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1. หลักการบริหารจัดการ
เพื่อสรางมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร
(Economic Value Management : EVM)
EVM คือ ระบบการบริหารจัดการองคกรที่มุงเนนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับองคกร โดยการเชื่อมโยง
เปาประสงคทางการเงินซึ่งรวมกําไรเชิงเศรษฐศาสตร (Economic Profit : EP) และเปาประสงคทางสังคมเขา
สูกระบวนการบริหารจัดการ หลัก 4 ดาน ไดแก
1. การจัดทําแผนธุรกิจ (Planning)
2. การจัดสรรเงินทุนและทรัพยากร (Investment & Resource Allocation)
3. การกําหนดและถายทอดเปาหมาย (Performance Monitoring)
4. ระบบแรงจูงใจ (Incentive)
โดยระบบ EVM จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งในระดับองคกร หนวยงาน และ บุคลากร จึงตองมี
การสื่อสารใหพนักงานเขาใจถึงหลักการ ประโยชน และความจําเปนในการนําหลักการการบริหารมูลคาเพิ่มมา
ใชในองคกร โดยมีปจจัยแหงความสําเร็จ ( Key Success Factor) ที่สําคัญคือการใหการสนับสนุนของ
คณะกรรมการและผูบริหารระดับสูง
ประโยชนของการนําหลักการ EVM มาประยุกตใช
1. EVM for Planning
- การวางแผนกลยุทธ การจัดทําแผนธุรกิจและงบประมาณ เปนไปในทิศทางเดียวกันกับการสราง
มูลคาเพิ่มใหกับองคกร
2. EVM for Investment
- การวิเคราะห ตัดสินใจและการบริหารการลงทุน คํานึงถึงผล กระทบตอมูลคาองคกร
- การจัดสรรงบประมาณเหมาะสมกับทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด
- มีการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของการลงทุนทั้งดาน การดําเนินงานและดานการเงิน
3. EVM for Performance Monitoring
- เชื่อมโยงกลยุทธขององคกร เขาสูเกณฑการวัดผลการดําเนินงาน ของผูบริหารและพนักงานอยาง
ชัดเจนและเปนธรรม พรอมทั้งประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน
- เพิ่มความรับผิดชอบของผูบริหารและพนักงานตอผลงานมากขึ้น
- ชวยใหผูบริหารและพนักงานเขาใจถึงผลการดําเนินงานแตละสายงานขององคกร และสราง
จุดมุงหมายหนึ่งเดียวในการสราง มูลคาเพิ่ม
4. Incentive
- กําหนดและจายผลตอบแทนพิเศษตามระบบ EVM ที่ เปนธรรมโดยคํานึงถึงผลงานของแตละ
หนวยงานเมื่ อเปรียบเทียบกับเปาหมายการสรางมูลคาที่กําหนดไว เพื่อสรางแรงจูงใจในการปรับปรุง พัฒนา
และสรางประสิทธิภาพใหบริหารและพนักงานสรางมูลคาเพิ่มใหกับองคกรอยางตอเนื่อง
- พนักงานมีแรงจูงใจในการปรับปรุงพัฒนา ประสิทธิภาพ ในการทํางานมากขึ้น
5. สรางวัฒนธรรมองคกรที่เนนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับองคกร
1

