.18 
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ตารางที่ 10.18  การคํานวณดัชนีกําไร 
 

 โครงการ  ก โครงการ  ข 
อัตราผลตอบแทน 
มูลคาปจจุบันเงินลงทุน   
มูลคาปจจุบันของเงินสดรับ 
ดัชนีกําไร   

10% 
90,000 

125,880 
1.399 

 10% 
90,000 

124,350 
1.382 

35% 
90,000 
84,750 

.942 

 
 
 
 

 ดัชนีกําไรที่ใหคามากกวาหนึ่ง แสดงใหเห็นวามูลคาปจจุบันของเงินสดรับสูงกวา
มูลคาปจจุบันของเงินลงทุน   ดังน้ันผูลงทุนจะพิจารณาลงทุนในโครงการนี้  เชน โครงการ  ก  
และโครงการ  ข  ที่ตองการผลตอบแทนของการลงทุน  10%  และถาดัชนีกําไรใหผลออกมาต่ํา
กวาหนึ่งก็จะไมลงทุนดังเชนโครงการ ข   เม่ืออัตราผลตอบแทนของการลงทุนเปน 35 %  
ดังน้ัน  การใชดัชนีกําไรเปนเครื่องประเมินผลการลงทุนก็จะพิจารณาเฉพาะโครงการที่มีเลข
ดัชนีกําไรเทากับหน่ึง เปนอยางต่ํา 
 ในกรณีที่โครงการที่กําลังพจิารณามีหลายโครงการ  ควรมีการจัดลําดับโครงการและ
ควรเลือกโครงการที่มีคาดัชนีการทํากําไรสูงที่สุด  เชน  ตารางที่ 10.19 
ตารางที่ 10.19  การจัดลําดับโครงการ 
โครงการที่ มูลคาปจจุบันของ

เงินสดรับสุทธ ิ
เงินจายลงทุน

สุทธ ิ
ดัชนีการ 
ทํากําไร 

การจัดลําดับโครงการ 

1 
2 
3 
4 
5 

12,025 
9,104 

12,162 
11,404 
14,362 

 
 
 
 
 

12,000 
8,000 

10,000 
12,000 
14,000 

 
 
 
 
 

1.002 
1.138 
1.216 
0.950 
1.026 

 
 
 
 
 

    (4) 
    (2) 
    (1) 
    (5)     ไมควรลงทุน 
    (3) 

  ขอดีและขอเสีย  วิธีประเมินผลในการลงทุนวิธีนี้มีขอดีเชนเดียวกับวิธีมูลคา
ปจจุบันสุทธิ  นอกจากนั้น  ยังอาจทําใหผูลงทุนสามารถเปรียบเทียบการพิจารณาลงทุนเม่ือ
โครงการหลายโครงการไดสะดวก  เนื่องจากดัชนีกําไรคํานวณออกเปนอัตราสวน  อยางไรก็ดี
วิธีดัชนีกําไร  ที่มีผลเสียที่เกิดขึ้นเชนเดียวกับวิธีมูลคาปจจุบันสุทธิ 
 
 5. วิธีอัตราผลตอบแทนซื้อลด  หรืออัตราผลตอบแทนภายใน 
  อัตราผลตอบแทนซื้อลด(discount rate  of  return) หรืออัตราผลตอบแทน
ภายใน (internal rate of return ) ของโครงการใดโครงการหนึ่ง  คืออัตราสวนลดที่ทําใหคาปจจุบัน
ของกระแสเงินสดที่ตองจาย  เทากับคาปจจุบันของกระแสเงินสดรับ หรืออัตราสวนลดที่ทําใหคา
ปจจุบันสุทธิของโครงการมีคาเทากับศูนย  วิธีอัตราผลตอบแทนซื้อลดนี้อาจจะเขียนออกมาเปน
สูตรทางคณิตศาสตรไดดังนี้ 
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 t = 0;        =   0  

 

โดย At   = กระแสเงินสดรับสุทธิในปที ่t 

At 

(l + r)n 

 r   = อัตราสวนลดที่ทําใหคาปจจุบันของกระแสเงินสดรับเปนศูนย 
 n   = อายุของโครงการที่พิจารณา 

 
 วิธีการหาอัตราผลตอบแทนซื้อลดของโครงการอาจจะทําได  2  กรณีดังนี้ 
 1. กระแสเงินสดรับแตละปเทากัน  การคํานวณหาอัตราผลตอบแทนซื้อลดจะทําได
ดังนี้ 
  1.1 ใหคํานวณดูวาการที่กิจการไดรับเงินสดรับจากการลงทุนตามโครงการ
ตองใชเงินลงทุนตามที่ระบุ หากตองการกระแสเงนิสดรับเพียง 1 บาทจะตองใชเงินลงทุนเทาใด 
  1.2 นําคาที่คํานวณไดไปเปดตารางภาคผนวก ให n  เทากับอายุของโครงการ  
แลวจึงพิจารณาวาคาที่คํานวณใกลเคียงกับคาใดในตาราง  เม่ือไดคานั้นแลวสํารวจดูวาตรงกับ
อัตราสวนลดกี่เปอรเซ็นต 
  1.3 หากคาที่คํานวณไดไมตรงกับคาในตาราง ใหคํานวณคาใหมโดยวิธีเฉลี่ย
คาจากการเทียบบัญญัติไตรยางค  
   สมมติวา จะหาอัตราผลตอบแทนซื้อลดจากโครงการ ข ซึ่งลงทุนครั้งแรก 
90,000 บาท  และผลตอบแทนที่ไดมาปละ 50,000  บาท  เทากันทุกปเปนเวลา 3 ป คาคํานวณ 
 
จากผลตอบแทนในการลงทุน  1  บาท  จะตองลงทุน =  
 
          =  1.8 

90,000 
50,000 

 

เปดตารางที่  n   =  อัตราสวนลด   30%  =  1.816 
      35%  =  1.696 
อัตราสวนลดตางกัน  5%  คาตางกัน   =   .120 
คาตองการหางจาก 30%  (1.816 – 1.8)   =   .016 
 
 ถาคาตางกัน  .120  อัตราสวนลดตางกัน =       5 

 ถาคาตางกัน  .016      = ×5  .016
.120

 
 

        = .67 
ดังนั้น โครงการ  ข  จะไดอัตราผลตอบแทน  30 + .67 = 30.67% 
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 2. กระแสเงินสดรับแตละปไมเทากัน  การคํานวณหาอัตราผลตอบแทนซื้อลด  จะ
ทําไดลําบากขึ้น  เน่ืองจากตองใชวิธีลองผิดลองถูก (trail &  error)  วิธีการมีดังนี้ 
  2.1 ใหคํานวณอัตราผลตอบแทนของเงินลงทุนอยางหยาบ ๆ โดยหาผลไดโดย
เฉลี่ยตอป  แลวมาเทียบวาจากการลงทุนดวยเงินจํานวนหนึ่งจะไดผลไดโดยเฉลี่ย  เปนรอยละ
เทาไรของเงินลงทุน 
         2.2 ใหลองใชอัตราสวนรอยที่คํานวณไดเปนอัตราสวนลดมาคํานวณหามูลคา
ปจจุบันสุทธิของการลงทุน 
                 2.3 ดูวามูลคาปจจุบันของการลงทุนเทากับศูนยหรือไม   หากวามูลคาปจจุบัน
สุทธิที่ไดเทากับศูนย  อัตราสวนลดที่ใชคือ  อัตราผลตอบแทนซื้อลดของโครงการนั้น 

      2.4 หากวามูลคาปจจุบันสุทธิที่ไดไมเทากับศูนย  จะตองพิจารณาวามูลคา
ปจจุบันสุทธิมีคามากกวาหรือนอยกวาศูนย  ถาผลออกมาปรากฏวามูลคาปจจุบันสุทธิเปนบวก  
ใหเพ่ิมอัตราสวนลดขึ้นไปแลวคํานวณใหม  แตถาผลออกมาเปนตรงกันขามคือมูลคาปจจุบัน
สุทธิเปนลบ  ใหลดอัตราสวนลดไปแลวคํานวณใหม 
                 2.5 หาผลตางที่ไดมาเทียบหาคาเฉลีย่ 
   สมมตวิาจะหาอัตราผลตอบแทนซื้อลดจากโครงการ ก ซึ่งลงทนุครั้งแรก 
90,000 บาท    ไดผลไดจากการลงทุนปที่ 1   60,000  บาท  ปที่ 2  25,000  บาท และปที่ 3   
40,000  บาท 
 

