คู่มือการวิเคราะห์โครงการลงทุน
ตามระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
......................................
1. หลักการและเหตุผล
องค์ก ารอุต สาหกรรมป่า ไม้ ได้น าระบบการบริห ารจั ดการเพื่ อสร้ างมูล ค่า เชิ ง เศรษฐศาสตร์
(Economic Value Management : EVM) มาใช้ตั้งแต่ปี 2549 ตามนโยบายของกระทรวงการคลัง โดยในปี 2549
และ 2550 เป็นระยะที่ 1, 2 เป็นการเตรียมความพร้อมขององค์กร ก่อนที่จะมีการวัดความก้าวหน้าของผลงาน
ค่ากาไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit – EP) ปี 2550 มีกิจกรรมพัฒนาระบบวัดผลงาน ค่า EP ในระดับองค์กร
ปี 2549 เปรียบเทียบกับปี 2546 – 2548 และการเชื่อมโยงระบบ EVM เข้ากับกระบวนการดาเนินการดาเนินงาน
ประจาปีของ อ.อ.ป. ทางด้านการดาเนินงานตามนโยบาย สาหรับปี 2551 เน้นการประยุกต์ใช้หลักการของ EVM
ใน 5 ด้านสาคัญของการบริหารจัดการองค์กร ด้านหนึ่งคือการนาแนวคิดมาเป็นส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์โครงการ
ลงทุน โดยคานึงถึงต้นทุนหรือการวัดค่ามูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ (ค่า EP)
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แต่มีหน้าที่ในการ
ดาเนินธุ ร กิจ สร้า งผลกาไรและหารายได้ส่ ง ให้ รัฐ อี ก ทางหนึ่ง ด้ วย อ.อ.ป. มีก ารลงทุน อย่า งต่อ เนื่อ งด้า นสวนป่ า
อุตสาหกรรมไม้ ธุรกิจบริการ และมีการลงทุนในโครงการใหม่ๆ อยู่เสมอ ในการลงทุนจาเป็นต้องวิเคราะห์โครงการ
ว่าเหมาะสม คุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่ จึงได้จัดทาคู่มือขึ้ นเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์
โครงการ เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ก่อนที่จะส่งให้ผู้บริหารระดับสูงพิจารณา

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้หน่วยงานมีแนวทางในการพิจารณาโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรของแต่ละโครงการ
ลงทุน มีแนวทาง ขั้นตอนในการวิเคราะห์โครงการ
2.2 เพื่อช่วยในการวิเคราะห์วา่ โครงการที่จัดทาควรลงทุนหรือไม่อย่างไร ช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร
ฝ่ายวางแผนการลงทุน และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในการจัดสรรเงินลงทุนและทรัพยากรที่จะต้องใช้ในการดาเนินโครงการ
ต่า งๆ เพื่ อ ที่ จ ะลงทุ น ในปั จ จุ บั น หรื อ เพื่ อ ที่จ ะวางแผนการลงทุ น ระยะยาวอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และก่อ ให้ เ กิ ด
ผลตอบแทนที่ดที ี่สุด
2.3 เพื่อช่วยให้มีระบบในการติดตามประเมินผลโครงการลงทุนว่าโครงการลงทุนมีการสร้างมูลค่าเพิ่มได้
ตามเป้าหมายหรือไม่
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3. ลักษณะของการลงทุน ของ อ.อ.ป. ทีจ่ ะใช้หลักการระบบ EVM
3.1 เป็นโครงการที่เพิ่มมูลค่าให้กับ อ.อ.ป. เสริมสร้างภาพลักษณ์หรือมีประโยชน์ตอ่ สังคม
3.2 เป็นโครงการลงทุนที่สามารถให้ค่า EP ที่เพิ่มขึน้ แก่ อ.อ.ป. อย่างชัดเจนและมีมูลค่าการลงทุนสูง
3.3 เป็นการขยายโรงงานหรือการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
โครงการที่ไม่จาเป็นต้องวิเคราะห์ ค่า EP หรือ ROIC
 โครงการที่มีมูลค่าการลงทุนต่า เช่น อุปกรณ์สานัก งานไม่คุ้ม ค่าทรัพ ยากรในการวิเคราะห์ เช่น การซื้อ
อุปกรณ์สานักงาน
 โครงการที่คานวณหาค่า EP/ ROIC ได้ยากและไม่แม่นยา เช่น การลงทุนซือ้ software เพื่อการบริหารจัดการ
ภายใน

4. ขั้นตอนในการวิเคราะห์โครงการลงทุน
เมื่ อ หน่ ว ยงานใดมี ค วามประสงค์ จ ะด าเนิน การลงทุ น ใหม่ ๆ ที่เ ข้ า หลั ก เกณฑ์ ต ามข้อ 3 แล้ ว ให้ จั ด ท า
รายละเอี ย ดโครงการตามรู ป แบการเขี ย นโครงการทั่ ว ไป พร้ อ มวิ เ คราะห์ โ ครงการให้ เ รี ย บร้ อ ย ก่ อ นเสนอ
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น การวิเคราะห์ต้องดาเนินการให้ครบทุกขัน้ ตอน
ขั้นตอนการวิเคราะห์โดยทั่วไปสามารถแบ่งได้เป็น 4 ขั้นตอน ดังแผนภาพ