2. การคํานวณคากําไรเชิงเศรษฐศาสตร (Economic Profit : EP)
กําไรทางเศรษฐศาสตร คือ เครื่องมือที่ใชวัดผลการปฏิบัติงานโดยไมไดมุงเนนแตเพียงกําไรสุทธิ
เปนหลักเทานั้น แตยังพิจารณาตนทุนคาเสียโอกาสของเจาของเงินทุน (ผูถือหุน) ดวย ดังนั้นในการสราง
มูลคาเพิ่มทางเศรษฐศาสตรธุรกิจจะตองสรางรายไดมากกวาคาใชจายตางๆในการดําเนินธุรกิจและตองมีกําไร
จากการดําเนินการเพียงพอ ที่จะชําระตนทุนการลงทุนของผูใหกู และผูถือหุน
2.1 องคประกอบของ EP
กําไรทางเศรษฐศาสตร (EP) คํานวณไดจากการนํากําไรขาดทุนจากการดําเนินงานหลัง
หักภาษีลบดวยตนทุนเงินทุน ดังนั้นในการคํานวณหาคา EP นอกจากจะตองแปลงงบทางบัญชีเปนงบทาง
เศรษฐศาสตรเพื่อหากําไรจากการดําเนินงานหลังหักภาษี (NOPAT) และเงินทุน (Invested Capital) แลว
จําเปนจะตองหาตนทุนเงินทุนที่ใชเพื่อใหไดมาซึ่งสินทรัพยตางๆขององคกรอีก ดังนี้
กําไรทางเศรษฐศาสตร = กําไรจากการดําเนินงานหลังหักภาษี – ตนทุนเงินทุน
= กําไรจากการดําเนินงานหลังหักภาษี - (อัตราตนทุนเงินทุน X เงินทุน)
EP = Net Operating Profit After Tax – ( Weight Average Cost of
Capital × Invested Capital)
= NOPAT - (WACC × I C)
ตนทุนเงินทุน (Capital Charges) คือ ผลตอบแทนทางการเงินขั้นต่ําที่เจาของทุนซึ่งก็คือ
ผูใหกูและผูถือหุน คาดหมายวาจะไดรับจากเงินลงทุนของตน โดยคํานวณจากอัตราผลตอบแทนขั้นต่ําที่
เจาของเงินกูและ ผูถือหุนตองการ ดังนี้
ตนทุนเงินทุน (Capital Charges) = อัตราตนทุนเงินทุน X เงินทุน
อัตราตนทุนเงินทุน (WACC) คือ คาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของตนทุนเงินทุนของผูถือหุนและตนทุน
เงินกูหลังหักภาษีเงินได ซึ่งถวงน้ําหนักตามอัตราสวนทุน
หรือ เงินกูตอเงินทุนทั้งหมด
เงินทุน (Invested Capital) คือ จํานวนเงินทั้งหมดที่เจาของเงินกู และผูถือหุนลงทุนใช
ในการดําเนินธุรกิจ เราสามารถคํานวณคาเงินทุนได
จากการนําขอมูลในงบดุลมาปรับปรุงเปนงบเงินทุน
2.2 การปรับงบทางบัญชี เปนงบทางเศรษฐศาสตร ดังนี้
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
Profit &Loss

งบแสดงฐานะการเงิน
Balance Sheet

การปรับปรุงรายการทางบัญชี
งบกําไรจากการดําเนินงาน
หลังหักภาษี (NOPAT)

งบเงินทุน
(Invested Capital)
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทางบัญชี
รายการ
รายได :
รายไดคาขาย
รายไดผลิตน้ํายางพารา
รายไดจากการใหบริการ
รายไดจากการทองเที่ยว
รายไดจากการดําเนินงานอื่น
รายไดเงินอุดหนุนรัฐบาล
รายไดเงินอุดหนุนรัฐบาลเบิกจายแทนกัน
รวมรายได

รายไดรวม
หัก คาใชจายรวม
ดอกเบี้ยจาย
กําไรจากการดําเนินงาน

รายการ
คาใชจาย
ตนทุนขาย
คาใชจายจากการใหบริการ
คาใชจายผลิตน้ํายางพารา
คาใชจายจากการทองเที่ยว
คาใชจายจากการดําเนินงานอื่น
คาใชจายจากการขายและบริหาร
คาใชจายเงินอุดหนุนรัฐบาล
คาใชจายเงินอุดหนุนรัฐบาลเบิกจายแทนกัน
คาใชจายอื่นๆ
รวมคาใชจาย
xx
xx
xx
xx

งบกําไรจากการดําเนินงานหลังหักภาษี (NOPAT)
รายการ
รายไดรวม
หัก คาใชจายรวม
ดอกเบี้ยจาย
กําไรจากการดําเนินงาน

รายการ
รายการปรับปรุง
+ ดอกเบี้ยจาย
- กําไรจากการจําหนายทรัพยสิน
+/- คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
+/- คาเผื่อสินคาชํารุด
+ CSR 1
กําไรจากการดําเนินงาน
หัก ภาษีทางเศรษฐศาสตร 20%
กําไรจากการดําเนินงานหลังหักภาษี (NOPAT)

xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx

หมายเหตุ : 1) รายการปรับปรุงตามขอ 2.3 2) ตัวอยางการคํานวณตามเอกสารแนบ 2
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งบแสดงฐานะการเงินทางบัญชี
รายการ
1.1 สินทรัพย
1.1.1 สินทรัพยหมุนเวียน
1.1.2 สินทรัพยไมหมุนเวียน
- สินทรัพยถาวร
- เงินลงทุนปลูกสรางสวนปา
- เงินลงทุนระยะยาว
- สินทรัพยอื่น ๆ
รวมสินทรัพย

รายการ
1.2 หนี้สิน
1.2.1 หนี้สินหมุนเวียน
1.2.2 หนี้สินไมหมุนเวียน
- เงินกูยืมระยะยาว
- หนี้สินอื่น ๆ
1.3 สวนทุน
1.3.1 ทุน
1.3.2 กําไรสะสม
รวมสวนหนี้สินและสวนทุน

