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บริษัทมี “กำไร” มากกว่า “ขาดทุน” จริง ๆ

	 คุณโนงุจิ มาฮิโตะ ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่ากิจการ มองว่า  
คนทำงานอย่างเรา ๆ จำเป็นต้องรู้ให้ได้ว่า บริษัทประเมินมูลค่าตัวเองไว้เท่าไหร่ 
ด้วยการใช้ “สูตรคำนวณง่าย ๆ” เพื่อให้คุณทราบมูลค่าปัจจุบันของตัวเอง และ 
หาวิธีเพิ่มมูลค่าไปเรื่อย ๆ จนกลายเป็นบุคลากรยอดเยี่ยมไม่เสื่อมคลาย แม้ว่า 
คุณจะลาออกไปอยู่บริษัทไหนหรือไม่มีทรัพย์สินใด ๆ ติดตัวแล้วก็ตาม ดังนี้
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บทนำ

“ฉันมีค่าตัวเท่าไหร่” 

คุณรู้สึกอย่างไรต่อคำถามดังกล่าวซึ่งปรากฏอยู่ในชื่อหนังสือเล่มนี้
บางคนฉุกคิดว่าตัวเองมีมูลค่าเท่าไหร่กันแน่
บางคนก็บอกว่าไม่เคยคิดเรื่องนี้มาก่อน
และอาจมีบางคนคิดว่าการนำคนมาเปรียบค่าเป็นเงินนั้นหยาบคาย 

แต่นี่เป็นยุคสมัยที่เมื่อคุณเข้าไปข้องเกี่ยวกับงานอะไรสักอย่าง คุณ 
จำเป็นต้องรู้ให้ได้ว่า  “ฉันมีค่าตัวเท่าไหร่” หรือตัวเองมีมูลค่าเท่าใด  
และเพิ่มมูลค่านั้นให้ยิ่งๆ ขึ้นไป

เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น และทำอย่างไรจึงจะเพิ่มมูลค่าของตัวเองได้  
หนังสือเล่มนี้จะสร้างความกระจ่างให้เอง

ขอผมถามคุณอีกสักข้อ
คุณตั้งใจจะทำงานสายอาชีพไหนในบริษัทแบบใด
สำหรับคนที่คิดว่า “ตั้งใจจะอยู่บริษัทเดิมไปจนตาย”
แม้จะตั้งใจเช่นนั้น แต่ถ้าผลประกอบการของบริษัทย่ำแย่และจำเป็น 

ต้องลดพนักงาน บริษัทจะยังจ้างคุณต่อไปไหม เขาจะเห็นว่าคุณมีมูลค่า 
ถึงขนาดนั้นไหม



2 ทำงานยังไงให้ “คุณ” มีมูลค่าสูงสุดในองค์กร

สำหรับคนที่ “ตั้งใจจะย้ายงานหรือไม่ก็ทำธุรกิจของตัวเอง”
คุณคิดง่าย  ๆ  ว่าตัวเองเคยสร้างผลงานให้บริษัทนี้อยู่บ้างก็เลยน่าจะ 

ได้รับการประเมินดีในที่ทำงานใหม่ด้วยใช่หรือไม่ คุณพูดได้เต็มปากเต็มคำ 
หรือเปล่าว่า ถ้าไม่ใช่เพราะมีชื่อบริษัทหนุนหลังอย่างที่เคยแล้ว คุณจะยัง 
ทำสิ่งต่าง ๆ ได้เหมือนเดิม

นักศึกษาบางคนที่กำลังหางานคิดว่าปัจจุบันการหางานนั้นอยู่ในตลาด 
ของผู้ขาย1 จึงน่าจะได้งานที่ใดที่หนึ่งโดยไม่ต้องลำบากนัก แต่บริษัทไม่ได้ 
ลดคุณสมบัติของบุคลากรที่ต้องการ  กลับกันด้วยซ้ำ  เพราะต้องมี  
คุณสมบัติที่เหนือกว่ายุคก่อน ๆ เสียอีก หากคุณประเมินต่ำไปว่านี่เป็นตลาด 
ของผู้ขาย แม้จะได้งานจริงก็อยู่ได้ไม่นาน เพราะจะได้รับการประเมินว่า 
ไม่มีมูลค่าและถูกเขี่ยทิ้งในที่สุด

ไม่ว่าจะวาดแผนอาชีพของคุณไว้อย่างไร ผมอยากให้คุณจำไว้ว่า
“ธุรกิจในปัจจุบันก็ต้องการเฉพาะคนที่มีมูลค่าทางการเงินสูง!”
โลกเปลี่ยนมาสู่ยุคที่คนที่มีมูลค่าทางการเงินสูงเป็นที่ต้องการของทุก 

บริษัทเสมอ ส่วนคนที่ไม่ใช่จะถูกเขี่ยทิ้งอย่างไร้เยื่อใย ผมไม่ได้พูดเกินไป 
หรอกครบั นีเ่ปน็ความจรงิทีเ่หน็ชดัและมแีนวโนม้วา่จะปรากฏมากขึน้เรือ่ย ๆ  
ในช่วงปีที่ผ่านมานี้ด้วย

สรุปแล้ว เงื่อนไขตายตัวของการอยู่รอดในยุคสมัยต่อไปคือ “การ 
ขัดเกลาตนเองให้มีวิสัยทัศน์ทางการเงินและกลายมาเป็นบุคลากรที่ม ี
มูลค่าทางการเงินสูง” นั่นเอง 

น่าเสียดายที่ยังไม่ค่อยมีคนเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันมากนัก
ผมทำงานบริหารบริษัทควบคู่กับการเป็นผู้บรรยายในโรงเรียน MBA  