 กระแสเงินสดรับโดยเฉลีย่ตอป    =  
3

40,000+50,000+60,000  
 

                               =   50,000  บาท 
 
 
 ถาลงทุน 90,000  บาท จะไดกําไร  50,000 บาท 
 

 ถาลงทุน 100  บาท จะไดกําไร  = ×50,000 100
90,000

   
 

 อัตราผลตอบแทน                  =   55.55% 
 

 

ตารางที่  10.20  คํานวณเงินสดรับ 
ป อัตราคิดลด 50% เงินสดรับ เงินสดรับ 
1 
2 
3 

.667 

.444 

.296 

60,000 
50,000 
40,000 

40,020 
22,200 
11,840 

มูลคาปจจุบันของผลไดจากโครงการ ก 74,060 
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 มูลคาปจจุบันสุทธิ =  74,060 – 90,000 =  -15,940  บาท 
 จากการคํานวณจะเห็นไดวามูลคาปจจุบันสุทธิติดลบ  ดังน้ัน  อัตราคิดลดที่ใชอยูจึง
เปนอัตราที่สูงเกินไป  จึงตองลดอัตราคิดลดใหต่ําลงไปอีกเพื่อใหมูลคาปจจุบันสุทธิเพ่ิมสูงขึ้น 
 

 สมมติวาจะลดอัตราคิดลดลงมาที่ 30 % แลวคํานวณคาใหมผลปรากฏวามูลคา
ปจจุบันของเงินสดรับเทากับ 93,940 บาท ซึ่งสูงเกินไป จึงจําเปนที่จะตองเพ่ิมอัตราคิดลดขึ้นมา
เปน 35% แลวหามูลคาปจจุบันสุทธิใหม  ผลจากการใชอัตราสวนลด 35% จะไดมูลคาปจจุบัน
ของเงินสดเปน 88,150  บาท 

 เม่ือไดอัตราคิดลดที่ทําใหมูลคาปจจุบันตางกันในอัตราที่เหมาะสมที่สุดแลว  ก็จะหา
คาเฉลี่ยหาอัตราสวนลดที่ตองการดังนี้ 
 

 มูลคาปจจุบันตางกัน  93,940 – 88,150  =  5,790  บาท อัตราคิดลดตางกัน = 5% 
 

             90,000 – 88,150  =  1,850  บาท  =  ×5 1,850
5,790

 

 อัตราผลตอบแทนซื้อลดจะอยูต่ํากวาอัตราสวนลดที่ 35 % อยู 1.60% 
 

 ฉะนั้นจากการคํานวณจึงทราบวาอัตราผลตอบแทนซื้อลดของโครงการ ก จะเทากับ 
33.40 %  (35.00 – 1.60)   
 จากการคํานวณอัตราผลตอบแทนซื้อลดนี้  ผูลงทุนจะนําเอาผลตอบแทนซื้อลดนี้มา
ตัดสินใจวาเห็นสมควรที่จะลงทุนหรือไม  ทั้งน้ีผูลงทุนจะนําอัตราที่ไดเปรียบเทียบกับอัตรา
ผลตอบแทนที่ตองการนั่นเอง หรืออาจคํานวณไดดังตัวอยางตอไปน้ี 

 ในบางกรณีที่ผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับหรือประหยัดไดอาจไมเทากันตลอดอายุ
ของโครงการการคํานวณก็ตองคํานวณหาคาปจจุบันของแตละปแลวนํามารวมกันเพ่ือ
เปรียบเทียบกับเงินลงทุน  หากมูลคาปจจุบันรวมกันสูงกวาเงินลงทุน    ก็แสดงวาโครงการนี้ มี
อัตราผลตอบแทนสูงกวาอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ําก็จะสามารถพิจารณาไดวาโครงการนั้นมีความ
เปนไปไดในการดําเนินงาน 
 วิธีการหาคา IRR จะใชวิธลีองผิดลองถูก (trial and error) จนไดคา (discount  
factor)  ที่ถูกตองที่สุด 
 สมมติวาผลตอบแทนจากการลงทุนในแตละป  เปนดังนี้ 

 ปที่  1  ผลตอบแทนที่ไดรบั 350,000 บาท 
 ปที่  2  ผลตอบแทนที่ไดรบั 300,000 บาท 
 ปที่  3  ผลตอบแทนที่ไดรบั 300,000 บาท 
 ปที่  4  ผลตอบแทนที่ไดรบั 100,000 บาท 
 ปที่  5  ผลตอบแทนที่ไดรบั 100,000 บาท 
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 การคํานวณเริ่มจากการคาดคะเนอัตราผลตอบแทนขึ้นอัตราหนึ่ง  ซึ่งอาจจะใชอัตรา
ผลตอบแทนในตลาดเงินทั่วไปเปนเกณฑ เชนใชอัตราผลตอบแทนจากเงินฝากออมทรัพย         
ของธนาคารพาณิชย  เม่ือเปดตารางหามูลคาปจจุบันแลวคูณดวยกับอัตราผลตอบแทนที่ไดรับ     
ในแตละป  เพื่อรวมผลใหเทากับเงินลงทุน  จากขอมูลไดกําหนดใหอัตราผลตอบแทนเปน  8 %  
มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนคํานวณได ดังนี้ 
 

   มูลคาปจจุบันของเงินสดเขา  
ปที่  1 350,000 x 0.926 =   324,100 
ปที่  2 300,000 x 0.857 =   257,100 
ปที่  3 300,000 x 0.794 =   238,200 
ปที่  4 100,000 x 0.735 =     73,500 
ปที่  5 100,000 x 0.681 =     68,100

                      961,000 
 มูลคาปจจุบันของเงินสดเขาที่คํานวณได  =  961,000   บาท  ซึ่งนอยกวามูลคา
ปจจุบันของเงินสดออก  1,000,000  จํานวน  39,000  บาท  จึงตองลดอัตราผลตอบแทนสมมติ
ใหอัตราผลตอบแทนเทากับ 5% 
   มูลคาปจจุบันของเงินสดเขา  

ปที่  1 350,000 x 0.952 =   333,200 

ปที่  2 300,000 x 0.907 =   272,100 
ปที่  3 300,000 x 0.861 =   258,300 
ปที่  4 100,000 x 0.823 =     82,300 
ปที่  5 100,000 x 0.784 =     78,400

               1,024,300 
  เมื่อใชอัตราผลตอบแทน  5 %   มูลคาปจจุบันของเงินเขาที่คํานวณไดมีคา 
1,024,300 บาท  ซึ่งมีคามากกวามูลคาปจจุบันของเงินสดออกจํานวน  1,024,300 - 1,000,000  
=  24,300 บาท (NPV = + 24,300) บาท  ดังนั้นอัตราผลตอบแทนจะอยูระหวาง  5% - 8%  ซึง่
สามารถคํานวณหาไดโดยใชสูตร 

 P   = i1  +   P (i1 - i2)  
2i of NPV - 1i of NPV

1i  of  NPV
   

 

 เม่ือ P      =   อัตราผลตอบแทนที่แทจริง 
  i1       =   อัตราผลตอบแทนที่ NPV  มีคาเปนบวก 
  i2       =   อัตราผลตอบแทนที่ NPV  มีคาเปนลบ 
 NPV  of  i1   =   คา NPV  ของ  i1  
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 NPV  of  i2   =   คา NPV  ของ  i2   
 
 จากสูตร  แทนคาจะได 
 

  P  =  5 + 
(-39,000)  -  24,300

24,300  5) - (8  
 

    =   5+ 3 ⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

24,300
63,300

 
 

       =   5+1.151 
 

       =   6.151% 
 
 อัตราผลตอบแทนที่แทจริง (IRR)  =  6.151 %  ที่คํานวณได  มีคานอยกวาอัตรา
ผลตอบแทนที่ตองการคือ 8%  ดังนั้นจึงไมควรรับโครงการลงทุนน้ี 
 