ขั้นตอนการวิเคราะห์โครงการลงทุน
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4.1 การวางแผนและกลั่นกรองก่อนการลงทุน (Pre- Investment Planning)
ให้ดาเนินการศึกษาลักษณะและประเภทของโครงการลงทุน มีก ารวิเ คราะห์เ ชิงกลยุทธ์ และ
เชื่อมโยงแผนการลงทุนในโครงการกับ นโยบาย อ.อ.ป. นโยบายและแผนกลยุทธ์ อ.อ.ป. ที่วางไว้ โดยมุ่งเน้นให้เกิด
ความเข้าใจในเป้าหมายการลงทุนอย่างชัดเจน ความเหมาะสมเชิงกลยุทธ์ ข้อได้เปรียบเชิงแข่งขัน ซึ่งเป็นการวิเคราะห์
ความเหมาะสมในเบือ้ งต้น แต่ยังไม่มีการวิเคราะห์ผลกระทบทางการเงินในเชิงลึก โดยโครงการที่ผ่านการตรวจสอบ
และกลั่นกรองขั้นแรกนี้เ ท่านั้นที่จะได้รับการวิเ คราะห์อย่างละเอียดยิ่ง ขึ้นในระยะต่อไป กิจกรรมที่จะเกี่ยวข้องกับ
ขั้นตอนนี้ เช่น ประเมินความเหมาะสมเชิงกลยุทธ์กับแนวทางและทิศทางขององค์กร และระบุข้อได้เปรียบเชิงแข่งขัน
ประเมินทางเลือกเชิงกลยุทธ์อื่นๆ ก่อนที่ลงในรายละเอียดในขั้นต่อไป
4.2 การวิเคราะห์การลงทุน (Investment Analysis)
ในขั้นนี้จะมีการวิเคราะห์โครงการลงทุนโดยใช้ปัจจัยและทฤษฎีการวิเคราะห์การลงทุนทางการเงิน
อย่างละเอียด เพื่อให้สามารถใช้ปัจจัยทางการเงินมาวิเคราะห์ว่าจะเลือกลงทุนในโครงการลงทุนใด ที่สร้างมูลค่า
ให้กับหน่วยงาน และช่วยในการจัดลาดับความสาคัญของแต่ละการลงทุนว่าควรจะมีแผนการลงทุนในระดับองค์กร
อย่างไรในอนาคต เมื่อวิเคราะห์โครงการว่าคุ้มค่าแล้ว จากนั้นนาเสนอขออนุมัติโครงการต่อหน่วยงาน ผู้อานวยการ
หรือคณะกรรมการ อ.อ.ป. ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบขั้นตอนที่กาหนด
4.3 ดาเนินการตามแผนการลงทุน (Execution)
เมื่อโครงการลงทุนได้รับอนุมัติให้ดาเนินการ อ.อ.ป. หรือหน่วยงานจะดาเนินการดังนี้
 จัดตั้งทีมงาน หรือคณะทางานที่จะมาดาเนินโครงการ กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ทีมงานที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน ทีมงานจะช่วยให้การดาเนินงานของโครงการลงทุนให้เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้
 ระหว่างดาเนินการตามโครงการ ทีมงานนี้จะติดตามความคืบหน้าของโครงการ การใช้
ทรัพยากรหรือค่าใช้จา่ ยเพือ่ เปรียบเทียบกับแผนดาเนินการที่กาหนดไว้ก่อนการดาเนินงาน
 ตรวจสอบมูลค่าการลงทุนเชิงเศรษฐศาสตร์ในขณะนั้นว่า Net Present Value (NPV) ในขณะ
นั้น หรือในอนาคตของการลงทุนจะเป็นอย่างไร ข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจได้ว่า ควรทาอย่างไรกับการ
ลงทุนนีจ้ ะลงทุนต่อไป จะยุติ หรือจะใช้ทางเลือกอื่นเพื่อความเหมาะสม
4.4 ติดตามและประเมินผลการลงทุน (Monitoring)
เพื่อที่จะให้มั่นใจว่า โครงการลงทุนที่ดาเนินงานไปนั้น จะเป็นไปตามตารางกาหนดการและให้ผ ล
การดาเนินงานที่คาดการณ์ไว้ หน่วยงาน / อ.อ.ป.จะมีการประเมินและติดตามผลการดาเนินงานของการลงทุนในทุก
โครงการ โดยตรวจสอบว่าโครงการได้บรรลุถึงเป้าหมายทั้งด้านการดาเนินงานและด้านการเงินหรือไม่อย่างไร นาผล
การดาเนินงานที่ได้รับจากการลงทุนนั้น ไปใช้เพื่อปรับปรุงขั้นตอนในการตัดสินใจการลงทุนโดยรวมในอนาคต ในการ
ติดตามผลจะมีข้อมูลตัวชี้วัดสาคัญ (Key Performance Indicators : KPIs) ที่เ หมาะสมมาช่วยในการวัดผลการ
ดาเนินงานว่าได้เป็นไปตามแผนที่กาหนด และเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ในด้านอื่นๆ ที่ค่า EP ไม่สามารถวัดได้
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5. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การลงทุน
การลงทุนของ อ.อ.ป. โดยปกติจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือการลงทุนในโครงการใหม่ หรือการ
ขยายโครงการและการลงทุนเพิ่มเพื่อทดแทนโครงการเก่าบางส่วน หรือทั้งหมดซึ่งในการลงทุนทั้ง 2 ประเภทนีจ้ ะอยู่
ภายใต้หลักแนวคิดส่วนเพิ่ม (Incremental Concept) และมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องและจะต้องทาการ วิเคราะห์ ให้ครบถ้วน
ดังนี้
5.1 เงินลงทุนเริ่มต้นสุทธิ (Net Initial Investment)
เงินลงทุนเริ่มต้นสุทธินั้นจะเป็นรายการเงินสดที่จา่ ย (Cash Outflow) เพื่อให้โครงการที่ลงทุนพร้อมและ
สามารถที่จะดาเนินการได้ ณ วันลงทุนวันแรก แต่จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยในรายละเอียดของการลงทุนทั้ง 2
ประเภทดังนี้
 เงินลงทุนเริ่มต้นสุทธิสาหรับโครงการใหม่ หมายถึง เงินสดที่ตอ้ งจ่ายทั้งหมด เพื่อให้ได้มาซึ่ง
สินทรัพย์หรือโครงการใหม่ ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ ณ วันลงทุน