 1 ตลาดของผู้ขาย (seller’s market) คือตลาดที่ผู้ผลิตมีอำนาจมากกว่าจากการที่มีอุปสงค์ 
มากกว่าอุปทาน ส่วนตลาดของผู้ซื้อ (buyer’s market) คือตลาดที่ผู้บริโภคมีอำนาจต่อรองมากขึ้น 
จากการที่มีอุปสงค์ต่ำกว่าอุปทาน
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ชื่อ Globis แต่กระทั่งคนทำงานที่มีความมุ่งมั่นและมาเรียนโรงเรียนนี้ก็ยัง 
ไม่เข้าใจว่า “การมีมูลค่าทางการเงินสูงหมายถึงอะไร” 

ไม่ว่าจะสั่งสมความรู้ไว้มากเท่าใดหรือมีคุณวุฒิที่เลิศหรูอย่าง MBA  
นัน่กเ็ปน็แคว่ธิเีพิม่ “มลูคา่ทางการเงนิ” การลงทนุกบัตวัเองโดยไมม่วีสิยัทศัน ์
ทางการเงินจึงเป็นการลงทุนที่มีประสิทธิภาพต่ำอย่างยิ่ง

ถ้าเช่นนั้น เหตุใดวิสัยทัศน์ทางการเงินจึงเป็นสิ่งจำเป็นในปัจจุบันล่ะ
ก่อนพูดถึงเรื่องนี้ เราต้องรู้เสียก่อนว่าการเงินคืออะไร
ถ้าแปลตรงตัวแล้วการเงินมีความหมายกว้าง  ๆ  ว่า  “เศรษฐกิจ” “การ 

กู้เงิน” “การลงทุน” และ “การคลัง” ถ้าการให้กู้เป็นการเงินแล้ว การลงทุน 
ก็เป็นการเงินเช่นกัน บางบริษัทเรียกฝ่ายคลังว่าทีมการเงินด้วยซ้ำ ดังนั้น 
หากใครบอกวา่ “ควรเพิม่มลูคา่ของตวัเองจากวสิยัทศันท์างการเงนิ” หลายคน 
คงนึกไม่ออกว่าต้องทำอย่างไร 

หนังสือเล่มนี้จึงขอนิยามว่า “การเงินคือวิธีประเมินมูลค่าสิ่งต่างๆ”  
และในความหมายแคบ  ๆ การเงินหมายถึง  “วิธีประเมินมูลค่ากิจการ”  
(corporate finance)

ประเด็นสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักบริหารในปัจจุบันคือการเพิ่มมูลค่า 
กิจการของตัวเอง พูดอีกอย่างคือการเพิ่มราคาหุ้นนั่นเอง เวลาจะเพิ่มราคา 
หุ้นของบริษัทตัวเองนั้น เราต้องรู้ว่าราคาหุ้นกำหนดอย่างไร โดยวิธีประเมิน 
และตรรกะในการคำนวณมูลค่ากิจการก็คือการเงินนั่นเอง

ราวสิบปีก่อนผมได้ก่อตั้งบริษัทให้คำปรึกษาซึ่งเชี่ยวชาญด้านการ 
ประเมินมูลค่าของกิจการ M&A2 และได้มีส่วนในการประเมินกิจการกว่า 
สองพันราย

ประสบการณ์นั้นสอนผมว่า “กิจการที่มีมูลค่าสูงนั้นมีบุคลากรที่ 
ยอดเยีย่มกวา่คูแ่ขง่” กลา่วคอื มลูคา่กจิการไมไ่ดอ้ยูท่ีก่ารถอืครองสนิทรพัย ์

 2 หรือ mergers and acquisitions หมายถึง การควบรวมกิจการสองแห่งเข้าด้วยกัน
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แต่เป็นบุคคลในบริษัทต่างหาก
ตรรกะของการประเมินดังกล่าวใช้ได้กับการประเมินทั้งกิจการและ 

บุคลากร หมายความว่าการใช้วิธีคิดแบบการเงินจะสามารถคำนวณมูลค่า 
ของบุคลากรได้ชัดเจนและยุติธรรมเช่นเดียวกับการคำนวณหามูลค่าของ 
กิจการเลย

ตัวเลขไม่เคยหลอกลวง ตำแหน่งหรือลำดับของผู้มีอำนาจในบริษัท 
ใช้การประเมินแบบอิงกลุ่มเท่านั้น แต่ตัวเลข “ประเมิน” ตัวคุณเองนั้นได้จาก 
ตรรกะทางการเงินแบบอิงเกณฑ์

วิสัยทัศน์ทางการเงินเป็นมาตรฐานที่เป็นกลางและโปร่งใสที่สุดในการ 
ประเมินบุคคล

และ หากรูว้า่ตอนนีต้วัเองมรีาคาเทา่ไหร ่ หรอืเขา้ใจวธิกีารประเมนิ 
มูลค่าตัวเองได้ ก็จะมองเห็นหนทางที่ชัดเจนในการเพิ่มมูลค่าตัวเอง 
แบบอิงเกณฑ์

ยุคสมัยที่พนักงานเลือกอยู่กับบริษัทเดียวไปตลอดนั้นสิ้นสุดลงแล้ว  
การวางแผนชีวิตโดยคาดว่าจะทำงานในบริษัทหลายแห่งกลายเป็นเรื่อง 
ปกติในปัจจุบัน แม้จะคิดว่าอยากทำงานในบริษัทเดียวตลอดไป แต่ 
ผลประกอบการที่ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคมก็ทำให้การหา 
งานใหม่เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

