การประเมินมูลค่าธุรกิจสตาร์ทอัพ

VALUATION

COMPARABLE

VC METHOD
DCF

SET
YOUR STARTUP
BUSINESS GUIDE:
การประเมินมูลค่า
ธุรกิจสตาร์ทอัพ

ISBN
978-616-415-067-6
ผู้แต่ง
ดร.ธนรรภรณ์ เศรษฐ์จินดา
กองบรรณาธิการ
พรรณวดี ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
นุชนาถ คุณความดี
ณฤทธิ์ วรพงษ์ดี

Free
Copy

เอกสารแจกฟรี
ห้ามจ�าหน่าย
ลิขสิทธิ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
สงวนสิทธิ์
ห้ามลอกเลียนแบบ
ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง
ของหนังสือนอกจาก
จะได้รับอนุญาต

2

จัดท�าโดย
ฝ่ายพั ฒนาความรู้ผู้ประกอบการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
โทรศั พท์
0 2009 9000
เว็บไซต์
www.live-platforms.com/education
พิ มพ์ ครั้งที่ 1
มกราคม 2565
จ�านวน 1,500 เล่ม
จ�านวนหน้า
94 หน้า

1

ค�ำนิยม
ปัจจุบันนี้เราได้เห็นสตาร์ทอัพมากมายที่เติบโต ด้วยการสร้าง
ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีทตี่ อบโจทย์ เพือ่ แก้ปญ
ั หาให้กบั ลูกค้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ แต่เบื้องหลังการเติบโตเหล่านั้น นอกจากความเก่งของ
ผู้ประกอบการที่ต้องมีความรู้และทักษะหลายอย่าง เพื่อสร้างธุรกิจแล้ว
ยังจ�าเป็นที่จะต้องมีแหล่งเงินทุนเข้ามาช่วยเร่งการเติบโตของธุรกิจด้วย
ซึง่ การทีจ่ ะได้เงินทุนจากนักลงทุนนัน้ สิง่ ส�าคัญคือผูป้ ระกอบการจะต้องมี
ความพร้อม และความเข้าใจกลยุทธ์ดา้ นการเงินการระดมทุนในธุรกิจของ
ตัวเองเป็นอย่างดี
การพัฒนาคู่มือ

ผมเชือ่ มัน่ ว่า เนือ้ หาความรูใ้ นหนังสือคูม่ อื ฉบับนีจ้ ะเป็นจุดเริม่ ต้นให้
กับผูป้ ระกอบการสตาร์ทอัพทีก่ า� ลังเตรียมพร้อมระดมทุน ได้เข้าใจมุมมอง
ของนักลงทุน รวมถึงเห็นภาพการระดมทุนในโลกสตาร์ทอัพมากยิง่ ขึน้ และ
สามารถกลับไปเตรียมความพร้อมเรื่องกลยุทธ์ด้านการเงินการระดมทุน
ผ่านการประเมินมูลค่าธุรกิจของท่านเอง ตลอดจนสามารถระดมทุนสร้าง
การเติบโตเป็นธุรกิจทีย่ งิ่ ใหญ่ได้ในอนาคต

“SET YOUR STARTUP BUSINESS GUIDE:

การประเมินมูลค่าธุรกิจสตาร์ทอัพ” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เล่มนี้ เป็นคูม่ อื ทีจ่ ะสร้างความเข้าใจให้กบั ผูป้ ระกอบการสตาร์ทอัพในระยะ
เริม่ ต้น ได้เตรียมความพร้อมด้านการระดมทุน โดยเริม่ จากการเข้าใจเหตุผล
ทีผ่ ปู้ ระกอบการต้องให้ความส�าคัญกับการประเมินมูลค่าธุรกิจ การเข้าใจ
เป้าหมายของแบบจ�าลองทางการเงิน และวิธปี ระเมินมูลค่าทีน่ ยิ มใช้สา� หรับ
สตาร์ทอัพทัง้ 3 วิธี ตลอดจนเทคนิคการเจรจามูลค่าธุรกิจ ซึง่ ทัง้ หมดนีจ้ ะ
ท�าให้ผปู้ ระกอบการได้เห็นภาพและสามารถเตรียมความพร้อมเรือ่ งกลยุทธ์
ด้านการเงินการระดมทุนได้

ดร.ภากร ปีตธวัชชัย
กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ค�ำทักทำย

“อยากรู้มูลค่าธุรกิจสตาร์ทอัพของตัวเอง ต้อง
ประเมินอย่างไร”
“จะใช้กลยุทธ์ด้านการเงินการระดมทุนอย่างไร
เพื่ อให้ได้มูลค่าธุรกิจที่เหมาะสม”

ผู้ประกอบการหลายคนที่เริ่มต้นท�าสตาร์ทอัพ คงมีค�าถามเหล่านี้
ในใจ เมือ่ คิดถึงเรือ่ งการระดมทุน เพราะเรือ่ งเงินทุน ถือเป็นเรือ่ งใหญ่และ
ส�าคัญส�าหรับใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจ พอๆ กับการสร้างธุรกิจให้เป็นที่
ต้องการ ในขณะที่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการระดมทุน โดยเฉพาะเรื่อง
ของมูลค่าธุรกิจสตาร์ทอัพนั้น ยังมีอยู่ในวงจ�ากัด
จึงเป็นทีม่ า ทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รว่ มมือกับ Expara (ประเทศไทย)
จัดสัมมนาให้ความรูเ้ รือ่ งการประเมินมูลค่าธุรกิจสตาร์ทอัพกับผูป้ ระกอบ
การผ่านหลักสูตร “Startup Valuation Workshop” (หลักสูตรภาษา
อังกฤษ) บรรยายโดยคุณ Douglas Abrams ผูก้ อ่ ตัง้ และประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร Expara ซึ่งองค์ความรู้ดังกล่าว มีความน่าสนใจและมีประโยชน์ที่
จะน�ามาเผยแพร่ให้กับผู้สนใจในวงกว้างมากขึ้น จึงได้ชักชวนทีมงาน
ดร.ธนรรภรณ์ เศรษฐ์จินดา (อ.แนน) ซึ่งเป็นผู้ประสานงานโครงการความ
ร่วมมือนี้ มาเป็นผู้สรุปและเรียบเรียงใหม่จนออกมาเป็นหนังสือคู่มือ
SET YOUR STARTUP BUSINESS GUIDE: การประเมินมูลค่าธุรกิจ
สตาร์ทอัพ เล่มนี้

2. วิธีการประเมินมูลค่าธุรกิจสตาร์ทอัพ: น�าเสนอ 3 วิธีที่นิยมใช้
ส�าหรับสตาร์ทอัพคือ วิธีการเปรียบเทียบตลาด (Comparable) วิธีคิดลด
กระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) และวิธี VC (VC Method)
แต่ละวิธีเหมาะกับสตาร์ทอัพในระยะการเติบโตที่แตกต่างกัน ซึ่งการ
ประเมินควรใช้มากกว่า 1 วิธี เพื่อเปรียบเทียบและปรับสมมุติฐานให้มี
ความเหมาะสม
3. เทคนิคการเจรจามูลค่าธุรกิจ: จากวิธีการประเมินจะท�าให้ได้
มูลค่าเบือ้ งต้น แต่เป็นเพียงตัวเลขประมาณการเพือ่ ประกอบการเจรจาเท่านัน้
ยังมีปัจจัยอีกหลายอย่างที่เกี่ยวข้องและมีผลต่อการเจรจา Valuation ใน
ส่วนนีจ้ ะได้เทคนิคการเจรจา และเรียนรูข้ อ้ ผิดพลาดทีเ่ กีย่ วกับการประเมิน
มูลค่า

หวังว่าหนังสือคู่มือเล่มนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ประกอบการ
สตาร์ทอัพในระยะเริม่ ต้น ได้เข้าใจกระบวนการประเมินมูลค่าธุรกิจสตาร์ทอัพ
มากยิง่ ขึน้ และน�าไปปรับใช้กบั การเตรียมความพร้อมในเรือ่ ง กลยุทธ์ดา้ น
การเงินการระดมทุน ของท่านต่อไป

ภายในคู่มือเล่มนี้ ได้เรียบเรียงวิธีคิดแบบเป็นขั้นเป็นตอนไว้อย่าง
ละเอียด พร้อมยกตัวอย่างให้เห็นภาพประกอบ ซึ่งสรุปเนื้อหาส�าคัญไว้ 3
ส่วนดังนี้
1. เหตุผลส�าคัญที่ผู้ประกอบการควรเข้าใจการประเมินมูลค่าธุรกิจ
และแบบจ�าลองทางการเงิน: มูลค่าธุรกิจสตาร์ทอัพและการระดมทุนต่าง

จากธุรกิจขนาดใหญ่ เพราะสตาร์ทอัพระดมทุนเป็นรอบๆ และมูลค่าธุรกิจ
แต่ละรอบเป็นตัวก�าหนดผลตอบแทนของนักลงทุน การมีแบบจ�าลอง
ทางการเงินที่สมเหตุสมผลทั้งด้านการประมาณการรายได้ รายจ่าย และ
งบการเงิน เป็นจุดเริม่ ต้นของการเข้าใจมูลค่าธุรกิจและการประเมินมูลค่า
ในแต่ละวิธี
4

ดร.กฤษฎา เสกตระกูล
รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงาน
พั ฒนาความยั่งยืนตลาดทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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เกริน
่ น�ำ
Douglas Abrams

ในภาวะทีท่ วั่ โลกต่างเผชิญความท้าทายจากการ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ปะทุขึ้นตั้งแต่เดือน
มีนาคม 2563 องค์กรต่างๆ ชั้นน�าทั่วโลกต่างเร่งให้
ความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ เพื่อช่วยบรรเทาผล
กระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นต่อทุกภาคส่วน รวมถึง
การสนับสนุนกลุม่ ผูป้ ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม และสตาร์ทอัพในการรับมือกับความผันผวน
ทางธุรกิจ การเตรียมความพร้อมในการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนที่ผู้ประกอบการจ�าเป็นจะต้องเข้าใจลักษณะ
ส�าคัญของกระบวนการร่วมทุนระยะเริ่มต้น ความ
คาดหวังของนักลงทุน รวมถึงเงือ่ นไขการร่วมทุนต่างๆ
ที่ควรพิจารณา
ด้วยความมุง่ หวังในการสนับสนุนผูป้ ระกอบการ
ไทยให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจกระบวนการระดมทุนธุรกิจ
สตาร์ทอัพในเชิงลึก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยห้องเรียนผู้ประกอบการ ได้ร่วมมือกับ Expara
(ประเทศไทย) จัดโครงการอบรม ภายใต้โครงการ
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การรับมือและฟื้นฟูธุรกิจอย่างเร่งด่วน (The Rapid
Response and Recovery Programme) ซึง่ เป็นส่วน
หนึ่งของโครงการระดับโลกที่ด�าเนินการโดย Youth
Business International องค์กรไม่แสวงหาผลก�าไรจาก
ประเทศอังกฤษ ภายใต้การสนับสนุนจาก Google.org
ตลอดระยะเวลาการด�าเนินการโครงการความร่วมมือ
ระหว่าง เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนเมษายน 2564
ทาง Expara (ประเทศไทย) โดย คุณ Douglas Abrams
ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Expara และ
อาจารย์ผทู้ รงคุณวุฒดิ า้ นวิชา Entrepreneurship และ
วิชา Venture Capital Creation ประจ�ามหาวิทยาลัย
แห่งชาติสงิ คโปร์ เป็นผูอ้ อกแบบเนือ้ หาและจัดหลักสูตร
อบรม Common Issues in Early Stage Fund Raising
และ Startup Valuation Workshop ซึ่งได้รวบรวม
ประเด็นส�าคัญทีเ่ กีย่ วข้องส�าหรับการระดมทุนธุรกิจระยะ
เริม่ ต้น พร้อมสอดแทรกค�าแนะน�าจากประสบการณ์การ
ร่วมทุนธุรกิจระยะเริ่มต้นในประเทศไทยและภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กว่า 20 ปิ

จากการจัดหลักสูตรอบรมต่างๆ ตลอดโครงการ
ดังกล่าวพบว่าผู้ประกอบการและนักลงทุนให้ความ
สนใจเข้าร่วมการอบรมในหัวข้อ การประเมินมูลค่า
ธุรกิจระยะเริ่มต้นเป็นจ�านวนมาก โดยในหลักสูตร
Startup Valuation Workshop ได้แสดงให้เห็นความ
เชือ่ มโยงระหว่าง มูลค่าธุรกิจปัจจุบนั กลยุทธ์ทางธุรกิจ
รวมถึงกลยุทธ์การระดมทุน ซึ่งในการวางกลยุทธ์การ
ระดมทุนนัน้ นอกจากจะต้องพิจารณาวัตถุประสงค์การ
ระดมทุน จ�านวนเงินที่ต้องการ และสัดส่วนการถือหุ้น
ที่จะน�ามาแลกกับเงินลงทุน ในการระดมทุนในรอบ
หนึ่งแล้ว ยังต้องค�านึงถึงแผนธุรกิจและการระดมทุน
ในภาพรวมทีค่ รอบคลุมถึงแผนการระดมทุนในอนาคต
ด้วย
ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ประเมินมูลค่าธุรกิจระยะเริ่มต้นให้เกิดประโยชน์ใน
วงกว้าง SET YOUR STARTUP BUSINESS GUIDE
เล่มที่ 3 นี้ จึงได้น�าบทความสรุปใจความส�าคัญจาก
หลักสูตรอบรม Startup Valuation Workshop ทั้ง 7
ตอนมาเรียบเรียงใหม่ เสริมเนือ้ หาส�าคัญจากหลักสูตร
e-Learning EFD1010 Startup Valuation และเพิ่ม
อภิธานศัพท์ เพือ่ ให้คมู่ อื เล่มนีค้ รอบคลุมองค์ประกอบ
ส�าคัญของการประเมินมูลค่าธุรกิจระยะเริม่ ต้นได้ครบ
ทุกมุมมองใน 8 บทดังนี้
เหตุผลส�าคัญทีผ่ ปู้ ระกอบการควรเข้าใจ
การประเมินมูลค่าธุรกิจ
บทที่ 2 เป้าหมายของแบบจ�าลองทางการเงิน
บ
ï ทที่ 3 การประมาณการรายได้
(Revenue Projection)
บ
ï ทที่ 4 การประมาณการรายจ่ายและภาพรวม
การประมาณการงบการเงิน
(Pro Forma Financial Statements)
บ
ï ทที่ 5 วิธีการเปรียบเทียบตลาด
(Comparable Method)
บ
ï ทที่ 6 วิธีคิดลดกระแสเงินสด
(Discounted Cash Flow)
บ
ï ทที่ 7 วิธี VC (VC Method)
บ
ï ทที่ 8 เทคนิคการเจรจามูลค่าธุรกิจ
บทที่ 1
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Chapter

01

เหตุผลส�ำคัญที่
ผู้ประกอบกำรควรเข้ำใจ
กำรประเมินมูลค่ำธุรกิจ
ธุรกิจสตาร์ทอัพส่วนใหญ่ที่ประสบความ
ส�าเร็จนั้นมักจะมีกลยุทธ์ส�าคัญในการด�าเนิน
ธุรกิจ คือกลยุทธ์ด้าน Product Market Fit และ
กลยุทธ์ด้านการเงินและการระดมทุน (Fund
Raising Strategy)
ผูป้ ระกอบการระยะเริม่ ต้นส่วนมากเป็นผูท้ ี่
มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์
จึงมักจะให้ความส�าคัญกับกลยุทธ์ดา้ น Product
Market Fit และอาจมองข้ามกลยุทธ์ดา้ นการเงิน
และการระดมทุนไป ถึงแม้ว่ากลยุทธ์ด้าน Product Market Fit จะมีผลอย่างมากต่อความ
ส�าเร็จของธุรกิจเพราะเป็นการพิสจู น์การตอบรับ
และสะท้อนความต้องการของผลิตภัณฑ์ซึ่งมี
ผลโดยตรงต่อยอดขาย แต่ในขณะเดียวกันการ
ด�าเนินแผนงานต่างๆ จ�าเป็นต้องใช้เงินทุน
สนับสนุน ผู้ประกอบการจึงควรให้ความส�าคัญ
ต่อการวางกลยุทธ์ดา้ นการเงินและการระดมทุน
เพื่ อที่จะมั่นใจได้ว่ามีเงินทุนพอที่จะด�าเนินตาม
แผนธุรกิจดังกล่าว
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Chapter 01

เหตุผลส�าคัญที่ผู้ประกอบการควรเข้าใจการประเมินมูลค่าธุรกิจ

โดยทัว่ ไปการประเมินความต้องการในการ
ใช้เงินทุนเป็นส่วนหนึ่งของการวางกลยุทธ์ด้าน
การเงินและการวิเคราะห์โอกาสในการลงทุน
(Financial Planning & Analysis) ในสาย
งานการเงินองค์กร (Corporate Finance) และ
สามารถท�าได้โดยการสร้างแบบจ�าลองทางการเงิน
(Financial Model) ทีก่ า� หนดตามสมมุตฐิ านการ
ขยายตัวของธุรกิจ จากนัน้ จึงประมาณการรายได้
รายจ่าย และงบการเงิน เพื่อจ�าลองสถานะ
ทางการเงินในระยะ 3-5 ปีข้างหน้า ผลลัพธ์ที่ได้
จากแบบจ�าลองทางการเงินนี้ คือ ประมาณการ
ทางการเงิน (Financial Projection) ที่แสดงให้
เห็นว่าแผนธุรกิจนัน้ ต้องใช้ทรัพยากรและเงินทุน
(เท่าไหร่) ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้จะน�าไปใช้ก�าหนด
กลยุทธ์การจัดหาเงินทุน (Financing หรือ Fund
Raising Strategy) ต่อไป
ขั้ น ตอนการประมาณการทางการเงิ น ที่
กล่าวมานี้ สามารถน�ามาประยุกต์ใช้กับธุรกิจ
ระยะเริม่ ต้นได้เช่นกัน ทัง้ ในการวางกลยุทธ์การ
ระดมทุนและการประเมินมูลค่าธุรกิจเพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบในกระบวนการระดมทุน
11

มูลค่ำประเมินธุรกิจ
ส�ำคัญอย่ำงไร
มูลค่าประเมินธุรกิจ หรือ มูลค่าประเมิน
ธุรกิจปัจจุบัน (Current Valuation) หมายถึง
ราคา ซือ้ -ขาย หุน้ ทีน่ กั ลงทุนและผูป้ ระกอบการ
บรรลุข้อตกลงในการร่วมทุน ในการระดมทุน
รอบใดรอบหนึ่ง มูลค่าประเมินธุรกิจนี้จะส่งผล
กระทบต่อโครงสร้างการถือหุน้ หลังจากการร่วม
ทุน และอัตราผลตอบแทนจากการร่วมทุน ดังนี้

หากพิ จารณาจากมุมมอง
ของนักลงทุนจะพบว่า
Current Valuation นี้
มีผลต่ออัตราการสร้าง
ผลตอบแทนจากการ
ร่วมทุน (Investor’s
Required Return)
ที่สามารถค�านวณได้
จากการน�ามูลค่าธุรกิจ
เมื่อขายกิจการ (Exit
Valuation) มาหาร
มูลค่าธุรกิจปัจจุบัน
(Current Valuation)

Investor’s
Required
Return

=

Exit Valuation
Current Valuation

ในการค�านวณอัตราผลตอบแทนของนักลงทุน ที่ใช้ Current Valuation เป็นตัวหาร จะเห็น
ได้วา่ มูลค่าธุรกิจปัจจุบนั ทีต่ า�่ ก็จะท�าให้ผลตอบแทนของนักลงทุนสูงขึน้ ไปด้วย ในทางกลับกัน หาก
ใช้ Current Valuation ที่สูงขึ้น ผลตอบแทนของนักลงทุนก็จะลดลงตามไปด้วย
Valuation กลไกก�าหนดเงื่อนไข
การร่วมทุนและผลตอบแทน
เมื่อสตาร์ทอัพผ่านเกณฑ์การพิจารณาในเบื้องต้นนั่นหมายความว่า รูปแบบธุรกิจ เทคโนโลยี
หรือ โอกาสในการเติบโตนั้นเข้าเกณฑ์การร่วมทุนของนักลงทุน VC ในขั้นตอนต่อไปนักลงทุนจะ
ท�าการพิจารณาเงื่อนไขการร่วมทุนที่จะพิจารณาตัวชี้วัดหลัก ได้แก่ มูลค่าประเมินธุรกิจปัจจุบัน
(Current Valuation) จ�านวนเงินลงทุน (Investment Amount) และสัดส่วนการถือหุน้ ของนักลงทุน
(% Stake by Investor) องค์ประกอบทั้งสามข้อนี้มีความสัมพันธ์กันดังสมการตามภาพ

%
Stake by
Investor
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=

Investment Amount
Current Valuation

จากสมการนี้ จะเห็นได้ว่า
Current Valuation ที่ต�่า
ย่อมท�าให้สัดส่วนการถือหุ้น
ของนักลงทุนสูงขึ้น
ในทางตรงกันข้ามหากร่วมทุน
ด้วย Current Valuation
ที่สูง สัดส่วนหุ้นที่นักลงทุน
ได้รับก็จะลดลง

Chapter 01

จากค�าอธิบายทั้งสองประเด็นนี้ ท�าให้เห็นว่ามูลค่าประเมินธุรกิจปัจจุบันไม่เป็นเพียงตัวเลข
ที่ก�าหนดขึ้นมาเพื่อตกลงการร่วมทุนเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นหลังจากการ
ร่วมทุน และอัตราผลตอบแทนจากการร่วมทุน ดังนัน้ การท�าความเข้าใจเกีย่ วกับมูลค่าประเมินธุรกิจ
จะช่วยท�าให้ผู้ประกอบการเข้าใจปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อมูลค่าธุรกิจและเตรียมความพร้อมในการ
ระดมทุนได้ดียิ่งขึ้น

มูลค่ำประเมินธุรกิจและกำรระดมทุน
เป็นรอบๆ ในโลกสตำร์ทอัพ
ï ค วามส� า คั ญ อี ก ประการหนึ่ ง ของมู ล ค่ า
ประเมินธุรกิจ เกีย่ วเนือ่ งกับการระดมทุนในโลก
สตาร์ทอัพที่จะเกิดขึ้นเป็นรอบๆ ตามลักษณะ
การขยายตัวของธุรกิจ เริม่ ตัง้ แต่ รอบ Pre-Seed
หรือ Seed ทีเ่ ป็นการระดมทุนส�าหรับธุรกิจระยะ
เริ่มต้นที่อาจจะมีเพียงผลิตภัณฑ์ตัวอย่างและ
เหตุผลส�าคัญที่ผู้ประกอบการควรเข้าใจการประเมินมูลค่าธุรกิจ

กลุ่มลูกค้าที่เพิ่งเริ่มใช้บริการ การระดมทุนใน
รอบต่อๆ ไป อาจเรียกรวมๆ ว่าเป็น Growth
Capital หรือ Series A-B ที่มุ่งเน้นให้เงินทุนเพื่อ
สนับสนุนการขยายกิจการ ไปจนถึง Late Stage
ที่เป็นการร่วมทุนเมื่อธุรกิจด�าเนินไปได้อย่าง
มั่นคงและอาจเข้าสู่กระบวนการ Exit
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การร่วมทุนด้วย Valuation ที่สูงเกินจริงนี้ อาจส่งผลเสียต่อธุรกิจโดยเฉพาะในกรณีที่การ
ระดมทุนในรอบนัน้ ๆ ได้รบั เงินทุนสนับสนุนทีไ่ ม่เพียงพอทีจ่ ะขยายธุรกิจได้ตามเป้าหมายการระดม
ทุนในรอบต่อไป ในกรณีเช่นนี้ อาจท�าให้ผปู้ ระกอบการไม่สามารถระดมทุนรอบต่อไปได้สา� เร็จ หรือ
อาจระดมทุนได้ส�าเร็จแต่เป็นการระดมทุนด้วยมูลค่าประเมินธุรกิจในรอบต่อไปที่ลดลง (Down
Round) โดยกลไกการร่วมทุนและข้อผิดพลาดต่างๆ นี้จะอธิบายเพิ่มเติมในบทที่ 8
ด้วยเหตุผลทั้งสองประการที่กล่าวมานี้ จึงท�าให้การประเมินมูลค่าสตาร์ทอัพระยะเริ่มต้น
มีความส�าคัญเป็นอย่างมากและควรมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เพราะนอกจากจะช่วยให้
ผู้ประกอบการเข้าใจภาพรวมของ “ศาสตร์” แห่งการประเมินมูลค่าระยะเริ่มต้น ที่ต้องใช้ความ
เข้าใจกลยุทธ์ทางธุรกิจในการก�าหนดสมมุติฐานเพื่อการสร้างแบบจ�าลองทางการเงิน ที่มีคุณภาพ
เพื่อน�าผลลัพธ์ที่ได้ไปใช้วางแผนการระดมทุนและค�านวณมูลค่าประเมินธุรกิจแล้ว จะช่วยเปิด
มุมมองด้าน “ศิลป์” ที่ท�าให้เห็นปัจจัย ที่อยู่เหนือการควบคุมต่างๆ ที่จะส่งผลต่อมูลค่าประเมิน
ธุรกิจและความส�าเร็จของการเจรจาการร่วมทุนในโลกสตาร์ทอัพอีกด้วย
เมือ่ ผูป้ ระกอบการได้เห็นองค์ประกอบทัง้ สองข้อนีแ้ ล้ว ก็จะสามารถน�าแนวคิดต่างๆ จากคูม่ อื
เล่มนี้ ไปต่อยอดเพื่อศึกษาเพิ่มเติมในเชิงลึกและสามารถใช้เป็นแนวทางประกอบการพิจารณา
ก�าหนดกลยุทธ์การระดมทุนที่เหมาะสมกับธุรกิจต่อไป