ราคาซือ้ (หลังจากหักราคาส่วนลดถ้ามี)
+ ค่าใช้จา่ ยต่างๆที่ทาให้สินทรัพย์พร้อมใช้งานได้*
+ เงินทุนหมุนเวียนของโครงการใหม่(ถ้ามี)**
= เงินลงทุนเริ่มต้นสุทธิ
 เงินลงทุนเริ่มต้นสุทธิสาหรับการลงทุนเพิ่ม เพื่อทดแทนโครงการเก่าบางส่วน หรือทั้งหมด ต้อง
คานึงถึงกระแสเงินสดรับและจ่ายที่เพิ่มหรือลดจากการทดแทนโครงการเก่า
ราคาซือ้ (หลังจากหักราคาส่วนลดถ้ามี)
+
ค่าใช้จา่ ยต่างๆที่ทาให้สินทรัพย์พร้อมใช้งานได้*
+
เงินทุนหมุนเวียนของโครงการใหม่ที่เพิ่มจากโครงการเดิม(ถ้ามี)**
กระแสเงินสดรับที่เกิดจากการขายสินทรัพย์เก่าบางส่วนหรือทั้งหมด***
เงินลงทุนที่ประหยัดได้จากการทดแทนโครงการเก่า****
=
เงินลงทุนเริ่มต้นสุทธิ
หมายเหตุ
* ค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าขนส่งค่าติดตั้งค่าทดลองเครื่อง เป็นต้น
** เงินทุนหมุนเวียน เงินทุน หรือสินทรัพย์หมุนเวียน ที่ต้องจ่ายเพิ่มเพื่ อให้เกิดสภาพคล่องของโครงการลงทุน ซึ่งได้แก่ เงินสด
สินค้าวัตถุดิบ เป็นต้น โดยจะถือเป็นกระแสเงินสดจ่าย ณ วันเริ่มโครงการ แต่จะเป็นกระแสเงินสดรับเมื่อสิ้นอายุโครงการลงทุน นั่น
คือจะได้รับคืนเมื่อโครงการสิน้ สุด แต่มูลค่าของส่วนรับและจ่าย เมื่อคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันจะไม่เท่ากัน
*** กระแสเงินสดรับที่เกิดจากการขายสินทรัพย์เก่าบางส่วน หรือทั้งหมด จะเป็นเงินสดที่หักจากการลงทุนเริ่มต้นของโครงการใหม่
เช่น ในกรณีทีมีการคิดการขายสินทรัพย์เก่า โดยที่มีการพิจารณาการขายที่ไม่ใช่การขาย ตามราคาบัญชี (Book Value) จะต้องมีการ
พิจารณาผลกาไรหรือขาดทุน จากการขายสินทรัพย์นั้น รวมทั้งผลกระทบต่อภาษีเงินได้
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**** เงินลงทุนที่ประหยัดได้จากการยกเลิกโครงการเก่า จะคิดเฉพาะเงินลงทุนที่แท้จริง (Capital Expenditures) เช่น เงินลงทุนใน
การเก็บรักษาสินค้าคงคลัง หรือในบางกรณีเงินลงทุนในการซ่อมบารุงใหญ่ หรือการยกเครื่องของเครื่องจักรเก่า จะบันทึกเป็นเงิน
ลงทุน และนาไปหักในเงินลงทุนโดยตรง ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการคานวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์เก่า ทั้งนี้เงินลงทุนกรณีนี้จะ
ไม่ได้คิดเป็นค่าใช้จ่ายและจะไม่มีผลกระทบต่อภาษีเงินได้
เงินลงทุนที่แท้จริงนี้ จะแตกต่างจากค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการดาเนินงาน (Operating Expenses) เช่น ค่าซ่อมแซม ค่าบารุงรักษาหรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มีผลต่อค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน และมีผลกระทบทางด้านภาษีเงินได้ การทดแทนโครงการ ทาให้ทางรัฐวิสาหกิจ
สามารถหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายเหล่านี้ ซึ่งมีผลให้กาไรในงบกาไรขาดทุนเพิ่มขึน้ และจะมีผลต่อค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีที่เพิ่มขึน้ ดังนั้น
ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้จากการยกเลิกโครงการเก่า = ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้ * (1 - อัตราภาษีเงินได้)

5.2 การคาดการณ์กระแสเงินสดรับและจ่ายเพิ่ม (Forecasting Incremental Cash flow)
การคาดการณ์ ก ระแสเงิ น สดรั บ และจ่ า ยเพิ่ ม จะขึ้ น กั บ การตั้ ง สมมติ ฐ านที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ดาเนินงานซึ่งแต่ละโครงการ จะมีการพิจารณาปัจจัยขับเคลื่อนทางด้านค่าใช้จา่ ยและรายได้ ที่เกี่ยวข้องในการคานวณ
กาไรขาดทุนสุทธิที่เพิ่มขึน้ ในแต่ละปี
การคิดกระแสเงินสดรับหรือจ่ายสุทธิในแต่ละปีของโครงการการลงทุนจะสามารถคานวณได้ดังนี้

=
=
=
+
=

รายได้รับที่เพิ่มขึน้ หรือค่าใช้จา่ ยที่ประหยัด
ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงานไม่รวมค่าเสื่อมที่เพิ่มขึน้
กาไรขาดทุนก่อนหักค่าเสื่อมค่าใช้จา่ ยดอกเบีย้ และภาษีเงินได้ (EBITDA)
ค่าเสื่อมที่เพิ่มขึน้ (Depreciation)
กาไรขาดทุนก่อนหักค่าใช้จา่ ยดอกเบีย้ และภาษีเงินได้ (EBIT)
ภาษีเงินได้ (อ.อ.ป. ไม่เสียภาษีเงินได้ แต่ให้คิดเสมือนเสียภาษี)
กาไรขาดทุนสุทธิจากการดาเนินการ (NOPAT)
ค่าเสื่อมที่เพิ่มขึน้ (Depreciation)
ยอดทีเ่ ปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์หมุนเวียน (Change in Net Working Capital)
เงินลงทุนสาหรับปี (Capital Expenditure)
กระแสเงินสดรับหรือจ่ายสุทธิจากการดาเนินการ (FCF)

นอกจากนี้ใ นปี สุด ท้า ยของโครงการการลงทุ น จะต้ องคานึง ถึง กระแสเงิ นสดรั บเมื่อ หมดอายุ
โครงการ (Terminal Value :TV) ซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายการคิดมูลค่าหมดอายุ ณ วันที่จบโครงการ โดยคานวณจาก
กระแสเงินสดรับหรือจ่ายสุทธิจากการดาเนินการ กระแสเงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ตามราคาบัญชีที่ได้หักค่า
เสื่อมราคาเรียบร้อย (Liquidation at Book Value) แล้ว ซึ่งในบางกรณีอาจจะเป็นค่าซาก (Residual Value) และ
กระแสเงินสดรับจากเงินทุนดาเนินงานที่ได้รับคืนเมื่อหมดอายุโครงการ
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5.3 การคานวณอัตราต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของเงินทุน (WACC Computation)

WACC = (1-Tax) x Kd x
โดยที่

Kd
Ke
D
E
Rf
Tax
MRP
Beta

=
=
=
=
=
=
=
=

+ Ke x

อัตราต้นทุนเงินทุนของผู้ให้กู้ = Rf+Premium
อัตราต้นทุนเงินทุนของผู้ถือหุน้ = Ke = Rf+(MRP*Beta)
ส่วนของหนี้สนิ
ส่วนของผู้ถือหุน้
อัตราผลตอบแทนปราศจากความเสี่ยง (Risk Free Rate)
อัตราภาษี
ส่วนเพิ่มความเสี่ยงของตลาด (Market Risk Premium)
สัมประสิทธิ์ผลตอบแทนต่อความเสี่ยงของธุรกิจ (Levered Beta: βl)

