
บทที่  10
งบประมาณเงินทุน

วิชาการเงินธุรกิจ (Business Finance)
รหัสวิชา 3531101

(Capital Budgeting)



หัวข้อเนื้อหาบทที่ 10

1. ความหมายของงบประมาณเงินทุน

2. ความส าคัญของงบประมาณเงินทุน

3. ขั้นตอนการจัดท างบประมาณเงินทุน

4. การประเมินค่าโครงการลงทุน
วิธีอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย
 วิธีระยะเวลาคืนทุน
 วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ
 วิธีดัชนีก าไร
 วิธีอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

Capital Budgeting



ความหมายของงบประมาณเงินทุน

งบประมาณ (Budgeting)
หมายถึง การวางแผนหรือแผนงาน

เงินลงทนุ (capital)
หมายถึง เงินทุนระยะยาวของธุรกิจที่ใช้ลงทุนการลงทุนในระยะยาวของธุรกิจ 

การเปิดโรงงานใหม่

การซื้ออาคาร การซื้อที่ดิน

การซื้อเครื่องจักร



เงินลงทนุจ านวนมาก 

ระยะเวลาลงทนุยาวนาน

ผลประโยชน์จะทยอยเข้ามา

ผลสะท้อนต่อประเทศชาติ 

ความส าคัญของงบประมาณเงินทุน

1

2

3

4



ขั้นตอนการจัดท างบประมาณเงินทุน

1. การรวบรวมโครงการลงทุน (แบ่งประเภทโครงการ)

2. ประมาณการกระแสเงินสดโครงการลงทุน  (กระแสเงินสดส่วนเพิ่ม)

3. การประเมินค่าโครงการลงทุน (ยอมรับหรือปฏิเสธโครงการ)

4. การตัดสินใจลงทุน

5. การติดตามและการประเมินผลการตัดสินใจ



การประเมินค่าโครงการลงทุน

การประเมินค่าโครงการลงทุนสามารถค านวณ โดยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้

ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ของวิธีการต่าง ๆ 

1. วิธีอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย
(Average  Rate of  Return : ARR)
2. วิธีระยะเวลาคืนทุน
(Payback Period : PB)
3. วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ
(Net  Present Value : NPV) 
4. วิธีดัชนีก าไร
(Profitability  Index : PI)
5. วิธีอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
(Internal Rate of Return : IRR)

ยอมรับโครงการ

ปฏิเสธโครงการ



1. วิธีอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย (Average  Rate of  Return : ARR)

การประเมินค่าโครงการลงทุน: วิธีอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย (ARR)

ใช้สูตรใดก็ได้ 
แต่ต้องสูตรเดียวกันทุกโครงการ 
จึงจะน ามาเปรียบเทียบกันได้



การประเมินค่าโครงการลงทุน: วิธีอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย (ARR)

การตัดสินใจลงทุน

น าอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย (ARR) เทียบกับ อัตราผลตอบแทนที่ต้องการ

ยอมรับโครงการ  : ARR > หรือ = อัตราผลตอบแทนที่ต้องการ

ปฏิเสธโครงการ : ARR <  อัตราผลตอบแทนที่ต้องการ



การประเมินค่าโครงการลงทุน: วิธีอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย (ARR)

ตัวอย่างที่ 1 บริษัท ABC จ ำกัด มีโครงกำรลงทุนเริ่มแรก 1,000,000 บำท มีมูลค่ำซำก 50,000 บำท 
มีก ำไรสุทธิ 5 ปี ดังนี้ 120,000 บำท 100,000 บำท 180,000 บำท 160,000 บำท และ 140,000 บำท 
หำกบริษัทฯ ประเมินค่ำโครงกำรลงทุนด้วยวธิีอัตรำผลตอบแทนถัวเฉลีย่ ควรจะปฏิเสธหรือยอมรบัโครงกำรนี้

วิธีท า อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย (ARR1)



การประเมินค่าโครงการลงทุน: วิธีอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย (ARR)

โจทย์ก าหนด บริษัท ABC จ ำกดั 
มีก ำไรสุทธิ 5 ปี ดังนี้ 
120,000 บำท 
100,000 บำท 
180,000 บำท 
160,000 บำท 
และ 140,000 บำท 