 ขอดีและขอเสีย   วิธีนี้เม่ือเทียบกับวิธีมูลคาปจจุบันสุทธิหรือวิธีดัชนีกําไรแลวจะเห็น
วาเปนวิธีที่สามารถทําการประเมินผลโดยไมจําเปนที่ตองทราบอัตราผลตอบแทนที่ตองการ         
กอนคํานวณ อยางไรก็ดีวิธีอัตราผลตอบแทนมีขอเสีย ดังนี้ 
 1. วิธีการประเมินผลโดยใชอัตราผลตอบแทนซื้อลด  เปนวิธีที่ไมอาจจะนําเอาอัตรา
ผลตอบแทนเปรียบเทียบกันระหวางโครงการตางๆ  ถาหากวาโครงการที่พิจารณาอยูนั้นมีอายุ
ของการลงทุน  และเงินลงทุนขั้นแรกแตกตางกัน 
 2. วิธีการนี้ทําภายใตขอสมมติวา หากกิจการจะลงทุนใหม  อัตราผลตอบแทนที่
ไดรับจะเทากับอัตราผลตอบแทนของโครงการเกาที่พิจารณาอยู 
 จากขอสมมติของวิธีมูลคาปจจุบันสุทธิ  และวิธีอัตราผลตอบแทนซื้อลดจะเห็นวา
แตกตางกันมาก ขอสมมติของวิธีมูลคาปจจุบันสุทธินั้นเปนวิธีที่คอนขางจะระมัดระวังอยูมากคือ
ประมาณผลตอบแทนไวต่ําเพียงเทาอัตราผลตอบแทนที่ตองการซึ่งอาจจะเทากับตนทุนของ
เงินทุนเทานั้น สวนวิธีอัตราผลตอบแทนซื้อลดจะเปนวิธีการที่ประมาณผลตอบแทนที่คอนขางสงู  
อาจจะเปนอัตราที่สูงเกินไปก็ได  ฉะนั้นในบางกรณีผูลงทุนประเมินผลของการลงทุนโดยใช
วิธีการทั้งสอง  คือ วิธีการมูลคาปจจุบันสุทธิ  และวิธีการอัตราผลตอบแทนซื้อลด ผลที่ไดอาจ
แสดงความขัดแยงกัน  โดยที่วิธีการหนึ่งใหเลือกโครงการหนึ่ง  และผูคิดวิธีการหนึ่งใหเลือกอีก
โครงการหนึ่งก็ได  ซึ่งโดยปกติแลววิธีการทั้งสองควรจะใหผลเชนเดียวกัน  อยางไรก็ดี  ถาหาก
วาผลจากการประเมินคาของการลงทุนทั้งสองวิธีใหผลขัดกันก็ใหผูลงทุนหาอัตราผลตอบแทน
ของการลงทุนใหม (reinvestment rate) วาเปนเทาไร แลวจึงตัดสินใจโดยพิจารณาวา  ถาผู
ลงทุนมีทางเลือกในการลงทุนในโครงการสองโครงการ ผูลงทุนก็ตองคํานวณวา  ณ ระดับใดที่
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โครงการทั้งสองใหอัตราผลตอบแทนเทากันแลวจึงมาเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของการ
ลงทุนใหม  ถาอัตราผลตอบแทนที่ทําใหโครงการ  ทั้งสองใหผลตอบแทนเทากันอยูต่ํากวาอัตรา
ผลตอบแทนของการลงทุนใหม  ผูลงทุนควรจะพิจารณาเลือกวิธีประเมินผลโดยวิธีผลตอบแทน
ซื้อลด  แตถาอัตราผลตอบแทนที่คํานวณไดสูงกวาอัตราการลงทุนใหมใหเลือกตามวิธีมูลคา
ปจจุบันสุทธิ  สาเหตุที่เปนดังนี้ก็เพราะวา  ถาอัตราผลตอบแทนหรืออัตราสวนลดเทากับศูนย
มูลคาปจจุบันจะสูงที่สุด  ยิ่งอัตราสวนลดเพิ่มขึ้นเทาไรมูลคาปจจุบันจะต่ําลงเทานั้น  ดังน้ัน  ถา
อัตราผลตอบแทนที่ตองการเทากับอัตราผลตอบแทนของโครงการที่พิจารณาอยู มูลคาปจจุบัน
สุทธิจะเทากับศูนย  แตถาอัตราผลตอบแทนที่ตองการสูงกวาอัตราผลตอบแทนของโครงการที่
พิจารณาอยู  มูลคาปจจุบันสุทธิจะติดลบ  และตรงกันขามถาต่ํากวามูลคาปจจุบันสุทธิจะเปน
บวก 
 

ปญหาในการตัดสินใจโครงการลงทุน 
 วิธีการที่ใชในการประเมินผลเพื่อการตัดสนิใจลงทุนในโครงการมีหลายวิธี ซึ่งแตละ
วิธีมีขอจํากัดตามลักษณะของวิธีการนั้นๆ ซึ่งอาจมีปญหาเกิดขึ้น ดังนี้ 
 

 1. จากผลการวิเคราะหตามวิธีวิธีมูลคาปจจุบันสุทธิและอัตราผลตอบแทนภายใน  
       ผลการวิเคราะหตามวิธมูีลคาปจจุบันสุทธิ (net present value method : NPV) 
  และวธิีอัตราผลตอบแทนภายใน (internal rate of return method : IRR)ทําใหผลการตัดสินใจ
ไมไปในทางเดียวกันกลาวคือ การตัดสินใจจากการใชวธิี NPV ควรเลือกโครงการหนึ่ง แตถาใช 
IRR จะเลือกอีกโครงการหนึ่ง ผูบริหารควรเลือกโครงการใดในกรณทีี่ผลการวิเคราะหขัดแยงกัน 
ควรตัดสินใจจากผลการวเิคราะหตามวธิี NPV โดยมีเหตุผลสนับสนุน ดังนี้ 
  1.1  วิธี NPV ใชเกณฑคาของทุนขั้นต่ํา เปนผลตอบแทนขั้นต่ําที่ตองการจาก
การลงทุนเม่ือนําโครงการนี้มาลงทุนใหมเกณฑการตัดสินใจก็เทียบคาของทุนขั้นต่ําตามหลักเดิม 
สวนวิธี IRR การตัดสินใจลงทุนในโครงการครั้งแรกจะเทียบกับคาของทุนขั้นต่ํา เชน คาของทุน 
10% โดย IRR ของโครงการ A เทากับ 18% โครงการ B เทากับ 20% ทั้งสองโครงการให
ผลตอบแทนสูงกวาคาของทุน ดังน้ัน จึงยอมรับทั้งสองโครงการ  แตถานําโครงการ A  และ 
โครงการ B มาลงทุนใหม เกณฑการตัดสินจะเปลี่ยนเปนวา โครงการ A และ โครงการ B ตองมี
ผลตอบแทนอยางต่ํา 18% และ 20% ตามลําดับ เน่ืองจากเคยไดอัตรานี้มาแลว สรุปไดวา วิธี 
IRR การลงทุนใหมจะใชผลตอบแทนเดิมที่ เคยไดเปนเกณฑแทนคาของทุนขั้นต่ํา ซึ่ง
ผลตอบแทนของโครงการแตละโครงการที่ใชเปนเกณฑจะตางกันไป ขึ้นอยูกับ IRR เดิม ที่
คํานวณไดจะไมมีเกณฑเดียวกัน ซึ่งในความเปนจริงเกณฑการตัดสินใจโครงการตางๆของ
กิจการเดียวกัน ความเสี่ยงเดียวกัน ก็นาจะใชเกณฑเดียวกันในการตัดสินใจ 
 1.2   วิธี  IRR  ไมเปนไปตามหลักการเพ่ิมขึ้นของมูลคา กลาวคือ  เม่ือมี
โครงการดีๆ สองโครงมารวมกัน ควรจะไดผลตอบแทนเพิ่มขึ้นแตวิธี IRR ใหผลตรงกันขาม 
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เน่ืองจากมูลคารวมที่เพ่ิมขึ้นกลับดีนอยลง สมมติขอมูลกระแสเงินสด    และมูลคาปจจุบันและ
ผลตอบแทนภายในดังตัวอยางในตารางที่ 10.21 และ 10.22  
 

