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วตัถุประสงค์

 เพื่อท ำควำมเขำ้ใจบทบำทของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรตดัสินใจเก่ียวกบั 
งบลงทุน

 ค ำนวณ แปลผล และประเมินระยะเวลำคืนทุน
 ค ำนวณ แปลผล และประเมินมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิ
 ค ำนวณ แปลผล และประเมินอตัรำผลตอบแทนของโครงกำร
 เปรียบเทียบเกณฑมู์ลค่ำปัจจุบนัสุทธิกบัเกณฑอ์ตัรำผลตอบแทนของ

โครงกำร 
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การตดัสินใจทีเ่กีย่วกบัการลงทุนระยะยาว (งบลงทุน)

 ตัวอย่างของการตัดสินใจ ได้แก่
 บริษทัควรจะขำยสินคำ้อะไร
 บริษทัควรจะด ำเนินธุรกิจในตลำดใด
 บริษทัควรจะออกผลิตภณัฑใ์หม่หรือไม่

 บทบาทของผู้จดัการ
 บ่งช้ีและลงทุนในผลิตภณัฑห์รือธุรกิจท่ีจะท ำใหผู้ถื้อหุน้ไดป้ระโยชน์สูงสุด
 พยำยำมเรียนรู้วำ่ผลิตภณัฑใ์ดจะก่อใหเ้กิดกำรประสบควำมส ำเร็จและ

ผลิตภณัฑใ์ดไม่ประสบผลส ำเร็จ
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวเิคราะห์โครงการลงทุน
1. มูลค่ำปัจจุบนัสุทธิ (The Net Present Value Criterion)

2. เกณฑร์ะยะเวลำคืนทุน (The Payback Rule Criterion)

3. อตัรำผลตอบแทนทำงบญัชี (Accounting Rate of Return)

4. อตัรำผลตอบแทนลดค่ำ (The Internal Rate of Return)

5. ดชันีกำรท ำก ำไร (Profitability Index Criterion)
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คุณสมบัตทิีด่ขีองเคร่ืองมือ

เคร่ืองมือท่ีดีในกำรเลือกโครงกำรลงทุนระยะยำวท่ีตอบสนองต่อเป้ำหมำย
ขององคก์รในกำรเพ่ิมควำมมัง่คัง่ใหก้บัผูถื้อหุน้นั้น ควรจะ
 พิจำรณำมูลค่ำของเงินตำมเวลำ
 พิจำรณำควำมเส่ียงและอตัรำผลตอบแทน
 พิจำรณำแนวคิดของกำรประเมินค่ำ
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มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 
(The Net Present Value Criterion)

 หลกัพืน้ฐาน มูลค่ำปัจจุบนัสุทธิ (The net present value: NPV)
นั้นคือ ส่วนแตกต่ำงระหวำ่ง มูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดรับสุทธิกบัมูลค่ำ
ปัจจุบนัของกระแสเงินสดจ่ำยลงทุนสุทธิ ซ่ึงเรำเรียกโดยยอ่วำ่ มูลค่ำปัจจุบนัสุทธิ 

 โดยท่ี cost = เงินลงทุนคร้ังแรก
CFt = กระแสเงินสดสุทธิในปีท่ี t

r = ตน้ทุนของเงินทุนของโครงกำร ซ่ึงจะใชเ้ป็นอตัรำคิดลดค่ำ
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มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 
(The Net Present Value Criterion) (ต่อ)

 มูลค่ำปัจจุบนัสุทธิ = - ค่ำใชจ่้ำยลงทุน + มูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงิน 
สดในอนำคตตลอดอำยขุองโครงกำร

 NPV เป็นตวัช้ีวดัวำ่กำรตดัสินใจลงทุนในโครงกำรหน่ึงๆ นั้นจะก่อใหเ้กิด
มูลค่ำตลำดเพิ่มข้ึนหรือลดลงกบับริษทั โดยท่ี r นั้นจะสะทอ้นถึงควำมเส่ียงของ
กระแสเงินสดในอนำคต

 การหามูลค่าตลาดของการลงทุน

ใชก้ำรค ำนวณหำมูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดในอนำคต
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มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 
(The Net Present Value Criterion)

