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บทคัดย่อ

	 ในการวดัประสทิธภิาพการด�าเนนิงานมตีวัชีว้ดั	(KPI)	ตวัหนึง่ทีเ่ป็นทีย่อมรบัน�ามาใช้กนั	คอื	มลูค่าเพิม่ทางเศรษฐศาสตร์	(Economic	
Value	Added:	EVA)	ซึ่งแสดงถึงก�าไรทางเศรษฐศาสตร์ที่องค์กรได้รับเปรียบเทียบกับต้นทุนของเงินทุนที่ใช้ไป	EVA	เกิดจากแนวคิดว่า	
นอกเหนือจากก�าไรแล้วองค์กรควรให้ความส�าคัญต่อการสร้างมูลค่าที่สูงขึ้นให้แก่ผู้ที่มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของเงินทุนอีกด้วย	EVA	 ถือเป็น
เครื่องมือในการส่งเสริมให้ผู้บริหารตระหนักถึงการบริหารจัดการเงินทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด	 และกระตุ้นให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่
อย่างเตม็ก�าลงั	เกดิการปรบัปรงุพฒันางานเพือ่ให้ทรพัยากรทีใ่ช้ไปสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่องค์กรอย่างคุม้ค่าทีส่ดุ	หลกัการค�านวณ	
EVA	จะแตกต่างจากหลกัการค�านวณก�าไรขาดทนุทางการบญัช	ีคอื	1)	การบญัชจีะถอืว่าต้นทนุของเงนิทนุมาจากต้นทนุของหนีส้นิเท่านัน้	
ไม่ค�านึงถึงต้นทุนของเงินทุนที่มาจากการลงทุนของเจ้าของ	แต่	EVA	จะถือว่าองค์กรมีภาระต้นทุนของเงินทุนที่มาจากทั้งต้นทุนของหนี้
สนิ	และจากต้นทนุของส่วนของเจ้าของอกีด้วย	และ	2)	ในการค�านวณก�าไรทางเศรษฐศาสตร์	จะต้องมกีารปรบัปรงุรายการบญัชใีห้สะท้อน
ถึงมูลค่าที่ใกล้เคียงเงินสด	 รวมถึงรับรู้ต้นทุนแหล่งของเงินทุนที่มิได้อยู่ในการรายงานทางการบัญชี	 การค�านวณ	EVA	 เป็นดังนี้	EVA	=	
ก�าไรจากการด�าเนนิงานหลงัภาษ	ี(Net	Operating	Profit	After	Tax:	NOPAT)	-	ต้นทนุถวัเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัของเงนิทนุทีใ่ช้ไป	(WACC	x	IC)
	 การวิเคราะห์ค่าของ	EVA	ซึ่งมี	3	ค่า	ดังนี้	1)	ถ้า	EVA	=	0	แสดงว่าการด�าเนินงานก่อให้เกิดก�าไรทางเศรษฐศาสตร์เพียงเท่ากับ
ต้นทุนของเงินทุน	2)	ถ้า	EVA	<	0	แสดงว่าการด�าเนินงานก่อให้เกิดก�าไรทางเศรษฐศาสตร์ต�่ากว่าต้นทุนของเงินทุน	ซึ่งแสดงถึงมูลค่าที่
ถดถอยขององค์กร	และ	3)	ถ้า	EVA	>	0	แสดงว่าการด�าเนินงานก่อให้เกิดก�าไรทางเศรษฐศาสตร์สูงกว่าต้นทุนของเงินทุน	ซึ่งหมายถึง
มูลค่าที่เพิ่มขึ้นขององค์กร	ดังนั้น	หากองค์กรใดมีค่า	EVA	>	0	องค์กรนั้นจะสามารถเจริญเติบโตยิ่งขึ้นต่อไป	แต่หาก	EVA	=	0	องค์กร
นัน้เพยีงด�ารงอยูไ่ด้แต่จะไม่เตบิโตขึน้	หรอืในกรณทีีเ่ลวร้าย	EVA	<	0	องค์กรนัน้ประสบความล้มเหลวซึง่จะต้องปรบัปรงุการบรหิารจดัการ
เพื่อแก้ไขวิกฤติที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรอย่างเร่งด่วน

Abstract

	 In	measuring	operating	performance,	one	of	the	acceptable	key	performance	indicators	(KPI)	is	Economic	Value	
Added	(EVA)	which	compares	the	economic	profit	to	the	cost	of	capital.	EVA	comes	from	the	idea	that,	in	addition	to	
profit,	the	organization	should	concentrate	in	generating	value	added	to	those	who	participate	as	owners	of	the	capital.	
EVA	is	a	tool	to	encourage	the	executive	management	to	be	aware	of	managing	funds	to	get	the	best	return,	and	to	
encourage	employees	to	do	the	duty	in	full	capacity	in	order	to	get	the	best	value	to	the	organization.	EVA	calculation	
is	different	from	the	profit	and	loss	calculation	in	accounting	as	follows:	1)	in	accounting,	the	cost	of	capital	will	be	calculated	
from	the	cost	of	debt	only,	ignoring	the	cost	of	equity.	Whereas	in	EVA,	the	cost	of	capital	will	be	calculated	from	both	
the	cost	of	debt	and	the	cost	of	equity	and	2)	in	the	economic	profit	calculation,	the	profit	and	loss	from	accounting	need	
to	be	adjusted	to	reflect	the	cash	value,		including	recognizing	the	cost	of	capital	from	off-balance-sheet	items.	The	
formula	in	EVA	calculating	is	EVA	=	Net	Operating	Profit	After	Tax	(NOPAT)	-	The	Weighted	Average	Cost	of	Invested	Capital	
(WACC	x	IC).

มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ 
(Economic Value Added: EVATM) 
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	 The	value	of	EVA	consists	of	3	values	as	follows:	1)	if	
EVA	=	0,	it	indicates	that	the	economic	profit	equal	to	the	
cost	of	capital	which	represents	the	break	even	of	the	
organization.	2)	if	EVA	<	0,	it	indicates	that	the	economic	
profit	is	lower	than	the	cost	of	capital	which	represents	the	
regression	of	the	organization.	And	3)	if	EVA	>	0,	it	indicates	
that	the	economic	profit	is	greater	than	the	cost	of	capital	
which	represents	the	growth	of	the	organization.	So	if	the	
EVA	of	the	organizations	is	greater	than	zero	that	means	
the	organization	is	prosperous.	If	the	EVA	of	the	organizations	
is	equal	to	zero	the	organization	is	stable	but	no	growth.	In	
the	worst	case,	if	the	EVA	of	the	organizations	is	lower	than	
zero,	 that	means	 the	organization	 is	 failed	and	 the	
management	needs	to	be	improved	to	solve	the	crisis	urgently.

บทน�า

	 การประกอบกจิการงานใดกต็ามต่างมุง่หวงัทีจ่ะให้องค์กร
สามารถด�ารงอยูแ่ละเจรญิเตบิโตก้าวหน้ายิง่ๆ	ขึน้ไป	ดชันชีีว้ดัตวั
หนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนและแพร่หลายก็คือ	ก�าไรขาดทุน	(Profit	and	
Loss)	ซึ่งเป็นผลต่างของ	2	ส่วนได้แก่	รายได้และต้นทุนค่าใช้จ่าย	
ก�าไรขาดทนุจะแสดงให้ทราบว่าองค์กรมผีลการด�าเนนิงานประสบ
ผลส�าเร็จหรือไม่	 กล่าวคือ	 เจ้าของหรือผู้บริหารจะต้องพยายาม
บริหารองค์กรให้ได้รับผลก�าไรที่ดีที่สุด	 ซึ่งนอกจากการคิดก�าไร
ขาดทุนตามแนวคิดทางการบัญชีแล้วยังมีผู้สร้างแนวคิดก�าไรทาง
เศรษฐศาสตร์ขึ้นมาช่วยในประเมินผลการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ	 และที่ส�าคัญยังสามารถประเมินผลการสร้างมูลค่า
เพิ่มให้แก่เจ้าของเงินทุนที่เรียกว่าสร้างความมั่งคั่งให้กับเจ้าของ	
โดย	2	 แนวคิดนี้มีการรับรู้ต้นทุน	 และค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน							
2	 ประการดังนี้คือ	 ประการที่หนึ่ง	 ก�าไรขาดทุนทางการบัญชีจะ
ถือว่าต้นทุนของแหล่งเงินทุนมาจากต้นทุนการกู้ยืมหรือหนี้สินที่
กิจการจะต้องจ่ายดอกเบี้ยเท่านั้น	 ไม่ค�านึงถึงต้นทุนของเงินทุน
ทีม่าจากการลงทนุของเจ้าของ	ด้วยเหตผุลว่าองค์กรมไิด้มรีายจ่าย
จ�านวนนี้เป็นตัวเงินออกไปจริง	 ส่วนแนวคิดในทางเศรษฐศาสตร์	
จะถือว่าองค์กรมีภาระต้นทุนของเงินทุนที่มาจากทั้ง	2	 แหล่งคือ	
ทั้งต้นทุนของหนี้สินและต้นทุนของส่วนของเจ้าของ	เนื่องจากเงิน
ทนุจากส่วนของเจ้าของนัน้มต้ีนทนุทีเ่รยีกว่า	Implicit	Interest	Cost	
ที่เกิดขึ้นจากต้นทุนค่าเสียโอกาสที่ต้องสูญเสียไปหากน�าเงินทุน
จ�านวนนั้นไปลงทุนอย่างอื่นซึ่งจะก่อให้เกิดผลตอบแทนจากการ
ลงทุน	 ดังนั้นจึงควรรับรู้ต้นทุนของเงินทุนนี้ด้วยเพื่อให้ได้จ�านวน
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่แท้จริง	 ความแตกต่างประการที่สองคือ	