ตารางที ่10.21  ขอมูลกระแสเงินของโครงการ  
ป โครงการ A โครงการ B โครงการ C รวมโครงการ 
    

ปจจัย     
ดอกเบี้ย10% A+B B+C 

0 -1,000 -1,000 -1,000 1.000 -2,000 -2,000 
1 0 2,250 4,500 0.909 2,250 6,750 
2 5,500 0 0 0.826 5,500 0 

 

ตารางที่ 10.22    คา NPV  และIRR  ของโครงการ 
โครงการ NPV ที่ 10 % IRR % 

A 3,543.00 135.5 % 
B 1,045.30 125.8 % 
C 3,090.50 212.8 % 

A+B 6,635.50 212.8 % 
B+C 4,135.80 237.5 % 
จากตารางที่ 10.22  ตามวิธี NPV ของโครงการ  เรียงจากดีที่สุดจะเปนโครงการ  A 

โครงการ C และโครงการ  B  ซึ่งเม่ือนําโครงการ A มารวมกับ โครงการ B จะใหคามากวา B+C 
แตถาใชคา IRR เรียงลําดับ จะเปน โครงการ C  โครงการ A  และ โครงการ  B และถานํา
โครงการ C รวมกับ โครงการ A  จะใหคานอยกวา โครงการ B รวมกับ โครงการ C ซึ่งผลที่ได
จะเปนตรงกันขาม โดยโครงการ B รวมกับ C จะเพ่ิมคามากกวา   

ดังน้ัน  หากเปรียบเทียบระหวางวิธี NPV กับ IRR วิธี NPV  จึงนาเชื่อถือมากกวา 
เน่ืองจากเปนไปตามหลักการเพิ่มคา 

 
2.   ปญหาการเปรียบเทียบโครงการที่อายุไมเทากัน 

กรณีเปนโครงการที่มีวัตถุประสงคเหมือนกันตองเลือกโครงการที่ดีที่สุดเพียง 
โครงการเดียว ถาไมคํานึงถึงอายุของโครงการที่ไมเทากัน ผูวิเคราะหจะเลือกโครงการที่มี NPV 
มากกวา แตถาอายุของโครงการไมเทากันการตัดสินใจเลือกโครงการอาจผิดพลาดได ดังน้ัน ใน
กรณีที่อายุโครงการตางกัน แตวัตถุประสงคของโครงการเหมือนกัน ตองทําใหอายุของโครงการ
เทากันกอน ซึ่งวิธีที่ทําใหอายุของโครงการเทากันมี 2 วิธี 
  2.1  วิธีหาอายุโครงการรวมที่นอยที่สุด  เปนระยะเวลาที่สั้นที่สุดที่โครงการจะ
ลงทุนซ้ําจนทําใหทุกโครงการมีระยะเวลาเทากัน เชน โครงการ A จายลงทุน 60,000 บาท   
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จายลงทุน 75,000 บาท ตองการผลตอบแทนขั้นต่ํา 15% กระแสเงินสดที่ประมาณไวแตละ
โครงการมีดังนี้ 

ผลตอบแทน ป 
โครงการ A โครงการ B 

1 28,000 35,000 
2 33,000 30,000 
3 38,000 25,000 
4 - 20,000 
5 - 15,000 
6 - 10,000 

 โครงการ A มีอายุ 3 ป   โครงการ B อายุ 6 ป   และ โครงการ A มี  NPV  14,315 
และ โครงการ B  มี NPV 17,795  และถาโครงการทั้งสองนี้มีวัตถุประสงคเหมือนกันจึงตอง
โครงการที่ดีที่สุด โดยการตัดสินใจจาก NPV  ที่คํานวณขึ้นมาใหม ดังนี้ 
 

ตารางที่ 10.23   การคํานวณหาคา NPV 
ป ลงทุนครั้งแรก 

(1) 
ลงทุนครั้งสอง 

(2) 
รวมกระแสเงนิ 
(1)+(2) = (3) 

ปจจัย 
ดอกเบี้ย(4) 

มูลคาปจจุบัน 
(3) x (4) 

0 -60,000  -60,000 1.000 -60,000 
1 28,000  28,000 0.870 24,360 
2 33,000  33,000 0.756 24,948 
3 38,000 -60,000 -22,000 0.658 -14,476 
4  28,000 28,000 0.572 16,016 
5  33,000 33,000 0.497 16,401 
6  38,000 38,000 0.432 16,416 
    NPV = 23,665 

 
จากคํานวณ NPV เม่ือโครงการ A มีอายุ 6 ป  NPV = 23,665 ซึ่งเทียบกับโครง 

การ B ซึ่งคา NPV = 17,795  จึงเลือกโครงการ A  
 2.2  วิธีคํานวณหามูลคาปจจุบันสุทธิรายป  วิธีนี้จะทําไดสะดวกกวาวิธีแรก โดย

การนํามูลคาปจจุบันสุทธิของแตละโครงการมาทําใหเปนมูลคาปจจุบันสุทธิรายปที่เทากันทุกป 
ดังนั้น เม่ือมีคา NPV ที่เทากันรายปก็ไมจําเปนตองคํานึงวาอายุโครงการจะเปนกี่ป  เพราะป
เดียวก็เทียบไดวาโครงการใดใหผลตอบแทนสูงที่สุด  การคํานวณหามูลคาปจจุบันสูทธิรายป
ของแตละโครงการคํานวณได ดังนี้ 

 

ANPV   =    
     NPV 
PVIFA  ที่ I% n ป 
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ANPV   =   มูลคาปจจุบันสุทธิรายปของโครงการ 
 

NPV    =   มูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการ 

PVIFA  =  คาปจจัยดอกเบี้ยของมูลคาปจจุบันทีเ่ทากัน 

I =   อัตราผลตอบแทนขั้นต่ําหรือคาของทุน 

     N =    อายุโครงการ 

โครงการ A มีขอมูลดังนี้  
NPV    =   14,312 
PVIFA  =    2.283   (15% , 3  ตาราง D ภาคผนวก)   
 14,312 

 2.283 ANPV =   
 
  =    6,269 

 
โครงการ B มีขอมูลดังนี้  
NPV    =    17,795 
PVIFA  =    3.784   (15% , 6  ตาราง D ภาคผนวก)   
 

17,795 
 3.784 

ANPV =   
 

  =     4,703 
  จากการคํานวณ เลือกโครงการ A เพราะมีมูลคาปจจุบันสุทธิรายปของโครงการสูงกวา 
 

การเลือกโครงการลงทุน 
 ในการตัดสินใจที่จะเลือกโครงการจายลงทุนนั้นจะพบวาขึ้นอยูกับปจจัย 2 ประการ
คือ  ประเภทของโครงการ   จํานวนเงินทุนที่มีอยูอยางจํากัด  ประเภทของโครงการสามารถ
แบงยอยออกเปน  2 ประเภทใหญ ๆ คือ 
 
 1. โครงการเดีย่ว 
  โครงการเดี่ยว (mutually  exclusive projects) เปนโครงการจายลงทุนที่เลือก     
ไดเพียงหน่ึงโครงการ  เชน  กําลังพิจารณาซื้อเครื่องจักรลงบัญชีเครื่องหน่ึง    ซึ่งมีอยูหลาย
บริษัท ถาพิจารณาซื้อจากบริษัทใดแลว  ก็ไมจําเปนตองซื้อจากบริษัทอ่ืนอีก เปนตน 
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 2. โครงการอิสระตอกัน 
  โครงการอิสระตอกัน (conflating  project or independent project)  เปน
โครงการที่พิจารณาเปนอิสระตอกันกลาวคือเม่ือลงทุนโครงการหนึ่งแลวจะสามารถลงทุนใน
โครงการอื่นอีกก็ได  ทั้งน้ีขึ้นอยูกับผลตอบแทนที่ไดรบัและจํานวนเงินทุนที่มีอยู  เชน กิจการมี
ที่ดินแปลงหนึง่ซึ่งสามารถสรางเปนแหลงธุรกิจมีรานคา ตลาดสด โรงภาพยนตร สนามเทนนิส  
สระวายน้ํา เงินทุนที่จะจัดหามาไดวามีมากเพียงพอหรือไม  หากผลตอบแทนที่ไดคุมกับเงิน
ลงทุน  ทั้งนี้กําลังพิจารณาอยู 4 โครงการ  ดวยเงินทุนที่มีอยู  150,000  บาท จากการ
ประเมินผลของแตละโครงการดวยวธิตีาง ๆ  ที่ไดศึกษามาปรากฏผลดังตารางที่ 10.24 
 