โครงการลงทุนของ อ.อ.ป. เป็นโครงการลงทุนเพื่อใช้สาหรับการดาเนินธุรกิจหลักขององค์ก ร และการ
ดาเนินงานของศูนย์ EVM จะใช้ค่า WACC เช่นเดียวกันทั้งองค์กร ซึ่ง ค่า WACC นี้ จะถูกนามาใช้ในการคานวณหา
มูลค่าปัจจุบันของโครงการลงทุนต่างๆ ขององค์กรต่อไป
แต่ในกรณีที่ อ.อ.ป. ได้มีการลงทุนอย่างอื่น ทีไ่ ม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก เช่น การลงทุนสร้างที่พักอาศัย การ
พัฒนาสินทรัพย์ อ.อ.ป. จะใช้ค่า WACC ที่แตกต่างจากค่า WACC ของโครงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก ทั้งนี้
เนื่องจากความเสี่ยงที่เกิดขึน้ ของโครงการลงทุนมีความแตกต่างกัน จะต้องมีการคานวณค่า WACC โดยอิงกับค่า Beta
ของอุตสาหกรรมนั้นๆ ซึ่งในกรณีนี้จะต้องใช้ค่า Beta ของอุตสาหกรรมการพัฒนาสินทรัพย์ แล้วนามาคานวณค่า
WACC โดยใช้สมการที่กล่าวแล้วข้างต้น
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5.4 การวิเคราะห์ทางการเงินของแต่ละโครงการโดยคานวณจากตัวชี้วัดทางการเงิน
การวิเคราะห์การลงทุนของแต่ละโครงการ จะมีการคานึงถึงตัวชี้วัดทางการเงินต่างๆ เช่น วิธีระยะเวลาคืน
ทุน วิธอี ัตราผลตอบแทนของโครงการ วิธมี ูลค่าปัจจุบันสุทธิ วิธีมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ อ.อ.ป./
หน่วยงาน สามารถพิจารณาในการจัดสรรเงินลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภ าพ และลงทุนในโครงการที่สามารถให้
ผลตอบแทนที่ดที ี่สุดต่อองค์กร แต่ละตัวชีว้ ัดทางการเงินมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน
5.5 การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk & Sensitivity Analysis)
ในการลงทุนของแต่ละโครงการ โดยเฉพาะการลงทุนที่มีมูลค่าการลงทุนที่สูงและมีผลกระทบต่อกระแสเงิน
รับและจ่ายของ อ.อ.ป. สูง ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต เช่น โครงการตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลในสวนป่า โครงการพัฒนา
สินทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย ปัจจัยความเสี่ยงที่สง่ ผลต่อมูลค่าผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ในโครงการเหล่านี้ จะต้องมี
การพิจารณาอย่างรอบคอบ เนื่องจากการลงทุนในแต่ละโครงการจะส่งผลต่อความเสี่ยงขององค์ก รในสายตาของ
ประชาชน นักลงทุน

6. ตัวชี้วัดทางการเงินที่สาคัญ
ในการวิเ คราะห์โ ครงการลงทุน ต่างๆ หน่วยงานจะต้องพิจารณาตัวชี้วัดทางการเงินที่สาคัญโดยจะต้อง
พิจารณาควบคู่กันไปทั้ง 5 ตัว ดังนี้
6.1 วิธรี ะยะเวลาคืนทุน (Payback Period Method: PB)
เป็นการคานวณหาระยะเวลาที่คุ้มทุนของโครงการการลงทุน ซึ่งสามารถคานวณได้ดังนี้
ระยะเวลาคืนทุน (ปี) = ระยะเวลาที่กระแสเงินสดรับสุทธิสะสมเท่ากับเงินลงทุนสุทธิ
หรือกระแสเงินสดจ่าย ณ วันเริ่มโครงการ
หลักการตัด สินใจคือ เลือกโครงการลงทุ นที่คืนทุนเร็วที่สุด การประเมิน การลงทุน โดยวิธีนี้ เป็นวิธีการ
ประเมินโครงการลงทุนเพื่อวิเคราะห์วา่ การลงทุนนั้นต้องใช้เวลากี่ปีที่จะคืนทุน เป็นการดูความเสี่ยงและสภาพคล่อง
ในการลงทุน แต่วิธีน้จี ะไม่คานึงถึงค่าของเงินตามเวลาและกระแสเงินสดรับหลังจากปีที่คืนทุน
ตัวอย่าง หากใช้เงินลงทุนเริม่ ต้นมูลค่า 1 ล้านบาท และมีกระแสเงินสดรับสุทธิ 200,000 บาทต่อปี ทุกๆ ปี
ระยะเวลาคืนทุนของโครงการนี้ คือ
200,000 x payback period = 1,000,000 บาท ดังนั้นจะได้ payback period ที่ 5 ปี
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6.2 วิธรี ะยะเวลาคืนทุนคิดลด (Discounted Payback Period)
วิธนี มี้ ีการคานวณที่คล้ายกับวิธีระยะเวลาคืนทุน โดยหลักการตัดสินใจเลือกโครงการลงทุน ที่คืน
ทุนเร็วที่สุด แตกต่างกันที่มีการคานวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิในแต่ละปี แล้วใช้สมการวิธีระยะเวลา
คืนทุน มาคานวณหาระยะเวลาที่คุ้มทุนของโครงการ ที่คานึงถึงค่าของเงินตามเวลา ซึ่งระยะเวลาที่คิดจากวิธีนี้ จะมีค่า
มากกว่าระยะเวลาที่คิดจากวิธีร ะยะเวลาคืนทุน มีข้อด้อยคือ ไม่คานึง ถึงกระแสเงินสดรับหลังจากปีที่คืนทุน และมี
ความเอนเอียงต่อโครงการลงทุนที่มีร ะยะการลงทุนยาว ในการที่จะเห็นผลการดาเนินงาน เช่น การลงทุนใน R&D
เป็นต้น
6.3 วิธมี ูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value Method: NPV)
วิธนี เี้ ป็นการคานวณหามูลค่าปัจจุบัน ของกระแสเงินสดรับหรือจ่ายสุทธิตลอดโครงการลงทุน โดย
ใช้อัตราต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของเงินทุน (WACC) ซึ่งสามารถคานวณได้ ดังนี้

NPV = - Net Initial Investment +

+

+…+

โดยที่
r
t
FCF

= WACC
= อายุของโครงการลงทุน (ปี)
= กระแสเงินสดสุทธิ (บาท)

หลักการตัดสินใจคือเลือกโครงการลงทุนที่ให้ค่า NPV เป็นบวกที่สูงสุด
ข้อดีของวิธีนี้คือสามารถใช้ประเมินมูลค่าปัจจุบันที่เพิ่มขึ้นจากเงินลงทุนเริ่มต้นสุทธิได้โดยสะดวก
เพราะค่า NPV ที่ได้เป็นมูลค่าปัจจุบันในรูปตัวเงิน ข้อเสียของวิธีนี้คือไม่สามารถทาการเปรียบเทียบระหว่างแต่ละ
โครงการลงทุน เพราะเงินลงทุนเริ่มต้นสุทธิในแต่ละโครงการมีมูลค่าไม่เท่ากัน
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6.4 วิธอี ัตราผลตอบแทนของโครงการ (Internal Rate of Return Method: IRR)
เป็นการคานวณหาอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง ของโครงการลงทุน หรืออัตราผลตอบแทนที่ทาให้
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่าย ซึ่งหมายถึงมูลค่าปัจจุบันสุทธิ มีค่า
เท่ากับศูนย์โดยที่ผลลัพธ์ที่ได้จะมีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ ซึ่งสามารถคานวณได้ดังนี้