รายการในงบการเงินทางบัญชีบางรายการจะต้องปรับปรุงให้เป็น
ไปตามแนวคดิทางเศรษฐศาสตร์	ทัง้นีเ้พือ่ให้สะท้อนถงึผลจากการ
เนินงานตามปกติและใกล้เคียงกับมูลค่าเงินสดที่แท้จริง	 ส�าหรับ
มาตรวัดที่ใช้ประเมินมูลค่าของผลก�าไรขาดทุนในแนวคิดทาง
เศรษฐศาสตร์นี้เรียกว่า	มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์	(Economic	
Value	Added:	EVA)	ซึ่งค�านวณโดยการน�าก�าไรจากการด�าเนิน
งานหลังภาษี	หักต้นทุนของเงินทุนซึ่งมาจากการน�าเงินทุนที่ลงไป
เพื่อใช้ในการด�าเนินงานคูณด้วยค่าเฉลี่ยต้นทุนของเงินทุน	 หรือ	
EVA	=	NOPAT	-	(WACC		x	IC)	หากองค์กรมีค่า	EVA	มากกว่า
ศูนย์และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	แสดงว่าได้มีการใช้ทรัพยากรอย่าง
มีประสิทธิภาพ	การบริหารงานประสบความส�าเร็จ	สามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มและสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นให้แก่เจ้าของเงินทุนได้

ความหมายของ EVA

	 EVA	 คือ	 มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์	 เป็นเทคนิคการ
วเิคราะห์ทางการเงนิทีใ่ช้เป็นดชันชีีว้ดัประสทิธภิาพการด�าเนนิงาน	
(KPI)	แสดงถงึมลูค่าทีเ่พิม่ขึน้ขององค์กร	หรอือกีนยัหนึง่กค็อืมลูค่า
เชิงเศรษฐกิจที่สูงกว่าต้นทุนของเงินทุนที่ใช้ในการด�าเนินงาน	
(Stern	Steward	&	Co.,	n.d.,	Wikipedia,	n.d.)

ที่มาของแนวคิด EVA

	 อันเนื่องมาจากแนวคิดในการตั้งเป้าหมายของธุรกิจจาก
เดมิทีว่างเป้าหมายท�าก�าไรสงูสดุได้เปลีย่นแปลงไป	นอกเหนอืจาก
ก�าไรแล้ว	 ธุรกิจยังต้องสร้างมูลค่าที่สูงขึ้นให้แก่ผู้ที่มีส่วนร่วมเป็น
เจา้ของเงินทุนอกีด้วย	โดยเชือ่วา่การมุง่เนน้ที่มลูค่าเพิ่มของผูเ้ป็น
เจ้าของจะลดการใช้ทรพัยากรทีส่ิน้เปลอืงอนัก่อให้เกดิการสญูเสยี
ลงได้	อกีทัง้ยงัส่งเสรมิสนบัสนนุให้เกดิการบรหิารจดัการเงนิทนุให้
ได้รับผลตอบแทนที่ดีที่สุด	เครื่องมือที่ใช้เป็นมาตรวัดมูลค่าที่เพิ่ม
ขึ้นขององค์กรคือ	EVA	ซึ่งพัฒนาโดย	Joel	Stern	และจดทะเบียน
เครือ่งหมายการค้าโดยบรษิทัทีป่รกึษา	Stern	Stewart	&	co.	(Stern	
Steward	&	Co.,	n.d.)	EVA	เป็น	KPI	ตัวหนึ่งที่ยอมรับกันอย่าง
แพร่หลายในปัจจุบันถือเป็นเครื่องมือส�าคัญในการประเมิน
ประสิทธิภาพของการบริหารองค์กรได้อย่างเหมาะสม	