วิธีท า



การประเมินค่าโครงการลงทุน: วิธีอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย (ARR)

โจทย์ก าหนด บริษัท ABC จ ำกัด 
มีโครงกำรลงทุนเริ่มแรก 1,000,000 บำท
มีมูลค่ำซำก 50,000 บำท 

วิธีท า



การประเมินค่าโครงการลงทุน: วิธีอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย (ARR)

วิธีท า

จากการค านวณที่ได้
ก ำไรสุทธิเฉลี่ยต่อปี 140,000 บำท       
เงินลงทุนเฉลี่ย 475,000 บำท



การประเมินค่าโครงการลงทุน: วิธีอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย (ARR)

วิธีท า การตัดสินใจลงทุนของบริษัท ABC จ ากัด ด้วยวิธี ARR1



การประเมินค่าโครงการลงทุน: วิธีอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย (ARR)

บริษัท ABC จ ากัด

วิธีท า อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย (ARR2)

ค าตอบเท่าเดิมจากที่ค านวณได้ 140,000 บาท

เงินลงทุน = เงินลงทุนเริ่มแรก – มูลค่าซาก
เงินลงทุน =



วิธีท า การตัดสินใจลงทุนของบริษัท ABC จ ากัด ด้วยวิธี ARR2

การประเมินค่าโครงการลงทุน: วิธีอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย (ARR)



การประเมินค่าโครงการลงทุน: ระยะเวลาคนืทุน (PB)

เป็นระยะเวลาในการลงทุนตั้งแต่  เริ่มลงทุนจนกระทั่งได้รับเงนิลงทนุกลับคนืมาพอดี

ระยะเวลาคืนทุน  (ปี) = เงินลงทุนเริ่มแรก
เงินสดรับสทุธิต่อปี

2. วิธีระยะเวลาคนืทุน (Payback Period : PB)



การประเมินค่าโครงการลงทุน: ระยะเวลาคนืทุน (PB)

1. ยอมรับโครงการ
ระยะคืนทุนของโครงการ   < ระยะเวลาคืนทนุที่ก าหนด

2. ปฏิเสธโครงการ
ระยะคืนทุนของโครงการ   > ระยะเวลาคนืทุนที่ก าหนด

**3. ถ้ามีหลายโครงการ (ทุกโครงการมี  PB น้อยกว่าที่ก าหนด)
เลือกโครงการที่คนืทุนสั้นทีสุ่ด เร็วที่สุด

การตัดสินใจลงทุน



การประเมินค่าโครงการลงทุน: ระยะเวลาคนืทุน (PB)

ตัวอย่างที่ 2 บริษัท ปฐมพร จ ำกัด มีโครงกำรลงทุนที่ต้องใช้เงินลงทุนเริ่มแรก 600,000 บำท และคำดว่ำจะได้รับ
เงินสดสุทธิเท่ำกันตลอดอำยุโครงกำรปีละ 200,000 บำท เป็นเวลำ 5 ปดี้วยกัน อยำกทรำบว่ำระยะเวลำคืนทุน
ของโครงกำรนี้เป็นเท่ำใด

วิธีท า



การประเมินค่าโครงการลงทุน: ระยะเวลาคนืทุน (PB)

วิธีท า การตัดสินใจลงทุนของบริษัท ปฐมพร จ ากัด ด้วยวิธี PB



การประเมินค่าโครงการลงทุน: มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV)

3. วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net  Present Value : NPV) 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิท่ีได้รับทั้งโครงการ
NPV    คือ ผลต่างระหว่าง

เงินลงทุนเริ่มแรก

การค านวณหามูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) แบ่งได้ 2 กรณีคือ 

กรณีที่ 1 เมื่อกระแสเงินสดรับสุทธเิท่ากันทุกปี

กรณีที่ 2 เมื่อกระแสเงินสดรับสุทธไิม่เท่ากันทุกปี



การประเมินค่าโครงการลงทุน: มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV)

กรณีที่ 1 เมื่อกระแสเงินสดรับสุทธิเท่ากันทุกปี กรณีที่ 2 เมื่อกระแสเงินสดรับสุทธิไม่เท่ากันทุกปี

