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การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อประมาณการต้นทุน ผลตอบแทน และศึกษา
ความเป็ นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการลงทุนก่อสร้างคอนโดมิเนี ยมบริเวณแนวเส้นทาง
รถไฟฟ้า BTS ตัง้ แต่สถานีพร้อมพงษ์ถงึ สถานีเอกมัย โดยการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ใช้ตวั
สัมประสิทธิ ์ปรับค่า ปรับมูลค่าต้นทุนจากราคาตลาดให้เป็ นราคาเงา และคํานวณหาต้นทุนค่าเสีย
โอกาสในการลงทุนจากอัตราผลตอบแทนในพันธบัตรรัฐบาล การวิเคราะห์และประเมินโครงการ
กระทําโดยใช้เกณฑ์การวัดความคุม้ ค่าทางการเงิน และการวิเคราะห์ความอ่อนไหวด้วยการทดสอบ
ค่าความแปรเปลีย่ น โดยแบ่งเป็ นกรณีศกึ ษาเพื่อการเปรียบเทียบผลการลงทุนออกเป็ น 2 ส่วน คือ กรณีเมื่อ
โครงการมียอดขายร้อยละ 100 ภายในระยะเวลาโครงการ 3 ปี และเมื่อโครงการไม่สามารถขายห้องชุดได้
หมดภายในระยะเวลา 3 ปี การศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการลงทุนก่อสร้างคอนโดมิเนียม
บริเวณแนวเส้นทางรถไฟฟ้า BTS ตัง้ แต่สถานีพร้อมพงษ์ถงึ สถานีเอกมัยครัง้ นี้ มีตน้ ทุนในก่อสร้าง
โครงการทัง้ หมดเท่ากับ 1,177,090,876 บาท มีผลตอบแทนของโครงการตลอดระยะเวลาโครงการ
3 ปี เท่ากับ 1,713,725,000 บาท
ผลการศึกษาสรุปได้ว่า การวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการ
เมื่อโครงการมียอดขายร้อยละ 100 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 7.30 อัตราคิดลด ร้อยละ 5.93
พบว่า โครงการมีมูลค่าปจั จุบนั สุทธิทางเศรษฐศาสตร์ เท่ากับ 415,287,617.19 บาท อัตราส่วน
ผลตอบแทนต่อต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ เท่ากับ 1.39 เท่า อัตราผลตอบแทนภายในโครงการทาง
เศรษฐศาสตร์ เท่ากับ ร้อยละ 31.97 และระยะเวลาคืนทุนของโครงการ เท่ากับ 2 ปี 5 เดือน การ
ทดสอบค่าความแปรเปลีย่ นด้านรายรับสามารถลดลงได้ ร้อยละ 28.16 ด้านต้นทุนสามารถเพิม่ ขึน้
ได้ ร้อยละ 39.21 กรณีเมื่อโครงการไม่สามารถขายห้องชุดได้หมดภายในระยะเวลา 3 ปี เมื่อใช้
อัตราดอกเบี้ย เงินกู้ร้อยละ 10.30 อัตราคิดลดร้อ ยละ 8.03 พบว่า โครงการมีร ะยะเวลาคืนทุน
เท่ากับ 2 ปี 10 เดือน มูลค่าปจั จุบนั สุทธิทางเศรษฐศาสตร์ เท่ากับ 70,348,778.89 บาท อัตราส่วน
ผลตอบแทนต่อต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ เท่ากับ 1.08 เท่า อัตราผลตอบแทนภายในโครงการทาง
เศรษฐศาสตร์ เท่ากับ ร้อยละ 17.01 การทดสอบค่าความแปรเปลีย่ นด้านรายรับสามารถลดลงได้
ร้อยละ 7.17 ด้านต้นทุนสามารถเพิม่ ขึน้ ได้รอ้ ยละ 7.72
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The objective of this research is particularly-predominantly to evaluate cost and
return, as well as to explore or examine the economic feasibility of the investment scheme
on a condominium construction along BTS line from Phrom Phong to Ekkamai station.The
economic analysis is conversion factor adjustment cost from the market value of the
shadow price and calculation the opportunity cost of investment rate return on government
bonds. The analysis and evaluation of this study is based on project and sensitivity
analysis, by examining the switching value test. It is the case study of comparing the
outcome of the investment which shall be thereby divided into two circumstances, such as
the project can completely sold by three years and the situation that the project cannot be
sold out within three years. The feasibility study of investment in condominium construction
along BTS line from Phrom Phong to Ekkamai station which the financial and economic
cost of construction are THB1,177,090,876. The projects return over three years is worth
THB1,713,725,000
The study concluded that analysis of economic feasibility of the project, in case of
100 percent of the circulation with the factors of three years project, 7.30 percent of the
loan rate, and 5.93 percent of the discount rate. It could illustrate that the economic net
present value equivalent to THB415,287,617.19, the economic benefit cost ratio is 1.39, the
economic internal rate of return is 31.97 percent, and the payback period is approximately
2 years and 5 months. Furthermore, the switching value test - income decrease as much as
28.16 percent the cost increasingly reach to 39.21 percent. In the case that the project
cannot be sold with the factors of three years project, 10.30 percent of the loan rate, and
8.03 percent of the discount rate. It could illustrate that the economic net present value is
equivalent to THB70,348,778.89, the economic benefit cost ratio is 1.08, the economic
internal rate of return is 17.01 percent, and the payback period was approximately 2 years
and 10 months. Furthermore, the switching value test - income decrease as much as 7.17
percent the cost increasingly reach to 7.72 percent.
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สารนิพนธ์ฉบับนี้สามารถสําเร็จลุล่วงไปได้ ได้ดว้ ยความเมตตา กรุณา จากคณาจารย์
ทุกท่าน ข้าพเจ้า ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม อาจารย์ทป่ี รึกษาสาร
นิพนธ์ เป็ นอย่างสูง ทีไ่ ด้กรุณาสละเวลาอันมีค่าในการให้ความรู้ คําแนะนํ าทีม่ ปี ระโยชน์ รวมทัง้
ตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ในการทําสารนิพนธ์เป็ นอย่างดียงิ่ นับตัง้ แต่เริม่ ต้นดําเนินการจนแล้ว
เสร็จเรียบร้อย ขอขอบพระคุณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สารี วรวิสุทธิ ์สารกุล, อาจารย์ ประพาฬ
เฟื่องฟูสกุล และ อาจารย์ ทิพวิมล วงศ์รตั นชัย กรรมการควบคุมสารนิพนธ์ ทีก่ รุณาให้คาํ แนะนําใน
การศึกษาค้นคว้าและแนวทางแก้ไขปรับปรุงงานวิจยั ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ
โอกาสนี้
ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และทุกคนในครอบครัว ทีค่ อยเป็ นกําลังใจ และ
สนับสนุ นในทุกๆด้าน ขอบคุณพีอ่ ุ๊สาํ หรับข้อมูลภายในทีส่ ละเวลาจัดหาให้ ขอบคุณนู๋แอม ทีค่ อย
ถามไถ่และเป็ นกําลังใจให้เสมอมา ขอบคุณเพื่อนๆ ที่ได้คอยช่วยเหลือในการค้นหาข้อมูลที่เป็ น
ประโยชน์ ต่อการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ คุณประโยชน์ และความดีอนั พึงมีจากสารนิพนธ์ฉบับนี้ ผูว้ จิ ยั
ขอมอบเป็ นเครื่องบูชาพระคุณแก่บดิ า มารดา ครูอาจารย์ทุกท่าน ตลอดจนบุคคลใกล้ชดิ ทุกท่าน ที่
ให้คําปรึกษาและให้ความช่วยเหลือ กรุณาอบรมสังสอน
่
ปลูกฝงั คุณงามความดี และความมานะ
อดทนให้กบั ผูว้ จิ ยั ในการศึกษาค้นคว้าจนเกิดผลสําเร็จในการทําสารนิพนธ์ครัง้ นี้
ท้ายสุดนี้หากมีสงิ่ ขาดบกพร่อง หรือผิดพลาดประการใด ผูว้ จิ ยั ขออภัยเป็ นอย่างสูงใน
ข้อบกพร่อง และน้อมรับความผิดพลาดไว้แต่เพียงผูเ้ ดียว
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บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง
กรุงเทพมหานครในสภาพการณ์ปจั จุบนั มีความต้องการทีอ่ ยู่อาศัยเพิม่ มากขึน้ เรื่อยๆ อัน
สืบเนื่องจากความเป็ นศูนย์กลางของความเจริญในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็ นแหล่งงาน แหล่ง
การศึกษา และแหล่งบริการในด้านต่างๆ ตลอดจนความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสง่ ผลให้ประชาชน
ย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในกรุงเทพมหานครอย่างหนาแน่ น ซึ่งความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม
เหล่านี้ ทําให้การพัฒนาที่อยู่อาศัยเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมใน
ปจั จุบนั
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จงึ เข้าบทบาทสําคัญเพื่อรองรับความต้องการในด้านที่อยู่อาศัยให้
เพียงพอกับจํานวนประชากรทีอ่ าศัยอยูใ่ นเขตเมืองหลวง และจัดได้วา่ มีบทบาททีส่ าํ คัญต่อเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ เพราะการลงทุนสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัยเป็ นธุรกิจทีม่ ผี ลเชื่อมโยงต่อการสร้างงานและ
การขยายตัวในธุรกิจอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ภาคการก่อสร้าง ภาคการผลิตวัสดุก่อสร้าง ภาคแรงงาน
และภาคการเงินซึ่งจะส่งผลให้มกี ารจ้างงานเพิม่ ขึน้ ในอุตสาหกรรมต่างๆ ดังที่กล่าวมา ซึ่งจะเป็ น
แรงผลักดันทีจ่ ะกระตุน้ ให้เกิดการลงทุนอื่นๆตามมาอีกมากมาย
คอนโดมิเนี ยมจัดเป็ นที่อยู่อาศัยรูปแบบใหม่ท่กี ําลังเป็ นที่สนใจของคนในเมืองกันมาก
เนื่องจากใช้งบประมาณตํ่ากว่าการซือ้ บ้าน อีกทัง้ ยังสอดคล้องกับรูปแบบการใช้ชวี ติ แบบใหม่ทเ่ี น้น
ครอบครัวทีม่ ขี นาดเล็ก มีพน้ื ทีพ่ อเหมาะ มีความสะดวกสบายในการดูแลรักษาและการเดินทาง การดูแลรักษา
ไม่ยงุ่ ยากเหมือนบ้านจัดสรร เนื่องจากมีระบบการดูแลจากส่วนกลาง มีสงิ่ อํานวยความสะดวกครบครัน
ไม่ว่าจะเป็ นสะว่ายนํ้า สโมสร ทีจ่ อดรถ และบริการต่างๆ นอกจากเหตุผลดังทีก่ ล่าวมาแล้วคนมัก
นิยมอยู่คอนโดมิเนียม เนื่องจากการอยู่อาศัยในคอนโดมิเนียมนัน้ ปจั จุบนั ถือเป็ นสังคมเล็กๆสังคม
หนึ่ง เนื่องจากผูท้ อ่ี าศัยในคอนโดมิเนียมจะดูเป็ นคนทีม่ ไี ลฟ์สไตล์ดี เป็ นคนหัวสมัยใหม่ เหมือนเป็ น
ชีวติ ของคนรุน่ ใหม่ นอกจากผูซ้ อ้ื จะซือ้ เพือ่ อยูอ่ าศัยเองแล้ว คนบางกลุ่มยังซือ้ เพื่อต้องการเก็งกําไร
ในอนาคต โดยเฉพาะคอนโดมิเนียมทีต่ ดิ รถไฟฟ้า เนื่องจากนักเก็งกําไรบางคนมองเห็นช่องทางใน
การทํากําไรในอนาคต การลงทุนในคอนโดมิเนียมนับว่าเป็ นการลงทุนอย่างหนึ่งทีไ่ ด้รบั ความนิยม
เนื่องจาก ราคามักเพิม่ ขึน้ ตามกาลเวลาและสามารถให้เช่าเพื่อเป็ นรายได้ ระหว่างทีค่ รอบครองอยู่
จึง มัก จะเกิด การซื้อ เพื่อ เก็ง กํ า ไร การลงทุ น ในคอนโดมิเ นี ย มจึง เป็ น อีก ทางเลือ กหนึ่ ง ที่ทํ า ให้
ผูป้ ระกอบการอสังหาริมทรัพย์ให้ความสนใจเป็ นอย่างมาก
ตลาดทีอ่ ยูอ่ าศัยปี 2552 แม้จะได้รบั ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกและผลกระทบจาก
ปจั จัยทางการเมืองภายในประเทศแต่ก็ยงั คงมีอตั ราการเติบโตที่ดใี นทุกด้านทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะ
เศรษฐกิจภายในประเทศไม่ได้รบั ผลกระทบโดยตรงจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกตามทีไ่ ด้ประเมินไว้ และ

2
มาตรการแก้ ไ ขวิ ก ฤตการณ์ ข องรัฐ ในหลายๆด้ า น รวมถึ ง มาตรการสนั บ สนุ น ของรัฐ ด้ า น
อสังหาริมทรัพย์ทงั ้ ทางด้านภาษีและค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ ์ รวมถึงอัตราดอกเบี้ยที่อยู่
อาศัยที่ยงั คงทรงตัวในระดับตํ่า และทัง้ นี้การที่มาตรการส่งเสริมภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของ
รัฐบาลสิน้ สุดลง ในวันที่ 30 มิถุนายน 2553 จึงส่งผลให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ยงั คงมีอตั ราเติบโตสูง
อย่างต่อเนื่อง ในไตรมาสที1่ และไตรมาสที่ 2 ของปี 2553 (อิสระ บุญยัง. 2553: 2)
ตาราง 1 จํานวนหน่วยขายและมูลค่าโครงการทีเ่ ปิดตัวใน เดือนเมษายน - กรกฎาคม 2553

ประเภท
บ้านเดีย่ ว
บ้านแฝด
ทาวน์เฮ้าส์
อาคารพาณิชย์
อาคารชุด
ทีด่ นิ จัดสรร
รวม

จํานวนหน่ วยขาย
4,283
813
8,151
162
10,448
100
23,957

% หน่ วยขาย
17.88
3.39
34.02
0.68
43.61
0.42
100.00

มูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)
16,982
1,985
14,830
756
26,983
282
61,818

% มูลค่าโครงการ
27.47
3.21
23.99
1.22
43.65
0.46
100.00

ทีม่ า : ศูนย์ขอ้ มูลวิจยั และประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย. (2553)
จากตาราง 1 แสดงจํานวนหน่ ว ยขายและมูล ค่าโครงการที่เ ปิ ดตัว ใน เดือนเมษายน กรกฎาคม 2553 โดยมีจํานวนหน่ วยขายทัง้ สิน้ 23,957 หน่ วย และมีมลู ค่าการพัฒนาโครงการรวม
61,818 ล้านบาท เมื่อพิจารณาเฉพาะอาคารชุดจะพบว่าสัดส่วนของอาคารชุดมีสดั ส่วนสูงทีส่ ุดเมื่อ
เทียบกับอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่น โดยมีจํานวนทีเ่ ปิ ดขายในเดือนเมษายน - กรกฎาคม 10,448
หน่ วย คิดเป็ น ร้อยละ 43.61 จะเห็นได้ว่าทีอ่ ยู่อาศัยประเภทอาคารชุดเป็ นประเภททีม่ กี ารพัฒนา
มากเป็ นอันดับที่ 1 โดยที่ตงั ้ ของโครงการอาคารชุดที่เปิ ดขายส่วนใหญ่จะตัง้ อยู่บริเวณพื้นที่เขต
เมืองชัน้ ในและเขตติดต่อเมือง รวมถึงบริเวณแนวรถไฟฟ้าสายใหม่ๆทีพ่ าคนออกสูพ่ น้ื ทีร่ อบนอกได้
(อิสระ บุญยัง. 2553: 2) เมือ่ พิจารณาประเภทของอสังหาริมทรัพย์ทม่ี มี ลู ค่าการพัฒนาสูงสุดแล้ว จะ
พบว่าในเดือนนี้อาคารชุดทีม่ มี ลู ค่าการพัฒนาสูงทีส่ ุด โดยมีมลู ค่า 26,983 ล้านบาท คิดเป็ น ร้อยละ
43.65 รองลงมา คือ บ้านเดีย่ ว 16,982 ล้านบาท คิดเป็ น ร้อยละ 27.47 และทาวน์เฮ้าส์ 14,830
ล้านบาท คิดเป็ น ร้อยละ 23.99 และ ของมูลค่าการพัฒนาทัง้ หมดตามลําดับ ดังนัน้ ภาพรวมของ
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยงั อยู่ในกระแสที่นักลงทุนให้ความสนใจเป็ นอย่างมากโดยเฉพาะการ
พัฒนาคอนโดมิเนียม
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ตาราง 2 จํานวนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารพักอาศัยประเภทอาคารสูงในเขตเมืองชัน้ ในของ
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามรายเขต พ.ศ. 2551
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

สํานักงานเขต
เขตเมืองชัน้ ใน
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตห้วยขวาง
เขตคลองเตย
เขตจตุจกั ร
เขตปทุมวัน
เขตพญาไท
เขตบางรัก
เขตบางคอแหลม
เขตยานนาวา
เขตราชเทวี
เขตสาทร
เขตบางซื่อ
เขตป้อมปราบศัตรูพา่ ย
เขตบางพลัด
เขตบางกอกน้อย
เขตดุสติ
เขตบางกอกใหญ่
เขตคลองสาน
เขตธนบุร ี
เขตพระนคร
เขตสัมพันธวงศ์

จํานวน (ราย)
162
29
18
16
16
14
10
8
7
7
13
6
5
3
2
2
2
1
1
1
1
0
0

ทีม่ า : กรมควบคุมอาคาร สํานักการโยธา กรุงเทพมหานคร (2552)

ร้อยละ
100.00
17.90
11.11
9.88
9.88
8.64
6.17
4.94
4.32
4.32
8.02
3.70
3.09
1.85
1.23
1.23
1.23
0.62
0.62
0.62
0.62
0.00
0.00
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ตาราง 2 จากข้อมูลการขออนุ ญาตปลูกสร้างอาคารพักอาศัยประเภทอาคารสูงในเขตเมือง
ชัน้ ในของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2551 จากกองควบคุมอาคาร สํานักการโยธา กรุงเทพมหานคร
พบว่า เขตวัฒนา เป็ นเขตทีม่ กี ารขออนุ ญาตปลูกสร้างอาคารพักอาศัยประเภทอาคารสูงมากทีส่ ุด
จํานวน 29 ราย (อ้างอิง : กองควบคุมอาคาร สํานักการโยธา กรุงเทพมหานคร) จะเห็นได้ว่าปจั จัยที่
สําคัญอย่างหนึ่งในการทีจ่ ะเลือกลงทุนก่อสร้างทีอ่ ยู่อาศัย คือ ทําเลทีต่ งั ้ ของโครงการ เขตวัฒนา
อยูใ่ นเขตทีผ่ วู้ จิ ยั ทําการศึกษาเนื่องจาก ราคาทีด่ นิ ในบริเวณแนวเส้นทางรถไฟฟ้า BTS จะมี
ราคาที่ค่อนข้างสูง เพราะเป็ นพืน้ ที่ท่มี ศี กั ยภาพในเชิงพาณิชย์ กล่าวคือ เป็ นศูนย์กลางธุรกิจและ
พาณิชกรรม มีความสะดวกในการเดินทาง ใกล้แหล่งชุมชนและห้างสรรพสินค้า สถานบริการต่างๆ
จึงเป็ นทําเลที่นักลงทุนให้ความสนใจซื้อเพื่อพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมเป็ นอย่างมากโดยกลุ่ม
ลูกค้าส่วนใหญ่จะเน้นลูกค้าผูม้ รี ายได้ระดับสูง และกลุ่มลูกค้ามีกาํ ลังซือ้ และฐานรายได้ทแ่ี น่นอน
ผูว้ จิ ยั มีความสนใจที่จะศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการลงทุนก่อสร้างคอนโดมิเนียม
บริเวณแนวเส้นทางรถไฟฟ้า BTS ตัง้ แต่สถานีพร้อมพงษ์ถงึ สถานีเอกมัย ซึง่ มีขนาดทีด่ นิ ประมาณ
800 ตารางวา และมีมลู ค่าโครงการทัง้ สิน้ ประมาณ 1,720,000,000 บาท เพื่อทําการวิเคราะห์อย่าง
เป็ นระบบ โดยมุ่งศึกษาไปทีค่ วามเป็ นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการ ซึง่ การศึกษาครัง้ นี้จะ
เป็ น แนวทางช่ว ยให้ผู้ป ระกอบทราบถึง ความเป็ น ไปได้ใ นการลงทุ น ว่า มีม ากน้ อ ยเพีย งใดที่จ ะ
แสวงหาผลตอบแทนสูงสุดจากการลงทุนของโครงการ

ความมุ่งหมายของการวิจยั
การวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดความมุง่ หมายไว้ดงั นี้
1. เพื่อประมาณการต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของการลงทุนของ
โครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมบริเวณแนวเส้นทางรถไฟฟ้า BTS ตัง้ แต่สถานีพร้อมพงษ์ถงึ สถานี
เอกมัย
2. เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ในทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมบริเวณ
แนวเส้นทางรถไฟฟ้า BTS ตัง้ แต่สถานีพร้อมพงษ์ถงึ สถานีเอกมัย
3. การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการเพื่อประเมินว่าโครงการมีความสามารถ
รับความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้มากน้อยเพียงใด

ความสําคัญของการวิจยั
ในการศึกษาความเป็ นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมบริเวณ
แนวเส้นทางรถไฟฟ้า BTS ตัง้ แต่สถานีพร้อมพงษ์ถึงสถานีเอกมัย เพื่อให้ทราบถึงต้นทุนและ
ผลตอบแทนในการลงทุน ซึ่งจะช่วยเป็ นแนวทางให้ผูป้ ระกอบการทราบถึงความเป็ นไปได้ในการ
ลงทุนว่ามีมากน้อยเพียงใดทีจ่ ะแสวงหาผลตอบแทนสูงสุดจากการลงทุนของโครงการ เพื่อทีใ่ ช้เป็ น
ข้อมูลพืน้ ฐานประกอบการตัดสินใจและประเมินความเป็ นไปได้ของการลงทุน
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ขอบเขตของการวิจยั
ขอบเขตการศึกษาของงานวิจยั นี้มงุ่ ศึกษาถึงความเป็ นไปได้ในการลงทุนโครงการก่อสร้าง
คอนโดมิเนียมประเภทขายขาด ทีม่ คี ุณภาพระดับสูง พร้อมสิง่ อํานวยความสะดวก ทีต่ งั ้ อยู่บริเวณ
แนวเส้นทางรถไฟฟ้า BTS ตัง้ แต่สถานีพร้อมพงษ์ถงึ สถานีเอกมัย พืน้ ทีใ่ นรัศมีไม่เกิน 500 เมตร
จากรถไฟฟ้า โดยมีขนาดทีด่ นิ รวมประมาณ 800 ตารางวา ประกอบด้วย อาคารชุด 1 อาคาร
สูง 27 ชัน้ โดยแต่ละชัน้ มีรายละเอียดการขายที่แตกต่างกัน นํ ามาทําเป็ นพื้นที่ใช้สอย 25,600
ตารางเมตร โดยแบ่งเป็ น พืน้ ที่ขาย 16,205 ตารางเมตร และพืน้ ที่ส่วนกลาง 9,395 ตารางเมตร
จํานวนยูนิตทีเ่ ปิ ดขาย 273 ยูนิต มูลค่าโครงการประมาณ 1,720,00,000 บาท พืน้ ทีท่ าํ การศึกษา
คือบริเวณแนวเส้นทางรถไฟฟ้า BTS ตัง้ แต่สถานีพร้อมพงษ์ถงึ สถานีเอกมัย ช่วงเวลาทีใ่ ช้ใน
การศึกษา ตัง้ แต่ 1 มกราคม 2554 – 31 มีนาคม 2554
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิ จยั
ผู้ประกอบการในธุ รกิจคอนโดมิเ นี ยม ที่ต ัง้ อยู่บ ริเวณแนวเส้นทางรถไฟฟ้า BTS
ตัง้ แต่สถานีพร้อมพงษ์ถงึ สถานีเอกมัย จํานวน 1 ราย
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ต้นทุนในการก่อสร้างคอนโดมิเนียม
1.1 ค่าใช้จา่ ยในการก่อสร้าง ประกอบด้วย ค่าทีด่ นิ ค่านายหน้า ค่าปรับหน้าดิน
ค่าเจาะสํารวจสภาพดิน และค่ารือ้ ถอนสิง่ ก่อสร้างเดิม ค่าก่อสร้างอาคาร ค่าเสาเข็ม ค่ารัว้ ซุม้ ประตู
โครงการ ถนน ทางเท้า ค่าก่อสร้างสํานักงานขายและห้องตัวอย่าง ค่าออกแบบและตกแต่งภายใน
ค่าออกแบบภายนอก ลิฟท์โดยสาร ค่าวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม ใบอนุญาตก่อสร้าง
1.2 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ค่าบริหารงาน
ก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายในการตลาดและประชาสัมพันธ์ ค่าสํารองเผื่อเหลือเผื่อขาด ค่าธรรมเนียมการโอนที่ดิน
ค่าธรรมเนียมเงินกู้ ดอกเบีย้ เงินกู้ ค่าภาษีนิตบิ ุคคล ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ
1.3 ต้นทุนค่าเสียโอกาสในการลงทุน
2. ผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียม
2.1 รายรับจากการขายห้องชุด
3. เกณฑ์ทใ่ี ช้ในการตัดสินใจลงทุน
1.1 ระยะเวลาคืนทุน (Payback period)
1.2 มูลค่าปจั จุบนั สุทธิทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Net Present Value) หรือ
ENPV
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1.3 อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Benefit Cost Ratio) หรือ EBCR
1.4 อัตราผลตอบแทนภายในโครงการทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Internal
Rate of Return) หรือ EIRR
5. การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis)

ข้อตกลงในการวิจยั
การศึกษาความเป็ นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมบริเวณ
แนวเส้นทางรถไฟฟ้า BTS ตัง้ แต่สถานีพร้อมพงษ์ถึงสถานีเอกมัยโดยใช้ราคาเงา ได้กําหนด
ข้อตกลงดังนี้
1. ต้นทุนค่าทีด่ นิ ทีใ่ ช้ในการศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการนี้ คือ ต้นทุนทีค่ ดิ
จากค่าเสียโอกาสในการขายทีด่ นิ นัน้ สามารถคิดต้นทุนค่าทีด่ นิ ได้จากการซือ้ -ขายทีด่ นิ ในปจั จุบนั ไม่
รวมค่าโอนกรรมสิทธิ ์
2. ระยะเวลาของโครงการที่ใช้ในการศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการนี้คอื 3 ปี
โดยพิจารณาเริม่ ต้นจากปี ท่ี 1 ซึง่ เป็ นปีเริม่ ต้นในการก่อสร้างโครงการ ปีท่ี 2 คาดการณ์วา่ มีรายรับ
จากเงินรับชําระร้อยละ 30 ของราคาขาย ปี ท่ี 3 คาดการณ์ว่ามีรายรับจากเงินโอนร้อยละ 70 ของ
ราคาขายและปี ท3่ี เป็ นปี ทโ่ี ครงการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ และรับเงินโอนครบทุกยูนิตทีเ่ ปิดขาย
3. กําหนดให้อตั ราส่วนเงินกูต้ ่อเงินลงทุน เท่ากับ 70:30
4. อัตราดอกเบี้ยเงินกูท้ ใ่ี ช้ในการศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการนี้ กําหนดให้ใช้
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ท่ีธนาคารพาณิชย์กําหนดเรียกเก็บ ค่าธรรมเนี ยมจากลูกค้าชัน้ ดี (Minimum
Loan Rate : MLR) เฉลีย่ จากธนาคารพาณิชย์ทจ่ี ดทะเบียนในประเทศ ซึง่ เท่ากับ ร้อยละ 7.30 และ
อัตราดอกเบีย้ ในพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 ปี เท่ากับ ร้อยละ 2.75 (ธนาคารแห่งประเทศไทย.2553:
ออนไลน์)
5. อัตราคิดลดหาได้จากการหาต้นทุนเงินทุนถัวเฉลีย่ ถ่วงนํ้าหนักระหว่างเงินทุนจาก
การกูย้ มื และเงินทุนจากส่วนของเจ้าของ โดยใช้อตั ราคิดลดร้อยละ 5.93 และในการศึกษาครัง้ นี้
กําหนดให้มอี ตั ราคงทีต่ ลอดอายุโครงการ
6. เงือ่ นไขด้านค่าใช้จา่ ย
6.1 ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ (รวมภาษีทอ้ งถิน่ ) ร้อยละ3.3 ของรายรับจากการขาย
6.2 ค่าธรรมเนียมการโอนทีด่ นิ ร้อยละ 2 ของรายรับจากการขาย
6.3 ค่าภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล ร้อยละ 30 ของผลกําไร
6.4 ค่าทีป่ รึกษาทางสถาปนิกและวิศวกร ร้อยละ 1.5 ของมูลค่างานก่อสร้าง
6.5 ค่าสํารองเผือ่ เหลือเผือ่ ขาด ร้อยละ 1 ของมูลค่างานก่อสร้าง
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6.6 ค่าใช้จ่ายการตลาดและค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 3 ของรายรับ
จากการขาย
6.7 ค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงาน ร้อยละ 10 ของค่าใช้จา่ ยในการก่อสร้าง
7. เงือ่ นไขการรับชําระเงิน
7.1 เงินจอง 50,000 บาทต่อยูนิต
7.2 เงินดาวน์รอ้ ยละ 30 ของราคาขาย (รวมเงินจองและเงินทําสัญญา) ผ่อน
ชําระ 30 งวด
7.3 เงินโอนร้อยละ 70 ส่วนทีเ่ หลือ ณ วันโอนกรรมสิทธิ ์
8. เงื่อนไขด้านเงินกู้ (ข้อมูลโดยเฉลี่ยจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ณ เดือน
มกราคม 2554 )
8.1 ค่าธรรมเนียมเงินกู้ ร้อยละ 2.50 ของวงเงินกู้
8.2 การชําระคืนดอกเบีย้ ชําระเป็ นประจําทุกเดือน
8.3 การชําระคืนเงินต้น มีระยะปลอดชําระเงินต้น 1 ปี นับจากวันที่เริม่ เบิก
เงินกู้งวดแรก (ระหว่างการก่อสร้างในปี แรก) และจะเริม่ ทยอยชําระคืนเงินต้นงวดแรก เมื่อปี ท่ี 2
โดยจะชําระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยทุกเดือน ภายในเวลา 24 เดือน ไม่ว่าโครงการจะขายหมด
หรือไม่
9. เงือ่ นไขการวิจยั
กรณีท่ี 1 ศึกษาผลการลงทุน เมือ่ โครงการมียอดขายร้อยละ 100
1. ระยะเวลาโครงการ 3 ปี
2. ปริมาณยอดขาย ขายได้ทงั ้ หมดภายในระยะเวลา 3 ปี
3. อัตราดอกเบีย้ เงินกูเ้ ฉลีย่ ร้อยละ 7.30
4. อัตราคิดลดทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์โครงการ ร้อยละ 5.93
ผู้วจิ ยั จะทําการวิเคราะห์การลงทุนภายใต้ขอ้ ตกลงการวิจยั ในกรณีปกติเป็ นอันดับแรก
จากนัน้ จะเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขด้านอัตราดอกเบีย้ เงินกู้ และปริมาณยอดขายเพื่อนํ ามาวิเคราะห์ซ้ํา
โดยการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ ดังเงือ่ นไขต่อไปนี้
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กรณีรายรับรวมลดลงในขณะทีค่ า่ ใช้จา่ ยเพิม่ ขึน้ พร้อมๆกัน
กรณีท่ี 2 ศึก ษาผลการลงทุน เมื่อ อัต ราดอกเบี้ย เงินกู้เ พิ่มขึ้นร้อยละ 3 1 และ
โครงการไม่สามารถขายห้องชุดได้หมดภายในระยะเวลา 3 ปี
1. ระยะเวลาโครงการ 3 ปี
2. ปริมาณยอดขาย ขายได้เ พียงร้อยละ 70 ของจํานวนห้องชุดทัง้
โครงการ ภายในระยะเวลา 3 ปี
3. อัตราดอกเบีย้ เงินกูเ้ ฉลีย่ 10.30
4. อัตราคิดลดทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์โครงการ ร้อยละ 8.03