ประโยชน์และความส�าคัญของแนวคิด EVA

	 การใช้อตัราส่วนทางการเงนิแบบดัง้เดมิ	ยงัมข้ีอจ�ากดับาง
ประการที่เกิดจาก	(Tor,	2550)
	 1.	ผลการวเิคราะห์อาศยัข้อมลูจากงบการเงนิซึง่เป็นข้อมลู
อดีต	จึงไม่สะท้อนความสามารถในการก่อให้เกิดมูลค่าต่อองค์กร
รวมถึงปัญหาในอนาคตได้อย่างชัดเจน
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	 2.	ก�าไรจากการบันทึกบัญชีที่ใช้เกณฑ์คงค้าง	 อาจลด
คณุภาพลงหากข้อแตกต่างระหว่างก�าไรจากเกณฑ์คงค้างกบัก�าไร
จากเกณฑ์เงินสดมีจ�านวนมาก	หรืออาจมีการตกแต่งบัญชี	ท�าให้
ผลการวิเคราะห์ผิดพลาดได้	
	 3.	ถึงแม้ว่าการวัดผลการด�าเนินงานตามกระแสเงินสด
ที่แท้จริงของกิจการจะสามารถสะท้อนภาพได้ดี	แต่อย่างไรก็ตาม
การวิเคราะห์จากกระแสเงินสดก็ไม่สามารถสะท้อนภาพการสร้าง
มูลค่าเพิ่มขององค์กรได้	 ดังจะเห็นได้จากโครงการที่ต้องใช้เงิน
ลงทุนสูง	และใช้ระยะเวลาด�าเนินงานนาน	ซึ่งในช่วงแรกของการ
ด�าเนนิงานจะมกีระแสเงนิสดไหลเข้าน้อยท�าให้กระแสเงนิสดตดิลบ	
และในช่วงหลังจะมีกระแสเงินสดไหลเข้ามากขึ้น	 เช่นนี้แล้วการ
ประเมนิผลการด�าเนนิงานโดยพจิารณาจากกระแสเงนิสดในแต่ละ
งวดก็อาจผิดพลาดได้
	 จากข้อจ�ากดัทีก่ล่าวมาข้างต้น	จงึมกีารพฒันาแนวคดิ	EVA	
ขึ้นโดย	EVA	มีประโยชน์และความส�าคัญ	ดังนี้	(Tor,	2550)		
	 1.	ใช้เป็นมาตรวัดทางด้านการเงินอยู่บนพื้นฐานความ
มั่งคั่งของเจ้าของเงินทุน
	 2.	ใช้เป็นเครื่องมือส�าคัญในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
สูงขององค์กร	ท�าให้ผู้บริหารและพนักงานรู้สึกเหมือนเป็นเจ้าของ
คนหนึง่ในองค์กร	เนือ่งจากสามารถน�าไปเชือ่มโยงกบักระบวนการ
ตดัสนิใจ	การวางแผนการลงทนุ	และการใช้ทรพัยากรทีมุ่ง่เน้นการ
สร้างมูลค่าเพิ่มที่ดีที่สุดให้แก่องค์กร	 ซึ่งถ้า	EVA	 ดีขึ้นจะส่งผลดี
คืนกลับสู่ผู้บริหารและพนักงานต่อไป
	 3.	ใช้ก�าหนดแผนการจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผูบ้รหิาร	และ
พนกังาน	สามารถชีใ้ห้เหน็ภาพทีช่ดัเจนว่า	EVA	ภายในองค์กรเกดิ
ขึ้นจากส่วนใด	 ก่อให้เกิดขวัญและก�าลังใจรวมถึงเกิดแรงกระตุ้น
ในการปรับปรุงพัฒนา	 ท�าให้มั่นใจได้ว่าแผนงานที่วางไว้จะได้รับ
การน�าไปปฏิบัติต่ออย่างเต็มที่เต็มก�าลัง

การวิเคราะห์ผล EVA

	 ผลการวิเคราะห์	EVA	เป็นดังนี้
	 EVA	=	0	 แสดงว่าการบรหิารงานก่อให้เกดิผลก�าไรเพยีง
ครอบคลุมต้นทุนของเงินทุนพอดี
	 EVA	<	0	 แสดงว่าการบรหิารงานไม่ประสบผลส�าเรจ็	ผล
ก�าไรที่ได้ไม่คุ้มกับต้นทุนของเงินทุน	(มูลค่าที่ถดถอยขององค์กร)
	 EVA	>	0	 แสดงว่าการบรหิารงานมปีระสทิธภิาพ	สามารถ
สร้างผลก�าไรได้มากกว่าต้นทุนของเงินทุน	(มูลค่าที่เพิ่มขึ้นของ
องค์กร)

หลักการค�านวณ EVA 

	 หลกัการของ	EVA	คอืการน�าก�าไรจากการด�าเนนิงานหลงั
หกัภาษ	ีหกัต้นทนุเงนิทนุทีใ่ช้ไปเพือ่สร้างก�าไรนัน้ต้นทนุเงนิทนุบาง
ครัง้อาจเรยีกว่าก�าไรขัน้ต�า่ทีต้่องท�าได้	 ในการค�านวณ	EVA	 ม	ี2	
ส่วนทีแ่ตกต่างจากการค�านวณก�าไรทางบญัช	ี(Tor,	2550)	คอื
	 1.	ค่าเสียโอกาสของผู้เป็นเจ้าของตามความเสี่ยง
	 2.	การปรับปรุงยอดก�าไรขาดทุนทางบัญชี	 ให้เป็นก�าไร
ขาดทุนทางเศรษฐศาสตร์

การค�านวณ EVA

	 EVA	=	NOPAT	-	(WACC	X	IC)
	 NOPAT	 =	 ก�าไรจากการด�าเนินงานหลังภาษี	 (Net	
Operating	Profit	After	Tax)
	 WACC	 =	 ค่าเฉลี่ยต ้นทุนของเงินทุน	 (Weighted	
Average	Cost	of	Capital)
	 WACC	 =	 [Kd	x	(D/(D+E))]	+	[Ke	x	(E/(D+E))]
	 D	=	เงินกู้ยืมหรือหนี้สินที่มีดอกเบี้ย	(Debt)
	 E	=	มูลค่าตลาดของส่วนของเจ้าของ	(Equity)
	 Kd	=	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมหรือหนี้สิน
	 Ke	=	 อัตราผลตอบแทนที่ผู้เป็นเจ้าของต้องการจากการ
ลงทุน	
	 IC	=	 เงินทุนที่ลงไปเพื่อใช้ในการด�าเนินงาน	(Invested	
Capital)		

