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Introduction 2

คุณเข้าใจสาระส�าคัญของการเงิน และเปลี่ยนความลึกลับน่ากลัวให้ 

กลายเป็นมิตรของคณุตลอดไป กระนัน้สาระส�าคัญเหล่านีก็้ไม่เปลีย่น 

คุณให้กลายเป็นวิศวกรทางการเงินแต่อย่างใด เรามีวิศวกรทาง 

การเงินมากเกินพอแล้ว ความเข้าใจหลักส�าคัญของการเงินจะเป็น 

พื้นฐานให้คุณรับมือเร่ืองการเงินได้อย่างม่ันใจและช่างสงสัยใคร่รู้ 

ไปตลอดชีวิต

 หนังสือเล่มนี้ เกิดขึ้นเพราะผมได้สอนวิชาการเงินให้ 

นักศึกษาปริญญาโทบริหารธุรกิจ นักศึกษากฎหมาย ผู้บริหาร และ 

นักศึกษาปริญญาตรี ซึ่งล้วนมีประสบการณ์ติดตัวมาแตกต่างกัน  

ตลอดสองทศวรรษที่ผ่านมา ผมสอนโดยเน้นการใช้แผนภาพ  

กราฟ และตัวอย่างจากความจริง แทนท่ีจะสอนด้วยสมการหรือ 

ตัวเลขสมมติอย่างง่าย เพื่อให้ผู้เรียนรู้สึกเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่เรียน  

เม่ือพูดถึงการเงิน หลายคนอาจมองว่าเป็นปริศนาลึกลับ 

น่ากลัว ความรูส้กึด้านลบเช่นนีไ้ม่ใช่เร่ืองบังเอิญ คนในแวดวงการเงนิ 

เองมักสร้างภาพเช่นนีเ้พือ่ให้คนนอกวงการหวัน่เกรง แต่ถ้าต้องการ 

ก้าวหน้าในอาชพีการงาน เรากต้็องเข้าใจการเงนิอย่างลึกซึง้เสยีก่อน  

เพราะการเงินคือภาษาทางธุรกิจ คือเส้นเลือดหล่อเล้ียงระบบ 

เศรษฐกิจ และยังมีความส�าคัญเพิ่มมากขึ้นเร่ือยๆ ในโลกทุนนิยม  

ดังนั้นหากไม่เข้าใจการเงินแล้วหวังจะเอาตัวรอดจากการประชุม 

โดยแสร้งท�าเป็นพยักพเยิดแบบขอไปที เราก็จะอยู่ยากข้ึนเร่ือยๆ  

ในโลกการท�างาน

 โชคยังดีท่ีเราสามารถเรียนรู้หลักการส�าคัญของการเงินได้ 

โดยไม่จ�าเป็นต้องเช่ียวชาญการสร้างตวัแบบทางการเงนิอนัซบัซ้อน 

หรือการค�านวณราคาอนุพันธ์แต่อย่างใด หนังสือเล่มนี้จะช่วยให ้
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และไม่ต้องยัดเยียดเนือ้หาทีซ่บัซ้อนเกินจ�าเป็น ผมพบว่าเราสามารถ 

ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเน้ือหาอย่างครบถ้วน โดยไม่ต้องหมกมุ่นกับ 