งบเงินทุนทางเศรษฐศาสตร (IC)
สินทรัพย
• สินทรัพยหมุนเวียนสุทธิ
- เงินสดเงินฝากธนาคาร
- เงินทุนหมุนเวียน
• สินทรัพยไมหมุนเวียน
- สินทรัพยถาวร
- เงินลงทุนปลูกสรางสวนปา
- เงินลงทุนระยะยาว
• รายการปรับปรุงทางบัญชี

หนี้สินและสวนทุน
• เงินกูยืมระยะสั้นและยาว (มีดอกเบี้ย)
• สวนทุน
• รายการปรับปรุงทางบัญชี

ทุนทีล่ งไป(Invested Capital)

หมายเหตุ 1) เงินทุนหมุนเวียน = สินทรัพยหมุนเวียน (ที่มิใชเงินสดเงินฝากธนาคาร) – หนี้สินหมุนเวียน
(ที่ไมมีดอกเบี้ย)
2) ตัวอยางการคํานวณตามเอกสารแนบ
3
4

2.3 การปรับปรุงรายการทางบัญชี ของ อ.อ.ป.
ในการคํานวณ EP จะตองแปลงงบการเงินทางบัญชี ไดแก งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
และ งบแสดงฐานะการเงิน เปนงบทางเศรษฐศาสตรไดแก งบกําไรจากการดําเนินงานหลังหักภาษี (NOPAT)
และงบทุน (INVESTED CAPITAL) โดยการปรับปรุงรายการบัญชีบางรายการ ซึ่งกระทรวงการคลังไดกําหนด
รายการสําคัญที่ควรปรับปรุงสําหรับ อ.อ.ป. มี 8 รายการ ดังนี้

การปรับปรุงรายการ
1. คาใชจายดอกเบี้ย (Interate Expenses)
2. หนี้สินหมุนเวียน / หนี้สินระยะยาวที่ไมมีดอกเบี้ย (Non - Interate Liabilites)
3. คาเผื่อหนี้ที่สงสัยจะสูญ (Provisions)
4. คาเผื่อสินคาชํารุดและเสื่อมคุณภาพ (Provisions)
5. รายการพิเศษ (Unusual / Items)
6. ภาษีทางเศรษฐศาสตร (Economic Tax)
7. สินทรัพยที่อยูระหวางการกอสราง (ซึ่งรวมถึงการถึงเงินลงทุนในสวนปา)
8. คาใชจายโครงการชวยเหลือสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)
ทั้งนี้การปรับปรุงรายการทางบัญชีจะถูกกําหนดตามความเหมาะสมในแตละป ตามนโยบาย
บริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตรของ อ.อ.ป.
รายการปรับปรุงทางบัญชี ของ อ.อ.ป.

รายการ
1) ดอกเบี้ยจาย

ป 2560

ป 2561
XX

XX

XX

XX

(นําไปหักออกในการคํานวณงบ NOPAT)
*ผลกระทบทางภาษีจากดอกเบี้ยจาย
(=ดอกเบี้ยจาย*อัตราภาษี 20%) สคร.กําหนด

เนื่องจากดอกเบี้ยจายที่ อ.อ.ป ตองจายใหกับธนาคารกรุงไทย จํากัด ถือเปนตนทุนทาง
การเงินในสวนของผูใหกู (Cost of Debt) ซึ่งจะถูกนําไปรวมในการคิดตนทุนเงินทุน (Capital Charge) ในการ
คํานวณงบ NOPAT จึงตองหักดอกเบี้ยจายออกจากคาใชจายในการดําเนินธุรกิจ เพื่อไมใหซ้ําซอน
ผลกระทบ
NOPAT
งบเงินทุน (Invested Capital)

รายการที่ตองปรับปรุง
-ไมรวมดอกเบี้ยจายในการคํานวณ NOPAT
-ไมตองปรับปรุงรายการ
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2) หนี้สินระยะสั้นและหนี้สินระยะยาวที่ไมมีดอกเบี้ย นําไปหักออกจากงบ Invested Capital
หนี้สินหมุนเวียน
ป 2561
ป 2560
1. เจาหนี้
2. เงินรับลวงหนา
3. คาใชจายคางจาย
4. เงินคางนําสงคลัง
5. ดอกเบี้ยคางจายที่ถึงกําหนดชําระใน 1 ป
6. ภาระผูกพันผลประโยชนระยะสั้น
7. หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
1. รายไดจากการบริจาครอการรับรู
2. เงินอุดหนุนจากรัฐรอการรับรู
3. รายไดเงินชดเชยสิ่งปลูกสรางรอการรับรู
4. ภาระผูกพันบําเหน็จพนักงาน
5. เงินคางนําสงคลัง
6. ดอกเบี้ยคางจาย
7. โบนัสคางจาย
8. ภาระผูกพันผลประโยชนระยะยาวหลังออกจากงาน
9. หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สินระยะสั้นและระยะยาวที่ไมมีดอกเบี้ย

xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx

xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx

หนี้สินระยะสั้นหรือระยะยาวที่ไมมีภาระดอกเบี้ย เชน เจาหนี้การคา เงินรับลวงหนา เงินคางจาย ฯลฯ
ถือเปนสวนหนึ่งของตนทุนในการดําเนินธุรกิจจึงไมนําไปรวมในการคิดตนทุนเงินทุนเพื่อหลีกเลี่ยงการคิดตนทุน
ซ้ําซอน
ผลกระทบ
รายการที่ตองปรับปรุง
NOPAT
-ไมตองปรับปรุงรายการ
งบเงินทุน (Invested Capital)
-นําหนี้สินที่ไมมีภาระดอกเบี้ยมาหักออก
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3) คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
2560
2561
3.1 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
xx
xx
(นําไปรวมกับการคํานวณ Inverted Capital)
3.2 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ป 2545-60
xx
xx
3.3 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง) จากปกอน
xx
xx
(กรณีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นจากปกอนใหนําไปบวกถาลดลงจากปกอนใหนําไปหักออกจาก NOPAT)
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ คือ การตั้งคาเผื่อขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นไดในอนาคตโดยประมาณขึ้นจาก
ลูกหนี้ที่มิใชสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่ชําระเกินกวา 6 เดือนตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด
ในทางบัญชี อ.อ.ป.จะบันทึกคาเผื่อหนี้ที่สงสัยวาจะสูญเปนการลดลงของสินทรัพยและบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญที่เพิ่มขึ้น เปนคาใชจายในงวดบัญชีที่มีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นสวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่
ลดลงจะถือเปนรายไดในงวดที่ลดคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ แตในการคํานวณ EP จะนําหนี้สูญที่เกิดขึ้นจริงมา
ปรับในการคํานวณเทานั้นคาเผื่อหนี้สงสัยที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงถือวาเปนการตั้งคาเผื่อที่สูงหรือต่ําเกินจริง จึงตอง
นํามาปรับในงบ NOPAT และบวกกลับคาเผื่อหนี้ที่สงสัยจะสูญแตละปในงบเงินทุน (IC)
ผลกระทบ
NOPAT
งบเงินทุน (Invested Capital)

รายการที่ตองปรับปรุง
-ปรับโดยนําคาเผื่อหนี้ที่สงสัยจะสูญที่ลดลงจากปกอนมาหักออกจาก
NOPAT แตถาเพิ่มขึ้นใหนํามาบวกกลับ
-คาเผื่อหนี้ที่สงสัยจะสูญที่บันทึกเปนการลดลงของสินทรัพยจะบวกคาเผื่อ
กลับไปในเงินทุน

4) คาเผื่อสินคาชํารุดและเสื่อมคุณภาพ
4.1 คาเผื่อสินคาชํารุดและเสื่อมคุณภาพ
(นําไปรวมกับการคํานวณ Invested Capital)

2560
xx

2561
xx

2559
xx
xx

2560
xx
xx

4.2 คาเผื่อสินคาชํารุดและเสื่อมคุณภาพ
4.3 คาเผื่อสินคาชํารุดและเสื่อมคุณภาพ เพิ่มขึ้น
(ลดลง) จากปกอน
(กรณีคาเผื่อสินคาชํารุดและเสื่อมคุณภาพเพิ่มขึ้นใหนํามาบวก ถา (ลดลง)ใหนําไปหักออกจากงบ NOPAT )
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สินคาสําเร็จรูปและวัตถุดิบ แสดงดวยราคาทุนถัวเฉลี่
ยและ ณ วันสิ้นงวดจะตั้ง
ประมาณการ คาเผื่อสินคาชํารุดและเสื่อมคุณภาพดวยจํานวนผลตางระหวางราคาทุนถัวเฉลี่ยรวมกับมูลคา
สุทธิที่จะไดรับรวม (มูลคาสุทธิ คือราคาที่คณะกรรมการสํารวจสินคาคงเหลือกําหนดขึ้นตามมูลคาที่จะไดรับ
ในขณะนั้นโดยคํานึงถึงสภาพของไม) หากการประมาณการสูงหรือต่ํากวางวดกอนผลตางจะถือเปนคาใชจาย
หรือรายไดในงวดนั้นๆซึ่งถือวาเปนการตั้งคาเผื่อที่สูงหรือต่ําเกินจริง จึงตองนํามาปรับในงบ NOPAT และบวก
กลับคาเผื่อความเสียหายในแตละปในงบเงินทุน
ผลกระทบ
NOPAT
งบเงินทุน (Invested Capital)