ตารางที่  10.24  ผลการประเมินโครงการ 

วิธ ี โครงการ 1 โครงการ 2 โครงการ 3 โครงการ 4 
 เงินลงทุน 

วิธี PB 
วิธี NPV 
วิธี IRR 
วิธี PI 
วิธี ARR 

500,000 
5 ป 

-20,000 
12% 
0.87 
15% 

650,000 
4.5 ป 

0 
14% 
1.00 
14% 

800,000 
6.5 ป 
40,000 
15% 
1.00 
13% 

1,000,000 
7 ป 

50,000 
18% 
1.75 
12% 

 

               จากขอมูลขางตนนําคาที่ไดมาจัดลําดับโครงการจะไดดังตารางที่ 10.25 
 

ตารางที่  10.25  การจัดลําดับโครงการจากผลการประเมิน 
วิธ ี โครงการ 1 โครงการ 2 โครงการ 3 โครงการ 4 

 วิธี PB 
วิธี NPV 
วิธี IRR 
วิธี PI 
วิธี ARR 

2 
4 
4 
4 
1 

1 
3 
3 
3 
2 

3 
2 
2 
2 
3 

4 
1 
1 
1 
4 

  
 จากการจัดลําดับโครงการนั้น  มีขอสังเกตวาวิธีงวดเวลาคืนทุน (PB)  และวิธีอีตรา
ผลตอบแทนถัวเฉลี่ย (ARR)  เปนวิธีที่ไมเหมาะสมที่จะนํามาใชวิเคราะหการตัดสินใจจายลงทุน
เนื่องจากมีขอเสีย  หลายประการ  ดังน้ันการตัดสินใจลงทุนจะนําผลของวิธีมูลคาปจจุบันสุทธิ 
(NPV) วิธีดัชนี กําไร (PI)  และ วิธีอัตราผลตอบแทนที่แทจริง (IRR)  มาใชในการตัดสินใจ 
 ในกรณีที่เปนโครงการเดี่ยว  กิจการมีเงินทุนเพียงพอที่จะลงทุนในโครงการใดก็ได 
เชน นี้ผลจากการจัดลําดับโครงการ 
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 ตามวิธีมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV)  โครงการที่ใหผลตอบแทนสูงสุดคือ โครงการ 4 
(คา NPV = +50,000) 
 ตามวิธีอัตราผลตอบแทนที่แทจริง (IRR)  โครงการที่ใหผลตอบแทนสูงสุดคือ
โครงการ 4 (คา IRR = 18%) 
 ตามวธิีดัชนีการทํากําไร (PI)  โครงการทีใ่หผลตอบแทนสูงสุดคือ โครงการ 4 (คา PI 
= 1.75) 
 สําหรับโครงการประเภทโครงการเดี่ยว  หลักในการพิจารณาคือ  เงินลงทุนที่มีอยู
อยางจํากัด  คือกิจการมีเงินลงทุนอยู 1,500,000  บาท  ดังน้ันโครงการที่ดีที่สุดสําหรับตัวอยาง
ขางตนคือโครงการ 4  ซึ่งใชเงินลงทุนรวมเทากับ  1,000,000  บาท 
 จากที่กลาวมาขางตนทั้งหมด  พอจะสรุปไดวา การตัดสินใจลงทุนเปนโครงการที่
ตองใชเงินจํานวนมาก  และใหผลตอบแทนในระยะยาว  คาของเงินตามระยะเวลาจึงเปนปจจัย
ประการหนึ่งที่ตองนํามาพิจารณาประกอบการตัดสินใจ   
 

การจัดสรรเงินลงทุน 
 เม่ือทําการประเมินผลการลงทุนแลว  ผูลงทุนก็สามารถที่จะตัดสินใจไดวา  ควรจะ
ลงทุนในโครงการใด  การที่จะเลือกลงทุนในโครงการใดนั้น  ผูลงทุนอาจจะใชวิธีการประเมินผล
การลงทุนตามวิธีที่กลาวแลวขางตน  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมที่ผูลงทุนแตละคน ประสบ
ปญหาอยู  สภาพแวดลอมที่มีอิทธิพลตอการพิจารณาการลงทุนมีดังนี้ 
 1. ชนิดของทรัพยากรที่หายากที่ถูกนํามาใชในการลงทุน  เชน  การลงทุนยอม
ตองการเงินสด พ้ืนที่วางสําหรับสรางโรงงาน  เวลาของผูจัดการฝายขาย ฝายผลิต นักกฎหมาย  
เปนตน 
 2. จํานวนทรัพยากรแตละชนิดที่ตองการ เชน  การลงทุนในบางโครงการอาจ
ตองการพื้นที่ยานชุมชน  บางโครงการตองการพื้นที่ในบริเวณอุตสาหกรรม 
 3. ความเสี่ยงจากการลงทุน  การลงทุนบางอยางอาจจะใหผลตอบแทน ใน
ขณะเดียวกันความเสี่ยงของการสูญเสียหรือผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นสูงดวย เชน การลงทุน
บางอยางทําให กําไรสูง  ขณะที่เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ  เสี่ยงตอการรบกวนและสิ่งแวดลอม  
เชน  ทําใหเกิดมลพิษทางแมน้ําและอากาศ 

 4. ลักษณะของโครงการที่จะลงทุน   
 5. ความตองการผลตอบแทนในรูปของเงินสด  หรือความตองการสภาพคลองของ 

กิจการ 
 อยางไรก็ตามการที่ผูลงทุนจะพิจารณาการลงทุนในโครงการใดนั้นจะตองพิจารณา 

ถึงปจจัยหลัก  3 ประการดวยกันคือ 
 1.  งบประมาณรายจายลงทนุ 

  งบประมาณรายจายในการลงทุน หมายถึง  ปริมาณเงินสดที่ผูลงทุนสามารถ 
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หามาลงทุนได  ซึ่งโดยปกติแลวเงินสดที่จะลงทุนน้ีมักจะมีจํากัด  ทําใหไมสามารถลงทุนในทกุๆ 
โครงการที่ใหผลตอบแทนที่ตองการ ตวัอยางเชนถาหากวาผูลงทนุมีเงินลงทุนไมจํากัดก็จะเลือก
ลงทุนในโครงการลงทุนทุกๆ โครงการที่มีดัชนีกําไรมากกวาหนึ่ง แตมักจะไมเปนเชนน้ัน  
เพราะเงินลงทุนซ่ึงมีตนทนุของเงินทุนในอัตราหนึ่งมักจะมีจํากัด ดังนั้น ในการลงทุนจึงตอง
พิจารณาถึงปจจัยตอไปก็คอื ลักษณะของการลงทุน 
 