เนื่องจากสตาร์ทอัพระยะเริ่มต้นมีความ
เสี่ยงสูง การจะระดมทุนจ�านวนมากๆ ในครั้ง
แรกครัง้ เดียวให้เพียงพอต่อการสร้างธุรกิจนัน้ จึง
เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยาก ดังนั้นการระดมทุนใน
โลกสตารท์อพั จึงแบ่งเป็นรอบๆ โดยมีเป้าหมาย
การระดมทุนให้เพียงพอส�าหรับการบรรลุ Milestones ภายในระยะเวลา 18-24 เดือน หาก
สตาร์ทอัพไปไม่ถึงฝันต้องเลิกกิจการ ก็ถือเป็น
การจ� า กั ด ความสู ญ เสี ย ของทุ ก ฝ่ า ย แต่ ห าก
ธุรกิจสามารถเติบโตได้ตามเป้าหรือเกินกว่านั้น
ก็ถอื ว่าผูป้ ระกอบการได้พสิ จู น์แล้วว่าไอเดียและ
รูปแบบธุรกิจของสตาร์ทอัพนัน้ เป็นไปได้จริง เมือ่
เริม่ การระดมทุนในรอบต่อไปจึงมักจะง่ายขึน้ กว่า
14

การระดมทุนในรอบแรก และหากสามารถสร้าง
ธุรกิจที่เติบโตได้อย่างรวดเร็วและแข็งแกร่งก็จะ
สามารถดึงดูดนักลงทุนเข้าสูก่ ระบวนการพิจารณา
การร่วมทุนในรอบต่อๆ ไปจนกระทั่ง Exit ได้
ด้วยลักษณะการระดมทุนเป็นรอบๆ นี้
มูลค่าประเมินธุรกิจในการระดมทุนรอบใดรอบ
หนึ่ง จึงมีผลต่อการเจรจาการร่วมทุนในรอบ
ต่อๆ ไป ในหลายๆ กรณีมักพบว่าผู้ประกอบ
การมุง่ เน้นการเจรจาการร่วมทุนในระยะเริม่ ต้น
ด้วยมูลค่าประเมินธุรกิจปัจจุบนั ทีส่ งู เกินค่าเฉลีย่
โดยไม่ได้คา� นึงถึงผลกระทบต่อการระดมทุนรอบ
ต่อๆ ไปในอนาคต
Chapter 01

เหตุผลส�าคัญที่ผู้ประกอบการควรเข้าใจการประเมินมูลค่าธุรกิจ
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Chapter

02

เป้ำหมำยของ
แบบจ�ำลองทำงกำรเงิน
ขั้นตอนแรกของการประเมินมูลค่าทาง
ธุ ร กิ จ ระยะเริ่ ม ต้ น คื อ การสร้ า งแบบจ� า ลอง
ทางการเงิน (Financial Model) หรือการใช้หลัก
การค�านวณทางการเงินในโปรแกรม Excel เพื่อ
ประมาณการค่าตัวชี้วัดส�าคัญ ตามสมมุติฐานที่
อ้างอิงจากแผนธุรกิจ เพือ่ จ�าลองสถานะการเงิน
ในอนาคตตามระยะเวลาการพิจารณาการร่วม
ทุน (3-5 ปี) โดยข้อมูลการประมาณการที่สา� คัญ
มักแสดงอยู่ในแผนการเงินและประมาณการ
ทางการเงิน (Financial Plan and Projection)
ที่เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์ประกอบการพิจารณา
การร่วมทุน

ควำมส�ำคัญและเป้ำหมำย
ของแบบจ�ำลองทำงกำรเงิน
เมือ่ เปรียบเทียบกับธุรกิจในระยะอืน่ ๆ แบบจ�าลองทางการเงินมีความส�าคัญมากเป็นพิเศษใน
การประเมินมูลค่าธุรกิจระยะเริม่ ต้น เพราะหากพิจารณาลักษณะธุรกิจทีเ่ พิง่ เริม่ ด�าเนินการจะพบว่า
สถานะทางธุรกิจปัจจุบัน ไม่สามารถน�ามาใช้ในการก�าหนดมูลค่าธุรกิจได้เท่าไหร่นัก ตัวชี้วัดก็ยัง
ไม่ได้แสดงศักยภาพการเติบโตได้อย่างชัดเจน ดังนั้นมูลค่าธุรกิจจึงขึ้นอยู่กับผลการด�าเนินงาน
ในอนาคตเป็นหลัก ซึง่ ท�าให้แบบจ�าลองทางการเงินกลายเป็นเครือ่ งมือส�าคัญทีใ่ ช้จา� ลองภาพธุรกิจ
ในอนาคต เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการร่วมทุน
16
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เป้าหมายของแบบจ�าลองทางการเงิน
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หากพิจารณากระบวนการสร้างแบบจ�าลอง
ทางการเงินในธุรกิจทั่วๆ ไป เช่น การประมาณ
การผลประกอบการในอนาคตเพื่ อ ก� า หนด
แผนงานประจ�าปี หรือการประเมินมูลค่าบริษัท
จดทะเบียนในกระบวนการวิเคราะห์หลักทรัพย์
ที่การเก็บข้อมูลหรือการตั้งสมมุติฐานในแบบ
จ�าลองทางการเงินอาจจะท�าได้งา่ ยกว่าเนือ่ งจาก
มีข้อมูลในอดีต ข้อมูลคู่แข่ง และข้อมูลอุตสาหกรรมที่สามารถน�ามาประกอบการอ้างอิงได้ แต่
ในที่สุดก็จะพบว่า ค่าประมาณการที่ได้จาก
แบบจ�าลองทางการเงินดังกล่าวไม่มีทางที่จะ
ถูกต้องได้ 100% เนื่องจากการสร้างแบบจ�าลอง
อย่างไรก็ตามแม้ว่าแบบจ�าลองทางการ ทางการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เงินส�าหรับธุรกิจระยะเริม่ ต้นจะมีขอ้ จ�ากัดดังกล่าว เพื่ อ คาดการณ์ เ หตุ ก ารณ์ ใ นอนาคต ซึ่ ง ไม่ มี
แต่ในทางปฎิบตั แิ บบจ�าลองทางการเงินทีป่ ระยุกต์ วิ ธี ก ารค� า นวณวิ ธี ไ หนที่ ไ ด้ รั บ การพิ สู จ น์ ว่ า
ใช้ในวัตถุประสงค์อนื่ ๆ ก็พบข้อจ�ากัดในลักษณะ จะสามารถท�านายเหตุการณ์อนาคตได้อย่าง
ถูกต้องแม่นย�า
คล้ายๆ กัน
หลายท่านอาจก�าลังสงสัยว่าแบบจ�าลอง
ทางการเงินส�าหรับธุรกิจระยะเริ่มต้นนั้นเชื่อถือ
ได้มากน้อยแค่ไหน นอกจากต้องค�านึงถึงความ
ไม่แน่นอนทางธุรกิจแล้ว ยังมีความท้าทายใน
การสืบค้นข้อมูลมากมาย เช่น ไม่มีผลประกอบ
การในอดีตมาประกอบการอ้างอิง ไม่สามารถ
หาข้อมูลผลประกอบการหรือการร่วมทุนของ
สตาร์ทอัพอื่นๆ ที่มีรายละเอียดเพียงพอส�าหรับ
น�ามาใช้เทียบเคียง หรือแม้แต่ข้อจ�ากัดด้าน
ข้อมูลอุตสาหกรรมที่มักจะยังไม่มีงานวิจัยเชิง
ลึกที่เผยแพร่สู่สาธารณะ เป็นต้น

ดังนั้นเป้าหมายของแบบจ�าลองทางการ
เงินไม่ใช่การน�าตัวเลขที่ได้มาเปรียบเทียบกับ
ผลประกอบการที่เกิดขึ้นจริงเพื่อตัดสินว่าแบบ
จ�าลองทางการเงินนั้นถูกหรือผิด การสร้างแบบ
จ�าลองทางการเงิน คือ การจ�าลองสถานการณ์
ที่อาจเกิดขึ้นได้โดยใช้ตัวเลขการประมาณการ
ต่ า งๆ ในการแสดงภาพสถานะทางการเงิ น
ตามสมมุติฐาน ผลลัพธ์ที่ได้จากแบบจ�าลอง
ทางการเงิน เช่น ประมาณการรายได้ ประมาณ
การรายจ่าย หรือ ประมาณการงบการเงินนั้น
สามารถน�าไปใช้ประกอบการพิจารณาก�าหนด
กลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือ
สถานการณ์ตา่ งๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้อย่างรอบคอบ
ในกระบวนการร่วมทุนธุรกิจระยะเริ่มต้น
แบบจ�าลองทางการเงินถือเป็นเครื่องมือที่ใช้
สือ่ สารให้นกั ลงทุนเห็นว่าแผนธุรกิจของสตาร์ท18
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อัพนั้นสมเหตุสมผลและมีโอกาสที่จะประสบความส�าเร็จในอนาคตหรือไม่ กล่าวคือหากสมมุติฐาน
ข้อใดข้อหนึง่ เป็นไปตามทีไ่ ด้คาดการณ์ไว้ เช่น ธุรกิจของสตาร์ทอัพนัน้ มีศกั ยภาพทีจ่ ะสามารถขยาย
ตัวและสร้างการเติบโตได้ตามทีอ่ า้ งอิงจากแบบจ�าลองทางการเงิน ก็จะเป็นตัวช่วยพิสจู น์ให้นกั ลงทุน
เห็นว่าแผนธุรกิจของสตาร์ทอัพนั้นมีความเป็นไปได้ที่จะประสบความส�าเร็จในอนาคต
ในความเป็นจริงแล้ว จะพบว่าปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจทั้งภายในและภายนอกจะท�าให้ผล
ประกอบการคลาดเคลือ่ นไปจากประมาณการในแบบจ�าลองทางการเงิน และมักพบว่าธุรกิจเริม่ ต้น
กว่าร้อยละ 50 ไปไม่ถงึ ฝัน บางส่วนอาจจะเติบโตน้อยกว่าหรือมากกว่าแบบจ�าลองทางการเงินเพียง
เล็กน้อย และจะมีบางธุรกิจเท่านัน้ ทีส่ ามารถสร้างผลประกอบการทีด่ กี ว่าประมาณการหลายเท่าตัว

จะเชื่อถือแบบ
จ�ำลอง
ทำงกำรเงิน
ได้อย่ำงไร
ผู้ประกอบการและนักลงทุนบางท่านอาจ
จะยังคงสงสัยว่า “นักลงทุนจะรู้ได้อย่างไรว่า
แบบจ�าลองทางการเงินนั้น ไม่ได้ใช้ตัวเลขมั่วๆ
มาหลอกขายฝัน” ในประเด็นนี้ นักลงทุน VC
ส่วนมากมักจะพิจารณาข้อเสนอการร่วมทุน
จากผู้ประกอบการที่ได้รับการแนะน�าจากเครือ
ข่ายหรือผ่านการท�างานร่วมกันมาสักระยะหนึง่
จนเห็นลักษณะนิสัย และความซื่อสัตย์ของผู้
ประกอบการเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการพิจารณา
ส่วนขั้นตอนประเมินสตาร์ทอัพ นักลงทุน
VC จะมี นั ก วิ เ คราะห์ ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญใน
อุ ต สาหกรรมและมี ค วามคุ ้ น เคยกั บ สถานะ
ทางการเงินของธุรกิจระยะเริ่มต้นเป็นอย่างดี
คนเหล่านี้จะท�าหน้าที่ทบทวนแผนธุรกิจและ
เป้าหมายของแบบจ�าลองทางการเงิน

แผนการเงินรวมถึงปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ เพื่อ
ประกอบกับการวิเคราะห์แบบจ�าลองทางการ
เงิ น โดยละเอี ย ด ดั ง นั้ น หากผู ้ ป ระกอบการ
ก� า หนดตั ว เลขขึ้ น มาแบบไม่ มี ที่ ม าที่ ไ ป ก็ จ ะ
ท�าให้ประมาณการงบการเงินขาดความเชือ่ มโยง
ระหว่างสมมุติฐานและแผนธุรกิจที่สอดคล้อง
กับความเป็นจริง และไม่สามารถอธิบายเหตุผล
ประกอบแบบจ�าลองทางการเงินได้ ท�าให้เป็น
เรื่องยากที่จะสามารถผ่านเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป
ในกระบวนการพิจารณาการร่วมทุน
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Chapter

03

กำรประมำณกำรรำยได้

(REVENUE PROJECTION)

ต่อเนื่องจากวัตถุประสงค์ของการสร้าง
แบบจ�าลองทางการเงินที่ได้อธิบายไปแล้วใน
บทที่ 2 ในบทนี้ จ ะอธิ บ ายขั้ น ตอนที่ ส� า คั ญ
ในการสร้างแบบจ�าลองทางการเงิน ได้แก่ การ
ประมาณการรายได้ (Revenue Projection)
ซึ่ ง เป็ น พื้ น ฐานส� า คั ญ ของการประมาณการ
งบการเงินทั้งสามประเภทได้แก่ งบดุล งบก�าไร
ขาดทุน และงบกระแสเงินสด

โดยทั่วไปการประมาณการรายได้จะใช้วิธี
การประมาณการสองวิธีประกอบกัน ได้แก่ การ
ประมาณการรายได้ วิธี Top Down ทีอ่ า้ งอิงตาม
ขนาดตลาดและภาพรวมอุตสาหกรรม และ วิธี
Bottom Up ที่อ้างอิงจากผลิตภัณฑ์และรูปแบบ
การด�าเนินธุรกิจ จากนั้นจึงน�าผลลัพธ์ที่ได้จาก
ทั้งสองวิธีมาเปรียบเทียบเพื่อประเมินความสม
เหตุสมผลของตัวเลขประมาณการที่ได้

การประมาณการรายได้เป็นข้อมูลที่ใช้ใน
การประเมินมูลค่าธุรกิจและเป็นภาพสะท้อน
กลยุทธ์ทางธุรกิจทีส่ า� คัญ เช่น วิธกี ารเข้าสูต่ ลาด
และกลยุทธ์การก�าหนดราคา ที่ต้องพิจารณา
อย่างถีถ่ ว้ นเพือ่ ให้มนั่ ใจว่า ประมาณการรายได้
ที่จะน�าไปใช้ในการประเมินมูลค่าธุรกิจนั้นได้
ผ่านขั้นตอนการคิดวิเคราะห์มาอย่างละเอียด
รอบคอบแล้ว
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การประมาณการรายได้ (Revenue Projection)
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วิธี Top Down
คือการประมาณการรายได้ทสี่ ะท้อนความ
ต้องการของผลิตภัณฑ์ (Demand) โดยเริ่มต้น
จากค่าประมาณขนาดของตลาดทั้งหมด (Total
Addressable Market) ต่อไปจึงประมาณขนาด
ตลาดเป้าหมายที่ก�าหนดให้เป็นสัดส่วนจาก
ขนาดตลาดทั้งหมด ซึ่งมูลค่าที่ได้ถือเป็นตลาด
เป้าหมาย (Target Market) จากนั้นจึงก�าหนด

Bull’s eye diagram
และตัวอย่ำงกำรประมำณกำร
รำยได้แบบ Top Down

Market
Share
Target
Segment
Target
Market
Total
Addressable
Market
22

Target Segment หรือกลุ่มเป้าหมายที่สตาร์ท
อัพต้องการเข้าไปท�าตลาด แล้วจึงก�าหนดส่วน
แบ่งตลาดที่สามารถช่วงชิงมาได้ ซึ่งค่าที่ได้คือ
ค่าประมาณส่วนแบ่งการตลาด (Market Share)
ที่จะใช้เป็นตัวเลขประมาณการรายได้ในปีแรก
ในแบบจ�าลองทางการเงิน

ปีท่ี 1

กำรประมำณกำรรำยได้
แบบ Top Down
Total Addressable
Market

1,000,000,000

Target Market
(as % of Total
Addressable Market)

10%

ขนาด
Target Market

100,000,000

Target Segment
(as % of Target
Market)

20%

ขนาด
Target Segment

20,000,000

Market Share
(as % of Target
Segment)

10%

ประมาณการรายได้

2,000,000

Chapter 03

ตัวอย่ำงประมำณกำรรำยได้ธุรกิจ
Plant-Based โดยใช้วิธี Top Down
เพื่อให้เห็นภาพขั้นตอนการประมาณการ
รายได้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงขอยกตัวอย่างสมมติ
กรณีสตาร์ทอัพที่ต้องการน�าเสนอผลิตภัณฑ์
Plant Based Meat ธุรกิจอาหารทดแทนการ
บริโภคเนื้อสัตว์ โดยตั้งเป้าเจาะตลาดในกลุ่ม
ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในการประมาณการรายได้ในปีแรกตามวิธี
Top Down จะเริ่มต้นจากการประมาณขนาด
ตลาดทัง้ หมด หรือ Total Addressable Market
ข้อมูลขนาดตลาด Plant Based Meat ระดับ
โลกเทียบเคียงจากแหล่งข้อมูลในอินเทอร์เน็ต
ต่างๆ พบว่ามีมูลค่าประมาณ 7.4 หมื่นล้าน
เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
ขัน้ ตอนต่อไปคือการก�าหนด Target Market ซึ่งธุรกิจสตาร์ทอัพตามตัวอย่างนี้ตั้งเป้าที่
จะเจาะตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงต้องหา
มูลค่าตลาด Plant-based ในเอเชียเพือ่ ประกอบ
การก�าหนดสัดส่วน Target Market ทีเ่ หมาะสม
โดยพบว่าตลาด Plant-based ในเอเชียมีมูลค่า
ประมาณ 1,700 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือ
คิดเป็นร้อยละ 2.29 ของขนาดตลาดระดับโลก
ขัน้ ตอนต่อไปคือการก�าหนด Target Segment ทีส่ ตาร์ทอัพตัง้ เป้าเจาะกลุม่ Plant Based
Pork จากการสืบค้นข้อมูลไม่พบข้อมูลประมาณ
การสัดส่วนตลาดของผลิตภัณฑ์ Plant Based
Pork โดยตรง จึงประมาณการจากแหล่งข้อมูลอืน่
เพือ่ ประกอบการก�าหนดสมมุตฐิ านเพิม่ เติม โดย
การประมาณการรายได้ (Revenue Projection)

ตัวอย่างนี้ใช้สถิติอันดับการบริโภคผลิตภัณฑ์
Plant-Based ทีจ่ า� แนกตามประเภท และจากข้อมูล
อ้างอิงตามตลาดสหรัฐอเมริกาพบว่าสัดส่วนการ
บริโภคผลิตภัณฑ์ Plant Based Beef มีสว่ นแบ่ง
ตลาดสูงทีส่ ดุ ตามมาด้วย Plant Based Pork และ
Plant Based Chicken เพือ่ ก�าหนดส่วนแบ่งของ
ผลิตภัณฑ์ Plant Based Pork ให้เหมาะสมจึงสืบค้น
ข้อมูลการบริโภคเนื้อหมูจ�าแนกตามภูมิภาคเพื่อ
เทียบเคียง และพบว่าการบริโภคเนือ้ หมูในเอเชีย
มีสัดส่วนที่สูงกว่าปริมาณการบริโภคเนื้อหมูใน
ยุโรปและอเมริกา จากข้อมูลทัง้ สองส่วนนี้ จึงตัง้
สมมุตฐิ านให้สดั ส่วนของ Plant Based Pork คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 27 ของ Target Market และ
มีสดั ส่วนประมาณการ Target Segment คิดเป็น
459 ล้านเหรียญสหรัฐ ($1700 m x 0.27)
ในขั้นตอนสุดท้ายคือการก�าหนดสัดส่วน
ตลาด (Market Share) ที่คาดว่าจะสามารถแย่ง
ชิงยอดขายจากคู่แข่งที่ด�าเนินการมาก่อน ซึ่งใน
ปีแรกคาดว่าต้องใช้เวลาในการสร้างการรับรู้ใน
กลุม่ ลูกค้า เพือ่ ให้เกิดการยอมรับในกลุม่ ผูบ้ ริโภค
จึงก�าหนดให้สัดส่วนตลาดในปีแรกอยู่ที่ร้อยละ
0.0002 ผลลัพธ์ที่ได้จึงเป็นประมาณ 3.02 ล้าน
บาท (459 x 0.0002 x 33) ที่จะใช้เป็นตัวเลข
ประมาณการรายได้ในปีแรก ทัง้ นีใ้ นการประมาณ
การรายได้ในปีอนื่ ตามระยะการประมาณการนัน้
ผูป้ ระกอบการสามารถก�าหนดอัตราการขยายตัว
ของตลาด กลุ่มตลาดเป้าหมาย และส่วนแบ่ง
ตลาดในแต่ละปีเข้ามาประกอบการค�านวณ ก็จะ
ได้ประมาณการรายได้ในปีต่อๆ ไป
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จากตัวอย่างดังกล่าวจะเห็นขั้นตอนการ
ค�านวณประมาณการรายได้แบบ Top Down ซึง่
การประมาณการในแต่ ละขั้นตอนอาศัยการ
พิจารณาข้อมูลทีส่ ามารถสืบค้นได้จากแหล่งต่างๆ
ในการเทียบเคียง และทบทวนความสมเหตุสม
ผลก่อนน�าไปใช้ก�าหนดสมมุติฐานในขั้นตอน

ต่างๆ ค่าประมาณการที่ได้จึงไม่สามารถชี้ชัด
ลงไปได้ว่าเป็นค�าตอบที่ถูกหรือผิด เพียงแต่มุ่ง
แสดงให้เห็นถึงแนวคิดและความละเอียดถี่ถ้วน
ของผูป้ ระกอบการในการก�าหนดสมมุตฐิ านเพือ่
ประกอบการประมาณการรายได้นั่นเอง

วิธี Bottom Up
คือการประมาณการรายได้จากฝั่งผู้ผลิต
(Supply Side) โดยประมาณการรายได้จาก
กลยุทธ์การจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ตามรูปแบบธุรกิจ
(Business Model) แหล่งทีม่ าของการสร้างรายได้
(Revenue Streams) และกลยุทธ์การก�าหนด
ราคา (Pricing Models)
ในการประมาณการรายได้ดว้ ยวิธี Bottom
Up จะเริม่ ต้นจากการจัดประเภทแหล่งทีม่ าของ
รายได้ (Revenue Streams) ตามลักษณะหรือ
แผนการด�าเนินธุรกิจ โดยอาจจะแบ่งตามกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ กลุ่มลูกค้า หรือ กลยุทธ์การก�าหนด
ราคา เป็นต้น เมื่อแบ่งกลุ่ม Revenue Streams
เรียบร้อย จึงพิจารณาก�าหนดสมมุตฐิ านด้าน ราคา
ต่อหน่วย (Price/Unit) และ จ�านวนผลิตภัณฑ์
(Number of Units) ทีส่ ามารถขายได้ในแต่ละ
ช่วงเวลาการประมาณการ ตามประเภท Revenue
Streams ดังกล่าว