หลกัในการตัดสินใจ (Net Present Value Rule)
- ควรจะลงทุนในโครงกำรท่ีมีค่ำ NPV มำกกวำ่ 0 เพรำะจะ  
ก่อใหเ้กิดมูลค่ำเพ่ิมกบับริษทั 

- ไม่ควรจะลงทุนในโครงกำรท่ีมีค่ำ NPV นอ้ยกวำ่ 0
- ถำ้สองโครงกำรต่ำงมี NPV เป็นบวกทั้งคู่ และเป็นโครงกำรท่ี
ทดแทนกนัได ้ (mutually exclusive) ควรจะเลือก  
โครงกำรท่ี NPV เป็นบวกมำกกวำ่
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ตัวอย่างที่ 8.1  การใช้ NPV

 ฝ่ำยกำรตลำดของบริษทัคุณก ำลงัพิจำรณำวำ่ควรจะลงทุนในผลิตภณัฑใ์หม่ 
บริษทัไดค้ำดกำรณ์วำ่ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งในกำรแนะน ำผลิตภณัฑใ์หม่และกระแส
เงินสดรับสุทธิตลอดระยะเวลำ 4 ปี จะเป็นดงัแสดงในตำรำงขำ้งล่ำง สมมติวำ่
อตัรำคิดลดค่ำ (discount rate) ส ำหรับกระแสเงินสดเท่ำกบั 20% ต่อปี 
บริษทัควรจะลงทุนในผลิตภณัฑใ์หม่น้ีดีหรือไม่  
ต้นทุน:  (ล้านบาท)
 ค่ำโฆษณำ 100.00

 ตน้ทุนกำรผลิตและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง   800.00

 อ่ืน ๆ 100.00

รวมต้นทุน                                                 1,000.00
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ตัวอย่างที่ 8.1  การใช้ NPV (ต่อ)
ปี กระแสเงินสด ปัจจัยดอกเบีย้

(PVIFr,t)

มูลค่าปัจจุบัน

PV (Cash Flowt)

0 (1,000) 1.0000 (1,000)

1 500 0.8333 416.65

2 220 0.6944 152.77

3 225 0.5787 130.21

4 210 0.4823 101.28

NPV = - 199.09
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เกณฑ์ระยะเวลาคืนทุน (The Payback Rule)

 ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period): หมำยถึงระยะเวลำท่ี
กระแสเงินสดรับสุทธิจำกโครงกำรชดเชย (เท่ำกบัหรือมำกกวำ่) 
กระแสเงินสดจ่ำยลงทุนสุทธิตอนเร่ิมโครงกำรพอดี

 เกณฑ์ในการตัดสินใจ (The Payback Rule): ยอมรับกำร
ลงทุนถำ้ระยะเวลำคืนทุนท่ีค ำนวณไดน้อ้ยกวำ่หรือเท่ำกบัระยะเวลำคืน
ทุนท่ีก ำหนดไว ้(cut off point) โดยฝ่ำยบริหำร
 ปัจจยัท่ีน ำมำพิจำรณำก ำหนดระยะเวลำคืนทุนท่ีตอ้งกำร เช่น ประเภทของ

โครงกำร ควำมเส่ียงท่ีประเมิน และควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งระยะเวลำคืนทุน
กบัมูลค่ำหุน้
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ตัวอย่าง 8.2 - ระยะเวลาคืนทุน
 ตัวอย่างที่ 8.2: จำกตวัอยำ่งท่ีแลว้ 

ตน้ทุนเบ้ืองตน้ 1,000 ลำ้นบำท
สมมติวำ่โครงกำรจะถูกยอมรับถำ้มี
ระยะเวลำคืนทุนภำยใน 3 ปี ถำ้
อตัรำคิดลดค่ำเท่ำกบั 20%  จงใช้
เกณฑร์ะยะเวลำคืนทุน พิจำรณำวำ่
โครงกำรน้ีควรจะลงทุนหรือไม่?

