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ความหมายและองคประกอบของ EVA 

มูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ (Economic Value Added: EVA) เปนการวัดมูลคาท่ีแทจริงท่ีผูบริหารในองคกร
สามารถเพ่ิมใหแกธุรกิจ โดยการอาศัยแนวคิดของกําไรทางเศรษฐศาสตร หรือกําไรสวนท่ีเหลือ (Residual Income)  
ท่ีสะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางผลกําไรจากการดําเนินงานและตนทุน สวนท้ังท่ีเปนสวนของเจาหนี้และ 
สวนของเจาของ และเปนการขยายขอบเขตจากแนวคิดเดิมท่ีคํานึงถึงเฉพาะกําไรสุทธิทางบัญชีท่ีนําเฉพาะตนทุนของ
เจาหนี้ (ดอกเบ้ียจาย) มาพิจารณาแตเพียงอยางเดียว 

มูลคาเพ่ิมเชิงเศรษฐกิจสามารถคํานวณไดจากการนําเอา... ตนทุนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (WACC) ของ
กิจการ (ประกอบดวยตนทุนท้ังสวนของเจาหนี้และสวนของเจาของ และมีหนวยเปนบาท) มาหักออกจากกําไรสุทธิ
จากการดําเนินงานหลังหักภาษี (Net Operating Profit after Taxes: NOPAT) ดังสมการดังตอไปนี้ 

EVA   =  NOPAT - WACC 

สาเหตุท่ีใช NOPAT มาเปนตัวแปรสําคัญในการคํานวณกําไรทางเศรษฐศาสตร เนื่องจากการแขงขันใน
ปจจุบันกิจการจะไดรับผลกําไรมากหรือนอยขึ้นอยูกับความตองการของผูบริโภคในผลิตภัณฑและบริการโดยรวมของ
องคกร ดังนั้น ความผันผวนของกําไรจากการดําเนินงาน (Net Operating Profit) จึงเปนตัวแทนท่ีเหมาะสมในการ
สะทอนถึงความเส่ียงทางธุรกิจ (Business Risk) ของกิจการ นอกจากนั้น เหตุผลอีกประการที่มีการนํา NOPAT มาใช 
คือ ในปจจุบันธุรกิจสวนใหญมีการใชเงินทุนจากการกอหนี้ (Debt Financing) ในโครงสรางเงินทุน ดังนั้น กิจการ
สามารถนําคาใชจายดอกเบ้ียไปหักภาษีได ขนาดของประโยชนจากดอกเบ้ียจายท่ีไดรับนี้สามารถวัดได โดยนําเอา
อัตราภาษีคูณกับคาใชจายดอกเบ้ียจาย ซึ่งประโยชนท่ีไดรับนี้จะสะทอนอยูในตนทุนของเงินทุนแลว คา NOPAT  
จึงเปนตัวแปรท่ีเหมาะสมท่ีไมทําใหเกิดการคิดประโยชนทางภาษีจากการจัดหาเงินทุนโดยการกอหนี้ท่ีซ้ําซอน NOPAT 
ซึ่งเปนการวัดกําไรจากการดําเนินงานในกรณีท่ีกิจการไมกอหนี้ (Unlevered Net Operating Profit after Tax) จึงเปน
ทางเลือกท่ีเหมาะสมกวากําไรจากการดําเนินงานในกรณีท่ีกิจการกอหนี้ (Levered Net Operating Profit after Tax: 
LNOPAT) 

จากสมการท่ีใชในการคํานวณ EVA ดังท่ีแสดงไวกอนหนานี้ เราสามารถแสดงใหเห็นไดวามูลคาเพ่ิมเชิง
เศรษฐกิจประกอบดวยองคประกอบหลักสองสวนคือ NOPAT และ WACC โดยที่ NOPAT สามารถคํานวณไดจากกําไร
กอนหักดอกเบ้ียและภาษีท่ีไดทําการปรับภาษีแลว (Tax-Adjusted Earnings before Interest and Taxes) ดังสมการ
ขางลางนี้ 
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NOPAT = EBIT x (1 - t) 
 = [S – COGS - SG&A - D) x (1 - t)   

 โดยที่ NOPAT = กําไรสุทธิจากการดําเนินงานหลังภาษี 
  EBIT = กําไรกอนดอกเบ้ียจายและภาษี 
  S = ยอดขาย 
  COGS = ตนทุนสินคาขาย (Cost of Goods Sold) 
  SG&A = คาใชจายในการขายและบริหาร 
  D = คาเส่ือมราคา 
  t = อัตราภาษี 

จากสมการขางตน จะพบวา EBIT x (1 - t) สามารถคํานวณจากยอดขาย (S) ลบดวยตนทุนสินคาขาย 
(COGS) คาใชจายในการขายและบริหาร (SG&A) คาเส่ือมราคา (D) และภาษี (t) ตามลําดับ โดยไมนําเอาดอกเบ้ียจาย
มาคิดดวย จึงเสมือนวาเปนกําไรสุทธิหลังภาษีของกิจการท่ีไมกอหนี้นั่นเอง 

สําหรับ WACC ท่ีเปนตัวเงิน (บาท) สามารถคํานวณไดจากสมการดังตอไปนี้ 

$WACC = WACC x C 

โดยที่ C = เงินลงทุนท้ังหมด (Invested Capital) มีหนวยเปนบาท 
WACC = ตนทุนเงินทุนถัวเฉล่ียระหวางเงินทุนท่ีเปนสวนของเจาของและเจาหนี้ 