หมายเหตุ 1 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เ พิม่ ขึ้นร้อยละ 3 มาจากอัตราเงินเฟ้ อทัวไป
่ ข้อมูล ณ
เดือน มีนาคม 2554 : ธนาคารแห่งประเทศไทย (http://www.bot.or.th)
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นิยามศัพท์เฉพาะ
คอนโดมิ เนี ยม หมายถึง อาคารชุดพักอาศัยประเภทขายขาด ทีค่ ุณภาพระดับสูง พร้อม
สิ่ง อํา นวยความสะดวก ประกอบด้ว ย อาคารชุ ด 27 ชัน้ จํา นวน 1 อาคาร มีข นาดที่ดิน รวม
ประมาณ 800 ตารางวา นํ ามาทําเป็ นพื้นที่ใ ช้สอย 25,600 ตารางเมตร แบ่งเป็ น พื้นที่ขาย
16,205 ตารางเมตร และพืน้ ทีส่ ว่ นกลาง 9,395 ตารางเมตร จํานวนยูนิตทีเ่ ปิ ดขาย 273 ยูนิต มูลค่า
โครงการประมาณ 1,720,000,000 บาท
การศึ กษาความเป็ นไปได้ทางการลงทุน หมายถึง การศึกษาโอกาสทางธุรกิจของ
โครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมบริเวณแนวเส้นทางรถไฟฟ้า BTS ตัง้ แต่สถานีพร้อมพงษ์ถงึ สถานี
เอกมัย โดยการประมาณต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ทค่ี าดว่าจะได้รบั จากการลงทุน
ก่อสร้างโดยใช้เกณฑ์การตัดสินใจในการลงทุน ได้แก่ ระยะเวลาคืนทุน (Payback period) มูลค่า
ปจั จุบนั สุทธิทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Net Present Value : ENPV) อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อ
ทุนทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Benefit - cost ratio : EBCR) และอัตราผลตอบแทนภายใน
โครงการทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Internal Rate of Return : EIRR)
เกณฑ์การตัดสิ นใจลงทุน หมายถึง เกณฑ์ทช่ี ่วยในการตัดสินใจว่าโครงการทีพ่ จิ ารณา
อยูม่ คี วามคุม้ ค่าในการลงทุนหรือไม่
การวิ เคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ (Sensitivity Analysis) หมายถึง
การศึกษาถึงความเปลีย่ นแปลงในด้านต่างๆทีอ่ าจเกิดจากความเสีย่ งและความไม่แน่นอน และทําให้
ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการ โดยกําหนดให้มกี ารเปลีย่ นแปลงต้นทุนและ
ผลตอบแทนของโครงการ โดยศึกษาว่าเมื่อเพิม่ หรือลดระดับต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการ
แล้ว จะทําให้ทราบว่าผลตอบแทนทีไ่ ด้รบั ในกรณีปกติเปลีย่ นแปลงไปเท่าใด โครงการนี้จะยังคุม้ ค่าที่
จะลงทุนหรือไม่
ผลตอบแทนในการลงทุนของโครงการ หมายถึง ผลตอบแทนที่เป็ นตัวเงินที่เกิดขึ้น
โดยตรงจากโครงการทีไ่ ด้ลงทุน ได้แก่ รายรับจากการขายห้องชุด
ต้ นทุนในการลงทุนของโครงการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงาน
ค่าใช้ จ่ายในการก่อสร้าง หมายถึง ค่าที่ดนิ ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง และพัฒนาที่ดนิ
ของโครงการให้พร้อมทีจ่ ะก่อสร้าง ประกอบด้วย ค่านายหน้า ค่าปรับหน้าดิน ค่าเจาะสํารวจสภาพ
ดิน และค่ารื้อถอนสิง่ ก่อสร้างเดิม ค่าก่อสร้างอาคาร ค่าเสาเข็ม ค่ารัว้ ซุ้ม ประตูโครงการ ถนน
ทางเท้า ค่าก่อสร้างสํานักงานขายและห้องตัวอย่าง ค่าออกแบบและตกแต่งภายใน ค่าออกแบบ
ภายนอก ลิฟท์โดยสาร ค่าวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม ใบอนุ ญาตก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน หมายถึง ค่าใช้จา่ ยในการบริหารโครงการ ได้แก่ เงินเดือน
พนักงาน ค่าไฟฟ้า ค่านํ้าประปาและค่าโทรศัพท์ของสํานักงาน ค่าบริหารงานก่อสร้าง ค่าใช้จ่าย
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ในการตลาดและประชาสัม พัน ธ์ ค่ า ธรรมเนี ย มการโอนที่ ดิ น ค่ า สํ า รองเผื่อ เหลื อ เผื่ อ ขาด
ค่าธรรมเนียมเงินกู้ ดอกเบีย้ เงินกู้ ค่าภาษีนิตบิ ุคคล ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ
ราคาตลาด หมายถึง มูลค่าต้นทุนในการลงทุนของโครงการและผลตอบแทนในการ
ลงทุนของโครงการ ณ เวลานัน้ ๆ
ราคาเงา หมายถึง ราคาทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งคํานวณได้จากราคาตลาดคูณด้วย
สัมประสิทธิ ์ปรับค่า (Conversion Factor)
ต้นทุนค่าเสียโอกาส หมายถึง ค่าเสียโอกาสทีไ่ ด้รบั จากการนําเงินไปลงทุนในพันธบัตร
รัฐบาล อายุ 3 ปี อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 2.75
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กรอบแนวคิดการวิจยั

การศึกษาความเป็ นไปได้

ต้นทุนของโครงการ
- ค่าใช้จา่ ยในการก่อสร้าง
- ค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงาน

ผลตอบแทนของโครงการ
- รายได้จากการขายห้องชุด

นําต้นทุนปรับมูลค่าจากราคาตลาด
เป็ นราคาเงาโดยใช้สมั ประสิทธิ ์ปรับค่า

วิ เคราะห์ความเป็ นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของ
โครงการโดยใช้ เกณฑ์การตัดสิ นใจในการลงทุน
1. ระยะเวลาคืนทุน (PB)
2. มูลค่าปจั จุบนั สุทธิทางเศรษฐศาสตร์ (ENPV)
3. อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อทุนทางเศรษฐศาสตร์
(EBCR)
4. อัตราผลตอบแทนภายในโครงการทาง
เศรษฐศาสตร์ (EIRR)

วิเ คราะห์ ค วามอ่ อ นไหวของ
โครงการเพื่อ ใช้ป ระกอบการ
ตัดสินใจ

- ตัดสินใจลงทุน
- ตัดสินใจไม่ลงทุน

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวความคิดการประมาณต้นทุนและผลตอบแทนทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ทาง
เศรษฐศาสตร์เพือ่ การตัดสินใจ

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง และได้นําเสนอตามหัวข้อ
ต่อไปนี้
1. ความเป็ นมาของคอนโดมิเนียม
2. ศักยภาพในทําเลทีต่ งั ้ โครงการและลักษณะพิเศษของอสังหาริมทรัพย์
3. แนวคิดทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้อง
3.1 แนวคิดเกีย่ วกับต้นทุนและผลตอบของโครงการ
3.2 การวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ของโครงการ
3.3 มูลค่าของเงินตราทีเ่ ปลีย่ นไปตามเวลา (Time Value of Money)
3.4 เกณฑ์ทใ่ี ช้ในการตัดสินใจ
- ระยะเวลาคืนทุน (Payback period)
- มูลค่าปจั จุบนั สุทธิทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Net Present Value) หรือ
ENPV
- อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Benefit-Cost
Ratio) หรือ EBCR
- อัตราผลตอบแทนภายในโครงการทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Internal Rate
of Return) หรือ EIRR
- การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis )
4. งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง

1. ความเป็ นมาของคอนโดมิเนี ยม
แนวคิดเรื่องคอนโดมิเนียม เกิดจากการหาวิธกี ารแก้ปญั หาการขาดแคลนทีอ่ ยู่อาศัยของ
คนในเมืองใหญ่ในประเทศตะวันตกทีม่ ปี ระชากรต่อพืน้ ทีห่ นาแน่ น และทีด่ นิ มีราคาสูง จึงมีผคู้ ดิ ว่า
ทําอย่างไรให้ทุกคนมีสทิ ธิ ์ในทีพ่ กั อาศัย และใกล้สถานทีท่ าํ งานจึงได้พฒ
ั นาแนวคิดดังกล่าวด้วยการ
นําเอาทีพ่ กั อาศัยจํานวนหลายๆ หน่ วยมารวมกันในแนวตัง้ เพื่อคนจํานวนมากสามารถอาศัยอยู่ใน
บริเวณเดียวกันและอยู่ใกล้เ ส้นทางขนส่งมวลชน สําหรับประเทศไทย ธุรกิจคอนโดมิเนี ยมเริ่ม
ขยายตัว ในช่วงประมาณปี พ.ศ.2519-2520 และการพัฒนาธุรกิจคอนโดมิเนียมได้เป็ นรูปเป็ นร่าง
และขยายตัวในวงกว้างมากยิง่ ขึน้ ในปี พ.ศ.2524 หลังจากทีใ่ นปี พ.ศ.2522 รัฐบาลได้ทําการฟื้ นฟู
เกีย่ วกับพระราชบัญญัตอิ าคารชุดเพื่อปรับปรุงข้อกฎหมายใหม่ และประกาศใช้ในวันที่ 18 เมษายน
พ.ศ.2522 และใช้มาจนถึงปจั จุบนั (สุรพล อ่อนอุระ. 2540; อ้างอิงจากไทยคอนโดออนไลน์.2553)
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โดยใน พระราชบัญญัตอิ าคารชุด มาตรา 4 ได้ระบุถงึ ความหมายและคําจํากัดความของอาคารชุด
ไว้ดงั นี้
"อาคารชุด"หมายความว่า อาคารทีบ่ ุคคลสามารถแยกการถือกรรมสิทธิ ์ออกได้เป็ นส่วน ๆ
โดยแต่ละส่วนประกอบด้วยกรรมสิทธิ ์ในทรัพย์สว่ นบุคคล และกรรมสิทธิ ์ร่วมในทรัพย์สว่ นกลาง
"ทรัพย์สว่ นบุคคล" หมายความว่า ห้องชุดและหมายความรวมถึงสิง่ ปลูก สร้าง หรือทีด่ นิ ที่
จัดไว้ให้เป็ นของเจ้าของห้องชุดแต่ละราย
"ห้องชุด" หมายความว่า ส่วนของอาคารชุดทีแ่ ยกการถือกรรมสิทธิ ์ออก ได้เป็ นส่วน
เฉพาะของแต่ละบุคคล
"ทรัพย์สว่ นกลาง" หมายความว่า ส่วนของอาคารชุดทีม่ ใิ ช้หอ้ งชุด ทีด่ นิ ทีต่ งั ้ อาคารชุด
และทีด่ นิ หรือทรัพย์สนิ อื่นทีม่ ไี ว้เพือ่ ใช้ หรือ เพือ่ ประโยชน์รว่ มกันสําหรับเจ้าของร่วม
การดําเนินการจัดสร้างเดิมนัน้ จะเป็ นองค์กรของรัฐ ได้แก่ การเคหะแห่งชาติจดั สร้างขึน้
เพื่อช่ว ยเหลือและสนับสนุ นผู้มรี ายได้ต่ํ าที่ไม่มที ่อี ยู่อาศัย ให้ได้มที ่ีอยู่อาศัยในลักษณะการอยู่
ร่วมกันในรูปของแฟลตและในระยะแรกๆนัน้ ยังไม่มกี ฎหมายเกี่ยวกับอาคารชุดออกมา ต่อมาในปี
พ.ศ.2522 จึงได้มกี ารออกพระราชบัญญัตอิ าคารชุดขึน้ จึงทําให้เกิดการลงทุนในด้านการก่อสร้างที่
พักอาศัยขึน้ อย่างกว้างขวาง และด้วยความจําเป็ นทางด้านสภาวะทีแ่ ออัด การจราจรทีต่ ดิ ขัด ทําให้
คนจํานวนมากต้องยอมที่จะหาความสะดวกด้วยการซื้อที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม เพื่อทุ่น
ค่าใช้จ่ายหลายๆด้าน โดยเฉพาะในย่านชุมชน คอนโดมิเนียมถือเป็ นทีพ่ กั อาศัยประเภทหนึ่งทีม่ ี
ความสําคัญและเข้ามามีบทบาทต่อชีวติ ของคนในเมืองหลวง เนื่องจากสามารถรองรับผูเ้ ข้าพักอาศัย
ได้เป็ นจํานวนมาก การกระจุกตัวและการกระจายตัวของคอนโดมิเนียม มีผลต่อการให้บริการด้าน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ทีอ่ ยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร นอกเหนือจาก
คอนโดมิเนี ย มจะมีบทบาทในการเป็ นที่พกั อาศัยแล้ว ยังกลายเป็ นสิ่งก่อสร้างอีกรูปแบบหนึ่งที่
สนองตอบวิธกี ารดําเนินธุรกิจและอํานวยผลประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างสูง ซึ่งสามารถสรุปได้
ดังนี้
1. คอนโดมิเนียมเป็ นทีพ่ กั อาศัยของประชาชนทีช่ ่วยทําให้คนได้มที พ่ี กั อาศัยมากขึน้ โดย
ที่ค อนโดมิเ นี ย มระดับ สู ง เป็ น ที่พ ัก อาศัย ที่มีป จั จัย ความสะดวกในด้า นเวลา บริก ารที่พ ัก ที่ไ ด้
มาตรฐานสูง ส่วนคอนโดมิเนียมระดับกลางและล่าง ช่วยลดปญั หาการขาดแคลนทีอ่ ยูอ่ าศัยของคน
ส่วนใหญ่ได้
2. คอนโดมิเนียมเป็ นทีพ่ กั อาศัยสําหรับรองรับนักลงทุนจากต่างประเทศทีเ่ ดินทางเข้ามา
เมืองไทย และตามกฎหมายได้อนุ ญาตให้ชาวต่างประเทศมีกรรมสิทธิ ์ในคอนโดมิเนียมได้ถอื ว่าเป็ น
การดึงดูด นักลงทุนได้อกี ทางหนึ่ง
3. คอนโดมิเนียมส่งผลให้ธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกันขยายตัวตามไปด้วย เช่นวัสดุก่อสร้าง การ
รับเหมาก่อสร้าง การออกแบบตกแต่งอาคาร เป็ นต้น
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ตลาดคอนโดมิ เนี ยม
โดยปกติแล้ว ตลาดของคอนโดมิเนียมจะแบ่งเป็ น 3 ระดับ ตามแต่ประเภทของลูกค้า
เป้าหมายดังต่อไปนี้
1. ตลาดระดับสูง คือ ตลาดทีม่ ลี ูกค้าเป้าหมายเป็ นผูม้ รี ายได้สงู มีอาํ นาจซือ้ สูง กลุ่ม
เป้าหมายหลักของตลาดนี้ ได้แก่ พ่อค้า นักธุรกิจ นายแพทย์ ผูบ้ ริหารและข้าราชการระดับสูงซึง่ มัก
เป็ นผูน้ ิยมสิง่ สวยงาม ความหรูหรา ความสะดวกสบาย ดังนัน้ โครงการสําหรับตลาดระดับสูงมักมี
พืน้ ทีจ่ ดั สรรทีม่ ขี นาดแปลงใหญ่ๆ วัสดุก่อสร้างทีจ่ ะใช้อยูใ่ นเกรด A ต้องการสิง่ อํานวยความสะดวก
และสาธารณูปโภคทีค่ รบครัน
2. ตลาดระดับกลาง เป็ นตลาดทีม่ ลี ูกค้าเป้าหมาย เป็ นลูกจ้างบริษทั ธนาคาร หรือ
รัฐวิสาหกิจทีม่ รี ายได้แน่ นอน และค่อนข้างสูง ดังนัน้ โครงการสําหรับตลาดระดับนี้จงึ เป็ นห้องชุด
ระดับกลาง ๆ และอยูใ่ นทําเลทีม่ กี ารคมนาคมสะดวก
3. ตลาดระดับล่าง คือ ตลาดทีม่ ลี ูกค้าเป้าหมายเป็ นลูกจ้างประจําเงินเดือนค่อนข้าง
ตํ่า เป็ นโครงการซึ่งกําลังเป็ นทีต่ ้องการมาก ทัง้ นี้เพราะปจั จุบนั ยังมีผมู้ รี ายได้ต่ําขาดแคลนทีอ่ ยู่
อาศัยอีกมาก
ปัจจัยความเสี่ยงของอสังหาริ มทรัพย์
1. ราคาผันผวน ในทีน่ ้ี หมายถึง ราคาทีด่ นิ ราคาวัสดุ และราคาขาย โดยผลกําไร
หรือผลขาดทุนมาจากความผันผวนของราคา ตลาดคอนโดมิเนียมในช่วงทีผ่ ่านมามีความเสีย่ งใน
ด้านราคาทีผ่ นั ผวนมากเนื่องจากอยูใ่ นช่วงทีต่ ลาดคอนโดมิเนียมมีความเฟื่ องฟู ความจริงในภาวะ
ตลาดเฟื่ องฟูราคาสินค้าอสังหาริมทรัพย์จะเพิม่ สูงขึน้ เรื่อยๆ ซึง่ หมายถึงความเสีย่ งในการลงทุนใน
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กจ็ ะมีสงู ขึน้ เนื่องจากผูซ้ อ้ื จะมีความสามารถในการซือ้ ลดลงหากราคาสูงขึน้
แต่เป็ นความรูส้ กึ ขัดแย้งกับผูป้ ระกอบการซึง่ ชอบให้ราคาของตนสูงขึน้ แต่ไม่เข้าใจว่าขณะเดียวกัน
ความเสีย่ งในการลงทุนก็สงู ขึน้ ตามไปด้วย
2. สาธารณู ปโภค การมีสาธารณู ปโภคขยายตัวและมากขึน้
จะมีการกระจาย
โครงการออกไปในทําเลต่างๆทีส่ าธารณูปโภคเข้าถึง ยิง่ ทําเลทีม่ กี ารเข้าถึงสะดวกเท่าใดการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์จะสูงขึน้ ความเสีย่ งทีจ่ ะมีคแู่ ข่งก็มากขึน้ ด้วย
3. โครงการขนาดเล็กหรือโครงการขนาดใหญ่ต่างก็มคี วามเสีย่ งเท่าๆกัน ในอนาคต
โครงการขนาดใหญ่บางโครงการอาจไม่เป็ นที่มนใจของสถาบั
ั่
นการเงินเนื่องจากมีต้นทุนในการ
ก่อสร้างทีค่ ่อนข้างสูงมาก หากโครงการประสบกับปญั หาสภาพคล่อง อาจมีผลกระทบต่อการชําระ
หนี้ให้กบั สถาบันการเงินได้
4. รายได้ประชากร ราคาขายทีค่ ่อนข้างสูงจะจํากัดในกลุ่มผูม้ รี ายได้สงู ในภาวะ
วิกฤตราคาขายทีส่ งู ค่อนข้างเสีย่ งกว่าหากรายได้ของประชากรสูงตามไม่ทนั

15
5. การเพิม่ รายได้ของประชากร ในช่วงเศรษฐกิจดีคนอาจซื้ออสังหาริมทรัพย์ใน
ราคาทีเ่ กินความสามารถ เนื่องจากคาดหวังว่าในอนาคตรายได้ของตนจะเพิม่ ขึน้

2. ศักยภาพของทําเลที่ตงั ้ โครงการและลักษณะพิเศษของอสังหาริมทรัพย์
ศักยภาพของทําเลทีต่ งั ้ ขึน้ อยู่กบั ประโยชน์ใช้สอยซึ่งจะทําให้เกิดมูลค่าของทีด่ นิ นัน้ และ
มูลค่ามักขึน้ อยูก่ บั ผลกระทบจากภายนอก (Externalities) ทีด่ นิ และอสังหาริมทรัพย์ นอกจากจะมี
ลักษณะเฉพาะแปลงที่ทําให้เกิดการใช้ประโยชน์ และมูลค่าที่ต่างกันแล้ว สภาพแวดล้อมยังส่งผล
กระทบต่ อ มูล ค่ า ของการใช้ป ระโยชน์ จ ากที่ดิน ด้ว ย ซึ่ง จะทํา ให้มูล ค่ า ของอสัง หาริม ทรัพ ย์นัน้
เปลี่ยนแปลงไป ตัวอย่าง เช่น ผลกระทบภายนอกทางบวกที่ทําให้อสังหาริมทรัพย์มมี ูลค่าเพิม่ ขึน้
เช่น มีการพัฒนาระบบสาธารณู ปโภค มีรถไฟฟ้าหรือรถไฟใต้ดนิ การก่อสร้างสาธารณู ปการ
ใกล้เคียงเช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย ศูนย์การค้า โรงแรม เป็ นต้น ตัวอย่างผลกระทบทางลบ ทีท่ ํา
ให้อสังหาริมทรัพย์มมี ูลค่าลดลง เช่น การประกาศเวนคืนทีด่ นิ ผังเมืองกําหนดให้เป็ นเขตห้ามการ
ก่อสร้าง หรือมีโรงงานทีก่ ่อให้เกิดมลภาวะ
พืน้ ที่กรุงเทพมหานครในเขตวัฒนานับเป็ นพืน้ ทีท่ ่มี ศี กั ยภาพการเติบโต บริเวณแนว
เส้นทางรถไฟฟ้า BTS ตัง้ แต่สถานีพร้อมพงษ์ถงึ สถานีเอกมัย นับเป็ นทําเลทีไ่ ด้รบั ความนิยมในการ
เป็ นแหล่งทีพ่ กั อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมเนื่องจากมีโครงข่ายการคมนาคม และมีสาธารณูปโภค
รองรับ และทีม่ คี วามสําคัญคืออยูใ่ จกลางเมืองท่ามกลางแหล่งธุรกิจย่านสุขุมวิท อโศก นานาโดยมี
ระบบขนส่งมวลชนทีด่ ใี นการเชื่อมโครงข่ายการเดินทาง
อสังหาริมทรัพย์ถือเป็ นสินทรัพย์ท่มี ลี กั ษณะพิเศษ 2 ประการ คือ ลักษณะพิเศษด้าน
กายภาพ และลักษณะพิเศษด้านเศรษฐกิจ (พัลลภ กฤตยานวัช. 2551: 12-18)
ลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ การเคลื่อนย้ายไม่ได้ การมีท่ตี งั ้ เฉพาะ การทําลายไม่ได้
กล่าวคือ ลักษณะทีส่ าํ คัญเด่นชัดทีส่ ุดของอสังหาริมทรัพย์คอื “การอยู่ตดิ กับที”่ ในทําเลทีต่ งั ้ ทาง
ภูมศิ าสตร์ทแ่ี น่ นอน ดังนัน้ การพิจารณาปลูกสร้างอาคารใดๆ จึงต้องคํานึงถึงปจั จัยนี้ เพราะเมื่อ
ก่อสร้างแล้วจะมีลกั ษณะที่เป็ นการติดตัง้ ที่ถาวร ดังนัน้ การซื้อขายจึงเป็ นการซื้อผลประโยชน์
(Interests) ทีจ่ ะได้รบั จากการใช้สอยในทรัพย์สนิ นัน้ มากกว่าการซือ้ ตัวสินค้านัน้ โดยตรง ดังนัน้
“มูลค่า” (Value) ของทีด่ นิ ทีอ่ ยูอ่ าศัย หรือสิง่ ปลูกสร้างใดๆ ก็ตามจึงขึน้ อยูก่ บั “ทําเลทีต่ งั ้ ” เป็ น
ตัวกําหนดหลัก ตัวอย่างเช่น ห้องชุดทีม่ ที าํ เลทีต่ งั ้ เดียวกัน อาคารเดียวกัน แต่อยูค่ นละชัน้ คนละมุม
ก็จะมีววิ ทิวทัศน์ การรับลมและแสงแดด ทีแ่ ตกต่างกัน ราคาก็แตกต่างกัน
ลักษณะพิเศษด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ราคาแพง และอายุการใช้งานยาวนาน ที่ดนิ เป็ น
ทรัพย์สนิ ทีม่ รี าคาแพงมากเมื่อเทียบกับสินค้าอื่นๆ เป็ นปจั จัยการผลิตทีม่ ตี น้ ทุนสูง เป็ นทรัพย์สนิ ที่
ทําลายไม่ได้ จึงนับว่ามีอายุไม่จาํ กัด เนื่องจากทีด่ นิ เป็ นทรัพยากรทีม่ อี ยูอ่ ย่างจํากัด ในขณะทีค่ วาม
ต้องการมีเพิม่ มากขึน้ เนื่องจากทีด่ นิ แต่ละประเภทจะต้องมีความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ใช้สอยใน
ด้านนัน้ ๆ เช่น ทีอ่ ยูอ่ าศัยอาจจําเป็ นต้องอยูใ่ กล้แหล่งงาน หรืออยูใ่ นบริเวณทีก่ ารคมนาคมเป็ นไป
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อย่างสะดวก เป็ นต้น ดังนัน้ การลงทุนพัฒนาโครงการและการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ โดยการปลูกสร้าง
อาคารประเภทต่างๆ จึงต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมด้านต่างๆ อย่างรอบคอบ เพื่อให้
สามารถใช้ประโยชน์ได้สงู สุดและดีทส่ี ดุ (Highest and Best Use) ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว

3. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
3.1 แนวคิ ดเกี่ยวกับต้นทุนและผลประโยชน์ ของโครงการ
ต้นทุนของโครงการ หมายถึง มูลค่าของทรัพยากรต่างๆทีน่ ํามาใช้ในการดําเนินโครงการ
เพื่อให้ได้ผลตอบแทนในรูปของผลประโยชน์ต่างๆตามทีก่ ําหนดไว้ เช่น ค่าใช่จ่ายในการลงทุน ซึ่ง
อาจประกอบด้วยค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง ค่าเครื่องจักรอุปกรณ์ และค่าใช้ในการดําเนินงาน ซึ่งอาจ
ประกอบด้วย ค่าวัตถุดบิ ค่าแรงงาน เป็ นต้น และค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะเป็ นค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนทาง
เศรษฐกิจ ไม่ใช่ ต้นทุนทางการเงิน (สมศักดิ ์ มีทรัพย์หลาก. 2551:227-232) ต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย
ของโครงการอาจแบ่งได้เป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้
1. ต้นทุนทีว่ ดั ได้ (Tangible costs) หมายถึง ต้นทุนทีส่ ามารถตีคา่ ออกมาเป็ นตัวเงินได้ว่า
มีค่ามากน้อยเพียงใดในการดําเนินโครงการ เช่น ค่าที่ดนิ ค่าเครื่องมือเครื่องจักร ค่าวัตถุดบิ และ
ค่าแรงงาน เป็ นต้น ต้นทุนทีว่ ดั ได้สามารถแบ่งออกได้ดงั นี้
1.1 ต้นทุนทางตรง (Direct Cost) หมายถึง ต้นทุนทีต่ อ้ งจ่ายออกไปเป็ นเงินสดเพื่อ
การซื้อปจั จัยการผลิตจากบุคคลอื่น เป็ นต้นทุนที่มองเห็นได้ชดั เจนทัง้ จํานวนเงินและปริมาณที่ใช้
เช่นวัตถุดบิ ทางตรง แรงงานทางตรง หรือทีเ่ รียกว่าต้นทุนชัดแจ้ง (explicit cost) ซึง่ ก็คอื ต้นทุนทาง
บัญชีนนเอง
ั่
(accounting Cost) ซึง่ แบ่งเป็ น2ประเภทคือ
1.1.1 ค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุน เป็ นค่าใช่จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จากการใช้ทรัพยากรเพื่อ
การสร้างสิง่ อํานวยวามสะดวกซึ่งเป็ นพื้นฐานของการผลิต เช่น ค่าที่ดนิ และค่าพัฒนาที่ดิน ค่า
ก่อสร้างอาคาร ค่าจัดทําสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ค่าเครือ่ งมือเครือ่ งจักรต่างๆ
1.1.2 ค่าใช้จ่ายเพื่อการดําเนินงาน เป็ นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นขณะที่เริม่ ดําเนิน
โครงการเพือ่ ให้โครงการสามารถดําเนินไปได้โดยปกติ ประกอบด้วย
1) ค่าใช้จา่ ยในการผลิต เช่น ค่าวัตถุดบิ ค่าจ้าง ค่านํ้า ค่าไฟ ค่าบํารุงรักษา
เป็ นต้น
2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารและการดําเนินงาน เช่น เงินเดือนพนักงาน ค่า
โฆษณาและประชาสัมพันธ์
3) ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ เช่น ค่าภาษี ค่าธรรมเนียมการโอน เป็ นต้น
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1.2 ต้นทุนทางอ้อม (Indirect Cost) หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ภายนอกโครงการ
อันเนื่องมาจากการดําเนินโครงการ ซึ่งในทางเศรษฐศาสตร์เรียกว่าผลกระทบที่เกิดขึน้ ภายนอก
(externalities) โดยหลักการแล้วก่อนทีจ่ ะตัดสินใจดําเนินโครงการหนึ่งโครงการใด จําเป็ นอย่างยิง่ ที่
ต้องทําการศึกษาผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการดําเนินโครงการในอนาคต และหาทางป้องกัน
ปญั หาทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ไว้ก่อน ก็จะทําให้โอกาสทีจ่ ะเกิดผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ภายนอกลดลงได้มาก
2. ต้นทุนทีว่ ดั ไม่ได้ (Intangible costs) หมายถึง ต้นทุนทีไ่ ม่สามารถวัดออกมาเป็ นตัว
เงินได้ ทัง้ นี้อาจจะเนื่องมาจาก เมื่อดําเนินโครงการไปแล้ว จะมีผลกระทบต่อบุคคลอื่นหรือบุคคลที่
สาม ทีอ่ ยูน่ อกโครงการ ซึง่ ส่วนใหญ่มกั เป็ นผลกระทบทางด้านสังคม
นอกจากนี้ ยัง สามารถแบ่ ง ต้ น ทุ น การผลิต ออกเป็ น ต้น ทุ น ทางบัญ ชีก ับ ต้ น ทุ น ทาง
เศรษฐศาสตร์ ซึง่ ทัง้ 2 ประเภท มีความแตกต่างกันดังนี้ (ชูชพี พิพฒ
ั น์ศถิ .ี 2544: 99-101)
1. ต้นทุนทางบัญชี หมายถึง ต้นทุนทีจ่ ่ายออกไปจริงๆ และสามารถบันทึกลงบัญชีไว้
ได้ ซึง่ ก็คอื ต้นทุนชัดแจ้ง นันเอง
่
2. ต้น ทุน ทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึง ต้น ทุนทุ กอย่างที่ใ ช้ใ นการผลิต ไม่ว่าจะจ่า ย
ออกไปจริงหรือไม่กต็ าม นันคื
่ อ ผลรวมของ ต้นทุนในทางบัญชี กับ ต้นทุนค่าเสียโอกาส
ด้วยเหตุน้ี ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์จงึ สูงกว่าต้นทุนทางบัญชี เพราะมีการรวมต้นทุนค่า
เสียโอกาสเข้าไปด้วย
ต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) คือ มูลค่าของผลตอบแทนจากกิจกรรมทีส่ ญ
ู เสีย
โอกาสไปในการเลือกทํากิจกรรมอย่างหนึ่ง ต้นทุ นค่าเสียโอกาสเป็ นต้นทุนที่ถูกอ้างถึงในวิช า
เศรษฐศาสตร์ เพราะมันบ่งบอกถึงการเลือกตัวเลือกที่เป็ นที่ต้องการทัง้ หมดแต่ไม่สามารถเลือก
พร้อมกันได้ และเป็ นแนวคิดทีส่ าํ คัญในการทีจ่ ะใช้ทรัพยากรทีม่ อี ยู่อย่างจํากัดให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ต้นทุนค่าเสียโอกาสไม่ได้หมายถึงมูลค่ารวม แต่หมายถึงเฉพาะมูลค่าทีใ่ ห้ผลตอบแทนดีทส่ี ุด
ในบรรดาตัวเลือกอื่นทีเ่ สียโอกาสไปเท่านัน้
ผลตอบแทนของโครงการ
ผลตอบแทนของโครงการ อาจแบ่งออกได้เป็ น 2 ลักษณะ คือ (1) ผลตอบแทนทีม่ ตี วั ตน
(Tangible Benefits) หมายถึง ผลตอบแทนทีส่ ามารถคิดเป็ นมูลค่าหรือตัวเงินได้ และ (2)
ผลตอบแทนทีไ่ ม่มตี วั ตน (Intangible Benefits) หมายถึง ผลตอบแทนทีไ่ ม่สามารถตีค่าเป็ นเงินได้
ผลตอบแทนทีม่ ตี วั ตน ยังสามารถจําแนกออกได้เป็ นผลตอบแทนทางตรง (Direct Benefits) และ
ผลตอบแทนทางอ้อม (Indirect Benefits) (ชูชพี พิพฒ
ั น์ศถิ .ี 2544:71-80)
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ผลตอบแทนทางตรง หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ผลตอบแทนขัน้ ต้น (Primary Benefits)
จะได้แก่ รายได้จากการขายสินค้าและบริการทีผ่ ลิตได้โดยตรงจากโครงการ นอกจากนี้ ในบาง
โครงการยังอาจหมายถึงการลดลงในต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการทําโครงการนัน้ เช่น
โครงการแลกเปลีย่ นเครื่องจักรใหม่แทนเครื่องจักรเก่า ซึง่ จะประหยัดค่าใช้จ่ายในการผลิตต่อหน่ วย
ให้ลดลง เป็ นต้น
ผลตอบแทนทางอ้อม หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ผลตอบแทนขัน้ รอง (Secondary
Benefits) จะได้แก่ มูลค่าทีเ่ พิม่ ขึน้ จากกิจการส่วนควบ หรือผลตอบแทนทีเ่ กิดขึน้ ภายนอกโครงการ
เช่น โครงการฝึกอบรมพนักงาน ผลตอบแทนทางตรงทีไ่ ด้คอื ทักษะทีค่ นงานได้รบั ซึง่ สามารถนํามา
ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพ
3.2 การวิ เคราะห์ความเป็ นไปได้ของโครงการ
การศึกษาความเป็ นไปได้ข องโครงการเป็ นการประเมินความคุ้มค่าและไม่คุ้มค่าของ
โครงการ โดยอาศัยการพิจารณาเปรียบเทียบต้นทุนกับผลประโยชน์ทเ่ี กิดขึน้ ในอนาคตจากการมี
โครงการ เพื่อใช้ตดั สินใจว่าโครงการที่พจิ ารณามีความเหมาะสมแก่การลงทุนหรือไม่ โดยไม่นํา
ผลกระทบในอดีตทีส่ ะสมมาใช้เป็ นข้อมูลในการวิเคราะห์ ในการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจมีความ
แตกต่างกับการวิเคราะห์โครงการทางการเงิน เพราะความเป็ นไปได้ทางเศรษฐกิจขึน้ อยู่กบั ความ
คุม้ ค่าในการลงทุน การวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจเริม่ ต้นหลังจากทีไ่ ด้มกี ารวิเคราะห์ผลทางการเงิน
แล้วโดยทําการปรับประเภทของรายการๆด้านต้นทุนและผลประโยชน์ของโครงการให้แสดงถึงค่า
เสียโอกาส เพื่อให้สอดคล้องกับมูลค่าของทรัพยากรทีแ่ ท้จริงในระบบเศรษฐกิจ ซึง่ กระบวนการปรับ
ค่าดังกล่าวจะกระทําทัง้ ในส่วนของต้นทุนและผลประโยชน์โดยตรงและโดยอ้อม จากนัน้ นําต้นทุน
และผลประโยชน์มารวมกัน เพื่อหาผลประโยชน์สุทธิของโครงการ (หฤทัย มีนะพันธ์. 2550:260261) ผลการวิเคราะห์จะจะแสดงออกมาในรูปของผลตอบแทนทีค่ าดว่าจะได้รบั สูงกว่าหรือตํ่ากว่า
ค่าใช้จา่ ยทีไ่ ด้จา่ ยไป ถ้าผลตอบแทนทีไ่ ด้รบั สูงกว่าค่าใช้จ่ายในการลงทุนก็เป็ นโครงการทีด่ ี แต่ถา้
ผลตอบแทนที่ได้รบั ตํ่ากว่าค่าใช้จ่ายในการลงทุนก็เป็ นโครงการที่ไม่ดที างเศรษฐกิจ ดังนัน้ การ
วิเคราะห์ทางเศรษฐกิจจึงมีส่วนช่วยอย่างสําคัญในการตัดสินใจที่จะยอมรับหรือปฏิเสธโครงการ
(ฐาปนา ฉิ่นไพศาล. 2542 :7-11)
การวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ จะใช้ราคาเงา (Shadow price) แทนราคาตลาด
(Market Price) ทัง้ นี้เพราะราคาตลาดของสินค้าหรือบริการไม่ได้สะท้อนถึงคุณค่าของสิง่ ของนัน้ ทีจ่ ะ
มีต่อชุมชนอย่างแท้จริง ราคาเงาเป็ นราคาหรืออัตราแลกเปลีย่ นของสินค้าและบริการทีค่ วรจะเป็ นใน
ระบบเศรษฐกิจ ราคาเงาจึงเป็ นราคาทีถ่ ูกกําหนดขึน้ เพือ่ จะมีผลทําให้ราคาปจั จัยการผลิตนัน้ เท่ากับ
มูลค่าทีแ่ ท้จริงหรือมูลค่าผลผลิต และเท่ากับค่าเสียโอกาสของการปจั จัยการผลิตชนิดนัน้
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ในการคํานวณหามูลค่าทางเศรษฐกิจของค่าก่อสร้างและดําเนินงานในขัน้ ตอนต่างๆทําได้
โดยการนํ าค่าใช้จ่ายทางการเงินมาปรับด้วยสัมประสิทธิ ์ปรับค่า (Conversion Factor) โดยปรับ
โครงสร้างข้อมูลจากราคาตลาดให้เป็ นราคาทางเศรษฐศาสตร์ สําหรับประเทศไทยมีการคิดคํานวณ
ค่าของสัมประสิทธิ ์ปรับค่า โดย ธนาคารโลก (World Bank. 1997)
การปรับค่าราคาตลาดให้เป็ นราคาเงาทําได้โดยนําราคาตลาดมาคูณด้วยสัมประสิทธิ ์ปรับค่า
(Conversion Factor) ปรับโครงสร้างข้อมูลจากราคาตลาดให้เป็ นราคาทางเศรษฐศาสตร์ ดังนี้
สัมประสิทธิ ์ปรับค่า
1. ค่าการลงทุน (Investment Cost)
0.84
1.1 หมวดค่าทีด่ นิ และค่าพัฒนาทีด่ นิ
0.88
1.2 หมวดค่าก่อสร้าง
0.84
1.3 หมวดเครือ่ งมือและอุปกรณ์
0.87
1.4 หมวดค่ายานพาหนะ
0.94
1.5 หมวดค่าเครือ่ งใช้สาํ นักงาน
0.94
1.6 หมวดค่าใช้จา่ ยอื่นๆ
2. ค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงาน
2.1 ค่าเงินเดือนและสวัสดิการ
2.2 ค่าเชือ้ เพลิง
2.3 ค่านํ้า
2.4 ค่าไฟฟ้า
2.5 ค่าเสือ่ มราคา
2.6 ค่าใช้จา่ ยในการขาย
2.7 ค่าเบ็ดเตล็ดอื่นๆ