 ค าตอบ....ระยะเวลำคืนทุนท่ีค ำนวณ
ไดเ้ท่ำกบั.......ปี ซ่ึงมำกกวำ่
ระยะเวลำคืนทุนท่ีตอ้งกำร 3 ปี
ดงันั้นจึงไม่ควรลงทุน

ปี กระแสเงินสด กระแสเงินสด
สะสม

1 500 500

2 220 720

3 225 945

4 210 1,155
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ตัวอย่าง 8.3 - ระยะเวลาคืนทุน
 ตัวอย่างที่ 8.3:โครงกำรลงทุนหน่ึงคำดวำ่

จะมีกระแสเงินสดรับและจ่ำยดงัในตำรำง 
ตน้ทุนเบ้ืองตน้เท่ำกบั 500 บำท ระยะเวลำ
คืนทุนของโครงกำรลงทุนน้ีเท่ำกบัเท่ำใด 
สมมติวำ่โครงกำรจะถูกยอมรับถำ้มี
ระยะเวลำคืนทุนภำยใน 2 ปี ควรลงทุน
หรือไม่?

 ค าตอบ....ระยะเวลำคืนทุนท่ีค ำนวณได้
เท่ำกบั.......ปี ซ่ึงมำกกวำ่ระยะเวลำคืนทุน
ท่ีตอ้งกำร 3 ปี ดงันั้นจึงไม่ควรลงทุน

ปี กระแสเงินสด กระแสเงินสด
สะสม

1 150 150

2 200 350

3 500 850
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วเิคราะห์เกณฑ์ระยะเวลาคืนทุน
 พิจำรณำขอ้มูลในตำรำง ถำ้ทั้งสอง

โครงกำรมีค่ำใชจ่้ำยลงทุนเท่ำกบั 
500 บำท และระยะเวลำคืนทุนท่ี
ตอ้งกำรเท่ำกบั 2 ปี จงค ำนวณ
ระยะเวลำคืนทุน และพิจำรณำวำ่
ควรจะลงทุนในโครงกำรใด

ปี โครงการ

ส้ัน

โครงการ

ยาว

1 400 200

2 150 200

3 0 200

4 0 200
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วเิคราะห์เกณฑ์ระยะเวลาคืนทุน (ต่อ)
 คุณจะเลือกโครงกำรใดถำ้ใชเ้กณฑร์ะยะเวลำคืนทุน? ท ำไม?

ระยะเวลำคืนทุนของยำวเท่ำกบั 
ระยะเวลำคืนทุนของสั้นเท่ำกบั

 สมมติวำ่อตัรำส่วนลดค่ำท่ีเหมำะสมเท่ำกบั 20% จงค ำนวณมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิ (NPV) ของ
โครงกำรยำว และ โครงกำรสั้น คุณจะเลือกโครงกำรใดถำ้ใชเ้กณฑมู์ลค่ำปัจจุบนัสุทธิ 

NPV(สั้น)   = 
NPV(ยำว)    =

จะเห็นวำ่โครงกำร                               มีมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิมำกกวำ่



16

ข้อดแีละข้อเสียของเกณฑ์ระยะเวลาคืนทุน
 ข้อดี

 เขำ้ใจไดง่้ำย ท ำใหเ้รำทรำบวำ่เม่ือลงทุนไปแลว้ จะคืนทุนเม่ือใด 

 เอนเอียงไปทำงสภำพคล่อง (liquidity) 
 โครงกำรท่ีคืนทุนเร็วจะมีสภำพคล่องสูงกวำ่โครงกำรท่ีคืนทุนชำ้

 ผูจ้ดักำรสำมำรถประเมินหรือค ำนวณไดโ้ดยเร็ว โดยกำรบวกกระแสเงินสด
ในอนำคต
 บริษทัขนำดใหญ่นิยมใชใ้นกำรประเมินโครงกำรขนำดเลก็ และบริษทัขนำดเลก็

นิยมใชใ้นกำรประเมินโครงกำรทัว่ไป

 สำมำรถบอกถึงควำมเส่ียงของโครงกำรไดใ้นเบ้ืองตน้ โดยโครงกำรท่ีคืนทุน
ไดเ้ร็วกวำ่ จะมีควำมเส่ียงนอ้ยกวำ่ นัน่เอง