ก าหนดให้
NPV = มูลค่ำปัจจุบันสุทธิ
A = กระแสเงินสดรับสุทธิที่ได้รับแต่ละงวดเท่ำกัน

= มูลค่ำปัจจุบันของเงินงวด 1 บำท ณ สิ้นงวดที่ n (ตำรำง A2)
= เงินลงทุนเริ่มแรก

FV = กระแสเงินสดรับสุทธิต่อปี
= มูลค่ำปัจจุบันของเงิน 1 บำท ณ สิ้นงวดที่ n (ตำรำง A1)



การตัดสินใจลงทุน

การประเมินค่าโครงการลงทุน: มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV)

1. ยอมรับโครงการ
ถ้า  NPV มีค่าเป็น..บวก.. 

2. ปฏิเสธโครงการ
ถ้า  NPV มีค่าเป็น..ลบ.. 

**3. ถ้ามีหลาย ๆ โครงการ และทุกโครงการมีค่า NPV เป็นบวก 
ควรเลือกโครงการทีม่ี  NPV มีค่าเป็นบวกสูงสดุ



การประเมินค่าโครงการลงทุน: มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV)

ตัวอย่างที่ 3 บริษัท เจริญกรุง จ ำกัด ก ำลังพิจำรณำโครงกำรลงทนุ 2 โครงกำร โดยต้องใช้เงินลงทุนเริ่มแรก
เท่ำกันคือ 2,000,000 บำท แต่ละโครงกำรจะมีกระแสเงินสดรับสุทธดิังนี้

ให้ค ำนวณหำมูลค่ำปัจจุบันสุทธิของทั้ง 2 โครงกำร และจะเลือกลงทุนโครงกำรไหนเพรำะเหตุใด 
ถ้ำอัตรำผลตอบแทนที่ต้องกำร (i) เท่ำกับ 15% ต่อปี



การประเมินค่าโครงการลงทุน: มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV)

วิธีท า มูลค่าปัจจุบันสุทธิ ของ บริษัท เจริญกรุง จ ากัด ของโครงการ ก

โจทย์ก าหนด
เงินลงทุนเริ่มแรก 2,000,000 บำท
กระแสเงินสดรับสุทธิ (บำท)

= เปิดตำรำง A2
=





การประเมินค่าโครงการลงทุน: มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV)

วิธีท า มูลค่าปัจจุบันสุทธิ ของ บริษัท เจริญกรุง จ ากัด ของโครงการ ก

โจทย์ก าหนด
เงินลงทุนเริ่มแรก 2,000,000 บำท
กระแสเงินสดรับสุทธิ (บำท)

= เปิดตำรำง A2
=



การประเมินค่าโครงการลงทุน: มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV)

วิธีท า มูลค่าปัจจุบันสุทธิ ของ บริษัท เจริญกรุง จ ากัด ของ โครงการ ข

โจทย์ก าหนด
เงินลงทุนเริ่มแรก 2,000,000 บำท
กระแสเงินสดรับสุทธิ (บำท)

มูลค่ำปัจจุบันของเงิน 1 บำท ณ สิ้นงวดที่ n (ตาราง A1)





การประเมินค่าโครงการลงทุน: มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV)

วิธีท า มูลค่าปัจจุบันสุทธิ ของ บริษัท เจริญกรุง จ ากัด ของ โครงการ ข

NPV โครงการ ข = 



การประเมินค่าโครงการลงทุน: มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV)

วิธีท า การตัดสินใจลงทุนของ บริษัท เจริญกรุง จ ากัด ด้วยวิธี NPV



การประเมินค่าโครงการลงทุน: วิธีดัชนีก าไร (PI)

4. วิธีดัชนีก าไร (Profitability  Index : PI)

กรณีที่ 1 เมื่อกระแสเงินสดรับสุทธิเท่ากันทุกปี กรณีที่ 2 เมื่อกระแสเงินสดรับสุทธิไม่เท่ากันทุกปี



การตัดสินใจลงทุน

การประเมินค่าโครงการลงทุน: วิธีดัชนีก าไร (PI)

1. ยอมรับโครงการ
ถ้า  PI  > 1

2. ปฏิเสธโครงการ
ถ้า  PI < 1 



การประเมินค่าโครงการลงทุน: วิธีดัชนีก าไร (PI)