ประมาณการรายได้เป็นรายเดือนในช่วง 1-2 ปี
แรก (12-24 เดือน) จากนัน้ จึงก�าหนดอัตราส่วน
การเติบโตของยอดขายและสามารถประมาณ
การได้เป็นรายปีในปีต่อไปจนสิ้นสุดระยะการ
ประมาณการ การทีก่ ารประมาณการแบบ Bottom
Up มีรายละเอียดมากกว่า แบบ Top Down
เนื่ อ งจากเป็ น การประมาณการที่ อ ้ า งอิ ง จาก
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ อาจจะประมาณการได้สมเหตุ
สมผลและละเอียดกว่าแบบ Top Down ซึ่งเป็น
ข้อมูลที่ผู้ประกอบการมีอยู่ในมือ นอกจากนี้
การประมาณการยอดขายรายเดือนยังช่วยให้
ผูป้ ระกอบการสามารถประเมินความสามารถใน
การผลิต วัตถุดิบที่ต้องใช้ ที่จะส่งผลถึงเงิน
ทุนหมุนเวียนที่ต้องใช้สนับสนุนการด�าเนินงาน
ตามแผนดังกล่าว ยิ่งไปกว่านั้นการแสดงราย
ละเอียดในช่วง 1-2 ปีแรก (12-24 เดือน) ยังเป็น
การสะท้อนภาพการใช้เงินทุน (Uses of Fund)
และศักยภาพการขยายตัวของธุรกิจจากการใช้
เงินทุนภายในระยะเวลาดังกล่าวด้วย

การประมาณการรายได้ด้วยวิธี Bottom
Up จะแตกต่างจากการประมาณการรายได้ดว้ ย
วิธี Top Down กล่าวคือวิธี Bottom Up จะ
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Chapter 03

ตัวอย่ำงประมำณกำรรำยได้
ธุรกิจ Plant-Based
โดยใช้วิธี Bottom Up
จากตัวอย่างสตาร์ทอัพผู้ผลิตผลิตภัณฑ์
ยอดขายต่อหน่วยคงทีใ่ นระยะ 4 เดือนแรก
Plant Based Pork ในวิธี Top Down ก�าหนด เนื่องจากเป็นช่วงเริ่มต้นและกลุ่มลูกค้าอาจจะ
ให้สตาร์ทอัพมี 2 ผลิตภัณฑ์ คือเนื้อบดแช่แข็ง ใช้เวลาในการตัดสินใจประมาณ 3-4 เดือน จาก
(Minced) และลูกชิ้นหมูแช่แข็ง (Pork-Ball)
นั้นก�าหนดให้ยอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ตั้งแต่
เดือนที่ 5-9 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 ในเดือนที่
ในช่วงเริ่มต้นสตาร์ทอัพตั้งเป้าเจาะตลาด 10-12 จากกลยุทธ์การท�าตลาดและสะท้อนภาพ
โดยเจาะกลุ่มธุรกิจร้านอาหารเพื่อสุขภาพและ การยอมรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มผู้บริโภค
มังสวิรตั ิ น�าเสนอผลิตภัณฑ์ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม
โดยก�าหนดสมมุติฐานประกอบดังนี้
การประมาณการรายได้ (Revenue Projection)
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Revenue
Stream 1 - Minced

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Price per Unit

$20.-

$20.-

$20.-

$20.-

$20.-

$20.-

$20.-

$20.-

$20.-

$20.-

$20.-

$20.-

% increase

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

No. of Unit

10

10

10

10

12

14

17

21

25

32

42

55

% growth

0%

0%

0%

0%

20%

20%

20%

20%

20%

30%

30%

30%

Total

200

200

200

200

240

288

345

414

497

646

841

1093

Price per Unit

$24.-

$24.-

$24.-

$24.-

$24.-

$24.-

$24.-

$24.-

$24.-

$24.-

$24.-

$24.-

% increase

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

No. of Unit

10

10

10

10

12

14

17

21

25

32

42

55

% growth

0%

0%

0%

0%

20%

20%

20%

20%

20%

30%

30%

30%

Total

240

240

240

240

288

345

414

497

597

776

1009

1312

Revenue
Stream 2 - Pork Ball

จากประมาณการรายได้ด้วยวิธี Bottom
Up ตามตารางตั ว อย่ า งนี้ สามารถค� า นวณ
ประมาณการรายได้ในปีแรก โดยน�าผลรวม
ประมาณการรายได้ ร ายเดื อ นจากยอดขาย
ผลิตภัณฑ์ทั้งสองกลุ่ม ซึ่งเท่ากับ 375,150 บาท
ที่มาจากการค�านวณดังนี้

Total Sales ($)
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ตรวจสอบควำมสอดคล้อง
ของประมำณกำรจำกทั้งสองวิธี
และปรับสมมุติฐำนจนกว่ำประมำณกำร
จำกทั้งสองวิธีได้ผลลัพธ์ท่ม
ี ีค่ำเท่ำกัน
(Anchoring & Iteration)

Total (THB)

Revenue
Stream 1 – Minced

5167

170,523

Revenue
Stream 2 – Pork Ball

6200

204,627

หลังจากขั้นตอนการประมาณการรายได้
ทั้งสองวิธีแล้ว กระบวนการต่อไปคือการตรวจ
สอบความสอดคล้องและความเป็นไปได้ของการ
ประมาณการจากทั้งวิธี Top Down และ วิธี
Bottom Up ซึ่งจากตัวอย่างการค�านวณจะเห็น
Chapter 03

การประมาณการรายได้ (Revenue Projection)

ได้ว่า ประมาณการรายได้ในปีแรกด้วยวิธี Top
Down อยู่ที่ 3 ล้านบาท ในขณะที่ประมาณการ
รายได้จากวิธี Bottom Up อยูท่ ปี่ ระมาณ 3 แสน
บาท จากตัวอย่างนี้ แสดงให้เห็นถึงข้อดีของการ
ใช้วธิ กี ารประมาณการรายได้ทงั้ สองวิธคี วบคูก่ นั
27

ได้แก่การใช้ผลลัพธ์จากการค�านวณมาทบทวน
สมมุตฐิ านต่างๆ ทีใ่ ช้ในการประมาณการรายได้
ให้สมเหตุสมผลมากขึน้ ทัง้ ยังแสดงให้เห็นว่าการ
ประมาณการรายได้นั้นมีการก�าหนดสมมุติฐาน
ที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ซึ่งอาจเป็นไป
ได้ว่า วิธี Top Down ก�าหนดสัดส่วนตลาดสูง
เกินจริง หรือวิธี Bottom Up ก�าหนดยอดขาย
หรือ ราคาขายต่อหน่วยที่ต�่าเกินไป
ก่ อ นที่ จ ะสามารถสรุ ป ตั ว เลขประมาณ
การรายได้ที่จะใช้ในแบบจ�าลองทางการเงินนั้น
ผูป้ ระกอบการควรทบทวนสมมุตฐิ านต่างๆ ทีใ่ ช้
ในการประมาณการรายได้ทั้งสองวิธี และศึกษา
ข้อมูลประกอบเพิ่มเติม เช่น ผลประกอบการใน
อตีตของสตาร์ทอัพที่อยู่ในระยะเริ่มต้นธุรกิจ
หรือธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือข้อมูล
จากงานศึกษาวิจยั ต่างๆ เพือ่ น�ามาประเมินความ
เป็นไปได้ของสมมุตฐิ านทีใ่ ช้ในการประมาณการ
รายได้ทั้งสองวิธี จากนั้นจึงปรับสมมุติฐานเพื่อ
ให้ประมาณการรายได้จากทัง้ สองวิธมี ผี ลลัพธ์ที่
เท่ากันหรือใกล้เคียง

ตามลักษณะการใช้งาน และความสามารถในการจ่ายเงินซื้อผลิตภัณฑ์ ซึ่งนอกจากจะน�ากลยุทธ์
การก�าหนดราคามาใช้ประกอบการประมาณการรายได้แบบ Bottom Up แล้ว ยังสามารถใช้เป็นวิธี
การสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง ที่ช่วยให้สตาร์ทอัพประสบความส�าเร็จได้ไม่แพ้นวัตกรรมด้าน
ผลิตภัณฑ์เลยทีเดียว
Revenue Streams

เทคนิค

ควรเลือกวิธีการประมาณการ
รายได้วิธีหนึ่งที่ผู้ประกอบการ
มีความมั่นใจในสมมุติฐาน
และผลลัพธ์การประมาณการ
จากนั้นจึงใช้ประมาณการ
รายได้จากวิธีดังกล่าวเป็นหลัก
(Anchoring) เพื่ อทบทวนและ
่
ปรับสมมุตฐ
ิ านด้วยอีกวิธห
ี นึง
่ การท�าดังกล่าวนี้ เรียกว่า
ซึง
Iteration โดยผู้ประกอบการจะ
ต้องใช้เวลาทบทวนสมมุติฐาน
แต่ละข้อในรายละเอียดและปรับ
ตัวเลขต่างๆ หลายครั้งจนกว่า
ประมาณการรายได้จากทั้งสอง
วิธีจะใกล้เคียงกัน

• Single stream

Revenue Models

Pricing Models

• Subscription/
membership

• Value pricing

• Interdependent

• Volume or
unit-based sales

• Volume

• Loss leader

• Advertising-based

• Portfolio

• Licensing &
syndication

• Razor/blade

• Multiple streams

• Transaction fee
• Pay-per use
• Referrals

• Competitive

• Subscription
• Leasing
• Product based

• Affililiate/
revenue sharing
• Selling data
• Back-end offers

ประเด็นส�ำคัญที่ควรพิ จำรณำ
เพิ่ มเติมในกำรประมำณกำรรำยได้
ขั้นตอนการประมาณการรายได้ นอกจากจะเป็นการค�านวณตามสมมุติฐานเพื่อให้ได้ตัวเลข
ประมาณการรายได้แล้ว ยังถือเป็นขั้นตอนที่ผู้ประกอบการได้ทบทวนกลยุทธ์และใช้ความคิด
สร้างสรรค์ในการพิจารณาองค์ประกอบส�าคัญในการสร้างรายได้ต่างๆ เช่นแหล่งที่มาของรายได้
รูปแบบการสร้างรายได้ กลยุทธ์การก�าหนดราคา รวมถึงแนวคิดการก�าหนดราคารูปแบบใหม่
เช่น Optimal and Segmented Pricing โดยแนวคิดการก�าหนดราคานี้ มุ่งเน้นการก�าหนดราคา
ตามคุณค่าของผลิตภัณฑ์ต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การก�าหนดราคาจึงสามารถท�าได้หลายแบบ
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จากรายละเอียดขัน้ ตอนการประมาณการรายได้ทนี่ า� เสนอในบทนี้ แสดงให้เห็นว่าการก�าหนด
สมมุติฐานประกอบการประมาณการรายได้ทั้งวิธี Top Down และวิธี Bottom Up ซึ่งต้องอาศัย
ความเข้าใจสภาวะอุตสาหกรรมและกลยุทธ์ทางธุรกิจเป็นอย่างดี เมือ่ ได้ผลลัพธ์จากการค�านวณมา
แล้ว ควรน�ามาเปรียบเทียบกัน เพื่อทบทวนความเป็นไปได้และความสมเหตุสมผลของสมมุติฐานที่
ใช้สนับสนุนการประมาณการรายได้ทงั้ สองวิธี โดยในขัน้ ตอนการทบทวนสมมุตฐิ านและปรับข้อมูลนี้
่ ะน�าไปใช้ในการประเมิน
้ ตอน Reality Check เพื่ อให้มน
ถือเป็นขัน
ั่ ใจว่าการประมาณการรายได้ทีจ
มูลค่าธุรกิจในขั้นตอนต่อไปนั้น ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดถี่ถ้วน และมีเหตุผล

หากผู้ประกอบการได้น�าแนวทางการประมาณการรายได้และ
การตรวจสอบข้อมูล (Reality Check) นี้ไปประยุกต์ใช้ ก็จะสามารถอธิบายที่มาที่ไปของประมาณ
การรายได้ในทุกรายละเอียดได้อย่างมั่นใจ
สนับสนุนสมมุติฐานทุกๆ ขั้นตอน

การประมาณการรายได้ (Revenue Projection)
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กำรประมำณกำร
รำยจ่ำยและภำพรวม
กำรประมำณกำร
งบกำรเงิน

(PRO FORMA
FINANCIAL STATEMENT)

การประมาณการรายได้ ที่ น� า เสนอใน
บทที่ผ่านมา เป็นการแสดงภาพจ�าลองรายได้ที่
อาจเกิดขึ้นหากการด�าเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจ
ประสบความส�าเร็จ ขัน้ ตอนต่อไปคือการประมาณ
การรายจ่ายเพือ่ จ�าลองทรัพยากรทีจ่ า� เป็นในการ
ด�าเนินตามแผนงาน หลังจากได้ประมาณการ
ทัง้ สองส่วนนีแ้ ล้ว จึงน�าข้อมูลมาประกอบกันเพือ่
ประมาณการงบการเงิน (Pro Forma Financial
30
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Statement) ทัง้ สามประเภทได้แก่ งบดุล งบก�าไร
ขาดทุน และงบกระแสเงินสด เพือ่ จ�าลองสถานะ
ทางการเงินของธุรกิจได้อย่างสมบูรณ์ ข้อมูลที่
ได้จากขัน้ ตอนดังกล่าว สามารถน�าไปใช้ประเมิน
จ�านวนเงินลงทุนเพื่อวางแผนการเงินและการ
ระดมทุนทีเ่ หมาะสมกับธุรกิจ อีกทัง้ ยังสามารถ
น�าไปใช้ในการประเมินมูลค่าธุรกิจต่อไป

การประมาณการรายจ่ายและภาพรวมการประมาณการงบการเงิน (Pro Forma Financial Statement)
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ตำรำง 1 สมมุติฐำนโครงสร้ำงองค์กรและเงินเดือนพนักงำน

กำรประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
การประมาณการค่าใช้จา่ ยคือการประเมินต้นทุนทีจ่ ะเกิดขึน้ ในการด�าเนินงานตามแผนธุรกิจ
ตามระยะการประมาณการ เพือ่ แสดงทรัพยากรทีจ่ า� เป็นต่อการสร้างการเติบโตและสะท้อนลักษณะ
การใช้เงินทุนในช่วงเวลาดังกล่าว โดยทั่วไปค่าใช้จ่ายสามารถแบ่งออกเป็นสามประเภทได้แก่ ค่า
ใช้จ่ายคงที่ (Fixed) ค่าใช้จ่ายผันแปร (Variable) หรือแบบผสมผสาน (Semi-Variable)

ประเภทค่ำใช้จ่ำยหลักของธุรกิจมัก
ประกอบด้วย
• ต้นทุนการผลิตสินค้า (Cost of Goods Sold)
• สินค้าคงเหลือ
• ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการด�าเนินงา (Operating
Expenses - SG&A) เช่น เงินเดือนพนักงานทั้ง
แบบพนักงานประจ�าและพนักงานชั่วคราว
• ค่าใช้จ่ายโฆษณาและการตลาด
่ ๆ เช่น ค่าเช่าพื้นที่ ค่าจ้างทีป
่ รึกษา
• ค่าใช้จา่ ยอืน
ทางกฎหมาย เป็นต้น

Headcount

Salary
per
month

Monthly Annual
Salary
Salary
2022
2022

2022

2023

2024

2025

2026

CEO

1

1

1

1

1

$6,000.-

$6,000

$72,000

CTO

1

1

1

1

1

$5,500.-

$5,500

$66,000

Business
Development
Director

1

1

1

1

1

$5,000.-

$5,000

$60,000

1

2

2

2

$3,500.-

2

2

2

2

$2,000

$2,000

$24,000

1

1

1

2

$6,000.-

2

3

3

$4,000.-

1

1

1

1

$2,000.-

1

1

1

1

$2,000.-

$2,000

$24,000

Finance
Executive

1

1

1

$2,000.-

Account
Executive

1

1

1

$2,000-

14

15

16

$20,500

$246,000

Marketing
Executive
Sales
Executive

1

Senior
Technical
Engineer
Technical
Engineer
UX Designer
Admin/HR

หากการประมาณการรายได้ที่ได้อธิบายไปแล้วในบทที่ 3 เป็นการสะท้อนแหล่งรายได้และ
กลยุทธ์การก�าหนดราคา การประมาณการค่าใช้จ่ายก็ถือเป็นการสะท้อนแผนการด�าเนินงาน
(Operation Plan) ด้านต่างๆ เช่น แผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) แผนการตลาด
(Sales & Marketing) และแผนการผลิต (Production & Materials & Inventory) โดยการก�าหนด
สมมุติฐานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรที่จ�าเป็น

Number of Employees

Total

1

5

9

ในการด�าเนินตามแผนต่างๆ ก็จะสะท้อนออกมาเป็นค่าใช้จา่ ยตามแต่ละหมวดหมูท่ กี่ ล่าวมา
ข้างต้น ในการประมาณการรายจ่าย ผูป้ ระกอบการควรก�าหนดสมมุตฐิ านส�าหรับรายการค่าใช้จา่ ย
ที่สา� คัญ เช่น เงินเดือนพนักงานโดยละเอียด จากนั้นจึงน�าผลรวมมาใส่ในตารางค่าใช้จ่ายทั้งหมด
โดยแยกตามรายจ่ายแต่ละประเภท ตามตารางที่ 1 และตารางที่ 2

หมายเหตุ ในการค�านวณเงินเดือนพนักงานในปี 2023-2026 ควรพิจารณาปรับเพิ่มสมมุติฐานเงินเดือนพนักงานด้วย
อัตราเงินเฟ้อ ระดับเงินเดือนนี้เป็นตัวเลขสมมติ ระดับเงินเดือนที่ใช้ในการประมาณการค่าใช้จ่ายควรอ้างอิงตาม
สภาวะการจ้างงานและเงินเดือนถัวเฉลี่ยตามแต่ละต�าแหน่ง
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ตำรำง 2 ตัวอย่ำงประมำณกำรค่ำใช้จำ่ ย
$

Jun-22

Jul-22

Aug-22

Sep-22

Oct-22

Nov-22

Dec-22

Total

Operating Expenses
- Manpower
- Infrastructure

20,500

20,500

20,500

20,500

20,500

20,500

20,500

143,500

200

200

200

200

200

200

200

1,400

Professional Services
- Legal fees

5,000

- Audit fees

2,500

5,000

10,000
2,500

- Consulting fees

5,000

5,000

Marketing & Business
Development
- Trade show

1,500

1,500

- Social Media

1,000

1,000

500

500

500

1,000

500

5,000

- Banner Ad / Website

1,059

1,059

563

563

563

1,059

563

5,429

- Office Utilities

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

7,000

- Rental

3,500

3,500

3,500

3,500

3,500

3,500

3,500

24,500

- Printing / Stationery

200

200

200

200

200

200

200

1,400

- Postage

200

200

200

200

200

200

200

1,400

- Phone

700

700

700

700

700

700

700

4,900

- Transport

700

700

700

1,200

1,200

1,200

1,200

6,900

- Others

100

100

100

100

100

100

100

700

- Material 1

740

740

740

740

740

740

740

5,180

- Material 2

880

880

880

880

880

880

880

6,160

- Material 3

1,240

1,240

1,240

1,240

1,240

1,240

1,240

8,680

41,019

33,519

31,023

31,523

36,523

34,019

36,523

244,149

1,500

4,500

SG&A

จากตัวอย่างทัง้ สองตารางจะเห็นได้วา่ การ
ประมาณการค่าใช้จ่ายควรระบุสมมุติฐานและ
ประมาณการเป็นรายเดือนในปีแรก ส�าหรับการ
ประมาณการในปีต่อๆ ไป ควรพิจารณาก�าหนด
สมมุ ติ ฐ านค่ า ใช้ จ ่ า ยตามอั ต ราเงิ น เฟ้ อ เพื่ อ
ประกอบการค�านวณต่อไป ข้อควรพิจารณาที่
ส� า คั ญ ในการประมาณการรายจ่ า ยคื อ การ
ก�าหนดสมมุตฐิ านทีเ่ หมาะสมและสอดคล้องกับ
ระดับประมาณการรายได้ บ่อยครั้งผู้ประกอบ
การมักจะประมาณการรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็วในขณะที่ค่าใช้จ่ายไม่มีการเปลี่ยนแปลง
หรืออาจจะเพิม่ ขึน้ เพียงเล็กน้อย ซึง่ ข้อผิดพลาด
ลักษณะนี้เป็นหนึ่งในตัวอย่างของแบบจ�าลอง
ทางการเงิ น ที่ ใ ช้ ส มมุ ติ ฐ านไม่ ต รงกั บ ความ
เป็นจริง (Unrealistic)
สาเหตุทปี่ ระมาณค่าใช้จา่ ยต�า่ เกินไป อาจ
เป็นเพราะผู้ประกอบการมองข้าม Customer
Acquisition Cost (CAC) หรือค่าใช้จ่ายที่
เกีย่ วข้องในการหาลูกค้าใหม่ ซึง่ มีความสัมพันธ์
โดยตรงต่อยอดขายและถือเป็นหนึ่งในตัวชี้วัด
หลั ก ที่ ใ ช้ ค� า นวณก� า ไรต่ อ หน่ ว ย หรื อ Units
Economics หนึ่งในตัวชี้วัดส�าคัญที่นักลงทุน
ต้องการท�าความเข้าใจจากแบบจ�าลองทางการเงิน

Cost of Goods Sold

Total
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ค่าใช้จ่าย ผลลัพธ์ที่ได้จากงบก�าไรขาดทุน (Revenue - Expenses = Profifif i t) คือก�าไรสุทธิ เมื่อ
ค�านวณตามขั้นตอนดังกล่าวเรียบร้อย สามารถค�านวณอัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ เช่น อัตรา
ก�าไรขั้นต้น อัตราก�าไรจากการด�าเนินการ และอัตราก�าไรสุทธิ ดังตารางที่ 3 เพื่อตรวจสอบความ
เป็นไปได้ของสมมุติฐาน (Reality Check) ทั้งนี้ผู้ประกอบการควรเทียบเคียงผลการค�านวณกับ
ค่าเฉลีย่ ของบริษทั จดทะเบียน หรือ ค่าเฉลีย่ ของบริษทั ต้นแบบ เพือ่ ทบทวนความสมเหตุสมผล และ
ปรับสมมุติฐานเพื่อให้ได้ประมาณการที่ผู้ประกอบการมั่นใจยิ่งขึ้นในรายละเอียด ตามตัวอย่าง
ในตารางที่ 4

Customer Acquisition
Cost (CAC)

หรือต้นทุนเฉลี่ยในการหาลูกค้าใหม่
ทุกๆ 1 คน สามารถค�านวณได้โดยน�า
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกระบวนการท�า
การตลาด โฆษณา และประชาสัมพั นธ์
ต่างๆ มาหารด้วยจ�านวนลูกค้าใหม่

ตำรำงที่ 3 ตัวอย่ำงประมำณกำรงบก�ำไรขำดทุน
(Pro Forma Income Statement)

Unit Economics

ศึกษาข้อมูล
เพิ่ มเติมได้จาก
คลิปความรู้หัวข้อ
Unit Economics

2022

2023

2024

2025

2026

Revenue

236,630

873,950

1,936,128

6,676,572

25,009,166

Cost of
goods sold

(34,330)

(123,610)

(193,613)

(667,657)

(2,500,917)

Cost of sales
(royalty fee,
CC charges)

(5,916)

(21,849)

(48,403)

(166,914)

(625,229)

Gross Profit

196,384

728,491

1,694,112

5,842,001

21,883,020

Manpower

(246,000)

(577,200)

(856,938)

(995,964)

(1,092,900)

กำรประมำณกำร
งบกำรเงิน งบก�ำไรขำดทุน

Professional
Services

(31,700)

(41,000)

(19,361)

(13,353)

(75,027)

Marketing &
Business
Development

(59,148)

(54,800)

(38,723)

(53,413)

(125,046)

SG&A expenses

(76,800)

(86,400)

(154,890)

(166,914)

(175,064)

เมื่อประมาณการรายได้ และรายจ่ายแล้ว
ตัวเลขการประมาณการเหล่านั้นจะน�าไปใช้ใน
การสร้างประมาณการงบการเงิน (Pro Forma
Financial Statement) โดยงบการเงินที่สามารถ
เริม่ ต้นได้งา่ ยทีส่ ดุ คืองบก�าไรขาดทุน (Pro Forma
Income Statement) ทีแ่ สดงรายได้ หักลบด้วย

R&D

(80,000)

(80,000)

(290,419)

(333,829)

(2,500,917)

Depreciation

(4,322)

(7,052)

(10,334)

(8,258)

(7,590)

Operating
Income

(301,586)

(117,961)

323,447

4,270,270

17,906,476

Interest
expense

0

0

0

0

0

หรือตัวชี้วัดความคุ้มค่าในการ
ลงทุน โดยการน�ารายได้เฉลี่ย
ที่ได้รับจากลูกค้าทุกๆ 1 คน
ตลอดช่วงอายุการเป็นลูกค้า
(LTV) น�ามาเปรียบเทียบกับ
ต้นทุนในการหาลูกค้าใหม่ (CAC)
หาก LTV มีค่ามากกว่า CAC
มาก เช่น มากกว่า 3 เท่า
ถือว่ามีความน่าสนใจในการลงทุน