0.92
0.94
0.94
0.90
0.84
0.92
0.94

รายจ่ายบางประเภททีป่ รากฏในการวิเคราะห์ทางการเงินไม่สะท้อนถึงการใช้ทรัพยากร
ทางเศรษฐกิจ แต่เป็ นเพียงการโอนเปลี่ยนมือการจัดสรรทรัพยากรจากภาคเศรษฐกิจหนึ่งหนึ่งใน
สังคมไปยังภาคเศรษฐกิจอื่นเท่านัน้ รายการเหล่านี้ได้แก่ ค่าชําระเงินกูย้ มื ค่าเสื่อมราคา ภาษีและ
เงินอุดหนุ น (หฤทัย มีนะพันธ์. 2550: 60-64)
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3.3 มูลค่าของเงิ นตราที่เปลี่ยนไปตามเวลา (Time Value of Money)
เนื่องจากมูลค่าของเงินทีเ่ ปลีย่ นไปตามเวลา ตามทีช่ ชู พี พิพฒ
ั น์ศถิ ี (2539 : 129-139) ได้
อธิบายไว้ว่า เงินทีไ่ ด้รบั ในอนาคต (Future Value) จะมีค่าน้อยกว่าเงินบาททีอ่ ยูใ่ นมือในปจั จุบนั
(Present Value) ดังนัน้ จํานวนรวมในอนาคตจึงมีค่าน้อยกว่าจํานวนรวมในปจั จุบนั ของเงินตรา
จํานวนเดียวกัน สิง่ เหล่านี้เป็ นจริงเมือ่ กําหนดให้ปจั จัยอื่นๆคงที่ เนื่องจาก
1. ความชอบตามเวลาทีแ่ ท้จริง (Pure Time Preference) คนเราจะชอบการบริโภค
ในปจั จุบนั มากกว่าการบริโภคในอนาคตของมูลค่าที่เป็ นตัวเงินจํานวนเดียวกัน ด้วยเหตุผลที่ว่า
อนาคตคือความไม่แน่ นอน (ทัง้ ปริมาณและราคาสินค้า) บุคคลที่มชี ่วงเวลาในการมีชวี ติ อยู่ (life
expectancy) ทีจ่ าํ กัด และในช่วงทีม่ รี ายได้ทแ่ี ท้จริงเพิม่ สูงขึน้ นัน้ อรรถประโยชน์สดุ ท้ายในอนาคตมี
ค่าน้อยกว่าอรรถประโยชน์สดุ ท้ายในปจั จุบนั
2. ค่าเสียโอกาสของทุน (Opportunity Cost of Capital) การกําหนดให้ตลาดทุน
(Capital market) ทีม่ อี ยู่ สามารถนําเงินตราไปลงทุนสร้างเงินให้มจี าํ นวนมากขึน้ ในอนาคต หรืออาจ
กล่าวได้อกี ทางหนึ่งว่ามีค่าเสียโอกาสของการออม ทางเลือกต่ อการบริโภคในปจั จุบนั คือการใช้
เงินทุ นหรือทรัพยากรไปในทางที่ก่อให้เกิดรายได้ในอนาคตซึ่งอย่างน้ อยต้องมีมูลค่าเท่ากับค่า
เงินตราในปจั จุบนั ทีเ่ กิดจากการลงทุนในรูปแบบอื่น
การลงทุนในโครงการ ณ ช่วงใดช่วงหนึ่งของเวลา โดยคาดว่าจะได้รบั ผลประโยชน์ ใน
ภายหลัง จะต้องมีการปรับค่าของเงินทีเ่ วลาเดียวกัน ทัง้ กระแสต้นทุน (Cost Stream) และกระแส
ผลประโยชน์ (Benefit Stream) ของโครงการก่อนนํ าค่ามาเปรียบเทียบและวิเคราะห์ในการ
ประเมินโครงการเพื่อความคุ้มทุน วิธีปรับค่าที่รู้จกั กันทัวไป
่ เรียกว่า การคิดลด (Discounting)
กล่าวคือมูลค่าอนาคตถูกแปลงค่าให้กลายเป็ นมูลค่าปจั จุบนั หรือเทียบเท่า
การหาอัตราคิ ดลด (Discount rate)
ในการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ อัตราส่วนลดทีเ่ หมาะสมในการวิเคราะห์โครงการ
ทางเศรษฐกิจจะได้แก่ค่าเสียโอกาสของทุน ซึ่งก็คอื ผลตอบแทนของการใช้ปจั จัยทุนไปในหนทาง
เลือ กอื่น ที่ดีท่ีสุ ด ส่ว นอัต ราการคิด ลดที่เ หมาะสมที่ใ ช้ใ นการวิเ คราะห์ท างด้า นการเงิน ได้แ ก่
“ต้นทุนของเงินทุน (Cost of capital)” ซึง่ ก็คอื อัตราดอกเบีย้ เงินกู้ หรืออัตราทีผ่ สู้ นับสนุ นทางการ
เงินคาดว่าจะได้รบั จากการลงทุน (ประสิทธิ ์ ตงยิง่ เจริญ. 2542: 129-131)
ในการทําส่วนลด จะต้องเลือกใช้อตั ราคิดลดทีเ่ หมาะสม เนื่องจากถ้าใช้อตั ราคิดลดทีม่ คี ่า
สูง จะทําให้โครงการทีผ่ ่านการวิเคราะห์มนี ้อย แต่ถา้ ใช้อตั ราคิดลดตํ่า จะทําให้โครงการทีผ่ ่านการ
วิเคราะห์ได้มจี าํ นวนมากเกินไป ประเด็นปญั หาจึงอยูท่ ว่ี า่ อัตราคิดลดทีเ่ หมาะสมควรจะเป็ นอัตราใด
เนื่องจากธุรกิจจัดหาเงินทุนมาจากแหล่งต่างๆ ที่มตี ้นทุนไม่เท่ากัน ดังนัน้ จึงต้องมีการ
เฉลี่ยต้นทุนของเงินทุนทัง้ จํานวนนัน้ โดยการศึกษาครัง้ นี้ได้ใช้อตั รากู้ยมื ในการคํานวณหามูลค่า
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ปจั จุบนั แต่เนื่องจากเงินลงทุนในโครงการมี 2 แหล่ง ผูศ้ กึ ษาจึงใช้วธิ กี ารหาต้นทุนของเงินทุนถัว
เฉลีย่ ถ่วงนํ้าหนัก
ต้ น ทุ น เงิน ทุ น ถัว เฉลี่ย ถ่ ว งนํ้ า หนั ก หมายถึง ต้ น ทุ น ของเงิน ทุ น ที่คํ า นวณได้จ าก
โครงสร้างเงินทุนของธุรกิจนัน้ อันเกิดจากผลรวมระหว่างผลคูณของอัตราส่วนของเงินทุนแต่ละ
รายการในโครงสร้างเงินทุนกับต้นทุนของรายการนัน้ ๆ ซึ่งต้นทุนเงินทุนนี้สามารถใช้ประโยชน์ใน
การวิเคราะห์เกีย่ วกับการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ถาวรได้ (Dominick.1989: 581-582) สูตรใน
การคํานวณอัตราคิดลดทีเ่ หมาะสมจึงเป็ นดังนี้
ke

โดยที่

ke

=
=
=
=
=
=

wd k d + wr k r

ต้นทุนเงินทุนถัวเฉลีย่ ถ่วงนํ้าหนัก
หรือ อัตราคิดลดทีเ่ หมาะสม
สัดส่วนเงินลงทุนจากการกูย้ มื
ต้นทุนเงินทุนจากการกูย้ มื หรือ อัตราดอกเบีย้
เงินกู้
สัดส่วนเงินลงทุนจากผูป้ ระกอบการ
ต้นทุนเงินทุนของผูป้ ระกอบการ
หรือ อัตราผลตอบแทนทีผ่ ปู้ ระกอบการต้องการ

3.4 เกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสิ นใจ
ในการตัดสินใจว่าโครงการทีพ่ จิ ารณามีความเหมาะสมคุม้ ค่าแก่การลงทุนหรือไม่นนั ้ จะมี
หลักเกณฑ์ตดั สินใจเพือ่ การลงทุนในโครงการ หลักเกณฑ์ต่างๆทีใ่ ช้มหี ลายรูปแบบ ซึง่ อาศัยข้อมูลที่
มีทงั ้ เหมือนและแตกต่างกันไป แต่โดยทัวไปจะอาศั
่
ยข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ของ
โครงการเป็ นหลัก ผลการวิเคราะห์ส่วนใหญ่จะเป็ นการพิจารณาว่าผลประโยชน์มากกว่าหรือน้อย
กว่าค่าใช้จา่ ย (วิชญะ นาครักษ์. 2550: 85) หลักเกณฑ์การตัดสินใจในการวิเคราะห์โครงการทีผ่ วู้ จิ ยั
นํามาใช้เป็ นเกณฑ์ ได้แก่
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1. ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ (Payback Period)
ระยะเวลาคืน ทุ น ของโครงการ หมายถึง ระยะเวลาการดํ า เนิ น งานโครงการที่ทํ า ให้
ผลตอบแทนสุท ธิจากโครงการ มีค่าเท่ากับ ค่า ใช้จ่ายในการลงทุ นพอดี ซึ่งก็คือจํานวนปี ในการ
ดําเนินงานทีท่ าํ ให้ได้รบั ผลตอบแทนเท่ากับเงินลงทุนเริม่ แรกนันเอง
่
คํานวณได้จากสูตร
(หฤทัย มีนะพันธ์. 2550: 130)
ระยะเวลาคืนทุน =

ค่าใช้จา่ ยในการลงทุนเริม่ แรก
ผลตอบแทนสุทธิเฉลีย่ ต่อปี

ในการตัดสินใจเลือกลงทุนในโครงการลงทุนนัน้ พิจารณาดังนี้
1. ถ้ามีโครงการ 2 โครงการ เลือกโครงการทีม่ รี ะยะเวลาคืนทุนสัน้ ทีส่ ดุ
2. ถ้ามีโครงการเดียวดูว่าระยะเวลาเท่ากับหรือน้อยกว่าระยะเวลาคืนทุนทีต่ อ้ งการ ก็จะ
เลือกลงทุนในโครงการนัน้
ข้อบกพร่องของเกณฑ์ระยะเวลาคืนทุน
1. เกณฑ์น้ีไม่พจิ ารณาผลประโยชน์ ท่เี กิดขึ้นหลังระยะเวลาคืนทุน โดยข้อสมมติของ
เกณฑ์น้ีคอื เลือกโครงการลงทุนทีม่ รี ะยะคืนทุนสัน้
2. เกณฑ์ระยะเวลาคืนทุนไม่ได้ให้ความสําคัญกับมูลค่าของเงิน ทัง้ ด้านค่าใช้จ่ายและ
ผลประโยชน์ทเ่ี กิดขึน้ ต่างเวลากัน นัน่ คือ ให้มูลค่าของเงินในอนาคตเท่ากับมูลค่าของเงินจํานวน
เท่ากันในปจั จุบนั
3. เกณฑ์ระยะเวลาคืนทุนไม่ได้วดั ความสามารถในการสร้างกําไรของโครงการเป็ นแต่
เพียงการชีใ้ ห้เห็นถึงสภาพคล่องของโครงการเท่านัน้
ถึงแม้ว่าหลักเกณฑ์ระยะเวลาคืนทุนจะมีข้อเสียหลายประการซึ่งสามารถนํ าไปสู่การ
ตัดสินใจทีผ่ ดิ พลาดได้ แต่หลักเกณฑ์น้ีเป็ นหลักเกณฑ์ทง่ี า่ ยต่อการทําความเข้าใจ และง่ายต่อการ
คํานวณ และเป็ นตัวชีว้ ดั ความเสีย่ งและสภาพคล่องของโครงการ
2. มูลค่าปัจจุบนั สุทธิ ทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Net Present Value: ENPV)
มูลค่าปจั จุบนั สุทธิทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Net Present Value: ENPV) คือ ผลต่าง
ระหว่างมูลค่าปจั จุบนั ของเงินสดทีค่ าดว่าจะได้รบั ในแต่ละปี ตลอดอายุของโครงการ ( Bt ) กับมูลค่า
ปจั จุบนั ของเงินสดจ่ายออกไปในแต่ละปี ตลอดอายุของโครงการ ( Ct ) มูลค่าปจั จุบนั คํานวณได้จาก
การใช้ค่าของทุน หรืออัตราดอกเบีย้ ทีเ่ หมาะสมนํามาปรับลดค่าจากอนาคตให้เป็ นค่าปจั จุบนั ซึง่ ค่า
ของทุนหรืออัตราดอกเบีย้ (r) คํานวณได้จากสูตรดังนี้ (Khan.2004: 677)
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มูลค่าปจั จุบนั ของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ
ทีป่ รับค่าทางเศรษฐศาสตร์
มูลค่าปจั จุบนั ของกระแสเงินสดรับทีป่ รับค่าทาง
เศรษฐศาสตร์
มูลค่าปจั จุบนั ของกระแสเงินสดจ่ายทีป่ รับค่าทาง
ทางเศรษฐศาสตร์
ผลประโยชน์ของโครงการในปีท่ี t
ต้นทุนของโครงการในปีท่ี t
อัตราคิดลดหรืออัตราดอกเบีย้ ทีเ่ หมาะสม
ระยะเวลาของปี มีคา่ ตัง้ แต่ 0, 1, 2, …, n
อายุของโครงการ n ปี

Ct

r
t
n

t =1

t =1

t

หรือ
−t

t

เกณฑ์ทใ่ี ช้ในการตัดสินใจลงทุน คือ
1. ถ้าผลของ ENPV > 0 แสดงว่าการลงทุนนี้คุม้ ค่า เพราะผลประโยชน์ทไ่ี ด้จาก
โครงการมีคา่ มากกว่าค่าใช้จา่ ยของโครงการทีเ่ กิดขึน้
2. ถ้าผลของ ENPV < 0 แสดงว่าการลงทุนนี้ไม่คุม้ ค่า เพราะผลประโยชน์ทไ่ี ด้จาก
โครงการมีคา่ น้อยกว่าค่าใช้จา่ ยของโครงการทีเ่ กิดขึน้
3. ถ้าผลของ ENPV = 0 แสดงว่าการลงทุนนี้ให้ผลประโยชน์และค่าใช้จ่ายของโครงการ
ทีเ่ กิดขึน้ มีคา่ เท่ากันพอดี ผูล้ งทุนจะลงทุนหรือไม่กไ็ ด้ให้ผลไม่แตกต่างกัน
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ข้อดีของเกณฑ์มลู ค่าปจั จุบนั สุทธิทางเศรษฐศาสตร์
1. วิธมี ูลค่าปจั จุบนั สุทธิทางเศรษฐศาสตร์เป็ นการใช้กระแสเงินสด (Cash flows)
มากกว่ากําไรทางบัญชี(Accounting profit) ซึง่ จะสะท้อนให้เห็นเวลาทีแ่ ท้จริงของผลตอบแทนที่
ได้รบั จากการลงทุน
2. วิธมี ลู ค่าปจั จุบนั สุทธิทางเศรษฐศาสตร์ได้นําแนวความคิดเกีย่ วกับมูลค่าเงินตามเวลา
มาใช้ประกอบการคํานวณซึ่งทําให้สามารถทําการเปรียบเทียบระหว่างผลตอบแทนจากโครงการ
ลงทุนกับเงินลงทุนได้อย่างมีเหตุผลมากขึน้
3. เนื่องจากการตัดสินใจเลือกโครงการลงทุนโดยวิธมี ลู ค่าปจั จุบนั ทางเศรษฐศาสตร์น้ีจะ
ทําการเลือกโครงการลงทุนทีม่ มี ลู ค่าปจั จุบนั สุทธิทางเศรษฐศาสตร์เป็ นบวกเท่านัน้ เพราะฉะนัน้ จะ
ทําให้มลู ค่าของโครงการสูงขึน้
ข้อเสียของเกณฑ์มลู ค่าปจั จุบนั สุทธิทางเศรษฐศาสตร์
1. ต้องประมาณการอัตราผลตอบแทนขัน้ ตํ่าที่ต้องการเพื่อใช้ในการคํานวณซึ่งอาจมี
ความผิดพลาดได้ในการประมาณการข้อมูล
2. เป็ นการสมมติให้กระแสเงินสดสุทธิท่ไี ด้รบั ในแต่ละปี นําไปลงทุนต่อโดยได้รบั อัตรา
ผลตอบแทนเท่ากับอัตราผลตอบแทนขัน้ ตํ่าทีต่ อ้ งการซึง่ คงทีต่ ลอดอายุโครงการ ซึ่งความในความ
เป็ นจริงอาจไม่เป็ นเช่นนัน้
3. อัตราส่วนผลประโยชน์ ต่อต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Benefit - cost
ratio: EBCR)
อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Benefit - cost ratio:
EBCR) หมายถึง มูลค่าปจั จุบนั ของผลประโยชน์รวมหารด้วยมูลค่าปจั จุบนั ของต้นทุนรวม (ฐาปนา
ฉิ่นไพศาล. 2544 : 8-15 ) ผลประโยชน์ของโครงการจะเกิดขึน้ ตลอดอายุของโครงการ ยกเว้นใน
ช่วงแรกของการก่อสร้าง และตกแต่งอาคาร จะไม่มผี ลประโยชน์จากโครงการ ส่วนต้นทุนของ
โครงการ จะมีมลู ค่าสูงในช่วงแรกของโครงการคือ การก่อสร้าง และหลังจากนัน้ จะเกิดต้นทุนทีอ่ ยูใ่ น
รูปของค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ในงานซ่อมแซมและบํารุงรักษา จะเกิดขึน้ ตลอดช่วงอายุของ
โครงการ ทัง้ นี้จะนําเอากระแสผลประโยชน์ และกระแสต้นทุนของโครงการ ไปปรับค่าตามเวลา หรือ
เป็ นมูลค่าปจั จุบนั แล้วนํามาเปรียบเทียบกันเพือ่ หาอัตราส่วนดังนี้
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อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุนทีป่ รับค่าทาง
เศรษฐศาสตร์
มูลค่าปจั จุบนั ของกระแสเงินสดรับทีป่ รับค่าทาง
เศรษฐศาสตร์
มูลค่าปจั จุบนั ของกระแสเงินสดจ่ายทีป่ รับค่าทาง
เศรษฐศาสตร์
ผลตอบแทนในงวดที่ t
ค่าใช้จา่ ยในงวดที่ t
อัตราคิดลดหรืออัตราดอกเบีย้ ทีเ่ หมาะสม
ระยะเวลาของปี มีคา่ ตัง้ แต่ 0, 1, 2, … , n
อายุของโครงการ n ปี

=
=
=
=
=

ค่าของ EBCR อาจจะเท่ากับ 1 มากกว่า หรือน้อยกว่า 1 ก็ได้ แต่หลักเกณฑ์ในการ
ตัดสินใจเลือกโครงการทีม่ คี วามเหมาะสมและคุม้ ค่าในทางเศรษฐศาสตร์ คือ EBCR = 1 หรือ > 1
4. อัตราผลตอบแทนภายในโครงการทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Internal Rate
of Return: EIRR)
อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Internal Rate of
Return: EIRR) หมายถึงอัตราส่วนลด (Discount Rate) ทีท่ าํ ให้มลู ค่าปจั จุบนั สุทธิของกระแสเงินสด
ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในการลงทุนเท่ากับมูลค่าปจั จุบนั ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รบั จากการ
ดําเนินการตลอดอายุ นันคื
่ อ ENPV มีค่าเท่ากับศูนย์ หรืออัตราส่วนลดทีท่ ําให้มลู ค่าปจั จุบนั ของ
ผลประโยชน์เท่ากับมูลค่าปจั จุบนั ของต้นทุนพอดีคาํ นวณได้จากสูตรดังนี้ (Khan.2004: 677)
n

EIRR คือค่าทีท่ าํ ให้ ENPV =

∑
t =1

( Bt − C t )
(1 + i ) t

=

0
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ผลตอบแทนในปีท่ี t
ต้นทุนในปีท่ี t
อัตราผลตอบแทนของโครงการ
ระยะเวลาของปี มีคา่ ตัง้ แต่ 0, 1, 2,… , n
อายุของโครงการ n ปี

หลักเกณฑ์ทใ่ี ช้ในการตัดสินใจลงทุน คือ เมือ่ ได้คา่ i มาแล้ว ให้นําไปเปรียบเทียบกับ
อัตราคิดลดหรืออัตราค่าเสียโอกาสทีโ่ ครงการกําหนด โดยพิจารณาจาก
ถ้าค่า EIRR > อัตราคิดลดหรืออัตราค่าเสียโอกาสทีโ่ ครงการกําหนด แสดงว่าโครงการนี้
สมควรลงทุน เพราะถือว่าให้ผลตอบแทนสูงกว่าค่าเสียโอกาสของการใช้เงินทุน
ถ้าค่า EIRR < อัตราคิดลดหรืออัตราค่าเสียโอกาสทีโ่ ครงการกําหนด แสดงว่าโครงการนี้
ไม่สมควรลงทุน เพราะถือว่าให้ผลตอบแทนตํ่ากว่าค่าเสียโอกาสของการใช้เงินทุน
ถ้าค่า EIRR = อัตราคิดลดหรืออัตราค่าเสียโอกาสทีโ่ ครงการกําหนด แสดงว่าโครงการนี้
จะลงทุนหรือไม่ ก็ให้ผลไม่แตกต่างกัน เพราะถือว่าให้ผลตอบแทนเท่ากับค่าเสียโอกาสของการใช้
เงินทุน
5.การวิ เคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ (Sensitivity Analysis)
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการคือการวิเคราะห์ปจั จัยภายนอกทีม่ ผี ลกระทบต่อ
ต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการ ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ
จะทําให้ผปู้ ระเมินโครงการทราบว่า หากมีตวั แปรใดทีไ่ ม่เป็ นไปตามทีค่ าดการณ์ไว้จะมีผลกระทบต่อ
ผลตอบแทนสุทธิของโครงการอย่างไรบ้าง ทัง้ นี้เพื่อทีจ่ ะได้หาแนวทางในการควบคุมป้องกันตัวแปร
ต่ างๆเหล่านัน้ เพื่อให้การดําเนิ นงานของโครงการเป็ นไปอย่างมีป ระสิทธิภาพ ผลที่ได้จากการ
วิเคราะห์จะแสดงให้เห็นว่าโครงการมีความคล่องตัว และทนต่อความเสีย่ งได้มากน้อยแค่ไหน
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการคือการวิเคราะห์ปจั จัยภายนอกทีม่ ผี ลกระทบต่อ
ต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการ ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ
จะทําให้ผปู้ ระเมินโครงการทราบว่า หากมีตวั แปรใดทีไ่ ม่เป็ นไปตามทีค่ าดการณ์ไว้จะมีผลกระทบต่อ
ผลตอบแทนสุทธิของโครงการอย่างไรบ้าง ทัง้ นี้เพื่อทีจ่ ะได้หาแนวทางในการควบคุมป้องกันตัวแปร
ต่างๆเหล่านัน้ เพื่อให้การดําเนิ นงานของโครงการเป็ นไปอย่างมีป ระสิทธิภาพ ผลที่ได้จากการ
วิเคราะห์จะแสดงให้เห็นว่าโครงการมีความคล่องตัว และทนต่อความเสีย่ งได้มากน้อยแค่ไหน
วิธกี ารวิเคราะห์ความอ่อนไหวมีขนั ้ ตอนเหมือนกับการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของ
โครงการโดยสมมุตใิ ห้มกี ารเปลีย่ นแปลงต่างๆ เช่น ถ้าอัตราเงินเฟ้อเพิม่ สูงขึน้ มีผลกระทบต่อราคา
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วัต ถุ ดิบ ทํา ให้ต้นทุ นสินค้าเพิ่มขึ้น เป็ นต้น โดยการวิเ คราะห์ค วามอ่อ นไหวจะกํ าหนดให้ปจั จัย
ทางด้านต้นทุนและผลตอบแทนเปลีย่ นแปลง โดยมีขนั ้ ตอนดังนี้
ขัน้ ที่ 1 คํานวณค่าตามเกณฑ์การตัดสินใจลงทุนทีเ่ ลือกพิจารณาไว้ จากข้อมูลพืน้ ฐาน
ของโครงการ
ขัน้ ที่ 2 พิจารณาตัวแปรสําคัญของโครงการว่ามีตวั แปรอะไรบ้างทีเ่ มื่อเปลีย่ นแปลงแล้ว
จะส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของโครงการ ตัวแปรเหล่านี้สว่ นมาก ได้แก่ ปริมาณขาย ราคาขาย
ต้นทุนค่าก่อสร้าง เป็ นต้น
ขัน้ ที่ 3 กําหนดร้อยละของการเปลีย่ นแปลงของตัวแปรต่างๆ จากขัน้ ที่ 2 ทีค่ าดว่า
น่าจะเกิดขึน้ เช่น หากราคาขายเพิม่ ขึน้ หรือลดลงจากข้อมูลพืน้ ฐาน ร้อยละ 5 ร้อยละ10
ขัน้ ที่ 4 นํ าตัวแปรที่ควรพิจารณาความอ่อนไหวของการเปลี่ยนแปลงมาคํานวณว่าถ้า
ค่าของตัวแปรดังกล่าวเปลีย่ นแปลงไปตามอัตราร้อยละทีพ่ จิ ารณาไว้ในขัน้ ที่ 3 โดยตัวแปรอื่นมี
ค่าคงที่ ค่าของ ENPV และ EIRR หรือเกณฑ์การตัดสินใจเลือกลงทุนหลักๆ จะเป็ นเท่าใด
ขัน้ ที่ 5 นําข้อมูลทีไ่ ด้จาก ขัน้ ที่ 4 มาทําการสรุปรวมเป็ นตาราง หรือสร้างรูปกราฟ
แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรแต่ละตัวทีพ่ จิ ารณากับค่า ENPV ว่ายังคงมีค่ามากกว่า 0 และ EIRR
ยังคงมีค่ามากว่าอัตราคิดลดของโครงการหรือไม่ เพื่อวิเคราะห์และตัดสินใจเลือกลงทุน และสรุปถึง
ความเสีย่ งของโครงการ
อย่ า งไรก็ต าม การวิเ คราะห์ค วามอ่ อ นไหวจํ า เป็ น ต้อ งกํ า หนดหรือ สมมติอ ัต ราการ
เปลี่ยนแปลงของตัวแปรเป็ นค่าร้อยละขึ้นมาโดยการสุ่มตัวเลข แต่เพื่อความรวดเร็วและแม่นยํา
ผูว้ จิ ยั จึงเลือกทําการทดสอบค่าความแปรเปลีย่ น (Switching Value Test) เพื่อหาค่าร้อยละทีจ่ ะ
นํามาใช้
ค่าความแปรเปลี่ยนของโครงการ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงเป็ นร้อยละ (Percentage
Change) ของปจั จัยทีเ่ ชื่อว่ามีอทิ ธิพลต่อผลลัพธ์ของโครงการ ซึง่ ทําให้ ENPV มีค่าเท่ากับศูนย์
เนื่องจากภายใต้ขอ้ สมมติทเ่ี ป็ นไปได้มากทีส่ ุด ENPV มีค่าเป็ นบวก ณ ระดับหนึ่ง ถ้าหากปจั จัยทีม่ ี
อิทธิพล (Influential Factors) ลดลงร้อยละ 10 แล้วทําให้ค่า ENPV ของโครงการเท่ากับศูนย์ นัน้ ก็
หมายความว่า ค่าความแปรเปลี่ยนคือ ร้อยละ 10 ดังนัน้ ระดับความเสีย่ งภัยในโครงการจึงถูก
กําหนดได้โดยขนาดของค่าความแปรเปลีย่ น (ชูชพี พิพฒ
ั น์ศถิ .ี 2544: 176)
การทดสอบค่าความแปรเปลีย่ น (SVT) แยกได้ 2 กรณี ได้แก่
กรณีแรก การทดสอบค่าความแปรเปลีย่ นทางด้านผลตอบแทน (SVTB) หมายความว่า
ผลตอบแทนโครงการสามารถลดลงได้รอ้ ยละเท่าไร ก่อนทีจ่ ะทําให้ ENPV มีคา่ เท่ากับศูนย์
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สูตรการคํานวณ
SVTB