NPV = 0 = - Net Initial Investment +

+

+...+

โดยที่
IRR
= อัตราผลตอบแทนของโครงการ (%)
T
= อายุของโครงการลงทุน (ปี)
FCF
= กระแสเงินสดสุทธิ (บาท)
หลักการตัดสินใจคือเลือกโครงการลงทุนที่ให้ค่า IRR สูงสุดและมากกว่าค่า WACC
ข้อดีของวิธนี คี้ ือสามารถใช้เปรียบเทียบโครงการการลงทุนได้โดยง่าย เพราะอัตราอย่างง่ายที่ได้คิด
รวมถึงเงินลงทุนเริ่มต้นสุทธิ ข้อเสียคือวิธนี จี้ ะไม่สามารถให้ค่าอัตราที่ถูกต้องได้ ถ้ามีการกลับเครื่องหมายของกระแส
เงินสดสุทธิระหว่างปีในช่วงอายุของโครงการ อีกทั้งวิธนี ีย้ ังไม่สามารถที่จะบอกมูลค่าที่เพิ่มขึ้นจากโครงการการลงทุน
และไม่สามารถใช้ตดิ ตามวัดผลการดาเนินงานที่เกิดขึน้ จริงกับที่วางแผนไว้
6.5 วิธมี ูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ในปัจจุบัน (Economic Profit: EP)
วิธนี เี้ ป็นวิธีที่คิดกาไรขาดทุนเชิงเศรษฐศาสตร์ ที่กาไรขาดทุนสุทธิจากการดาเนินการเกินจากต้นทุน
เงินทุนสามารถคานวณได้ดังสมการดังนี้

PV (EP) =

+

+…+

โดยที่
EP = กาไรขาดทุนสุทธิจากการดาเนินงาน (NOPAT)– ต้นทุนเงินทุน (Capital Charge)
Capital Charge = เงินทุน (Invested Capital) x WACC
หลักการตัดสินใจคือเลือกโครงการลงทุนที่ให้ค่า PV(EP) เป็นบวกที่สูงสุดและมีการสร้างค่า EP
เป็นบวกได้เร็วกว่า วิธนี ใี้ ห้ผลลัพธ์ที่เท่ากับ NPV แต่วิธีน้ีจะแตกต่างกับ NPV โดยวิธนี ีช้ ่วยให้ผู้บริหารสามารถหามูลค่า
เชิง เศรษฐศาสตร์ที่เ พิ่มขึ้นจากการลงทุนในแต่ละปี โดยสามารถนาค่า EP ที่ได้จากโครงการลงทุนแต่ละโครงการ
มารวมกับค่า EP จากการดาเนินงานในปัจจุบัน ทาให้สามารถประมาณการค่า EP ขององค์กรหรือศูนย์ EVM ได้
ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานตั้งเป้าหมายของผลการดาเนินงานได้อย่างถูกต้อง และเป็นธรรมต่อไป
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แนวทางในการการประมาณการค่า EP ของโครงการ
การคาดการณ์ค่า EP สาหรับแต่ละปีของโครงการลงทุน รายได้ ค่าใช้จา่ ยหรือเงินทุนจะเป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้อง
กับการดาเนินงานโดยตรง และจะไม่มีรายการปรับปรุงทางบัญชีเพื่อคานวณค่า EP
การคานวณค่า EP ขององค์กรจะมีรายการปรับปรุงทางบัญชีต่างๆ ซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานที่
ต้องปรับปรุงออกเนื่องจาก
• การประมาณการรายได้ค่าใช้จ่ายหรือกาไรขาดทุน จะทาการประมาณการเฉพาะตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินงานเท่านั้น จะไม่มีการประมาณการณ์ร ายการพิเศษต่างๆ ที่ยัง ไม่ไ ด้เ กิดขึ้นเช่นก าไรขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยน เป็นต้น หรือภาษีที่ใช้โดยปกติ ก็จะใช้อัตราภาษีขององค์กรที่ 30% ซึ่งจะเท่ากับภาษีทางเศรษฐศาสตร์
• การประมาณการเงินลงทุน จะเท่ากับเงินลงทุนที่ใช้ในโครงการ โดยไม่ได้มีการประมาณการรายการ
ต่างๆ ซึ่ง ไม่เ กี่ยวข้องกับโครงการหรือรายการปรับปรุง เช่น ส่วนเกินทุ นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน การประเมิน
มูลค่าสินทรัพย์ใหม่ หรือรายการอื่นๆ
ดังนั้นการคานวณค่า NOPAT จึงสามารถคานวณได้โดยตรงจากกาไรขาดทุน ที่ได้ประมาณการไว้และ
เงินทุน ก็จะสามารถคานวณได้จากเงินลงทุนที่จะใช้ลงทุนในโครงการทั้งหมด
ตัวชี้วัดที่สาคัญทั้ง 5 ตัวจาเป็นสาหรับการวิเคราะห์โครงการลงทุน ซึ่งถ้าจะต้องทาการเปรียบเทียบ
ระหว่างโครงการด้วยนั้น จะต้องวิเคราะห์ตัวชีว้ ัดทางการเงินหลายๆ ตัวควบคู่กันไปเพื่อประกอบในการตัดสินใจ และ
ไม่ควรทาเฉพาะตัวใดตัวหนึ่ง เนื่องจากแต่ละตัวชีว้ ัดต่างมีข้อดีและข้อเสียต่างๆ กัน
เช่น การใช้ค่า PV (EP) หรือค่า NPV ควบคู่กับ Payback Period ถ้าเป็นโครงการที่มีค่า NPV ใกล้เคียงกัน
โครงการที่มีค่า Payback period ที่ต่ากว่า จะมีความเสี่ยงน้อยกว่าและจะน่าลงทุนมากกว่า
ตัวชี้วัด

NPV

PV (EP)

ข้อดี
- อยู่ในรูปของค่าสัมบูรณ์แสดงมูลค่า
ส่วนต่างได้อย่างชัดเจน
- เหมาะสาหรับใช้ประกอบการพิจารณา
แนวทางการจัดหาเงินทุนและความ
ต้องการเงินทุน
- สามารถใช้พิจารณาโครงการทั้งก่อน
และหลังการลงทุนดังนั้นจึงสามารถใช้ใน
การติดตามผลการดาเนินงานตามแผนที่
กาหนดไว้ได้
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ข้อจากัด
- ไม่สะท้อนการสร้างมูลค่าในแต่ละ
ช่วงเวลา
- NPV และ IRR อาจสะท้อนผลที่มีความ
ขัดแย้งกัน
- ไม่สามารถใช้ในการติดตามผลการ
ดาเนินงานตามแผนที่กาหนดไว้
- อยู่ในรูปของค่าสัมบูรณ์แสดงมูลค่า
ส่วนต่างได้อย่างชัดเจน
- ต้องกาหนดสมมติฐานประกอบการ
คานวณและมีขั้นตอนการคานวณมาก
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IRR