 2. ลักษณะของการลงทุน 
  ลักษณะของการลงทุน โครงการที่จะลงทุนโดยทั่วๆ ไปนั้นสามารถแบงออกเปน 
สองประเภท  คือ  การลงทุนที่เปนอิสระ (independent  investments)  และการลงทุนที่ไมเปน
อิสระ  หรือขึ้นอยูแกกัน (dependent  investments)  การที่ผูลงทุนตัดสินใจวาจะลงทุนใน
โครงการใดโครงการหนึ่งหรือไม  จะตองพิจารณาวาการลงทุนในโครงการแรกจะมีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกลงทุนในโครงการที่สองหรือไม เชน ถาจะลงทุนในโครงการที่สอง เม่ือโครงการ
แรกประสบความสําเร็จ  เชนน้ีจะเห็นวาโครงการที่สองขึ้นอยูกับโครงการแรกหรือเงินสดที่จะ
ลงทุนในโครงการที่สองไดมาจากโครงการแรก  แตถาการลงทุนในโครงการทั้งสองไมมีผลจาก
การลงทุนในอีกโครงการหนึ่งก็ถือวาโครงการทั้งสองเปนอิสระตอกัน ลักษณะการลงทุนมีดังนี้ 
  2.1 การลงทุนที่เปนอิสระ   โครงการที่เปนอิสระตอกันจะตองประกอบดวย
ลักษณะสําคัญ 2 ประการ คือ 
   2.1.1 การลงทุนในโครงการสองโครงการสามารถจะทําไดพรอมกัน  
ทั้งน้ีปจจัยของงบประมาณการลงทุนไมใชตัวกําหนดวาโครงการทั้งสองขึ้นอยูตอกันหรือไม  
หมายความวาการลงทุนในโครงการทั้งสองสามารถจะทําไดโดยไมขัดแยงกันโดยที่สาเหตุ    
แหงความขัดแยงไมใชเกิดจากการลงทุน  เชน  นาย  ก  สามารถลงทุนซ้ือพันธบัตรและที่ดินได
พรอมกัน  ถือวาโครงการซื้อพันธบัตรและซื้อที่ดินเปนอิสระตอกัน  ในกรณีที่ นาย ก  มีเงิน
จํากัด ฉะน้ันจึงเลือกซื้อไดอยางเดียว  คือพันธบัตรหรือที่ดิน  ดังนั้นโครงการทั้งสองไมขึ้นตอกัน 
   2.1.2 ผลตอบแทนที่ไดจากโครงการแรก  ไมใชปจจัยที่จะเปนเครื่อง
ตัดสินใจในการลงทุนในโครงการที่สอง  เชน  โครงการขยายโรงงานผลิตตูเย็น  จะทําตอเม่ือ
โครงการแรกคือการตั้งโรงงานใหผลตอบแทน  คือทํากําไรไดตามที่คาดไว  ถาการตั้งโรงงาน
ไมไดใหผลตอบแทนตามที่ตองการกิจการก็จะไมขยายโรงงาน  ดังน้ันโครงการขยายโรงงานจึง
เปนโครงการที่ขึ้นอยูกับโครงการตั้งโรงงาน  โครงการขยายโรงงานและโครงการตั้งโรงงาน    
จึงไมใชโครงการที่เปนอิสระตอกัน  แตถาหากวากิจการตั้งโรงงานขึ้นแลวและกําลังพิจารณา
สรางโกดังสินคา  โครงการสรางโกดังสินคาเปนโครงการที่ไมมีผลจากกําไรของการสรางโรงงาน  
เพราะวาไมวาการสรางโรงงานจะใหผลกําไรหรือขาดทุนกิจการก็ตองมีโกดังสินคา 
  2.2 การลงทุนในโครงการที่ขึ้นตอกัน  โครงการที่มีลักษณะขึ้นตอกันก็จะมี
ลักษณะตรงกันขามกับการลงทุนในโครงการที่เปนอิสระตอกัน ลักษณะสําคัญของโครงการที่ขึ้น
ตอกันสามารถแยกออกไดตามลักษณะของผลที่เกิดจากการลงทุนได 2 ลักษณะคือ 
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   2.2.1 ประเภทของการลงทุนแยกตามผลไดจากการลงทุนคือ 
    1)  โครงการที่ทดแทนกัน (substitutes  project) หมายถึงวาถา
หากวามีโครงการสองโครงการใหเลือก  ถาเลือกโครงการหนึ่งก็จะตองปฏิเสธโครงการหนึ่ง เชน 
นาย ก  ตองการลงทุนจัดหาที่อยูอาศัย  เขาอาจตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรร  หรือซ้ือตึกแถว  
จะเห็นวาโครงการทั้งสองเปนโครงการที่ทดแทนกัน คือถานาย ก  ซื้อบานจัดสรรก็จะไมซื้อ   
ตึกแถว   
     2)  โครงการที่ประกอบกัน (complement project) หมายถึง  
โครงการที่ตัดสินใจลงทุนนั้นจะสงเสริมใหโครงการแรกใหไดผลดีขึ้น  เชน เม่ือนาย ก  เลือกซื้อ 
บานแลว  นาย ก อาจตัดสินใจติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  ถาหากวาติดตั้งเครื่องปรับอากาศแลวก็
จะทําใหนาย ก อยูไดอยางสบายขึ้น  ถือวาโครงการซื้อเครื่องปรับอากาศเปนโครงการประกอบ
โครงการซื้อบาน 
   2.2.2 ประเภทของการลงทุนแยกตามลําดับของการลงทุน 

   1)  โครงการที่รวมกันไมได (mutually  exclusive  project)   
หมายถึง  ลักษณะของการลงทุน  ถาลงทุนในโครงการหนึ่งแลวจะลงทุนในอีกโครงการหนึ่ง
ไมได เพราะถาลงทุนแลวอาจมีผลทําใหผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการแรกหมดไปอยาง
สิ้นเชิง เชน  ถากิจการลงทุนผลิตสบูซักผา  ตอมาถากิจการลงทุนใหมโดยผลิตสบูเปนผงหรือ
ผงซักฟอก  ทําใหผูบริโภคซื้อผงซักฟอกแทนสบูถือวาโครงการผลิตผงซักฟอกและโครงการ
ผลิตสบูเปนโครงการรวมกันไมได 
      2)  โครงการที่ตองทําหลงัโครงการอื่น (prerequisite of the 
second project) หมายถึง โครงการที่จะเริ่มตนลงทนุไดตอเม่ือโครงการแรกสําเร็จลงแลว เชน  
นาย ก จะปลูกบานไดกต็อเม่ือ นาย ก ตองเร่ิมทําโครงการซื้อที่ดินเสียกอน เม่ือซ้ือที่ดิน
เรียบรอยแลวถึงจะทําโครงการปลูกบานได  เปนตน 
   

 สมมติวากิจการมีเงินทุนจํากัดเพียง 750,000 บาท  จะเลือกลงทุนในโครงการตาง ๆ    
6 โครงการดังตารางที่ 10.26 
 

ตารางที่  10.26 การลงทุนในโครงการ 
โครงการ เงินลงทุน ดัชนีกําไร มูลคาปจจุบันสุทธ ิ
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ง 
จ 
ฉ 

250,000 
350,000 
200,000 
100,000 
80,000 

300,000 
1,280,000 

 
 
 
 
 
 

 

120% 
125% 
130% 
105% 
20% 

150% 
 

 
 
 
 
 
 

 

50,000 
87,500 
60,000 
5,000 

(64,000) 
150,000 
288,500 
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 กรณีที่ 1  จากเงินลงทุนที่จํากัด  กิจการก็ไมสามารถเลือกลงทุนในโครงการทั้งหมด    
ทุกโครงการที่ใหดัชนีกําไรเกินกวา 100 % ดังน้ันจึงตองเลือกลงทุนจากโครงการตางๆ  โดย
เรียงลําดับจากโครงการที่ใหดัชนีกําไรสูงสุด  จนกระทั่งเงินลงทุนหมด  ดังตารางที่  10.27 
 
ตารางที่  10.27  การเลือกโครงการลงทนุ 

โครงการ เงินลงทุน ดัชนีกําไร มูลคาปจจุบันสุทธ ิ
ฉ 
ค 
ก 
รวม 

300,000 
200,000 
250,000 
750,000 

 
 
 

 

150% 
130% 
120% 
130% 

 
 
 

 

150,000 
60,000 
50,000 

260,000 

 
 
 

 
 
 จากการตัดสินใจเลือกลงทุน จะเห็นวาเม่ือกิจการเลือกลงทุนในโครงการ ค แลวควร
จะมาลงทุนในโครงการ  ข  แตเน่ืองจากวาถาลงทุนในโครงการ ข  แลวตองใชงบประมาณลงทุน
ที่ 650,000  บาท  ซึ่งเกินกวางบประมาณที่มีอยู  จึงตองตัดโครงการ  ข  ออกแลวมาเลือก
ลงทุนในโครงการ  ก  ซึ่งใหดัชนีกําไรในลําดับถัดลงมาคือ  120 % และเม่ือลงทุนเชนนี้แลว
กิจการ  ก็ไมอาจเลือกลงทุนในโครงการอื่นตอไปได  แมวาดัชนีกําไรจะเกิน 100 % 
 กรณีที่ 2 ถาสมมติวาโครงการทั้ง 6 โครงการนี้ มีบางโครงการที่เปนโครงการทีข่ึ้น
ตอกันดังนี้ 
 โครงการ ข  และโครงการ ฉ   เปนโครงการที่รวมกันไมได 
 โครงการ ฉ  และโครงการ จ  เปนโครงการที่ตองทําประกอบกัน 