NOPAT (Net Operating Profit After Tax)

	 NOPAT	คอื	ก�าไรสทุธจิากการด�าเนนิงานหลงัหกัภาษี	การ
ค�านวณ	EVA	ต้องท�าการปรับปรุงตัวเลขตามหลักการบัญชีให้เป็น
ไปตามแนวคดิทางเศรษฐศาสตร์	ซึง่จะได้ข้อมลูทีม่คีวามใกล้เคยีง
กับเกณฑ์เงินสด	 รวมถึงลดปัญหาการตกแต่งบัญชีหรือการให้
ข้อมูลที่บิดเบือนจากผลการด�าเนินงานปกติของธุรกิจ	 โดยมีการ
ปรับปรุง	 ดังรายละเอียดต่อไปนี้	(กรมตรวจบัญชีสหกรณ์,	2552,	
Ben	McClure,	2009)		
 ดอกเบี้ยจ่าย	 (Interest	Expenses)	 เนื่องจากดอกเบี้ย
เกีย่วข้องกบัเงนิกูถ้อืว่าเป็นต้นทนุทางการเงนิ	ซึง่ต้นทนุการเงนิจะ
ไม่ถูกน�ามาคิดรวมในการค�านวณ	NOPAT	 เพื่อไม่ให้ซ�้าซ้อนกับ
ต้นทุนของเงินทุนอีก
 ก�าไรขาดทนุจากการลงทนุ	(Gain	or	Loss	on	Investment)	
เนื่องจากการขายเงินลงทุนผู้บริหารสามารถเลือกเวลาที่ต้องการ
จะขายเพื่อรับรู้ก�าไรได้	 ผลการด�าเนินงานจึงอาจเกิดการตกแต่ง
หรือบิดเบือนไป	ดังนั้นเพื่อขจัดปัญหาการตกแต่งก�าไร	จึงไม่ควร
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น�ามาคิดรวมในการค�านวณ	NOPAT	แต่จะน�าไปเป็นส่วนหนึ่งของ
เงินทุน
 ก�าไรขาดทุนจากการขายสินทรัพย์	(Gain	or	Loss	On	
Capital	Asset)	 เนื่องจากการขายสินทรัพย์เป็นเหตุการณ์หรือ
กิจกรรมซึ่งไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการด�าเนินงานตามปกติของ
ธุรกิจ	 จึงไม่ควรน�ามารวมในการคิด	NOPAT	แต่จะถูกแปลงเป็น
เงินทุน	 เพื่อช่วยให้	EVA	สะท้อนผลงานการด�าเนินงานตามปกติ
ขององค์กรอย่างถกูต้อง	รวมถงึการปรบัปรงุนีย้งัช่วยสร้างแรงจงูใจ
ให้กับผู้บริหารให้ท�าการตัดสินใจที่ดีที่สุด	 กล่าวคือการปรับปรุงนี้
จะป้องกนัไม่ให้ผูบ้รหิารพยายามเพิม่ตวัเลขก�าไรทางบญัชด้ีวยการ
ขายสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดผลตอบแทนที่สูงกว่าต้นทุนเงินทุน	 และ
ในทางตรงข้ามท�าให้ผู้บริหารตัดสินใจขายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้
ประโยชน์ออกไปถงึแม้ว่าจะขายได้ในราคาทีต่�่ากว่ามลูค่าทางบญัชี
กต็าม	เพือ่ให้องค์กรมเีงนิซึง่ได้รบัจากการขายนัน้ไปลงทนุทีใ่ห้ผล
ตอบแทนที่มากกว่าต่อไป
 ค่าเผื่อการสูญเสีย	(Provisions	or	Allowance)	เนื่องจาก
การตั้งรายการค่าเผื่อการสูญเสีย	 เช่น	 การตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้า
ลดลง	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 ถูกก�าหนดโดยอาศัยการประมาณ
การ	อาจใช้เป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการบิดเบือนผลก�าไรทาง
บัญชี	 อีกทั้งยังท�าให้ผู้บริหารไม่มีแรงจูงใจที่จะพยายามลดการ
ขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตดังนั้น	 ในทางเศรษฐศาสตร์จึงตัด
รายการปรับปรุงมูลค่านี้ออก	 และคิดเป็นค่าใช้จ่ายเฉพาะเมื่อ
ตัดสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี	 (Write-offs)	 เช่น	 เมื่อมีการขาย
สินค้าออกไปและเกิดผลขาดทุนหรือเมื่อมีหนี้สูญเกิดขึ้นเท่านั้น		
ค่าเผื่อการด้อยค่า	(Impairment	Loss)	 จากการที่ทางการบัญชี
บันทึกรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์	 อาจส่ง
เสริมให้เกิดพฤติกรรมการบริหารที่ไม่ถูกต้อง	 ท�าให้ผู้บริหารไม่มี
แรงจูงใจที่จะพยายามลดการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจริงในอนาคต	
และนอกจากนี้ราคายุติธรรมที่น�ามาใช้เกิดขึ้นจากการประเมิน
ราคา	 ซึ่งในบางกรณีไม่ได้มีหลักฐานที่ชัดเจนต้องอาศัยการ
ประมาณการ	ท�าให้อาจผดิพลาดได้	อกีทัง้ค่าเผือ่การด้อยค่าท�าให้
มูลค่าทางบัญชีลดลงแต่ไม่ได้เป็นการลดลงที่แท้จริงของสินทรัพย์	
ดังนั้นจึงควรรับรู้ค่าใช้จ่ายเมื่อผลขาดทุนได้เกิดขึ้นจริงเมื่อขาย
สินทรัพย์ออกไปแล้วเท่านั้น
 ค่าเผื่อการปรับมูลค่าของเงินลงทุน	 (Allowance	 for	
Revaluation	of		Securities)	จากการทีท่างการบญัชจีะแสดงมลูค่า
เงินลงทุนและตราสารการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบันแทนที่
จะแสดงต้นทุนในอดีตที่มีการลงทุนจริง	 ซึ่งจะท�าให้เงินลงทุนใน
งบดุลเพิ่มขึ้นหรือลดลงโดยผู้ลงทุนไม่ได้มีการลงทุนเพิ่มหรือลด
จริง	 ดังนั้น	 การตีราคาใหม่หรือการประเมินราคาตามมูลค่า