รายละเอียดมากไป ผมจะพยายามท�าแบบเดียวกันในหนังสือเล่มนี้

เงื่อนไขก่อนอ่ำนหนังสือเล่มนี้

พ่อของผมทุ่มเทชีวิตการท�างานในฐานะนักการตลาดของบริษัท 

เวชภัณฑ์หลายแห่งในเอเชียและสหรัฐอเมริกา แต่เมื่ออายุได้ 58 ปี  

ท่านก็หันเหเข้าสู่วงการการเงิน ซึ่งกลายเป็นงานอันทรงคุณค่า 

ต่อมาอีกกว่าทศวรรษ พ่อผสมผสานความเข้าใจอุตสาหกรรม 

เวชภัณฑ์อย่างลึกซึ้งเข้ากับความเชี่ยวชาญใหม่ในด้านการเงิน  

และได้กลายมาเป็นนักวิเคราะห์ตราสารทุนในที่สุด แต่เส้นทาง 

ระหว่างนั้นไม่ง่ายเลย

 ตลอดทศวรรษนั้น ผมได้เรียนรู ้เ ร่ืองการเงินในฐานะ 

นักวิเคราะห์ประจ�าวอลล์สตรีท นักศึกษาปริญญาโท และอาจารย ์

รุ่นใหม่ ผมกับพ่อพูดคุยกันยาวนานหลายต่อหลายคร้ัง พ่อตั้ง 

ค�าถามมากมายเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ที่พบเจอในโลกการเงินซ่ึงท่าน 

ยังไม่คุ้นเคย ผมพยายามอธิบายหลักการของตัวคูณรายได้เพื่อ 

ประเมินมูลค่าตราสารทนุและการคิดลดกระแสเงนิสด และพ่อก็แสดง 

พลังแห่งความช่างสงสัยและความมุมานะอดทนเพื่อก้าวผ่านความ 

ยากล�าบากในช่วงเปลี่ยนผ่านอาชีพ

 เงื่อนไขตั้งต้นก่อนอ่านหนังสือเล่มนี้คือคุณสมบัติสอง 

ประการดังกล่าว ได้แก่ ความช่างสงสัยและความมุมานะอดทน  

หากช่างสงสัยเก่ียวกับการเงินมากพอ คุณจะสามารถตั้งค�าถาม 

ที่น�าไปสู่การเรียนรู้เมื่อเราเข้าสู่เนื้อหาบทต่างๆ ตลอดหนังสือเล่มนี้  

และหากมุมานะอดทนมากพอ คุณจะสามารถฟันฝ่าเนื้อหาที ่

ยากขึ้น ท้ังยังม่ันใจได้ว่าจะบรรลุมุมมองใหม่ด้านการเงินท่ีลึกซึ้ง  

และมีเคร่ืองมือพร้อมให้หยิบใช้ไปตลอดชีวิตการท�างาน ผมหวังว่า 

คุณจะมองว่าการเรียนรู้เรื่องการเงินนั้นคุ้มค่ายิ่ง แม้จะต้องใช้ความ 

อุตสาหะสักหน่อยก็ตาม

ผู้อ่ำนที่เหมำะสม

หนังสือเล่มนี้เหมาะส�าหรับทุกคนท่ีอยากเข้าใจการเงินให้ลึกซึ้งขึ้น  

ผู้อ่านที่เป็นมือใหม่ในโลกการเงินจะเข้าใจเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ 

ได้อย่างง่ายดาย และได้ก่อร่างสร้างพืน้ฐานให้พดูจาภาษาการเงนิได้  

ส่วนผู้ท่ีมีประสบการณ์ด้านการเงินมาบ้างแล้วต่างรู้ว่าการพูดนั้น 

ง่ายกว่าลงมือท�า หลักการพื้นฐานทางการเงินด้ินได้ หนังสือเล่มนี ้

จะช่วยให้พวกเขาเข้าใจหลักการอย่างลุ่มลึกกว่าการท่องจ�าแนวคิด 

หรือศัพท์เฉพาะทาง ผู้บริหารที่ใฝ่รู้จะสนทนากับผู้เชี่ยวชาญทาง 

การเงินและนักลงทุนได้อย่างไตร่ตรองมากขึ้น ทั้งยังติดต่อประสาน 

งานกันได้อย่างมีความหมายมากขึ้นด้วย
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บทที่ 2: มุมมองทำงกำรเงิน