จากสมการท่ีเราไดกลาวถึงมาแลวท้ังหมด เราสามารถแสดงการคํานวณ EVA ของกิจการไดจากสูตร
ดังตอไปนี้ 

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

ตัวอยางการคาํนวณมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ (EVA)  

งบกําไรขาดทุนของบริษัท XYZ จํากัด มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ยอดขาย 5,000,000 บาท 
ตนทุนสินคาขาย (COGS) 3,440,000 บาท 
คาใชจายในการขายและบริหาร (SG&A) 880,000 บาท 
ดอกเบ้ียจาย 132,480 บาท 
กําไรกอนหักภาษี 547,520 บาท 
ภาษี (30 %) 164,256 บาท 
กําไรสุทธิ 383,264 บาท 
จํานวนหุนสามัญ 250,000 หุน 
กําไรสุทธิตอหุน (EPS) 1.53 บาทตอหุน 
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กําหนดให Invested Capital (C) ของกิจการเทากับ 5,520,000 บาท และตนทุนเงินทุนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก 
(WACC) เทากับ 10.43% ดังนั้น ตนทุนของเงินทุนถัวเฉล่ียในรูปของตัวเงินเทากับ 575,736 บาท 

หากพิจารณาจากตัวชี้วัดทางบัญชี ไดแก กําไรสุทธิ กําไรสุทธิตอหุน (EPS) ของบริษัท XYZ พบวา... 
ผลประกอบการของ XYZ เปนท่ีนาพอใจ โดยบริษัทมีกําไรสุทธิท้ังส้ิน 383,264 บาท และมีกําไรสุทธิตอหุนเทากับ 
1.53 บาทตอหุน อยางไรก็ตาม หากตองมีการพิจารณาวาท่ีแทจริงแลวกิจการมีกําไรซึ่งเปนกําไรทางเศรษฐศาสตรหรือ
มีการสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจหรือไม 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 
 
มูลคาเพ่ิมเชิงเศรษฐกิจของบริษัท XYZ จํากัด ติดลบ แสดงใหเห็นวาบริษัทดังกลาวไมสามารถสราง

มูลคาเพ่ิมใหแกผูถือหุน เพราะกําไรจากการดําเนินงานหลังภาษีท่ีบริษัทฯไดรับไมสามารถครอบคลุมตนทุนเงินทุน 
ถัวเฉล่ียของกิจการได 

 

การคํานวณหา EVA ของบริษัท XYZ จํากัด กรณีบริษัทมีโอกาสในการเจริญเติบโต 
 

จากการคํานวณมูลคาสวนเพ่ิมเชิงเศรษฐกิจ (EVA) ของบริษัท XYZ จํากัด ในหัวขอท่ีผานมา เราพบวากําไร
ทางเศรษฐศาสตรของกิจการติดลบ ทําใหผูบริหารของบริษัทดังกลาวตองแสวงหาโอกาสท่ีจะทําใหกิจการมีการเติบโต
และปรับปรุงมูลคาเพ่ิมเชิงเศรษฐกิจของกิจการใหเปนบวก ในกรณีนี้ ผูบริหารไดคนพบวาหากบริษัทมีการลงทุน 
800,000 บาท ในการปรับปรุงระบบการกระจายสินคา จะทําใหยอดขายของกิจการเพิ่มขึ้น 1,600,000 บาทตอป โดยที่
ตนทุนสินคาขายและคาใชจายในการขายและบริหารจะเพ่ิมขึ้น 1,000,000 บาท และ 200,000 บาท ตามลําดับ จากการ
ดําเนินโครงการดังกลาว จะทําใหบริษัท XYZ มี NOPAT เพ่ิมขึ้น 280,000 บาทและ WACC เพ่ิมขึ้นเปน 114,000 
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บาท ทําใหมูลคาเพ่ิมเชิงเศรษฐกิจของโครงการมีคาเปนบวก ทําใหเราสามารถสรุปไดวาเราควรตัดสินใจลงทุน 
ในโครงการนี้ เพราะเปนการสรางมูลคาเพ่ิมเชิงเศรษฐกิจใหแกผูถือหุน 

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

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

การเปล่ียนแปลงใน EVA  = 280,000 - 83,440 
    = 196,560 บาท 

เมื่อบริษัท XYZ ตัดสินใจลงทุนเพ่ิมเติมในโครงการปรับปรุงระบบการกระจายสินคา จะเห็นวาบริษัทดังกลาว
ไดเปล่ียนสถานะจากการไมสามารถสรางมูลคาเพ่ิมเชิงเศรษฐกิจ (EVA) ใหแกผูถือหุน มาเปนกิจการท่ีสามารถสราง
มูลคาเพ่ิมได ซึ่งจากตัวอยางท่ีผานมา จะเห็นวา EVA ของบริษัท XYZ จะเพ่ิมขึ้นและมีคามากกวาศูนย (196,560 - 
99,736 = 96,824 บาท)   

 
 

****************************************************************** 

 
ติดตามบทความเกี่ยวกับการเงินและการลงทุนท่ีนาสนใจอ่ืนๆ ไดท่ี www.tsi-thailand.org 