 ใชก้ระแสเงินสด ไม่ใช่ก ำไรทำงบญัชี
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ข้อดแีละข้อเสียของเกณฑ์ระยะเวลาคืนทุน
 ข้อเสีย

 ไม่ค ำนึงถึงเงินเขำ้สุทธิหลงัจำกช่วงเวลำคืนทุนแลว้ ในบำงโครงกำร แม้
ระยะเวลำคืนทุนจะนำนกวำ่ แต่อำจจะมีกระแสเงินสดเขำ้มำอีกหลำยๆ ปี ก็
เป็นได ้ซ่ึงเป็นผลประโยชน์จำกกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรนั้นๆ ท่ีตอ้ง
น ำมำพิจำรณำร่วมดว้ย

 ไม่ค ำนึงถึงมูลค่ำของเงินตำมเวลำ (time value of money) –
มูลค่ำของเงินในอนำคต จะนอ้ยกวำ่มูลค่ำของเงินปัจจุบนั 

 ไม่ค ำนึงถึงควำมเส่ียงท่ีแตกต่ำงกนั ค  ำนวณโดยวธีิเดียวกนัทั้งโครงกำรท่ีมี
ควำมเส่ียงสูงและโครงกำรท่ีมีควำมเส่ียงต ่ำ

 ปัญหำท่ีใหญ่ท่ีสุดอยูท่ี่ระยะเวลำคืนทุนท่ีถูกน ำมำใชเ้ป็นตวัช้ีวดันั้น ไม่มี
หลกัในกำรไดม้ำท่ีแน่นอน ท่ีระบุควำมเก่ียวขอ้งกบัควำมมัง่คัง่ของผูถื้อหุน้ 
สนใจแต่ระยะเวลำท่ียอมรับไดท่ี้จะท ำใหบ้ริษทัคุม้ทุนเท่ำนั้น
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เกณฑ์อตัราผลตอบแทนจากโครงการ
(The Internal Rate of Return)

 Internal rate of return: อตัรำคิดลดค่ำ (the discount 
rate) ท่ีท ำใหมู้ลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคำดวำ่จะไดรั้บในอนำคต
ตลอดอำยขุองโครงกำรเท่ำกบัตน้ทุนของโครงกำร กล่ำวอีกนยัหน่ึงกคื็อ อตัรำคิด
ลดท่ีท ำใหค่้ำ  NPV เท่ำกบั 0

 เกณฑ์การตัดสินใจ IRR: ยอมรับโครงกำรถำ้ IRR มำกกวำ่อตัรำ
ผลตอบแทนท่ีตอ้งกำร (required rate of return) และ ปฏิเสธ
โครงกำรถำ้ IRR นอ้ยกวำ่อตัรำผลตอบแทนท่ีตอ้งกำร (rrr)

 วธีิค านวณ IRR: เคร่ืองคิดเลขกำรเงิน, ลองผิดลองถูก, Excel
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ตัวอย่างที่ 8.4  IRR

 คุณก ำลงัพิจำรณำโครงกำรหน่ึงซ่ึงมีตน้ทุนเท่ำกบั 1,000 บำท และ
ในปีท่ี1 ถึง 3 มีกระแสเงินสดรับ ปีละ 400 บำท  จงค ำนวณหำ
IRR?

1. 10%

2. 12%

3. 14%

4. 18%



20

ตารางค่า NPV เม่ืออตัราส่วนลดอยู่ระหว่าง 0 ถึง 20
อตัราดอกเบีย้ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV)

0 200

6 69

8 31

9 15

10 -5

12 -39

18 -130

20 -157
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Figure 1: Net Present Value (NPV) and 
Discount Rates

NPV Profile
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ความสัมพนัธ์ระหว่าง NPV และ IRR

 จำกกรำฟ ค่ำ NPV เท่ำกบั 0 ท่ีอตัรำดอกเบ้ีย = 10%
ดงันั้น อตัรำผลตอบแทนของโครงกำร 
(the internal rate of return: IRR) = 10%

 สมมติวำ่อตัรำผลตอบแทนท่ีคุณตอ้งกำรจำกโครงกำรมำกกวำ่ (นอ้ย
กวำ่) 10% ถำ้ใชเ้กณฑอ์ตัรำผลตอบแทนของโครงกำรเป็นหลกั คุณควร
จะลงทุนในโครงกำรน้ีหรือไม่? 