=

ENPV × 100
EPVB

กําหนดให้
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=
=
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=
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Switching Value Test
มูลค่าปจั จุบนั สุทธิทข่ี องโครงการทีป่ รับค่าทาง
เศรษฐศาสตร์
มูลค่าปจั จุบนั สุทธิของผลตอบแทนทีป่ รับค่าทาง
เศรษฐศาสตร์

กรณีทส่ี อง การทดสอบค่าความแปรเปลีย่ นทางด้านต้นทุน (SVTC) หมายความว่า ต้นทุน
โครงการสามารถเพิม่ ขึน้ ได้รอ้ ยละเท่าไร ก่อนทีจ่ ะทําให้ NPV มีคา่ เท่ากับศูนย์
สูตรการคํานวณ
SVTC

=

ENPV × 100
EPVC

กําหนดให้

ENPV

=
=

EPVC

=

SVTC

Switching Value Test
มูลค่าปจั จุบนั สุทธิของโครงการทีป่ รับค่า
ทางเศรษฐศาสตร์
มูลค่าปจั จุบนั สุทธิของต้นทุนทีป่ รับค่าทาง
ทางเศรษฐศาสตร์

ถ้า SVTB หรือ SVTC ทีค่ าํ นวณได้มคี า่ สูง ก็หมายความว่าความเสีย่ งภัยในโครงการอยูใ่ นระดับตํ่า
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4. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
งานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การศึ ก ษาความเป็ นไปได้ ใ นการลงทุ น ประเภท
คอนโดมิ เนี ยม
ฟูรอยดา มีสุวรรณ (2540) ได้ทําการศึกษาเรื่อง “การศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ
อาคารชุดสําหรับผู้มรี ายได้สูง” โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาถึงสภาพทัวไปของธุ
่
รกิจที่อยู่อาศัย
ปริมาณความต้องการทีอ่ ยู่อาศัย ลักษณะทีอ่ ยู่อาศัย ปริมาณการผลิตทีอ่ ยู่อาศัย ความสามารถใน
การซือ้ ทีอ่ ยูอ่ าศัยทีแ่ ท้จริงของกลุ่มผูม้ รี ายได้สงู (สูงกว่า 70,000 บาทต่อเดือน) และความเป็ นไปได้
ในการพัฒนาโครงการอาคารชุดที่พกั อาศัยสําหรับผูม้ รี ายได้สูงในเขตถนนสุขุมวิท 71 ศึกษาโดย
การสํารวจพื้นที่จดั ทําโครงการการสอบถาม การศึกษาเอกสาร รายงานวิจยั สถิติของหน่ วยงาน
ต่างๆ การวิเคราะห์มี 2 ส่วน คือการวิเคราะห์ทางการเงินใช้เกณฑ์การตัดสินใจคือ มูลค่าปจั จุบนั
สุทธิ อัตราผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่าย อัตราผลตอบแทนโครงการ การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของ
โครงการ และการวิเคราะห์ทางการตลาด
ผลการศึกษาพบว่า บริเวณถนนสุขุมวิท 71 มีความนิยมของกลุ่มเป้าหมายและมีความ
ต้องการทีอ่ ยูอ่ าศัยทีเ่ ป็ นกรรมสิทธิ ์ของตนเอง แม้ว่าปี 2540 จะเกิดภาวะอุปทานส่วนเกินมากแต่จะ
เป็ นอุปทานส่วนเกินทีเ่ กิดขึน้ ในบางทําเลทีม่ คี ู่แข่งมาก ส่วนความเหมาะสมด้านการเงินจะได้อตั รา
ผลตอบแทนของการลงทุน (IRR) เท่ากับร้อยละ 136.40 ซึง่ มีค่าสูงกว่าอัตราดอกเบีย้ (ร้อยละ13)
และผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่ายโครงการ (B/C Ratio) เท่ากับ 1.12 จึงสรุปว่าโครงการมีความ
เหมาะสมในการลงทุน
เกียรติ จูสกุลวิจติ ร (2549) ได้ทําการศึกษาเรื่อง “การวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ในการ
ลงทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสูงในเขตใจกลางเมือง: กรณีศกึ ษาโครงการเดอะ
มาสเตอร์สาทรเอ็กเซ็กคิวทีฟ” โดยมีวตั ถุประสงค์ในการศึกษาความเป็ นไปได้ทางการลงทุนของ
โครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสูงในเขตใจกลางเมือง : กรณีศกึ ษาโครงการ “เดอะ
มาสเตอร์สาทรเอ็กเซ็กคิวทีฟ” โดยใช้วธิ กี ารเก็บรวบรวมข้อมูลด้านต้นทุนค่าใช้จ่าย ด้านรายได้
จากการขายอาคารชุดพักอาศัยภายในโครงการ และด้านการรวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อให้ทราบถึง
ตลาดการแข่งขันของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสูงในเขตใจกลางเมือง เพื่อนํ า
ข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์หาผลตอบแทนทางด้านการเงินโดยวิธหี ามูลค่าปจั จุบนั สุทธิ (Net Present
Value) อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return) อัตราส่วนผลตอบแทนจาก
การลงทุน (Benefit-Cost Ratio) ผลตอบแทนต่อเงินลงทุนในโครงการ ระยะเวลาของโครงการ
จุดคุม้ ทุนของโครงการ และระยะเวลาชําระหนี้คนื สถาบันทางการเงิน โดยการใช้อตั ราคิดลดร้อยละ
8 ต่อปี ตัง้ แต่เริม่ โครงการในเดือนที่ 1 จนเสร็จสิน้ โครงการในเดือนที่ 36
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จากผลการศึกษาพบว่าโครงการนี้มคี วามเหมาะสมในการลงทุน เนื่องจากมีมลู ค่าปจั จุบนั
สุทธิ เท่ากับ 74.84 ล้านบาท ซึง่ มีคา่ มากกว่าศูนย์ อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ เท่ากับร้อยละ
1.93 มีคา่ มากกว่าหนึ่ง อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุนเท่าผลตอบแทนต่อเงินลงทุนในโครงการ เท่ากับ
ร้อ ยละ 24.08 และจุ ด คุ้ม ทุ น ของโครงการเท่ า กับ ร้อ ยละ 72.92 โดยยัง คงมีร ะยะเวลาของ
โครงการ 36 เดือน และระยะเวลาชําระหนี้คนื สถาบันการเงิน 28 เดือน (2ปี4เดือน)
เนื่องจากการวิเคราะห์โครงการดังกล่าว เป็ นการวิเคราะห์โดยใช้ขอ้ มูลในปจั จุบนั และข้อมูลในอดีต
เป็ น สมมติฐ านในการประเมิน ผลสํา เร็จ ของโครงการที่ต่ อ เนื่ อ งไปในอนาคต ซึ่ง อาจเกิด ความ
ผิดพลาดจากการประเมินปจั จัยต่างๆที่เป็ นตัวกําหนดต้นทุนค่าใช้จ่าย และรายได้ของโครงการ
ดัง นัน้ ผู้วิจ ยั จึง ได้ทํ า การวิเ คราะห์ค วามอ่อ นไหวของโครงการกรณี ท่ีมีป จั จัย บางอย่า งที่ทํ า ให้
โครงการตกอยูใ่ นสภาพความเสีย่ งและความไม่แน่นอน อันส่งผลกระทบต่อต้นทุน และผลตอบแทน
ของโครงการ โดยกรณีท่1ี ให้อตั ราดอกเบี้ยเพิม่ ขึน้ ร้อยละ2 ปรับลดขนาดพื้นที่รอ้ ยละ 10 ขณะที่
ค่าใช้จ่ายส่วนอื่นคงที่ กรณีท่2ี เมื่ออัตราดอกเบี้ยเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2 ต่อปี อัตราค่าก่อสร้างเพิม่ ขึน้
ร้อ ยละ 5 ขณะที่อ ตั ราค่ า ใช้จ่ า ยส่ว นอื่น ๆ และราคาขายของพื้น ที่ภ ายในโครงการคงที่ พบว่ า
โครงการยังมีความเป็ นไปได้ในการลงทุน เนื่องจากยังคงทําให้มลู ค่าปจั จุบนั สุทธิมากกว่าศูนย์ อัตรา
ผลตอบแทนภายในโครงการมากกว่าหนึ่ง อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุนมากกว่าหนึ่ง ผลตอบแทน
ต่อเงินลงทุนในโครงการ จุดคุม้ ทุนของโครงการรวมถึงระยะเวลาชําระหนี้คนื สถาบันการเงินอยู่ ใน
เกณฑ์ทด่ี แี ละเหมาะสมต่อการลงทุน
ฆนัทนันท์ ทวีวฒ
ั น์ (2550) ได้ทําการศึกษาเรื่อง “การศึกษาความเป็ นไปได้ในการลงทุน
สร้างทีอ่ ยู่อาศัยประเภทอาคารชุดบริเวณใกล้เคียงสถานีรถไฟฟ้ามหานคร” โดยทําการศึกษาความ
เป็ นไปได้สามด้าน คือ ด้านตลาด ด้านเทคนิค และการเงิน ด้านการตลาดได้ทําการสํารวจและ
สัมภาษณ์ ฝ่ายขายของโครงการต่างๆ บริเวณใกล้เคียง และวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน โอกาสและ
อุปสรรคของโครงการ เพื่อประมาณรายรับและความเป็ นไปได้ดา้ นตลาดของโครงการ ด้านเทคนิค
ทําการวิเคราะห์ทาํ เลทีต่ งั ้ ลักษณะและรูปแบบอาคารเพือ่ ประมาณการต้นทุนของโครงการ ส่วนด้าน
การเงิน ทําการประมาณการกระแสเงินสดของโครงการ และวิเคราะห์ความคุม้ ค่าในการลงทุน โดย
ใช้เ กณฑ์ใ นการตัด สิน ใจคือ มูล ค่ า ป จั จุ บ ัน สุท ธิ อัต ราผลตอบแทนภายในโครงการ อัต ราส่ว น
ผลประโยชน์ต่อต้นทุน นอกจากนี้ยงั มีการวิเคราะห์จุดคุม้ ทุน และการวิเคราะห์ความอ่อนไหวด้วย
ผลการศึกษาพบว่าโครงการมีความคุ้มค่าในการลงทุน โดยต้นทุนเงินทุนของโครงการ
เท่ากับร้อยละ 21 ต่อปี มูลค่าปจั จุบนั สุทธิเท่ากับ 8,119 บาท ซึ่งมีค่ามากกกว่าศูนย์ อัตราส่วน
ผลประโยชน์ ต่อต้นทุน 1.0001 เท่า ซึ่งมากกว่าหนึ่ง และอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ
เท่ากับร้อยละ 21.01 ต่อปี ซึ่งมากกว่าต้นทุนเงินทุนของโครงการ แต่เมื่อพิจารณาความอ่อนไหว
ของโครงการพบว่าเมื่อต้นทุนค่าก่อสร้างเพิม่ ขึน้ เพียงเล็กน้อยก็จะทําให้โครงการนี้ไม่คุม้ ค่ากับการ
ลงทุนทันที เนื่องจากโครงการนี้มมี ูลค่าปจั จุบนั สุทธิใกล้เคียงกับศูนย์ อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อ
ต้นทุนมีค่าใกล้เคียงกับหนึ่ง และอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการมีค่าใกล้เคียงกับต้นทุน
เงินทุนของโครงการ
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จิณณพัทธ์ เลียงสิรไิ พบูลย์ (2553) ได้ทําการศึกษาเรื่อง “ศึกษาความเป็ นไปได้ของ
โครงการโครงการลงทุ นในธุ รกิจที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดในเขตพื้นที่บางซื่อ
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร “ มีวตั ถุประสงค์เพื่อประมาณการต้นทุน ผลตอบแทน และศึกษาความเป็ นไปได้
ของโครงการโครงการลงทุนในธุรกิจที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดในเขตพื้นที่บางซื่อ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร การวิเคราะห์และประเมินโครงการ กระทําโดยใช้เกณฑ์การวัดความคุม้ ค่าทาง
การเงิน ได้แก่ ระยะเวลาคืนทุน(Payback period) มูลค่าปจั จุบนั สุทธิของโครงการ (Net Present
Value : NPV) อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit-Cost Ratio : BCR) อัตราผลตอบแทน
ภายในของโครงการ (Internal Rate of Return : IRR) และการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity
Analysis) ด้วยการทดสอบค่าความแปรเปลีย่ น ภายใต้ระยะเวลาโครงการ 2 ปี ยอดขายร้อยละ 100
อัตราดอกเบี้ยเงินกูร้ อ้ ยละ 6.44 และอัตราคิดลดร้อยละ 4.35 แบ่งเป็ นกรณีศกึ ษาเพื่อการ
เปรียบเทียบผลการลงทุนเป็ น 3 กรณี ได้แก่ กรณีอตั ราดอกเบีย้ เงินกูเ้ พิม่ ขึน้ ร้อยละ1 กรณีกําหนด
ระยะเวลาโครงการเพิม่ ขึน้ 1 ปี และกรณีโครงการไม่สามารถขายห้องชุดได้หมด
ผลการศึกษากรณีปกติ และผลการศึกษากรณีอตั ราดอกเบีย้ เงินกูเ้ พิม่ ขึน้ ร้อยละ1 ภายใต้
ระยะเวลาโครงการ 2 ปี ยอดขายร้อยละ100 อัตราดอกเบีย้ เงินกูร้ อ้ ยละ 7.44 และอัตราคิดลดร้อยละ
4.84 และผลการศึกษากรณีกําหนดระยะเวลาโครงการเพิม่ ขึน้ 1 ปี ภายใต้ระยะเวลาโครงการ 3 ปี
ยอดขายร้อยละ100 อัตราดอกเบีย้ เงินกูร้ อ้ ยละ 6.44 และอัตราคิดลดร้อยละ 4.35 ทัง้ 3กรณี
พบว่ามีความคุม้ ค่าในการลงทุน มูลค่าปจั จุบนั สุทธิมคี ่ามากกว่า 0 อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน
มีคา่ มากกว่า 1 อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการมีคา่ มากกว่าอัตราคิดลดของโครงการ ส่วนผล
การศึกษากรณีโครงการไม่สามารถขายห้องชุดได้หมดภายในระยะเวลาโครงการ 2 ปี มียอดขาย
เพียงร้อยละ70 อัตราดอกเบีย้ เงินกูร้ อ้ ยละ 6.44 และอัตราคิดลดร้อยละ 4.35 พบว่าโครงการประสบ
ภาวะขาดทุนมูลค่า 128,818,923 บาท แนวทางแก้ไขคือขยายเวลาขายโครงการไปอีก 1 ปี หาก
สามารถขายห้องชุดทีเ่ หลือได้หมด โครงการจะมีระยะเวลาในการคืนทุน 2 ปี 9 เดือน มูลค่าปจั จุบนั
สุทธิเท่ากับ 54,543,993.99 บาท อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุนเท่ากับ 1.06 เท่า อัตรา
ผลตอบแทนภายในของโครางการร้อยละ 12.37 การทดสอบค่าความแปรเปลีย่ นด้านรายรับในปี ท่ี 3
สามารถลดลงได้รอ้ ยละ 19.98 ด้านต้นทุนในปี ท่ี 3 สามารถเพิม่ ขึน้ ได้รอ้ ยละ 76.07 และด้านรายรับ
สามารถลดลงในขณะทีต่ น้ ทุนเพิม่ ขึน้ พร้อมกันในปีท่ี 3 ได้รอ้ ยละ 15.82
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งานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การศึ ก ษาความเป็ นไปได้ ใ นการลงทุ น ประเภทอื่ น ที่ มิ ใช่
คอนโดมิ เนี ยม
อาภาภรณ์ ภู ว กุ ล (2539) ได้ทํ า การศึก ษาเรื่อ ง “การวิเ คราะห์ค วามเป็ น ไปได้ข อง
โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรณีศกึ ษา ทีด่ นิ จัดสรรโครงการคันทรีพาร์ค” เพื่อศึกษาถึงธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ทม่ี กี ารเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอด2-3 ทศวรรษทีผ่ า่ นมา โดยเฉพาะอย่างยิง่
การพัฒนาทีด่ นิ ในเขตชานเมือง อันเนื่องมาจากการเพิม่ ขึน้ ของจํานวนประชากร เครื่องมือทีใ่ ช้ใน
การวิเคราะห์ ได้แก่ มูลค่าปจั จุบนั สุทธิ อัตราส่วนกําไรต่อทุน อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ
และระยะเวลาคืนทุน (จากการวิเคราะห์สามารถสรุปได้วา่ โครงการทีด่ นิ จัดสรรคันทรีพาร์ค สมควร
แก่การลงทุนเนื่องจากโครงการมีมลู ค่าปจั จุบนั สุทธิ เท่ากับ 460,699,115.37 บาท อัตราส่วนกําไร
ต่อทุน เท่ากับ 3.06 อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ เท่ากับ ร้อยละ 45 ซึง่ มากกว่าอัตราคิด
ลดของโครงการคือ ร้อยละ 16 และระยะเวลาคืนทุนของโครงการ 2.91 ปี ซึง่ โครงการมี
ระยะเวลาในการลงทุน 4 ปี 4 เดือน สรุปว่าโครงการทีด่ นิ จัดสรรคันทรีพาร์ค เป็ นโครงการทีใ่ ห้
ผลตอบแทนคุม้ ค่าต่อการลงทุนสูงสุด
ศรันย์ อุไกรหาษา (2547) ได้ทาํ การศึกษาเรื่อง “การศึกษาความเป็ นไปได้ทางการเงิน
ของโครงการ:กรณีศึกษาโครงการทาวน์ เฮ้าส์บนพื้นที่
ถนนประชาราษฎร์
เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร”การศึกษาครัง้ นี้ใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์และประเมินโครงการ โดย
ใช้อตั ราคิดลดร้อยละ 6 ต่อปี ประมาณการอายุโครงการ 2 ปี ตัดสินใจจากเกณฑ์การหามูลค่า
ปจั จุบนั สุทธิอตั ราผลตอบแทนภายในโครงการ และอัตราผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่าย นอกจากนัน้ ยังมี
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ ส่วนแรกเป็ นการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของ
โครงการทาวน์เฮ้าส์ ซึง่ ได้จากการขายทาวน์เฮ้าส์ทงั ้ หมดของโครงการ ส่วนทีส่ องเป็ นการศึกษา
ความเป็ นไปได้ทางการเงิน สรุปได้วา่ โครงการทาวน์เฮ้าส์น้ีมคี วามคุม้ ค่าในการลงทุน โดยพิจารณา
จากมูลค่าปจั จุบนั สุทธิ พบว่ามีคา่ มากกว่าศูนย์ อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ มีค่ามากกว่าค่า
เสียโอกาสในการทุน และอัตราผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่าย มีค่ามากกว่าหนึ่ง ส่วนทีส่ ามเป็ นการ
วิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการพบว่าโครงการมีคา่ ผลตอบแทนทีส่ ามารถลดลงได้มากทีส่ ุด คือ
ร้อยละ 43.45 และค่าของต้นทุนรวมทีส่ ามารถเพิม่ ขึน้ ได้มากทีส่ ุดคือร้อยละ 76.85 จึงนับได้ว่า
โครงการนี้มคี วามยืดหยุน่ ต่อการเปลีย่ นแปลงของค่าผลตอบแทนและค่าของต้นทุนรวมโครงการนี้ใช้
เงินลงทุนเริม่ แรกจํานวน 58,000,000 บาท ผลของการศึกษาพบว่า โครงการนี้มมี ลู ค่าปจั จุบนั
สุทธิเท่ากับ 9,048,700.18 บาท อัตราผลตอบแทนภายในโครงการเท่ากับ ร้อยละ 14.53 และ
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน เท่ากับ 1.77 เท่า
จากผลการศึกษาและการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการพบว่า โครงการมีความ
คุม้ ค่าในการลงทุนโดยผลตอบแทนรวมสามารถลดลงได้มากทีส่ ุดร้อยละ 43.45 และต้นทุนรวม
สามารถเพิม่ ขึน้ ได้มากทีส่ ุดร้อยละ 76.85 จากการศึกษาครัง้ นี้สรุปผลได้ว่าโครงการมีความเป็ นไป
ได้ทางการเงินในการลงทุน
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สรุปผลการศึกษาทีเ่ กี่ยวข้องกับการลงทุน หรือการศึกษาหาความเป็ นไปได้ดา้ นการ
ลงทุนทีผ่ า่ นมา ทําให้ทราบว่า การวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ควรใช้ค่า NPV และ IRR เป็ นเกณฑ์ใน
การพิจารณา เนื่องจากเป็ นการคํานวณโดยพิจารณาเรื่องกระแสเงินสดทีเ่ กิดขึน้ ตามช่วงเวลา อีกทัง้
ยังคํานึงถึงเรื่องค่าของเงินตามช่วงเวลา และมีปจั จัยสําคัญทีม่ ผี ลกระทบต่อความเป็ นไปได้ของ
โครงการทีส่ าํ คัญ 3 ปจั จัย คือ ราคาค่าเช่า ต้นทุนค่าทีด่ นิ และต้นทุนค่าก่อสร้างโครงการ ซึง่
การศึกษาครัง้ นี้จะช่วยให้ผูป้ ระกอบการหรือผูท้ ่สี นใจทัวไปสามารถใช้
่
ขอ้ มูลประกอบการตัดใจใน
การลงทุนได้ดขี น้ึ
สมชาย ปลอดภัย (2548) ได้ทําการศึกษา “การศึกษาความเป็ นไปได้โครงการทาวน์
เฮ้าส์ทต่ี ําบลฉลอง อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ” โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ในการ
ลงทุนและความคุม้ ค่าของโครงการก่อสร้างทาวน์เฮ้าส์ ทีต่ ําบลฉลอง อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดย
การสํารวจพืน้ ทีท่ จ่ี ะทําโครงการเพือ่ ประเมินศักยภาพของพืน้ ทีแ่ ละโอกาสทางด้านการตลาด และทํา
การวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ทางการเงินโดยใช้ขอ้ มูลทุตยิ ภูมิ
ผลการศึกษาพืน้ ทีโ่ ครงการแสดงให้เห็นว่าพืน้ ทีโ่ ครงการอยู่ในทําเลทีด่ ี ใกล้แหล่งความ
เจริญ การคมนาคมสะดวก กลุ่มลูกค้าเป้าหมายมีฐานกว้าง โครงการลักษณะเดียวกันมีน้อย ซึ่ง
สรุปได้ว่าพืน้ ทีโ่ ครงการมีศกั ยภาพทีจ่ ะดําเนินการได้ การศึกษาความเป็ นไปได้ทางการเงินพบว่า
โครงการมีมลู ค่าปจั จุบนั สุทธิ เท่ากับ 11,347,873 บาท ซึง่ มีค่ามากกว่าศูนย์ B/C Ratio เท่ากับ
19.96 มีค่ามากกว่าหนึ่ง IRR เท่ากับร้อยละ 19.96 มีค่ามากกว่าหนึ่ง ซึง่ สรุปได้ว่าโครงการมี
ความเป็ นไปได้ในการลงทุน เมื่อพิจารณาจากการวิเคราะห์ความอ่อนไหวพบว่า ถ้าอัตราดอกเบี้ย
เงินกูส้ ูงขึน้ ร้อยละ 5 ต้นทุนก่อสร้างเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5 และระยะเวลาขายล่าช้าไป 3 เดือน จะให้ค่า
NPV เท่ากับ 6,598,692 บาท B/C Ratio เท่ากับ 1.08 และ IRR เท่ากับ 9.73 สรุปได้ว่าแม้
โครงการได้รบั ผลกระทบจากปจั จัยทีไ่ ม่เอือ้ อํานวย โครงการยังมีความคุม้ ค่าทีจ่ ะลงทุน
รุง่ นภา อริยะพลปญั ญา (2551) ได้ทาํ การศึกษา “การศึกษาความเป็ นไปได้ทางการเงิน
และทางเศรษฐกิจของโครงการลงทุนสร้างโรงแรม ในหาดปา่ ตอง จังหวัดภูเก็ต” ศึกษาโดยการใช้
การวิเคราะห์และประเมินโครงการกระทําโดยใช้เกณฑ์การวัดความคุ้มค่าทางการเงิน ได้แก่
ระยะเวลาคืนทุน (Payback period) มูลค่าปจั จุบนั สุทธิ (Net Present Value : NPV) อัตราส่วน
ผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit- cost ratio; BCR) อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ(Internal Rate
of Return : IRR) และทดสอบค่าความแปรเปลีย่ น โดยได้ทาํ การวิเคราะห์ดา้ นเศรษฐศาสตร์โดยใช้
ราคาเงา การทดสอบค่ า ความแปรเปลี่ย น ด้ า นต้ น ทุ น สามารถเพิ่ม ขึ้น ได้ร้อ ยละ 37 ด้า น
ผลตอบแทนสามารถลดลงได้ร้อ ยละ 27 โดยมูล ค่ า ป จั จุ บ ัน สุ ท ธิเ ท่ า กับ 879.48 อัต ราส่ ว น
ผลประโยชน์ ต่อต้นทุน เท่ากับ 1.37 เท่า อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ เท่ากับร้อยละ 12.02
และมีระยะเวลาคืนทุน 8.5 ปี ผลการศึกษาสรุปได้ว่าความเป็ นไปได้ทางเศรษฐกิจให้ผลตอบแทน
พบว่าโครงการให้ความคุม้ ค่าในการลงทุนและมีความเสีย่ งตํ่าเหมาะสมในการลงทุน โดยพิจารณา
มูลค่าปจั จุบนั ทีม่ คี า่ มากกว่าศูนย์ อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุนโครงการมีคา่ มากกว่าหนึ่ง
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พัชรีพร อดิศรชัย (2552) ได้ทําการศึกษาเรื่อง “การศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ
ลงทุนในธุ รกิจบ้านจัดสรรบริเวณถนนกาญจนาภิเษกด้านตะวันออก” โดยใช้หลักเกณฑ์ใ นการ
ตัดสินใจลงทุน ได้แก่ ระยะเวลาคืนทุน (PB) มูลค่าปจั จุบนั (NPV) อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน
(BCR) และอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ(IRR) และทดสอบค่าความอ่อนไหวของโครงการ
ระยะเวลาก่ อ สร้า งของโครงการ 4 ปี ผลการศึก ษาพบว่ า การวิเ คราะห์ค วามเป็ น ไปได้ท าง
เศรษฐศาสตร์ ให้ผ ลตอบแทนคิด เป็ น มู ล ค่ า ป จั จุ บ ัน สุ ท ธิ เท่ า กับ 79.30 ล้า นบาท อัต ราส่ ว น
ผลตอบแทนต่ อทุ น เท่ากับ 1.23 เท่า อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ ร้อยละ 37.27 และมี
ระยะเวลาในการคืนทุน เท่ากับ 2 ปี 6 เดือน การทดสอบด้านความอ่อนไหวด้านค่าใช้จ่ายในการ
ดํา เนิ น งานพบว่า สามารถเพิ่ม ขึ้น ได้ม ากถึง ร้อ ยละ 18 ความอ่ อ นไหวด้า นผลตอบแทนลดลง
สามารถลดลงได้ถึง ร้อ ยละ 14 และความอ่ อ นไหวด้า นค่าใช้จ่ า ยในการดํา เนิ น งานเพิ่ม ขึ้น และ
ผลตอบแทนของโครงการลดลงพร้อมกันนัน้ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในอัตราร้อยละ 10 จากการ
วิเคราะห์ความเป็ นไปได้ของโครงการลงทุนในธุรกิจบ้านจัดสรร บริเวณถนนกาญจนาภิเษกด้าน
ตะวันออก เมือ่ เปรียบเทียบกับงานวิจยั อื่นทีท่ าํ การศึกษาในระยะเวลาใกล้เคียงกันและใช้อตั ราคิดลด
ทีม่ คี า่ ใกล้เคียงกัน จะได้มลู ค่าปจั จุบนั สุทธิมคี ่าเป็ นบวกและมีค่ามากกว่าศูนย์ อัตราผลตอบแทนต่อ
ต้นทุนของโครงการมีค่ามากกว่า 1 และอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ มีค่ามากกว่าอัตราคิดลด
ของโครงการ พบว่า โครงการให้ความคุม้ ค่าในการลงทุนและมีความเสีย่ งตํ่าเหมาะสมต่อการลงทุน

บทที่3
วิธีดาํ เนินการวิจยั
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการตามขัน้ ตอนต่อไปนี้
1. การกําหนดข้อมูลและแหล่งข้อมูล
2. การสร้างเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การจัดกระทําข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล

การกําหนดข้อมูลและแหล่งข้อมูล
การศึกษาความเป็ นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมบริเวณ
แนวเส้นทางรถไฟฟ้า BTS ตัง้ แต่สถานีพร้อมพงษ์ถงึ สถานีเอกมัยผูศ้ กึ ษาใช้ขอ้ มูลและแหล่งข้อมูล
ดังนี้
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการรวบรวมข้อมูลจากการสํารวจฝา่ ยขาย
และฝา่ ยบริหารของโครงการและข้อมูลจากการใช้แบบสัมภาษณ์ สัมภาษณ์ผปู้ ระกอบการทีล่ งทุนใน
โครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมบริเวณเส้นทางรถไฟฟ้าตัง้ แต่สถานีพร้อมพงษ์ถงึ สถานีเอกมัยโดย
สอบถามข้อมูลดังต่อไปนี้
ข้อมูลลักษณะโครงการ
- ขนาดพืน้ ทีข่ องโครงการ
- พืน้ ทีข่ าย / พืน้ ทีส่ ว่ นกลาง
- จํานวนอาคาร / จํานวนชัน้
- จํานวนห้องชุด / แบบห้องชุด / ขนาดห้อง
ข้อมูลรายรับโครงการ
- ราคาขาย / การตัง้ ราคาขายของแต่ละชัน้
- เงือ่ นไขการชําระเงิน / จํานวนเงินจอง-ดาวน์
ข้อมูลรายจ่ายโครงการ
- ค่าใช้จา่ ยในการก่อสร้าง
- ค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงาน
- ค่าใช้จา่ ยทางด้านภาษี / ค่าธรรมเนียมต่างๆ
ข้อมูลเกีย่ วกับการลงทุนของโครงการ
- มูลค่าการลงทุน / สัดส่วนการลงทุน
- เงือ่ นไขการก่อสร้าง / เงือ่ นไขการชําระเงิน
- ระยะเวลาดําเนินโครงการ
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โดยข้อมูล ที่ไ ด้ร บั นัน้ สามารถนํ า มาใช้ป ระมาณการต้น ทุน และค่ าใช้จ่า ยเพื่อใช้ใ นการ
คํานวณผลตอบแทนในการลงทุน
2. ข้อมูลทุตยิ ภูมิ (Secondary data) โดยรวบรวมข้อมูลจาก หนังสือ วารสาร
บทความ รายงานการวิจยั วิทยานิพนธ์ ตลอดจนข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต สิง่ พิมพ์ และเอกสารทาง
วิช าการต่ า งๆที่เ กี่ย วข้อ ง ที่ห น่ ว ยงานภาครัฐ และเอกชนได้ตีพิม พ์เ ผยแพร่ เช่ น ศู น ย์ข้อ มู ล
อสังหาริมทรัพย์ กองควบคุมอาคาร สํานักการโยธา กรุงเทพมหานคร สมาคมอาคารชุดไทย
สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ
สํ า นั ก สถิ ติ เป็ น ต้ น รวมถึ ง รายงานการศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ข องโครงการลงทุ น ก่ อ สร้ า ง
คอนโดมิเนียมในโครงการทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกับโครงการทีท่ าํ การศึกษาในครัง้ นี้

การสร้างเครือ่ งมือที่ใช้ในการวิจยั
ผูว้ จิ ยั ได้ทําการเลือกกลุ่มแบบเจาะจง ในการศึกษาความเป็ นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของ
โครงการลงทุ น ก่ อ สร้า งคอนโดมิเ นี ย ม ซึ่ง เป็ น ข้อ มู ล เชิง ปริม าณ ซึ่ง ได้ม าจากการสัม ภาษณ์
ผูป้ ระกอบการในธุรกิจคอนโดมิเนียม โดยใช้แบบสัมภาษณ์การลงทุนทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ เพื่อใช้ในการ
ประมาณต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการ การสร้างเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั มีขนั ้ ตอนดังนี้
1) ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาค้นคว้าเอกสาร หนังสือ บทความ แนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจยั ที่
เกี่ยวกับการลงทุนธุรกิจคอนโดมิเนียม เพื่อสร้างเป็ นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับรายละเอียดของการ
ลงทุน
2) การสร้างแบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย ข้อมูลคําถาม ซึ่งแบ่งได้เป็ น 4 ขัน้ ตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1 ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับลักษณะของโครงการ ได้แก่
ข้อ มูล พื้น ที่โ ครงการ ซึ่ง ประกอบด้ว ยพื้น ที่ข าย พื้น ที่ส่ ว นกลาง พื้น ที่ใ ช้ส อย ลัก ษณะอาคาร
จํานวนอาคาร ขนาดห้อง จํานวนห้อง แบบห้อง
ตอนที่ 2 ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับรายรับโครงการ ได้แก่ ราคา
ขายห้องชุดต่อยูนิต
ตอนที่ 3 แบบสัมภาษณ์เกีย่ วกับต้นทุนคงทีห่ รือค่าใช้จา่ ยในการก่อสร้าง ได้แก่
ค่าที่ดิน ค่าพัฒนาที่ดิน ค่าก่อสร้าง ค่าแบ่งแยกโฉนดที่ดินและใบอนุ ญาตจัดสรร และต้นทุนค่า
พัฒนาอื่นๆ
ตอนที่ 4 แบบสัมภาษณ์เกีย่ วกับต้นทุนผันแปรหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ได้แก่ ค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงาน ค่าใช้จา่ ยในการตลาดและค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์
3) นําแบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์ไปใช้เก็บข้อมูลกับผูป้ ระกอบการ
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
(1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ต้ น ทุ น และ
ผลตอบแทนในโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียม ได้มาจากการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์
การลงทุนที่ผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ของ
โครงการ
(2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
ผูว้ จิ ยั ทําการศึกษาจากข้อมูลทุตยิ ภูมิ ใน
การวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ของโครงการ จากสื่อสิง่ พิมพ์และอินเตอร์เน็ต ประกอบด้วยข้อมูลเชิง
ปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพซึง่ ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิตติ ่างๆ อาทิ ข้อมูลเกีย่ วกับ
สถิตจิ าํ นวนทีอ่ ยูอ่ าศัยสร้างเสร็จและจดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร ราคาประเมินทีด่ นิ เป็ นต้น
ข้อมูลในส่วนนี้นํามาใช้ในการอ้างอิง การประมาณต้นทุนและรายรับ

การจัดกระทําและการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาครัง้ นี้ได้นําข้อมูลที่ได้จากการเก็บแบบสัมภาษณ์มาทําการวิเคราะห์ทางด้าน
เศรษฐศาสตร์โดยใช้วธิ กี ารวิเคราะห์มลู ค่าปจั จุบนั สุทธิ ระยะเวลาคืนทุน อัตราผลตอบแทนภายใน
โครงการ อัต ราส่ ว นผลประโยชน์ ต่ อ ทุ น และการวิเ คราะห์ค วามอ่ อ นไหวนํ า ข้อ มูล เพื่อ นํ า มา
ประกอบการตัดสินใจเลือกโครงการ การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เป็ นการประเมินค่าของโครงการ
โดยจะทําการเปรียบเทียบผลประโยชน์ และต้นทุนของโครงการ ซึ่งผลประโยชน์ และต้นทุนของ
โครงการจะเกิดขึน้ ในระยะเวลาต่างๆกัน ตลอดอายุโครงการ ว่าให้ผลตอบแทนคุม้ ค่าหรือไม่โดย
อาศัยเกณฑ์ในการตัดสินใจ โดยใช้วธิ กี ารศึกษา คือ
ขัน้ ตอนที่ 1
ทําการประมาณต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมที่จะเกิดขึน้
ภายใต้ขอ้ ตกลงการวิจยั กรณีปกติ และกรณีเปรียบเทียบทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของ
โครงการ
เงือ่ นไขการวิจยั กรณีปกติ
กรณีท่ี 1 ศึกษาผลการลงทุน เมือ่ โครงการมียอดขายร้อยละ 100
1. ระยะเวลาโครงการ 3 ปี
2. ปริมาณยอดขาย ขายได้หมดทัง้ โครงการภายในระยะเวลา 3 ปี
3. อัตราดอกเบีย้ เงินกูเ้ ฉลีย่ ร้อยละ 7.30
4. อัตราคิดลดทีใ่ ช้ในโครงการ ร้อยละ 5.93
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กรณีรายรับรวมลดลงในขณะทีค่ า่ ใช้จา่ ยเพิม่ ขึน้ พร้อมๆกัน
กรณีท่ี 2 ศึกษาผลการลงทุน เมื่ออัตราดอกเบีย้ เงินกูเ้ พิม่ ขึน้ ร้อยละ 3 และโครงการไม่
สามารถขายห้องชุดได้หมดภายในระยะเวลา 3 ปี
1. ระยะเวลาโครงการ 3 ปี
2. ปริมาณยอดขาย ขายได้เพียง ร้อยละ 70 ภายในระยะเวลา 3 ปี
3. อัตราดอกเบีย้ เงินกูเ้ ฉลีย่ 10.30
4. อัตราคิดลดทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์โครงการ ร้อยละ 8.03
การประมาณการต้นทุนในการลงทุนของโครงการ
(1) ค่าใช้จา่ ยในการก่อสร้าง
- ค่าทีด่ นิ
- ค่าพัฒนาทีด่ นิ
- ค่าก่อสร้างและสิง่ ปลูกสร้าง
- ค่าออกแบบและค่าตกแต่งภายใน
- ค่าออกแบบภายนอก
- ลิฟท์โดยสาร
- ค่าใบอนุ ญาตการขอปลูกสร้าง ค่าแบ่งแยกโฉนด และอื่นๆ
(2) ค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงาน
- ค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงาน
- ค่าบริหารงานก่อสร้าง
- ค่าใช้จา่ ยในการตลาดและค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์
- ค่าสํารองเผือ่ เหลือเผือ่ ขาด
(3) ค่าใช้จา่ ยทางด้านภาษี/ค่าธรรมเนียมต่างๆ
- ค่าธรรมเนียมการโอนซือ้ ขายทีด่ นิ
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ
‐ ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
การประมาณผลตอบแทนในการลงทุนของโครงการ ได้แก่ รายได้จากการขายห้องชุด 273 ยูนิต
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ขัน้ ตอนที่ 2
ปรับโครงสร้างข้อมูลจากราคาตลาดให้เป็ นราคาทางเศรษฐศาสตร์ โดยใช้สมั ประสิทธิ ์
ปรับค่า (Conversion Factor)
สัมประสิทธิ ์ปรับค่า
1. ค่าการลงทุน (Investment Cost)
1.1 หมวดค่าทีด่ นิ และค่าพัฒนาทีด่ นิ
0.84
1.2 หมวดค่าก่อสร้าง
0.88
1.3 หมวดเครือ่ งมือและอุปกรณ์
0.84
1.4 หมวดค่ายานพาหนะ
0.87
1.5 หมวดค่าเครือ่ งใช้สาํ นักงาน
0.94
1.6 หมวดค่าใช้จา่ ยอื่นๆ
0.94
2. ค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงาน
2.1 ค่าเงินเดือนและสวัสดิการ
2.2 ค่าเชือ้ เพลิง
2.3 ค่านํ้า
2.4 ค่าไฟฟ้า
2.5 ค่าเสือ่ มราคา
2.6 ค่าใช้จา่ ยในการขาย
2.7 ค่าเบ็ดเตล็ดอื่นๆ

0.92
0.94
0.94
0.90
0.84
0.92
0.94

ขัน้ ตอนที่ 3
วิเ คราะห์ด้า นเศรษฐศาสตร์โ ดยนํ า ต้น ทุ น ที่ป รับ ค่ า จากราคาตลาดเป็ น ราคาเงา และ
ผลตอบแทนของโครงการมาจัดทําประมาณการงบกําไรขาดทุน ประมาณการงบกระแสเงินสด และ
นํามาคํานวณหาความคุม้ ค่าในการลงทุน ภายใต้ขอ้ ตกลงการวิจยั เบือ้ งต้น
ในการหาอัตราคิดลดของโครงการทําได้โดยใช้สตู ร
ke

=

wd k d + wr k r
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โดยที่

ke

=

ต้นทุนเงินทุนถัวเฉลีย่ ถ่วงนํ้าหนัก
หรือ อัตราคิดลดทีเ่ หมาะสม
สัดส่วนเงินลงทุนจากการกูย้ มื
ต้นทุนเงินทุนจากการกูย้ มื หรือ อัตราดอกเบีย้ เงินกู้
สัดส่วนเงินลงทุนจากผูป้ ระกอบการ
ต้นทุนเงินทุนของผูป้ ระกอบการ
หรือ อัตราผลตอบแทนทีผ่ ปู้ ระกอบการต้องการ

=
=
=
=

ค่า k e ทีไ่ ด้คอื ค่าอัตราคิดลดถัวเฉลีย่ หรือ ค่า r ทีจ่ กั นําไปใช้ในการคํานวณเกณฑ์การ
ลงทุนทางด้านเศรษฐศาสตร์
สําหรับโครงการทีน่ ํามาศึกษาในงานวิจยั นี้ มีสดั ส่วนเงินลงทุนของผูป้ ระกอบการ ร้อยละ
30 ผูป้ ระกอบการต้องการผลตอบแทนขัน้ ตํ่าเทียบเท่ากับการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล มีอตั ราตอบ
แทน ร้อยละ 2.75 ต่อปี ส่วนเงินลงทุนอีกร้อยละ 70 เป็ นเงินลงทุนจากการกูย้ มื โดยธนาคารพาณิชย์
สามารถนํามาคํานวณหาอัตราคิดลดได้ดงั นี้
1. อัตราคิดลดสําหรับการวิเคราะห์ทม่ี อี ตั ราดอกเบีย้ สินเชื่อร้อยละ 7.30 ต่อปี และมีอตั รา
ดอกเบีย้ ในหน่วยลงทุนร้อยละ 2.75 ต่อปี สามารถคํานวณได้จาก
ke

=

ke

= (70x7.30%) + (30x2.75%)
= 5.93%

wd k d + wr k r

ดัง นัน้ สํา หรับ การวิเ คราะห์ท่ีมีอ ตั ราดอกเบี้ย สิน เชื่อ ร้อ ยละ 7.30 ต่ อ ปี และมีอ ตั รา
ดอกเบีย้ ในหน่วยลงทุนร้อยละ 2.75 ต่อปี จะใช้อตั ราคิดลดถัวเฉลีย่ ร้อยละ 5.93
2. อัตราคิดลดสําหรับการวิเคราะห์ทม่ี อี ตั ราดอกเบีย้ สินเชื่อร้อยละ 8.30 ต่อปี และมีอตั รา
ดอกเบีย้ ในหน่วยลงทุนร้อยละ 2.75 ต่อปี สามารถคํานวณได้จาก
ke
ke

=

wd k d + wr k r

= (70x10.30%) + (30x2.75%)
= 8.03%
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ดังนัน้ สําหรับการวิเคราะห์ท่มี อี ตั ราดอกเบี้ยสินเชื่อร้อยละ 10.30 ต่ อปี และมีอตั รา
ดอกเบีย้ ในหน่วยลงทุนร้อยละ 2.75 ต่อปี จะใช้อตั ราคิดลดถัวเฉลีย่ ร้อยละ 8.03
ทําการวิเคราะห์ความคุม้ ค่าในการลงทุนของโครงการตามเงือ่ นไขทัง้ 2 กรณี โดยใช้เกณฑ์
วัดความคุม้ ค่าของการลงทุนคือ
1. ระยะเวลาคืนทุน (Payback period)
ระยะเวลาคืนทุน

=

ค่าใช้จา่ ยในการลงทุน
ผลตอบแทนสุทธิเฉลีย่ ต่อปี

ในการตัดสินใจเลือกลงทุนในโครงการลงทุนนัน้ พิจารณาดังนี้
1. ถ้ามีโครงการ 2 โครงการ เลือกโครงการทีม่ รี ะยะเวลาคืนทุนสัน้ ทีส่ ดุ
2. ถ้ามีโครงการเดียวดูวา่ ระยะเวลาเท่ากับหรือน้อยกว่าระยะเวลาคืนทุนทีต่ อ้ งการจะ
เลือกลงทุนในโครงการนัน้
2. มูลค่าปัจจุบนั สุทธิ ทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Net Present Value : ENPV)
ENPV

=
=

EPVB
n

∑
t =1

n

–

EPVC
n

Bt
(1+r)t

-∑
t =1

Bt − Ct
(1+ r)t

Ct
(1+r)t

=

∑

=

∑ ( B - C ) ( 1+ r)

ENPV

=

EPVB

=

EPVC

=

มูลค่าปจั จุบนั ของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ
ทีป่ รับค่าทางเศรษฐศาสตร์
มูลค่าปจั จุบนั ของกระแสเงินสดรับทีป่ รับค่าทาง
เศรษฐศาสตร์
มูลค่าปจั จุบนั ของกระแสเงินสดจ่ายทีป่ รับค่าทาง
เศรษฐศาสตร์

t =1

หรือ

n

t =1

t

−t

t
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Bt
Ct

r
t
n

=
=
=
=
=

ผลประโยชน์ของโครงการในปีท่ี t
ต้นทุนของโครงการในปีท่ี t
อัตราคิดลดหรืออัตราดอกเบีย้ ทีเ่ หมาะสม
ระยะเวลาของปี มีคา่ ตัง้ แต่ 0, 1, 2, … , n
อายุของโครงการ 3 ปี

เกณฑ์ทใ่ี ช้ในการตัดสินใจลงทุน คือ
1. ถ้าผลของ ENPV > 0 แสดงว่าการลงทุนนี้คมุ้ ค่า เพราะผลประโยชน์ทไ่ี ด้จากโครงการ
มีคา่ มากกว่าค่าใช้จา่ ยของโครงการทีเ่ กิดขึน้
2. ถ้าผลของ ENPV < 0 แสดงว่าการลงทุนนี้ไม่คุม้ ค่า เพราะผลประโยชน์ทไ่ี ด้จาก
โครงการมีคา่ น้อยกว่าค่าใช้จา่ ยของโครงการทีเ่ กิดขึน้
3. ถ้าผลของ ENPV = 0 แสดงว่าการลงทุนนี้ให้ผลประโยชน์และค่าใช้จ่ายของโครงการ
ทีเ่ กิดขึน้ มีคา่ เท่ากันพอดี ผูล้ งทุนจะลงทุนหรือไม่กไ็ ด้ให้ผลไม่แตกต่างกัน
3. อัตราส่วนผลประโยชน์ ต่อทุนทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Benefit - cost
ratio: EBCR)
EBCR

=
=

EPVB
EPVC
n

∑B
t =1

t

n

∑C
t =1

โดยที่

EBCR

=

EPVB

=

EPVC

=

Bt

=
=

Ct

t

/(1 + r ) t
/(1 + r ) t

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุนทีป่ รับค่าทาง
เศรษฐศาสตร์
มูลค่าปจั จุบนั ของกระแสเงินสดรับทีป่ รับค่าทาง
เศรษฐศาสตร์
มูลค่าปจั จุบนั ของกระแสเงินสดจ่ายทีป่ รับค่าทาง
เศรษฐศาสตร์
ผลตอบแทนในงวดที่ t
ค่าใช้จา่ ยในงวดที่ t
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r
t
n

=
=
=

อัตราคิดลดหรืออัตราดอกเบีย้ ทีเ่ หมาะสม
ระยะเวลาของปี มีคา่ ตัง้ แต่ 0, 1, 2, … , n
อายุของโครงการ 3 ปี

ค่าของ EBCR อาจจะมีคา่ เท่ากับ 1 มากกว่า 1 หรือน้อยกว่า 1 ก็ได้ แต่หลักเกณฑ์
ในการตัดสินใจเลือกโครงการทีม่ คี วามเหมาะสมและคุม้ ค่าในทางการเงิน คือ EBCR ≥ 1
4. อัตราผลตอบแทนภายในโครงการทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Internal Rate of
Return : EIRR)
n

EIRR คือค่าทีท่ าํ ให้ ENPV =

∑
t =1

( Bt − C t )

= 0

(1 + i ) t

โดยที่

Bt
Ct

i

n
t

=
=
=
=
=

ผลตอบแทนในปีท่ี 1, 2, 3
ต้นทุนในปีท่ี 1, 2, 3
อัตราผลตอบแทนของโครงการ
จํานวน 3 ปี
ระยะเวลาของปี มีคา่ ตัง้ แต่ 1, 2, 3

หลักเกณฑ์ทใ่ี ช้ในการตัดสินใจลงทุน คือ เมื่อได้ค่า i มาแล้วนําไปเปรียบเทียบกับอัตรา
คิดลดทีโ่ ครงการกําหนดโดย ถ้าค่า i มีคา่ มากกว่าร้อยละ 5.93 และร้อยละ 8.03 คือมากกว่าอัตรา
คิดลดทีก่ าํ หนดซึง่ สะท้อนให้เห็นถึงค่าเสียโอกาสจากการใช้เงินทุน จึงยอมรับการลงทุนนัน้
ขัน้ ตอนที่ 4
ทําการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว เป็ นการประเมินค่าของโครงการอีกครัง้ หนึ่ง โดยผูต้ ดั สินใจจะ
ทําการตัดสินใจเหตุการณ์ในอนาคต ภายใต้เงือ่ นไขทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป จากสถานการณ์ทค่ี าดหมาย
ไว้ในครัง้ แรก ซึง่ จะช่วยให้การตัดสินใจมีความมันใจมาก
่
โดยผูว้ จิ ยั กําหนดเงือ่ นไขการเปลีย่ นแปลง
ต่างๆ ดังนี้
กรณีรายรับรวมลดลง ในขณะทีค่ ่าใช้จ่ายคงที่ เพื่อหาว่ารายรับรวมจะสามารถลดลง
ได้เป็ นจํานวนเท่าใด จึงจะไม่ทาํ ให้โครงการขาดทุน หรือ ค่ารายรับรวมทีท่ าํ ให้ ENPV = 0
กรณีค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ ในขณะที่รายรับรวมคงที่ เพื่อหาว่าค่าใช้จ่ายจะสามารถ
เพิม่ ขึน้ ได้เป็ นจํานวนเท่าใด จึงจะไม่ทาํ ให้โครงการขาดทุน หรือ ค่าใช้จา่ ยรวมทีท่ าํ ให้ ENPV = 0
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อย่ า งไรก็ต าม การวิเ คราะห์ค วามอ่ อ นไหวจํ า เป็ น ต้ อ งกํ า หนดหรือ สมมติอ ัต ราการ
เปลี่ยนแปลงของตัวแปรเป็ นค่าร้อยละขึ้นมาโดยการสุ่มตัวเลข แต่เพื่อความรวดเร็วและแม่นยํา
ผูว้ จิ ยั จึงเลือกทําการทดสอบค่าความแปรเปลีย่ น (Switching Value Test) เพื่อหาค่าร้อยละทีจ่ ะ
นํามาใช้ ได้แก่
1. การทดสอบค่าความแปรเปลี่ยนทางด้านผลตอบแทน (SVTB) หมายความว่า
ผลตอบแทนโครงการสามารถลดลงได้รอ้ ยละเท่าไร ก่อนทีจ่ ะทําให้ ENPV มีคา่ เท่ากับศูนย์
สูตรการคํานวณ
SVTB

=

ENPV × 100
EPVB

กําหนดให้

ENPV

=
=

EPVB

=

SVTB

Switching Value Test
มูลค่าปจั จุบนั สุทธิทข่ี องโครงการทีป่ รับค่าทาง
เศรษฐศาสตร์
มูลค่าปจั จุบนั สุทธิของผลตอบแทนทีป่ รับค่าทาง
เศรษฐศาสตร์

ถ้าค่า SVTB ทีค่ าํ นวณได้มคี า่ สูง คือ ผลตอบแทนของโครงการสามารถลดลงได้มาก
เท่าไหร่ หมายความว่าความเสีย่ งภัยในโครงการอยูใ่ นระดับตํ่า
2. การทดสอบค่าความแปรเปลีย่ นทางด้านต้นทุน (SVTC) หมายความว่า ต้นทุนโครงการ
สามารถเพิม่ ขึน้ ได้รอ้ ยละเท่าไร ก่อนทีจ่ ะทําให้ ENPV มีคา่ เท่ากับศูนย์
สูตรการคํานวณ
SVTC

=

ENPV × 100
EPVC
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กําหนดให้

ENPV

=
=

EPVC

=

SVTC

Switching Value Test
มูลค่าปจั จุบนั สุทธิของโครงการทีป่ รับค่าทาง
เศรษฐศาสตร์
มูลค่าปจั จุบนั สุทธิของต้นทุนทีป่ รับค่าทาง
เศรษฐศาสตร์

ถ้าค่า SVTC ทีค่ าํ นวณได้มคี า่ สูง คือ ต้นทุนของโครงการสามารถเพิม่ ขึน้ ได้มากเท่าไหร่
หมายความว่าความเสีย่ งภัยในโครงการอยูใ่ นระดับตํ่า
ขัน้ ตอนที่ 5
นํ าผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน มาตัดสินใจว่าควรลงทุนหรือไม่ลงทุน เพื่อ
ประเมินความเป็ นไปได้ในการลงทุนของโครงการ

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการศึกษาความเป็ นไปได้ในทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียม
บริเวณแนวเส้นทางรถไฟฟ้า BTS ตัง้ แต่สถานีพร้อมพงษ์ถงึ สถานีเอกมัย ผูว้ จิ ยั แบ่งผลการศึกษา
และวิเคราะห์ขอ้ มูลออกเป็ น 4 ส่วน ดังนี้
1. สภาพทัวไปและเงื
่
อ่ นไขของโครงการทีศ่ กึ ษา
1.1 ลักษณะโครงการ และเงือ่ นไขการลงทุน
1.2 ผลตอบแทนในการลงทุนของโครงการ
1.3 ต้นทุนในการลงทุนของโครงการ
2. วิธกี ารปรับมูลค่าต้นทุนจากราคาตลาดเป็ นราคาเงา
3. ผลการวิเคราะห์โครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมบริเวณแนวเส้นทางรถไฟฟ้า BTS
ตัง้ แต่สถานีพร้อมพงษ์ถงึ สถานีเอกมัย แบ่งเป็ น
กรณีท่ี 1 ผลการวิเ คราะห์เ มื่อโครงการสามารถขายห้อ งชุ ดได้ร้อ ยละ 100
ภายในระยะเวลา 3 ปี กรณีอตั ราดอกเบีย้ เงินกูเ้ ฉลีย่ ร้อยละ 7.30 อัตราคิดลด ร้อยละ 5.93
กรณีท่ี 2 ผลการวิเคราะห์เมื่อโครงการขายห้องชุดได้รอ้ ยละ 70 ของจํานวน
ห้องชุดทัง้ หมด ภายในระยะเวลา 3 ปี กรณีอตั ราดอกเบีย้ เงินกูเ้ ฉลีย่ ร้อยละ 10.30 อัตราคิดลด ร้อย
ละ 8.03
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1. สภาพทัวไปและเงื
่
่อนไขของโครงการที่ศึกษา
การศึกษาความเป็ นไปได้ทางการลงทุนของโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมบริเวณแนว
เส้นทางรถไฟฟ้า BTS ตัง้ แต่สถานีพร้อมพงษ์ถงึ สถานีเอกมัย ผูว้ จิ ยั ได้รบั ความอนุ เคราะห์จากทาง
เจ้าของโครงการและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องในการรวบรวมรายละเอียดของโครงการแบบเจาะลึก ประกอบด้วย
ลักษณะโครงการ รายจ่ายของโครงการ ข้อมูลการลงทุน และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
1.1 ลักษณะโครงการและเงือ่ นไขการลงทุน
1.1.1 ลัก ษณะโครงการ เป็ น โครงการอาคารชุ ด พัก อาศัย ประเภทขายขาด
(Condominium) ทีม่ คี ุณภาพระดับสูง พร้อมสิง่ อํานวยความสะดวก ในบริเวณแนวเส้นทางรถไฟฟ้า
BTS ตัง้ แต่สถานีพร้อมพงษ์ถงึ สถานีเอกมัย พืน้ ทีใ่ นรัศมีไม่เกิน 500 เมตร จากรถไฟฟ้า โดยมี
ขนาดทีด่ นิ รวมประมาณ 800 ตารางวา ประกอบด้วยอาคารชุด 1 อาคาร สูง 27 ชัน้ โดยแต่ละชัน้ มี
รายละเอีย ดการขายที่แ ตกต่ า งกัน นํ า มาทํา เป็ น พื้นที่ใ ช้ส อย 25,600 ตารางเมตร พื้นที่ข าย
16,205 ตารางเมตร และพืน้ ทีส่ ่วนกลาง 9,395 ตารางเมตร จํานวนยูนิตทีเ่ ปิ ดขาย 273 ยูนิต มี
มูลค่าโครงการประมาณ 1,720,000,000 บาท
1.1.2 รายละเอียดห้องชุดพักอาศัย แบ่งได้ดงั นี้
- ห้องชุดพักอาศัยแบบ Studio จํานวน 22 ยูนิต รวมทัง้ สิน้ 770 ตร.ม.
- ห้องชุดพักอาศัยแบบ 1 Bedroom จํานวน 176 ยูนิต รวมทัง้ สิ้น
10,560 ตร.ม.
- ห้องชุดพักอาศัยแบบ 2 Bedroom

จํานวน 75 ยูนิต รวมทัง้ สิน้

4,875 ตร.ม.
1.1.3 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เป็ นกลุ่มประชากรทีม่ รี ายได้ตงั ้ แต่ 60,000 บาทต่อเดือน
ขึน้ ไป
1.1.4 เงือ่ นไขและข้อจํากัดในการลงทุน
- ระยะเวลาการดํ า เนิ น โครงการ แบ่ ง ออกเป็ น 3 ช่ ว ง คือ ช่ ว ง
ออกแบบและขออนุ ญาตก่อสร้าง 6 เดือน ช่วงก่อสร้างโครงการ 18 เดือน และช่วงโอนห้องชุด 12
เดือน รวมระยะเวลาโครงการทัง้ สิน้ 36 เดือน
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- เงือ่ นไขการก่อสร้าง ดําเนินการก่อสร้าง 18 เดือน แบ่งการชําระเงิน
ค่าก่อสร้างและค่าทีป่ รึกษาสถาปนิก วิศวกรเป็ น 19 งวด คือ เดือนก่อสร้างเดือนที่ 1 ชําระร้อยละ10
เดือนที่ 2 – 18 ชําระร้อยละ 5 และเดือนที่ 19 หลังส่งมอบงานชําระร้อยละ 10
- เงือ่ นไขปริมาณการขาย กําหนดว่า เปิดขายตัง้ แต่เดือน 6 และสามารถ
ขายได้ในปี แรกร้อยละ 65 ของจํานวนห้องชุด ส่วนในปี ท่ี 2 และ 3 สามารถขายจํานวนห้องทีเ่ หลือ
อีกร้อยละ 35 ของจํานวนห้องชุดโดยเฉลีย่ ยอดขายในแต่ละเดือนเท่าๆกัน
- สัดส่วนเงินลงทุน ประกอบด้วยส่วนของเจ้าของ จํานวน 330,000,000
บาท และสัดส่วนของเงินกูย้ มื จํานวน 770,000,000 บาท คิดเป็ นสัดส่วนการลงทุนคือ 30:70
- เงือ่ นไขการรับชําระเงิน ประกอบด้วย เงินจอง 50,000 บาทต่อยูนิต
เงินทําสัญญาร้อยละ 20 ของราคาขาย เงินดาวน์ ร้อยละ 10 ของราคาขาย (รวมเงินจองและเงินทํา
สัญญา) ผ่อนชําระ 30 งวด เงินโอน 70 % ส่วนทีเ่ หลือ ณ วันโอนกรรมสิทธิ ์
- เงื่อ นไขด้า นการลงทุ น ประกอบด้ว ย (1) วงเงิน สิน เชื่อ โครงการ
สามารถกู้ได้ประมาณร้อยละ 70 ของมูลค่าการก่อสร้าง และมีค่าธรรมเนียมจัดการให้กู้ ในอัตรา
ร้อยละ 2.50 ของจํานวนวงเงินที่อนุ มตั ิใ ห้กู้ (2) อัตราดอกเบี้ย เงินกู้ข นั ้ ตํ่ าลูกค้าชัน้ ดีโดยเฉลี่ย
(MLR) ร้อยละ 7.30 ต่อปี ข้อมูลอัตราดอกเบีย้ เงินกูค้ าํ นวณจากค่าเฉลีย่ ของธนาคารพาณิชย์ทจ่ี ด
ทะเบียนในประเทศไทย ใช้ขอ้ มูล ณ 6 สิงหาคม 2553 (3 )การชําระเงินคืนดอกเบี้ย ชําระเป็ น
ประจําทุกเดือน (4) การชําระคืนเงินต้น มีระยะปลอดชําระเงินต้น 1 ปี นบั จากวันทีเ่ ริม่ เบิกเงินกูง้ วด
แรก (ระหว่างการก่อสร้างในปี แรก) และจะเริม่ ทยอยชําระคืนเงินต้นงวดแรก เมื่อปี ท่ี 2 โดยจะ
ชําระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยทุกเดือน ภายในเวลา 24 เดือน ไม่ว่าโครงการจะขายหมดหรือไม่
โดยการชําระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ จะทยอยหักเงินต้นจากวงเงินกูง้ วดแรกโดยเริม่ จากค่าซือ้ ทีด่ นิ
ก่อนเรือ่ ยไปจนครบทุกวงเงิน โดยแบ่งการชําระคืนเท่ากันทุกๆงวด ภายในระยะเวลา 24 เดือน
- เงื่อนไขการเบิกเงินกู้ ผูก้ ูต้ อ้ งเบิกรับเงินกูเ้ ป็ นงวดๆ ภายใต้วงเงิน
อนุ มตั ใิ ห้กูจ้ ํานวน 770,000,000 บาท เพื่อนําเงินกูน้ ้ีส่วนหนึ่งไปชําระราคาค่าซือ้ ทีด่ นิ และอีกส่วน
หนึ่งนําไปใช้เป็ นค่าก่อสร้าง ค่าพัฒนาสาธารณูปโภค ค่าตกแต่ง และค่าเฟอร์นิเจอร์ ในโครงการของ
ผูก้ ู้ โดยมีเงื่อนไขการเบิกรับเงินกูด้ งั นี้ (1) ชําระค่าซื้อที่ดนิ โดยสามารถเบิกรับเงินกูไ้ ด้รอ้ ยละ 60
ของมู ล ค่ า ที่ดิน คือ กู้ ไ ด้ไ ม่ เ กิน วงเงิน 100,000,000 (2) การกู้ค่ า ก่ อ สร้า งกู้ ไ ด้ไ ม่ เ กิน วงเงิน
770,000,000 บาท โดยแบ่งการรับเงินดังนี้ ปี ท่ี 1 สามารถเบิกรับเงินกู้ได้รอ้ ยละ 65 คือภายใน
วงเงิน 440,000,000 และ ปี ท่ี 2 ส่วนทีเ่ หลือจํานวน 230,000,000 บาท
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1.2 รายรับของโครงการ
- เงือ่ นไขการชําระเงิน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ เงินดาวน์รอ้ ยละ 30 และเงินโอน
กรรมสิทธิ ์ร้อยละ 70 โดยเงินดาวน์รอ้ ยละ 30 นัน้ แบ่งเป็ นเงินจอง 50,000 บาท และเงินทําสัญญา
20% ภายในเดือนทีท่ ําสัญญาจอง (รวมเงินจอง) ส่วนทีเ่ หลือผ่อนดาวน์อกี 30 งวด ส่วนอีกร้อยละ
70 เป็ นเงินโอนกรรมสิทธิ ์ ซึ่งเงินจํานวนนี้ข้นึ อยู่กบั ลูกค้าว่าจะใช้เงินส่วนตัวหรือใช้สนิ เชื่อจาก
ธนาคาร
- รายรับของโครงการ ได้แก่ รายรับจากการขาย ซึง่ เริม่ ต้นที่ ชัน้ ที่ 6 ซึง่ เป็ นส่วน
ของห้องชุดพักอาศัย มีการเว้นพืน้ ทีจ่ อดรถส่วนกลางในชัน้ ที่ 1 – 5 โดยคาดว่าจะมีรายรับจากการ
ขายห้องชุด ในปี ท่ี 1 ร้อยละ 65 ส่วนทีเ่ หลืออีกร้อยละ 35 เป็ นของปีท่ี 2 และ ปีท่ี 3 โดยเฉลีย่ ขาย
ได้เท่ากันทุกปี
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ตาราง 3 ผลตอบแทนของโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมบริเวณเส้นทางรถไฟฟ้า BTS ตัง้ แต่สถานีพร้อมพงษ์ถงึ สถานีเอกมัย
แบบที่ 1 เฉลีย่ ห้องละ 35 ตร.ม. (Studio)
แบบที่ 2 เฉลีย่ ห้องละ 60 ตร.ม. (1 Bedroom)
แบบที่ 3 เฉลีย่ ห้องละ 65 ตร.ม. (2 Bedroom)
จํานวนห้อง
ราคาต่อห้อง
ราคารวม
จํานวนห้อง
ราคาต่อห้อง
ราคารวม
จํานวนห้อง
ราคาต่อห้อง
ราคารวม
อาคารจอดรถ
อาคารจอดรถ
อาคารจอดรถ
95,000
1
3,325,000
3,325,000
8
5,700,000
45,600,000
3
6,175,000
18,525,000
95,000
1
3,325,000
3,325,000
8
5,700,000
45,600,000
4
6,175,000
24,700,000
95,000
1
3,325,000
3,325,000
8
5,700,000
45,600,000
4
6,175,000
24,700,000
100,000
1
3,500,000
3,500,000
8
6,000,000
48,000,000
4
6,500,000
26,000,000
100,000
1
3,500,000
3,500,000
8
6,000,000
48,000,000
4
6,500,000
26,000,000
100,000
1
3,500,000
3,500,000
8
6,000,000
48,000,000
4
6,500,000
26,000,000
100,000
1
3,500,000
3,500,000
8
6,000,000
48,000,000
4
6,500,000
26,000,000
100,000
1
3,500,000
3,500,000
8
6,000,000
48,000,000
4
6,500,000
26,000,000
105,000
1
3,675,000
3,675,000
8
6,300,000
50,400,000
4
6,825,000
27,300,000
105,000
1
3,675,000
3,675,000
8
6,300,000
50,400,000
4
6,825,000
27,300,000
105,000
1
3,675,000
3,675,000
8
6,300,000
50,400,000
4
6,825,000
27,300,000
105,000
1
3,675,000
3,675,000
8
6,300,000
50,400,000
4
6,825,000
27,300,000
105,000
1
3,675,000
3,675,000
8
6,300,000
50,400,000
4
6,825,000
27,300,000
110,000
1
3,850,000
3,850,000
8
6,600,000
52,800,000
4
7,150,000
28,600,000
110,000
1
3,850,000
3,850,000
8
6,600,000
52,800,000
4
7,150,000
28,600,000
110,000
1
3,850,000
3,850,000
8
6,600,000
52,800,000
4
7,150,000
28,600,000
110,000
1
3,850,000
3,850,000
8
6,600,000
52,800,000
4
7,150,000
28,600,000
110,000
1
3,850,000
3,850,000
8
6,600,000
52,800,000
4
7,150,000
28,600,000
120,000
1
4,200,000
4,200,000
8
7,200,000
57,600,000
1
7,800,000
7,800,000
120,000
1
4,200,000
4,200,000
8
7,200,000
57,600,000
1
7,800,000
7,800,000
120,000
1
4,200,000
4,200,000
8
7,200,000
57,600,000
1
7,800,000
7,800,000
120,000
1
4,200,000
4,200,000
8
7,200,000
57,600,000
1
7,800,000
7,800,000
รวม
22
81,900,000
176
1,123,200,000
75
508,625,000
รวมรายรับจากการขายทัง้ โครงการเป็ นมูลค่าทัง้ สิน้
273
1,713,725,000
ชัน้ ที่
1-5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ราคาเฉลีย่ ต่อ ตร.ม.