- ง่ายต่อการทาความเข้าใจ
- การคานวณไม่ซับซ้อนไม่ตอ้ งทาการ
คานวณค่า WACC

- NPV และ IRR อาจสะท้อนผลที่มีความ
ขัดแย้งกัน
- ไม่สามารถนาค่า IRR แต่ละโครงการ
มาบวกกันได้
- ไม่สามารถใช้ในการติดตามผลการ
ดาเนินงานตามแผนที่กาหนดไว้

- การคานวณไม่ซับซ้อน

- ไม่สะท้อนภาพโครงการหลังระยะเวลา
คืนทุน
- ไม่สามารถเปรียบเทียบโครงการที่มี
ระยะเวลาคืนทุนต่างกัน
- ไม่คานึงถึงความเสี่ยงและมูลค่าของเงิน
ตามเวลา

Payback
Period : PB

ในการวิเคราะห์โครงการต้องคานึงถึงทรัพยากรที่ตอ้ งใช้ไป เพื่อที่จะทาการวิเคราะห์ตัวชี้วัดทางการเงินของ
โครงการลงทุน ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ด้วย ตัวอย่างเช่น โครงการลงทุนซื้ออุปกรณ์ที่มีมูลค่าน้อยนั้น อาจจะไม่
ต้องทาการวิเคราะห์ทางการเงินมาก เนื่องจากอาจไม่คุ้มค่าต่อเวลาและทรัพยากรที่เสียไป

7. การประมาณการของปัจจัยขับเคลื่อนทางด้านรายได้ค่าใช้จ่ายและเงินทุน
ในการวิเคราะห์โครงการลงทุน หน่วยงานที่จัดทาโครงการลงทุน จะต้องมีการประมาณการปัจจัยขับเคลื่อน
ทั้งรายได้ ค่าใช้จา่ ยและเงินลงทุนด้วย
7.1 ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าการลงทุน ที่นามาคานวณควรจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุน
ในการวิเคราะห์โครงการลงทุน ให้บ่งชีป้ ัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าของโครงการที่สาคัญ ทั้งในส่วนปัจจัยขับเคลื่อนทางด้าน
รายได้ ค่าใช้จา่ ยและด้านต้นทุนเงินทุนได้อย่างครบถ้วน
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แผนภาพแสดงปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าทางด้านรายได้ค่าใช้จา่ ยและต้นทุนเงินทุนของโครงการลงทุน

งบกำไรขำดทุน
รายได้ รวม

NOPAT
EP

NOPBT

NET PROFIT

ค่ าใช้ จ่ายรวม

(-)
ภาษี
WACC
Capital
Charge

(x)

Kd(D/D+E)
Ke(E/D+E)
จำนวนสินทรัพย์

งบดุล

รายได้ ขาย
รายได้ ....
รายได้ ....
รายได้ ....
รายได้ ....
รายได้ ....
อื่นๆ
ต้ นทุนขาย
รายจ่าย......
รายจ่าย......
รายจ่าย......
รายจ่าย......
รายจ่าย......
ค่าบริหาร
ค่าเสื่อมราคา
อื่นๆ

เงินทุนที่ใช้ IC
463.42
รำคำสินทรัพย์

7.2 การตั้งสมมติฐานที่สอดคล้องและต่อเนื่องกันในแต่ละกลุ่มธุรกิจ
การตั้ง สมมติฐ านของปัจจัยขับเคลื่อน ต้องให้ความสอดคล้องของในแต่ละกลุ่มธุรกิจ หรือศูนย์
EVM เช่น การคาดการณ์ของอัตราเงินเฟ้อ การคาดการณ์ด้านค่าใช้จ่ายทางด้านบุคลากร ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
น้ามันเชือ้ เพลิง ในแต่ละโครงการลงทุน จะต้องมีการตั้งสมมติฐานที่สอดคล้องและต่อเนื่องกัน
7.3 ทุกปัจจัยที่เกี่ยวข้องควรเป็นไปตามหลัก Incremental Basis
ในการคานวณค่าผลตอบแทนทางการเงินหรือตัวชี้ วัดทางการเงิ นของโครงการลงทุน การคิ ด
คานวณค่าปัจจัยทุกปัจจัยที่เ กี่ยวข้อง ควรคานึง ถึง หลัก การ Incremental Basis เพื่อที่จะทราบมูลค่าที่แท้จริง
ที่โ ครงการลงทุนนั้นๆ ได้สร้างขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายด้านซ่อมบารุง ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต รายจ่ายการลงทุ น
(Capital Expenditure) เป็นต้น ยกเว้นรายได้ค่าใช้จ่ายและเงินทุนที่เกิดขึ้นอยู่แล้ว จะไม่นามาคานวณและถือว่าเป็น
ต้นทุนจม (Sunk costs) รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นประจา (Fixed overhead costs) อาจจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตาม
สัดส่วนตามการลงทุนที่เพิ่มขึน้
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7.4 ค่าใช้จ่ายทางการเงินไม่ควรรวมกับค่าใช้จ่ายทางการดาเนินงาน
การตั ด สิน ใจทางการเงิน การป้อ งกั น ความเสี่ ยงและค่า ใช้ จ่ า ยดอกเบี้ย ไม่ ถื อว่ า เป็ นรายการ
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน และจะไม่นามารวมกับการคานวณค่า NOPAT ของโครงการลงทุน เช่น จะไม่นาค่าใช้จ่าย
ดอกเบีย้ มารวมเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จา่ ยทั้งหมดของโครงการ ถึงแม้โครงการนั้นจะมีเงินทุนที่เป็นส่วนของหนี้สิน และ
จะต้องจ่ายดอกเบีย้ เนื่องจากการตัดสินใจว่าจะใช้เงินทุนจากแหล่งใด เป็นส่วนของการตัดสินใจด้านแหล่งของเงินทุน
ซึ่งจะถูกพิจารณาเมื่อโครงการนั้นมีความคุ้มค่าในการลงทุน จากการวิเคราะห์ ในเบื้องต้นแล้ว และจะต้องวางแผน
ในเรื่องแหล่งของเงินทุนต่อไป