Operating
expenses

SCAN
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Earnings before
income taxes

2022

2023

2024

2025

2026

(301,586)

(117,961)

323,447

4,270,270

17,906,476

(32,344)

(427,027)

(1,790,648)

Provision for
income taxes
Net Income

(301,586)

(117,961)

291,103

3,843,243

16,115,828

Gross Margin

83%

83%

87.5%

87.5%

87.5%

Operating
Margin

(127%)

(14%)

17%

64%

72%

Net Margin

(127%)

(14%)

15%

57%

64%

(อัตราก�าไรขั้นต้น)

(อัตราก�าไรจาก
การด�าเนินการ)
(อัตราก�าไรสุทธิ)

กำรประมำณกำร
งบกำรเงิน - งบดุล
เมือ่ ท�าการประมาณการงบก�าไรขาดทุนแล้ว
ขั้นตอนต่อไปคือการประมาณการงบดุล (Proforma Balance Sheet) หรื อ งบการเงิ น
ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง สินทรัพย์ หนี้สิน
และส่วนของผู้ถือหุ้น (Assets = Liabilities +
Shareholders’ Equity) โดยการประมาณการ
สินทรัพย์ และหนีส้ นิ นัน้ สามารถก�าหนดสมมุตฐิ าน
สินทรัพย์ระยะสั้นที่สัมพันธ์กับยอดขาย เช่น
1

ตำรำงที่ 4 กำรเปรียบเทียบประมำณกำรกับบริษัทต้นแบบ
่
ค่ำเฉลีย
บริษัท
ต้นแบบ

ประมาณการ
Account
Receivables

่ บริษัทจดทะเบียน (S&P 500)
ค่ำเฉลีย

Software

Media

Retailer

Services

เงินสด
(Cash)

30%

52%

17%

14%

10%

ลูกหนี้การค้า
(Account Receivables)

15%

12%

7%

2%

7%

เจ้าหนี้การค้า
(Account Payables)

20%

21%

33%

15%

15%

ก�าไรขั้นต้น
(Gross Profit Margin)

60%

51%

35%

29%

14%

ก�าไรจากการด�าเนินการ
(Operating Profit Margin)

24%

20%

11%

6%

3%

ก�าไรสุทธิ
(Net Profit Margin)

23%

16%

8%

7%

3%
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ลูกหนี้การค้า (Account Receivables) เจ้าหนี้
การค้า (Account Payables) และสินค้าคงคลัง
(Inventory) ซึง่ ท�าได้โดยก�าหนดสมมุตฐิ าน ด้วย
วิธี Percent of Sales Method หรือก�าหนด
สัดส่วนทีค่ ดิ เป็นร้อยละของยอดขาย หรือก�าหนด
สมมุติฐานตามจ�านวนระยะเวลาตามสมการที่
1 และ 2 นี้

Chapter 04

=

AR Days x Revenue
360

2
ประมาณการ
Inventory

=

Inventory Days x Cost of Goods Sold
360
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ตำรำงที่ 5 ตัวอย่ำงประมำณกำรงบดุล (Pro Forma Balance Sheet)
2022

2023

2024

2025

2026

Cash and
marketable
securities

684,713

371,421

5,230,710

7,212,654

27,961,000

Account
receivables

73,861

266,045

674,037

2,251,016

7,694,261

Inventory

0

0

0

0

0

Prepaid
expenses and other
current assets

0

0

248,089

1,249,530

4,192,978

Total current assets

758,574

637,466

6,152,836

10,713,199

39,848,240

11,329

14,477

16,283

14,176

12,736

769,903

651,943

6,169,119

10,727,375

39,860,975

Account
payables
and accrued
expenses

0

0

193,740

474,069

2,132,220

Income taxes
payable

0

0

32,344

431,027

1,790,648

Other current
liabilities

0

0

0

0

0

Total current
liabilities

0

0

226,083

905,096

3,922,868

Current Assets

Property, Plant
and Equipment
Total assets
Current
Liabilities

Shareholders’
Equity
Common &
Preferred Stock

1,250,000

1,250,000

6,250,000

6,250,000

16,250,000

Retained earnings

(480,097)

(598,058)

(306,965)

3,572,279

19,688,108

769,903

651,943

6,169,119

10,727,375

Total liabilities
and equity
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นอกจากนี้เพื่อให้การประมาณการงบการ
เงินเสร็จสมบูรณ์ ในขั้นตอนสุดท้าย ผู้ประกอบ
การควรจัดท�าประมาณการกระแสเงินสด (Cash
Flow Budget) ที่จะแสดงให้เห็นภาพกระแส
เงิ น สดรั บ และกระแสเงิ น สดจ่ า ย โดยการน� า
ประมาณการเงินสดรับ หักลบด้วยประมาณการ
เงินสดจ่าย (ตารางที่ 6) โดยประมาณการงบ
กระแสเงินสดที่ใช้มักจะน�าไปเป็นส่วนหนึ่งของ
แผนการเงินเพื่อประกอบการระดมทุนโดยจัดท�า
เป็นรายเดือน ภายในระยะเวลา 12-24 เดือน
ประโยชน์ ท่ี ส� า คั ญ อี ก ประการหนึ่ ง ของการ
ประมาณการกระแสเงิ น สด คื อ การน� า มาใช้
บริหารจัดการเงินสดเมือ่ ธุรกิจเริม่ ด�าเนินการแล้ว

ซึ่งในกรณีนี้การประมาณการกระแสเงินสดอาจ
จะจัดท�าเป็นรายสัปดาห์ หรือ เป็นรายเดือน โดย
ความถี่ที่เหมาะสมนั้น ขึ้นอยู่กับสถานการณ์
เงินสดในมือและสถานการณ์ธรุ กิจในช่วงเวลานัน้

ตำรำงที่ 6 ตัวอย่ำงตำรำงประมำณกำรเงินสด
Cash Flow
Budget

Jan.22

Beginning
Cash
Balance
Founder’s
Equity

$50,000

Funding
Received

$1,200,000

Feb.22

Mar.22

Apr.22

Jun.22

May.22

$1,143,220

$1,019,857

$975,994

$940,001

$940,113

$10,370

$10,974

$11,713

Cash Inflows
(Income)
Account
Receivables
Collection
Sales &
Receipts

$1,830

$1,937

$2,067

$2,198

$2,328

$2,505

39,860,975

Total Cash
Inflow

$1,251,830

$1,937

$2,067

$12,568

$13,302

$14,218
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Cash Flow
Budget

Jan.22

Feb.22

Mar.22

Apr.22

Jun.22

Available
Cash
Balance

$1,251,830

$1,145,157

$1,021,924

$988,561

$953,303

May.22
$918,331

Cash
Outflow
Payroll

$(28,400)

$(28,400)

$(28,400)

$(28,400)

$(28,400)

$(28,400)

Professional
Services

$(14,200)

-

-

-

-

$(5,000)

Marketing
Expenses

$(18,600)

$(8,000)

$(8,500)

$(6,000)

$(11,500)

$(11,000)

R&D

-

$(80,000)

-

-

-

-

Rental

$(3,500)

$(3,500)

$(3,500)

$(3,500)

$(3,500)

$(3,500)

Utilities

$(2,000)

$(2,000)

$(2,000)

$(2,000)

$(2,000)

$(2,000)

Other SG&A

$(26,600)

$(1,300)

$(1,300)

$(1,300)

$(1,300)

$(1,300)

COGS

$(1,860)

$(1,900)

$(2,030)

$(2,160)

$(2,290)

$(2,460)

Subtotal

$(95,160)

$(125,100)

$(45,730)

$(48,360)

$(48,990)

$(48,760)

Capital
Purchase

$(13,450)

$(200)

$(200)

$(200)

$(200)

$(200)

Income Tax
Expense

-

-

-

-

-

-

Total Cash
Outflows

$(108,610)

$(125,300)

$(45,930)

$(48,560)

$(49,190)

$(48,960)

Ending Cash
Balance

$1,143,220

$1,019,857

$975,994

$940,001

$904,113

$869,731

Other Cash
Outflows

42

Chapter 04

กล่าวโดยสรุป คือ ขั้นตอนทั้งหมดนี้เป็น
ภาพรวมของการประมาณการงบการเงิ น ทั้ ง
สามประเภท ซึ่งในทางปฏิบัตินั้นขั้นตอนการ
ประมาณการงบการเงินมีรายละเอียดปลีกย่อย
โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างงบการเงินทั้ง
สามประเภท และการก�าหนดสมมุติฐานภายใต้
สถานการณ์จา� ลองต่างๆ รวมถึงการเปรียบเทียบ
กับข้อมูลตลาด (Market Comparable) เพื่อ
ทดสอบความเป็นไปได้ของสมมุติฐานต่างๆ ที่
ใช้ในการประมาณการ
นอกจากนี้ ในทางปฏิบัติผู้ประกอบการ
จ�าเป็นต้องศึกษาวิธีการปฏิบัติที่ดีในการสร้าง
แบบจ� า ลองประมาณการงบการเงิ น ผ่ า น
โปรแกรม Excel ที่มีเทคนิคการสร้างแผ่นงาน
และเชื่ อ มโยงสู ต รค� า นวณให้ ง ่ า ยต่ อ การปรั บ
เปลี่ยนที่จะเกิดขึ้นระหว่างการประมาณการงบ
การเงิน เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น จึงขอ
แนะน� า ให้ ศึ ก ษาข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ การ
ประมาณการงบการเงิน โดยโหลดไฟล์ Excel
แบบจ�าลองทางการเงิน ของ Expara เพือ่ ทดลอง
ท�าความเข้าใจองค์ประกอบการประมาณการงบ
การเงินตามขั้นตอนต่างๆ ตามที่กล่าวมา
การจั ด ท� า งบการเงิ น ตามแบบจ� า ลอง
ทางการเงินทั้งหมดนี้ หากผู้ประกอบการได้
ถ่ายทอดกลยุทธ์ทางธุรกิจออกมาเป็นสมมุตฐิ าน
ต่างๆ อย่างถี่ถ้วนและใช้ความรอบคอบในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลประกอบการค�านวณแล้ว จะเป็น
เครือ่ งมือทีส่ ามารถจะใช้สอื่ สารกับนักลงทุน และ
เป็นแนวทางการบริหารจัดการด้านการเงิน วาง
กลยุ ท ธ์ ก ารระดมทุ น รวมถึ ง น� า ไปใช้ ใ นการ
ประเมินมูลค่าธุรกิจด้วย

ดาวน์โหลดไฟล์
Excel แบบจ�าลอง
ทางการเงินได้ที่
หลักสูตร Inside
Venture Capital
Resources for
Entrepreneurs

SCAN
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กำรประเมินมูลค่ำ
สตำร์ทอัพ ด้วยวิธี
เปรียบเทียบตลำด

(COMPARABLE METHOD)
แนวคิดการประเมินมูลค่าธุรกิจสตาร์ทอัพ
มีอยู่หลายวิธี เช่น The Scorecard Method,
The First Chicago Method หรือ Risk Summation Method แต่วิธีที่ได้รับความนิยมใน
การประเมินมูลค่าธุรกิจระยะเริม่ ต้นมีอยูส่ ามวิธี
ได้แก่ วิธีเปรียบเทียบตลาด (Comparable
Method) วิธีคิดลดกระแสเงินสด (DCF) และ
วิธี VC (VC Method) โดยเนื้อหาในตอนนี้ จะ
น�าเสนอขัน้ ตอนการประเมินมูลค่าด้วยวิธเี ปรียบ
เทียบตลาด (Comparable Method) ซึ่งเป็น
วิธีการประเมินมูลค่าโดยเปรียบเทียบกับมูลค่า
ธุรกิจตามราคาตลาด (Market Value) ซึง่ มีการ
ประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในการวิเคราะห์การ
ลงทุน
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วิธกี ารเปรียบเทียบตลาด หรือ Comparable Method เริม่ ต้นจากแนวคิดทีว่ า่ หากมีบริษทั
ที่มีลักษณะเหมือนกันทุกประการ เช่นท�าธุรกิจ
เหมือนกัน อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือมี
ขนาดเท่ากัน ดังนั้นสองบริษัทนี้ย่อมจะมีมูลค่า
ธุรกิจทีเ่ ท่ากัน จากแนวคิดดังกล่าวนี้ หากเราทราบ
มูลค่าประเมินทางธุรกิจของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง
เราย่อมสามารถประเมินมูลค่าบริษัทอีกบริษัท
หนึ่งได้ ตัวอย่างเช่น

การประเมินมูลค่าสตาร์ทอัพ ด้วยวิธีเปรียบเทียบตลาด (Comparable Method)
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ตัวอย่ำงกำรก�ำหนดบริษัทต้นแบบ
่ ริษัท
บริษัท A และ บริษัท B ประกอบธุรกิจอยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยทีบ
B มีขนาดเล็กกว่าบริษัท A ประมาณครึ่งหนึ่ง แต่มีลักษณะอื่นๆ เหมือนกันทุก
ประการ หากเราทราบมูลค่าประเมินธุรกิจของบริษัท A เราก็จะสามารถประเมิน
มูลค่าของบริษัท B ได้ ดังนั้นหากสมมุติให้มูลค่าประเมินธุรกิจของบริษัท A อยู่ท่ี
ระดับ 10 ล้านเหรียญสหรัฐ ด้วยแนวคิดของวิธีเปรียบเทียบตลาดนี้
เราจึงอาจกล่าวได้ว่ามูลค่าธุรกิจของบริษัท B นั้นอยู่ที่ระดับ 5 ล้านเหรียญ
สหรัฐ หรือประมาณครึ่งหนึ่งของมูลค่าของบริษัท A

จากแนวคิดการประเมินมูลค่าธุรกิจด้วยวิธีการเปรียบเทียบตลาดนี้ ผู้ประกอบการสามารถ
น�ามาใช้ประเมินมูลค่าธุรกิจระยะเริ่มต้นได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

ก�ำหนดบริษัท
ต้นแบบ
ก�าหนดบริษทั ต้นแบบทีม่ ลี กั ษณะคล้ายกัน
โดยอาจเทียบเคียงจาก รูปแบบการด�าเนินธุรกิจ
เทคโนโลยีที่ใช้ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย หรือตลาด
เป้าหมายทีใ่ กล้เคียงกัน ซึง่ อาจจะเป็นบริษทั จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในประเทศหรือ
ต่างประเทศ (Publicly Listed Comparable)
หรือเป็นสตาร์ทอัพที่มีการระดมทุนไปก่อนหน้า
นี้และมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านฐานข้อมูลต่างๆ
(Past Transaction Comparable) เป็นต้น โดย
การก�าหนดบริษัทต้นแบบ อาจจะเลือกบริษัทที่
ใกล้เคียงที่สุด 1-2 บริษัท และเลือกบริษัทอื่นๆ
ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน 2-3 บริษัท เพื่อใช้ใน
การเปรียบเทียบข้อมูล การเปรียบเทียบข้อมูลใน
ลักษณะนี้จะช่วยให้เห็นข้อมูลที่มีค่าผิดปกติ
(Outliers) ท�าให้สามารถเลี่ยงที่จะใช้ข้อมูลดัง
กล่าว ในการประมาณการได้
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ก�ำหนดตัวชี้วัด
ส�ำคัญที่ใช้ในกำร
เปรียบเทียบ
ผู้ประกอบการควรก�าหนดปัจจัยส�าคัญที่
ควรน�ามาใช้ในการเปรียบเทียบ โดยเริ่มต้นจาก
ตัวชี้วัดทางการเงินที่ส�าคัญของธุรกิจนั้นๆ เช่น
รายได้ จ�านวนลูกค้า ขนาดตลาด อัตราการ
เติบโต กลุม่ ลูกค้าเป้าหมาย ซึง่ ตัวชีว้ ดั ทีจ่ ะน�ามา
ใช้ในการประเมินมูลค่าธุรกิจนี้ จะแตกต่างกันไป
ตามประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม เช่นในธุรกิจ
e-commerce มักจะใช้ Gross Merchandise
Value (GMV) หรือในธุรกิจ Software as a
Service (SaaS) ที่มักจะใช้ Annual Revenue
Run Rate (ARR) เป็นต้น
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Startup 1

Startup 2

ลักษณะธุรกิจ

Edtech

Edtech

ประเทศที่ด�าเนินธุรกิจ

Thailand

Vietnam

รูปแบบธุรกิจ

B2C

B2C

จ�านวนผู้ใช้บริการปัจจุบัน

50k

100k

รายได้

$200k

$300k

อัตราเติบโต

50% monthly growth

50% monthly growth

ตลาดลูกค้าเป้าหมาย

Thailand

Vietnam

ขนาดตลาด

$1.28bn

$2.05bn

การระดมทุนรอบล่าสุด

Seed: $300k

Seed: $450k

มูลค่าประเมินธุรกิจ

$1.5m

$2m

หมายเหตุ ตัวอย่างสมมุตเิ พือ่ ให้เห็นประเด็นส�าคัญทีใ่ ช้ในการเปรียบเทียบเท่านัน้ การเปรียบเทียบเพือ่ ประเมินมูลค่า
ควรพิจารณารายละเอียดเชิงลึกอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น สัดส่วนของจ�านวนลูกค้าที่ช�าระเงินเมื่อเทียบกับจ�านวนผู้ใช้
ทัง้ หมด Customer Life Time Value, Churn Rate และรูปแบบธุรกิจทีย่ งั มีโอกาสการเติบโตและไม่มผี นู้ า� ตลาดชัดเจน

ค�ำนวณมูลค่ำประเมินธุรกิจ
ด้วยวิธี Comparable
เมื่อทราบข้อมูลทั้งสอง
ส่วนนีแ้ ล้ว ในขัน้ ตอนต่อไปคือ
การค�านวณมูลค่าประเมินทาง
ธุรกิจทีส่ ามารถท�าได้ โดยการ
น�าอัตราส่วนทางการเงินตามตัว
ชี้วัดส�าคัญของบริษัทต้นแบบ
มาคู ณ กั บ ตั ว ชี้ วั ด ส� า คั ญ ทาง
ธุรกิจ โดยมีสตู รค�านวณดังนี้

Publicly
Listed
Multiples
or Past
Transactional
Multiples

x

Start-up
Specific
Metrics

การประเมินมูลค่าสตาร์ทอัพ ด้วยวิธีเปรียบเทียบตลาด (Comparable Method)

=

PreMoney
Valuation
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ตำรำงตัวอย่ำงกำรค�ำนวณมูลค่ำประเมินธุรกิจด้วย P / REV
Startup 1

ข้อจ�ำกัดในกำร
ประเมินมูลค่ำ
ธุรกิจ ด้วยวิธี
Comparable

Startup 2

รายได้ (REV)

$200k

$300k

P / REV

7.5 เท่า

6.67 เท่า

มูลค่าประเมินธุรกิจ
(Pre-Money Valuation)

$1.5m

$2m

จากตารางตัวอย่างนี้ หากเรา
ทราบอัตราส่วน P/REV ของ
บริษัทต้นแบบ ซึ่งสมมุติให้
เป็น 7.08 เท่า และทราบ
ประมาณการรายได้ของธรุกจ
ิ
ที่เราต้องการประเมินมูลค่า
โดยก�าหนดให้เป็น $240k
เราสามารถค�านวณ PreMoney Valuation ได้ดังนี้

7.08 x $240,000 = $1.7 m

จากขั้นตอนการค�านวณตามที่กล่าวมานี้
จะเห็นได้ว่าวิธีการเปรียบเทียบตลาด เป็นวิธีที่
เข้ า ใจง่ า ยและได้ รั บ การยอมรั บ ในวงกว้ า ง
เนื่องจากการใช้ข้อมูลที่อ้างอิงตามมูลค่าตลาด
หรือธุรกรรมที่เกิดขึ้นจริงในอดีต

อย่างไรก็ตามในการค�านวณมูลค่าธุรกิจ
ด้วยวิธี Comparable นั้นควรพิจารณาปัจจัย
แวดล้อมต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าทาง
ธุ ร กิ จ อย่ า งมี นั ย ส� า คั ญ ระหว่ า งบริ ษั ท ของผู ้
ประกอบการและบริษัทต้นแบบด้วย เช่น หาก
บริษทั ต้นแบบเป็นบริษทั ทีม่ กี ารด�าเนินกิจการอยู่
ทัว่ โลก ในขณะที่ธุรกิจของเรายังด�าเนินธุรกิจใน
ภูมภิ าคเอเชีย ก็ควรพิจารณาปรับลดมูลค่าธุรกิจ
ที่ค�านวณได้ลดลงประมาณร้อยละ 40-60 เพื่อ
สะท้อนความแตกต่างในปัจจัยแวดล้อมทาง
ธุรกิจและความสมบูรณ์ของระบบนิเวศสตาร์ทอัพ
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2. ควำมท้ำทำย

อย่างไรก็ตาม แม้วา่ วิธนี จี้ ะมีความสะดวก ในกำรก�ำหนดบริษัทต้นแบบ
และง่ายในการใช้งาน แต่การน�ามาใช้ประเมิน
มูลค่าธุรกิจระยะเริ่มต้นมักพบข้อจ�ากัดหลาย
ในความเป็นจริงแล้วสตาร์ทอัพอาจจะไม่
ประการ ดังนี้
สามารถก�าหนดบริษัทต้นแบบหรือกลุ่มบริษัทที่
มีรูปแบบการด�าเนินธุรกิจที่ใกล้เคียงกันและ
เหมาะสมส�าหรับการน�ามาเปรียบเทียบได้งา่ ยนัก
เนื่องจากสตาร์ทอัพแต่ละที่อาจจะมีลักษณะ
เฉพาะหรือความแตกต่างของตนเอง ซึ่งอาจจะ
เปรียบกับบริษัทอื่นได้ยาก

1. กำรเปิดเผยข้อมูล

เนื่องจากธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นจดทะเบียน
ในรูปแบบบริษัทจ�ากัด จึงไม่มีข้อก�าหนดทาง
กฎหมายในการเผยแพร่ขอ้ มูลสูส่ าธารณะ ท�าให้
การสืบค้นข้อมูลงบการเงินหรือรายละเอียดการ
ระดมทุนเพื่อก�าหนดบริษัทต้นแบบท�าได้ไม่ง่าย
นัก ในกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลก็มักจะพบว่า
ข้อมูลนั้นล่าช้า หรือเป็นข้อมูลรูปแบบการแถลง
ข่าวซึง่ โดยมากมักให้ขอ้ มูลในภาพกว้างและไม่มี
รายละเอียดผลประกอบการหรือข้อมูลเชิงลึก
ด้านอื่นๆ

3. ควำมแตกต่ำง
ด้ำนหลักกำรทำงบัญชี

สตาร์ทอัพแต่ละบริษัทอาจมีแนวทางใน
การบันทึกบัญชีที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งจะส่งผลต่อ
ตัวเลขที่ใช้รายงานในงบการเงิน ที่แตกต่างกัน
ด้วย ดังนั้นจึงต้องพิจารณาประเด็นนี้ประกอบ
ด้วย หากต้องการน�าข้อมูลมาใช้ในการเปรียบ
เทียบแบบ Comparable

การประเมินมูลค่าสตาร์ทอัพ ด้วยวิธีเปรียบเทียบตลาด (Comparable Method)
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ค�ำแนะน�ำในกำรใช้วิธี Comparable
ด้วยข้อจ�ากัดดังกล่าวนี้ จึงน�ามาสูค่ า� แนะน�าส�าหรับการใช้วธิ เี ปรียบเทียบตลาดในการประเมิน
มูลค่าธุรกิจระยะเริ่มต้น ดังนี้
เปรียบเทียบข้อมูลตำมระยะ
กำรด�ำเนินธุรกิจ
(Comparable by Stage)

โดยทั่วไปผู้ประกอบการสามารถสืบค้นข้อมูล
มู ล ค่ า ธุ ร กิ จ การร่ ว มทุ น ตามระยะการลงทุ น ใน
ประเทศและภูมภิ าค จากสือ่ หรือบริษทั วิจยั ทีต่ ดิ ตาม
สถานการณ์การร่วมทุนในสตาร์ทอัพระยะต่างๆ ซึง่
สามารถใช้ข้อมูลนี้เป็นแนวทางในการเปรียบเทียบ
พิสัย (Range) มูลค่าธุรกิจและจ�านวนเงินระดมทุน
ที่เหมาะสมตามระยะการระดมทุน (Stage)
ภำพรวมสถิติกำรระดมทุนสตำร์ทอัพในประเทศไทย
Angel
Pre-Seed
Maturity

Typical
Raise:
(THB)
Typical
Valuation:
(THB)