 จำกตวัอยำ่งขำ้งบน NPV และ IRR จะใหผ้ลสรุปท่ีเหมือนกนั
หรือไม่? 
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เกณฑ์ IRR และ NPV จะให้ผลสรุปทีเ่หมือนกนัถ้า

 กระแสเงินสดอยูใ่นรูปแบบปกติ 

(Conventional Cash Flows)

 โครงกำรนั้นเป็นอิสระ (Project is independent) 
 กำรตดัสินใจลงทุนหรือไม่ลงทุนในโครงกำรน้ีจะไม่มีผลกระทบต่อ

โครงกำรอ่ืนๆ
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ปัญหาในการใช้เกณฑ์ IRR

 กระแสเงนิสดแบบไม่ปกติ (unconventional cash 
flows):

 ต.ย. เช่น กระแสเงินสดเขำ้มำก่อนและกำรลงทุนมีกำรจ่ำยในภำยหลงั ใน
กรณีน้ี กระแสเงินสดคลำ้ยกบักำรกู ้และ IRR กคื็ออตัรำดอกเบ้ียเงินกู้
ดงันั้น ในกรณีน้ี IRR ยิง่ต  ่ำยิง่ดี

 มีปัญหาอตัราผลตอบแทนมีหลายค่า: ควำมเป็นไปไดท่ี้จะมีอตัรำ
ส่วนลดมำกกวำ่หน่ึงค่ำท่ีท ำใหมู้ลค่ำปัจจุบนัสุทธิของโครงกำรเท่ำกบั 
0
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ต.ย. 8.5 – IRR and Unconventional Cash Flows

 ตัวอย่าง 8.5: โรงงำนเหมืองตอ้ง
ใชค่้ำใชจ่้ำยลงทุนเท่ำกบั 60 ลำ้น
บำท กระแสเงินสดในปีท่ี 1 เท่ำกบั 
155 ลำ้นบำท, ในปีท่ี 2 แร่ธำตุใช้
หมดส้ินแลว้ แต่บริษทัตอ้งจ่ำย 100 
ลำ้นบำทเพื่อท่ีจะฟ้ืนฟูท่ีดิน

อตัรำคิดลด มูลค่ำปัจจุบนัสุทธิ

0 -5.00

10 -1.74

20 -0.28

25 0.00

30 0.06

33.33 0.00

40 -0.31
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Figure 2: NPV Profile
A NPV Profile
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ปัญหาในการใช้เกณฑ์ IRR (ต่อ)
 โครงการที่ทดแทนกนัได้ 

(Mutually Exclusive Projects)

 โครงการที่ทดแทนกนัได้ (Mutually exclusive projects):  
ลกัษณะของโครงกำรท่ีทดแทนกนัไดน้ั้นหมำยถึง ถำ้ลงทุนท ำโครงกำรใด
โครงกำรหน่ึงแลว้ท ำใหล้งทุนอีกโครงกำรหน่ึงไม่ได ้ 

 ปัญหำท่ีเกิดข้ึนของโครงกำรท่ีทดแทนกนัไดคื้อโครงกำรท่ีใหค่้ำ IRR สูงท่ีสุด 
อำจจะไม่ใช่โครงกำรท่ีใหค่้ำ NPV สูงท่ีสุดกเ็ป็นได้



28

ตัวอย่าง 8.6: IRR and Mutually Exclusive Projects

 ตัวอย่าง 8.6 ถำ้โครงกำร  A มี
ค่ำใชจ่้ำยลงทุนเท่ำกบั  500 บำท 
และกระแสเงินสด 2 ปี ปีละ 325 
บำทในขณะท่ี โครงกำร B มีตน้ทุน
เท่ำกบั 400 บำท และกระแสเงินสด
เท่ำกบั 325 บำทและ 200 บำท

 จงค ำนวณหำอตัรำผลตอบแทนของ
โครงกำรทั้งสอง?