เมื่อสภาพสังคมเป็นเช่นนี้ หากคุณยังมีแค่ทักษะที่ใช้ได้เฉพาะในบริษัท 
ของตัวเองอย่างที่ผ่านมา จะเกิดอะไรขึ้น คุณจะหางานที่มีเงื่อนไขดีหรือ 
ได้รับการประเมินในระดับดีในอีกบริษัทหนึ่งไม่ได้เลย ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ 
กต็าม ยคุสมยัตอ่จากนีค้ณุตอ้งแสวงหาการเพิม่มลูคา่ของตวัเองแบบองิเกณฑ ์ 
ไม่ใช่การประเมินแบบอิงกลุ่มภายในบริษัทอีกแล้ว

ระบบประเมินที่น่าเชื่อถือที่สุดคือการเงิน
การเงินเป็นตัวชี้วัดสากลที่ไม่เปลี่ยนไปตามสถานที่และยุคสมัย
หนังสือเล่มนี้จึงพูดถึงวิธีใช้  “สูตรง่าย  ๆ”  เพื่อเพิ่มมูลค่าของตัวเองแบบ 

อิงเกณฑ์อย่างเป็นรูปธรรม ทำให้ไม่ว่าจะทำงานที่ไหน คุณก็จะได้รับการ 
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ประเมินในระดับดี
พอได้ยินคำว่าการเงิน บางคนรู้สึกว่าเป็นเรื่องยาก แต่จริง  ๆ  แล้วไม่ 

ซับซ้อนเลย เราจะพูดถึงแต่วิธีง่าย ๆ ที่นำไปใช้ได้ทันที

หนังสือเล่มนี้ยังให้ความรู้เรื่องทฤษฎีการเงินเบื้องต้นด้วย ผมพยายาม 
ไม่ใช้ศัพท์เฉพาะเพื่อให้ผู้ที่ไม่มีความรู้ทางการเงินอ่านเข้าใจได้ง่าย เมื่ออ่าน 
หนังสือเล่มนี้จบแล้วจะเข้าใจว่า  “การเงินคืออะไร” และ  “ทำอย่างไรจึงจะ 
เพิ่มมูลค่าของกิจการและบุคลากรได้” 

ความรู้ทางการเงินเป็นเรื่องที่นักบริหารและนักลงทุนต้องศึกษา ทั้งยัง 
เป็นเรื่องจำเป็นสำหรับชนชั้นกลางมากขึ้นเรื่อย ๆ

คุณจะได้เรียนรู้วิธีการเพิ่มมูลค่าของตนเองแบบอิงเกณฑ์ไปพร้อม ๆ กับ 
มีความรู้พื้นฐานทางการเงินติดตัวไปด้วย

ขอโม้หน่อยว่าหนังสือเล่มนี้ “คุ้ม” มาก
และถ้าเป็นประโยชน์แก่ธุรกิจคุณแม้เพียงเล็กน้อย ผู้เขียนอย่างผม 

ก็จะยินดีมาก

โนงุจิ มาฮิโตะ
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บริษัทในปัจจุบันมองหาบุคลากร
ที่มีวิสัยทัศน์ทางการเงิน



บทที ่ 1

บริษัทต้ังมูลค่า
คุณไว้เท่าไหร่
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 อย่าเป็น “คนรับใช้บริษัท” 
	 แต่จงเป็น “คนที่บริษัทให้ความสำคัญ”

ถ้าบริษัทสั่งให้ทำเสียอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไร้เหตุผลหรือไร้ประสิทธิ- 
ภาพขนาดไหนก็ยอมทำ ถ้านายบอกว่าสีขาวก็บอกว่าสีขาว แม้ความจริง 
จะเป็นสีดำก็ตาม

ยุคสมัยแห่งการประเมินความดีของพนักงานบริษัท  “แบบเป็นขี้ข้า”  
เช่นนี้จบสิ้นไปนานแล้ว 

ดูเผิน  ๆ  การทำงานแบบยอมถวายหัวเพื่อบริษัทอาจดูเป็นเรื่องดี และ 
หลงคิดว่าบริษัทจะประเมินผลงานให้สูงลิ่ว แต่ความจริงไม่ใช่เลย

พนักงานที่ไม่แข็งข้อกับบริษัท เออออไปหมดนั้นเป็นคนใช้งานง่ายและ 
สะดวกก็จริง ในแง่นี้อาจได้รับการประเมินในระดับดีไม่มากก็น้อย ถ้าโชคด ี
ก็อาจได้เป็นผู้จัดการแผนกด้วย

แต่จริง ๆ แล้วคนเหล่านี้อย่างมากก็ได้รับการประเมินว่ามีประโยชน์แค่ 
กบับรษิทันี้ แตไ่มไ่ดเ้ปน็ทีต่อ้งการจรงิ ๆ หากผลประกอบการของบรษิทัไมด่ ี
และจำเป็นต้องเลือกปลดคนใดคนหนึ่งระหว่าง  “บุคลากรที่เชื่อฟังอย่าง 
ไม่ลืมหูลืมตา”  กับ  “บุคลากรที่จะทำผลประโยชน์ให้บริษัท” คงไม่แคล้วว่า 
บุคคลแบบแรกจะอยู่ในข่ายที่ต้องโดนปลดออก

ยิ่งถ้าตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องหางานใหม่กะทันหัน แล้วเพิ่งรู้ตัวว่า 
สิ่งที่ทำมาทั้งหมดใช้ได้เฉพาะกับบริษัทนี้ละก็ ถือเป็นหายนะแน่นอน

สิ่งที่ควรมุ่งหวังไม่ใช่การเป็นคนรับใช้บริษัท แต่เป็นคนที่ทำ 
ผลประโยชน์ให้แก่บริษัทและบริษัทให้ความสำคัญ เราจึงไม่ควรปล่อย 
ตัวเองให้ชินกับสภาพการทำงานที่ใช้ได้ในบริษัทปัจจุบันเท่านั้น แต่ต้อง 
ทำงานโดยระลึกถึงปัญหาเอาไว้เสมอ