Seed

Series
A

Series
B and
Later

Public

Concept
and Ideas

MVP
Launch

ProductMarket fit

Scale and
Conquer the
Market

Diverse
Revenue
Streams

1-5 m

10-30 m

30-100 m

300-600 m

Depends

5-20 m

30-60 m

100-300 m 1,0003,000 m

หลีกเลี่ยงกำรใช้ข้อมูล
ที่มีคำ่ ผิดปกติ (Outliers)

น�ำผลลัพธ์ที่ได้จำกวิธีเปรียบ
เทียบตลำดมำเปรียบเทียบกับ
ผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรประเมินมูลค่ำ
ข้อผิดพลาดในการประเมินมูลค่าธุรกิจ ด้วยวิธี VC และ วิธี DCF

ระยะเริ่มต้นส่วนใหญ่ เกิดจากการน�ามูลค่า
ประเมินทางธุรกิจจากการรายงานข่าว มาใช้
อ้างอิง ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่ามูลค่าดังกล่าวมัก
เป็นข้อมูลทีม่ คี า่ ผิดปกติ ดังนัน้ ในการเลือกบริษทั
ต้นแบบส�าหรับการเปรียบเทียบจึงควรพิจารณาใช้
ข้อมูลถัวเฉลี่ยจากกลุ่มบริษัทต้นแบบ จ�านวน
มากกว่า 3-5 บริษัท (Baskets of Companies)

เพื่ อ ตรวจสอบความสมเหตุ ส มผลของ
มูลค่าการประเมินทางธุรกิจในภาพรวม (Reality
Check) หากผลลัพธ์ที่ได้จากวิธีใดวิธีหนึ่งเกิน
พิสัย มูลค่าประเมินตามระยะการระดมทุนนั้น
เป็นสัญญานเตือนว่าวิธีการประเมินมูลค่าที่ใช้มี
การก�าหนดสมมุตฐิ านเกินจริง ซึง่ ในบทต่อๆ ไป
จะกล่าวถึงการน�ามูลค่าประเมินธุรกิจจากทั้ง
สามวิธมี าเปรียบเทียบกันในรายละเอียดเพิม่ เติม
ทั้งหมดนี้เป็นภาพรวมการประเมินมูลค่า
ธุ ร กิ จ ระยะเริ่ ม ต้ น ด้ ว ยวิ ธี เ ปรี ย บเที ย บตลาด
(Comparable Method) ซึ่งในบทต่อไปจะ
กล่าวถึงรายละเอียดวิธีการคิดลดกระแสเงินสด
(DCF) และวิธี VC (VC Method) ต่อไป

Depends

ที่มา หลักสูตร e-Learning EFD1010 Startup Valuation ห้องเรียนผู้ประกอบการ
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Chapter

06

กำรประเมิน
มูลค่ำสตำร์ทอัพ
ด้วยวิธีคิด
ลดกระแสเงินสด
(DCF)

ในบทนี้ จะน�าเสนอรายละเอียดการประเมิน
มูลค่าธุรกิจด้วยวิธคี ดิ ลดกระแสเงินสด (DCF) ที่
อ้างอิงตามหลักทฤษฎีการเงิน และเป็นอีกวิธหี นึง่
ทีม่ กี ารประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์การลงทุนและ
ประเมินมูลค่าธุรกิจอย่างแพร่หลาย
หลักในการพิจารณาลงทุนโดยทั่วไป คือ
การน�าผลตอบแทนหรือกระแสเงินสดที่จะได้รับ
ในอนาคต มาเปรียบเทียบกับต้นทุนหรือกระแส
เงินสดที่ใช้ไปในการลงทุนในปัจจุบัน หากผล
ตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่จะได้รับสูงกว่าเงิน
ลงทุ น ก็ ถื อ ว่ า การลงทุ น นั้ น มี ก� า ไร และเมื่ อ
พิจารณาตามหลักทฤษฎี “มูลค่าของเงิน ตาม
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เวลา” (Time Value of Money) ทีก่ ระแสเงินสด
ในปัจจุบัน มีมูลค่ามากกว่ากระแสเงินสดใน
อนาคต เนื่องจากความเสี่ยง เงินเฟ้อและค่าเสีย
โอกาสอื่นๆ ดังนั้นในการวิเคราะห์การลงทุนจึง
ต้องค�านวณ มูลค่าปัจจุบนั (Present Value) ของ
กระแสเงินสดทีจ่ ะได้รบั ในอนาคต โดย “การคิด
ลด” (Discounted Cash Flow) หรือน�ากระแส
เงินสดมาหารด้วยอัตราผลตอบแทนของนักลงทุน
(Cost of Capital หรือ Required Rate or
Return) ตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับกระแส
เงินสดนั้น

การประเมินมูลค่าสตาร์ทอัพ ด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (DCF)
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ภำพรวมวิธีกำรประเมินมูลค่ำด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด

4

วิธีคิดลดกระแสเงินสด (DCF) สามารถน�ามาใช้ในการประเมินมูลค่าธุรกิจได้เป็น 6 ขั้นตอน ดังนี้
1

2

ประมาณการ
รายได้

3

ประมาณการ
รายจ่าย

งบการเงิน Pro Forma
งบก�าไร
ขาดทุน

งบดุล
ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 3

งบกระแส
เงินสด
ปีท่ี 4

5

คือการน�างบ
การเงินที่ประมาณการได้มาค�านวณหากระ
แสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากกิจการ ซึ่ง
แบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรกคือกระแสเงินสด
อิสระ (Free Cash Flow)1 ที่จะค�านวณตาม
จ�านวนปีที่มีประมาณการการเงิน ส่วนที่สอง
คือมูลค่าปัจจุบันสุดท้าย (Terminal Value)2
หรือมูลค่าของธุรกิจที่จะได้รับหลังจากระยะ
การประมาณการ
ค�านวณหากระแสเงินสดอิสระ

ค�านวนหามูลค่าปัจจุบัน (Present Value)

ของกระแสเงินสดทัง้ สองส่วน โดยน�าผลลัพธ์
ที่ได้มาค�านวณหามูลค่าปัจจุบันในแต่ละปี
ด้วยวิธีการคิดลดกระแสเงินสด3
6
ค�านวณหามูลค่าธุรกิจ (Current Valuation) โดยน�ามูลค่าปัจจุบน
ั ของกระแสเงินสด

แต่ละปี และมูลค่าปัจจุบันสุดท้ายที่ค�านวณ
ได้ มารวมกันจะได้มูลค่าประเมินของธุรกิจ

ปีที่ 5

ค�ำอธิบำยเพิ่ มเติม
4

ค�านวณ Free Cash Flow และ Terminal Value
FCF 1

FCF 2

5

FCF 3

FCF 5

TV

PV 5

PVTV

คิดลดกระแสเงินสด
PV 1

PV 2

PV 3

6

1
ประมาณการรายได้

2
ประมาณการรายจ่าย
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FCF 4

Free Cash Flow หรือกระแสเงินสดอิสระ
คือค่าประมาณการกระแสเงินสดของธุรกิจ
หลังจากการด�าเนินการและการลงทุนระยะ
ยาว กระแสเงินสดอิสระเป็นหนึ่งในตัวชี้วัด
ส�าคัญที่มักจะน�ามาใช้ในการค�านวณมูลค่า
ปัจจุบันของหลักทรัพย์หรือธุรกิจ โดยใช้
สูตรค�านวณดังนี้

1

PV 4

วิธีที่ 1)

มูลค่าธุรกิจ Current
Valuation DCF Method

3

วิธีที่ 2)

คือการน�า
รายได้และรายจ่ายที่ประมาณการมาจัดท�า
เป็นประมาณการงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วย
งบดุล งบก�าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด
(รายละเอียดได้อธิบายไว้ในเนื้อหาบทที่ 3-4)
ประมาณการงบการเงินล่วงหน้า

Chapter 06

รายได้
- ต้นทุนการผลิต
- ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน
= ก�าไรสุทธิ
+ ค่าเสื่อมหรือค่าใช้จ่าย
ที่ไม่กระทบต่อเงินสด
- เงินทุนหมุนเวียน
- รายจ่ายที่ใช้ในการลงทุน
= กระแสเงินสดอิสระ

Terminal Value หรือมูลค่าปัจจุบัน
สุดท้ายเป็นมูลค่าของธุรกิจหลังจากระยะ
การประมาณการ โดยมากการประมาณการ
ในอนาคตในระยะเวลาที่นานมากกว่า 3-5 ปี
ขึ้นไปนั้นท�าได้ยากมาก จึงได้มีการน�ามูลค่า
ปัจจุบันสุดท้ายมาใช้ประกอบการหามูลค่า
ปัจจุบันของกระแสเงินสดแต่ละปีเพื่ อสะท้อน
มูลค่าธุรกิจที่มีการด�าเนินกิจการต่อไปหลัง
จากระยะการประมาณการ
2

การค�านวณมูลค่าปัจจุบันสุดท้ายสามารถ
ท�าได้สองวิธี คือ วิธีเปรียบเทียบตลาด และ
วิธี Perpetuity ที่สามารถค�านวณจากสูตร
ค�านวณดังนี้
ค่าปัจจุบันสุดท้าย (Terminal Value) =
ประมาณการรายได้ปีสุดท้าย x (1+Terminal Growth Rate)

กระแสเงินสดจาก
การด�าเนินงาน
- เงินทุนหมุนเวียน
- รายจ่ายที่ใช้ในการลงทุน
= กระแสเงินสดอิสระ

การประเมินมูลค่าสตาร์ทอัพ ด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (DCF)

(Discount Rate-Terminal Growth Rate)

สูตรค�านวณมูลค่าปัจจุบัน
(Present Value) =

3

Future Value
(1+r)n
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จากค�าอธิบายข้างต้นนี้ ท�าให้เห็นว่าวิธคี ดิ
ลดกระแสเงินสด เป็นวิธที ลี่ งรายละเอียดในการ
วิเคราะห์แต่ละขั้นตอนอย่างมาก แต่ในขณะ
เดียวกันก็เป็นวิธที ใี่ ช้ขอ้ มูลประมาณการทีข่ นึ้ อยู่
กับสมมุติฐานเป็นหลักในการค�านวณ

สาเหตุที่น�าวิธีคิดลดกระแสเงินสดมาใช้ประเมินมูลค่าธุรกิจระยะเริ่มต้นนั้น เป็นเพราะผู้
ประกอบการในประเทศไทยและนักลงทุนในระบบนิเวศสตาร์ทอัพมีความคุน้ เคยกับวิธคี ดิ ลดกระแส
เงินสดเป็นอย่างดี จึงน�ามาใช้ประกอบการค�านวณโดยปรับสมมุตฐิ านทีใ่ ช้ให้เหมาะสมกับความเสีย่ ง
การร่วมทุนธุรกิจระยะเริ่มตัน แต่มักจะไม่ใช้เป็นวิธีหลักเพียงวิธีเดียว โดยมีข้อแนะน�าเพิ่มเติมดังนี้

ด้วยเหตุนี้เองหากเปรียบเทียบกับวิธีการ
ประเมินมูลค่าวิธีเปรียบเทียบตลาด (Comparable) และวิธี VC (VC Method) จะพบว่าวิธี
คิดลดกระแสเงินสดจึงเหมาะสมกับการประเมิน
มู ล ค่ า ธุ ร กิ จ ที่ มี ผ ลการด� า เนิ น งานในอดี ต มา
ประกอบการอ้างอิงและสามารถสร้างกระแส
เงินสดได้อย่างสม�่าเสมอ จึงนิยมใช้ประเมินมูล
ค่าสตาร์ทอัพในระยะเติบโต หรือมีประวัติการ
ด�าเนินการมาแล้ว ไม่ต�่ากว่า 3 ปี

ใช้อัตรำผลตอบแทนที่เหมำะสม
ส�ำหรับกำรร่วมทุนธุรกิจระยะเริ่มต้น
ผู้ประกอบการที่มีพื้นฐานทางการเงินมักคุ้นเคยกับสูตรค�านวณมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิด
ลดแบบถัวเฉลีย่ ถ่วงน�า้ หนักหรือ Weighted Average Cost of Capital (WACC) ทีเ่ กิดจากการน�า
ต้นทุนทางการเงินจากการกู้ยืมมาค�านวณถัวเฉลี่ยกับอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุน
(Investors’ required return หรือ Cost of Equity) โดยมากต�าราทางการเงินส่วนใหญ่มักอ้างอิง
ข้อมูลจากบริษัทมหาชน จึงท�าให้อัตรา WACC ที่ใช้ในต�าราเรียนอยู่ที่ร้อยละ 10 - 20 แต่ส�าหรับ
การร่วมทุนธุรกิจระยะเริ่มต้นนั้น รูปแบบการระดมทุนส่วนใหญ่คือการใช้เงินทุนจากผู้ถือหุ้น
(Equity) และไม่มีการกู้ยืมจากธนาคาร ดังนั้นอัตราคิดลดที่ควรน�ามาใช้จึงเป็นอัตราผลตอบแทน
ของนักลงทุนเท่านั้น

Revenue

วิธีกำรประเมินมูลค่ำธุรกิจที่เหมำะสมกับระยะธุรกิจ
1. Transaction Comparable
Scaling

Accelerated
Growth

3. VC Methods
$0

2. Discount Cash Flow Model
Acquisition/IPO

Traditional
Funding

Development
Ideation Launch
Prototype

Self-Financed

Venture Capital
Corporate Investors
Angel Investors

Time

เมือ่ พิจารณาความเสีย่ งทางธุรกิจส�าหรับการร่วมทุนในสตาร์ทอัพระยะเริม่ ต้น (Seed Stage)
จะพบว่าการร่วมทุนในธุรกิจระยะเริ่มต้นมีความเสี่ยงสูงและมีธุรกิจเพียงไม่กี่บริษัทที่สามารถสร้าง
อัตราผลตอบแทนให้กองทุนในระดับทีส่ ามารถชดเชยความสูญเสียจากสตาร์ทอัพอืน่ ๆ ได้ ดังนัน้ เพือ่
สะท้อนความเสีย่ งการร่วมทุนทีส่ งู ผลตอบแทนของนักลงทุนระยะเริ่มต้นจึงอยู่ในระดับร้อยละ 80
- 120 ซึง่ อัตราผลตอบแทนนีส้ ะท้อนความเสีย่ งของธุรกิจตามระยะเวลาการด�าเนินการ เมือ่ สตาร์ทอัพ
สามารถขยายธุรกิจได้ตามเป้าหมาย สามารถสร้างรายได้และการเติบโตได้ตามที่คาดหวัง ระดับ
ความเสี่ยงทางธุรกิจก็จะปรับตัวลดลง ท�าให้อัตราผลตอบแทนของนักลงทุนในการระดมทุนรอบ
ต่อๆ ไป ปรับลดลงตามล�าดับ ดังนัน้ การประเมินมูลค่าธุรกิจระยะเริม่ ต้นด้วยวิธคี ดิ ลดกระแสเงินสด
จึงควรใช้ อัตราคิดลดที่ประมาณร้อยละ 80 - 120 หากใช้อัตราคิดลดที่ต�่ากว่านี้ จะท�าให้มูลค่า
ประเมินทางธุรกิจสตาร์ทอัพระยะเริม่ ต้นมีคา่ สูงเกินจริง (unrealistic) และอาจส่งผลต่อการก�าหนด
กลยุทธ์การเจรจากับนักลงทุนที่จะกล่าวถึงในบทที่ 8

Series A or Later

ที่มา หลักสูตร e-Learning EFD1010 Startup Valuation ห้องเรียนผู้ประกอบการ
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ส�าหรับผูป้ ระกอบการทีส่ นใจต้องการรายละเอียดและวิธกี าร
ประยุกต์ใช้วธิ คี ดิ ลดกระแสเงินสดผ่านกรณีศกึ ษา สามารถศึกษา
เพิ่มเติมได้จากหลักสูตร e-Learning EFD1010 Startup Valuation ควบคู่ไปกับการทดลองค�านวณผ่านแบบจ�าลองทางการเงิน
ส�าเร็จรูปเพือ่ ประกอบการท�าความเข้าใจ ซึง่ เมือ่ ได้ทดลองท�าตาม
ขั้นตอนวิธีคิดลดกระแสเงินสดบ่อยครั้งมากขึ้นก็จะเกิดความ
เข้าใจองค์ประกอบต่างๆ ที่น�าเสนอมาและสามารถน�าแนวคิดนี้
ไปปรับใช้ได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น

Reality Check กับ
วิธีเปรียบเทียบตลำด
Comparable และ
วิธี VC Method

เมื่อได้ผลลัพธ์จากวิธีคิดลดกระแสเงินสดตามที่กล่าวมาแล้ว ผู้ประกอบการ
ควรน�าผลลัพธ์ที่ได้ไปเทียบเคียงกับวิธีเปรียบเทียบตลาด (Comparable) และวิธี
VC (VC Method) เพื่อทดสอบความสมเหตุสมผล (Reality Check) เนื่องจาก
มูลค่าประเมินทางธุรกิจจากวิธเี ปรียบเทียบตลาดและวิธี VC อ้างอิงจากข้อมูลตาม
สภาวะการระดมทุนในระบบนิเวศสตาร์ทอัพจึงท�าให้ผลลัพธ์จากทัง้ สองวิธสี ะท้อน
มูลค่าประเมินธุรกิจที่อ้างอิงตามภาวะการร่วมทุนได้ดีกว่า
หากมูลค่าธุรกิจที่ค�านวณจากวิธีคิดลดกระแสเงินสดสูงเกินพิสัย (Range)
มูลค่าธุรกิจระยะเริม่ ต้น (Comparable by Stage) ทีป่ ระมาณ $ 1 - 5 ล้านเหรียญ
สหรัฐ นัน่ อาจเป็นสัญญาณเตือนว่าสมมุตฐิ านทีใ่ ช้ประกอบการคิดลดกระแสเงินสด
นั้นเกินความเป็นจริง (Unrealistic) เมื่อเป็นเช่นนั้นผู้ประกอบการจึงควรท�าความ
เข้าใจสาเหตุโดยทบทวนสมมุติฐานที่ใช้ในวิธีแบบจ�าลองทั้งการประมาณการราย
ได้ รายจ่าย และการขั้นตอนคิดลดอย่างถี่ถ้วนอีกครั้ง
การประเมินมูลค่าธุรกิจด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสดนั้น เป็นวิธีที่ต้องอาศัย
ความเข้าใจพื้นฐานด้านการเงินและความเชื่อมโยงของงบการเงินทั้งสามประเภท
เพื่อประกอบการค�านวณ และอาจจะเป็นวิธีที่ผู้ประกอบการต้องใช้เวลาท�าความ
เข้าใจขัน้ ตอนการค�านวณและการก�าหนดสมมุตฐิ านทีใ่ ช้ประกอบการประมาณการ
มากกว่าอีกสองวิธี
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Chapter

07

กำรประเมิน
มูลค่ำสตำร์ทอัพ
ด้วยวิธี VC
(VC METHOD)

จากเนื้อหาทั้ง 6 บทที่ผ่านมา ท�าให้เห็นว่าการประเมินมูลค่าธุรกิจระยะเริ่มต้นนั้น มี
กระบวนการสืบค้นและวิเคราะห์ขอ้ มูลประกอบทีต่ อ้ งใช้ความรอบคอบในทุกขัน้ ตอนเพือ่ ให้ได้มลู ค่า
ประเมินธุรกิจที่ผ่านการกลั่นกรองมาเป็นอย่างดี และน�ามาใช้เป็นพื้นฐานในการเจรจามูลค่าธุรกิจ
ต่อไป โดยเนื้อหาในบทนี้ จะน�าเสนอวิธีการประเมินมูลค่าสตาร์ทอัพด้วยวิธี VC หรือที่เรียกกันว่า
วิธี VC Method ซึ่งเป็นวิธีสุดท้ายที่ใช้ประกอบการประเมินมูลค่าธุรกิจระยะเริ่มต้น และถือเป็นวิธี
ที่สะท้อนกระบวนการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนของนักลงทุน VC ได้ชัดเจนที่สุด

ในกระบวนการร่วมทุน
นั้น นักลงทุน VC สามารถ
ค�านวณผลตอบแทนจากการ
ลงทุนโดยน�ามูลค่าธุรกิจเมื่อ
ขายกิจการ Exit Valuation
มาหารด้ ว ย มู ล ค่ า ธุ ร กิ จ
ปัจจุบัน Current Valuation
ตามสมการที่ 1
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1
Investors’
Required Return

=

Exit Valuation
Current Valuation
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จากสูตรการค�านวณนีจ้ ะ
เห็นได้ว่า หากต้องการทราบ
มูลค่าปัจจุบันก็สามารถท�าได้
โดยน� า มู ล ค่ า ธุ ร กิ จ เมื่ อ ขาย
กิจการ (Exit Valuation) มาหาร
ด้วย ผลตอบแทนของนักลงทุน
(Investors’ Required Return)
ก็จะสามารถประเมินมูลค่าธุรกิจ
ปัจจุบัน (Current Valuation)
ได้ ซึง่ สมการที่ 2 นีค้ อื หลักการ
ประเมินมูลค่าธุรกิจระยะเริ่ม
ต้นด้วยวิธี VC Method

ก่อนที่จะเข้าสู่ตัวอย่างการประเมินมูลค่าด้วยวิธี VC นี้ จึงขออธิบายกลไกการถูกลดสัดส่วน
(Dilution) เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องต่อกระบวนการร่วมทุนโลกสตาร์ทอัพ ดังนี้

2
Current
Valuation

=

กำรถูกลดสัดส่วนหุ้น
แบบ “ปกติ” และ
แบบ “ไม่ปกติ”

Exit Valuation
Investors’
Required Return

ในการประเมินมูลค่าธุรกิจด้วยวิธี VC Method นีจ้ ะต้องพิจารณาองค์ประกอบสองส่วน ได้แก่
มูลค่าธุรกิจเมือ่ ขายกิจการ และอัตราผลตอบแทนของนักลงทุนซึง่ จะต้องพิจารณาผลของการถูกลด
สัดส่วนการถือหุ้นประกอบด้วย โดยมีรายละเอียดดังนี้

อัตรำผลตอบแทน 30 เท่ำ
และผลของกำรถูกลดสัดส่วนกำรถือหุ้น
ในการประเมิ น มู ล ค่ า ด้ ว ยวิ ธี VC นั้ น
อัตราผลตอบแทนทีน่ กั ลงทุนระยะเริม่ ต้นใช้เป็น
เกณฑ์การร่วมทุนอยู่ที่ระดับ 30 เท่า ซึ่งอัตรา
ผลตอบแทนนี้เป็นอัตราผลตอบแทนคาดหวัง
จากนั ก ลงทุ น ที่ ล งทุ น ในกองทุ น VC ซึ่ ง ได้
สะท้อนระดับความเสีย่ งการร่วมทุนระยะเริม่ ต้น
ที่อยู่ในระดับที่สูงที่สุด รวมถึงสอดคล้องกับ
ลักษณะการสร้างผลตอบแทนของกองทุน VC
ในลักษณะ Power Law ที่จะมีการลงทุนที่
ประสบความส�าเร็จในจ�านวนน้อยที่จะสร้างผล
ตอบแทนที่สามารถชดเชยสตาร์ทอัพอื่นๆ ใน
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Portfolio ที่ไม่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ตาม
เกณฑ์ จึงท�าให้การพิจารณาการร่วมทุนระยะเริม่
ต้ น นั้ น ตั้ ง อยู ่ บ นอั ต ราผลตอบแทน 30 เท่ า
นอกจากนี้การระดมทุนในโลกสตาร์ทอัพที่เกิด
ขึ้นเป็นรอบๆ ยังท�าให้สัดส่วนการถือหุ้นของนัก
ลงทุนระยะเริ่มต้นถูกลดสัดส่วนลง (Dilution)
เมือ่ เกิดการระดมทุนในรอบต่อๆ ไป ดังนัน้ อัตรา
ผลตอบแทนทีใ่ ช้ในการค�านวณตามวิธี VC นี้ จึง
ต้องค�านึงถึงผลของการถูกลดสัดส่วนในการ
ค�านวณด้วย

Chapter 07

เมื่อได้ยินค�าว่า Dilution หรือการถูกลด
สัดส่วนการถือหุ้น หลายๆ ท่านอาจเกิดความ
กังวลและคิดว่าการถูกลดสัดส่วนการถือหุ้นนั้น
เป็นเรื่องที่ไม่ดี และควรหลีกเลี่ยง ซึ่งในความ
เป็นจริงการถูกลดสัดส่วนการถือหุน้ เป็นลักษณะ
ประการหนึ่งของกลไกการร่วมทุนและสร้างผล
ตอบแทนส�าหรับผู้ประกอบการและนักลงทุนใน
โลกการระดมทุนของสตาร์ทอัพ