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยง
การวิเคราะห์โครงการลงทุน หน่วยงานที่จัดทาโครงการลงทุน ควรจะมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง โครงการลงทุนที่มีมูลค่าเงินลงทุนที่สูง และส่งผลกระทบอย่างมากต่อการดาเนินงานของ อ.อ.ป. ผู้จัดทา
โครงการจาเป็นต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการอย่างละเอียด ของแต่ละปัจจัยขับเคลื่อนต่อค่า PV (EP) หรือค่า
NPV โดยควรจะใช้วิธีที่ให้ผลที่มีความแม่นยา เพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงความน่าจะเป็นของโครงการนั้นๆ ว่าจะมีโอกาสที่
ค่า PV (EP) เป็นบวกมากเท่าใด
8.1 การกาหนดปัจจัยความเสี่ยงและสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้น ให้มีการกาหนดปัจจัยขับเคลื่อนที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการลงทุน
ที่จะมีผลต่อความเสี่ยงของโครงการ และการตั้งสมมติฐานที่เหมาะสมกับปัจจัยนั้นๆ เพื่อที่จะช่วยให้ผู้บริหารได้เห็น
ถึงความสาคัญของปัจจัยนั้นต่อค่า PV (EP) ของโครงการนั้นๆ
ในการตั้งสมมติฐานของแต่ละปัจจัยนั้นควรจะอ้างอิงจาก
- ข้อมูลในอดีต
- แนวโน้มที่จะเกิดขึน้ ในอนาคต
เพื่อที่จะกาหนดค่าต่าสุดสูงสุดและค่ากลางที่เหมาะสม
โดยปกติแล้วในการคานวณจะมีการใช้ข้อมูลในอดีตประมาณ 5 ปี ย้อนหลัง เพื่อที่จะสามารถ
เห็นวงจรของปัจจัยนั้นๆ และเพื่อที่จะนามาใช้ในการวิเคราะห์ได้อย่างแม่นยายิ่งขึ้น เช่น การนาข้อมูลราคาขายจาก
อดีต 5 ปีมาวิเคราะห์หาค่ากลางค่าต่าสุดและสูง สุด และคิดว่าแนวโน้มของราคาขายน่าสูง ขึ้นในอนาคต เพื่อที่จะ
นามาใช้คาดการณ์แนวโน้มของราคาขายได้ตอ่ ไป
8.2 เครื่องมือหรือเทคนิคที่ช่วยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง
8.2.1 การวิเคราะห์ความไวของปัจจัย (Sensitivity Analysis)
คานวณจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยขับเคลื่อน 1 % หรือ 1 หน่วย ที่จะส่งผลต่อการเพิ่มขึน้ หรือ
ลดลงของ PV (EP) ของโครงการอย่างไร เช่น ราคาขายเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น / ลดลง +/- 1 %จะส่งผลให้ค่า PV (EP)
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ของโครงการลงทุนเป็นอย่างไร การวิเคราะห์ความไวสามารถทาได้จาก EP Driver Model หรือ Financial Model โดย
การเปลี่ยนแปลงค่าสมมติฐานที่ใช้ในการคานวณ
8.2.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงแบบ Scenario Analysis
การวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยการทา Scenario Analysis นี้มีความคล้ายกับการคานวณความเสี่ยง
แบบ Sensitivity Analysis แต่แทนที่จะวิเคราะห์ทีละปัจจัย Scenario Analysis จะวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนหลายๆ
ปัจจัยไปพร้อมๆ กัน ซึ่งจะแบ่งเป็นปัจจัยทั้งหมด ทั้งสาหรับกรณีที่ดีและแย่ที่สุด ที่สามารถจะเกิดขึ้นได้เพื่อที่จะมา
คานวณหาค่าความเสี่ยงที่น่าจะทาให้ค่า PV (EP) เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละสถานการณ์ เช่น การปรับเปลี่ยนปริมาณ
ผลผลิต, ราคาขาย,ค่าใช้จา่ ยด้านบุคลากร และค่าใช้จา่ ยด้านการลงทุน เป็นต้น ซึ่งการทา Scenario Analysis นี้ จะทา
ให้รัฐวิสาหกิจสามารถกาหนดช่วงของค่า PV (EP) ที่ครอบคลุมด้วยตัวแปรที่คาดหวังไว้ เพื่อวิเคราะห์โอกาสที่จะ
เกิดขึน้ ของแต่ละสถานการณ์ตอ่ ไป
การวิเคราะห์ความเสี่ยงแบบ Scenario Analysis ควรจะดาเนินการ สาหรับ 3 กรณีโดยที่
 สมมติฐานสาหรับปัจจัยขับเคลื่อน ( Base Case)
 สมมุติฐานสาหรับปัจจัยขับเคลื่อนที่แย่ที่สุดทั้งหมด (Worst Case)
 สมมุติฐานสาหรับปัจจัยขับเคลื่อนในกรณีทุกอย่างดีทั้งหมด (Best Case)
ซึ่งวิธกี ารนีส้ ามารถทาให้เห็นถึงช่วงของค่า PV (EP) ของโครงการ โดยโครงการที่มีความต่างระหว่างแต่ละ
Scenario สูงแสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงที่มาก เนื่องจากโครงการมีโอกาสที่จะได้ค่า PV (EP) ที่ต่างจากการประมาณ
การปกติ (Base Case) มาก หรือมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงต่อปัจจัยต่างๆ มาก นั่นเอง
8.2.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยงแบบValue-at-Risk(VaR)
การวิเคราะห์โอกาสความเสี่ยงแบบ Value-at-Risk (VaR) เป็นอีกวิธีหนึ่ง ที่หน่วยงานสามารถนาไปใช้ในการ
วิเคราะห์โครงการลงทุนเพื่อคานวณหาค่าความเสี่ยงของผลตอบแทน
แผนภาพแสดงตัวอย่างของการวิเคราะห์ความเสี่ยงแบบ Value-at-Risk ของค่า PV(EP)
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วิธีการนี้จะใช้หลักการเบื้องต้นทางสถิติเ ข้ามาช่วยในการวิเ คราะห์ โดยจะมองเหตุก ารณ์ที่จะเกิดขึ้นใน
ลักษณะของความน่าจะเป็น เช่น ในตัวอย่างด้านบน จะมองว่ามูลค่าของโครงการ (ค่า PV(EP)) จะมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 60
ล้านบาท และมีการกระจายตัวในแบบปกติ จากนั้นก็ ก าหนดระดับนัยสาคัญของความน่าจะเป็นที่คิดว่าน่าจะเกิด
ซึ่งโดยปกติแล้วอาจจะใช้ที่ 95% (จะเหลือพื้นที่ 5% ทางด้านซ้ายมือของกราฟ) ค่า VaR ก็คือส่วนต่างระหว่างมูลค่า
ของโครงการ (ค่า PV(EP)) หรือตัวแปรที่ตาแหน่งที่พื้นที่ใต้กราฟเท่า กับ 5% กับค่าเฉลี่ยนั่นเอง ดังรูปด้านบน ซึ่งใน
ตัวอย่างนีค้ ือ 36 ล้านบาท ซึ่งหมายความว่าหน่วยงานจะมีความเชื่อมั่นที่ 95% ว่าค่า PV(EP) ของโครงการนี้ จะไม่
ลดลงมากกว่า 36 ล้านบาท จากค่าที่คาดการไว้นั่นเอง
การวิเคราะห์ค่า VaR นั้น จาเป็นจะต้องใช้ข้อมูลทางสถิติและความน่าจะเป็นในการวิเคราะห์ ซึ่งโดยปกติแล้ว
จะใช้ความน่าจะเป็นและการกระจายตัวของปัจจัยขับเคลื่อนแต่ละตัวที่เกิดขึ้นจริงในอดีต มาใช้ในการคานวณค่า VaR
ของโครงการ ดังนั้นการคานวณค่า VaR จึงเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงขั้นสูง ซึ่งต้องใช้ทรัพยากรและเวลามาก
สาหรับ อ.อ.ป การลงทุนยังมูลค่าไม่สูงและไม่ซับซ้อนมากนัก จึงยังไม่จาเป็นต้องใช้การวิเคราะห์ค่า VaR นี้ เนื่องจาก
ต้องเป็นการลงทุนขนาดใหญ่ ที่ตอ้ งใช้เงินลงทุนจานวนมากผลที่ได้จึงจะคุ้มค่ากับทรัพยากรที่จะต้องเสียไป