9โนงุจิ มาฮิโตะ

 คนที่ ได้รับการประเมินในระดับดี
	 คือคนที่ “สร้างกระแสเงินสด”	 ได้มาก

คุณสมบัติที่จำเป็นของบุคลากรซึ่งบริษัทมองหานั้นเปลี่ยนแปลงไปตาม 
ยุคสมัย เช่น ตั้งแต่ช่วงหลังสงครามจนกระทั่งถึงช่วงเศรษฐกิจขยายตัว 
ในอัตราสูงเป็นยุคที่ขายอะไรก็ได้กำไร การเพิ่มยอดขายจึงเป็นประเด็นที่ 
นักบริหารให้ความสำคัญอย่างยิ่ง บุคลากรที่ขายของดีเป็นเทน้ำเทท่าจึง 
เป็นที่ต้องการมาก

ทว่าเมื่อการเติบโตถึงขีดสุดของตลาดมาพร้อมกับความเปลี่ยนแปลง 
ของยุคสมัย การแข่งขันก็สูงเป็นลำดับ การสร้างผลกำไรจากธุรกิจหลัก 
เพียงอย่างเดียวกลายเป็นเรื่องยาก ทำให้นักบริหารของบริษัทถูกผู้ถือหุ้น 
ตำหนิ สิ่งที่พวกเขาทำต่อไปคือการเข้าสู่คลื่นฟองสบู่ โดยกู้หนี้ยืมสินอย่าง 
เอาเป็นเอาตายเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ โดยหวังว่าจะได้กำไรจากราคาสินทรัพย์ 
ที่สูงขึ้น

หลังบริษัทมีกำไรไม่นาน ฟองสบู่ก็แตก หลายบริษัทสูญเสียมหาศาล  
กลายเป็นยุคแห่งความซบเซาอย่างยาวนาน ทำให้การ  “ปลดพนักงาน”  
กลายเป็นประเด็นสำคัญของการบริหาร

เมื่อสถานการณ์ดังกล่าวสิ้นสุดลง บริษัทต่าง  ๆ  ก็กลับสู่สภาพปกติ 
นั่นคือให้ความสำคัญกับกระแสเงินสด และการเพิ่ม “มูลค่ากิจการ (มูลค่า 
ตามราคาตลาดของหลักทรัพย์)” นั่นเอง

การเพิ่มมูลค่าของกิจการเป็นภารกิจสำคัญที่สุดสำหรับนักบริหารใน 
ปัจจุบัน ไม่มีนักบริหารดี  ๆ  คนไหนปฏิเสธเรื่องนี้ อย่างน้อยที่สุดถ้าเป็น 
บริษัทที่จดทะเบียนหลักทรัพย์แล้วไม่พยายามเพิ่มมูลค่ากิจการละก็ต้องโดน 
ผู้ถือหุ้นตั้งคำถามแน่นอน

เมื่อคิดเช่นนั้นแล้ว ก็เป็นที่ชัดเจนว่าบริษัทในยุคปัจจุบันเห็นคุณค่า 
และความจำเปน็ของบคุลากรทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม ซึง่กค็อื คนทีช่ว่ยเพิม่ 
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มูลค่าของกิจการ หรือสร้างเงินสดได้นั่นเอง ถ้ามีเงื่อนไขข้อนี้ แม้จะ 
เป็นคนแปลกหรือชอบต่อต้านอยู่บ้าง บริษัทคงไม่ปล่อยตัวไปง่าย ๆ แน่นอน

ผมขอยกตัวอย่างคุณนากามุระ ชูจิ ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ 
เมื่อปี  พ.ศ.  2557 อย่างที่ทราบจากการสัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ว่าเขาเป็น 
คนแปลกหน่อย ๆ ตอนทำงานอยู่ที่บริษัทนิชิอะเขามักฝ่าฝืนคำสั่งของบริษัท 
อยู่เสมอ เช่น ถ้าเขากำลังง่วนอยู่กับการวิจัยก็จะไม่ยอมรับโทรศัพท์เลย  
หรือไม่ก็โดดประชุม หลังรับรางวัลแล้วเขายังแสดงความเห็นอย่างท้าทายว่า  
“ตัวขับเคลื่อนในการทำวิจัยของผมก็คือความโกรธ” แม้เขาไม่ใช่บุคลากร 
ที่ใช้งานง่าย อีกทั้งหัวหน้าหลายคนคงรู้สึกกระอักกระอ่วนใจกับเขาไม่น้อย 
แต่บริษัทก็ไม่คิดจะปล่อยตัวเขาไป เพราะทราบดีว่าเขาเป็นบุคลากรที่ทำเงิน 
นั่นเอง

ไดโอดเปล่งแสงสีน้ำเงิน (light -  emitting diode หรือ LED) ซึ่งคุณ 
นากามุระคิดค้นขึ้นทำกำไรให้บริษัทมหาศาล เมื่อออกจากบริษัทนิชิอะ 
เขาก็เป็นนักวิจัยที่ทั่วโลกต้องการตัว

สิ่งที่พวกเราต้องเล็งเป้าหมายคือการเป็นบุคลากรที่สร้างเงินสดได้มาก 
อย่างคุณนากามุระ รวมถึงมีคนตั้งแต่ในบริษัทไปจนถึงต่างประเทศเห็น 
คุณค่าและความจำเป็น
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 ทั้งมูลค่าของกิจการและมูลค่าของคน
	 ใช้ “สูตรคำนวณ” แบบเดียวกัน