รายการที่ตองปรับปรุง
-ปรับโดยนําคาเผื่อสินคาชํารุดและเสื่อมโทรมที่ลดลงจากปกอนมา
หักออกจาก NOPAT แตถาเพิ่มขึ้นใหนํามาบวกกลับ
-คาเผื่อหนี้ที่สงสัยจะสูญที่บันทึกเปนการลดลงของ
สินทรัพยจะบวกคาเผื่อกลับไปในเงินทุน

5) รายการพิเศษ (กําไรจากการจําหนายทรัพยสิน)
5.1 กําไรจากการจําหนายทรัพยสิน
(นําไปรวมกับการคํานวณ งบ NOPAT ถามีกําไรนําไปหักออก)
5.2 ผลกระทบทางภาษี กําไรจากการขายสินทรัพย
(นําไปปรับปรุงในการคํานวณผลกระทบทางภาษี )
กําไรจากการขายสินทรัพย (หลังหักภาษี)
ยอดสะสมของกําไรจากการขายสินทรัพย
(นําไปหักออกจากการคํานวณ Invested Capital)

2560
xx

2561
xx

xx

xx

xx
xx

xx
xx

กําไร(ขาดทุน)จากการขายทรัพยสินไมถือวาเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานตามปกติจึงไม
นํามารวมในการคิด NOPAT แตจะถูกแปลงเปนสินทรัพยตามเกณฑหลังหักภาษีในงบเงินทุนโดยคิดสะสม
ตัวเลขมาเรื่อยๆตั้งแต ปฐานที่มีขอมูลจนถึงปปจจุบันทั้งนี้เพื่อชวยสะทอนความสามารถในการทํากําไรของ
องคกรและสะทอนถึงเงินลงทุนทั้งหมดของผูลงทุนไดดีขึ้น
ผลกระทบ
NOPAT
งบเงินทุน (Invested Capital)

รายการที่ตองปรับปรุง
- ไมรวมอยูในการคํานวณ NOPAT โดยถาเปนกําไร
จะนําไปหัก แตถาขาดทุนจะนําไปบวก
-ยอดสะสมกําไร(ขาดทุน)จากการขายสินทรัพยหลังหักภาษีจากป
ฐานที่มีขอมูลจนถึงปปจจุบันจะนําไปปรับงบเงินทุนในแตละป
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6) ภาษีทางเศรษฐศาสตร
กําไรจากการดําเนินงานกอนหักภาษี (NOPAT)ที่ปรับปรุงแลว
อัตราภาษีทางเศรษฐศาสตร
ภาษีทางเศรษฐศาสตร (นําไปปรับเฉพาะ NOPAT)

2560
xx
20%
xx

2561
xx
20%
xx

เพื่อสะทอนภาพผลงานที่แทจริงทางหลักเศรษฐศาสตร ตนทุนภาษีจึงถือเปนสวนหนึ่งของ
ตนทุนดําเนินการสําหรับ อ.อ.ป. ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจที่ไมตองจายภาษีแตตองจายเงินปนผลนําสงรัฐแทน การ
คํานวณภาษีจะคํานวณเสมือนวารัฐวิสาหกิจเปนเอกชนโดยใชอัตราภาษี 20% ตามที่ สคร.กําหนด
ผลกระทบ
NOPAT
เงินทุน

รายการที่ตองปรับปรุง
- คูณอัตราภาษีที่แทจริง 20% กับเงินไดจากการดําเนินงาน
กอนหักภาษี (NOPAT) เพื่อคํานวณภาษี ทางเศรษฐศาสตร
- ไมตองปรับปรุง

7) เงินลงทุนปลูกปา
เงินลงทุนปลูกสรางสวนปา
(เงินลงทุนปลูกสรางสวนปาถือเปนสินทรัพยระหวางดําเนินการที่ยังไม
กอใหเกิดรายได จึงไมรวมใน IC)
ตนทุนเงินปลูกปาแปลงที่ทําไมออก
(นําไปรวมกับการคํานวณ งบ IC)
รวมนําไปหักออกจากงบ IC