 และโครงการ  ค  เปนโครงการที่ตองทําหลังจากทําโครงการ  ก   
 แลวคํานวณหาผลตอบแทนของโครงการ  จ  และ  ฉ  ดังตารางที่  10.28 
 
ตารางที่  10.28  มูลคาปจจุบันสุทธขิองโครงการ 

โครงการ เงินลงทุน ดัชนีกําไร มูลคาปจจุบันสุทธ ิ
ฉ 
จ 

รวม จ + ฉ 

300,000 
80,000 

380,000 

 
 

 

150% 
20% 

122% 
 

 
 
 

 

150,000 
(64,000) 
86,000 

 
 

 

 
 
 

 เม่ือพิจารณาโครงการ จ  และโครงการ  ฉ  แลว  จะเห็นไดวาผลตอบแทนรวมกนัคือ  
ดัชนีกําไร  122%  ซึ่งเม่ือเทียบกบัโครงการ  ข  ซึ่งเปนโครงการรวมกันไมไดกับโครงการ ฉ  
ดังนั้น  กิจการตองเลือกระหวางการลงทนุในโครงการ ข  หรือโครงการ  จ และ  ฉ  ซึ่งจะเห็นวา
กิจการควรจะลงทุนในโครงการ  ข  เพราะผลตอบแทนคือดัชนีกําไรเปน 125%  เม่ือเปนดังนั้น
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แลวจะเห็นวาโครงการที่มีดัชนีกําไรสูงกวาโครงการ  ข  ยังมีอีกคือ  โครงการ  ค  แตอยางไรก็ดี
กิจการจะลงทนุในโครงการ ค  ยังไมไดถายังไมลงทุนในโครงการ  ก  ดังนั้นกิจการตองตัดสินใจ
ลงทุนในโครงการ  ก  ค  และ ข  ซึ่งตองใชงบประมาณเงินลงทุนถงึ  800,00  บาท  ซึ่งเกินกวา
งบประมาณ  ฉะนั้นกิจการก็ตองพิจารณาวากิจการควรจะลงทุนในโครงการ ข  หรือโครงการ ก  
และ ค การคํานวณหาผลตอบแทนรวมกันของโครงการ  ก  และ  ค  ดังตารางที่  10.29 
 

ตารางที่  10.29   ผลตอบแทนรวมกันของโครงการ 
 

โครงการ เงินลงทุน ดัชนีกําไร มูลคาปจจุบันสุทธ ิ
ก 
ค 

รวม ก+ค 

250,000 
200,000 
450,000 

120% 
130% 
124% 

50,000 
60,000 
110,000 

 เม่ือผลตอบแทนในโครงการ ก  และ  ค  เทากับ  124 %  ซึ่งต่ํากวาโครงการ  ข   
จึงควรเลือกโครงการ  ข  ดังนั้นผลการลงทุนควรเปนดังตารางที่  10.30 
ตารางที่  10.30  ลําดับของโครงการลงทุน 

โครงการ เงินลงทุน ดัชนีกําไร มูลคาปจจุบันสุทธ ิ
ข 
ก 
ง 

รวม 

350,000 
250,000 
100,000 
700,000 

125 % 
120 % 
105 % 
120 % 

87,500 
50,000 
 5,000 

142,500 

 

 
 จากการจัดสรรเงินลงทุนจะเห็นวาในกรณีที่กิจการมีงบประมาณเงินลงทุนจํากัดเพียง  
750,000 บาท หากวาโครงการทุกโครงการเปนอิสระตอกัน  กิจการสามารถลงทุนในโครงการ
ตางๆ  รวม  750,000  บาท และไดผลตอบแทนจากการลงทุน  260,000  บาท  หรืออัตรา
ผลตอบแทน  30% ของเงินลงทุน ดังตารางที่  10.25  แตถาหากวาโครงการตาง ๆ ขึ้นแกกัน
ทําใหการลงทุนถูกจํากัดลง  ผลตอบแทนจากการลงทุนจะลดลงมาเหลือเพียง  20%  เทานั้น 
 
 3. ขนาดของเงนิสดที่ใชลงทุน 

  ขนาดของเงินสดที่ใชลงทุนเม่ือเริ่มโครงการ  ผลตอบแทนจากการลงทุนหรือ
กําไรที่ไดรับจากการลงทุนน้ัน มักจะมีมากขึ้นหากวาเงินสดที่ใชลงทุนแตเร่ิมแรกมีปริมาณสูงขึ้น  
เชน  การลงทุนในโครงการหนึ่งโดยที่ผูลงทุนมีทุนจํากัด  500,000  บาท และมีโครงการที่
พิจารณาวาสมควรจะลงทุนได  5  โครงการ  ดังตารางที่  10.31 
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ตารางที่  10.31  งบประมาณการลงทุน 

โครงการ เงินลงทุน ดัชนีกําไร มูลคาปจจุบันสุทธ ิ
1 
2 
3 
4 
5 

 
 
 
 

 

150,000 
100,000 
150,000 
200,000 
50,000 

650,000 

 
 
 
 
 
 

150% 
130% 
125% 
120% 
110% 

 
 
 
 

 

75,000 
30,000 
37,500 
40,000 
5,000 

187,500 

 
 
 
 
 

 
 

 

