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บทคัดย่ อ
วิธี คิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) เป็ นส่ วนส าคัญส่ วนหนึ่ งของกระบวนการ
ประเมินมูลค่าผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับของการลงทุนของบริ ษทั ที่มีการใช้อย่างแพร่ หลาย ซึ่ งมี
ข้อจากัดบางประการหากนามาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ การลงทุนจริ ง จึงมีการนาวิธีการเรี ยลออป
ชันส์ (Real Options Analysis) มาเป็ นส่ วนเสริ มเพื่อช่วยให้การประเมินมูลค่าโครงการมีความสมบูรณ์
มากยิง่ ขึ้น ซึ่ งวีธีประเมินมูลค่าโครงการแบบแรกนั้น เป็ นกระบวนการตัดสิ นใจแบบเพียงครั้งเดียว แต่
วิธีการแบบใหม่เป็ นกระบวนที่ ให้ทางเลื อกในการตัดสิ นใจแก่ฝ่ายบริ หารซึ่ งจะมีผลต่อสถานะทาง
การเงินของบริ ษทั เป็ นอย่างมาก โดยบริ ษทั สามารถตัดสิ นใจเลือกทางเลื อกที่เหมาะสมที่สุดเมื่อใดก็
ตามที่โครงการมีเรื่ องของความเสี่ ยงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
ในงานวิจยั นี้ ได้ทดลองทาการวิเคราะห์การประเมินมูลค่าโครงการโดยวิธีเรี ยลออปชันส์ จาก
โครงการก่อสร้างอาคารที่พกั อาศัยคอนโดมิเนียมแนวราบ (Low-rise condominium) จานวน 2 หลัง ที่
อ. แม่ริม จ.เชี ยงใหม่ มูลค่าโครงการราวหนึ่ งร้อยล้านบาท ซึ่ งมีการตั้งสมมุติฐานในงานวิจยั โดยการมี
ทางเลือกให้ฝ่ายบริ หารในการชะลอการเริ่ มดาเนิ นการโครงการ หรื อการลงทุนในเวลาปั จจุบนั หรื อ
การล้มเลิกโครงการ ซึ่ งปัจจัยสาคัญที่ทาให้มีผลต่อการตัดสิ นใจคือมูลค่าโครงการจากการคานวณด้วย
วิ ธี แ บบจ าลองไบโนเมี ย ล (Binomial Option Pricing) โดยจะท าการค านวณมู ล ค่ า ปั จ จุ บ ัน ของ
โครงการ (Net Present Value) ด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด จากนั้น ทาการคานวณมูลค่าออปชันส์ โดย
ง

วิธีแบบจาลองไบโนเมียล (Binomial Option Pricing) โดยมีทางเลื อกที่จะชะลอโครงการ (Option to
defer) เป็ นกลยุทธ์ทางเลือกในการตัดสิ นใจของวิธีเรี ยลออปชันส์ (Real Options Strategy)
จากการศึ กษาวิจยั พบว่า ทางเลื อกในการชะลอการเริ่ มดาเนิ นการโครงการ เป็ นทางเลื อกที่ มี
มูลค่าออปชันส์ มากที่สุด จึงเป็ นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสาหรับบริ ษทั ในขณะนั้น เนื่ องจากคาดว่า
บริ ษ ทั จะสามารถท าก าไรได้ม ากขึ้ น จากการชะลอการเริ่ ม ดาเนิ น งานโครงการ หากเหตุ ก ารณ์ ใน
อนาคตเป็ นไปตามที่บริ ษทั คาดการณ์ไว้
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ABSTRACT
The Discounted Cash Flow method is widely used to estimate the return on corporate
investment for the project feasibility study. This method, however, have some limitations when
applied in a real-life business project. An alternative approach, the Real Options Analysis, is a
complement to the traditional approach. The former assumes a one-time decision making process
while the latter assumes a multiple paths of decisions. The management is able to have a flexibility
to choose the optimal options whenever there is an uncertainty embedded in the investment,
especially in the real estate projects, as a management decision has an intense impact on the firm’s
wealth.
The study case used in this independent study was a couple of low-rise condominiums, with a
total investment value of nearly a hundred million baht, located in Mae Rim, Chiang Mai Province.
The management was able to choose three possible strategies: to defer the initial of the investment,
to make an investment at the moment, or not to invest in this project. The option value was derived
from the Binomial Option Pricing model. The net present value was calculated to estimate the
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investment worthwhileness. The Binomial Option Pricing was applied to estimate the project value,
where the deferral option was selected as an alternative for managerial flexibility.
The study found that the option to defer an investment yields the most option value. This
could be assumed that to defer an investment for one year is the most optimal decision at the
moment. The firm estimated that it would earn more profits through this strategy if the future event
turns out to be as expected.
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