ตัวอย่างที่ 4 จากข้อมูลตัวอย่างที่ 3 บริษัท เจริญกรุง จ ำกัด ก ำลังพิจำรณำโครงกำรลงทนุ 2 โครงกำร 
โดยต้องใช้เงินลงทุนเริ่มแรกเทำ่กันคือ 2,000,000 บำท แตล่ะโครงกำรจะมีกระแสเงินสดรับสุทธดิังนี้

ให้ค ำนวณหำดัชนีก ำไรทัง้ 2 โครงกำร และจะเลือกลงทุนโครงกำรไหนเพรำะเหตุใด 
ถ้ำอัตรำผลตอบแทนที่ต้องกำร (i) เท่ำกับ 15% ต่อปี



การประเมินค่าโครงการลงทุน: วิธีดัชนีก าไร (PI)

วิธีท า ดัชนีก าไร ของ บริษัท เจริญกรุง จ ากัด ของ โครงการ ก

กรณีที่ 1 เมื่อกระแสเงินสดรับสุทธิเท่ากันทุกปี

สรุป PI โครงการ ก = …………………………….
หมายถึง เงินที่ลงทุนไป 1 บาท จะได้ผลตอบแทนกับมา …………………………….. บาท



การประเมินค่าโครงการลงทุน: วิธีดัชนีก าไร (PI)

วิธีท า ดัชนีก าไร ของ บริษัท เจริญกรุง จ ากัด ของ โครงการ ข

สรุป PI โครงการ ข = …………………………….
หมายถึง เงินที่ลงทุนไป 1 บาท จะได้ผลตอบแทนกับมา …………………………….. บาท

กรณีที่ 2 เมื่อกระแสเงินสดรับสุทธไิม่เท่ากันทุกปี



การประเมินค่าโครงการลงทุน: วิธีดัชนีก าไร (PI)

วิธีท า การตัดสินใจลงทุนของ บริษัท เจริญกรุง จ ากัด ด้วยวิธี PI



การประเมินค่าโครงการลงทุน: วิธีอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง (IRR)

5. วิธีวิธีอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง (Internal Rate of Return : IRR)

IRR     คือ อัตราผลตอบแทน                                                                         

เงินลงทุนเริ่มแรก
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงนิสดสุทธิ

ทีไ่ด้รับจากโครงการในอนาคต

การค านวณหาอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง (IRR) แบ่งได้ 2 กรณีคือ 
กรณีที่ 1 เมื่อกระแสเงินสดรับสุทธิเท่ากันทุกปี
กรณีที่ 2 เมื่อกระแสเงินสดรับสุทธิไม่เท่ากันทุกปี



การประเมินค่าโครงการลงทุน: วิธีอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง (IRR)

การตัดสินใจลงทุน

1. ยอมรับโครงการ
ถ้า  IRR  > อัตราผลตอบแทนที่ต้องการ หรือค่าของทุน

2. ปฏิเสธโครงการ
ถ้า IRR < อัตราผลตอบแทนที่ต้องการ หรือค่าของทุน

น าอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง (IRR) เทียบกับ อัตราผลตอบแทนที่ต้องการ



การประเมินค่าโครงการลงทุน: วิธีอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง (IRR)

ตัวอย่างที่ 5 จากข้อมูลตัวอย่างที่ 3 บริษัท เจริญกรุง จ ำกัด ก ำลังพิจำรณำโครงกำรลงทนุ 2 โครงกำร 
โดยต้องใช้เงินลงทุนเริ่มแรกเทำ่กันคือ 2,000,000 บำท แตล่ะโครงกำรจะมีกระแสเงินสดรับสุทธดิังนี้

ให้ค ำนวณหำอัตรำผลตอบแทนที่แท้จรงิ (IRR) ทั้ง 2 โครงกำร และจะเลือกลงทุนโครงกำรไหนเพรำะเหตุใด 
ถ้ำอัตรำผลตอบแทนที่ต้องกำร (i) เท่ำกับ 15% ต่อปี



กรณีที่ 1 เมื่อกระแสเงินสดรับสุทธิเท่ากันทุกปี

ขั้นที่ 1 หาปัจจัยดอกเบี้ยของมูลค่าปัจจุบัน

ค ำนวณโดย    = เงินทุนเริ่มแรก
กระแสเงินสดรับสุทธิต่องวด

=              2

= 2,000,000
1,000,000

ค่าของปัจจัยดอกเบี้ยที่ท าให้
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ

เงินลงทุนเริ่มแรก

การประเมินค่าโครงการลงทุน: วิธีอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง (IRR)

วิธีท า IRR โครงการ ก ของ บริษัท เจริญกรุง จ ากัด



กรณีที่ 1 เมื่อกระแสเงินสดรับสุทธิเท่ากันทุกปี

ขั้นที่ 2 เปิดตารางมูลค่าปัจจุบันของเงินงวด 1 บาท ณ สิ้นงวดที่ 3 (ตาราง A2)

น ำค่ำปัจจัยดอกเบี้ยของมูลค่ำปัจจุบัน เท่ำกับ 2 จำกขั้นที่ 1 เปิดหำค่ำ i (ตำรำง A2: PVIFA)
โดยที่ n =  3 

การประเมินค่าโครงการลงทุน: วิธีอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง (IRR)

วิธีท า IRR โครงการ ก ของ บริษัท เจริญกรุง จ ากัด





วิธีท า IRR โครงการ ก ของ บริษัท เจริญกรุง จ ากัด

กรณีที่ 1 เมื่อกระแสเงินสดรับสุทธิเท่ากันทุกปี

ขั้นที่ 2 เปิดตารางมูลค่าปัจจุบันของเงินงวด 1 บาท ณ สิ้นงวดที่ 3 (ตาราง A2)

น ำค่ำปัจจัยดอกเบี้ยของมูลค่ำปัจจุบัน เท่ำกับ 2 จำกขั้นที่ 1 เปิดหำค่ำ i (ตำรำง A2: PVIFA)
โดยที่ n =  3 

*** จากตาราง A2: PVIFA ค่าที่ได้อยู่ระหว่าง 20% และ 25% ***
ค่า PVIFA ที่ i= 20% n = 3 เท่ากับ 2.1065 
ค่า PVIFA ท่ี i= 25% n = 3 เท่ากับ 1.9520
อัตราดอกเบี้ยต่างกัน 5% PVIFA ต่างกัน เท่ากับ 0.1545

การประเมินค่าโครงการลงทุน: วิธีอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง (IRR)



กรณีที่ 1 เมื่อกระแสเงินสดรับสุทธิเท่ากันทุกปี

ขั้นที่ 3 หาค่า IRR หรือ i ที่ถูกต้อง โดยการเทียบบัญญัติไตรยางค์

ใช้ i = 20% เป็นหลัก 
PVIFA ต่างกัน 0.1545 อัตราดอกเบี้ยต่างกัน (25%-20%) เท่ากับ 5%
ถ้า PVIFA ต่างกัน 0.1065 อัตราดอกเบี้ยต่างกัน เท่ากับ 5% x 0.1065

0.1545
เท่ากับ 3.4%

ดังนั้น IRR โครงการ ก = 20% + 3.4% =   23.4%

การประเมินค่าโครงการลงทุน: วิธีอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง (IRR)

วิธีท า IRR โครงการ ก ของ บริษัท เจริญกรุง จ ากัด



กรณีที่ 2 เมื่อกระแสเงินสดรับสุทธิไม่เท่ากันทุกปี

ขั้นที่ 1 ทดลองก าหนดค่า i ขึ้นมาก่อน 
แล้วค านวณค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิที่ไม่เท่ากันทุกปี

การประเมินค่าโครงการลงทุน: วิธีอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง (IRR)

วิธีท า IRR โครงการ ข ของ บริษัท เจริญกรุง จ ากัด





กรณีที่ 2 เมื่อกระแสเงินสดรับสุทธิไม่เท่ากันทุกปี

ขั้นที่ 1 ทดลองก าหนดค่า i ขึ้นมาก่อน 
แล้วค านวณค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิท่ีไม่เท่ากันทุกปี

เงินลงทุนเริ่มแรก 
2,000,000 บาท

การประเมินค่าโครงการลงทุน: วิธีอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง (IRR)

วิธีท า IRR โครงการ ข ของ บริษัท เจริญกรุง จ ากัด



กรณีที่ 2 เมื่อกระแสเงินสดรับสุทธิไม่เท่ากันทุกปี

ขั้นที่ 1 ทดลองก าหนดค่า i ขึ้นมาก่อน แล้วค านวณค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ

การประเมินค่าโครงการลงทุน: วิธีอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง (IRR)

วิธีท า IRR โครงการ ข ของ บริษัท เจริญกรุง จ ากัด



กรณีที่ 2 เมื่อกระแสเงินสดรับสุทธิไม่เท่ากันทุกปี

ขั้นที่ 2 เปรียบเทียบผลต่างค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ ที่ i = 12% และ i = 10%

วิธีท า IRR โครงการ ข ของ บริษัท เจริญกรุง จ ากัด

การประเมินค่าโครงการลงทุน: วิธีอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง (IRR)



กรณีที่ 2 เมื่อกระแสเงินสดรับสุทธิไม่เท่ากันทุกปี

ขั้นที่ 3 หาค่า IRR หรือ i ที่ถูกต้อง โดยการเทียบบัญญัติไตรยางค์

ดังนั้น IRR โครงการ ข= 12% - 1.34%  =   10.7%

การประเมินค่าโครงการลงทุน: วิธีอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง (IRR)

วิธีท า IRR โครงการ ข ของ บริษัท เจริญกรุง จ ากัด



วิธีท า การตัดสินใจลงทุนของ บริษัท เจริญกรุง จ ากัด ด้วยวิธี IRR

โจทย์ก าหนด:   อัตราผลตอบแทนที่ต้องการ 15%

การประเมินค่าโครงการลงทุน: วิธีอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง (IRR)



แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 10

1. จงอธิบำยถึงขั้นตอนกำรจัดท ำงบประมำณเงินทุน

2. บริษัท ปฐมชัย จ ำกัด ซ้ือเครื่องจักรใหม่ มีผลท ำให้บริษัทฯ มีก ำไรสุทธิเฉลี่ยต่อปีเท่ำกับ 15,000 บำท
เป็นเวลำ 5 ปี หำกเงินลงทุนเริ่มแรกเทำ่กับ 50,000 บำท จงหำอัตรำผลตอบแทนถัวเฉลี่ย (ARR)

3. บริษัท เอเชีย จ ำกัด ก ำลังตัดสินใจซื้อเครื่องจักรใหม่ในรำคำ 40,000 บำท บริษัทฯ จะได้รับ
กระแสเงินทุนสุทธิปีละ 7,000 บำทเป็นเวลำ 10 ปี ถ้ำบริษัทจะยอมรับโครงกำรที่ระยะเวลำคืนทุน 8 ปี

ให้ค ำนวณหำ
3.1 ระยะเวลำคืนทุน (PB)
3.2 บริษัท เอเชีย จ ำกัด ควรจะยอมรับโครงกำรนี้หรอืไม่

PB NPV
ARR PI IRR



แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 10 (ต่อ)

4. บริษัท สิทธิชัย จ ำกัด ก ำลังตัดสินใจลงทุนในโครงกำรทีม่ีมูลค่ำเงินทุนเริม่แรก 130,000 บำท 
สมมุตวิ่ำอัตรำผลตอบแทนที่ต้องกำรเท่ำกับ 12% ให้หำมูลค่ำปัจจุบันสุทธิ (NVP) และดัชนีก ำไร (PI)
ของโครงกำรนี้ ซึ่งโครงกำรมีกระแสเงินสดรับสุทธปิีที่ 1 จ ำนวน 25,000 บำท ปีที่ 2 จ ำนวน 35,000 บำท 
ปีที่ 3 จ ำนวน 45,000 บำท ปีที่ 4 จ ำนวน 50,000 บำท และปีที่ 5 จ ำนวน 55,000 บำท

5. บริษัท ยูโร จ ำกัด ก ำลังตัดสินใจลงทุนในโครงกำรที่มีมูลค่ำเงินทุนเริม่แรก 85,000 บำท 
สมมุติว่ำอัตรำผลตอบแทนที่ต้องกำรเทำ่กับ12% ใหห้ำอัตรำผลตอบแทนภำยใน (IRR) ของโครงกำรนี้
โดยโครงกำรมีกระแสเงินสดรับสุทธิปีที่ 1-5 จ ำนวน 40,000 บำทเท่ำกันทุกปี