ระดมทุนรอบต่อไปที่เกิดขึ้นด้วยมูลค่าประเมิน
ธุรกิจทีต่ า่� ลงกว่ารอบการระดมทุนก่อนหน้านี้ ซึง่
จะท�าให้เกิด Excessive Dilution หรือการถูกลด
สั ด ส่ ว นแบบผิ ด ปกติ ที่ จ ะท� า ให้ เ กิ ด ปั ญ หา
มากมายตามมา

หากลองพิจารณาเส้นทางการสร้างธุรกิจ
สตาร์ทอัพที่สามารถขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว
และประสบความส�าเร็จภายในระยะเวลา 3-5 ปี
นั้น จะพบว่าต่างก็ผ่านการระดมทุนมามากกว่า
2-3 รอบขึ้นไป ทุกครั้งที่มีการระดมทุนรอบใหม่
เกิดขึ้น สัดส่วนการถือหุ้นผู้ก่อตั้งและผู้ถือหุ้น
ปัจจุบันก็จะลดลงเพื่อแลกกับเงินทุนสนับสนุน
จากนักลงทุนในรอบใหม่ดว้ ยมูลค่าธุรกิจทีส่ งู ขึน้
จึงเป็นค�าอธิบายว่าการถูกลดสัดส่วนที่เกิดจาก
การระดมทุนรอบใหม่นั้น ถือเป็นกลไกปกติของ
กระบวนการระดมทุนในโลกสตาร์ทอัพที่ไม่น่า
กังวลแต่อย่างใด ส่วนสถานการณ์ท่ี “ไม่ปกติ”
คือ การระดมทุนแบบ Down Round หรือการ
การประเมินมูลค่าสตาร์ทอัพ ด้วยวิธี VC (VC Method)
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จากตารางตัวอย่างนี้จะเห็นได้ว่า ในช่วงเริ่มต้นบริษัทผู้ก่อตั้งถือหุ้นทั้งหมด (100%) และมี
มูลค่าของหุ้นอยู่ที่ $0.1 ต่อหุ้น หรือเทียบเท่ามูลค่าธุรกิจตั้งต้นประมาณหนึ่งแสนเหรียญดอลลาร์
สหรัฐ ซึ่งมาจากเงินตั้งต้นของกลุ่มผู้ก่อตั้ง

ตัวอย่ำงกำรถูกลดสัดส่วน
หุ้นแบบ “ปกติ”

1.
ระดมทุนรอบแรก
Seed Round

เพื่อให้เกิดความเข้าใจว่าการถูกลดสัดส่วนการถือหุ้นเป็น
เรือ่ งปกติได้อย่างไร จะขอยกตัวอย่างการระดมทุนของสตาร์ทอัพ
ที่ผ่านการระดมทุนสามรอบได้แก่รอบ Seed, A Round และ
B Round ก่อนจะ Exit ด้วย IPO ดังนี้
ตัวอย่ำงประกอบ “Normal Dilution is Good”
สัดส่วน
ของ
ผู้ก่อตั้ง

สัดส่วนหุ้น สัดส่วนหุ้น
นักลงทุน
นักลงทุน
รอบ
‘A’
seed
Round

สัดส่วนหุ้น
นักลงทุน
‘B’
Round

มูลค่า
ธุรกิจหลัง
การระดมทุน

Investor

Founders Seed
invester

‘A’
‘B’
invester invester

Public

Invesment

$0.1
$0.0

$1.0
$4.0

$52.0
$48.0

Premoney
valuation
Set-up
Seed round
‘A’ Round
‘B’ Round
IPO
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$0.1
100%
$2.0
80%
$3.2
64%
$9.6
48%
$48.0
48%

$0.5
$2.0

$0.5
20%
$0.8
16%
$2.4
12%
($12.0)
0%

$1.0
20%
$3.0
15%
($15.0)
0%

$5.0
$15.0

$5.0
25%
($25)
0%

$52.0
52%

อัตรา
ผลตอบแทน
ผู้ก่อตั้ง
(เท่า)

Co. value Founder’s
post
return
invesment multiple

$0.1

1

$2.5

20

$5.0

32

$20.0

96

$100.0

480
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เมื่อมีการระดมทุนในรอบ Seed สัดส่วน
การถือหุน้ ของผูก้ อ่ ตัง้ ลดลงเหลือ 80% เนือ่ งจาก
การเข้าร่วมทุนของนักลงทุนในรอบ Seed ทีเ่ ข้า
ถือหุน้ ในสัดส่วน 20% แลกกับเงินลงทุนจ�านวน
0.5 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ
จุดสังเกตทีส่ า� คัญคือมูลค่าธุรกิจหลังการ
ระดมทุน (Post Money Valuation) ที่ได้เพิ่ม
ขึ้นเป็น 2.5 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น
เมื่อเทียบกับการถือหุ้นทั้งหมด 100% แต่มี
มูลค่าเพียงหนึ่งแสนเหรียญดอลลาร์สหรัฐ กับ
การถือหุน้ 80% ทีม่ มี ลู ค่า 2 ล้านเหรียญดอลลาร์
สหรัฐนัน้ การถูกลดสัดส่วนของผูก้ อ่ ตัง้ จึงไม่ได้
ท�าให้สถานะของผู้ก่อตั้งด้อยลงอย่างใด

2.
ระดมทุนรอบที่สอง
A Round

เหตุการณ์ลักษณะเดียวกันนี้ เกิดขึ้นอีก
ครั้งเมื่อมีการระดมทุน A Round ซึ่งพบว่า
สั ด ส่ ว นการถื อ หุ ้ น ของทั้ ง ผู ้ ป ระกอบการและ
นักลงทุนรอบ Seed ต่างลดลงมาที่ 64% และ
16% ตามล�าดับ แต่เมื่อพิจารณาแล้วการระดม
ทุน A Round ท�าให้เกิดการประเมินมูลค่าธุรกิจ
ในรอบใหม่ ด้วยผลการด�าเนินงาน ณ ขณะนั้น
การเข้าร่วมทุนของนักลงทุน A Round จึงท�าให้
มูลค่าธุรกิจหลังการระดมทุน ปรับตัวขึ้นไปที่ 5
ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งทั้งผู้ประกอบการ
และนักลงทุนรอบ Seed นัน้ มีสดั ส่วนการถือหุน้
ทีล่ ดลงก็จริงแต่มลู ค่าหุน้ นัน้ สูงขึน้ อีก 1 เท่า เมือ่
เที ย บกั บ มู ล ค่ า หุ ้ น ก่ อ นการระดมทุ น รอบ A
Round

ตามตารางตัวอย่างนี้ แสดงให้เห็นว่าการระดมทุนทีแ่ บ่งเป็นรอบตลอดระยะ
การสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพเป็นกลไกการสร้างมูลค่าเพิ่ม และผลตอบแทนต่อ
ผู้ประกอบการและนักลงทุน ถึงแม้ว่าการระดมทุนที่เกิดขึ้นใหม่จะท�าให้สัดส่วน
การถือหุ้นของผู้ก่อตั้งและนักลงทุนเดิมลดลง แต่สัดส่วนหุ้นที่ลดลงนั้นมีมูลค่าที่
สูงขึน้ ตามตัวชีว้ ดั ของธุรกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ซึง่ การระดมทุนตามตัวอย่างนี้ แสดง
ภาพที่ผู้ก่อตั้งและนักลงทุนต่าง Win-Win จากการเข้าร่วมทุนสร้างธุรกิจให้ขยาย
ตัวได้อย่างประสบความส�าเร็จและสร้างผลตอบแทนต่อทุกฝ่าย จึงเป็นที่มาของ
หัวข้อทีใ่ ช้อธิบายตาราง “การถูกลดสัดส่วนแบบปกติเป็นเรือ่ งทีด่ ี (Normal Dilution
is good)”

การประเมินมูลค่าสตาร์ทอัพ ด้วยวิธี VC (VC Method)
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กำรถูกลดสัดส่วน
วิธีกำรค�ำนวณ
กำรถือหุ้นและกำร
Exit Valuation
ประเมินมูลค่ำด้วยวิธี
เมือ่ ทราบข้อควรพิจารณาเกีย่ วกับอัตราผล
ตอบแทนของนักลงทุนที่ควรน�ามาใช้ในวิธี VC
VC
เมื่อเห็นภาพการถูกลดสัดส่วนแบบปกติที่
เกิดขึน้ ในกระบวนการร่วมทุนนีแ้ ล้ว ข้อสังเกตที่
ส�าคัญจากตัวอย่างข้างต้นคือ ระดับการถูกลด
สัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนรอบ Seed นั้น
สูงที่สุด เมื่อเทียบกับนักลงทุน A Round และ
นักลงทุน B Round ในกรณีของนักลงทุน B
Round ทีเ่ ข้าร่วมทุนก่อน Exit พบว่าสัดส่วนการ
ถือหุ้น ไม่ได้ถูกลดสัดส่วนลงแต่อย่างใด

แล้ว ในขั้นตอนต่อไปคือการประมาณค่า Exit
Value ซึง่ สามารถค�านวณได้โดยน�าประมาณการ
รายได้หรือก�าไรในปีสุดท้าย ไปคูณกับ Earning
Multiple หรือ Revenue Multiple ที่วัดจาก
ข้อมูลการเข้าซื้อธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ในอดีต (Transaction Comparable) โดยมี
ตัวอย่างดังนี้

ดั ง นั้ น ในการค� า นวณมู ล ค่ า ธุ ร กิ จ เพื่ อ
พิจารณาการร่วมทุนของนักลงทุนรอบ Seed
และ A Round จึงจ�าเป็นต้องค�านึงถึงการถูกลด
สัดส่วนการถือหุ้นที่จะเกิดขึ้นในการระดมทุน
แต่ละรอบจนกว่าจะถึง Exit โดยอัตราการถูกลด
สัดส่วนของนักลงทุนรอบ Seed ที่ควรพิจารณา
น�ามาใช้ในวิธี VC Method จะใช้ค่าเฉลี่ยที่
ประมาณ 50% โดยน�าผลตอบแทนของนักลงทุน
VC มาหารด้วยอัตราการถูกลดสัดส่วน จาก
ตัวอย่างผลตอบแทนตามเกณฑ์ของนักลงทุน
รอบ Seed ที่ 30 เท่า นั้น เมื่อพิจารณาถึงผล
ของการถูกลดสัดส่วนการถือหุ้นที่ 50% แล้ว
อั ต ราผลตอบแทนที่ ใ ช้ ใ นการค� า นวณมู ล ค่ า
สตาร์ทอัพระยะเริ่มต้นด้วยวิธี VC จึงอยู่ที่ 60
เท่า (30/0.5 = 60)

ประมาณการรายได้

$ 25,009,166

Times Revenue
Exit Valuation

Times Earning

8.0x

$ 125,045,831

Exit Valuation

$ 128,926,631

ตัวอย่ำงกำรค�ำนวณมูลค่ำ
ปัจจุบันด้วยวิธี VC

2

เมื่อค�านวณได้อัตราผลตอบแทนของนัก
ลงทุนที่ปรับดัวยการถูกลดสัดส่วน และได้ Exit
Valuation มาแล้ว ในขั้นตอนสุดท้ายคือการน�า
ตัวเลขต่างๆ มาใช้ในสูตรค�านวณที่ 2 ดังนี้

ตัวอย่างการค�านวณ Exit Valuation
จำกประมำณกำรรำยได้
ประมาณการรายได้

$25,009,166

Times Revenue
Exit Valuation

Current
Valuation

=

Exit Valuation
Investors’
Required Return

ตัวอย่างการค�านวณ Exit Valuation
จำกประมำณกำรก�ำไร
ประมาณการก�าไร

$16,115,829

5.0x

Times Earning

8.0x

$125,045,831

Exit Valuation

$128,926,631

Required Return

30x

Required Return

30x

Retention Percentage

50%

Retention Percentage

50%

Current Valuation
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$ 16,115,829

5.0x

$2,084,097

Current Valuation

$2,148,777

ขั้นตอนการค�านวณ

ขั้นตอนการค�านวณ

125,045,831

128,926,631

60
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ขั้นตอนทั้งหมดนี้เป็นการประเมินมูลค่าด้วยวิธี VC Method ซึ่งหากเปรียบเทียบกับวิธีคิดลด
กระแสเงินสดแล้วจะเห็นได้ว่าขั้นตอนการค�านวณไม่ซับซ้อนและมีตัวแปรประกอบการค�านวณแค่
Exit Valuation และ Investors’ Required Return เท่านั้น นอกจากนี้ หากลองค�านวณมูลค่าธุรกิจ
ปัจจุบันจากมูลค่า Exit ถัวเฉลี่ยจะพบว่ามูลค่าธุรกิจปัจจุบัน นั้นสอดคล้องกับพิสัยมูลค่าธุรกิจระยะ
เริม่ ต้นจากวิธเี ปรียบเทียบตลาดในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทรี่ ะดับ $1m - $3m (Seed) และ
$5m - $10m (Series A)
มูลค่ำธุรกิจปัจจุบันอ้ำงอิงจำกมูลค่ำ Exit ด้วยวิธี VC
Exit

Exit
Valuation

Implied Current
Valuation

US IPO

$416.0

$6.9

SET

$360.0

$6.0

ASX

$155.0

$2.6

Trade Sale

$100.0

$1.7

Catalist

$69.0

$1.2

mai

$60.0

$1.0

แม้ว่าวิธี VC จะเป็นวิธีที่เข้าใจง่ายและ
สอดคล้องกับกลไกการร่วมทุนระยะเริ่มต้นมาก
ที่สุด แต่ความท้าทายในการใช้วิธี VC คือการ
สื บ ค้ น ข้ อ มู ล การเข้ า ซื้ อ กิ จ การของธุ ร กิ จ ใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน ทีอ่ าจจะไม่สามารถสืบค้น
ข้อมูลได้งา่ ย เช่นเดียวกับข้อจ�ากัดทีพ่ บในวิธกี าร
ประเมินมูลค่าธุรกิจด้วยวิธีอื่นๆ นอกจากนี้วิธี
VC ยังอ้างอิงสมมุตฐิ านจากผลตอบแทนของนัก
ลงทุน VC เป็นหลัก ซึ่งผู้ประกอบการอาจจะไม่
ค่ อ ยคุ ้ น เคย ดั ง นั้ น ผู ้ ป ระกอบการจึ ง ควรน� า
ผลลัพธ์ที่ได้จากวิธี VC นี้ ไปเปรียบเทียบกับ วิธี
เปรียบเทียบตลาด (Comparable) และวิธีคิด
ลดกระแสเงินสด (DCF) ว่าอยู่ในพิสัยเดียวกัน
ทั้ ง สามวิ ธี ห รื อ ไม่ จากนั้ น จึ ง ควรทบทวน
สมมุติฐานและวิธีการค�านวณต่างๆ จนกว่าจะ
68

ได้มูลค่าประเมินธุรกิจที่สอดคล้องกันจากทั้ง
สามวิธี เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความมั่นใจใน
มูลค่าประเมินธุรกิจที่จะใช้เป็นค่าตั้งต้นในการ
เจรจากับนักลงทุนในขั้นตอนต่อไป

ทั้ ง หมดนี้ เ ป็ น ภาพรวมวิ ธี ก ารประเมิ น
มูลค่าธุรกิจระยะเริ่มต้นที่ได้รับความนิยมทั้ง 3
วิธี ในทางปฎิบัติอาจจะมีวิธีการประเมินมูลค่า
วิธีอื่นๆ อีกมากมาย และมีรายละเอียดการ
ค�านวณเพิ่มเติมจากที่น�าเสนอมา เช่น การ
จ�าลองสถานการณ์ (Scenario Analysis) เพือ่ ให้
เห็ น ภาพมู ล ค่ า ธุ ร กิ จ ที่ ร ะดั บ เงิ น ลงทุ น และ
สัดส่วนการถือหุ้นในระดับต่างๆ ได้ชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งการเลือกวิธีการประเมินมูลค่าควร
พิ จ ารณาใช้ ป ระกอบกั น ให้ เ หมาะสมกั บ การ
ประเมินมูลค่าธุรกิจในแต่ละระยะการร่วมทุน
เช่น หากเป็นสตาร์ทอัพระยะเริ่มต้นควรใช้ วิธี
เปรียบเทียบตลาด (Comparable) ควบคูก่ บั วิธี
VC (VC Method) แต่หากเป็นสตาร์ทอัพระยะ
เติบโต ควรใช้วิธีเปรียบเทียบตลาด (Comparable) ควบคู่กับวิธี คิดลดกระแสเงินสด (DCF)
ในท้ายทีส่ ดุ แล้ว ขัน้ ตอนการค�านวณต่างๆ
ก็เป็นเพียงกระบวนการที่ช่วยให้ผู้ประกอบการ
และนักลงทุน สามารถก�าหนดตัวเลขในใจเมื่อ
เข้าสู่กระบวนการเจรจาการร่วมทุนได้ แต่ที่
ส�าคัญกว่าในการพิจารณาธุรกิจสตาร์ทอัพ คือ
องค์ประกอบทางธุรกิจทีเ่ หมาะสมกับการร่วมทุน
กับนักลงทุน VC (VC Investible Business)
ความพร้อมของธุรกิจ และผู้ประกอบการที่จะ
ผ่านกระบวนการพิจารณาตรวจสอบข้อมูลและ
ปัจจัยแวดล้อมอืน่ ๆ ทีไ่ ม่สามารถวัดออกมาเป็น
มูลค่าได้ ที่จะน�าเสนอในบทที่ 8 ต่อไป

การประเมินมูลค่า
สตาร์ทอัพด้วยวิธี VC
สามารถศึกษาเพิ่ มเติม
ได้ที่ สัมมนาออนไลน์
หัวข้อ Secrets of VC
Valuation Revealed
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เทคนิคกำรเจรจำ
มูลค่ำสตำร์ทอัพ

หลังจากการประเมินมูลค่าธุรกิจตัง้ แต่เริม่ ต้นจากการสร้างแบบจ�าลองทางการเงินมาจนถึงการ
ประเมินมูลค่าสตาร์ทอัพทั้ง 3 วิธี จนได้มูลค่าประเมินธุรกิจแล้วนั้น ตัวเลขที่ได้จากการค�านวณตาม
หลักการทั้งหมดนี้ ก็ยังไม่สามารถนับว่าเป็นมูลค่าประเมินธุรกิจที่แท้จริง เนื่องจากในกระบวนการ
ร่วมทุนของโลกสตาร์ทอัพ ตัวเลขที่ได้จากการค�านวณเป็นเพียงค่าประมาณการที่ทั้งผู้ประกอบการ
และนักลงทุนต่างต้องมีไว้ในใจเท่านั้น ในการเจรจาการร่วมทุนกับสตาร์ทอัพนั้นมีปัจจัยอื่นๆ ที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจร่วมทุน และท�าให้ Valuation ที่จะบรรลุข้อตกลงการร่วมทุนนั้นอาจไม่เป็น
ไปตามที่คาดไว้ เนื้อหาในบทนี้จึงน�าเสนอปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการเจรจา Valuation รวมถึงข้อ
ผิดพลาดที่เกี่ยวกับ Valuation ในการร่วมทุนระยะเริ่มต้น ดังนี้
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1
นักลงทุนก�ำลัง “ซื้อ”
อะไร

หลังจากการระดมทุนรอบ Seed ที่สตาร์ทอัพได้เงินทุนสนับสนุนมาพิสูจน์ความฝันแล้ว ใน
การระดมทุนรอบต่อๆ ไป เกณฑ์การประเมินความน่าสนใจในการร่วมทุนจะเข้มข้นมากขึ้น เช่นใน
รอบการระดมทุนเพื่อผลักดันการเติบโต นักลงทุนต้องการเครื่องพิสูจน์ว่าธุรกิจขยายตัวได้อย่าง
รวดเร็วและได้รับความนิยมจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างมาก ในการระดมทุนรอบที่ใหญ่ขึ้นกว่า
นั้น นักลงทุนมักให้ความส�าคัญกับการเติบโตของรายได้ ผลประกอบการโดยรวม เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ ฐานลูกค้า และทีมงาน เป็นต้น

ก่อนทีจ่ ะเจรจา Valuation นัน้ สตาร์ทอัพ
จะต้องผ่านการประเมินเบื้องต้นที่แสดงให้เห็น
ว่าธุรกิจนั้นเหมาะสมกับการร่วมทุนตามเกณฑ์
ของนักลงทุน VC (VC Investible Business)

ดังนัน้ ในการวางกลยุทธ์การระดมทุนผูป้ ระกอบการจึงควรค�านึงถึงการจัดสรรเงินทุนในแต่ละ
รอบเพื่อสร้างอัตราการเติบโตและการขยายธุรกิจที่สอดคล้องกับความคาดหวังและเกณฑ์การร่วม
ทุนของนักลงทุนในการระดมทุนครั้งต่อๆ ไป การวางกลยุทธ์ทางธุรกิจและการระดมทุนที่สามารถ
ส่งเสริมให้สตาร์ทอัพสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจให้มีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่องนั้น จะ
ช่วยให้ผปู้ ระกอบการสามารถระดมทุนรอบต่อๆ ไปด้วย Valuation ทีส่ งู ขึน้ ตามความแข็งแกร่งของ
ธุรกิจ จนกระทั่งโอกาสในการ Exit มาถึง ซึ่งนอกจากจะสร้างมูลค่าธุรกิจตามกลไกการระดมทุน
แล้ว ก็ยังช่วยลดผลกระทบของการถูกลดสัดส่วนการถือหุ้นลงด้วย (ตามตัวอย่าง Normal Dilution
is Good ในบทที่ 7)

ด้วยลักษณะการระดมทุนในโลกสตาร์ทอัพ
ที่เกิดขึ้นเป็นรอบๆ เกณฑ์การพิจารณาการร่วม
ทุนก็จะแตกต่างกันไปตามระยะการเติบโตของ
เมื่อพิจารณาตามระยะการระดมทุนแล้ว
ธุรกิจและการร่วมทุนของนักลงทุน VC
จะพบว่า ในรอบ Seed ที่ถือเป็นการร่วมทุน
ระยะเริ่มต้น นักลงทุนมักให้ความส�าคัญกับทีม
ดังนั้นจุดเริ่มต้นที่ส�าคัญคือการท�าความ มากที่สุด เพราะในขณะที่ร่วมทุนนั้น ธุรกิจเพิ่ง
เข้าใจเกณฑ์ประกอบการพิจารณาการร่วมทุนใน เริ่มด�าเนินการจึงไม่มีตัวชี้วัดใดๆ ที่จะสร้าง
แต่ละรอบการระดมทุน รวมถึง จ�านวนเงินระดม ความมัน่ ใจให้นกั ลงทุนมากไปกว่าศักยภาพของ
ทุ น และมู ล ค่ า ธุ ร กิ จ โดยประมาณ การศึ ก ษา ผู้ประกอบการ จึงเป็นที่มาของค�าเปรียบเทียบ
ข้อมูลนี้ จะท�าให้ผู้ประกอบการเข้าใจมุมมอง นักลงทุนในรอบ Seed ว่า “ก�าลังซื้อความฝัน”
ของนักลงทุนว่าเขาเหล่านัน้ ก�าลังมองหาอะไรใน
ข้อเสนอการร่วมทุน

Own Money,
FF&F

Founder’s
Capital
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Buying the
dreams

Seed/
Angel

Buying traction:
how fast is it growing?
how much do customers
love it?