งานหลักของผมในปัจจุบันคือ “การประเมินมูลค่ากิจการ” พอออกจาก 
ธนาคารญี่ปุ่น ผมก็ทำงานให้ธนาคารและบริษัทหลักทรัพย์ต่างชาต ิ จากนั้น 
จึงก่อตั้งบริษัทให้คำปรึกษาเมื่อ พ.ศ. 2547 และทำงานประเมินมูลค่ากิจการ 
กว่าสองพันรายภายในระยะเวลาประมาณสิบป ี

การประเมินมูลค่ากิจการมีความหมายตามตัวอักษรเลย นั่นคือ การ 
ประเมินว่า  “กิจการนี้มีมูลค่าเท่าใดในปัจจุบัน” โดยปกติแล้วมูลค่าตาม 
ราคาตลาดของหลักทรัพย์ (ราคาหุ้นในตลาด x จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย 
แล้ว) ก็คือมูลค่าในปัจจุบันของบริษัท แต่ใช่ว่าตลาดจะถูกต้องเสมอไป  
เวลาจะซื้อกิจการแห่งอื่นเข้ามาต้องคิดว่า  “มูลค่าที่เหมาะสมของกิจการนี้อยู่ 
ที่เท่าใด” หากซื้อของแพงเกินไป (ในที่นี้คือการซื้อกิจการ) จะส่งผลกระทบ 
ต่อกำไรของผู้ถือหุ้นบริษัทตัวเองได้

เราคำนวณหามูลค่าที่เหมาะสมได้ด้วยการคำนวณกระแสเงินสดที่ 
ประมาณการว่าบริษัทจะสร้างในอนาคต  แล้วคิดออกมาเป็นมูลค่าใน 
ปัจจุบัน กล่าวอีกอย่างคือ มูลค่าของกิจการหนึ่ง  ๆ  “ไม่ได้กำหนดจาก 
สินทรัพย์ที่ถืออยู่ในปัจจุบัน แต่กำหนดจากปริมาณของกระแส 
เงินสดที่จะสร้างในอนาคต”

การหา  “มูลค่าในปัจจุบัน” (present value = PV) ของกิจการหรือ 
ธุรกิจจำเป็นต้องอาศัยตรรกะอันซับซ้อนก็จริง แต่หลักการคำนวณต้อง 
ใช้สูตรนี้เท่านั้น

มูลค่าในปัจจุบัน = กระแสเงินสดโดยเฉลี่ยในอนาคต ÷ อัตราคิดลด

 (PV) (CF) (R)
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มลูคา่ในปจัจบุนั (PV) = กระแสเงนิสดโดยเฉลีย่ในอนาคต (CF) ÷ 
อัตราคิดลด (R)

กระแสเงินสด หมายถึง การหมุนเวียนของเงินสดที่เหลืออยู่หลังหักค่า 
ใช้จ่าย (cash out) ออกจากยอดขายสุทธิ (cash in) ถ้าพูดให้เข้าใจง่าย ๆ  
คิดเสียว่า  “กระแสเงินสดคือกำไร”  ก็ได้ (จริง  ๆ  แล้วกระแสเงินสดกับกำไร 
เป็นแนวคิดที่ต่างกัน แต่เพื่อให้เข้าใจง่ายจึงขอเรียกว่า  “กระแสเงินสด ≓ 
กำไร”) 

ส่วนอัตราคิดลดนั้น ให้คิดว่าคืออัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ในกิจการนั้น 
อยู่แต่เดิม ซึ่งแตกต่างจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่มักเห็นอยู่บ่อย ๆ 
ส่วนรายละเอียดขอยกไปอธิบายในบทที่ 3 อีกที

สตูรนีใ้ชป้ระเมนิมลูคา่กจิการไดท้กุประเภท นบัตัง้แตธ่รุกจิในครอบครวั 
ขนาดย่อมไปจนถึงบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก ทั้งยังใช้หา 
มูลค่าของธุรกิจเฉพาะประเภท มูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน รวมทั้ง “มูลค่า 
บุคคล” ได้อีกด้วย

แน่นอนว่ามูลค่าของคุณเองก็อยู่ในข่ายนี้ด้วย
มูลค่าในปัจจุบันของคุณ คือ ค่าที่ได้จากการเอากระแสเงินสด 

ที่คุณจะสร้างในอนาคตหารด้วยอัตราคิดลดของคุณ การเพิ่มมูลค่า 
ของตนเองก็คือการเพิ่ม PV ของตนนั่นเอง
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 มาทำความเขา้ใจความหมายของ “PV = CF ÷ R” 
กันเถอะ

ผมขอยกตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจสูตรนี้ง่ายขึ้นนะครับ
สมมติว่าคุณซื้อแมนชั่นสร้างใหม่ในราคา 50 ล้านเยน ซึ่งรวมค่าที่ดิน 

ค่าก่อสร้างที่จำเป็นต่อการสร้างแมนชั่น และผลกำไรของผู้ประกอบการ 
แล้ว

แต่ในทางการเงินไม่ได้มองว่าค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างแมนชั่น (ต้นทุน) 
หรือกำไรนั้นคือมูลค่า เพราะแม้จะเป็นแมนชั่นที่หรูหราขนาดไหนก็ไม่อาจ 
แน่ใจได้ว่าคนอื่นจะยอมรับมูลค่า 50 ล้านเยนหรือไม ่

มูลค่าจริงที่คนอื่นยอมรับคือ “ค่าเช่าบ้านต่อปีที่จะได้จากแมนชั่นนี้  
(กระแสเงินสด) หารด้วยอัตราคิดลด (อัตราดอกเบี้ย) ในปัจจุบัน”