ทีม่ า : จากการสัมภาษณ์
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ตาราง 4 ต้นทุนในการลงทุนของโครงการการก่อสร้างคอนโดมิเนียมบริเวณเส้นทางรถไฟฟ้า BTS
ตัง้ แต่สถานีพร้อมพงษ์ถงึ สถานีเอกมัย
หน่วย : บาท
รายการ
ค่าทีด่ นิ
ค่านายหน้า
ค่าปรับหน้าดิน
งานเจาะสํารวจสภาพดิน
รือ้ ถอนสิง่ ก่อสร้างเดิม 1
ค่าเสาเข็มเจาะ
ค่าก่อสร้างอาคาร
ค่ารัว้ ซุม้ ประตูโครงการ ถนน ทางเท้า
ค่าก่อสร้างสํานักงานขายและห้องตัวอย่าง
ค่าออกแบบและตกแต่งภายใน
ค่าออกแบบภายนอก
ลิฟท์โดยสาร
ค่าวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
ใบอนุญาตก่อสร้าง
ค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงาน
ค่าบริหารงานก่อสร้าง
ค่าการตลาดและประชาสัมพันธ์
ค่าธรรมเนียมการโอนทีด่ นิ
สํารองเผื่อเหลือเผื่อขาด
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ค่าธรรมเนียมเงินกู้
อัตราดอกเบีย้ เงินกู้
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
รายจ่ายของโครงการทัง้ หมด

ทีม่ า : จากการสัมภาษณ์
หมายเหตุ

1

รือ้ ถอนบ้านพักอาศัยเดิม

ราคาตลาด
192,000,000
1,920,000
1,000,000
90,000
299,600
17,082,110
470,412,115
1,574,485
2,579,405
15,500,000
500,000
7,090,000
642,000
1,000,000
49,164,812
7,374,722
51,411,750
34,274,500
4,916,481
56,552,925
19,250,000
77,378,000
241,977,718
1,222,990,622
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2. วิธีการปรับมูลค่าต้นทุนจากราคาตลาดเป็ นราคาเงา
การวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ของโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียม บริเวณแนวเส้นทาง
รถไฟฟ้า BTS ตัง้ แต่สถานีพร้อมพงษ์ถงึ สถานีเอกมัย จะวิเคราะห์ตน้ ทุนทางเศรษฐศาสตร์โดยใช้
ราคาเงา (Shadow price) แทนราคาตลาด (Market Price) ในการวิเคราะห์ โดยนําข้อมูลต้นทุนใน
การลงทุนทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์นํามาปรับมูลค่าจากราคาตลาดเป็ นราคาเงา โดยใช้ตวั สัมประสิทธิ ์
ปรับค่า (Conversion Factor) ดังแสดงรายการในตาราง 5
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ตาราง 5 รายการต้นทุนในการลงทุนทีป่ รับมูลค่าจากราคาตลาดเป็ นราคาเงา
หน่ วย : บาท

รายการ
หมวดค่าการลงทุน (Investment Cost)
ค่าทีด่ นิ และค่าพัฒนาทีด่ นิ
ค่าทีด่ นิ
ค่านายหน้า
ค่าปรับหน้าดิน
งานเจาะสํารวจสภาพดิน
รือ้ ถอนสิง่ ก่อสร้างเดิม
ค่าก่อสร้าง
ค่าเสาเข็มเจาะ
ค่าก่อสร้างอาคาร
ค่ารัว้ ซุม้ ประตูโครงการ ถนน ทางเท้า
ค่าก่อสร้างสํานักงานขายและห้องตัวอย่าง
ค่าเครือ่ งมือและอุปกรณ์
ค่าออกแบบและตกแต่งภายใน
ค่าออกแบบภายนอก
ลิฟท์โดยสาร
ค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ
ค่าวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
ใบอนุ ญาตก่อสร้าง
รวมค่าใช้จา่ ยในการลงทุน

รวมมูลค่า
ทางตลาด

รวมมูลค่าทาง
ตลาดปีท่ี 1
(1)

มูลค่าทาง
ตลาดปีท่ี 2
(2)

มูลค่าทาง
ตลาดปีท่ี 3
(3)

สัมประสิทธิ ์
ปรับค่า
(4)

รวมมูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์

มูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์
ปีท่ี 1
(1) X (4)

มูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์
ปีท่ี 3
(3) X (4)

มูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์
ปีท่ี 2
(2) X (4)

192,000,000
1,920,000
1,000,000
90,000
299,600

192,000,000
1,920,000
1,000,000
90,000
299,600

-

-

0.84
0.84
0.84
0.84
0.84

161,280,000
1,612,800
840,000
75,600
251,664

161,280,000
1,612,800
840,000
75,600
251,664

-

-

17,082,110
470,412,115
1,574,485
2,579,405

17,082,110
305,767,875
1,574,485
2,579,405

164,644,240
-

-

0.88
0.88
0.88
0.88

15,032,257
413,962,661
1,385,547
2,269,876

15,032,257
269,075,730
1,385,547
2,269,876

144,886,931

15,500,000
500,000
7,090,000

15,500,000
500,000
-

7,090,000

-

0.84
0.84
0.84

13,020,000
420,000
5,955,600

13,020,000
420,000

5,955,600

-

642,000
1,000,000
711,689,715

642,000
1,000,000
539,955,475

171,734,240

-

0.94
0.94

603,480
940,000
617,649,485

603,480
940,000
466,806,954

150,842,531

-
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ตาราง 5 (ต่อ)

รายการ

รวมมูลค่า
ทางตลาด

หมวดค่าการดําเนินงาน (Operating Expense)
ค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงาน
49,164,812
ค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงาน
7,374,722
ค่าบริหารงานก่อสร้าง
ค่าใช้จา่ ยในการขาย
51,411,750
ค่าการตลาดและประชาสัมพันธ์
ค่าใช้จา่ ยเบ็ดเตล็ด
34,274,500
ค่าธรรมเนียมการโอนทีด่ นิ
4,916,481
สํารองเผือ่ เหลือเผือ่ ขาด
147,142,264
รวมค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงาน

รวมมูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์

มูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์
ปี ท่ี 1

มูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์
ปี ท่ี 2

หน่ วย : บาท
มูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์
ปี ท่ี 3

(1) X (4)

(2) X (4)

(3) X (4)

รวมมูลค่าทาง
ตลาดปี ท่ี 1

มูลค่าทาง
ตลาดปี ท่ี 2

มูลค่าทาง
ตลาดปี ท่ี 3

สัมประสิทธิ ์
ปรับค่า

(1)

(2)

(3)

(4)

16,388,271
4,793,569

16,388,271
2,581,153

16,388,271
-

0.92
0.94

45,231,627
6,932,238

15,077,209
4,505,955

15,077,209
2,426,283

15,077,209
-

17,137,250

17,137,250

17,137,250

0.92

47,298,810

15,766,270

15,766,270

15,766,270

3,195,713
41,514,802

1,720,768
37,827,442

34,274,500
67,800,021

0.94
0.94

32,218,030
4,621,492
136,302,197

3,003,970
38,353,404

1,617,522
34,887,285

32,218,030
63,061,509

ทีม่ า : จากการคํานวณ
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ตาราง 6 รายการต้นทุนในการลงทุนทีไ่ ม่นํามาปรับค่าจากราคาตลาดเป็ นราคาเงา
หน่ วย : บาท

รายการ

ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมเงินกู้
ดอกเบีย้ เงินกู้
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
รวมค่าภาษีและค่าธรรมเนียม

รวมมูลค่าทาง
ตลาด

รวมมูลค่าทาง
ตลาดปี ท่ี 1

มูลค่าทาง
ตลาดปี ท่ี 2

19,250,000
77,378,000
56,552,925
241,977,718

19,250,000
23,492,000

40,965,200

395,158,643

42,742,000

40,965,200

มูลค่าทาง
ตลาดปี ท่ี 3

รวมมูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์
=
รวมมูลค่า
ทางตลาด

มูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์
ปี ท่ี 1
=
รวมมูลค่าทาง
ตลาดปี ท่ี 1

มูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์
ปี ท่ี 2
=
มูลค่าทาง
ตลาดปี ท่ี 2

มูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ ปี
ที่ 3
=
มูลค่าทาง
ตลาดปี ท่ี 3

12,920,800
56,552,925
241,977,718

19,250,000
77,378,000
56,552,925
241,977,718

19,250,000
23,492,000

40,965,200

12,920,800
56,552,925
241,977,718

311,451,443

395,158,643

42,742,000

40,965,200

311,451,443

ทีม่ า : จากการคํานวณ

55

56
เนื่องจากรายการดังกล่าวข้างต้นดังแสดงในตาราง 6 จะไม่ถูกนํามาปรับค่าจากราคาตลาด
ให้เป็ นราคาเงา จึงทําให้ราคาตลาดมีมลู ค่าเท่ากับราคาทางเศรษฐศาสตร์ เนื่องจากรายการเหล่านี้
ในทางเศรษฐศาสตร์ถอื เป็ นเพียงการโอนเปลีย่ นมือการจัดสรรทรัพยากรจากภาคเศรษฐกิจหนึ่งใน
สังคมไปยังภาคเศรษฐกิจอื่นเท่านัน้
การศึกษาต้นทุนครัง้ นี้ เป็ นการพิจารณาถึงต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ จึงได้มกี ารรวม
ต้นทุนค่าเสียโอกาสเข้าไปในการคิดคํานวณด้วย ต้นทุนค่าเสียโอกาสของโครงการนี้จะพิจารณาจาก
ค่าเสียโอกาสในการนํ าเงินไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.75 โดยใน
การวิจยั ครัง้ นี้กําหนดให้ อัตราส่วนเงินกูต้ ่อเงินลงทุน เท่ากับ 70 : 30 ซึง่ สามารถคํานวณหาค่าเสีย
โอกาสจากการนําเงินไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ดังแสดงใน ตาราง 7
ตาราง 7 ต้นทุนค่าเสียโอกาสจากการนํ าเงินไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 2.75
หน่วย : บาท
ปีท่ี
1
2
3

เงินลงทุน
330,000,000
339,075,000
348,399,563

อัตราดอกเบีย้
2.75%
2.75%
2.75%

รวมต้นทุนค่าเสียโอกาส

ดอกเบีย้ ทีไ่ ด้รบั
9,075,000
9,324,563
9,580,988

เงินต้น + ดอกเบีย้
339,075,000
348,399,563
357,980,550

ค่าเสียโอกาส
9,075,000
9,324,563
9,580,988
27,980,550

ทีม่ า : จากการคํานวณ
จากตาราง 7 ด้วยเงินลงทุนจํานวน 330,000,000 บาท ถ้านํ าไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล
อายุ 3 ปี อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 2.75 จะทําให้ได้รบั ผลตอบแทนจากดอกเบีย้ 27,980,550 บาท ซึง่
เงินจํานวนนี้ก็คอื ต้นทุนค่าเสียโอกาสจากการลงทุนในโครงการที่เกิดขึน้ ในแต่ละปี นัน่ เอง ในการ
คํานวณหาต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการในการวิจยั ครัง้ นี้ คํานวณได้จากต้นทุนทีป่ รับมูลค่า
จากราคาตลาดเป็ นราคาเงาคูณด้วยต้นทุนค่าเสียโอกาสของโครงการ ดังแสดงใน ตาราง 8
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ตาราง 8 ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ในแต่ละปี ของโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมบริเวณแนวเส้นทาง
รถไฟฟ้า BTS ตัง้ แต่สถานีพร้อมพงษ์ถงึ สถานีเอกมัย
หน่วย : บาท
รายละเอียด

ต้นทุนทาง
เศรษฐศาสตร์

ค่าใช้จา่ ยในการก่อสร้าง 1
ค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงาน
ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม
4

2

3

ต้นทุนค่าเสียโอกาส
รวมต้นทุนในการลงทุนของโครงการ

ปี ท1่ี

ปี ท2่ี

ปี ท3่ี

617,649,485

466,806,954

150,842,531

-

136,302,197

38,353,404

34,887,285

63,061,509

395,158,643
27,980,550

42,742,000
9,075,000

40,965,200
9,324,563

311,451,443
9,580,988

1,177,090,876

556,977,358

236,019,579

384,093,940

ทีม่ า : 1 ค่าใช้จา่ ยในการก่อสร้าง แสดงในตาราง 5
2

ค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงาน แสดงในตาราง 5

3

ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม แสดงในตาราง 6

4

ต้นทุนค่าเสียโอกาส แสดงในตาราง 7
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3. ผลการวิเคราะห์โครงการก่อสร้างคอนโดมิเนี ยมบริเวณแนวเส้นทางรถไฟฟ้ า
BTS ตัง้ แต่สถานี พร้อมพงษ์ถึงสถานี เอกมัย
กรณี ท่ี 1 ผลการวิเ คราะห์เ มื่อ โครงการสามารถขายห้อ งชุ ด ได้ร้อ ยละ 100 ภายใน
ระยะเวลา 3 ปี
จากการวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียม
บริเวณเส้นทางรถไฟฟ้า BTS ตัง้ แต่สถานีพร้อมพงษ์ถงึ สถานีเอกมัย ภายใต้ขอ้ ตกลงการวิจยั ใน
กรณีปกติ ดังนี้
(1) ระยะเวลาโครงการ 3 ปี
(2) ปริมาณยอดขาย ขายได้ทงั ้ หมดภายในระยะเวลา 3 ปี
(3) อัตราดอกเบีย้ เงินกูเ้ ฉลีย่ ร้อยละ 7.30
(4) อัตราคิดลดทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์โครงการ ร้อยละ 5.93
ผลการวิเคราะห์จะประกอบไปด้วย ประมาณต้นทุนในการก่อสร้างของโครงการ ประมาณ
การผลตอบแทนในการลงทุนของโครงการ ประมาณการงบกําไรขาดทุน ประมาณการงบกระแสเงิน
สด มูลค่าปจั จุบนั สุทธิของโครงการทางเศรษฐศาสตร์ (ENPV) อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุนทาง
เศรษฐศาสตร์ (EBCR) อัตราส่วนผลตอบแทนภายในโครงการทางเศรษฐศาสตร์ (EIRR) ระยะเวลา
คืนทุน
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ตาราง 9 ประมาณการต้นทุนในการลงทุนก่อสร้างในแต่ละปี อัตราดอกเบีย้ เงินกู้ ร้อยละ 7.30
หน่วย : บาท
รายละเอียด
ต้นทุนในการลงทุนของโครงการ
ค่าทีด่ นิ
ค่านายหน้า
ค่าปรับหน้าดิน
งานเจาะสํารวจสภาพดิน
รือ้ ถอนสิง่ ก่อสร้างเดิม
ค่าเสาเข็มเจาะ
ค่าก่อสร้างอาคาร
ค่ารัว้ ซุม้ ประตูโครงการ ถนน ทางเท้า

รวม
161,280,000
1,612,800
840,000
75,600
251,664
15,032,257
413,962,661
1,385,547

ดอกเบีย้ เงินกูร้ อ้ ยละ 7.30
ปีท1่ี
ปีท2่ี
161,280,000
1,612,800
840,000
75,600
251,664
15,032,257
269,075,730 144,886,931
1,385,547
-

ค่าก่อสร้างสํานักงานขายและห้องตัวอย่าง
ค่าออกแบบและตกแต่งภายใน
ค่าออกแบบภายนอก
ลิฟท์โดยสาร
ค่าวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
ใบอนุญาตก่อสร้าง
รวมค่าใช้จา่ ยในการก่อสร้าง
ค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงาน
ค่าบริหารงานก่อสร้าง
ค่าการตลาดและประชาสัมพันธ์
ค่าธรรมเนียมการโอนทีด่ นิ
สํารองเผื่อเหลือเผื่อขาด

2,269,876
13,020,000
420,000
5,955,600
603,480
940,000
617,649,485
45,231,627
6,932,238
47,298,810
32,218,030
4,621,492

2,269,876
13,020,000
420,000
5,955,600
603,480
940,000
466,806,954 150,842,531
15,077,209 15,077,209
4,505,955
2,426,283
15,766,270 15,766,270
3,003,970
1,617,522

รวมค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงาน
ค่าธรรมเนียมเงินกู้
ดอกเบีย้ เงินกู้
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
รวมค่าภาษีและค่าธรรมเนียม
ต้นทุนค่าเสียโอกาส
รวมต้นทุนในการลงทุนของโครงการ

ทีม่ า : จากการคํานวณ

136,302,197
19,250,000
77,378,000
56,552,925
241,977,718
395,158,643
27,980,550
1,177,090,876

ปีท3่ี
15,077,209
15,766,270
32,218,030
-

38,353,404 34,887,285 63,061,509
19,250,000
23,492,000 40,965,200 12,920,800
- 56,552,925
- 241,977,718
42,742,000 40,965,200 311,451,443
9,075,000
9,324,563
9,580,988
556,977,358 236,019,579 384,093,940
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ตาราง 10 ประมาณการผลตอบแทนในแต่ละปีจากการขายห้องชุดของโครงการยอดขายร้อยละ 100
ในระยะเวลา 3 ปี
หน่วย : บาท
รายละเอียด
้
เปาหมายการขาย
เงินจอง/เงินทําสัญญา
เงินดาวน์สว่ นทีเ่ หลือ
งวดที7่
งวดที8่
งวดที9่
งวดที1่ 0
งวดที1่ 1
งวดที1่ 2
งวดที1่ 3
งวดที1่ 4
งวดที1่ 5
งวดที1่ 6
งวดที1่ 7
งวดที1่ 8
งวดที1่ 9
งวดที2่ 0
งวดที2่ 1
งวดที2่ 2
งวดที2่ 3
งวดที2่ 4
งวดที2่ 5
งวดที2่ 6
งวดที2่ 7
งวดที2่ 8
งวดที2่ 9
งวดที3่ 0
งวดที3่ 1
งวดที3่ 2
งวดที3่ 3
งวดที3่ 4
งวดที3่ 5
งวดที3่ 6
รวมเงินดาวน์
เงินโอน

รวม
1,713,725,000
342,745,000
171,372,500

รวมผลตอบแทนในการลงทุนของโครงการ

ทีม่ า : จากการคํานวณ

514,117,500
1,199,607,500

ปี ท่ี 1
1,113,921,250
222,784,250
5,712,417
5,712,417
5,712,417
5,712,417
5,712,417
5,712,417
257,058,750
-

ปี ท่ี 2
299,901,875
59,980,375
5,712,417
5,712,417
5,712,417
5,712,417
5,712,417
5,712,417
5,712,417
5,712,417
5,712,417
5,712,417
5,712,417
5,712,417
128,529,375
-

ปี ท่ี 3
299,901,875
59,980,375
5,712,417
5,712,417
5,712,417
5,712,417
5,712,417
5,712,417
5,712,417
5,712,417
5,712,417
5,712,417
5,712,417
5,712,417
128,529,375
1,199,607,500

1,713,725,000

257,058,750

128,529,375

1,328,136,875
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ผลการประเมิ นความเป็ นไปได้ของโครงการลงทุนเมื่อโครงการสามารถขายห้องชุดได้ ร้อย
ละ 100 ภายในระยะเวลา 3 ปี อัตราดอกเบีย้ เงิ นกู้เฉลี่ย ร้อยละ 7.30
ในการศึกษาความเป็ นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการลงทุนก่อสร้างคอนโดมิเนียม
บริเวณแนวเส้นทางรถไฟฟ้า BTS
ตัง้ แต่สถานีพร้อมพงษ์ เป็ นการวิเคราะห์เพื่อหาผลการ
ดําเนินงานของโครงการว่าเมื่อดําเนินโครงการไปแล้วจะเกิดความคุม้ ค่าในการลงทุนหรือไม่ โดยมี
การประมาณการผลตอบแทนในการลงทุน ของโครงการ ประมาณการต้นทุ น ในการลงทุน ของ
โครงการ และนํามาจัดทํางบกําไรขาดทุนรายปี งบกระแสเงินสดรายปี เพื่อแสดงต้นทุนทางการเงิน
ทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละปี ตลอดอายุโครงการ ภายใต้เงือ่ นไขการวิจยั ในกรณีปกติ
ประมาณการงบกําไรขาดทุน เมื่อโครงการสามารถขายห้องชุดได้รอ้ ยละ 100 ภายในระยะเวลา 3
ปี อัตราดอกเบีย้ เงินกู้ ร้อยละ 7.30
จากการประมาณการต้นทุนในการลงทุนของโครงการทีไ่ ด้แสดงไว้ในตาราง 9 ประมาณ
ผลตอบแทนในการลงทุนของโครงการทีไ่ ด้แสดงไว้ในตาราง 10 สามารถนํามาประมาณการงบกําไร
ขาดทุ น เพื่อ คํา นวณหาภาษีเ งิน ได้นิ ติบุ ค คลที่ต้อ งจ่ า ย และกํ า ไรสุ ท ธิข องโครงการดัง แสดง
รายละเอียดในตาราง 11
ประมาณการงบกระแสเงิ นสด เมื่อโครงการสามารถขายห้องชุดได้รอ้ ยละ 100 ภายในระยะเวลา
3 ปี อัตราดอกเบีย้ เงินกู้ ร้อยละ 7.30
จากการประมาณการต้นทุนในการลงทุนของโครงการทีไ่ ด้แสดงไว้ในตาราง 9 ประมาณ
ผลตอบแทนในการลงทุนของโครงการที่ได้แสดงไว้ในตาราง 10 สามารถนํ ามาประมาณการงบ
กระแสเงินสดเพือ่ พิจารณาการหมุนเวียนของเงินลงทุน ดังแสดงรายละเอียดในตาราง 12

62
ตาราง 11 ประมาณการงบกําไรขาดทุนของโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมบริเวณแนวเส้นทาง
รถไฟฟ้า BTS ตัง้ แต่สถานีพร้อมพงษ์ถงึ สถานีเอกมัย เมื่อโครงการสามารถขายห้องชุดได้รอ้ ย
ละ 100 ภายในระยะเวลา 3 ปี อัตราดอกเบีย้ เงินกูเ้ ฉลีย่ ร้อยละ 7.30
หน่วย : บาท
รายละเอียด

รวม

ดอกเบีย้ เงินกูร้ อ้ ยละ 7.30
ปีท1่ี
ปีท2่ี

ปีท3่ี

รายได้
รายรับจากการขาย 1

1,713,725,000

257,058,750

128,529,375 1,328,136,875

1,713,725,000

257,058,750

128,529,375 1,328,136,875

ค่าก่อสร้าง 2

617,649,485

466,806,954

150,842,531

-

ค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงาน 3

192,855,122

38,353,404

34,887,285

119,614,434

รวมค่าใช้จา่ ย

810,504,607

505,160,358

185,729,816

119,614,434

กําไรขัน้ ต้น

903,220,393

-248,101,608

-57,200,441 1,208,522,441

19,250,000

19,250,000

-

-

77,378,000

23,492,000

40,965,200

12,920,800

กําไรก่อนหักภาษีเงินได้

806,592,393

-290,843,608

ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล

241,977,718

-

-

241,977,718

กําไรหลังหักภาษีเงินได้

564,614,675

-290,843,608

-98,165,641

953,623,923

หัก ต้นทุนค่าเสียโอกาส

27,980,550

9,075,000

9,324,563

9,580,988

536,634,124

-299,918,608

-107,490,204

944,042,935

รวมรายได้
ต้นทุนขาย

ค่าธรรมเนียมเงินกู้
ดอกเบีย้ เงินกู้

4

5

กําไรสุทธิ

ทีม่ า : จากการคํานวณ
1

รายรับจากการขาย แสดงในตาราง 10

2

ค่าก่อสร้าง แสดงในตาราง 9

3

ค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงาน แสดงในตาราง 9
4

ค่าธรรมเนียมเงินกู้ แสดงในตาราง 9

5

ดอกเบีย้ เงินกู้ แสดงในตาราง 9

-98,165,641 1,195,601,641
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ตาราง 12 ประมาณการงบกระแสเงินสดของโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมบริเวณแนวเส้นทาง
รถไฟฟ้า BTS ตัง้ แต่สถานีพร้อมพงษ์ถงึ สถานีเอกมัยเมื่อโครงการสามารถขายห้องชุดได้รอ้ ย
ละ 100 ภายในระยะเวลา 3 ปี อัตราดอกเบีย้ เงินกูเ้ ฉลีย่ ร้อยละ 7.30
หน่วย : บาท
รายการ
รวม

ดอกเบีย้ เงินกูเ้ ฉลีย่ ร้อยละ 7.30
ปีท1่ี
ปีท2่ี

ปีท3่ี

กระแสเงินสดรับ
รายได้จากการขาย

1,713,725,000

257,058,750

128,529,375

1,328,136,875

เงินกู้

770,000,000

540,000,000

230,000,000

-

ส่วนของเจ้าของ

330,000,000

330,000,000

-

-

2,813,725,000 1,127,058,750

358,529,375

1,328,136,875

รวมกระแสเงินสดรับ
กระแสเงินสดจ่าย
ค่าก่อสร้าง
ค่าใช้จา่ ยในการ
ดําเนินงาน

617,649,485

466,806,954

150,842,531

-

192,855,122

38,353,404

34,887,285

119,614,434

ค่าธรรมเนียมเงินกู้

19,250,000

19,250,000

-

-

ดอกเบีย้ เงินกู้

77,378,000

23,492,000

40,965,200

12,920,800

241,977,718

-

-

241,977,718

1,149,110,325

547,902,358

226,695,016

374,512,952

27,980,550

9,075,000

9,324,563

9,580,988

1,636,634,124

570,081,392

122,509,796

944,042,935

770,000,000
330,000,000

-

384,000,000
-

386,000,000
330,000,000

536,634,124

570,081,392

-261,490,204

228,042,935

570,081,392

308,591,189

536,634,124

ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล 1
รวมกระแสเงินสดจ่าย
ต้นทุนค่าเสียโอกาส

2

รวมกระแสเงินสดคงเหลือ
ชําระคืนเงินกู้
ขําระคืนส่วนของเจ้าของ
กระแสเงินสดสุทธิ
กระแสเงินสดสะสม

ทีม่ า : จากการคํานวณ
1

ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล แสดงในตาราง 11

ต้นทุนค่าเสียโอกาส เนื่องจากเป็ นการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ จึงต้องนําต้นทุนค่าเสียโอกาสคํานวณเป็ น
ต้นทุนของโครงการด้วย ถึงแม้จะไม่ได้จา่ ยเงินจํานวนนัน้ ออกไปจริงๆ
2
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ตาราง 13 แสดงการคํานวณมูลค่าปจั จุบนั สุทธิ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ ระยะเวลาคืนทุน เมื่อโครงการสามารถ
ขายห้องชุดได้รอ้ ยละ 100 ภายในระยะเวลา 3 ปีอตั ราดอกเบีย้ เงินกูเ้ ฉลีย่ ร้อยละ 7.30 อัตราคิดลดร้อยละ 5.93
หน่วย : บาท
ระยะเวลา

r = 5.93

ผลตอบแทน

มูลค่าปจั จุบนั ของกระแส
เงินสดรับ

(t )

(1 + r )t

(B )t

(EPVB )

ปีท่ี 1

1.0593

257,058,750

242,668,508

-556,977,358

-525,797,562

-283,129,054.66

ปีท่ี 2

1.1221

128,529,375

114,541,918

-236,019,579

-210,334,293

-95,792,374.93

ปีท่ี 3

1.1887

1,328,136,875

1,117,341,470

-384,093,940

-323,132,424

794,209,046.77

1,713,725,000

1,474,551,896

-1,177,090,876

-1,059,264,279

415,287,617.19

รวม

ต้นทุน

มูลค่าปจั จุบนั ของกระแส
เงินสดจ่าย

มูลค่าปจั จุบนั สุทธิ

(C )t

(EPVC )

(ENPV )

EPV

415,287,617.19 บาท

ECR

1.39 เท่า

ERR
ระยะเวลาคืนทุน

31.97 %
2 ปี 5 เดือน

ทีม่ า : จากการคํานวณ
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ผลการวิ เคราะห์ตามเกณฑ์การตัดสิ นใจ เมื่อโครงการสามารถขายห้ องชุดได้ร้อยละ 100
ภายในระยะเวลา 3 ปี อัตราดอกเบีย้ เงิ นกู้เฉลี่ย ร้อยละ 7.30 อัตราคิ ดลดร้อยละ 5.93
จากการประมาณการงบกํ า ไรขาดทุ น และประมาณการงบกระแสเงิน สดในแต่ ล ะปี
สามารถนํ ามาคํานวณหามูลค่าปจั จุบนั สุทธิทางเศรษฐศาสตร์ (ENPV) อัตราส่วนผลตอบแทนต่อ
ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ (EBCR) อัตราผลตอบแทนภายในโครงการทางเศรษฐศาสตร์ (EIRR) และ
ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ รายละเอียดดังแสดงในตาราง 13
(1) มูลค่าปจั จุบนั สุทธิทางเศรษฐศาสตร์ มีคา่ เท่ากับ 415,287,617.19 บาท
(2) อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ มีคา่ เท่ากับ 1.39 เท่า
(3) อัตราผลตอบแทนภายในโครงการทางเศรษฐศาสตร์ มีคา่ เท่ากับ ร้อยละ 31.97
(4) ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ เท่ากับ 2 ปี 5 เดือน
จากผลการคํานวณ สรุปได้วา่ มูลค่าปจั จุบนั สุทธิทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Net Present Value :
ENPV) เป็ นการหาผลรวมสุทธิของกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายที่เกิดขึน้ ตลอดช่วงอายุ
โครงการ โดยการคิดลดมูลค่าเงินในอนาคตเป็ นมูลค่าปจั จุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดเท่ากับร้อยละ 5.93
ผลการวิเคราะห์โครงการตัง้ แต่ปีท่ี 1 จนถึงปี ท่ี 3 โครงการมีรายรับโดยคิดลดเป็ นมูลค่าปจั จุบนั
เท่ากับ 1,474,551,896 บาท และมีรายจ่ายจาการลงทุนตลอดอายุโครงการโดยคิดลดเป็ นมูลค่า
ปจั จุบนั เท่ากับ 1,059,264,279 บาท เมื่อนํ าผลต่างของกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายมา
คํ า นวณหากระแสเงิน สดสุ ท ธิแ ล้ ว โครงการมีมู ล ค่ า ป จั จุ บ ัน สุ ท ธิท างเศรษฐศาสตร์ เท่ า กับ
415,287,617.19 บาท ซึง่ มีคา่ มากกว่าศูนย์ แสดงว่าโครงการนี้ควรลงทุน
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Benefit-cost ratio : EBCR) มีค่า
เท่ากับ 1.39 เท่า หมายความว่า เมื่อโครงการลงทุนไป 1 บาท จะมีรายรับกลับมา 1.39 บาท นัน่
หมายความว่า ประสิทธิภาพของการลงทุนในโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมบริเวณแนวเส้นทาง
รถไฟฟ้า BTS ตัง้ แต่สถานีพร้อมพงษ์ถงึ สถานีเอกมัย ให้ผลตอบแทนโครงการ 1.39 เท่าของ
รายจ่ายทัง้ หมด โดยเมื่อพิจารณาค่า EBCR ในส่วนของต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการ ค่า
EBCR จะเป็ นค่าทีบ่ อกให้รวู้ ่าต้นทุนของโครงการจะสามารถเพิม่ ขึน้ ได้อกี เท่าไหร่ และผลตอบแทน
จะสามารถลดลงได้อกี เท่าไหร่โดยทีโ่ ครงการยังให้ความคุม้ ค่าในการลงทุน ค่า EBCR เท่ากับ 1.39
เท่า หมายความว่า ต้นทุนโครงการสามารถเพิม่ ขึน้ ได้ไม่เกิน ร้อยละ 39 และผลตอบแทนโครงการ
สามารถลดลงได้ไม่เกินร้อยละ 28 โดยทีโ่ ครงการยังมีความคุม้ ค่าในการลงทุน
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อัตราผลตอบแทนภายในโครงการทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Internal Rate of Return : EIRR)
เท่ากับ ร้อยละ 31.97 เมือ่ นําไปเปรียบเทียบกับอัตราคิดลดทีเ่ หมาะสมของโครงการคือ ร้อยละ 5.93
พบว่า อัตราผลตอบแทนภายในโครงการมีค่ามากกว่าต้นทุนค่าเสียโอกาสของเงินทุน แสดงให้เห็น
ว่าโครงการนี้มคี วามคุม้ ค่าในการลงทุน
ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ เท่ากับ 2 ปี 5 เดือน จากระยะเวลาโครงการทัง้ สิ้น 3 ปี
แสดงให้เห็นว่าโครงการนี้มคี วามน่าสนใจต่อการลงทุน
การวิ เคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) เมื่อโครงการขายห้องชุดได้รอ้ ยละ 100
ภายในระยะเวลา 3 ปี
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว จะใช้วธิ กี ารทดสอบค่าความแปรเปลีย่ น (Switching Value Test) เป็ น
การหาค่าการเปลีย่ นแปลงเป็ นร้อยละ (Percentage change) ของปจั จัยทีเ่ ชื่อว่ามีอทิ ธิพลต่อกําไร
ของโครงการ ซึง่ ทําให้ ENPV มีคา่ เท่ากับศูนย์ โดยแบ่งการวิเคราะห์แยกเป็ น 2 กรณีดงั นี้
กรณีท่ี 1 การทดสอบค่าความแปรเปลีย่ นทางด้านผลตอบแทน (SVTB)
- เมื่อกําหนดให้ ต้นทุนรวมของโครงการคงที่ รายรับรวมของโครงการจะลดลงได้
เท่าไหร่ทจ่ี ะไม่ทาํ ให้โครงการไม่มคี วามคุม้ ค่าในการลงทุน
กรณีท่ี 2 การทดสอบค่าความแปรเปลีย่ นทางด้านต้นทุน (SVTC)
- เมื่อกําหนดให้ รายรับรวมของโครงการคงที่ ต้นทุนของโครงการจะเพิม่ ขึน้ ได้
เท่าไหร่ทไ่ี ม่ทาํ ให้โครงการไม่มคี วามคุม้ ค่าในการลงทุน
ตาราง 14 ผลการวิเคราะห์การทดสอบค่าความแปรเปลีย่ น (Switching Value Test) กรณียอดขาย
ร้อยละ 100 อัตราดอกเบีย้ เงินกู้ ร้อยละ 7.30
กรณีท่ี