Early
Stage

Growth
Stage

Buying revenue,
profit, tech,
market, product,
team

Exit
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2
จิตวิทยำนักลงทุน
และประโยคเด็ดโดน
ใจนักลงทุน
ผูป้ ระกอบการทีเ่ ข้าสูก่ ระบวนการระดมทุน
โลกสตาร์ทอัพ มักพบว่าการระดมทุนก้อนแรก
นั้นเป็นเรื่องที่ใช้เวลานานและยากมากที่สุด ซึ่ง
หากพิจารณาจากมุมมองจิตวิทยานักลงทุนแล้ว
จะพบว่า ความกลัวและความโลภ (Fear &
Greed) ก็มีผลต่อนักลงทุน VC เช่นกัน โดย
ความกลัวนั้นมีสองมุมมองคือ กลัวที่จะเป็นคน
แรก และกลัวที่จะปล่อยโอกาสการร่วมทุนใน
ธุรกิจทีม่ ศี กั ยภาพหลุดมือไป จากข้อสังเกตนีจ้ งึ
เป็นเหตุผลทีก่ ารระดมทุนก้อนแรกในโลกสตาร์ท
อั พ จึ ง ใช้ เ วลามากเพราะอคติ ท างความคิ ด นี้

เทคนิคการเจรจามูลค่าสตาร์ทอัพ

ท�าให้นักลงทุนมักมีค�าถามในใจว่า “ท�าไมถึง
ไม่มนี กั ลงทุนคนอืน่ ๆ สนใจเข้าร่วมทุน” ในทาง
กลับกัน ก็มีความกลัวที่จะปล่อยโอกาสการร่วม
ทุนหลุดมือไป ซึ่งสะท้อนภาพการร่วมทุนโลก
สตาร์ทอัพทีเ่ รามักเห็นว่ามีนกั ลงทุนจ�านวนมาก
สนใจเข้าร่วมทุนในสตาร์ทอัพที่โดดเด่น
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เมื่อเข้าใจจิตวิทยานักลงทุนดังนี้แล้ว วิธี
การน�าเสนอแผนธุรกิจทีม่ กั ได้ผลทีส่ ดุ ก็คอื “การ
ระดมทุนรอบนีเ้ ต็มแล้ว แต่ถา้ (นักลงทุน) สนใจ
เรายั ง พอมี สั ด ส่ ว นที่ ส ามารถแบ่ ง ให้ ไ ด้ ถ้ า
ยอมรับข้อเสนอร่วมทุนที่ได้รับมาแล้วในรอบนี้
และใช้เวลาตัดสินใจไม่นานนัก” ประโยคทีเด็ด
นี้ เ ป็ น การตอกย�้ า จิ ต วิ ทยานักลงทุนที่กลัวจะ
ปล่อยโอกาสร่วมทุนหลุดมือไป และก�าลังส่ง
สัญญาณว่ามี Demand มากกว่า Supply ทีเ่ ป็น
ปัจจัยส�าคัญที่มีผลต่ออ�านาจการต่อรอง Valuation ระหว่างผูป้ ระกอบการและนักลงทุนอย่าง
ชัดเจน หากการเจรจาการร่วมทุนนัน้ มีนกั ลงทุน
เพียงรายเดียวที่ต้องการร่วมทุน อ�านาจการต่อ
รองข้อก�าหนดในการร่วมทุน และ Valuation ก็
จะเทน�า้ หนักมาทางฝัง่ ของนักลงทุน ในทางกลับ
กันหากการระดมทุนรอบนัน้ มีนกั ลงทุนสนใจเข้า
ร่วมทุนจ�านวนมาก ผู้ประกอบการก็จะมีอา� นาจ
การเจรจาต่อรองที่อยู่เหนือกว่านักลงทุน

สามารถน�ามาอ้างอิงได้ แต่หากเป็นลักษณะการ
คุยที่นักลงทุนบอกว่า ให้หา Lead Investor มา
ก่อน หรือกลับมาคุยกันอีกครั้งเมื่อมี Traction
นั่นอาจจะก�าลังส่งสัญญาณว่านักลงทุนยังไม่
สนใจเข้าร่วมการระดมทุนในรอบนั้น

ในขั้นตอนน�าเสนอผลงาน สตาร์ทอัพจะ
ต้องเสนอข้อตกลงในการร่วมทุน เช่นจ�านวนที่
ต้องการระดมทุน สัดส่วนการถือหุน้ และ มูลค่า
ธุรกิจ จากค�าอธิบายในบทที่ 1 ท�าให้เห็นว่าเป้า
หมายการเจรจา Valuation ของผูป้ ระกอบการ
และนักลงทุนจะอยู่ฝ่ายตรงข้ามกัน ผู้ประกอบ
การมักต้องการ Valuation สูงๆ เพราะเสียหุน้
น้อย ในขณะทีน่ กั ลงทุนมักมีมลู ค่า Valuation ที่
อยูใ่ นระดับต�า่ กว่าผูป้ ระกอบการทัง้ นีเ้ ป็นเพราะ
Valuation มีผลต่อผลตอบแทนการจากร่วมทุน
แต่เนื่องจากขั้นตอนการประเมินมูลค่าธุรกิจ
ระยะเริม่ ต้นนัน้ มีหลายขัน้ ตอน องค์ความรูด้ า้ น
การประเมินมูลค่าธุรกิจระยะเริ่มต้นก็อาจจะ
จ�ากัดอยูเ่ ฉพาะกลุม่ ผูส้ นใจ ในการเจรจามูลค่า
ประเมินสตาร์ทอัพจึงมักพบข้อผิดพลาดต่างๆ
เช่น ผูป้ ระกอบการบอกว่าไม่มี Valuation หรือ
Valuation ขึ้นอยู่กับนักลงทุน หรือ เปิดฉาก
Valuation ทีส่ งู เกินค่าเฉลีย่ การร่วมทุนมากเกิน
ไป (Overvaluation)

อย่างไรก็ตาม หากผู้ประกอบการจะใช้
เทคนิคนี้ ก็ควรใช้ความระมัดระวังในการสือ่ สาร
เรื่องข้อเสนอการร่วมทุน หรือการได้รับความ
สนใจจากนั ก ลงทุ น อื่ น ๆ และไม่ ค วรใช้ เ ป็ น
กลยุทธ์เพื่อสร้างอ�านาจต่อรองโดยที่ไม่มีมูล
เนื่องจากเครือข่ายนักลงทุนนั้นเชื่อมโยงใกล้ชิด
กั น และสามารถตรวจสอบข้ อ มู ล กั น ได้ อ ย่ า ง
รวดเร็ว หากไม่มีมูลความจริงอาจส่งผลเสียต่อ
ความน่าเชือ่ ถือของผูป้ ระกอบการ มากกว่าทีจ่ ะ
เพิ่มอ�านาจการต่อรอง บางครั้งผู้ประกอบการ
อาจอ้างอิงว่า ก�าลัง “คุย” กับนักลงทุนอยู่ ซึ่ง
ในหลายๆ ครัง้ การคุยกับนักลงทุนอยู่ อาจใช้สอื่
ความหมายว่ามีนักลงทุนมากกว่า 1 รายสนใจ
เข้าร่วมทุน ซึ่งหากลักษณะการคุยกับนักลงทุน
นั้นอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา Term Sheet ก็
ถือเป็นการแสดงความสนใจในการร่วมทุนที่
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3
ข้อผิดพลำดที่มักพบในกำรเจรจำ
Valuation

ข้อผิดพลาดต่างๆ นี้ สะท้อนให้เห็นว่าผู้
ประกอบการไม่เข้าใจการประเมินมูลค่าธุรกิจ
และกระบวนการร่วมทุนธุรกิจระยะเริ่มต้น จึง
อาจท�าให้เสียโอกาสในการเข้าสู่กระบวนการ
พิจารณาการร่วมทุนต่อไป ส�าหรับในกรณีแรก ที่
บอกว่าไม่มี Valuation หรือ Valuation ขึน้ อยู่
กับนักลงทุนนัน้ เปรียบเหมือนการขายของทีไ่ ม่
ก�าหนดราคาขาย ซึ่งหากจะใช้เป็นกลยุทธ์ที่
ต้องการให้นกั ลงทุนเปิดมูลค่าในใจมาก่อน ก็คง
ไม่ได้ผลเท่าไหร่นัก เพราะนอกจากท�าให้นัก
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ลงทุนสับสนแล้ว Valuation ทีม่ าจากนักลงทุนก็
ไม่อยู่ในระดับที่ผู้ประกอบการต้องการ ส่วนใน
กรณีทผี่ ปู้ ระกอบการยืน่ ข้อเสนอ Valuation ทีส่ งู
เกินค่าเฉลีย่ การร่วมทุนในระยะเดียวกันมากเกิน
ไป (Overvaluation) นักลงทุน VC มักมองว่า
ไม่มที างทีจ่ ะบรรลุขอ้ ตกลงเรือ่ ง Valuation ได้
แน่ๆ จึงไม่สนใจแม้แต่จะเริ่มต้นกระบวนการ
พิจารณาร่วมทุน
ความซับซ้อนของการเจรจา Valuation ไม่
ได้มเี พียงเท่านี้ เนือ่ งจากเป้าหมายการเจรจาของ
นักลงทุนและผู้ประกอบการอยู่ฝั่งตรงข้ามกัน
การทีจ่ ะฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ จะบรรลุขอ้ ตกลงตามที่
ตัวเองต้องการนัน้ จึงหมายถึงการยอมสละบาง
สิ่งบางอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตัวเองต้องการ
(Zero Sum Game) บ่อยครัง้ ทีผ่ ปู้ ระกอบการให้
ความส�าคัญกับการเจรจา Valuation มากเกินไป
จนมองข้ามความส�าคัญหรือผลกระทบทีจ่ ะตาม
มาในการรับเงือ่ นไขการร่วมทุนอืน่ ๆ เพือ่ แลกกับ
Valuation ทีส่ งู ขึน้ ในหลายกรณีผปู้ ระกอบการ
อาจจะได้ Valuation ทีส่ งู ตามทีต่ อ้ งการ แต่ตอ้ ง
แลกกับสิทธิของนักลงทุนในการรับเงินก่อน (Liquidation Preference) หรือข้อก�าหนดอืน่ ๆ ที่
เกินกว่ามาตรฐานการร่วมทุน ผลเสียของการร่วม
ทุนด้วยข้อก�าหนดทีเ่ กินมาตรฐานนีม้ กั จะเห็นได้
ชัดในการเจรจาเงือ่ นไขการร่วมทุนรอบต่อๆ ไป
หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันธุรกิจไปไม่ถึง
เป้าหมายจึงได้รวู้ า่ สิทธิในการรับเงินก่อนทีเ่ กิน
มาตรฐานนั้นท�าให้ผู้ประกอบการไม่ได้รับส่วน
แบ่งอะไรเลย
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เมื่อเห็นความซับซ้อนของกลไกการระดมทุนระยะเริ่มต้นดังนี้ ผู้ประกอบการจึงควรเตรียม
ความพร้อมและศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบในการเจรจา Valuation ได้แก่ประเด็นต่อไปนี้
*Liquidation
Preference

ขั้นตอนประมาณ
การงบการเงิน

่ นไขทีใ่ ห้สิทธินักลงทุนเลือก
คือ เงือ
รับเงินลงทุนคืนก่อนเป็นจ�านวน
เท่าที่ก�าหนด (Multiple) และยัง
สามารถรับส่วนแบ่งตาม % ของเงิน
ที่ลงทุนได้อีกจากเงินส่วนที่เหลือ
ศึกษาตัวอย่างเพิ่ มเติม

ในระบบนิเวศสตาร์ทอัพทีเ่ พิง่ เริม่ ต้นนัน้ ผู้
ประกอบการอาจจะเจอนักลงทุนที่ไม่คุ้นเคยกับ
ลักษณะการร่วมทุนโลกสตาร์ทอัพ และเข้าร่วม
ทุนด้วย Valuation ทีส่ งู เกินค่าเฉลีย่ ไปในรอบใด
รอบหนึ่ง ซึ่งหากธุรกิจยังสามารถขยายตัวและ
ระดมทุนในรอบต่อๆ ไปได้ ในท้ายทีส่ ดุ ผูป้ ระกอบ
การก็จะต้องเจอนักลงทุนที่มีประสบการณ์การ
ร่วมทุนโลกสตาร์ทอัพที่ก�าหนด Valuation ที่
เหมาะสมและอ้างอิงตามภาวะการร่วมทุนใน
ตลาด (Market Value) สถานการณ์เช่นนีจ้ งึ มัก
น�ามาซึง่ การระดมทุนด้วย Valuation ทีต่ า�่ ลงเมือ่
เทียบกับการร่วมทุนรอบก่อนหน้านี้ (Down
Round) ท�าให้ข้อก�าหนด Anti-Dilution มีผล
บั ง คั บ ใช้ เ พื่ อ ป้ อ งกั น นั ก ลงทุ น จากการถู ก ลด
สัดส่วนการถือหุน้ ทีม่ ากเกินไป (Excessive Dilution) ไม่ว่าข้อตกลงที่ใช้ค�านวณ Anti-Dilution
จะเป็นแบบไหนผูป้ ระกอบการจะเป็นฝ่ายทีไ่ ด้รบั
ผลกระทบจากการถูกลดสัดส่วนการถือหุ้นมาก
ทีส่ ดุ ยิง่ ไปกว่านัน้ เมือ่ เกิด Down Round ในการ
ระดมทุนรอบใดรอบหนึง่ ผูป้ ระกอบการจะต้อง
เผชิญค�าถามจากนักลงทุนทีส่ นใจเข้าร่วมทุนถึง
สาเหตุทเี่ กิด Down Round รวมถึงความกังวล
ต่อผลกระทบของ Excessive Dilution ที่มีต่อ
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ที่ ค วรใส่ ใ จในการ
ก�าหนดสมมุตฐิ านทีท่ า้ ทาย
แต่ต้ังอยู่บนพื้นฐานความ
เป็นไปได้ (Aggressive but
Realistic Assumptions)
สัดส่วนการถือหุ้น และแรงจูงใจของผู้ประกอบ
การที่ จ ะด� า เนิ น กิ จ การต่ อ ไป จะเห็ น ได้ ว ่ า
สัญญาณต่างๆ จาก Down Round ล้วนแล้วแต่
เป็นไปในทางลบทัง้ สิน้

1.
3.

2.
การประเมินมูลค่า
สตาร์ทอัพทีใ่ ช้วธ
ิ ก
ี ารค�านวณ
ที่สะท้อนความเสี่ยงการร่วม
ทุนที่เหมาะสม

โดยใช้อัตราผลตอบแทนนักลงทุน
ที่ 80-120% ในวิธีคิดลดกระแสเงินสด
และปรับอัตราผลตอบแทนของนักลงทุน
ด้วยผลของการถูกลดสัดส่วน (Dilution)
อย่างน้อย 50% ในวิธี VC

เปรียบเทียบแต่ละวิธีการประเมิน

โดยน�า Valuation ที่ค�านวณได้จากวิธีคิดลดกระแสเงินสด และวิธี VC มา
เปรียบเทียบกับวิธีเปรียบเทียบตลาด (Comparable Method) ที่สะท้อนพิสัยการ
ร่วมทุนตามระยะการระดมทุนที่ใกล้เคียงกัน ผลลัพธ์ที่ได้จากทั้งสามวิธีจะท�าให้ผู้
ประกอบการเห็นภาพ มูลค่าประเมินธุรกิจระดับต่างๆ ซึ่งสามารถน�าไปวิเคราะห์
ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น ภายใต้สมมุติฐาน Valuation และ เงินลงทุนระดับ
ต่างๆ (Scenario Analysis) เพื่อประกอบการพิจารณาก�าหนดมูลค่าประเมินธุรกิจ
ที่ต�่าที่สุด และสูงที่สุด (Valuation Range) ที่สามารถยอมรับได้ในการเจรจา

* Anti-Dilution

คือเงื่อนไขที่คุ้มครองมูลค่าเงิน
ลงทุนของนักลงทุน (ไม่ให้มี
มูลค่าลดลง) กรณีมูลค่า
กิจการลดลงจากการระดมทุน
รอบถัดไป (Down Round)
ศึกษาตัวอย่างเพิ่ มเติม

4.

ท�าความเข้าใจสภาวะการระดมทุนใน
ประเทศและภูมิภาคใกล้เคียง

หลังจากได้มูลค่าประเมินธุรกิจตามขั้นตอนนี้แล้ว
ในขั้นตอนสุดท้าย ผู้ประกอบการควรท�าความเข้าใจ
สภาวะ การระดมทุนในประเทศและภูมิภาคใกล้เคียง ซึ่ง
จะท�าให้เห็นภาพ Demand & Supply รวมถึงระดับ
Valuation และเงินทุนที่เหมาะสม ณ ช่วงเวลานั้นๆ
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ส่วนแนะน�ำ
ควำมรู้เพิ่ มเติม
หากท� า ตามขั้ น ตอนต่ า งๆ ได้ ดั ง นี้ ใช่และผ่านขั้นตอนการพิจารณาการร่วมทุนที่
ผู้ประกอบการก็จะประเมินโอกาสในการระดม เข้มข้นทุกขั้นตอนแล้ว Valuation นี้ก็ย่อมเป็น
ทุนและเจรจามูลค่า Valuation ได้อย่างมั่นใจ เรื่องทีต่ กลงกันได้
จากเนื้อหาทั้งหมด 8 บทที่ได้ศึกษามานี้
อาจจะยังไม่เพียงพอที่จะท�าให้ผู้ประกอบการ
เข้าใจการประเมินมูลค่าธุรกิจระยะเริ่มต้นได้
อย่างถ่องแท้ แต่จะท�าให้ท่านได้เห็นภาพรวม
องค์ ป ระกอบส� า คั ญ ต่ า งๆ ที่ นั ก ลงทุ น ใช้ ใ น
ขั้นตอนการประเมินมูลค่าทางธุรกิจ ลักษณะ
ส�าคัญของกระบวนการร่วมทุนในโลกสตาร์ทอัพ
ต่างๆ ที่ผู้ประกอบการควรพิจารณาประกอบ
ในการวางกลยุทธ์การระดมทุนเพื่อสนับสนุน
เป้าหมายการสร้างธุรกิจของท่านต่อไป
ท้ายที่สุดนี้ การร่วมทุนในโลกสตาร์ทอัพ
ไม่มีสูตรส�าเร็จตายตัว สิ่งที่ผู้ประกอบการควร
ให้น�้าหนักมากกว่ามูลค่าสตาร์ทอัพก็คือความ
พร้อมของธุรกิจและความพร้อมของผู้ประกอบ
การในการร่วมทุนกับนักลงทุนมืออาชีพ และที่
ส�าคัญคือนักลงทุนที่จะเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการสร้างธุรกิจด้วยกัน หากได้พบนักลงทุนที่
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และทัง้ หมดนี้ ก็เป็นข้อมูลทีไ่ ด้เรียบเรียงมา
จากเนือ้ หาหลักสูตร Startup Valuation Workshop
ซีรีส์ออนไลน์ 4 ครั้งโดยคุณ Douglas Abrams
Founder & CEO of Expara ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การระดมทุนสตาร์ทอัพระยะเริม่ ต้น ซึง่ เป็นการ
อบรมภายใต้ความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยห้องเรียนผูป้ ระกอบการและ
Expara ประเทศไทย ภายใต้โครงการการรับมือ
และฟื้นฟูธุรกิจอย่างเร่งด่วน รวมถึงเนื้อหาบาง
ส่วนจากหลักสูตร e-Learning EFD1010 Startup
Valuation
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือคู่มือเล่มนี้จะ
เป็นประโยชน์ส�าหรับผู้ประกอบการไทยและผู้ที่
สนใจ ได้ศึกษาและเข้าใจกระบวนการร่วมทุน
ธุรกิจระยะเริ่มต้นและสามารถวางกลยุทธ์การ
ระดมทุนสนับสนุนธุรกิจได้อย่างเหมาะสม

Chapter 08
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ศึกษาข้อมูลคลิปสัมมนาย้อนหลัง
้ หาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการเงิน
และเนือ
การระดมทุน เพิ่ มเติมได้ที่
www.live-platforms.com/education

www.live-platforms.com/education

โครงการ การรับมือและฟื้นฟู ธุรกิจ

: RAPID RESPONSE RECOVERY PROGRAMME
(EXPARA X SET)

www.live-platforms.com/education

หลักสูตร STARTUP
VALUATION WORKSHOP

Building a Fund-able
company begins with
the ‘right’ structure
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MODULE 1

MODULE 2

Overview of Valuation
& Revenue Projection

Cost Projection,
Comparables & DCF

MODULE 3

MODULE 4

VC Method, Dilution
& Exit Value

Common mistakes &
Negotiating Valuation

SCAN ME

Secrets of VC
Valuation Revealed

Striking a win-win
deal with CVCs

Exit Strategy

Bad deals vs. Good
deals

SCAN ME

ส่วนแนะน�าความรู้เพิ่ มเติม
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www.live-platforms.com/education

www.live-platforms.com/education

STARTUP FUND RAISING
TIPS & TRICKS EP1-8

SCAN ME

EP.1 Why should start-up
raise money
EP.2 How to fund growth
EP.3 What is the best funding
EP.4 Convertible debt versus
equity funding
EP.5 SAFE Notes
EP.6 How should founders
split equity
EP.7 No part-time founders
EP.8 Founders vesting

MICRO LEARNING
ห้องเรียนผู้ประกอบการ
: TERM SHEET

ห้องเรียนผู้ประกอบการ
SEASON3 :

STARTUP กับโลกการระดมทุน EP1-12

SCAN ME

EP.1 Startup
Fundraising

EP.2 Government
Support

EP.3 Angel
Investor

EP.4 Venture
Capital

EP.5 Corporate
Venture Capital

EP.6 Equity
Crowdfunding

EP.7 Startup
Fundraising
Process

EP.8 Due
Diligence &
Term sheet

EP.9 Startup
Valuation &
Capitalization

EP.10 M&A and
Exit Strategy

EP.11 Startup
Showcase
(Angel)

EP.12 Startup
Showcase (VC)

SCAN ME
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ส่วนแนะน�าความรู้เพิ่ มเติม
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www.live-platforms.com/education

E-LEARNING
ห้องเรียนผู้ประกอบการ :

SCAN ME

หลักสูตรด้านการเงินการระดมทุน

Introduction for Fundraising

84

Fundraising for Seed and Early

Fundraising for Growth

Alternative Fundraising and
Exit Strategy

Financial Concepts for
Business Management

Shareholder Structure in Your
Startup

Due Diligence Process &
Preparation

Startup Valuation

ส่วนแนะน�าความรู้เพิ่ มเติม

STARTUP
VALUATION
GLOSSARY

85

4.

Bootstrapped

• Self-Financed
• Founder’s Capital
• OM (Owned Money)
การใช้เงินทุนของตัวเองมาลงทุนท�าธุรกิจ โดยเฉพาะ
ในช่วงเริม
่ รุ กิจยังมีความเสีย
่ งสูงและยังไม่ได้
่ ต้นทีธ
พิสจ
ู น์วา่ มีความเป็นไปได้ทจ
่ี ะประสบความส�าเร็จ

1.

Acquisition
การเข้าซื้อกิจการ และอีกวิธีการหนึ่งที่มักจะ
ท�าใกล้เคียงกันคือ Merger & Acquisition (M&A)
คือการควบรวมกิจการ โดยการซื้อกิจการ

2.

Angel Investors
นักลงทุนบุคคลที่จัดสรรเงินลงทุนของตัวเอง เพื่ อ
ร่วมลงทุนกับสตาร์ทอัพในระยะเริ่มต้น ซึ่งถือเป็น
กลยุทธ์การกระจายความเสี่ยงและสร้างผลตอบแทน
โดย Angel Investors มักเป็นนักลงทุนรายใหญ่
(High Net Worth Worth) ที่สามารถรับความเสี่ยง
จากการร่วมทุนในสตาร์ทอัพระยะเริ่มต้นได้

3.

Anti-Dilution
Adjustment

5.

Corporate Venture
Capital (CVC)
บริษัทในเครือขององค์กรขนาดใหญ่ทก
่ี อ
่ ตัง
้ เพื่อ
้ ขึน
ดูแลการลงทุนในสตาร์ทอัพหรือบริษัทขนาดเล็กทีม
่ ี
นวัตกรรม เทคโนโลยีทส
่ี ามารถเอือ
้ ประโยชน์ หรือ
ต่อยอดธุรกิจได้

เป็นตลาดหลักทรัพย์แห่งทีส
่ องของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศสิงคโปร์ (SGX) โดยมีกฏเกณฑ์ท่ี
แตกต่างจากการเสนอขายหุน
้ ผ่านกระดานหลัก
เพื่อเป็นอีกช่องทางการเข้าถึงตลาดทุนส�าหรับธุรกิจ
ขนาดกลาง

Corporate Investors
/ Strategic
Investors
กลุม
่ บริษัทหรือองค์กรขนาดใหญ่ทส
่ี นใจการลงทุนใน
สตาร์ทอัพในลักษณะการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ
โดยการร่วมลงทุนในลักษณะ joint venture หรือ
การเข้าซือ
้ กิจการ

Dilution
สัดส่วนการถือหุน
้ ของผูก
้ อ
่ ตัง
้ และของนักลงทุน
ทีล
่ ดลงเนือ
่ งจากการระดมทุนรอบใหม่ทเ่ี กิดขึน
้

12.

8.

มูลค่าธุรกิจปัจจุบน
ั ได้จากการค�านวณด้วยวิธี
VC Method โดยใช้สต
ู รค�านวณดังนี้

การประเมินมูลค่ากระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน
ในอนาคตรวมถึงมูลค่าการด�าเนินงานในอนาคต
(Terminal Value) และค�านวณมูลค่าสตาร์ทอัพโดย
เทียบกับอัตราผลตอบแทนทีน
่ ก
ั ลงทุนต้องการ

Current Valuation = Exit Valuation /
Investors’ Required Return

9.