หลายคนคิดว่าวชิาการเงนิเป็นเร่ืองของการวเิคราะห์ทางการเงนิและ 

ตัวเลขอัตราส่วนเท่านั้น แต่ทั้งสองเรื่องเป็นเพียงจุดเริ่มต้น ในบทนี้  

เราจะปูพืน้ฐานมุมมองทางการเงนิสองเร่ือง ได้แก่ เงนิสดส�าคญักว่า 

ก�าไร และอนาคตส�าคัญกว่าอดีตและปัจจุบัน แหล่งที่มาอันแท้จริง 

ของผลตอบแทนทางเศรษฐกิจคืออะไร ท�าไมการยึดหลักบัญชีอาจ 

สร้างปัญหาได้ และในเม่ืออนาคตมีความส�าคัญเหลือเกิน เราจะรู ้

มูลค่า ณ ปัจจบัุน โดยการประเมินกระแสเงนิสดในอนาคตได้อย่างไร

บทที่ 3: ระบบนิเวศทำงกำรเงิน

โลกการเงนิทีมี่ทัง้กองทุนประกันความเสีย่ง นกัลงทุนสายเคล่ือนไหว  

ธนาคารเพือ่การลงทุน หรือนกัวเิคราะห์ มักถกูมองว่าเข้าใจยากและ 

ไม่โปร่งใส แต่เราจ�าเป็นต้องเข้าใจโลกดังกล่าวหากต้องการเติบโต 

ด้านการเงนิและท�าหน้าทีบ่ริหารจดัการ บทนีจ้ะพยายามตอบค�าถาม 

สองข้อ ได้แก่ ท�าไมระบบการเงินจึงซับซ้อนนัก และมีหนทางอื่น 

ที่ง่ายกว่าไหม

เส้นทำงกำรเรียนรู้

คุณอาจอ่านหนังสือเล่มน้ีตามต้องการ หรืออ่านเป็นแหล่งอ้างอิง 

เม่ือต้องแก้ป ัญหาการเงินในการท�างานก็ได ้ อย่างไรก็ตาม  

หนังสือเล่มน้ีออกแบบมาอย่างถี่ถ้วนให้อ่านเรียงล�าดับจากต้นเล่ม 

ไปท้ายเล่ม เพราะแต่ละบทมีความต่อเนื่องกันไป

บทที่ 1: กำรวิเครำะห์ทำงกำรเงิน

เราจะเร่ิมด้วยการสร้างพื้นฐานด้านการวิเคราะห์ทางการเงิน ซึ่งจะ 

ช่วยให้คุณได้เรียนรู ้ศัพท์เฉพาะทางจ�านวนมาก คุณจะตีความ 

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากตัวเลขบัญชีในอดีตได้อย่างไร  

อัตราส่วนและตัวเลขเหล่านั้นมีความหมายอย่างไร เกมที่สนุกและ 

ท้าทายในบทนีจ้ะแสดงให้เหน็ว่าอัตราส่วนต่างๆ ทีส่�าคัญทางการเงนิ 

เหล่านี้สัมพันธ์กับโลกความจริงอย่างไร บทนี้ออกแบบมาโดยตั้งใจ 

ให้แยกจากส่วนท่ีเหลือทั้งหมดของหนังสือ เนื้อหาในบทแรกนี้ท้ัง 

ใช้งานได้จริงและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่าน เป็นบทเร่ิมต้นท่ีครอบคลุม  

และเป็นการอุ่นเครื่องก่อนเข้าสู่เนื้อหาส่วนอื่นๆ ต่อไป
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ค�ำแนะน�ำสู่โลกกำรเงิน

ตลอดหนงัสือเล่มนี ้เราจะน�าข้อมูลเบ้ืองลกึและประสบการณ์จรงิของ 

บุคคลห้าคนมาประกอบกรอบแนวคิดของหนงัสอื ผมเลือกทัง้ห้าคน 

มาเพื่อน�าเสนอมุมมองหลากหลายเก่ียวกับระบบนิเวศทางการเงิน 

ที่จะกล่าวถึงในบทที่ 3

 ประธานเจ้าหน้าท่ีด้านการเงนิ (chief financial officer - CFO)  