2560
xx

2561
xx

xx

xx

xx

xx

สินทรัพยสวนใหญของ อ.อ.ป. เปนตนไมในสวนปาซึ่งไมสามารถสรางรายได จนกวาจะตัดไม
ออกมาจึงไมนําไปรวมเปนเงินทุน (IC) เพื่อคิดผลงาน EP แตจะเริ่มนําไปคิดเมื่อทําไมออกจําหนาย
ตนทุนเงินทุนที่เกิดขึ้นตั้งแตปลูกจนถึงปที่ทําไมออกจะสะสมพรอมกับคาเสียโอกาสบวกเขา
เปนสวนหนึ่งของเงินทุน (IC)
ผลกระทบ
รายการที่ตองปรับปรุง
NOPAT
ไมตองปรับปรุง
เงินทุน
- เงินลงทุนระยะยาวในการปลูกปาที่ยังไมกอใหเกิดรายได นําไปหักออก
จากเงินทุน (IC)
- ตนทุนปลูกปาแปลงที่ทําไมออก จะถูกสะสมตั้งแตปที่ปลูกถึงปที่ทําไม
ออกจําหนาย และนําไปคํานวณมูลคาปจจุบัน (ที่อัตราเงินฝากเฉลี่ย ตาม
เปอรเซ็นตที่คิดไดในแตละป)
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8) คาใชจายโครงการชวยเหลือสังคม
คาใชจายโครงการชวยเหลือสังคม
(นําไปรวมกับการคํานวณ งบ NOPAT)

2560
xx

ผลกระทบ
NOPAT
เงินทุน

2561
xx

รายการที่ตองปรับปรุง
- นําไปบวก
- ไมตองปรับปรุง

งบกําไรจากการดําเนินงานหลังหักภาษี (งบ NOPAT)
รายการ
กําไร (ขาดทุน) กอนหักภาษี (อ.อ.ป. กําไรสุทธิ)
รายการปรับปรุงทางบัญชีเพื่อใหเปนกําไรทางเศรษฐศาสตร
(+) ดอกเบี้ยจาย
(+/-) คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
(+/-) คาเผื่อสินคาและเสื่อมคุณภาพ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(-) กําไรจากการจําหนายทรัพยสิน
(+) คาใชจายบริการเชิงสังคม (CSR)
(-) เงินชวยเหลือโครงการเพื่อการปลูกปา
รวมรายการปรับปรุง
กําไร(ขาดทุน) กอนหักภาษี (NOPAT)
หัก ภาษีทางเศรษฐศาสตร 20%
กําไร(ขาดทุน) หลังหักภาษี (NOPAT)

2560
xx

2561
xx

xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx

xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
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งบทุนทรัพยทางเศรษฐศาสตร/เงินทุน (Invested Capital)
รายการ
ยกมาจากงบดุลดานสินทรัพยรวม
รายการปรับปรุงทางบัญชีเพื่อใหเปนกําไรทางเศรษฐศาสตร
(-) 1.หนี้สินระยะสั้นและหนี้สินระยะยาวที่ไมมีดอกเบี้ย
(+) 2.คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(+) 3.คาเผื่อสินคาชํารุดและเสื่อมคุณภาพ
(-) 4.กําไรจากการจําหนายทรัพยสิน
(-) 5.เงินลงทุนปลูกปา
รวมรายการปรับปรุง
รวมทุนทรัพยทางเศรษฐศาสตร Total Invested Capital

