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ความหมายและองคประกอบของ EVA
มูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ (Economic Value Added: EVA) เปนการวัดมูลคาที่แทจริงที่ผูบริหารในองคกร
สามารถเพิ่มใหแกธุรกิจ โดยการอาศัยแนวคิดของกําไรทางเศรษฐศาสตร หรือกําไรสวนที่เหลือ (Residual Income)
ที่สะทอนใหเห็นถึงความสั มพันธระหวางผลกําไรจากการดําเนินงานและตนทุน สวนทั้งที่เปนสวนของเจาหนี้และ
สวนของเจาของ และเปนการขยายขอบเขตจากแนวคิดเดิมที่คํานึงถึงเฉพาะกําไรสุทธิทางบัญชีที่นําเฉพาะตนทุนของ
เจาหนี้ (ดอกเบี้ยจาย) มาพิจารณาแตเพียงอยางเดียว
มูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐกิจสามารถคํานวณไดจากการนําเอา... ตนทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (WACC) ของ
กิจการ (ประกอบดวยตนทุนทั้งสวนของเจาหนี้และสวนของเจาของ และมีหนวยเปนบาท) มาหักออกจากกําไรสุทธิ
จากการดําเนินงานหลังหักภาษี (Net Operating Profit after Taxes: NOPAT) ดังสมการดังตอไปนี้
EVA = NOPAT - WACC
สาเหตุที่ใช NOPAT มาเปนตัวแปรสําคัญในการคํานวณกําไรทางเศรษฐศาสตร เนื่องจากการแขงขันใน
ปจจุบันกิจการจะไดรับผลกําไรมากหรือนอยขึ้นอยูกับความตองการของผูบริโภคในผลิตภัณฑและบริการโดยรวมของ
องคกร ดังนั้น ความผันผวนของกําไรจากการดําเนินงาน (Net Operating Profit) จึงเปนตัวแทนที่เหมาะสมในการ
สะทอนถึงความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) ของกิจการ นอกจากนั้น เหตุผลอีกประการที่มีการนํา NOPAT มาใช
คือ ในปจจุบันธุรกิจสวนใหญมีการใชเงินทุนจากการกอหนี้ (Debt Financing) ในโครงสรางเงินทุน ดังนั้น กิจการ
สามารถนําคาใชจายดอกเบี้ยไปหักภาษีได ขนาดของประโยชนจากดอกเบี้ยจายที่ไดรับนี้สามารถวัดได โดยนําเอา
อัตราภาษีคูณกับคาใชจายดอกเบี้ยจาย ซึ่งประโยชนที่ไดรับนี้จะสะทอนอยูในตนทุ นของเงิน ทุนแลว คา NOPAT
จึงเปนตัวแปรที่เหมาะสมที่ไมทําใหเกิดการคิดประโยชนทางภาษีจากการจัดหาเงินทุนโดยการกอหนี้ที่ซ้ําซอน NOPAT
ซึ่งเปนการวัดกําไรจากการดําเนินงานในกรณีที่กิจการไมกอหนี้ (Unlevered Net Operating Profit after Tax) จึงเปน
ทางเลือกที่เหมาะสมกวากําไรจากการดําเนินงานในกรณีที่กิจการกอหนี้ (Levered Net Operating Profit after Tax:
LNOPAT)
จากสมการที่ใชในการคํานวณ EVA ดังที่แสดงไวกอนหนานี้ เราสามารถแสดงใหเห็นไดวามูลคาเพิ่มเชิง
เศรษฐกิจประกอบดวยองคประกอบหลักสองสวนคือ NOPAT และ WACC โดยที่ NOPAT สามารถคํานวณไดจากกําไร
กอนหักดอกเบี้ยและภาษีที่ไดทําการปรับภาษีแลว (Tax-Adjusted Earnings before Interest and Taxes) ดังสมการ
ขางลางนี้
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โดยที่

NOPAT

= EBIT x (1 - t)
= [S – COGS - SG&A - D) x (1 - t)

NOPAT
EBIT
S
COGS
SG&A
D
t

=
=
=
=
=
=
=

กําไรสุทธิจากการดําเนินงานหลังภาษี
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษี
ยอดขาย
ตนทุนสินคาขาย (Cost of Goods Sold)
คาใชจายในการขายและบริหาร
คาเสื่อมราคา
อัตราภาษี

จากสมการขางตน จะพบวา EBIT x (1 - t) สามารถคํานวณจากยอดขาย (S) ลบดวยตนทุนสินคาขาย
(COGS) คาใชจายในการขายและบริหาร (SG&A) คาเสื่อมราคา (D) และภาษี (t) ตามลําดับ โดยไมนําเอาดอกเบี้ยจาย
มาคิดดวย จึงเสมือนวาเปนกําไรสุทธิหลังภาษีของกิจการที่ไมกอหนี้นั่นเอง
สําหรับ WACC ที่เปนตัวเงิน (บาท) สามารถคํานวณไดจากสมการดังตอไปนี้

โดยที่

$WACC

= WACC x C

C
WACC

= เงินลงทุนทั้งหมด (Invested Capital) มีหนวยเปนบาท
= ตนทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยระหวางเงินทุนที่เปนสวนของเจาของและเจาหนี้

จากสมการที่เราไดกลาวถึงมาแลวทั้งหมด เราสามารถแสดงการคํานวณ EVA
ดังตอไปนี้
EVA

ของกิจการไดจากสูตร

= [(S – COGS – SG&A – D) x (1 – t)] – (WACC x C)

ตัวอยางการคํานวณมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ (EVA)
งบกําไรขาดทุนของบริษัท XYZ จํากัด มีรายละเอียดดังตอไปนี้
ยอดขาย
ตนทุนสินคาขาย (COGS)
คาใชจายในการขายและบริหาร (SG&A)
ดอกเบี้ยจาย
กําไรกอนหักภาษี
ภาษี (30 %)
กําไรสุทธิ
จํานวนหุนสามัญ
กําไรสุทธิตอหุน (EPS)

5,000,000 บาท
3,440,000 บาท
880,000 บาท
132,480 บาท
547,520 บาท
164,256 บาท
383,264 บาท
250,000 หุน
1.53 บาทตอหุน
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กําหนดให Invested Capital (C) ของกิจการเทากับ 5,520,000 บาท และตนทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(WACC) เทากับ 10.43% ดังนั้น ตนทุนของเงินทุนถัวเฉลี่ยในรูปของตัวเงินเทากับ 575,736 บาท
หากพิจารณาจากตัวชี้วัดทางบัญชี ไดแก กําไรสุทธิ กําไรสุทธิตอหุน (EPS) ของบริษัท XYZ พบวา...
ผลประกอบการของ XYZ เปนที่นาพอใจ โดยบริษัทมีกําไรสุทธิทั้งสิ้น 383,264 บาท และมีกําไรสุทธิตอหุนเทากับ
1.53 บาทตอหุน อยางไรก็ตาม หากตองมีการพิจารณาวาที่แทจริงแลวกิจการมีกําไรซึ่งเปนกําไรทางเศรษฐศาสตรหรือ
มีการสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจหรือไม เราสามารถพิจารณาจากตัวชี้วัดเชิงมูลคาโดย EVA ดังนี้
1) การคํานวณ NOPAT ของบริษัท XYZ
NOPAT

=
=
=

(S – COGS – SG&A – D) x (1 – t)
(5,000,000 - 3,440,000 - 880,000) x (1 - 30%)
476,000 บาท

2) การคํานวณหา $WACC
$WACC

=
=
=

WACC x C
10.43% x 5,520,000
575,736 บาท

3) การคํานวณหา EVA
เมื่อทราบ NOPAT และ WACC แลว เราสามารถหา EVA ของบริษัท XYZ โดยใชสมการ
EVA
=
NOPAT - $WACC
=
476,000 - 575,736
=
-99,736 บาท
มูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐกิจของบริษัท XYZ จํากัด ติดลบ แสดงใหเห็นวาบริษัทดังกลาวไมสามารถสราง
มูลคาเพิ่มใหแกผูถือหุน เพราะกําไรจากการดําเนินงานหลังภาษีที่บริษัทฯไดรับไมสามารถครอบคลุมตนทุนเงินทุน
ถัวเฉลี่ยของกิจการได
การคํานวณหา EVA ของบริษัท XYZ จํากัด กรณีบริษัทมีโอกาสในการเจริญเติบโต
จากการคํานวณมูลคาสวนเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ (EVA) ของบริษัท XYZ จํากัด ในหัวขอที่ผานมา เราพบวากําไร
ทางเศรษฐศาสตรของกิจการติดลบ ทําใหผูบริหารของบริษัทดังกลาวตองแสวงหาโอกาสที่จะทําใหกิจการมีการเติบโต
และปรับปรุงมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐกิจของกิจการใหเปนบวก ในกรณีนี้ ผูบริหารไดคนพบวาหากบริษัทมีการลงทุน
800,000 บาท ในการปรับปรุงระบบการกระจายสินคา จะทําใหยอดขายของกิจการเพิ่มขึ้น 1,600,000 บาทตอป โดยที่
ตนทุนสินคาขายและคาใชจายในการขายและบริหารจะเพิ่มขึ้น 1,000,000 บาท และ 200,000 บาท ตามลําดับ จากการ
ดําเนินโครงการดังกลาว จะทําใหบริษัท XYZ มี NOPAT เพิ่มขึ้น 280,000 บาทและ WACC เพิ่มขึ้นเปน 114,000
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บาท ทํา ใหมูล คา เพิ่ม เชิง เศรษฐกิจ ของโครงการมี คา เปน บวก ทํา ใหเ ราสามารถสรุป ได ว า เราควรตัดสิ นใจลงทุ น
ในโครงการนี้ เพราะเปนการสรางมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐกิจใหแกผูถือหุน
การเปลี่ยนแปลงใน NOPAT

= การเปลี่ยนแปลงของ (S – COGS - SG&A - D) x (1 - t)
= (1,600,000 - 1,000,000 - 200,000) x (1 - 30%)
= 280,000 บาท

การเปลี่ยนแปลงใน $WACC

= WACC x การเปลี่ยนแปลงใน C
= 10.43% x 800,000
= 83,440 บาท

การเปลี่ยนแปลงใน EVA

= 280,000 - 83,440
= 196,560 บาท

เมื่อบริษัท XYZ ตัดสินใจลงทุนเพิ่มเติมในโครงการปรับปรุงระบบการกระจายสินคา จะเห็นวาบริษัทดังกลาว
ไดเปลี่ยนสถานะจากการไมสามารถสรางมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ (EVA) ใหแกผูถือหุน มาเปนกิจการที่สามารถสราง
มูลคาเพิ่มได ซึ่งจากตัวอยางที่ผานมา จะเห็นวา EVA ของบริษัท XYZ จะเพิ่มขึ้นและมีคามากกวาศูนย (196,560 99,736 = 96,824 บาท)

******************************************************************
ติดตามบทความเกี่ยวกับการเงินและการลงทุนที่นาสนใจอื่นๆ ไดที่ www.tsi-thailand.org
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