6.

11.

Discounted Cash
Flow

Current Valuation

Catalist

Customer
Acquisition Cost
(CAC)
ต้นทุนเฉลีย
่ ในการหาลูกค้า 1 คน สามารถค�านวณได้
โดยน�าค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน
้ ในกระบวนการท�าการตลาด
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ตา่ งๆ มาหารด้วยจ�านวน
ลูกค้าใหม่

13.

Down Round
การระดมทุนในรอบทีม
่ ล
ู ค่าของบริษัทต�า่ ลง
(หรือราคาหุน
้ ลดลง) เมือ
่ เทียบจากการระดมทุน
รอบก่อนหน้า

14.

Due Diligence

10.

การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของธุรกิจ โดย
ส่วนใหญ่จะเน้นในด้านการเงิน ด้านกฏหมายและ
ด้านกระบวนการท�างานของบริษัท

มูลค่าเฉลีย
่ ทีล
่ ก
ู ค้า 1 คน ซือ
้ หรือใช้บริการสินค้า
ตลอดระยะเวลาทีเ่ ป็นลูกค้าไปจนวันสุดท้าย

การถูกลดสัดส่วนการถือหุน
้ ของผูก
้ อ
่ ตัง
้ และนักลงทุน
รอบก่อนทีม
่ ากเกินไป

Customer Life Time 15.
Value (CLTV)
Excessive Dilution

คือข้อก�าหนดการปรับราคาแปลงสภาพหุน
้ บุรม
ิ สิทธิ
เป็นหุน
้ สามัญ (Conversion Price) ให้นก
ั ลงทุน
ในกรณีทบ
่ี ริษัทออกหุน
้ เพิ่มทุนรอบหลังในราคาหุน
้
ทีต
่ า�่ กว่าราคาทีน
่ ก
ั ลงทุนได้จา่ ยไป (Down Round)
เพื่อป้องกันการถูกลดสัดส่วนการถือหุน
้
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16.

Exit
กลไกในการสร้างผลตอบแทนในกระบวนการสร้าง
ธุรกิจในโลกสตาร์ทอัพ โดยมากหมายถึงการขาย
กิจการให้บริษัทใหญ่ หรือ เปลีย
่ นสถานะเป็นบริษัท
มหาชนผ่านกระบวนการ IPO
หากเป็นการ Exit ด้วยการ Trade Sales ผูก
้ อ
่ ตัง
้
มักเลือกทีจ
่ ะวางมือจากธุรกิจ แต่หากเป็นการ IPO
ผูก
้ อ
่ ตัง
้ อาจจะมีบทบาททางธุรกิจต่อไป
ส่วน Partial Exit คือ การขายหุน
้ แค่บางส่วน
ส�าหรับนักลงทุน VC การ Exit ถือเป็นขัน
่
้ ตอนหนึง
ของการลงทุน VC ในขัน
้ ตอนสุดท้ายของการร่วม
ลงทุน ซึง
่ นักลงทุนจะต้องขายหุน
้ ในสัดส่วนของ
ตนเองเมือ
่ สิน
้ สุดอายุกองทุน

17.

Exit Valuation
มูลค่าธุรกิจเมือ
่ ขายกิจการ สามารถค�านวณ
ได้โดยใช้สต
ู รค�านวณดังนี้
Exit Valuation = Revenue Projection x
Revenue Multiples

18.

Financial
Projection
การประมาณการทางการเงินทีจ
่ า� ลองสถานะ
ทางการเงินของกิจการภายในระยะเวลาประมาณการ
เช่น 3-5 ปี

19.

First Chicago
Method
การประเมินมูลค่าธุรกิจระยะเริม
่ ต้นโดยก�าหนด
สถานการณ์ทจ
่ี ะเป็นไปได้ในการร่วมทุนต่างๆ เพื่อ
ประเมินมูลค่าธุรกิจโดยใช้วธ
ิ ค
ี ด
ิ ลดกระแสเงินสดตาม
แต่ละสถานการณ์ ในการค�านวณมูลค่าประเมินธุรกิจ
จะน�าผลรวมทีไ่ ด้จากสถานการณ์ตา่ งๆ มาถ่วง
น�า้ หนักด้วยความเป็นไปได้ของสถานการณ์นน
ั้ ๆ
โดยผลรวมทีไ่ ด้ คือมูลค่าประเมินธุรกิจสตาร์ทอัพ

20.

Free Cash Flow
กระแสเงินสดอิสระคือค่าประมาณการกระแสเงินสด
ของธุรกิจหลังจากการด�าเนินการและการลงทุนระยะ
ยาว กระแสเงินสดอิสระเป็นหนึง
่ ในตัวชีว้ ด
ั ส�าคัญ
ทีม
่ ก
ั จะน�ามาใช้ในการค�านวณมูลค่าปัจจุบน
ั ของ
หลักทรัพย์หรือธุรกิจ โดยใช้สต
ู รค�านวณดังนี้
กระแสเงินสดอิสระ = กระแสเงินสดจากการด�าเนิน
งาน - เงินทุนหมุนเวียน - รายจ่ายทีใ่ ช้ในการลงทุน

21.

Friend, Family
Fools (FF F)
เงินทุนสนับสนุนจากคนรอบข้าง เช่นจากเพื่อน
จากครอบครัว และจากคนทีช
่ อบไอเดียธุรกิจของเรา

22.

Frothy Valuation
(Overvaluation)
การประเมินมูลค่าทีส
่ ง
ู กว่ามูลค่าทีเ่ หมาะสม (ฟองสบู)่
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23.

26.

การลงทุนกับบริษัททีด
่ า� เนินธุรกิจจนมีความมัน
่ คง
(Growth Stage) แต่ตอ
้ งการเงินทุนเพื่อเร่งขยาย
กิจการมากขึน
้ และมุง
่ เน้นอัตราการขยายตัวอย่าง
รวดเร็ว โดยมากมักหมายถึงนักลงทุน VC ทีม
่ ี
ความเชีย
่ วชาญการร่วมทุนในระดับ Series A
เป็นต้นไป

ข้อก�าหนดมาตรฐานใน Term Sheet ของ VC
เป็นการก�าหนดสิทธิในการรับเงินส่วนแบ่งของผูถ
้ อ
ื หุน
้
บุรม
ิ สิทธิกอ
่ นผูถ
้ อ
ื หุน
้ สามัญ และสิทธิสา� หรับการมี
ส่วนร่วมในการรับเงินส่วนทีเ่ หลือของบริษัทกรณีเลิก
กิจการ หรือเหตุการณ์ Liquidity Events

Growth Capital

Liquidation
Preference

24.

27.

การเสนอขายหุน
้ ครัง
่ ถือเป็น
้ แรกแก่สาธารณชน ซึง
กลยุทธ์ Exit ธุรกิจรูปแบบหนึง
่ ในกระบวนการระดม
ทุนของนักลงทุน VC

Market for Alternative Investment Investment
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เป็นตลาดทาง
เลือกในการระดมทุนระยะยาวของธุรกิจ ส�าหรับธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี-SME) ทีม
่ ี
ศักยภาพในการเติบโตสูง เพื่อให้สามารถระดมเงินทุน
จากสาธารณะได้ โดยมีหลักเกณฑ์ทผ
่ี อ
่ นคลายกว่า
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

Initial Public
Offering (IPO)

25.

Investors’ Required
Return
อัตราผลตอบแทนคาดหวังของนักลงทุน ในกรณี
การประเมินมูลค่าสตาร์ทอัพ อัตราผลตอบแทน
คาดหวังจะสะท้อนความเสีย
่ งทางธุรกิจและขึน
้ อยูก
่ บ
ั
ระยะการระดมทุน สามารถค�านวณได้จากสูตร
ค�านวณดังนี้
Investors’ Required Return = Exit Valuation/
Current Valuation

mai

28.

Milestones
เป้าหมายทางธุรกิจตามตัวชีว้ ด
ั ทีส
่ า� คัญในแต่ละรอบ
การระดมทุน เช่น ส�าหรับการระดมทุนระยะเริม
่ ต้น
ต้องการเห็น Early Adopter หรือ Early Traction
ส�าหรับการระดมทุนรอบ Series ต่างๆ ต้องการเห็น
การขยายตัวอย่างก้าวกระโดดในตัวชีว้ ด
ั ทีส
่ า� คัญ
ต่างๆ เป็นต้น

29.

Minority Interest
การถือหุน
้ ในสัดส่วนทีน
่ อ
้ ย
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30.

Normal Dilution
การถูกลดสัดส่วนการถือหุน
้ ของผูก
้ อ
่ ตัง
้ และนักลงทุน
รอบก่อนในสัดส่วนปกติ (ธรรมชาติของการระดมทุน)

34.

Power law
Distribution

Outliers

ลักษณะการกระจายตัวของผลตอบแทนจากการร่วม
ทุนในสตาร์ทอัพ ทีจ
่ ะมีธรุ กิจส่วนน้อยทีส
่ ามารถสร้าง
รายได้ในระดับทีส
่ ามารถสร้างอัตราผลตอบแทนตาม
ความคาดหวังของกองทุน และชดเชยความสูญเสีย
จากการร่วมทุนอืน
่ ๆ ในกลุม
่ สตาร์ทอัพทีล
่ งทุน
(Portfolio Companies)

ข้อมูลทีม
่ ค
ี า่ ผิดปกติจากกลุม
่ ตัวอย่าง ซึง
่ มัก
หลีกเลีย
่ งไม่นา� มาใช้ประกอบการประเมินมูลค่าธุรกิจ

35.

31.

32.

Peer Comparables
วิธก
ี ารประเมินมูลค่าโดยการเปรียบเทียบตัวบ่งชี้
เช่น P/E กับคูแ
่ ข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมาก
การเปรียบเทียบสามารถท�าได้สองแบบคือ Public
Companies Comparable หรือ Past Transaction
(Transactional Comparable) ในการประยุกต์ใช้
ในโลกสตาร์ทอัพสามารถท�าได้โดย การเปรียบเทียบ
ตามระยะการระดมทุน (Comparable by Stage)

33.

Post-Money
Valuation
มูลค่าของบริษัท (Valuation) หลังจากผ่านการระดม
ทุน สามารถค�านวณได้จากสูตรค�านวณดังนี้
Post Money Valuation = Pre-Money
Valuation + Investment

Pre-Money
Valuation
มูลค่าประเมินของบริษัท (Valuation) ก่อนการระดม
ทุน เป็นตัวเลขทีน
่ ก
ั ลงทุนจะใช้คา� นวณราคาหุน
้ และ
สัดส่วนการถือหุน
้ ของนักลงทุนเพื่อแลกกับจ�านวน
เงินทีจ
่ ะน�ามาลงทุน

36.

Present Value
มูลค่าปัจจุบน
ั แนวคิดหลักตามทฤษฎีมล
ู ค่าของเงิน
ตามเวลาทีน
่ า� มาประยุกต์ใช้ในวิธค
ี ด
ิ ลดกระแสเงินสด

37.

Pro Forma
Financial
Statement
งบการเงินล่วงหน้า หรือ ประมาณการงบการเงิน
ทัง
้ 3 ประเภทได้แก่ งบดุล งบก�าไรขาดทุน และ
งบกระแสเงินสด ซึง
่ เป็นการจ�าลองสถานะการเงิน
ในอนาคตทีเ่ ป็นผลลัพธ์มากจากกระบวนการสร้าง
แบบจ�าลองทางการเงิน
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38.

42.

ขัน
้ ตอนการทดสอบความสมเหตุสมผลของแบบ
จ�าลองทางการเงินและการประเมินมูลค่าสตาร์ทอัพ
สามารถท�าได้โดยใช้วธ
ิ ก
ี ารวิเคราะห์อย่างน้อยสองวิธี
และน�าผลลัพธ์ทไ่ี ด้มาเปรียบเทียบกัน รวมถึงเปรียบ
เทียบกับข้อมูลในอดีต

ความสามารถในการขยายขนาดธุรกิจ โดยไม่สง
่ ผล
กระทบต่อต้นทุน โครงสร้างหรือรูปแบบการด�าเนิน
ธุรกิจของสตาร์ทอัพ โดยพิจารณาจากโครงสร้าง
ต้นทุนและทรัพยากรทีใ่ ช้ในการขยายตัวของธุรกิจ

Reality Check

39.

Retention
Percentage
สมมุตฐ
ิ านอัตราส่วนการถือหุน
้ ของนักลงทุน VC
ตัง
้ แต่การลงทุนรอบแรกจนถึง Exit

40.

Risk Summation
Method
การประเมินมูลค่าธุรกิจระยะเริม
่ ต้นโดยประเมิน
ข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบของสตาร์ทอัพตาม
ปัจจัยเสีย
่ ง 12 ข้อ โดยเปรียบเทียบกับมูลค่าธุรกิจ
จากกลุม
่ บริษัทต้นแบบและน�าผลทีไ่ ด้จากการประเมิน
สตาร์ทอัพตามปัจจัยเสีย
่ งมาปรับลด หรือ เพิ่มมูลค่า
ธุรกิจจากค่าเฉลีย
่ เพื่อก�าหนดมูลค่าประเมินธุรกิจ
สตาร์ทอัพ

41.

Round
รอบของการระดมทุน

Scalability/ Scaling

43.

Scenario Analysis
เป็นวิธก
ี ารวิเคราะห์ทก
่ี า� หนดสถานการณ์จา� ลอง
ภายใต้สมมุตฐ
ิ านสภาวะทางธุรกิจรูปแบบต่างๆ เพื่อ
จ�าลองสถานะการการเงินหรือผลลัพธ์ทอ
่ี าจเกิดขึน
้ ได้
นิยมใช้ในการวางแผนธุรกิจภายใต้สถานการณ์ฉก
ุ เฉิน
การวิเคราะห์ความน่าสนใจในการลงทุน และการสร้าง
แบบจ�าลองทางการเงินเป็นต้น

44.

Seed Money
เงินลงทุนในธุรกิจช่วงตัง
้ ต้นเพื่อพัฒนาสินค้าบริการ
ซึง
่ เป็นเงินลงทุนทัง
้ อ
่ ตัง
้ จากของผูก
้ เอง ของ
ครอบครัวหรือ Angel ในบางกรณีอาจได้รบ
ั การ
สนับสนุนจาก Early Stage VC

45.

Series
การร่วมทุนกับสตาร์ทอัพ ตัง
้ แต่ชว่ งการเติบโตอย่าง
รวดเร็ว (Growth Stage) โดยการระดมทุนแต่ละรอบ
จะตัง
่ เป็น Series ตามตัวอักษรภาษาอังกฤษ เช่น
้ ชือ
Series A, Series B

91

46.

50.

The Stock Exchange of Thailand
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท�าหน้าทีห
่ ลัก
ส่วนหนึง
่ คือเป็นตลาดรองเพื่อแลกเปลีย
่ นซือ
้ ขาย
ตราสารทุน ของบริษัทต่างๆ ทีข
่ น
ึ้ ทะเบียนไว้ และ
เพื่อให้สามารถระดมเงินทุนเพิ่มเติมจากสาธารณะ
ได้โดยสะดวก

กลุม
่ ผลิตภัณฑ์ หรือ กลุม
่ ลูกค้าเป้าหมาย ทีธ
่ รุ กิจ
ก�าหนดจากขนาดตลาดเป้าหมายตามกลยุทธ์
เข้าสูต
่ ลาด

SET

47.

Stage
ช่วงระยะการเติบโตของสตาร์ทอัพ เช่น Early Stage
คือช่วงทดสอบสินค้าบริการ Scaling คือช่วงที่
สตาร์ทอัพสามารถเร่งอัตราการเติบโตได้อย่าง
รวดเร็ว และ Late Stage คือช่วงทีส
่ ตาร์ทอัพได้
สร้างกิจการทีม
่ ข
ี นาดใหญ่เป็นหนึง
่ ในผูน
้ า� ตลาดและ
มีผลประกอบการมัน
่ ง
่ คงและเติบโตอย่างต่อเนือ

48.

Stake by Investor
สัดส่วนหุน
้ ทีน
่ ก
ั ลงทุนจะได้รบ
ั ในการระดมทุน
รอบนัน
ู รค�านวณดังนี้
้ ๆ สามารถค�านวณได้โดยใช้สต
Stake by Investor (%) = Investment Amount /
Current Valuation

49.

Target Market

Target Segment

51.

Term Sheet
เอกสารข้อตกลง เงือ
่ นไขและรายละเอียดในการท�า
ธุรกรรมการร่วมทุนทีใ่ ช้ประกอบการเจรจา โดย
Term Sheet ไม่มผ
ี ลผูกพันทางกฏหมายและไม่ใช่
เอกสารยืนยันการร่วมทุน

52.

Terminal Value
มูลค่าปัจจุบน
ั สุดท้ายเป็นมูลค่าของธุรกิจหลังจาก
ระยะการประมาณการ โดยมากการประมาณการ
ในอนาคตในระยะเวลาทีน
่ านมากกว่า 3-5 ปีขน
ึ้ ไปนัน
้
ท�าได้ยากมาก จึงได้มก
ี ารน�ามูลค่าปัจจุบน
ั สุดท้าย
มาใช้ประกอบการหามูลค่าปัจจุบน
ั ของกระแสเงินสด
แต่ละปีเพื่อสะท้อนมูลค่าธุรกิจทีม
่ ก
ี ารด�าเนินกิจการ
ต่อไปหลังจากระยะการประมาณการ การค�านวณ
มูลค่าปัจจุบน
ั สุดท้ายสามารถท�าได้สองวิธไี ด้คอ
ื วิธี
เปรียบเทียบตลาดและวิธี Perpetuity ทีส
่ ามารถ
ค�านวณจากสูตรค�านวณดังนี้
ค่าปัจจุบน
ั สุดท้าย (Terminal Value) =
ประมาณการรายได้ปส
ี ุดท้าย x (1 + Terminal
Growth Rate) / (Discount Rate - Terminal
Growth Rate)

ประมาณการขนาดตลาดเป้าหมาย ทีส
่ ะท้อนกลยุทธ์
การเจาะตลาดทีธ
่ รุ กิจเลือกจากขนาดตลาดผลิตภัณฑ์
ทัง
้ หมด
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53.

57.

การประเมินมูลค่าธุรกิจระยะเริม
่ ต้นโดยประเมิน
ศักยภาพของสตาร์ทอัพตามเกณฑ์พิจารณาการ
ลงทุนโดยเปรียบเทียบกับตัวชีว้ ด
ั อ้างอิงธุรกิจจาก
กลุม
่ บริษัทต้นแบบ โดยผลรวมคะแนนทีไ่ ด้จากการ
เปรียบเทียบจะน�ามาใช้ปรับปรับลด หรือ เพิ่มมูลค่า
ธุรกิจจากค่าเฉลีย
่ เพื่อก�าหนดมูลค่าประเมินธุรกิจ
สตาร์ทอัพ

แหล่งเงินทุนแบบดัง
้ เดิมหมายถึงแหล่งเงินทุนส�าหรับ
ธุรกิจโดยทัว่ ไป โดยมากครอบคลุมแหล่งเงินทุนผ่าน
สถาบันการเงินในรูปแบบของการปล่อยสินเชือ
่ ทีม
่ ี
หลักทรัพย์คา�้ ประกัน

The Scorecard
Method

54.

58.

Unit Economics

Top Down Revenue
Forecast

การวิเคราะห์โครงสร้างรายได้และต้นทุนของสินค้า
หนึง
่ ชิน
้ โดยจะค�านวณจากราคาขายและคิดสัดส่วน
ต้นทุนทีใ่ ช้ในการผลิตและขายสินค้าหนึง
่ ชิน
้

วิธก
ี ารประมาณการรายได้ โดยพิจารณาจากขนาด
ตลาดในภาพรวมอุตสาหกรรม (Total Addressable
Market) จากนัน
ิ านตามกลยุทธ์ใน
้ จึงก�าหนดสมมุตฐ
การเข้าสูต
่ ลาดทีจ
่ ะต้องพิจารณากลุม
่ ตลาดเป้าหมาย
(Target Market) และกลุม
่ ลูกค้าเป้าหมาย (Target
Segment) ประกอบ

ในมุมมองการลงทุน ใช้เป็นตัวชีว้ ด
ั ความคุม
้ ค่าในการ
ลงทุน โดยการน�ารายได้เฉลีย
่ ทีไ่ ด้รบ
ั จากลูกค้า 1 คน
ตลอดช่วงอายุการเป็นลูกค้า (CLTV) น�ามาเปรียบ
เทียบกับต้นทุนในการหาลูกค้าใหม่ (CAC) หาก CLTV
มีคา่ มากกว่า CAC จ�านวนมาก (มากกว่า 3 เท่า)
ถือว่ามีความน่าสนใจในการลงทุน

55.

59.

Total Addressable
Market
ประมาณการขนาดตลาดของผลิตภัณฑ์ทง
ั้ หมดใน
อุตสาหกรรมทีเ่ กีย
่ วข้อง

56.

Trade Sales
การขายกิจการ โดยมากใช้กล่าวรวมถึงกลยุทธ์การ
Exit ธุรกิจโดยผ่านการขายกิจการให้องค์กรขนาด
ใหญ่หรือการควบรวมกิจการตามกระบวนการร่วมทุน
ของนักลงทุน VC

Startup Valuation Glossary

Traditional
Fundings

US IPO
การเสนอขายหุน
้ สูส
่ าธารณชนผ่าน NASDAQ หรือ
NYSE

60.

Valuation
มูลค่าประเมินของธุรกิจหรือสินทรัพย์ตา่ งๆ โดย
ในกรณีของสตาร์ทอัพมูลค่าประเมินธุรกิจเป็น
ส่วนประกอบหนึง
่ ของการพิจารณาการร่วมทุน
เพื่อก�าหนดสัดส่วนการถือหุน
้ ของนักลงทุน และ
ราคาหุน
้ ทีเ่ ข้าร่วมทุนในรอบการระดมทุนนัน
้ ๆ
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61.

64.

ลักษณะธุรกิจที่ VC สามารถลงทุนได้ โดยเป็นธุรกิจ
ทีใ่ ช้เทคโนโลยี หรือ นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ปญ
ั หา
ธุรกิจทีม
่ โี อกาสจะขยายตัวเป็นธุรกิจทีม
่ ม
ี ล
ู ค่ามากกว่า
1 พันล้านเหรียญสหรัฐภายในระยะเวลา 5-7 ปี

สตาร์ทอัพทีต
่ ง
ั้ เป้าหมายให้ธรุ กิจเติบโตอย่างรวดเร็ว
แบบก้าวกระโดด และยินดีขายหุน
้ ให้นก
ั ลงทุน VC
ทีส
่ นใจมาร่วมลงทุน โดยทัว่ ไปมักหมายถึงบริษัทที่
ได้รบ
ั เงินลงทุนจากนักลงทุน VC

62.

65.

VC Investible
Business

VC Method
การค�านวณมูลค่าสตาร์ทอัพเมือ
่ ขายกิจการ (Values
at Exit) และค�านวณมูลค่าสตาร์ทอัพโดยเทียบกับ
อัตราผลตอบแทนทีน
่ ก
ั ลงทุนต้องการ (Return on
Investment)

63.

Venture Capital /
Venture Capitalist
หรือ VC

Venture-Backed
Company

Weighted Average
Cost of Capital
(WACC)
ต้นทุนของเงินทุนของกิจการทีค
่ า� นวณโดยน�าต้นทุน
ทางการเงินในส่วนของการกูย
้ ม
ื และเงินทุนจากส่วน
ของผูถ
้ อ
ื หุน
้ มาถัวเฉลีย
่ แบบถ่วงน�า้ หนัก วิธก
ี าร
ค�านวณนีไ้ ด้รบ
ั ความนิยมในการค�านวณต้นทุนของ
เงินทุนส�าหรับบริษัทจดทะเบียน เมือ
่ น�ามาประยุกต์ใช้
ในการประเมินมูลค่าสตาร์ทอัพ การค�านวณนีจ
้ ะใช้
อัตราผลตอบแทนของนักลงทุนในการค�านวณเพียง
ส่วนเดียว เนือ
่ งจากธุรกิจระยะเริม
่ ต้นโดยมาก
ไม่สามารถใช้เงินทุนจากการกูย
้ ม
ื ได้

www.live -platforms.com/e ducation

บริษัทบริหารสินทรัพย์ลงทุนมืออาชีพทีร่ ะดมทุน
จากนักลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนโดยการค้นหา
และคัดเลือกการร่วมลงทุนในกลุม
่ บริษัทสตาร์ทอัพ
สนับสนุนการด�าเนินงานให้เติบโตอย่างรวดเร็วและ
สามารถขายกิจการทีป
่ ระสบความส�าเร็จภายในอายุ
ของกองทุน
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