2560
xx

2561
xx

xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx

xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
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2.4 แนวทางการคํานวณกําไรเชิงเศรษฐศาสตร (EP)
ในการคํานวณหาคากําไรเชิงเศรษฐศาสตร (EP)นอกจากจะตองแปลงงบทางบัญชีเปนงบทาง
เศรษฐศาสตรเพื่อหา NOPAT และเงินทุน (Invested Capital) แลว จําเปนจะตองหาตนทุนเงินทุนที่ใชเพื่อให
ไดมาซึ่งสินทรัพยตางๆขององคกรอีก ดังนี้
1. อัตราตนทุนเงินทุน ( Weight Average Cost of Capital หรือ WACC)
อัตราตนทุนเงินทุนสําหรับองคการ คือ คาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของ ตนทุนเงินทุนของผูถือหุน
และตนทุนเงินกูหลักหักภาษีเงินได ซึ่งถวงน้ําหนักตามอัตราสวนทุนหรือเงินกูตอเงินทุนทั้งหมด
อัตราตนทุนเงินทุน (%) = (ตนทุนเงินกู (Kd) × สัดสวนเงินกู(D)ตอเงินทุนทั้งหมด (D+E) +
(ตนทุนเงินทุนของผูถือหุน (Ke) × สัดสวนเงินทุน(E)ตอเงินทุนทั้งหมด)
+ Ke × E
WACC = Kd × D
(D+E)
(D+E)
2. ตนทุนเงินกู (Cost of Debt -Kd)
ตนทุนเงินกู ของ อ.อ.ป. จะกําหนดจากอัตราดอกเบี้ยเงินกูที่องคกรจายจริงหลังหักภาษีเงินได
โดยนําดอกเบี้ยจายทั้งหมดในงวดหารดวยจํานวนเงินกู ดังนี้
ตนทุนเงินกู (Kd) = (ด.บ./เงินกู)*(1-อัตราภาษี)
Kd (%) = I * (1-T)
D
3. ตนทุนเงินทุนผูถือหุน (Cost of Equity - Ke)
ตนทุนเงินทุนของผูถือหุน คือ อัตราผลตอบแทนขั้นต่ําที่ผูถือหุนตองการ หรืออาจเรียกวา
ตนทุนคาเสียโอกาส การคํานวณจะนําทฤษฎี CAPM มาใชในการคํานวณหาตนทุนเงินทุนของผูถือหุน ดังนี้
ตนทุนเงินทุนของผูถือหุน (Ke) = Rf + βl (MRP)
โดย Rf = Risk Free Rate = อัตราผลตอบแทนปราศจากความเสี่ยงในการไมไดรับ
ผลตอบแทนตามที่คาดหมาย โดยปกติจะใชอัตราผลตอบแทนระยะยาว
ของพันธบัตรรัฐบาลจากธนาคารแหงประเทศไทย และเพื่อความสะดวก
สคร.จะกําหนดคาไวให
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Rf

2560
2.8%

2561
2.68%

β = สัมประสิทธิผลตอบแทนตอความเสี่ยงของธุรกิจเทียบกับตลาด แยกไดเปน
βl = βlevered = คาสัมประสิทธิผลตอบแทนตอความเสี่ยงสําหรับองคกรที่
โครงสรางเงินทุนประกอบดวยเงินกูและเงินทุนจากผูถือหุน
βu = βunlevered = คาสัมประสิทธิผลตอบแทนตอความเสี่ยงสําหรับองคกรที่
ไดรับเงินลงทุนจากผูถือหุน 100 %
สําหรับคา βu เพื่อความสะดวก สคร. ไดกําหนดคาใหแตละรัฐวิสาหกิจไวแลว สําหรับ อ.
อ.ป.
= 0.87 แต เนื่องจากโครงสรางเงินทุนของ อ.อ.ป. ประกอบดวยเงินกูและเงินทุนจากผูถือหุน จึงตอง
คํานวณคา βl จากสูตร
βlevered
= βunlevered * { 1 + (1+T)× D/E}
• MRP = Market Risk Premium = Rm-Rf
= ผลตอบแทนของตลาดที่สูงกวาอัตราผลตอบแทน
ปราศจากความเสี่ยง (สคร. ไดกําหนดคาใหแตละรัฐวิสาหกิจ)
• Rm = อัตราผลตอบแทนตลาด
2560
2561
MRP
8%
6.92%
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การคํานวณอัตราตนทุนเฉลี่ยถวง น.น. (WACC)
รายการ
βl

เงินกู (D)ลานบาท
เงินทุนผูถือหุน (E) ลานบาท
βl
RF
MRP
Ke

Kd(%)
ด.บ./เงินกู
Kd(%)

2560
βu(1+(1-T)*D/E
βu(1+1-0.3)*D/E
βu(1+(0.7)*D/E
xx
xx
0.87*(1+0.7*D/E)
0.87
2.8%
8.%
Rf+βl (MRP)
2.8%+0.87*8%
9.76%
(ด.บ./เงินกู)*(1-T)
คาที่คํานวณได (%)
คาที่คํานวณได (%)*(1-T)

2561
βu(1+(1-T)*D/E
βu(1+1-0.2)*D/E
βu(1+(0.8)*D/E
xx
xx
0.87*(1+0.8*D/E)
0.87
2.68%
6.92%
Rf+βl (MRP)
2.68%+0.87*6.92%
8.70%
(ด.บ./เงินกู)*(1-T)
*คาที่คํานวณได (%)
คาที่คํานวณได (%)*(1-T)

หมายเหตุ :* ในการหาคา Kd (%) กรณีมีดอกเบี้ยและเงินกูใหใชสูตรคํานวณ ดังนี้ นําตัวเลขดอกเบี้ยจาก
NOPAT มาหารดวย เงินกูที่อยูในตารางการคํานวณคา EP ก็จะไดคาที่คํานวณได