ปี โครงกำร 
A

โครงกำร 
B

ส่วน
แตกต่ำง

0 -500 -400 -100

1 325 325 0

2 325 200 125

IRR 19.43 22.17 11.8
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การหา The Crossover Rate

 Crossover Rate: อตัรำผลตอบแทนท่ีท ำใหค่้ำ NPV 
ของทั้งสองโครงกำรเท่ำกนั

 ใชห้ลกั NPV

 หำส่วนแตกต่ำงของกระแสเงินสดของทั้งสองโครงกำรในแต่ละงวดแลว้น ำส่วน
แตกต่ำงนั้นมำหำค่ำอตัรำผลตอบแทนท่ีท ำใหมู้ลค่ำปัจจุบนัของส่วนแตกต่ำงเท่ำกบั
ศูนย ์

 The crossover rate เท่ำกบั 11.8%  ณ อตัรำ
ผลตอบแทนน้ีค่ำ 

NPVA = NPVB =  $50.71
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ข้อดแีละข้อเสียของเกณฑ์ IRR Rule

 ข้อดี
 ใกลเ้คียงกบั NPV rule, บ่อยคร้ังท่ีจะใหผ้ลสรุปเดียวกนั
 ง่ำยในกำรเขำ้ใจและส่ือสำร

 ข้อเสีย
 อำจจะมีค ำตอบหลำยค ำตอบถำ้กระแสเงินสดไม่ไดอ้ยูใ่นรูปแบบปกติ 

(nonconventional cash flows)
 อำจจะท ำใหเ้รำสรุปผลผดิในกรณีของโครงกำรท่ีข้ึนอยูซ่ึ่งกนัและกนั (mutually 

exclusive investment projects) 
 ไม่ง่ำยเสมอในกำรค ำนวณ
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อตัราผลตอบแทนทางบัญชีเฉลีย่ (P.261)
(Average Accounting Return : AAR)
 ค านิยาม  ก าไรสุทธิเฉลีย่ / มูลค่าทางบัญชีเฉลีย่

 เกณฑ์การตัดสินใจ – ยอมรับโครงกำรถำ้อตัรำผลตอบแทนทำงบญัชีเฉล่ียท่ีค ำนวณไดม้ำกกวำ่
เป้ำหมำยของอตัรำผลตอบแทนทำงบญัชีเฉล่ีย

 ตัวอย่าง 8.7 สมมติวำ่เรำก ำลงัตดัสินใจวำ่จะเปิดร้ำนในหำ้งสรรพสินคำ้ท่ีพึ่งเปิดใหม่  ซ่ึงตอ้ง
ใชเ้งินลงทุนเท่ำกบั 500,000 บำท ร้ำนน้ีมีอำย ุ5 ปี และหลงัจำกนั้นจะตอ้งโอนใหก้บัเจำ้ของ
หำ้งสรรพสินคำ้นั้นไป ร้ำนน้ีจะมีกำรตดัค่ำเส่ือมแบบเสน้ตรง อตัรำภำษีเท่ำกบั 25%    ก ำไร
สุทธิเท่ำกบั 100,000 ในปีท่ี 1, 150,000 ในปีท่ี 2, 50,000 ในปีท่ี3, 0 ในปีท่ี 4, และ -50,000 ในปี
ท่ี 5

ขั้นแรก    ค  ำนวณก ำไรสุทธิเฉล่ีย 
ขั้นท่ีสอง  ค  ำนวณมูลค่ำทำงบญัชีเฉล่ีย
ขั้นท่ีสำม  ค  ำนวณอตัรำผลตอบแทนทำงบญัชีเฉล่ีย 
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อตัราผลตอบแทนทางบัญชีเฉลีย่

 ตัวอย่าง 8.8: โครงกำรหน่ึงจะมีก ำไรสุทธิในช่วง 4 ปี ดงัน้ี 200, 300, 
100, และ 200 บำท มูลค่ำทำงบญัชีของโครงกำรน้ีเท่ำกบั 1,000 บำท 
และจะมีกำรตดัค่ำเส่ือมแบบเสน้ตรงจนเหลือ 0 จงค ำนวณอตัรำ
ผลตอบแทนทำงบญัชีเฉล่ีย?