  เม่ืองบประมาณการลงทุนมีเพียง  500,000 บาท    ผูลงทุนอาจพิจารณาเลือก
ลงทุนในโครงการ 1,2,3 และ 5  ซึ่งจะใชเงินลงทุนเพียง  450,000 บาท  ไดผลตอบแทนสุทธิ 
147,500 บาท ทั้งนี้จะเห็นไดวาการลงทุนน้ีผูลงทุนใชเงินงบประมาณไมหมดเหลืออีก 50,000 บาท   
ไมไดลงทุน ดังนั้นหากผูลงทุนจะจัดสรรเงินลงทุนใหมโดยยอมเสียสละโครงการที่ ให
ผลตอบแทนสูงบางโครงการแลวใชเงินงบประมาณการลงทุนใหหมดโดยเลือกโครงการที่มี
ผลตอบแทนต่ํากวาแตตองการเงินลงทุนครั้งแรกสูงกวาเพื่อจะไดมีโอกาสใชงบประมาณใหเต็มที่  
ดังขอมูลขางตนผูลงทุนอาจตัดสินใจเลือกโครงการ  1,3  และ 4  ซึ่งจะเห็นวากิจการมีโอกาสใช
เงินงบประมาณไดจนครบ  500,000  บาท  และไดผลตอบแทนจากการลงทุน  152,500  บาท 
ฉะนั้นจึงเห็นไดวาการจัดสรรเงินลงทุนใหไดอัตราผลตอบแทนสูงน้ัน  ในบางครั้งอาจทําให  ผู
ลงทุนตองเสียสละโครงการลงทุนบางโครงการที่ใหผลตอบแทนสูง  แตตองการเงินลงทุนต่ําทํา
ใหผูลงทุนไมมีโอกาสไดใชเงินลงทุนไดเต็มที่  มาเลือกโครงการที่ใหผลตอบแทนต่ํากวา  หรือ
โครงการยอย ๆ  หลายโครงการรวมกัน  ซึ่งทําใหกิจการมีโอกาสใชเงินลงทุนไดเต็มที่  และ
ผลตอบแทนการลงทุนเพิ่มขึ้น 
  โดยปกติแลวหลักสําคัญของการจัดการจะประกอบดวย  การวางแผนการปฏิบัติ  
ขั้นดําเนินงานและการควบคุม  การลงทุนในโครงการหนึ่งโครงการใดจะมีการจัดการเชนเดียวกัน
กลาวคือ  เม่ือมีการตัดสินใจลงทุนหลังจากที่ไดวางแผนการดีแลว   ก็จําเปนตองมีการควบคุม
ใหผลการลงทุนเปนไปตามเปาหมายการควบคุมรายจายลงทุนนี้อาจจะแบงไดเปน 2 ขั้นตอน
ดวยกันคือ 
  3.1 ควบคุมและตรวจสอบการลงทุนในระหวางการลงทุน   เม่ือโครงการที่จะ
ลงทุนไดรับการอนุมัติแลว  วิธีการลงทุนและขบวนการตางๆ  ที่จะลงทุนจะตองถูกกําหนดขึ้นใน
ลักษณะที่สามารถตรวจสอบไดทุกขณะ  การควบคุมและตรวจสอบนี้จะตอง  ครอบคลุมถึง
คาใชจาย  เวลาคุณภาพ  และปริมาณ  ในโครงการนั้น ๆ  ตั้งแตจุดเริ่มตนโครงการจนกระทั่ง
การลงทุนน้ันสิ้นสุดลง  หนาที่ในการควบคุมน้ีจะตองระบุตัวบุคคลผูรับผิดชอบลงไปอยางชดัเจน
และแนนอน  พรอมทั้ง   ใหบุคคลรับทราบถึงอํานาจหนาที่   ตลอดจนความสัมพันธที่จะตองมี
ไปถึงบุคคลภายนอกผูเกี่ยวของดวย 
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  เม่ือทําการตรวจสอบผลของการลงทุนแลว  ควรจะรายงานผลงานนัน้ตอบุคคลที่
มีหนาที่รับผิดชอบในระดบัสูงขึ้นไป  ใหทันตอเวลา  และเหตุการณ  เพ่ือที่จะไดจัดการแกไขได
ทันทวงทีเมื่อเกิดความเสียหายขึ้น 
  3.2  การติดตามผลของการลงทุน  ซึ่งหมายถึงการตรวจสอบผลของการลงทุน
หลังจากที่การลงทุนนั้นไดสิ้นสุดลง  โดยนําเอาผลจากการลงทุนเปรียบเทียบกับแผนการที่ได
กําหนดไวกอนการลงทุน  การติดตามผลที่จะทําใหทราบถึงผลตางที่เกิดจากผลการลงทุนและ
แผนการที่กําหนดไว  ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนในการวางแผน   และตัดสินใจสําหรับการพิจารณาและ
วางแผนโครงการตาง ๆ  ที่จะมีขึ้นในอนาคต  ซึ่งจะเห็นไดวางานติดตามผลเปนสิ่งที่ควรทําและ
จะใหประโยชนแกกิจการอยางมาก  เพราะจะเปนเครื่องชี้ใหเห็นถึงความบกพรองตาง ๆ  ที่
อาจจะมีขึ้นจากการวางแผนเพื่อจะไดใชเปนแนวทางในการวางแผนในอนาคต  แตอยางไรก็ดี
ในทางปฏิบัติมักจะขาดการติดตามผล  ทั้งน้ีมักจะเนื่องมาจากฝายบริหารไมยอมเพ่ิมตนทุนใน
การดําเนินงาน  เกิดความลําบากในการประเมินผลในโครงการที่ทําไป  ซึ่งมักจะสืบเน่ืองมาจาก
ระบบบัญชีที่ไมอาจเก็บขอมูลเกี่ยวกับการลงทุนไดเพียงพอที่จะวิเคราะห  ขาดพนักงานที่มี  
คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการทํางานในหนาที่นี้  ดังน้ัน จึงไมคอยจะมีการติดตามผลทั้ง ๆ ที่เห็น
ความสําคัญ 
  การติดตามผลที่จัดใหมีขึ้นน้ัน  ควรจะจัดใหมีกลุมคนที่ทําหนาที่รับผิดชอบ  
โดยตรงและเปนกลุมคนที่ตั้งขึ้นอยางเปนทางการ  เพื่อใหการทํางานเปนอิสระมีประสิทธิภาพ
และผลที่ไดจากการติดตามผลไมควรเก็บไว  แตควรนํามาใชใหเกิดประโยชน 
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สรุป 
 
 การลงทุนเพ่ือใหไดผลตอบแทนตามที่ตองการเปนเรื่องที่ผูบริหารจะตองเผชิญ  ซึ่ง
การลงทุนจะมี 3  ประเภท  คือ  การลงทุนเพ่ือการทดแทน  การลงทุนเพ่ือขยายกิจการและการ
ลงทุนเพื่อปรับปรุง  และเนื่องจากการลงทุนเปนการใชเงินจํานวนมาก  จึงตองมีการวางแผน           
อยางรอบคอบ  ซึ่งจะตองพิจารณาถึงปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  ปจจัยที่กลาวประกอบดวย   
 1. จํานวนเงินลงทุนและการจัดหา   
 2.  ตนทุนของเงินลงทุน   
 3.  คาของเงินลงทุน   
 4.  ระยะเวลาของเงินลงทุน   
 5.  คาเสื่อมราคาของสินทรัพย   
 6.  ผลจากภาษีเงินได   
 7.  อัตราผลตอบแทนที่ตองการ   
 ซึ่งการที่จะพิจารณาวาจะลงทุนหรือไม  จะพิจารณาจากตนทุนของเงินลงทุน  อัตรา
ผลตอบแทนของเงินลงทุนในปจจุบันและอัตราผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับ 
 การตัดสินใจลงทุน  จะตองมีการประเมินผลของการลงทุนเพื่อเลือกโครงการเปนการ
เปรียบเทียบระหวางตนทุนและผลไดของโครงการ     โดยการประเมินคาของการลงทุนใน     
โครงการตาง ๆ  มีวิธีการเลือกหลายวิธีโดย      
 การวิเคราะหโครงการลงทุนเปนการวิเคราะหเพ่ือการตัดสินใจของฝายบริหาร  โดย
การตัดสินใจเลือกโครงการจายลงทุนที่เปนไปได  แลวประเมินผลตอบแทนที่ไดรับจากการ    
ลงทุน (cash  inflow)  และเงินจายลงทุน (cash  outflow)  จากโครงการแตละโครงการ  จากนั้น 
จะใชเทคนิค    เขาชวยในการวิเคราะห  ซึ่งอาจทําไดหลายวิธีเชนวิธีจายคืนทุน (PB)  วิธีมูลคา
ปจจุบันสุทธิ (NPV) วิธีอัตราผลตอบแทนที่แทจริง (IRR)  วิธีดัชนีกําไร (PI)  และวิธีอัตรา     
ผลตอบแทนถัวเฉลี่ย (ARR) ซึ่งแตละวิธีจะมีขอดี ขอเสีย และความเหมาะสมที่แตกตางกัน  
อยางไรก็ตามในการวิเคราะหโครงการจายลงทุน  ควรจะคํานึงถึงคาของเงินตามกาลเวลา (time 
value of money)  ซึ่งจะมีผลตอการวิเคราะหโครงการดวย 
 


	บทที่ 10
	การวิเคราะห์โครงการลงทุน

	 การตัดสินใจลงทุนเป็นปัญหาสำคัญและยุ่งยากมากสำหรับผู้บริหาร เนื่องจากเป็นการตัดสินใจลงทุนด้วยเงินจำนวนมาก  และมีผลต่อการดำเนินงานของธุรกิจนั้นๆติดต่อกันเป็นเวลานาน   ซึ่งส่งผลต่อการเจริญเติบโตของธุรกิจในอนาคต  การตั้งโรงงานใหม่  การเปลี่ยนเครื่องจักร  การทำสัญญาเช่าสินทรัพย์ถาวรระยะยาว  และการนำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกตลาด เป็นการลงทุนที่ต้องใช้เงินจำนวนมาก เมื่อมีการตัดสินใจไปแล้วก็ยากที่จะยกเลิกโดยไม่ให้เกิดผลกระทบแก่ธุรกิจ นอกจากนี้ การตัดสินใจลงทุนจะทำให้เกิดทั้งความเสี่ยงและผลตอบแทน  จึงต้องมีความระมัดระวัง  ผู้บริหารต้องมีการวางแผน  วิเคราะห์เพื่อเลือกที่จะลงทุนในโครงการที่ดีที่สุด  เนื่องจากการลงทุนมีหลายประเภท
	ประเภทของการลงทุน
	การวางแผนเกี่ยวกับการลงทุน
	 3. ค่าของเงินลงทุน
	 4. ระยะเวลาของการลงทุน
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