รายการ

ร้อยละ

1

การทดสอบค่าความแปรเปลีย่ นทางด้านผลตอบแทน (SVTB)

28.16

2

การทดสอบค่าความแปรเปลีย่ นทางด้านต้นทุน (SVTC)

39.21

ทีม่ า : จากการคํานวณ
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ผลการวิ เคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ เมือ่ อัตราดอกเบีย้ เงินกูร้ อ้ ยละ 7.30 คํานวณโดยใช้
อัตราคิดลดร้อยละ 5.93
1. การทดสอบค่าความแปรเปลีย่ นทางด้านผลตอบแทน (SVTB) ผลการวิเคราะห์ พบว่า
รายรับรวมของโครงการสามารถลดลงได้ไม่เกินร้อยละ 28.16 จึงทําให้ค่า ENPV มีค่าเท่ากับศูนย์
หมายความว่า โครงการอาจขายห้องชุดไม่หมด หรือขายได้ราคาตํ่ากว่าราคาตัง้ ได้ โดยควบคุมให้
รายรับรวมทีล่ ดลงจะต้องไม่เกิน 482,647,490 บาท หมายความว่าโครงการจะต้องมีรายรับจากการ
ขายห้องชุดไม่ต่ํากว่า 1,231,077,510 บาทในขณะทีต่ น้ ทุนของโครงการคงที่ จึงจะทําให้โครงการมี
ความคุม้ ค่าในการลงทุน
2. การทดสอบค่าความแปรเปลีย่ นทางด้านต้นทุน (SVTC) ผลการวิเคราะห์พบว่า ต้นทุน
ของโครงการสามารถเพิม่ ขึน้ ได้ไม่เกินร้อยละ 39.21 จึงทําให้ค่า ENPV มีค่าเท่ากับศูนย์ หมายความว่า
โครงการอาจมีตน้ ทุนสูงขึน้ ได้ โดยควบคุมให้ตน้ ทุนรวมทีเ่ พิม่ ขึน้ จักต้องไม่เกิน 461,481,875 บาท
หมายความว่าต้นทุนโครงการทีเ่ พิม่ สูงขึน้ จะต้องไม่เกิน 1,638,572,751 บาทในขณะทีร่ ายรับรวม
คงที่ จึงจะทําให้โครงการมีความคุม้ ค่าในการลงทุน

68
ผลการวิ เคราะห์กรณี ที่ 2 ผลการวิเคราะห์เมือ่ โครงการสามารถขายห้องชุดได้รอ้ ยละ 70 ของห้อง
ชุดทัง้ หมด ภายในระยะเวลา 3 ปี
ผูว้ จิ ยั กําหนดให้โครงการได้รบั ผลกระทบจากปจั จัยภายนอกทําให้โครงการไม่สามารถ
ขายห้องชุดได้หมดภายในระยะเวลา 3 ปี และกําหนดให้อตั ราดอกเบีย้ เงินกูเ้ พิม่ ขึน้ ร้อยละ 3 เพื่อดู
ว่าโครงการมีความทนต่อความเสีย่ งมากน้อยเพียงใดเมื่อกําหนดให้ผลตอบแทนลดลงพร้อมๆกับ
ต้นทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ ภายใต้ขอ้ ตกลงการวิจยั ทีเ่ ปลีย่ นไป โดยมีเงือ่ นไขดังต่อไปนี้
(1) ระยะเวลาโครงการ 3 ปี
(2) ปริมาณยอดขาย ขายได้ทงั ้ หมดภายในระยะเวลา 3 ปี
(3) อัตราดอกเบีย้ เงินกูเ้ ฉลีย่ ร้อยละ 10.30
(4) อัตราคิดลดทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์โครงการ ร้อยละ 8.03
ผลการวิเ คราะห์จ ะประกอบไปด้ว ย ประมาณการต้ น ทุ น ในการลงทุ น ของโครงการ
ประมาณการผลตอบแทนในการลงทุนของโครงการ ประมาณการงบกําไรขาดทุน ประมาณการงบ
กระแสเงินสด มูลค่าปจั จุบนั สุทธิของโครงการทางเศรษฐศาสตร์ (ENPV) อัตราส่วนผลตอบแทนต่อ
ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ (EBCR) อัตราส่วนผลตอบแทนภายในโครงการทางเศรษฐศาสตร์ (EIRR)
ระยะเวลาคืนทุน
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ตาราง 15 ประมาณการต้นทุนในการลงทุนก่อสร้างในแต่ละปี อัตราดอกเบีย้ เงินกูร้ อ้ ยละ 10.30
หน่วย : บาท
รายละเอียด
ต้นทุนในการลงทุนของโครงการ
ค่าทีด่ นิ
ค่านายหน้า
ค่าปรับหน้าดิน
งานเจาะสํารวจสภาพดิน
รือ้ ถอนสิง่ ก่อสร้างเดิม
ค่าเสาเข็มเจาะ
ค่าก่อสร้างอาคาร
ค่ารัว้ ซุม้ ประตูโครงการ ถนน ทางเท้า
ค่าก่อสร้างสํานักงานขายและห้องตัวอย่าง
ค่าออกแบบและตกแต่งภายใน
ค่าออกแบบภายนอก
ลิฟท์โดยสาร
ค่าวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
ใบอนุญาตก่อสร้าง
รวมค่าใช้จา่ ยการก่อสร้าง
ค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงาน
ค่าบริหารงานก่อสร้าง
ค่าการตลาดและประชาสัมพันธ์
ค่าธรรมเนียมการโอนทีด่ นิ
สํารองเผื่อเหลือเผื่อขาด
รวมค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงาน
ค่าธรรมเนียมเงินกู้
ดอกเบีย้ เงินกู้
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
รวมค่าภาษีและค่าธรรมเนียม
ต้นทุนค่าเสียโอกาส
รวมต้นทุนในการลงทุนของโครงการ

ทีม่ า : จากการคํานวณ

ดอกเบีย้ เงินกูร้ อ้ ยละ 10.30
รวม
161,280,000
1,612,800
840,000
75,600
251,664
15,032,257
413,962,661
1,385,547
2,269,876
13,020,000
420,000
5,955,600
603,480
940,000
617,649,485
45,231,627
6,932,238
47,298,810
32,218,030
4,621,492
136,302,197
19,250,000
109,177,177
39,587,048
83,292,478
251,306,703
27,980,550
1,033,238,936

ปีท1่ี
ปีท2่ี
ปีท3่ี
161,280,000
1,612,800
840,000
75,600
251,664
15,032,257
269,075,730 144,886,931
1,385,547
2,269,876
13,020,000
420,000
- 5,955,600
603,480
940,000
466,806,954 150,842,531
15,077,209 15,077,209 15,077,209
4,505,955
2,426,283
15,766,270 15,766,270 15,766,270
- 32,218,030
3,003,970
1,617,522
38,353,404 34,887,285 63,061,509
19,250,000
33,146,247 57,800,214 18,230,717
- 39,587,048
52,396,247 57,800,214 57,817,765
9,075,000
9,324,563 9,580,988
566,631,604 252,854,592 213,752,739
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ตาราง 16 ประมาณผลตอบแทนในแต่ละปีจากการขายห้องชุดยอดขายร้อยละ 70 ในระยะเวลา 3 ปี
รายละเอียด
เป้าหมายการขาย
จํานวนทีข่ ายได้
เงินจอง/เงินทําสัญญา
เงินดาวน์สว่ นทีเ่ หลือ
งวดที7่
งวดที8่
งวดที9่
งวดที1่ 0
งวดที1่ 1
งวดที1่ 2
งวดที1่ 3
งวดที1่ 4
งวดที1่ 5
งวดที1่ 6
งวดที1่ 7
งวดที1่ 8
งวดที1่ 9
งวดที2่ 0
งวดที2่ 1
งวดที2่ 2
งวดที2่ 3
งวดที2่ 4
งวดที2่ 5
งวดที2่ 6
งวดที2่ 7
งวดที2่ 8
งวดที2่ 9
งวดที3่ 0
งวดที3่ 1
งวดที3่ 2
งวดที3่ 3
งวดที3่ 4
งวดที3่ 5
งวดที3่ 6
รวมเงินดาวน์
เงินโอน
รวมผลตอบแทนในการลงทุนของโครงการ

ทีม่ า : จากการคํานวณ

รวม
1,713,725,000
1,199,607,500
239,921,500
119,960,750

359,882,250
839,725,250
1,199,607,500

ปี ท่ี 1
1,113,921,250
779,744,875
155,948,975
3,998,692
3,998,692
3,998,692
3,998,692
3,998,692
3,998,692
179,941,125
179,941,125

ปี ท่ี 2
299,901,875
209,931,313
41,986,263
3,998,692
3,998,692
3,998,692
3,998,692
3,998,692
3,998,692
3,998,692
3,998,692
3,998,692
3,998,692
3,998,692
3,998,692
89,970,563
89,970,563

หน่วย : บาท
ปี ท่ี 3
299,901,875
209,931,313
41,986,263
3,998,692
3,998,692
3,998,692
3,998,692
3,998,692
3,998,692
3,998,692
3,998,692
3,998,692
3,998,692
3,998,692
3,998,692
89,970,563
839,725,250
929,695,813
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ผลการประเมิ นความเป็ นไปได้ของโครงการลงทุนเมื่อโครงการขายห้องชุดได้ร้อยละ 70
ของห้องชุดทัง้ หมด ภายในระยะเวลา 3 ปี อัตราดอกเบีย้ เงิ นกู้ ร้อยละ 10.30 อัตราคิ ดลด
ร้อยละ 8.03
ประมาณการงบกําไรขาดทุน เมื่อโครงการขายห้องชุดได้รอ้ ยละ 70 ของห้องชุดทัง้ หมด ภายใน
ระยะเวลา 3 ปี อัตราดอกเบีย้ เงินกูเ้ ฉลีย่ 10.30 อัตราคิดลดร้อยละ 8.03
จากการประมาณการต้นทุนในการลงทุนของโครงการทีไ่ ด้แสดงไว้ในตาราง 15 ประมาณ
การผลตอบแทนในการลงทุนของโครงการทีไ่ ด้แสดงไว้ในตาราง 16 สามารถนํามาประมาณการงบ
กําไรขาดทุนเพื่อคํานวณหาภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลและกําไรสุทธิของโครงการ ดังแสดงรายละเอียดใน
ตาราง 17
ประมาณการงบกระแสเงิ นสด
จากการประมาณการต้นทุนในการลงทุนของโครงการทีไ่ ด้แสดงไว้ในตาราง 15 ประมาณ
การผลตอบแทนในการลงทุนของโครงการทีไ่ ด้แสดงไว้ในตาราง 16 สามารถนํามาประมาณการงบ
กระแสเงินสด เพือ่ พิจารณาการหมุนเวียนของเงินลงทุน ดังแสดงรายละเอียดในตาราง 18
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ตาราง 17 ประมาณการงบกําไรขาดทุนของโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมบริเวณแนวเส้นทาง
รถไฟฟ้า BTS ตัง้ แต่สถานีพร้อมพงษ์ถงึ สถานีเอกมัย เมื่อโครงการขายห้องชุดได้รอ้ ยละ 70
ของห้องชุดทัง้ หมดภายในระยะเวลา 3 ปี อัตราดอกเบีย้ เงินกูเ้ ฉลีย่ ร้อยละ 10.30
หน่วย : บาท
รายละเอียด
รายได้
รายรับจากการขาย 1
รวมรายได้
ต้นทุนขาย
ค่าก่อสร้าง 2
ค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงาน 3
รวมค่าใช้จา่ ย
กําไรขัน้ ต้น
ค่าธรรมเนียมเงินกู้ 4
ดอกเบีย้ เงินกู้ 5
กําไรก่อนหักภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
กําไรหลังหักภาษีเงินได้
ต้นทุนค่าเสียโอกาส 6
กําไรสุทธิ

รวม

ดอกเบีย้ เงิ นกู้ร้อยละ 10.30
ปี ที่1
ปี ที่2

ปี ที่3

1,199,607,500
1,199,607,500

179,941,125
179,941,125

89,970,563
89,970,563

929,695,813
929,695,813

617,649,485
175,889,245
793,538,730
406,068,770
19,250,000
109,177,177
277,641,593
83,292,478
194,349,115
27,980,550
166,368,564

466,806,954
38,353,404
505,160,358
-325,219,233
19,250,000
33,146,247
-377,615,475
-377,615,479
9,075,000
-386,690,479

150,842,531
34,887,285
185,729,816
-95,759,254
57,800,214
-153,559,467
-153,559,467
9,324,563
-162,884,030

102,648,556
102,648,556
827,047,256
18,230,717
808,816,539
83,292,478
725,524,061
9,580,988
715,943,073

ทีม่ า : จากการคํานวณ
1

รายรับจากการขาย แสดงในตาราง 16

2

ค่าก่อสร้าง แสดงในตาราง 15

3

ค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงาน แสดงในตาราง 15

4

ค่าธรรมเนียมเงินกู้ แสดงในตาราง 15

5

ดอกเบีย้ เงินกู้ แสดงในตาราง 15

6

ต้นทุนค่าเสียโอกาส แสดงในตาราง 15
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ตาราง 18 ประมาณการงบกระแสเงินสดของโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมบริเวณแนวเส้นทาง
รถไฟฟ้า BTS ตัง้ แต่สถานีพร้อมพงษ์ถงึ สถานีเอกมัย เมือ่ โครงการขายห้องชุดได้รอ้ ยละ 70
ของห้องชุดทัง้ หมดภายในระยะเวลา 3 ปี อัตราดอกเบีย้ เงินกูเ้ ฉลีย่ ร้อยละ 10.30
หน่วย : บาท
รายละเอียด
กระแสเงินสดรับ
รายได้จากการขาย
เงินกู้
ส่วนของเจ้าของ
รวมกระแสเงินสดรับ
กระแสเงินสดจ่าย
ค่าก่อสร้าง
ค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงาน
ค่าธรรมเนียมเงินกู้
ดอกเบีย้ เงินกู้
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล 1
รวมกระแสเงินสดจ่าย
ต้นทุนค่าเสียโอกาส 2
รวมกระแสเงินสดคงเหลือ
ชําระคืนเงินกู้
ขําระคืนส่วนของเจ้าของ
กระแสเงินสดสุทธิ
กระแสเงินสดสะสม

รวม

ดอกเบีย้ เงิ นกู้ร้อยละ 10.3
ปี ที่1
ปี ที่2

ปี ที่3

1,199,607,500
770,000,000
330,000,000
2,299,607,500

179,941,125
540,000,000
330,000,000
1,049,941,125

89,970,563
230,000,000
319,970,563

929,695,813
929,695,813

617,649,485
175,889,245
19,250,000
109,177,177
83,292,478
1,005,258,385
27,980,550
1,266,368,564
770,000,000
330,000,000
166,368,564

466,806,954
38,353,404
19,250,000
33,146,247
557,556,604
9,075,000
479,309,521
483,309,521
483,309,521

150,842,531
34,887,285
57,800,214
243,530,030
9,324,563
67,115,970
384,000,000
-316,884,030
166,425,491

102,648,556
18,230,717
83,292,478
204,171,751
9,580,988
715,943,073
386,000,000
330,000,000
-56,927
166,368,564
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ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล แสดงในตาราง 17

ต้นทุนค่าเสียโอกาส เนื่องจากเป็ นการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ จึงต้องนําต้นทุนค่าเสียโอกาส
คํานวณเป็ นต้นทุนของโครงการด้วย ถึงแม้จะไม่ได้จา่ ยเงินจํานวนนัน้ ออกไปจริงๆ
2
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ตาราง 19 แสดงการคํานวณมูลค่าปจั จุบนั สุทธิ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ ระยะเวลาคืนทุน เมือ่ โครงการขายห้องชุด
ได้รอ้ ยละ 70 ของห้องชุดทัง้ หมดภายในระยะเวลา 3 ปี อัตราดอกเบีย้ เงินกูเ้ ฉลีย่ ร้อยละ 10.30 อัตราคิดลดร้อยละ 8.03
หน่วย : บาท
ระยะเวลา

r = 8.03

ผลตอบแทน

(t )
ปีท่ี 1
ปีท่ี 2
ปีท่ี 3
รวม
ENPV
EBCR
EIRR
ระยะเวลาคืนทุน

(1 + r )t
1.0803
1.1670
1.2608

(B )t
179,741,125
89,970,563
929,607,500
1,199,607,500

มูลค่าปจั จุบนั ของ
กระแสเงินสดรับ
(EPVB )
166,565,884
77,092,421
737,407,833
981,066,138

ต้นทุน
(C )t
-566,631,604
-252,854,592
-213,752,739
-1,033,238,936

มูลค่าปจั จุบนั ของ
กระแสเงินสดจ่าย

มูลค่าปจั จุบนั สุทธิ

(EPVC )
(ENPV )
-524,513,195 -357,947,310.16
-216,661,673 -139,569,252.52
-169,542,491 567,865,341.58
-910,717,359 70,348,778.89
70,348,778.89 บาท
1.08 เท่า
17.01 %
2 ปี 10 เดือน
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ผลการวิ เคราะห์ตามเกณฑ์การตัดสิ นใจ เมื่อโครงการขายห้องชุดได้ร้อยละ 70 ของห้องชุด
ทัง้ หมดภายในระยะเวลา 3 ปี อัตราดอกเบีย้ เงินกูเ้ ฉลีย่ ร้อยละ 10.30 อัตราคิดลดร้อยละ 8.03
จากการประมาณการงบกํ า ไรขาดทุ น และประมาณการงบกระแสเงิน สดในแต่ ล ะปี
สามารถนํามาคํานวณหามูลค่าปจั จุบนั สุทธิทางเศรษฐศาสตร์ (ENPV) อัตราส่วนผลตอบแทนต่อ
ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ (EBCR) อัตราผลตอบแทนภายในโครงการทางเศรษฐศาสตร์ (EIRR) และ
ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ รายละเอียดดังแสดงในตาราง 19
(1) มูลค่าปจั จุบนั สุทธิทางเศรษฐศาสตร์ มีคา่ เท่ากับ 70,348,778,89 บาท
(2) อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ มีคา่ เท่ากับ 1.08 เท่า
(3) อัตราผลตอบแทนภายในโครงการทางเศรษฐศาสตร์ มีคา่ เท่ากับ ร้อยละ 17.01
(4) ระยะเวลาคืนทุน เท่ากับ 2 ปี 10 เดือน
จากผลการคํานวณ สรุปได้ว่า มูลค่าปจั จุบนั สุทธิทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Net Present Value
: ENPV) เป็ นการหาผลรวมสุทธิของกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายทีเ่ กิดขึน้ ตลอดช่วงอายุโครงการ
โดยการคิดลดมูลค่าเงินในอนาคตเป็ นมูลค่าปจั จุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดเท่ากับร้อยละ 8.03 ผลการ
วิเคราะห์โครงการตัง้ แต่ปีท่ี 1 จนถึงปี ท่ี 3 โครงการมีรายรับโดยคิดลดเป็ นมูลค่าปจั จุบนั เท่ากับ
981,066,138 บาท และมีรายจ่ายจาการลงทุนตลอดอายุโครงการโดยคิดลดเป็ นมูลค่าปจั จุบนั เท่ากับ
910,717,359 บาท เมื่อนําผลต่างของกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายมาคํานวณหากระแส
เงินสดสุทธิแล้ว โครงการมีมลู ค่าปจั จุบนั สุทธิทางเศรษฐศาสตร์ เท่ากับ 70,348,778.89 บาท ซึง่ มี
ค่ามากกว่าศูนย์ แสดงว่าโครงการนี้ควรลงทุน
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Benefit-cost ratio : EBCR) มีค่า
เท่ากับ 1.08 เท่า หมายความว่า เมื่อโครงการลงทุนไป 1 บาท จะมีรายรับกลับมา 1.08 บาท นันหมายความว่
่
า
ประสิทธิภาพของการลงทุนในโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมบริเวณแนวเส้นทางรถไฟฟ้า BTS
ตัง้ แต่สถานีพร้อมพงษ์ถงึ สถานีเอกมัย ให้ผลตอบแทนโครงการ 1.08 เท่าของรายจ่ายทัง้ หมด โดย
เมือ่ พิจารณาค่า EBCR ในส่วนของต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการ ค่า EBCR จะเป็ นค่าทีบ่ อก
ให้รวู้ ่าต้นทุนของโครงการจะสามารถเพิม่ ขึน้ ได้อกี เท่าไหร่ และผลตอบแทนจะสามารถลดลงได้อกี
เท่าไหร่โดยที่โครงการยังให้ความคุม้ ค่าในการลงทุน ค่า EBCR เท่ากับ 1.08 เท่า หมายความว่า
ต้นทุนโครงการสามารถเพิม่ ขึน้ ได้ไม่เกิน ร้อยละ 8 และผลตอบแทนโครงการสามารถลดลงได้ไม่
เกินร้อยละ 7 โดยทีโ่ ครงการยังมีความคุม้ ค่าในการลงทุน
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อัตราผลตอบแทนภายในโครงการทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Internal Rate of Return : EIRR)
เท่ากับ ร้อยละ 17.01 เมื่อนํ าไปเปรียบเทียบกับอัตราคิดลดทีเ่ หมาะสมของโครงการคือ ร้อยละ 8.03
พบว่า อัตราผลตอบแทนภายในโครงการมีค่ามากกว่าต้นทุนค่าเสียโอกาสของเงินทุน แสดงให้เห็น
ว่าโครงการนี้มคี วามคุม้ ค่าในการลงทุน
ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ เท่ากับ 2 ปี 10 เดือน จากระยะเวลาโครงการทัง้ สิน้ 3 ปี
แสดงให้เห็นว่าโครงการนี้มคี วามน่าสนใจต่อการลงทุน
การวิ เคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) เมื่อโครงการขายห้องชุดได้รอ้ ยละ 70 ของ
ห้องชุดทัง้ หมด ภายในระยะเวลา 3 ปี
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว จะใช้วธิ กี ารทดสอบค่าความแปรเปลีย่ น (Switching Value Test) เป็ น
การหาค่าการเปลีย่ นแปลงเป็ นร้อยละ (Percentage change) ของปจั จัยทีเ่ ชื่อว่ามีอทิ ธิพลต่อกําไร
ของโครงการ ซึง่ ทําให้ ENPV มีคา่ เท่ากับศูนย์ โดยแบ่งการวิเคราะห์แยกเป็ น 2 กรณีดงั นี้
กรณีท่ี 1 การทดสอบค่าความแปรเปลีย่ นทางด้านผลตอบแทน (SVTB)
- เมื่อกําหนดให้ ต้นทุนรวมของโครงการคงที่ รายรับรวมของโครงการจะลดลงได้
เท่าไหร่ทจ่ี ะไม่ทาํ ให้โครงการไม่มคี วามคุม้ ค่าในการลงทุน
กรณีท่ี 2 การทดสอบค่าความแปรเปลีย่ นทางด้านต้นทุน (SVTC)
- เมื่อ กําหนดให้ รายรับ รวมของโครงการคงที่ ต้นทุ น ของโครงการจะเพิ่ม ขึ้น ได้
เท่าไหร่ทไ่ี ม่ทาํ ให้โครงการไม่มคี วามคุม้ ค่าในการลงทุน
ตาราง 20 ผลการวิเคราะห์การทดสอบค่าความแปรเปลีย่ น (Switching Value Test) กรณียอดขาย
ร้อยละ 70 อัตราดอกเบีย้ เงินกู้ ร้อยละ 10.30
กรณีท่ี

รายการ

ร้อยละ

1

การทดสอบค่าความแปรเปลีย่ นทางด้านผลตอบแทน (SVTB)

7.17

2

การทดสอบค่าความแปรเปลีย่ นทางด้านต้นทุน (SVTC)

7.72
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ผลการวิ เคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ เมือ่ อัตราดอกเบีย้ เงินกูร้ อ้ ยละ 10.30 คํานวณโดย
ใช้อตั ราคิดลดร้อยละ 8.03
1. การทดสอบค่าความแปรเปลีย่ นทางด้านผลตอบแทน (SVTB) ผลการวิเคราะห์พบว่า
ผลตอบแทนรวมของโครงการสามารถลดลงได้ไม่เกินร้อยละ 7.17 จึงทําให้ค่า ENPV มีค่าเท่ากับ
ศูนย์ หมายความว่า โครงการอาจขายห้องชุดไม่หมด หรือขายได้ราคาตํ่ากว่าราคาตัง้ ได้ โดย
ควบคุมให้รายรับรวมทีล่ ดลงจะต้องไม่เกิน 86,019,606 บาท หมายความว่าโครงการจะต้องมีรายรับ
จากการขายห้องชุดไม่ต่ํากว่า 1,113,587,894 บาทในขณะที่ต้นทุนของโครงการคงที่ จึงจะทําให้
โครงการมีความคุม้ ค่าในการลงทุน
2. การทดสอบค่าความแปรเปลีย่ นทางด้านต้นทุน (SVTC) ผลการวิเคราะห์พบว่า ต้นทุน
ในการลงทุนของโครงการสามารถเพิม่ ขึน้ ได้ไม่เกินร้อยละ 7.72 จึงทําให้ค่า ENPV มีค่าเท่ากับศูนย์
หมายความว่า โครงการอาจมีต้นทุนสูงขึ้นได้ โดยควบคุมให้ต้นทุนรวมที่เพิม่ ขึ้นจักต้องไม่เกิน
79,813,014 บาท หมายความว่า ต้นทุนโครงการทีเ่ พิม่ สูงขึน้ จะต้องไม่เกิน 1,113,051,950 บาทในขณะที่
รายรับรวมคงที่ จึงจะทําให้โครงการมีความคุม้ ค่าในการลงทุน
สรุป
จากผลการคํานวณค่าตามเกณฑ์การตัดสินใจลงทุนทัง้ 2 กรณี ที่ได้กล่าวมาข้างต้นนัน้
ตัวชี้วดั ทุกตัวแสดงให้เห็นว่า โครงการลงทุนก่อสร้างคอนโดมิเนียมบริเวณแนวเส้นทางรถไฟฟ้า
BTS ตัง้ แต่สถานีพร้อมพงษ์ถงึ สถานีเอกมัยมีความคุม้ ค่าในการลงทุน ซึง่ ภายใต้สถานการณ์จาํ ลอง
ทีส่ ร้างขึน้ ทัง้ 2 กรณี มีความคุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์ทแ่ี ตกต่างกัน แต่ยงั คงไว้ซง่ึ ผลกําไรจากการ
ประกอบการในระดับที่น่าสนใจ เมื่อเทียบกับระยะเวลาลงทุนที่ค่อนข้างสัน้ โดยผลการวิเคราะห์
ประกอบด้วย การประมาณต้นทุนและผลตอบแทนจากโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมและใช้เกณฑ์
วัดความคุ้มค่าในการลงทุนเพื่อประเมินความเป็ นไปได้ของโครงการ รวมถึงการวิเคราะห์ความ
อ่อนไหวของโครงการ ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเป็ นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของ
โครงการลงทุนก่อสร้างคอนโดมิเนียม ว่ามีความเป็ นไปได้มากน้อยเพียงใดในการลงทุนก่อสร้าง
คอนโดมิเนียมบริเวณแนวเส้นทางรถไฟฟ้า BTS ตัง้ แต่สถานีพร้อมพงษ์ถงึ สถานีเอกมัย เพือ่ ใช้เป็ น
แนวทางประกอบการตัดสินใจลงทุน สําหรับผูป้ ระกอบการที่ต้องการลงทุนในธุรกิจนี้ ทัง้ นี้ เพื่อให้
เห็นถึงภาพรวมของผลการวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์และเพื่อความสะดวกในการศึกษา
เปรียบเทียบผล ผูว้ จิ ยั จึงทําการสรุปผลการศึกษาแสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างผลการศึกษา
ภายใต้ขอ้ ตกลงการวิจยั เบือ้ งต้น กับการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ ดังตาราง 21
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ตาราง 21 สรุปเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์และการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมบริเวณแนว
เส้นทางรถไฟฟ้า BTS ตัง้ แต่ สถานีพร้อมพงษ์ถงึ สถานีเอกมัย
เมื่อโครงการมียอดขายร้อยละ 100 อัตราดอกเบีย้
ร้อยละ 7.30 อัตราคิ ดลด ร้อยละ 5.93
เกณฑ์การประเมิน
ENPV
EBCR
EIRR
ระยะเวลาคืนทุน
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

เกณฑ์การตัดสินใจ
มีคา่ มากกว่า 0
มีคา่ มากกว่า 1
มีคา่ มากกว่าอัตราค่าเสีย
โอกาสของทุน
ระยะเวลาคืนทุนเหมาะสม

ผลการศึกษา
415,287,617.19
1.39

ผลการตัดสินใจ
คุม้ ค่าน่าลงทุน
คุม้ ค่าน่าลงทุน

ผลการศึกษา
70,348,778.89
1.08

ผลการตัดสินใจ
คุม้ ค่าน่าลงทุน
คุม้ ค่าน่าลงทุน

31.97
2 ปี 5 เดือน

คุม้ ค่าน่าลงทุน
คุม้ ค่าน่าลงทุน

17.01
2 ปี 10 เดือน

คุม้ ค่าน่าลงทุน
คุม้ ค่าน่าลงทุน

SVTB

ร้อยละ 28.16

รายรับรวมลดลงได้ไม่เกิน

482,647,490 บาท

SVTc

ร้อยละ 39.21

ต้นทุนรวมเพิม่ ขึน้ ได้ไม่เกิน

เมื่อโครงการมียอดขายร้อยละ 100 อัตราดอกเบีย้
ร้อยละ 7.30 อัตราคิ ดลด ร้อยละ 5.93

461,481,875 บาท

ร้อยละ 7.17
ประกอบการตัดสินใจ

86,019,606 บาท
ร้อยละ 7.72

ประกอบการตัดสินใจ

79,813,014 บาท

ทีม่ า : จากการสรุป
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จากตาราง 21 เมื่อนํ าผลการวิเคราะห์มาสรุปเปรียบเทียบทัง้ 2 กรณี จะเห็นได้ว่า ถึงแม้
ผลการวิเคราะห์ทงั ้ 2 กรณี จะให้ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ แต่เมื่อผูว้ จิ ยั กําหนดให้โครงการ
ได้รบั ผลกระทบจากปจั จัยภายนอกทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ โดยกําหนดให้ตน้ ทุนโครงการเพิม่ ขึน้ พร้อมๆกับ
ผลตอบแทนทีล่ ดลง โดยเมื่อโครงการขายได้เพียงร้อยละ 70 ของปริมาณห้องชุดทัง้ หมด และอัตรา
ดอกเบีย้ เงินกูร้ อ้ ยละ 10.30 อัตราคิดลดร้อยละ 8.03 ถึงแม้ตวั ชีว้ ดั ทุกตัวจะแสดงให้เห็นว่าโครงการ
ยังมีความคุม้ ค่าในการลงทุน แต่เมื่อพิจารณาจากค่า EBCR ซึง่ มีค่า เท่ากับ 1.08 ซึง่ มีค่าเข้าใกล้ 1
มาก แสดงให้เห็นว่าโครงการค่อนข้างมีความอ่อนไหว เนื่องจากการทีโ่ ครงการไม่สามารถขายห้อง
ชุดได้หมดภายในระยะเวลาโครงการทีต่ งั ้ ไว้ เป็ นผลกระทบจากปจั จัยภายนอกโครงการทีค่ วบคุมได้
ยาก หากผูป้ ระกอบการต้องขายห้องชุดให้ได้หมด ก็จะต้องขยายระยะเวลาในการขายออกไป ซึง่ ก็
จะทําให้เกิดภาระต้นทุนอื่นๆเพิม่ ขึน้ เช่น ค่าโฆษณาหรือค่าการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้โครงการเป็ น
ที่สนใจของกลุ่มลุกค้าเป้าหมาย และดึงดูดลูกค้ามาซื้อห้องชุด หากผู้ประกอบการบริการจัดการ
ต้นทุนได้ไม่ดี ก็จะทําให้โครงการไม่มคี วามคุม้ ค่าในการลงทุนได้