สองรายเป็นตัวแทนขององค์กรขนาดใหญ่ นักลงทุนสองรายเป็น 

ตัวแทนของมุมมองการลงทุนในบริษัทจ�ากัดและบริษัทมหาชน 

ในตลาดหลักทรัพย์ และนักวิเคราะห์ตราสารทุน (เหมือนพ่อผม)  

อีกหนึ่งรายอยู่กึ่งกลางของระบบนิเวศทางการเงิน

 ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินคนแรก ลอเรนซ์ เดอโบรซ์  

(Laurance Debroux) ซีเอฟโอของไฮเนเก้น (Heineken) บริษัท 

เคร่ืองด่ืมระดับโลกท่ีท�าธุรกิจในกว่าร้อยประเทศ เดอโบรซ์ศึกษา 

ด้านธุรกิจจากประเทศฝร่ังเศส และได้เข้าท�างานที่ธนาคารเพื่อ 

การลงทุน ก่อนจะเข้าสู ่สายงานด้านการเงินในองค์กรธุรกิจ  

จากประสบการณ์การเป็นประธานเจ้าหน้าท่ีด้านการเงินในหลาย 

บริษัท เดอโบรซ์สามารถให้ค�าแนะน�าได้เป็นอย่างดีว่าธุรกิจท่ัวโลก 

ลงทุนอย่างไร และมีปฏิสัมพันธ์กับตลาดทุนอย่างไร

 ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินคนท่ีสอง พอล แคลนซี  

(Paul Clancy) เป็นอดีตประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินของไบโอเจน  

(Biogen) บริษทัเทคโนโลยีชวีภาพระดับโลก แคลนซมีีประสบการณ์ 

หลายปีที่เป๊ปซี่โค (PepsiCo) ก่อนจะย้ายมาไบโอเจน แคลนซ ี

บทที่ 4: ที่มำของกำรสร้ำงมูลค่ำ

ค�าถามส�าคัญอันดับต้นๆ ในเร่ืองการเงินเกี่ยวข้องกับที่มาของการ 

สร้างมูลค่าให้แก่โครงการหรือกิจการ และวิธีประเมินมูลค่าเหล่านั้น  

ในบทนี้เราจะลงลึกเก่ียวกับเครื่องมือท่ีได้กล่าวถึงในบทที่ 2 เพื่อ 

ตอบค�าถามหลายข้อ มูลค่ามาจากไหน การสร้างมูลค่าหมายถึงอะไร  

ต้นทุนเงินทุนคืออะไร เราจะวัดความเสี่ยงได้อย่างไร

บทที่ 5: ศำสตร์และศิลป์ของกำรประเมินมูลค่ำ

การประเมินมูลค่าเป็นขั้นตอนส�าคัญของการตัดสินใจลงทุนทุกคร้ัง  

ในบทนี้เราจะเรียนรู้ว่าเหตุใดการประเมินมูลค่าจึงเป็นศิลปะบน 

ฐานของวิทยาศาสตร์ เราจะรู้ได้อย่างไรว่าบริษัทแห่งหนึ่งมีมูลค่า 

เท่าไร การลงทุนใดท่ีคุ้มค่า และเราจะเล่ียงหลุมพรางที่เกิดขึ้นอยู่ 

บ่อยครั้งในการประเมินมูลค่าได้อย่างไร

บทที่ 6: กำรจัดสรรเงินทุน

ในบทสุดท้าย เราจะพิจารณาปัญหาพื้นฐานที่ผู้บริหารด้านการเงิน 

ทุกบริษัทต้องประสบ นั่นคือเราจะจัดการกระแสเงินสดส่วนเกิน 

ได้อย่างไร บทนี้บูรณาการเนื้อหาท่ีเราได้เรียนรู้มาท้ังหมด เราควร 

ลงทุนในโครงการใหม่หรือไม่ เราควรแจกจ่ายเงินสดคืนให้ผู้ถือหุ้น 

หรือไม่ และถ้าควรท�า จะท�าด้วยวิธีใด
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นักวิเคราะห์ตรวจสอบบริษัทต่างๆ เข้าใจความเป็นไปของบริษัท  