ถ้าให้คนอื่นเช่าแมนชั่นแล้วได้เงิน 300,000 เยนต่อเดือน และอัตรา 
คดิลดของแมนชัน่นัน้อยูท่ี ่ 6% แลว้ เมือ่ใชส้ตูรนีค้ำนวณกจ็ะได ้ “(คา่เชา่บา้น 
ต่อเดือน x 12 เดือน) ÷ 6% = (300,000 เยน x 12 เดือน) ÷ 6% = 60  
ล้านเยน” ถ้าซื้อแมนชั่นที่มีมูลค่า 60 ล้านเยนในราคา 50 ล้านเยนก็ถือว่า 
เป็นการซื้อแมนชั่นที่คุ้มค่าครับ 

ถา้ไดค้า่เชา่แคเ่ดอืนละ 200,000 เยน มลูคา่ของแมนชัน่กจ็ะกลายเปน็ 
เพียง 40 ล้านเยน การซื้อแมนชั่นราคา 50 ล้านเยนจึงนับว่าแพงเกินไป 

มูลค่ากิจการก็เช่นกัน เมื่อดูจากงบดุลของบริษัท Nidec ซึ่งมีชื่อเสียง 
ในการควบรวมกิจการสินทรัพย์ทั้งหมด ณ เดือนมีนาคม พ.ศ.2558 อยู่ที่ 
ประมาณ 1.35 ล้านล้านเยน ซึ่งเป็นตัวเลขที่จำเป็นต่อการถือครองสินทรัพย ์
ที่ประกอบไปด้วยที่ดิน โรงงาน และสิ่งก่อสร้างของบริษัทในปัจจุบัน

แตเ่มือ่คำนวณมลูคา่ของธรุกจิในแงก่ารเงนิโดยนำกระแสเงนิสดประมาณ  
1.3 หมื่นล้านเยนหารด้วยอัตราคิดลดซึ่งปกติอยู่ที่ 5% แล้ว จะได้ประมาณ  
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2.6 ลา้นลา้นเยน หมายความวา่บรษิทันีม้มีลูคา่ราวสองเทา่ของสนิทรพัยจ์รงิ
แลว้ในความเปน็จรงิตลาดหลกัทรพัยป์ระเมนิอยา่งไร ในเดอืนมถินุายน 

พ.ศ. 2558 มูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ราว  ๆ 2.7 ล้านล้านเยน ถ้าเทียบ 
จำนวนเงินกู้ของพวกเขากับมูลค่าตามราคาตลาดแล้วนับว่าน้อยมากเสียจน 
ไม่ต้องใส่ใจ ดังนั้นจะเห็นได้จากกระแสเงินสดว่ามูลค่ากิจการของบริษัทนี้ 
พอ ๆ กับราคาหุ้นที่ประเมินในตลาดหลักทรัพย์นั่นเอง
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	 เมื่อคิดในทางการเงินก็จะมองเห็นสิ่งที่ตัวเองควรทำ

สูตร “ＰＶ＝ＣＦ÷Ｒ” รวมเอาแก่นของทฤษฎีการเงินเข้าไว้ 
ด้วยกัน จึงไม่เป็นการกล่าวเกินจริงว่าถ้าเข้าใจสูตรนี้ก็จะเข้าใจเรื่องการเงิน 
ด้วย หนังสือการเงินนั้นมีแต่สูตรซับซ้อนเต็มไปหมดจนน่ารำคาญ  แต่ 
หนังสือเล่มนี้มีแค่สูตรเดียว จึงอยากให้คุณจำไว้ให้ดี

คนมักคิดว่าการเงินเกี่ยวข้องกับคนที่ทำงานในอุตสาหกรรมการเงิน 
และนักลงทุนเท่านั้น แต่เรื่องนี้มีประโยชน์ใกล้ตัวหลายด้าน จริง ๆ แล้วสิ่งที ่
จำเป็นไม่ใช่ความรู้ทางการเงิน แต่เป็น “วิธีคิดแบบการเงิน” ต่างหาก

ตัวอย่างวิธีคิดแบบการเงินก็เช่น สมมติว่ามีคนอยากเรียนภาษาอังกฤษ 
แต่ยังลังเลอยู่ว่าจะเลือกโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษแห่งไหนดีระหว่าง 
โรงเรียน ก. กับโรงเรียน ข. ถ้าเป็นโรงเรียน ก. จะได้เรียนภาษาอังกฤษ 
เชิงธุรกิจซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่า แต่ต้องเสียค่าเรียนสูงถึง 1 ล้านเยน ใน 
ขณะที่โรงเรียน ข. สอนภาษาอังกฤษระดับสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  
แต่ค่าเรียนอยู่ที่ 5 หมื่นเยน

ในกรณีนี้เขาควรเลือกโรงเรียนไหน
ถ้าคุณตัดสินจากสัญชาตญาณว่า แม้ค่าเรียนจะแพงแต่ถ้าในอนาคต 

ไดใ้ชก้เ็ลอืกโรงเรยีน ก. แตถ่า้อยากเลอืกทีจ่า่ยไหวไวก้อ่นกเ็ลอืกโรงเรยีน ข. 
ขอบอกว่าผิดทั้งคู่

คำตอบที่ถูกต้องคือขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของเขา หากเขาทำงานอยู่ใน 
แวดวงบริษัทต่างชาติและคาดการณ์ว่า  “ถ้าเรียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจแล้ว  
เงินเดือนของเราจะเพิ่มสูงขึ้นกว่าค่าเรียน 1 ล้านเยนเสียอีก” ก็ควรเลือก 
โรงเรียน ก. โดยไม่ลังเล แต่ถ้าอยากมีเพื่อนต่างชาติหรืออยากพูดภาษา 
อังกฤษได้บ้างเวลาไปเท่ียวต่างประเทศละก็ โรงเรียน ข. เป็นทางเลือกท่ีถูกครับ