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ความมุ่งหมายของการวิจยั
การวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดความมุง่ หมายไว้ดงั นี้
1. เพื่อประมาณการต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของการลงทุ นของ
โครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมบริเวณแนวเส้นทางรถไฟฟ้า BTS ตัง้ แต่สถานีพร้อมพงษ์ถงึ สถานี
เอกมัย
2. เพือ่ ศึกษาความเป็ นไปได้ในทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียม
บริเวณแนวเส้นทางรถไฟฟ้า BTS ตัง้ แต่สถานีพร้อมพงษ์ถงึ สถานีเอกมัย
3. การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการเพื่อประเมินว่าโครงการมีความสามารถ
รับความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้มากน้อยเพียงใด

วิธีการดําเนินการวิจยั
การศึกษาความเป็ นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมบริเวณ
แนวเส้นทางรถไฟฟ้า BTS ตัง้ แต่สถานีพร้อมพงษ์ถงึ สถานีเอกมัยผูศ้ กึ ษาใช้ขอ้ มูลและแหล่งข้อมูล
ดังนี้
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการรวบรวมข้อมูลจากการสํารวจฝา่ ยขาย
และฝา่ ยบริหารของโครงการและข้อมูลจากการใช้แบบสัมภาษณ์ สัมภาษณ์ผปู้ ระกอบการทีล่ งทุนใน
โครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมบริเวณเส้นทางรถไฟฟ้าตัง้ แต่สถานีพร้อมพงษ์ถงึ สถานีเอกมัยโดย
สอบถามข้อมูลดังต่อไปนี้
ข้อมูลลักษณะโครงการ
- ขนาดพืน้ ทีข่ องโครงการ
- พืน้ ทีข่ าย / พืน้ ทีส่ ว่ นกลาง
- จํานวนอาคาร / จํานวนชัน้
- จํานวนห้องชุด / แบบห้องชุด / ขนาดห้อง
ข้อมูลรายรับโครงการ
- ราคาขาย / การตัง้ ราคาขายของแต่ละชัน้
- เงือ่ นไขการชําระเงิน / จํานวนเงินจอง-ดาวน์
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ข้อมูลรายจ่ายโครงการ
- ค่าใช้จา่ ยในการก่อสร้าง
- ค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงาน
- ค่าใช้จา่ ยทางด้านภาษี / ค่าธรรมเนียมต่างๆ
ข้อมูลเกีย่ วกับการลงทุนของโครงการ
- มูลค่าการลงทุน / สัดส่วนการลงทุน
- เงือ่ นไขการก่อสร้าง / เงือ่ นไขการชําระเงิน
- ระยะเวลาดําเนินโครงการ
โดยข้อ มูล ที่ไ ด้ร บั นัน้ สามารถนํ า มาใช้ป ระมาณการต้น ทุ น และค่ า ใช้จ่า ยเพื่อ ใช้ใ นการ
คํานวณผลตอบแทนในการลงทุน
2. ข้อมูลทุตยิ ภูมิ (Secondary data) โดยรวบรวมข้อมูลจาก หนังสือ วารสาร บทความ
รายงานการวิจยั วิทยานิพนธ์ ตลอดจนข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต สิง่ พิมพ์ และเอกสารทางวิชาการ
ต่างๆทีเ่ กีย่ วข้อง ทีห่ น่ วยงานภาครัฐและเอกชนได้ตพี มิ พ์เผยแพร่ เช่น ศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริมทรัพย์
กองควบคุมอาคาร สํานักการโยธา กรุงเทพมหานคร สมาคมอาคารชุดไทย สมาคมนักประเมิน
ราคาอิสระไทย สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และสํานักสถิติ เป็ นต้น
รวมถึงรายงานการศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการลงทุนก่อสร้างคอนโดมิเนียมในโครงการที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกับโครงการทีท่ าํ การศึกษาในครัง้ นี้

การวิเคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และข้อมูลสารสนเทศจากแหล่งต่างๆ
เพื่อประมาณการต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมบริเวณแนวเส้นทาง
รถไฟฟ้า BTS ตัง้ แต่สถานีพร้อมพงษ์ถงึ สถานีเอกมัย แล้วนํามาจัดทําประมาณการงบกําไรขาดทุน
จากนัน้ นํ าสรุปรายรับและค่าใช้จ่ายรวมมาจัดกระทําให้อยู่ในรูปของประมาณการงบกระแสเงินสด
สําหรับใช้ในการวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ โดยใช้เกณฑ์การตัดสินใจลงทุน ได้แก่
ระยะเวลาคืนทุน มูลค่าปจั จุบนั สุทธิทางเศรษฐศาสตร์ (ENPV) อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุนทาง
เศรษฐศาสตร์ (EBCR) และอัตราผลตอบแทนภายในทางเศรษฐศาสตร์ (EIRR) เป็ นตัวชีว้ ดั ว่าควร
ลงทุนหรือไม่ โดยแบ่งการวิเคราะห์เป็ น 2 กรณี คือ กรณีท่ี 1 ศึกษาผลการลงทุนเมื่อโครงการ
สามารถขายห้องชุดได้รอ้ ยละ 100 ภายในระยะเวลา 3 ปี อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ย ร้อยละ 7.30
กรณีท่ี 2 ศึกษาผลการลงทุนเมื่อโครงการไม่สามารถขายห้องชุดได้หมด ภายในระยะเวลา 3 ปี
กรณีอตั ราดอกเบีย้ เงินกูเ้ ฉลีย่ ร้อยละ 10.30 และการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ โดยการ
ใช้วธิ กี ารทดสอบค่าความแปรเปลีย่ น (Switching Value Test) โดยแบ่งการวิเคราะห์แยกเป็ น 2
กรณีดงั นี้
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กรณีท่ี 1 การทดสอบค่าความแปรเปลีย่ นทางด้านผลตอบแทน (SVTB)
- เมื่อกําหนดให้ ต้นทุนรวมของโครงการคงที่ รายรับรวมของโครงการจะลดลงได้
เท่าไหร่ทจ่ี ะไม่ทาํ ให้โครงการไม่มคี วามคุม้ ค่าในการลงทุน
กรณีท่ี 2 การทดสอบค่าความแปรเปลีย่ นทางด้านต้นทุน (SVTC)
- เมื่อกําหนดให้ รายรับรวมของโครงการคงที่ ต้นทุนของโครงการจะเพิม่ ขึน้ ได้
เท่าไหร่ทไ่ี ม่ทาํ ให้โครงการไม่มคี วามคุม้ ค่าในการลงทุน

สรุปผลการวิจยั
ผูว้ จิ ยั นําผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ มาสรุปผลการวิจยั ดังนี้
กรณีท่ี 1 ผลการวิเคราะห์เมื่อโครงการสามารถขายห้องชุดได้รอ้ ยละ 100 ภายใน
ระยะเวลา 3 ปี
(1) ระยะเวลาโครงการ 3 ปี
(2) ปริมาณยอดขาย ขายได้ทงั ้ หมดภายในระยะเวลา 3 ปี
(3) อัตราดอกเบีย้ เงินกูเ้ ฉลีย่ ร้อยละ 7.30
(4) อัตราคิดลดทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์โครงการ ร้อยละ 5.93
จากการศึกษา พบว่า ทีอ่ ตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 7.30 อัตราคิดลดทีใ่ ช้ในการคํานวณร้อย
ละ 5.93 มีมลู ค่าปจั จุบนั สุทธิทางเศรษฐศาสตร์ (ENPV) เป็ นบวก เท่ากับ 415,287,617.19 บาท
คิดเป็ นอัตราผลตอบแทนต่อต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ (EBCR) มีค่าเท่ากับ 1.39 เท่า อัตราส่วน
ผลตอบแทนภายในโครงการทางเศรษฐศาสตร์ (EIRR) มีค่าเท่ากับ ร้อยละ 31.97 แสดงให้เห็นถึง
โครงการนี้มคี วามคุม้ ค่าในการลงทุน โดยโครงการนี้มรี ะยะเวลาคืนทุนของโครงการ เท่ากับ 2 ปี 5 เดือน
จากระยะเวลาโครงการทัง้ สิน้ 3 ปี
เมื่อวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการที่ไม่ทําให้โครงการประสบปญั หาขาดทุน เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจพบว่า
- ผลตอบแทนรวม (SVTB) สามารถลดลงได้รอ้ ยละ 28.16 หรือไม่เกิน 482,647,490 บาท
หมายความว่า โครงการจะต้องมีรายรับจากการขายห้องชุดไม่ต่ํากว่า เท่ากับ 1,231,077,510 บาท
ในขณะทีต่ น้ ทุนของโครงการคงที่ จึงจะทําให้โครงการมีความคุม้ ค่าในการลงทุน
- ต้นทุนรวม (SVTC) สามารถเพิม่ ขึน้ ได้รอ้ ยละ 39.21 หรือไม่เกิน 461,572,751 บาท
หมายความว่าต้นทุนโครงการทีเ่ พิม่ สูงขึน้ จะต้องไม่เกิน 1,638,572,751 บาทในขณะทีร่ ายรับรวม
คงที่ จึงจะทําให้โครงการมีความคุม้ ค่าในการลงทุน
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กรณีท่ี 2 ผลการวิเคราะห์เมือ่ โครงการไม่สามารถขายห้องชุดหมดภายในระยะเวลา
3 ปี ภายใต้ขอ้ ตกลงงานวิจยั
(1)
(2)
(3)
(4)

ระยะเวลาโครงการ 3 ปี
ปริมาณยอดขาย ขายได้เพียง ร้อยละ 70 ของปริมาณห้องชุดทัง้ โครงการ
อัตราดอกเบีย้ เงินกูเ้ ฉลีย่ ร้อยละ ร้อยละ 10.30
อัตราคิดลดทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์โครงการ และร้อยละ 8.03

จากการศึกษา พบว่า ทีอ่ ตั ราดอกเบีย้ ร้อยละ 10.30 อัตราคิดลดทีใ่ ช้ในการคํานวณร้อยละ
8.03 มีมลู ค่าปจั จุบนั สุทธิทางเศรษฐศาสตร์ (ENPV) เป็ นบวก เท่ากับ 70,348,778.89 บาท คิดเป็ น
อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ (EBCR) มีคา่ เท่ากับ 1.08 เท่า อัตราส่วนผลตอบแทน
ภายในโครงการทางเศรษฐศาสตร์ (EIRR) มีค่าเท่ากับ ร้อยละ 17.01 แสดงให้เห็นถึงโครงการนี้มี
ความคุม้ ค่าในการลงทุน โดยโครงการนี้มรี ะยะเวลาคืนทุนของโครงการเท่ากับ 2 ปี 10 เดือน จาก
ระยะเวลาโครงการทัง้ สิน้ 3 ปี
เมื่อวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการที่ไม่ทําให้โครงการประสบปญั หาขาดทุน เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจพบว่า
- ผลตอบแทนรวม (SVTB ) สามารถลดลงได้รอ้ ยละ 7.12 หรือไม่เกิน 86,019,606 บาท
หมายความว่า โครงการจะต้องมีรายรับจากการขายห้องชุดไม่ต่ํากว่า เท่ากับ 1,113,587,894 บาท ในขณะที่
ต้นทุนของโครงการคงที่ จึงจะทําให้โครงการมีความคุม้ ค่าในการลงทุน
- ต้นทุนรวม (SVTC) สามารถเพิม่ ขึน้ ได้รอ้ ยละ 7.72 หรือไม่เกิน 79,813,014 บาท
ในขณะที่รายรับรวมคงที่ หมายความว่า หมายความว่า ต้นทุนโครงการทีเ่ พิม่ สูงขึน้ จะต้องไม่เกิน
1,113,051,950 บาท ในขณะทีร่ ายรับรวมคงที่ จึงจะทําให้โครงการมีความคุม้ ค่าในการลงทุน
จากผลการวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์และเปรียบเทียบผลการศึกษา ทัง้ 2 กรณี
ของโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมบริเวณแนวเส้นทางรถไฟฟ้า BTS ตัง้ แต่สถานีพร้อมพงษ์ถงึ
สถานีเอกมัย และผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ ผลการศึกษา พบว่า โครงการมีความ
คุ้มค่าในการลงทุน และหากผู้ประกอบการที่ต้องการลงทุนก่อสร้างคอนโดมิเนียมในบริเวณที่
ผูว้ จิ ยั ได้ทําการศึกษานัน้ สามารถควบคุมและบริหารจัดการต้นทุนในการก่อสร้างได้ไม่สูงเกินกว่า
ผลการวิเคราะห์ทผ่ี วู้ จิ ยั ได้นําเสนอ และควบคุมผลตอบแทนให้ลดลงไม่เกินผลการวิเคราะห์ทผ่ี วู้ จิ ยั
นํ าเสนอ ผู้ประกอบการที่ต้องการลงทุนในธุรกิจนี้ จึงจะสามารถรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคตได้
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อภิปรายผล
ผูว้ จิ ยั ได้นําผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ นํามาอภิปรายผลการวิจยั ได้ ดังนี้
ในการศึก ษาความเป็ น ไปได้ข องโครงการก่ อสร้างคอนโดมิเ นี ย มบริเ วณแนวเส้น ทาง
รถไฟฟ้า BTS ตัง้ แต่สถานีพร้อมพงษ์ถงึ สถานีเอกมัย โดยการประมาณการต้นทุนและผลตอบแทน
ซึ่งได้จากการสัมภาษณ์เจ้าของกิจการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ท่เี กี่ยวข้องของโครงการ โดยนํ า
ข้อมูลมาปรับมูลค่าจากราคาตลาดเป็ นราคาเงา และนํ าข้อมูลทีไ่ ด้มาจัดทําประมาณการงบกําไร
ขาดทุน ประมาณการงบกระแสเงินสด โดยใช้หลักเกณฑ์ทางการเงินเป็ นตัวชีว้ ดั ความคุม้ ค่าใน
การลงทุน คือ มูลค่าปจั จุบนั สุทธิทางเศรษฐศาสตร์ (ENPV) อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุนทาง
เศรษฐศาสตร์ (EBCR) อัตราผลตอบแทนภายในโครงการทางเศรษฐศาสตร์ (EIRR) จะเห็นได้ว่า
ตัวชี้วดั ทุกตัวแสดงให้เห็นว่าโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมบริเวณแนวเส้นทางรถไฟฟ้า BTS
ตัง้ แต่สถานีพร้อมพงษ์ถงึ สถานีเอกมัยสมควรลงทุน เพราะมีความคุม้ ค่าในการลงทุน ซึง่ สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของฟู ร อยดา มีสุว รรณ (2540) ในการศึก ษาเรื่อง “การศึก ษาความเป็ น ไปได้ข อง
โครงการอาคารชุดสําหรับผูม้ รี ายได้สงู ” งานวิจยั ของฆนัทนันท์ ทวีวฒ
ั น์ (2550) “การศึกษาความ
เป็ นไปได้ในการลงทุนสร้างที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดบริเวณใกล้เคียงสถานีรถไฟฟ้ามหานคร”
งานวิจยั ของจิณณพัทธ์ เลียงสิรไิ พบูลย์ (2553) ในการศึกษาเรื่อง “การศึกษาความเป็ นไปได้ของ
โครงการลงทุนในธุรกิจที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดในเขตพืน้ ที่บางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร”
ทีม่ ผี ลการวิจยั ว่า มูลค่าปจั จุบนั สุทธิเป็ นบวก อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุนมีค่ามากกว่า 1 และอัตรา
ผลตอบแทนภายในโครงการมีคา่ มากกว่าอัตราคิดลดของโครงการ แสดงว่าการลงทุนในโครงการนัน้
มีความคุม้ ค่าทางการเงินเกิดขึน้
ในการจําลองสถานการณ์ในกรณีต่างๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ พบว่า ในกรณีทค่ี ่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานเพิม่ ขึน้ พร้อมๆ กับผลตอบแทนลดลง พบว่าโครงการยังมีความเป็ นไปได้ในการลงทุน
แสดงว่าค่าใช้จา่ ยเพิม่ ขึน้ ไม่ได้สง่ ผลกระทบต่อโครงการมากนัก ในขณะเดียวกัน กรณีทผ่ี ลตอบแทน
ของโครงการลดลงก็ไม่ได้ทาํ ให้โครงการประสบกับปญั หาขาดทุนแต่อย่างใด เนื่องจากการลงทุนใน
คอนโดมิเนียมมีระยะเวลาโครงการทีส่ นั ้ ถึงแม้โครงการจะใช้เงินลงทุนสูง แต่กม็ มี ูลค่ารายรับทีส่ ูง
มากด้วยเช่นกันกอปรกับทําเลทีต่ งั ้ ทีผ่ วู้ จิ ยั เลือกศึกษาอยู่ในแหล่งศูนย์กลางธุรกิจและการคมนาคม
โดยฐานลูกค้าจะเน้ นลูกค้าผูม้ รี ายได้ระดับสูงทําให้ราคาขายที่ตงั ้ ไว้ค่อนข้างสูง ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของเกียรติ จูสกุลวิจติ ร (2549) ในการศึกษาเรื่อง “การวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ในการ
ลงทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสูงใจกลางเมือง : กรณีศกึ ษาโครงการ เดอะมาสเตอร์
สาทรเอ็กเซ็กคิวทีฟ” ซึ่งใช้อตั ราคิดลดที่ใกล้เคียงกันและระยะเวลาโครงการใกล้เคียงกัน โดยให้
มูล ค่าปจั จุ บ นั สุท ธิเ ป็ น บวก อัต ราผลตอบแทนต่ อต้นทุนมีค่ามากกว่า 1 และอัตราผลตอบแทน
ภายในโครงการมีค่ามากกว่าอัตราคิดลดของโครงการ แสดงว่าการลงทุนในโครงการนัน้ มีความ
คุม้ ค่าทางการเงินเกิดขึน้
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ในการประเมินความเป็ นไปได้ทางการเงินของโครงการใดๆ ไม่ควรสรุปการตัดสินใจจาก
ผลการวิเคราะห์ทางการเงินเพียงค่าจาก ระยะเวลาคืนทุน มูลค่าปจั จุบนั สุทธิทางเศรษฐศาสตร์
(ENPV) อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ (EBCR) และอัตราผลตอบแทนภาย
ในทางเศรษฐศาสตร์ (EIRR) ว่าโครงการใดมีค่าเหล่านี้สูงเท่านัน้ แต่ควรพิจารณาประกอบกับ
จํานวนเงินลงทุนและระยะเวลาของโครงการด้วย ถึงแม้โครงการทีผ่ วู้ จิ ยั ทําการศึกษาจะใช้เงินลงทุน
สูง แต่ ก็มีมูล ค่ า รายรับ ที่สูง มากด้ว ยเช่น กัน กอปรกับ ทํา เลที่ต ัง้ ที่ผู้วิจ ัย เลือ กศึก ษาอยู่ใ นแหล่ ง
ศูนย์กลางธุรกิจและการคมนาคม โดยฐานลูกค้าจะเน้นลูกค้าผูม้ รี ายได้ระดับสูงทําให้ราคาขายทีต่ งั ้
ไว้ค่อนข้างสูง ซึ่งโครงการคอนโดมิเ นียมที่นํามาเป็ นกรณีศึกษานี้มรี ะยะเวลาการดําเนินงานที่
ค่อนข้างสัน้ มาก เมื่อเทียบกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นๆ จึงควรพิจารณาด้านความ
อ่อนไหวของการลงทุนด้วย ผูว้ จิ ยั จึงนํ าการทดสอบค่าความแปรเปลี่ยนมาประยุกต์ใช้ (Switching
Value Test) ซึง่ จะสะท้อนให้เห็นถึงจุดคุม้ ทุนในการลงทุน นํามาซึง่ การบริหารอย่างเป็ นระบบ ส่งผล
ให้ผปู้ ระกอบการสามารถกําหนดภาพรวมในการดําเนินโครงการได้ เป็ นกรอบในการควบคุมราคา
ขาย และต้นทุน ด้านค่าใช้จา่ ยอื่นๆ อันสามารถเปลีย่ นแปลงได้สบื เนื่องมาจากปจั จัยภายนอก ไม่ว่า
จะเป็ น ทางเศรษฐกิจ หรือ สัง คม ผู้ป ระกอบการต้อ งมีก ารบริห ารจัด การอย่า งไรจึง จะไม่ทํา ให้
โครงการขาดทุน ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั การวิเคราะห์ความอ่อนไหว และมาตรการรองรับความเสีย่ งทีอ่ าจ
เกิดขึน้ ได้
อย่างไรก็ตาม การศึกษาครัง้ นี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขทีว่ ่า โครงการจะไม่ได้รบั ผลกระทบจาก
การเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้อม ทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ อันจะส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการ ความสามารถในการชําระหนี้ของผูซ้ ้อื อันจะส่งผลต่อการ
พิจารณาปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ ดังนัน้ ผูล้ งทุนควรมีการพิจารณาเงือ่ นไขต่างๆ ดังกล่าว
ก่อนการตัดสินใจลงทุน เพือ่ ให้การตัดสินใจเป็ นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมทีส่ ดุ

ข้อเสนอแนะจากการวิจยั ครังนี
้ ้
จากผลการศึกษา ทําให้ทราบได้ว่าโครงการมีความเป็ นไปได้ในการลงทุน แต่อย่างไรก็
ตามก่อนการตัดสินใจลงทุนในโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียม มีขอ้ เสนอแนะและข้อควรระวัง
สําหรับสําหรับผูป้ ระกอบการดังนี้
1. จากผลการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการลงทุนก่อสร้างคอนโดมิเนียมในแต่ละพืน้ ทีม่ มี ูลค่า
ต้นทุนทีแ่ ตกต่างกันเนื่องจากราคาทีด่ นิ ในแต่ละทําเลทีต่ งั ้ ดังนัน้ หากผูป้ ระกอบการสนใจทีล่ งทุนใน
โครงการลักษณะดังกล่าวควรพิจารณาถึงต้นทุนในการลงทุนทีอ่ าจมีมูลค่าต้นทุนทีแ่ ตกต่างกันควร
ศึกษาและเปรียบเทียบมูลค่าในการก่อสร้างเพื่อความชัดเจนในการประมาณการต้นทุนในการลงทุน
เพือ่ ประกอบการตัดสินใจ
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2. จากผลการศึกษา พบว่า ถึงแม้โครงการจะให้ผลตอบแทนทีค่ ่อนข้างสูง แต่ตน้ ทุนของ
โครงการก็ค่ อ นข้า งสูง ด้ว ยเช่น กัน ซึ่ง จะเห็น ได้จ าก มูล ค่า ป จั จุ บ ัน สุ ท ธิท างเศรษฐศาสตร์ข อง
โครงการมีค่าค่อนข้างสูง แต่เมื่อวิเคราะห์อตั ราผลตอบแทนต่อต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ มีสดั ส่วนที่
ค่อนข้างตํ่า เมื่อเทียบกับมูลค่าปจั จุบนั สุทธิทไ่ี ด้รบั ทําให้เห็นว่าหากโครงการได้รบั ผลกระทบจาก
ปจั จัยภายนอกทีท่ าํ ให้ตน้ ทุนของโครงการเพิม่ สูงขึน้ หรือทําให้ผลตอบแทนลดลงจากทีค่ าดการณ์ไว้
ก็อาจจะทําให้โครงการไม่มคี วามคุม้ ค่าในการลงทุนได้
3. ควรเพิม่ สัดส่วนการลงทุนให้มากขึน้ และลดการพึง่ พาเงินกูย้ มื ให้น้อยลง เพราะจะทํา
ให้โครงการสามารถลดภาระค่าใช้จา่ ยด้านดอกเบีย้ ลงได้ เนื่องจากในการศึกษาครัง้ นี้ใช้สดั ส่วนเงินกู้
ร้อยละ 70 ซึง่ เป็ นอัตราส่วนสูงทีส่ ุดธนาคารพาณิชย์สามารถปล่อยกูไ้ ด้ หากในอนาคตเมื่อโครงการ
ต้องเผชิญกับภาวะอัตราดอกเบีย้ ทีส่ งู ขึน้ หากโครงการมีภาระเงินกูย้ มื สูง จะทําให้เกิดปญั หาสภาพ
คล่องด้านการเงินในระหว่างดําเนินโครงการได้
4. ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผูป้ ระกอบการควรตรวจสอบการเพิม่ ขึน้ ของต้นทุนค่าก่อสร้าง
ว่าเพิม่ ขึ้นเกินกว่าผลการวิเคราะห์หรือไม่ จากวันที่ทําการประมาณราคาในงานวิจยั นี้ (มีนาคม
2554) หากเพิม่ ขึน้ เกินกว่าผลการวิเคราะห์ ย่อมทําให้โครงการไม่มคี วามคุม้ ค่าสําหรับการลงทุน
5. ผู้ป ระกอบการควรควบคุ ม ระยะเวลาก่ อ สร้า งให้เ ป็ น ไปตามกํ า หนดการ เพราะ
ระยะเวลาการก่อสร้างโครงการทีล่ ่าช้าออกไป จะทําให้ระยะเวลาการดําเนินโครงการและประมาณ
การกระแสเงินสดของโครงการเปลี่ยนไป และยังทําให้เกิดต้นทุนการบริหารจัดการต่างๆ เพิม่ ตาม
ด้วย ผลกระทบดังกล่าวจักส่งผลให้ผลกําไรสุทธิทไ่ี ด้รบั จากโครงการลดน้อยลงไป หรืออาจไม่คุม้ ค่า
กับการลงทุนได้

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยั ครังต่
้ อไป
1. เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจอยูใ่ นช่วงหดตัว และอัตราดอกเบีย้ เงินกูอ้ ยูใ่ นระดับตํ่า ส่งผล
ให้อตั ราคิดลดทีน่ ํามาใช้คํานวณอยู่ในระดับตํ่าเช่นกัน ซึง่ หากต่อไปอัตราดอกเบีย้ มีการปรับตัว
สูงขึน้ ก็จะทําให้ความเป็ นไปได้ทางการเงินของโครงการมีค่าลดลง ผลการวิเคราะห์ขน้ึ อยูก่ บั อัตรา
ดอกเบีย้ เงินกู้ และการประมาณอัตราคิดลดทีน่ ํามาใช้เป็ นหลัก ซึง่ อาจแตกต่างไปตามแต่ละช่วงทีท่ าํ
การวิจยั แล้วแต่สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ณ ขณะนัน้ หากผูป้ ระกอบการต้องการเปรียบเทียบ
การลงทุนหลายประเภท หรือหลายโครงการในช่วงเวลาเดียวกัน ควรใช้อตั ราดอกเบีย้ เงินกูแ้ ละ
อัตราคิดลดทีอ่ ตั ราเดียวกัน จึงจะสามารถนํามาวิเคราะห์เปรียบเทียบได้
2. ในการใช้ตวั สัมประสิทธิ ์ปรับค่าเพื่อปรับค่าต้นทุนจากราคาตลาดเป็ นราคาเงานัน้ ควร
ใช้ตวั สัมประสิทธิ ์ปรับค่าทีค่ าํ นวณ ณ ปีปจั จุบนั เพือ่ ผลการวิเคราะห์ทน่ี ่าเชื่อถือมากยิง่ ขึน้
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แบบสัมภาษณ์โครงการอาคารชุด
แบบสัมภาษณ์น้ี จัดทําขึน้ เพือ่ การศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียม
บริเวณแนวเส้นทางรถไฟฟ้า BTS ตัง้ แต่สถานีพร้อมพงษ์ถงึ สถานีเอกมัย โดยมีเนื้อหาเกีย่ วกับ
รายละเอียดของโครงการ ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 : ข้อมูลลักษณะโครงการ
ตอนที่ 2 : ข้อมูลรายรับโครงการ
ตอนที่ 3 : ข้อมูลต้นทุนพัฒนาทีด่ นิ
ตอนที่ 4 : ข้อมูลต้นทุนในการบริหารโครงการ
ตอนที่ 5 : ข้อมูลเกีย่ วกับการลงทุนโครงการ
ตอนที่ 6 : ข้อมูลด้านภาษี

ตอนที่ 1 : ข้อมูลลักษณะโครงการ
ขนาดพืน้ ทีข่ องโครงการรวม …………………………..………………………………...
แบ่งเป็ นพืน้ ทีส่ ว่ นกลาง......………..…………..……………………………..…………....
พืน้ ทีข่ าย..............………………………………………….……………………...............
ก่อสร้างอาคารชุดในพืน้ ทีข่ ายจํานวน ......... อาคาร จํานวน .......... ชัน้
คิดเป็ นพืน้ ทีใ่ ช้สอยทัง้ หมด........................................................ตารางเมตร
รายละเอียดแบบห้อง
ชัน้

รวม

ประเภท

ขนาดห้อง

จํานวนหน่วย

แบบบ้าน

(ตรม.)

(ยูนิต)
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ตอนที่ 2 : ข้อมูลรายรับโครงการ
ราคาขายเฉลีย่ .......................................บาท ต่อห้อง หรือ ..............................บาท ต่อ
ตารางเมตร
ชัน้

ประเภท

ราคาต่อห้อง

แบบบ้าน

ขนาดห้อง

จํานวนหน่วย

(ตรม.)

(ยูนิต)

รวม

เงื่อนไขการชําระ …………………………………………………..……………………………...…
………………………………………..…………………………………………………………..….….
…..………….………………………………………………………..…………………………...………
……..…………………………………………………………………………………………

ตอนที่ 3 : ข้อมูลต้นทุนพัฒนาที่ดิน
(1) ค่าทีด่ นิ
- ทีด่ นิ .......................... ตารางวา ราคา...............................บาท/ตารางวา
- จํานวนเงิน.................................... บาท
(2) ค่าพัฒนาทีด่ นิ
- ทีด่ นิ .......................... ตารางวา ราคา...............................บาท/ตารางวา
- จํานวนเงิน.................................... บาท
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(3) ค่าก่อสร้าง
รายการ

พืน้ ที่

ราคา

จํานวนเงิน

(ตารางวา)

(บาท/ตารางวา)

(บาท)

ค่าก่อสร้างถนนภายในโครงการและ
ท่อระบายนํ้า
ค่าก่อสร้างสํานักงานขาย,
คลับเฮ้าส์ และสระว่ายนํ้า
ค่าก่อสร้างรัว้ ล้อมรอบโครงการ
ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค
โครงการ
ค่าก่อสร้างคอนโดแบบต่างๆ
รวม
(4) ค่าใบอนุ ญาตแบ่งแยกโฉนด
- ใบอนุ ญาต...................... ค่าแบ่งแยกโฉนด ........................... อื่นๆ…………
……………..……….

ตอนที่ 4 : ข้อมูลต้นทุนในการบริหารโครงการ
ค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงาน
- ค่าการตลาด, ส่วนส่งเสริมการขาย………………………..….…………………
- ค่าใช้จา่ ยสํานักงานขาย………………………………..…….…………………..
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ตอนที่ 5 : ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนโครงการ
(1) ในการลงทุนครัง้ นี้ มีมูลค่าการลงทุนเป็ นจํานวน .......................................บาท
แบ่งเป็ น
ส่วนของเจ้าของ ……………………………………………………………………...........
สินเชื่อ..........……………………………………………………………….…...................
โดยมีเงือ่ นไขในการกู้ คือ
.....…………………………………………………………..………........……………………
…………………………………….………..………………………………………...…..…….
…..………………………………..………………………………………………….
อัตราดอกเบีย้ เงินกู.้ ............................... ค่าธรรมเนียม................................................
ระยะเวลาโครงการ ....…………………………………………..………………………….

ตอนที่ 6 : ข้อมูลด้านภาษี
ค่าใช้จา่ ยทางด้านภาษี / ค่าธรรมเนียม
- ค่าธรรมเนียมการโอนซือ้ ขายทีด่ นิ .................................................................
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ……………………..ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล……………….…..
- อื่นๆ……………………………………………………………….………………

รายละเอียดเพิ่มเติม
.....…………………………………………………………..………........……………………
…………………………………….………..………………………………………...…..…….…..……
…………………………..………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….............................................................................................

ประวัติย่อผูท้ าํ สารนิพนธ์
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ประวัติย่อผูท้ าํ สารนิพนธ์
ชื่อสกุล
วันเดือนปีเกิด
สถานทีเ่ กิด
สถานทีอ่ ยูป่ จั จุบนั
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ.2543
พ.ศ.2547
พ.ศ.2554

นางสาวกัญญ์พชิ ญา รัตนชัยวรพล
19 กุมภาพันธ์ 2525
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
123 ตรอกโกบ๊อ 11 ถนนตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร 10600
มัธยมศึกษาตอนปลาย
จากโรงเรียนสตรีวดั อัปสรสวรรค์
บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการบัญชี)
จากมหาวิทยาลัยสยาม
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การจัดการ)
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