ยุติธรรมในตลาด	(Marked-to-Market)	ในทางเศรษฐศาสตร์จึง
ตัดรายการปรับปรุงมูลค่านี้ออกเพื่อสะท้อนถึงเงินทุนที่ผู้ลงทุนให้
ไว้ในองค์กรที่แท้จริง
 ค่าใช้จ่ายที่ส่งผลต่อรายได้ในอนาคต	 เช่น	 ค่าโฆษณา
ประชาสัมพันธ์	 ค่าวิจัยพัฒนา	 ค่าฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร	
เนือ่งจากถอืเป็นการลงทนุไม่ใช่รายจ่ายส�าหรบัการด�าเนนิงานเพยีง
ในงวดบัญชีปัจจุบันแต่มีผลต่อรายได้ในอนาคตข้างหน้าด้วย	 จึง
ไม่ควรน�ามารวมในการคิด	NOPAT	แต่จะถูกแปลงเป็นเงินทุน

WACC (Weighted Average Cost of Capital)

	 WACC	คอื	ต้นทนุถวัเฉลีย่ถ่วงน�้าหนกัของเงนิทนุ	เป็นผล
ตอบแทนทางการเงนิทีผู่ล้งทนุคาดหมายว่าจะได้รบัจากเงนิลงทนุ
ของตนโดยค�านวณจากอตัราผลตอบแทนขัน้ต�่าทีเ่จ้าของเงนิกูแ้ละ
ผู้เป็นเจ้าของต้องการ	 ซึ่งเรียกว่า	 อัตราต้นทุนเงินทุน	(Cost	of	
Capital)	ดังนี้
	 1.	ต้นทุนของหนี้	(Cost	of	Debt)	ได้แก่	อัตราดอกเบี้ย
เงินกู้	ตั๋วเงินจ่าย	หรือหุ้นกู้
	 2.	ต้นทุนของทุน	(Cost	of	Equity)	ได้แก่	ต้นทุนค่าเสีย
โอกาส	(Opportunity	Cost)	ซึ่งจะค�านวณจากอัตราผลตอบแทน
จากการลงทุนที่ปราศจากความเสี่ยง	(Risk	Free	Rate)	บวกส่วน
ต่างความเสี่ยง	(Risk	Premium)
	 Risk	Free	Rate	 สามารถใช้อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของ
พันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุนานที่สุดที่มีการซื้อขายในตลาด
	 Risk	Premium	 สามารถน�าข้อมูลที่ได้จากตลาดตราสาร
หนี้ไทยมาค�านวณโดยใช้โปรแกรม	Excel	
	 สรปุได้ดงันี	้อตัราต้นทนุเงนิทนุ	(Cost	of	Capital)	=	อตัรา
ต้นทุนของหนี้	(Kd)	+	อัตราต้นทุนของทุน	(Ke)
	 ซึ่งจะต้องน�ามาหาค่าเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักดังนี้
	 ค่าเฉลี่ยต้นทุนของเงินทุน	(WACC)		=	[Kd	x	(D/(D+E))]	
+	[Ke	x	(E/(D+E))]
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IC (Invested Capital)

	 การค�านวณหามูลค่าของเงินทุน	(Invested	Capital:	IC)	จะพิจารณางบดุลเป็นส่วนๆ	ดังนี้	