มองอนาคตแทนสิ่งที่อยู่ตรงหน้า เปรียบเทียบค่าเรียนระหว่าง 1 ล้าน 
เยนกับ 5 หมื่นเยน คิดว่าจะได้ผลตอบแทนมากกว่าที่ลงทุนไปจึงตัดสินใจ 
ลงทุน เช่นนี้ถึงเป็นวิธีคิดและตัดสินใจแบบการเงิน
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	 บริษัทในปัจจุบันมองหาบุคลากรที่มีวิสัยทัศน์
	 ทางการเงิน

ทฤษฎีการเงินนั้นสร้างขึ้นมาเพื่อหา  “ราคาที่เหมาะสมของสิ่งต่าง  ๆ”  
โดยเริ่มจากมูลค่าในปัจจุบันของกิจการ (PV) ถ้าทราบราคาที่เหมาะสมของ 
สิ่งต่าง  ๆ  แล้ว เราจะไม่พลาดซื้อของมูลค่าต่ำในราคาแพง และตัดสินใจ  
“ซื้อของดีในราคาถูก” หรือ “ลงทุนในสิ่งที่จะออกดอกออกผลในอนาคต” ได้

ปัจจุบันธุรกิจหลายแห่งกำลังมองหาบุคลากรที่มีวิสัยทัศน์ทางการเงิน 
เช่นนี้ โดยเบื้องหลังก็คือการลดขนาดของการตัดสินใจครับ

สมัยก่อนการตัดสินใจด้านการบริหารที่สำคัญ เช่น จะเดินหน้าทำ 
ธุรกิจหรือถอนตัวจากธุรกิจหรือไม่นั้น เป็นหน้าที่ของประธานบริษัทหรือคณะ 
กรรมการบริษัทเท่านั้น ไม่ค่อยมีการขอความเห็นจากพนักงานทั่วไปเท่าไหร่

แตป่จัจบุนันีต้อ้งใชค้วามรวดเรว็ในการบรหิารมาก หากมวัชกัชา้กจ็ะอยู ่
รั้งท้ายในการแข่งขัน ดังนั้นเรื่องที่แต่เดิมประธานบริษัทหรือคณะกรรมการ 
บรษิทัเปน็ผูต้ดัสนิใจกค็อ่ย ๆ สง่ตอ่มายงั “เบือ้งลา่ง” มากขึน้ สาเหตทุีเ่กดิการ 
แบ่งโครงสร้างบริษัทออกเป็นส่วน  ๆ มากขึ้นก็เพราะเรื่องนี้ ซึ่งเพิ่มโอกาสให้ 
บุคลากรระดับผู้จัดการฝ่ายได้มีส่วนในการตัดสินใจด้วย

แต่ถึงอย่างนั้น คนที่มีความรู้ทางการเงินก็ยังมีน้อยอยู่ดี!

การตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการบริหารนั้นจะขาดความรู้ทางการเงิน 
ไม่ได้ แต่น่าเสียดายที่ญี่ปุ่นยังตามไม่ทันในจุดนี้ แม้จะสอนนักเรียนวัย 
ทำงานในคอร์ส MBA แต่ผมก็ยังอดรู้สึกอย่างนี้ไม่ได้ มีนักเรียนหลายคน 
ที่แม้จะมีความรู้เรื่องการตลาดอยู่บ้าง แต่ก็ไม่สนใจเรื่องการเงินเลย

ในอนาคตคาดว่าการศึกษาเรื่องการเงินจะสำคัญมากขึ้นสำหรับชน 
ชั้นกลาง เป็นยุคที่กระทั่งพนักงานฝ่ายที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบริหารก็ต้อง 
รู้เรื่องการเงิน ไม่อย่างนั้นก็ทำงานไม่ได้
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ผมถึงอยากให้คุณมีวิธีคิดแบบการเงิน ยิ่งปัจจุบันที่บุคลากร 
ในสายนี้ยังมีน้อย การมีความรู้และทักษะทางการเงินน่าจะทำให้คุณ 
ได้เปรียบอย่างยิ่ง



สินทรัพย์ หนี้และทุน

สินทรัพย์หมุนเวียน เงินสด, เงินฝาก หนี้ 1 พันล้านเยน

บัญชีลูกหนี้ ทุนเรือนหุ้น 
(ส่วนของผู้ถือหุ้น)
2 พันล้านเยน

สินค้า, สินค้าคงคลัง

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ที่ดิน, อาคาร

18 ทำงานยังไงให้ “คุณ” มีมูลค่าสูงสุดในองค์กร

	 การเรียงลำดับ “คน สิ่งของ เงิน”
 นั้นก็มีความหมาย

เราลองมาพิจารณากันดูบ้างว่าบริษัทให้ความสำคัญกับ  “คนที่มีมูลค่า 
ทางการเงิน” หรือ “คนที่สร้างเงินสดได้” อย่างไร 

องค์ประกอบของการบริหารโดยทั่วไปคือ “คน สิ่งของ เงิน” คุณเคย 
คิดไหมว่าทำไมถึงต้องเรียงลำดับเช่นนี้

ไม่ใช่ว่าเป็นเพราะประธานบริษัทอยากเอาใจพนักงานไว้ก่อน แต่ 
ลำดับ “คน สิ่งของ เงิน” นั้นเป็นการจัดลำดับสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับบริษัท 
ต่างหาก

ถ้าลองวิเคราะห์งบดุลของบริษัทจะเข้าใจง่ายขึ้นครับ
ฝั่งซ้ายของตารางงบดุลจะเป็น  “สินทรัพย์” เช่น สินค้า สินค้าคงคลัง 