ขั้นแรก    ค  ำนวณก ำไรสุทธิเฉล่ีย 
ขั้นท่ีสอง  ค  ำนวณมูลค่ำทำงบญัชีเฉล่ีย
ขั้นท่ีสำม  ค  ำนวณอตัรำผลตอบแทนทำงบญัชีเฉล่ีย 
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ข้อดแีละข้อเสียของเกณฑ์อตัราผลตอบแทนทางบัญชีเฉลีย่

 ข้อดี
 ค ำนวณง่ำย
 ขอ้มูลท่ีจ ำเป็นตอ้งใชใ้นกำรค ำนวณหำไดง่้ำย

 ข้อเสีย
 ไม่ใช่อตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง และ ไม่ค ำนึงถึงมูลค่ำของเงินตำมเวลำ
 ไม่มีหลกัทำงเศรษฐศำสตร์ในกำรไดม้ำซ่ึงเป้ำหมำยของอตัรำผลตอบแทน

ทำงบญัชีเฉล่ีย
 ใชมู้ลค่ำทำงบญัชีของก ำไรสุทธิ ไม่ใช่กระแสเงินสดและรำคำตลำด
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ดชันีการท าก าไร (Profitability Index: PI) –
(p.274)

 นิยาม: มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงนิสด / ต้นทุนของโครงการ

Present Value of Cash Flows

Cost of Project

 ดชันีกำรท ำก ำไรนั้น กล่ำวอีกนยัหน่ึงไดว้ำ่ เป็นกำรวดัมูลค่ำเพิ่มต่อเงิน 1 บำทท่ี
ลงทุน ดงันั้นในกรณีท่ีเงินทุนมีจ ำกดั บริษทัควรจะเลือกโครงกำรท่ีใหค่้ำดชันีกำร
ท ำก ำไรสูงท่ีสุด 

 เกณฑ์ในการตัดสินใจ – ยอมรับโครงกำรถำ้ PI มำกกวำ่ 1
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ดชันีการท าก าไร (Profitability Index: PI)

 ตัวอย่าง 8.9: บริษทัก ำลงัพิจำรณำโครงกำรหน่ึงซ่ึงมีอำยุ 4 ปี กระแส
เงินสดของโครงกำรหลงักำรคิดลดค่ำแลว้ (discounted 
project cash flows) จะเท่ำกบั 5,000 บำท ตน้ทุนของ
โครงกำรเท่ำกบั 4,000 บำท จงค ำนวณดชันีกำรท ำก ำไร? 

PI   =  5,000 / 4,000  =  1.25 เท่ำ
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ดชันีการท าก าไร (Profitability Index: PI)

 ตวัอยำ่ง 8.10 โครงกำรเปิดร้ำนบริกำรตดัขนสุนขั คำดวำ่มีค่ำใชจ่้ำย
ลงทุนเท่ำกบั 500,000 บำท มีอำยโุครงกำร 4 ปี กระแสเงินสดรับสุทธิ 
ในปีท่ี 1 – 4 เท่ำกบั 100,000, 150,000, 250,000, 200,000 บำท 
ตำมล ำดบั ถำ้อตัรำผลตอบแทนท่ีตอ้งกำรเท่ำกบัร้อยละ 15 ต่อปี จง
ค ำนวณหำดชันีกำรท ำก ำไร
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ข้อดแีละข้อเสียเกณฑ์ดชันีการท าก าไร
 ข้อดี

 ใกลเ้คียงกบัเกณฑมู์ลค่ำปัจจุบนัสุทธิ (NPV) โดยทัว่ไปแลว้จะได้
ผลสรุปเดียวกนั

 เขำ้ใจและส่ือสำรง่ำย
 อำจจะใชไ้ดดี้ถำ้เงินทุนมีจ ำกดั

 ข้อเสีย
 อำจจะท ำใหไ้ดผ้ลสรุปท่ีผดิในกำรเปรียบเทียบโครงกำรท่ีข้ึนอยูต่่อกนั 

(mutually exclusive investments)