	 สินทรัพย์		 หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

	 สินทรัพย์หมุนเวียนที่ใช้ในการด�าเนินงาน	(OCA)			 หนี้สินหมุนเวียนที่ไม่มีดอกเบี้ย	(NIBCL)
	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ใช้ในการด�าเนินงาน	(ONCA)	 หนี้สินหมุนเวียนที่มีดอกเบี้ย	(IBCL)
	 สินทรัพย์ที่ไม่ใช้ในการด�าเนินงาน	(NOA)	 หนี้สินไม่หมุนเวียนที่มีดอกเบี้ย	(IBNCL)
	 	 ส่วนของเจ้าของ	(OE)

การค�านวณหา	IC	มี	2	แนวทาง	ซึ่งให้ผลลัพธ์ที่เท่ากัน	(David	Harper,	2010,	Tor,	2550)	วิธีการค�านวณเป็นดังนี้
	 (1)			Operating approach	การค�านวณหา	IC	ได้ดังนี้	
	 IC	=	OCA	+	ONCA	–	NIBCL
	 แนวทางนี้จะคิดจากด้านสินทรัพย์โดยน�าสินทรัพย์เฉพาะที่ใช้ในการด�าเนินงาน	 หักหนี้สินที่ไม่มีดอกเบี้ย	 เนื่องจากหนี้สินที่ไม่มี
ภาระดอกเบี้ย	(Non-interest	Bearing	Liabilities)	เช่น	เจ้าหนี้การค้า	ถือเป็นส่วนหนึ่งของการด�าเนินงานของธุรกิจ	เป็นรูปแบบหนึ่งของ
การได้รับเงินทุนจากผู้ขายสินค้าหรือวัตถุดิบ	 ต้นทุนเงินทุนที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินที่ไม่มีดอกเบี้ยนี้จะรวมเป็นส่วนหนึ่งในต้นทุนการด�าเนิน
ธุรกิจหรือต้นทุนขายที่คิดเป็นส่วนหนึ่งของ	NOPAT	แล้ว	ดังนั้นจึงไม่ควรนับหนี้สินที่ไม่มีดอกเบี้ยเป็นส่วนหนึ่งของเงินทุนเพื่อไม่ให้มีการ
คิดต้นทุนเงินทุนที่ซ�้าซ้อน
	 (2)		Financing approach	การค�านวณหา	IC	ได้ดังนี้	
	 IC	=	IBCL	+	IBNCL	+	OE	–	NOA				
	 แนวทางนีจ้ะคดิจากด้านหนีส้นิและทนุ	โดยรวมหนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้และส่วนของเจ้าของหกัด้วยสนิทรพัย์ทีไ่ม่ใช้ในการด�าเนนิงาน

ตัวอย่างการค�านวณ 

	 เพื่อให้เข้าใจชัดเจนจึงขอยกตัวอย่างการค�านวณ	EVA	ดังนี้
 

บริษัท	บางใหญ่มอเตอร์	จ�ากัด
งบดุล

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552

 สินทรัพย์	 หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
สินทรัพย์หมุนเวียน	 	 	 หนี้สินหมุนเวียน
	 เงินสด	 350,000	 	 	 เจ้าหนี้การค้า		 340,000
	 ลูกหนี้การค้า-สุทธิ				 		250,000	 	 	 หนี้สินไม่หมุนเวียน
	 สินค้าคงเหลือ	 700,000	 				 	 เงินกู้ธนาคาร	(ดอกเบี้ย	9%)	 2,500,000
	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 		100,000	 	 ส่วนของเจ้าของ	(ส่วนของผู้ถือหุ้น)
	 เงินลงทุนในหลักทรัพย์	 300,000	 1,700,000	 	 ทุนหุ้นสามัญ	 												1,000,000
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 	 	 	 ส่วนเกินทุน	 700,000
	 ที่ดินอาคารและอุปกรณ์-สุทธิ	 	 3,000,000	 	 ก�าไรสะสม	 160,000 1,860,000
รวมสินทรัพย์	 	 4,700,000	 รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ	 	 4,700,000
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บริษัท	บางใหญ่มอเตอร์	จ�ากัด
งบก�าไรขาดทุน

ส�าหรับงวด	1	ปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2552

	 รายได้จากการขายสินค้า	 1,900,000
 หัก	ต้นทุนขาย	ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	 1,440,000
	 ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	 460,000
 หัก	ต้นทุนทางการเงิน	(ดอกเบี้ยจ่าย)	 225,000
	 ก�าไรก่อนภาษีเงินได้	 235,000
 หัก	ภาษีเงินได้	(30%)	 70,500
	 ก�าไรสุทธิ	 164,500
หมายเหต ุ
	 1.	มีหนี้สงสัยจะสูญ	20,000	บาท
	 2.	มีค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	40,000	บาท
	 3.	เงินลงทุนในหลักทรัพย์มิได้มีไว้ใช้ในการด�าเนินงานตามปกติธุรกิจ
	 4.	อัตราผลตอบแทนที่เจ้าของต้องการบวกส่วนต่างค่าความเสี่ยงเท่ากับอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล	=	5.5%
การค�านวณค่า	EVA	เป็นดังนี้
IC 