และอสังหาริมทรัพย์ ส่วนฝั่งขวาเป็น “หนี้” เช่น เงินกู้ธนาคาร และ “ทุน” 
ที่เก็บจากผู้ถือหุ้น พูดง่าย  ๆ  คือ ใช้เงินที่อยู่ฝั่งขวาไปซื้อของในฝั่งซ้าย  
ดังนั้นจำนวนเงินทางฝั่งซ้ายและฝั่งขวาจึงมีความสมดุลกันเสมอ

งบดุลของบริษัท ก.
มูลค่าตามบัญชี (ยึดจากรายรับรายจ่าย)
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ถ้ามองอีกแบบหนึ่งก็คือ ถ้าขายสินทรัพย์ที่มีอยู่ทั้งหมดนี้ จำนวนเงิน 
ที่เหลือหลังหักหนี้ออกไปแล้วคือส่วนของผู้ถือหุ้น (ทุน) 

ตัวอย่างเช่น ในกรณีของบริษัท ก. นั้น ถ้าดูงบดุลที่ยึดมูลค่าตาม 
บัญชีเป็นหลัก จะเห็นได้ว่ายอดรวมสินทรัพย์ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเงินสด  
เงินฝาก สินค้า สินค้าคงคลัง ที่ดิน และอาคารอยู่ที่ 3 พันล้านเยน ถ้า 
ขายสินทรัพย์เหล่านี้ไปทั้งหมด 2 พันล้านเยน (หักหนี้ 1 พันล้านเยนออก 
จาก 3 พันล้านเยน) จะเป็นส่วนของผู้ถือหุ้น

แตถ่า้บรษิทันีเ้ขา้ตลาดหลกัทรพัย ์ ราคาหุน้ (มลูคา่หลกัทรพัยต์ามราคา 
ตลาด) ไม่จำเป็นต้องเป็น 2 พันล้านเยนเสมอไป ดังตัวอย่างจากบริษัท  
Nidec บางคราวหุ้นก็มีราคาสูงกว่าเดิมหลายเท่าซ่ึงไม่ใช่เร่ืองแปลกแต่อย่างใด  
ทีนี้ถ้าหากมีมูลค่าเป็นสองเท่าคือ 4 พันล้านเยนแล้ว งบดุลจะเป็นอย่างไร 

ฝั่งขวาของตารางในหน้า  20 คืองบดุลที่ยึดมูลค่าตามราคาตลาด 
เป็นหลัก หนี้ 1 พันล้านเยนรวมกับมูลค่าตามตลาด 4 พันล้านเยนเป็น 5  
พันล้านเยน แต่ถ้าฝั่งซ้ายของงบดุลยังปล่อยให้เป็น 3 พันล้านเยนอย่างเดิม 
ก็จะเกิดความไม่สมดุลระหว่างฝั่งซ้ายกับฝั่งขวา ต้องคิดให้มูลค่าตามราคา 
ตลาดของสินทรัพย์ในฝั่งซ้ายเป็น 5 พันล้านเยนตามไปด้วย จึงจะสมดุลกัน

งบดุลของบริษัท ก.
มูลค่าตามราคาตลาด (ยึดจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด)

สินทรัพย์ หนี้และทุน

สินทรัพย์หมุนเวียน เงิน
(รวมสินค้าและสินค้าคงคลังด้วย)

หนี้ 1 พันล้านเยน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน สิ่งของ 
ที่ดิน, อาคาร

มูลค่าตามตลาด
4 พันล้านเยน

สินทรัพย์ที่มองไม่เห็น
พลังของแบรนด์

คน
(เรียงลำดับสิ่งที่สร้างเงินสด
ได้มากที่สุดจากล่างขึ้นบน)
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มูลค่าสินทรัพย์ของกิจการ (มูลค่ากิจการ) อยู่ที่ 5 พันล้านเยน ส่วน 
มูลค่าสินทรัพย์ของกิจการนี้หลังแปรเป็นเงินสด (liquidate) แล้วคือ 3 พัน 
ล้านเยน แล้วส่วนต่าง 2 พันล้านเยนจะคิดอย่างไรดี

จริง  ๆ  แล้วในงบดุลที่ยึดมูลค่าตามบัญชีของบริษัท ก. ยังมีสินทรัพย์ 
ที่ไม่ได้ระบุไว้ด้วย ซึ่งเป็นส่วนที่ชดเชยความต่างของ 2 พันล้านเยน

ตัวตนที่แท้จริงของสินทรัพย์ที่มองไม่เห็นคือสินทรัพย์ที่จับต้อง 
ไม่ได้ เช่น “คน” หรือ “พลังของแบรนด์”

เมื่อนำสินทรัพย์ตามงบดุลของบริษัท ก. ไปแปรเป็นเงินสดจะมีมูลค่า 
เพียง 3 พันล้านเยน แต่ถ้าบริษัทยังคงประกอบธุรกิจไปเรื่อย  ๆ คนและ 
พลังของแบรนด์ก็จะเข้ามามีบทบาท ส่งผลให้เกิดมูลค่า 2 พันล้านเยน  
และมีมูลค่ารวมเท่ากับ 5 พันล้านเยน ผู้ถือหุ้นคิดเช่นนี้ มูลค่าตามราคา 
ตลาดของบริษัท ก. จึงมีค่า 4 พันล้านเยน

กล่าวได้อีกอย่างว่า บริษัทที่มีพลังบุคลากรและพลังแบรนด์ต่ำจะถูก 
ผู้ถือหุ้นเมิน และไม่อาจเพิ่มมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดอันเป็นภารกิจ 
ที่สำคัญที่สุดของผู้บริหารยุคใหม่ได้