14

การคํานวณคากําไรทางเศรษฐศาสตร (EP)
รายการ
กําไรสุทธิตามงบการเงิน
กําไรจากการดําเนินงานหลังหักภาษี (NOPAT)
เงินทุน (Invested Capital )
เงินกู (D)
เงินทุนจากผูถือหุน (E)
เงินกู + เงินทุนจากผูถือหุน(D+E)
ตนทุนเงินทุนของผูใหกู (Kd)
ตนทุนเงินทุนของผูถือหุน (Ke)
สัดสวนเงินกูตอเงินทุนทั้งหมด D/(D+E)
สัดสวนเงินทุนผูถือหุนตอเงินทุนทั้งหมด E(D+E)
WACC = Kd(D/(D+E))+Ke(E/(D+E))
ตนทุนเงินทุน = IC*WACC
EP = NOPAT – CAPITAL CHARGE(IC*WACC)

2560
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx

2561
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
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3 ความสัมพันธ ระหวาง EP กับ NOPAT และ Capital Charges
รายได้ -เพิ่มขึ้นในอัตราที่นอ้ ยกว่า คชจ.

กําไรจากการดําเนินงาน
(NOPAT)

ต้นทุนผลิต
-วัตถุดิบ ค่าแรง
ค่าใช้จ่ายโรงงาน
คชจ.บริ หาร
-เงินเดือน
-อื่นๆ
ต้นทุนเงินกู้

มูลค่าเพิ่มเชิ ง

เศรษฐศาสตร์
(EP)

WACC

ต้นทุนผูถ้ ือหุ ้น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
-เงินลงทุนในสวนป่ า
-โรงเลื่อย/โรงงาน
- ที่ดิน อาคาร เครื่ องจักร

ต้นทุนทางการเงิน
(Capital Charges)

เงินทุน

เงินทุนหมุนเวียน
- สิ นค้าคงเหลือ
- ลูกหนี้ / เจ้าหนี้การค้า
อื่นๆ
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3.1 แนวทางการสรางมูลคาเพิ่มใหกับองคกร
การสรางมูลคาเพิ่ม หรือการสรางคา EP ใหกบั องคกร สามารถทําไดโดย 3 วิธี หลัก โดยเนน
การเพิ่มรายได ลดคาใชจาย และการใชเงินทุนอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้
1. การเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (เพิ่ม NOPAT) โดยการเพิ่มรายได และ /หรือ ลดคาใชจาย
หรือ การเพิ่มรายไดใหมากกวารายจายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะทําใหคา NOPAT เพิ่มขึ้นได
2. การบริหารเงินทุนอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยลดทุนหรือสินทรัพยที่ไมจําเปน หรือไมไดใชงาน
ซึ่งจะทําใหคา Capital ลดลงได
3. การขยายการเติบโตที่สรางกําไรโดยการสรางกําไรหรือ
NOPAT ที่เพิ่มขึ้นใหมากกวาตนทุน
เงินทุน
(Capital charge) ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะทําใหคา EP เพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ การดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจมิไดมุงเนนใหสรางคา EP สูงสุด หากแตเปนการบริหารผลงาน
คา EPใหเปนไปตาม หรือดีกวาเปาหมายที่รัฐวิสาหกิจไดตั้งไวในแตละป เนื่องจากรัฐวิสาหกิจตองคํานึงถึง
การใหบริการในเชิงสังคมตามวัตถุประสงคของการจัดตั้งดวย
3.2 การวิเคราะหปจจัยขับเคลื่อนคา EP (Driver Tree)
ปจจัยขับเคลื่อนคา EP (EP Drivers) คือ ปจจัยที่สําคัญขององคกรที่เมื่อสามารถบริหารจัดการไดดีแลว จะ
สงผลทําใหองคกรมีการสรางมูลคาเพิ่มขึ้น
รายไดจากผลิตภัณฑที่ 1

ตัวอยางการวิเคราะห Driver Tree

รายไดจากผลิตภัณฑที่ 1
รายไดจากผลิตภัณฑที่ 3
รายได้
NOPAT

รายจ่าย
ภาษีทางเศรษฐศาสตร

รายไดจากผลิตภัณฑที่ 4
ค่าใช้จ่ายด้านวัตถุดิบ
คาใชจายดานบุคคลากร
คาใชจายซอมบํารุง

EP

ค่าใช้จ่ายในการขาย
โรงาน
Invested Capital

สํานักงาน

Capital Charge

รถแทรกเตอร
อัตราตนทุนเงินทุนถัวเฉลี่ย
(WACC)

สาขา
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เอกสารประกอบ
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