9. การประเมินและติดตามผลของโครงการลงทุน
โครงการลงทุนที่ได้รับอนุมัติให้ดาเนินการและได้ลงทุนไปแล้ว หน่วยงานรับผิดชอบจะต้องมีการติดตามผล
เพื่อจะช่วยควบคุมและทาให้โครงการลงทุนเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ โดยให้พิจารณาแนวทางในการติดตามผลของ
การลงทุนได้ดังนี้
 การประเมินผลของค่า EP ในแต่ละช่วงเวลาของโครงการลงทุนและนาไปเปรียบเทียบกั บค่า EP ที่ไ ด้
ประมาณการณ์ไว้ จากการวิเคราะห์การลงทุนซึ่งอาจทาได้โดย
 การจัดสรรรายได้ตน้ ทุนและเงินทุนที่เกิดขึน้ จริง ในโครงการซึ่งถูกบันทึกในระบบบัญชีรวม ในระดับ
องค์กรให้กับศูนย์ EVM เมื่อจะทาการวัดผล
 จัดตั้งศูนย์ Center สาหรับการลงทุนในระบบ และบันทึกรายได้ค่าใช้จ่ายและเงินลงทุนต่างๆ ของ
โครงการทั้งหมดเข้าใน Center นั้นจากนั้นจะสามารถคานวณค่า EP ได้โดยตรงจากข้อมูลในระบบ
 จัดทาตัวชี้วัด (KPI) ที่มีความสาคัญต่อการดาเนินโครงการ และทาการติดตามผลตามระยะเวลาเพื่อที่จะ
สามารถวัดผลงานโดยตรง สาหรับผู้ที่รับผิดชอบในแต่ละส่วนของโครงการได้
 โดย KPI ที่สาคัญควรทาการเปรียบเทียบ ได้แก่ เงินลงทุนที่ใช้จริง ปัจจัยขับเคลื่อนที่สาคัญที่ใช้ในการ
คาดการณ์และเกิดจริง เช่น ราคาขายเฉลี่ย หรือ เป้าหมายด้านระยะเวลาต่างๆ ของการลงทุน
***************************
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บทสรุป
การวิเคราะห์โครงการลงทุน
ตามแนวทางบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM)
****************************
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีการลงทุนอย่างต่อเนื่องด้านสวนป่า อุตสาหกรรมไม้ และอื่นๆ และมีการ
ลงทุนในโครงการใหม่ๆ การลงทุนต้องวิเคราะห์โครงการว่าเป็นไปได้หรือไม่อย่างไร คุ้มค่าหรือไม่ ตั้งแต่ปี 2552 เป็น
ต้นไป ขั้นตอนการวิเคราะห์โครงการลงทุน ให้นาแนวคิดตามระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์
(Economic Value Management: EVM) มาใช้อย่างเป็นรูปธรรม โดยต้องมีการดาเนินการศึกษาให้ครบถ้วน ดังนี้
1. ตรวจสอบโครงการเบื้องต้นว่าต้องวิเคราะห์ค่า EP/ ROIC หรือไม่
2. ขั้นตอนการวิเคราะห์โครงการ
 การวางแผนและกลั่นกรองก่อนการลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบาย
 การวิเคราะห์การลงทุนโดยใช้ปัจจัยและทฤษฎีทางการเงิน
 การดาเนินงานตามแผนการลงทุน
 การติดตามและประเมินผลการลงทุน
3. กาหนดปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การลงทุน
 เงินลงทุนเริ่มต้นสุทธิ
 การคาดการณ์กระแสเงินสดรับและจ่ายเพิ่ม
 การคานวณอัตราต้นทุนถัวเฉลี่ยของเงินทุน (WACC)
 การวิเคราะห์ทางการเงินจากตัวชีว้ ัดทางการเงิน
 การวิเคราะห์ความเสี่ยง
4. ตัวชี้วัดทางการเงินที่สาคัญ
 ระยะเวลาคืนทุน PB
 ระยะเวลาคืนทุนคิดลด DPB
 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ NPV
 อัตราผลตอบแทนของโครงการ IRR
 มูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ปัจจุบัน EP
5. การประมาณการของปัจจัยขับเคลื่อนทางด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย เงินทุน
 วางแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับทิศทาง
 จัดลาดับความสาคัญของกลยุทธ์
6. การวางแผนสถานการณ์เพื่อเข้าใจค่า EP ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
 กาหนดปัจจัยขับเคลื่อน
 ตั้งสมมุติฐานปัจจัยขับเคลื่อนให้สอดคล้องกัน
 กาหนดปัจจัยให้เป็นไปตามหลัก Incremental Basic
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยง
 กาหนดปัจจัยเสี่ยงและสมมุติฐานที่เกี่ยวข้อง
 กาหนดเครื่องมือหรือเทคนิคในการวิเคราะห์ความเสี่ยง
8. การประเมินและติดตามผลโครงการลงทุน
 การประเมินค่า EP ในแต่ละช่วงเวลา
 การจัดทาตัวชีว้ ัดที่สาคัญ
************************************

คู่มือวิเคราะห์ โครงการลงทุนEVM

17