	 สินทรัพย์		 หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

	 OCA		150,000+250,000+1,000,000	 =		 1,400,000		 NIBCL	 =	 340,000
	 ONCA	 =	 3,000,000	 IBCL	 =	 0
	 NOA	 =	 300,000	 IBNCL	 =	 2,500,000
	 	 	 	 OE	 =	 1,860,000

	 IC	=	1,400,000+3,000,000-340,000=4,060,000	
	 หรือ		IC	=	2,500,000+1,860,000-300,000=4,060,000	
	 เมื่อได้	IC	ทางบัญชีแล้วยังต้องปรับปรุงให้เป็นทางเศรษฐศาสตร์	ดังนี้

	 IC	ตามบัญชี	 4,060,000
 บวก	 ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	 40,000 
	 IC	 	 4,100,000
NOPAT
	 ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	 460,000
 บวก	 หนี้สงสัยจะสูญ	 20,000	
	 	 ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	 40,000
	 	 	 520,000
 หัก	 ภาษีเงินได้	(520,000x30%)	 156,000
	 NOPAT		 364,000
WACC 
	 WACC	=	[9%x(2,500,000/(2,500,000+1,860,000))]+[5.5%x(1,860,000/(2,500,000+1,860,000))]	=	7.51%
ดังนั้น	 EVA	=	364,000	–	(7.51%	x	4,100,000	=	307,910)	=	56,090
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	 อธิบายได้ว่าในทางเศรษฐศาสตร์กิจการสามารถ
ด�าเนินงานให้มีมูลค่าเพิ่มที่สูงกว่าต้นทุนของเงินทุนเท่ากับ	
56,090	 บาท	 ซึ่งหากเป็นไปตามเป้าหมายที่เจ้าของหรือผู้
บริหารตั้งไว้ก็ถือได้ว่ากิจการประสบความส�าเร็จแต่หากต�่า
กว่าเป้าหมาย	ผูบ้รหิารจะต้องเร่งปรบัปรงุกลยทุธ์	การบรหิาร
จดัการองค์กรให้ดขีึน้เพือ่ทีจ่ะช่วยเสรมิสร้างมลูค่ากจิการให้
เพิ่มสูงขึ้นต่อไป

บทสรุป

	 แม้ว่าแนวคิด	EVA	จะค่อนข้างซับซ้อน	 แต่ก็เป็นที่
นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน	 อาทิ	 องค์กรชั้นน�า
ระดับโลก	AT&T,	GE,	Walt	Disney	เป็นต้น	เนื่องด้วย	EVA	
สามารถประเมินประสิทธิผลการด�าเนินงานได้เป็นอย่าง
เหมาะสม	 ถือว่าเป็นตัวชี้วัดทางการเงินสมัยใหม่ที่ผู้ลงทุน
และผู้บริหารองค์กรไม่ควรมองข้าม	 แต่อย่างไรก็ตาม	EVA	
มใิช่ค�าตอบสดุท้ายส�าหรบัองค์กร	EVA	ซึง่ใช้ประเมนิผลการ
สร้างมลูค่าเพิม่ให้แก่เจ้าของเป็นเพยีงมาตรวดัอกีตวัหนึง่จาก
มาตรวัดตัวอื่นๆ	ที่ใช้ประกอบกัน
	 การก้าวเข้าสู่	EVA	ในช่วงเริ่มต้นนั้นจะต้องใช้ก�าลัง
คน	 ใช้ระยะเวลา	 และค่าใช้จ่ายจ�านวนมากเพื่อปรับระบบ
ข้อมูลให้สอดรับกับการค�านวณ	EVA	 จึงต้องได้รับการผลัก
ดนัจากผูบ้รหิาร	ต้องส่งเสรมิสนบัสนนุและสร้างความรูค้วาม
เข้าใจแก่พนักงานเพื่อให้การด�าเนินการลุล่วงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ	
	 EVA	 ในส่วนขององค์กรธุรกิจสามารถน�าไปใช้เพื่อ
การสร้างมลูค่าเพิม่ทีด่ทีีส่ดุให้แก่องค์กร	แต่ในส่วนของหน่วย
งานสาธารณะและหน่วยงานรัฐซึ่งไม่ได้มุ่งหวังเพียงสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางการเงินเท่านั้น	 แต่ต้องสร้างมูลค่าเพิ่มเชิง
สงัคมอนัทีจ่ะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม	ดงันัน้องค์กรภาครฐั
จึงไม่สามารถประเมินผลโดยอาศัยค่า	EVA	เพียงอย่างเดียว
แต่ควรตระหนักถึงประโยชน์ที่สมาชิกในสังคมประเทศชาติ
จะได้รบัอกีด้วย	การผสมผสานกนัของมลูค่าเพิม่ทางการเงนิ
กับมูลค่าเพิ่มทางสังคมหรืออาจเรียกว่า	Social	Economic	
Value	Added	จึงเป็นประเด็นที่องค์กรต่างๆ	ควรตระหนัก
และประยุกต์ใช้ในขั้นตอนต่อไป
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