และประเมินมูลค่าบริษัทเหล่านั้นอย่างไร โมเอลจะเป็นสะพานเชื่อม 

ระหว่างฝั่งองค์กรธุรกิจที่มีเดอโบรซ์และแคลนซีเป็นตัวแทน เข้ากับ 

ฝั่งนักลงทุนที่มีโจนส์และมินดิชเป็นตัวแทน

 เม่ือรวมทั้งห้าคนเข้าด้วยกัน ผู้อ่านจะได้มุมมองเบ้ืองลึก 

ในโลกธุรกิจจริง และสามารถน�าบทเรียนต่างๆ ไปใช้งานจริงได้ด้วย  

เนื้อหาส่วนนี้จะน�าเสนอในรูปแบบ “มุมมองจากโลกความจริง”  

แบบกระชับย่นย่อสอดแทรกอยู่ตลอดเล่ม นอกจากนั้นยังมีกรณี 

ศกึษาแบบลงรายละเอยีดในหวัข้อ “จากแนวคดิสู่การปฏิบัต”ิ ซึง่เป็น 

ส่วนสรุปของแต่ละบท บางบทมีค�าถามซึ่งเชื่อมโยงกับประเด็น 

ต่างๆ ในบทนั้นให้ผู้อ่านพิจารณา และทุกบทปิดท้ายด้วยค�าถาม 

ท้ายบทที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด 

 มาเริ่มเกมกันเลยดีกว่า

จะน�าเสนอมุมมองอันทรงคุณค่าเก่ียวกับวิธีคิดเร่ืองการสนับสนุน 

เงินทุนให้แก่กิจกรรมด้านนวัตกรรม รวมถึงการวิจัยและพัฒนา

 นักลงทุนคนแรกคืออลัน โจนส์ (Alan Jones) หัวหน้างาน 

ลงทุนนอกตลาดหลักทรัพย์ของธนาคารเพื่อการลงทุน มอร์แกน 

สแตนลีย์ (Morgan Stanley) โจนส์และทีมมองหาธุรกิจท่ีมีมูลค่า 

ต�่ากว่าที่ควร และพยายามเข้าซื้อลงทุนเพื่อลูกค้าขององค์กร

 สุดยอดนักลงทุนคนที่สอง เจเรมี มินดิช (Jeremy Mindich)  

เป็นผู้ร่วมก่อตั้งสโคเพียแคพิทัล (Scopia Capital) มินดิชเริ่มอาชีพ 

ด้วยการเป็นนักข่าว แต่ภายหลังก็ค้นพบว่าความสามารถในการ 

เจาะลึกบริษทัต่างๆ จะช่วยให้เขาก้าวหน้าในวงการการเงนิได้เช่นกัน  

หลังจากท�างานกับกองทุนประกันความเสี่ยงอยู่หลายแห่ง เขาก็ได ้

ร่วมก่อตั้งสโคเพียแคพิทัล ซึ่งปัจจุบันเป็นกองทุนประกันความเสี่ยง 

ขนาดหลายพันล้านเหรียญในนิวยอร์ก งานของมินดิชในฐานะ 

ผูจ้ดัการกองทุนประกันความเสีย่งคือประเมินว่าบริษทัต่างๆ มีมูลค่า 

ต�่าหรือสูงกว่าที่ควร

 นักลงทุนทั้งสองคนจะอธิบายว่าพวกเขาพิจารณาข้อมูล 

และประเมินมูลค่าบริษัทอย่างไร รวมท้ังสร้างมูลค่าให้การลงทุน 

ได้อย่างไรด้วย

 ผู้เชี่ยวชาญคนท่ีห้าคืออัลเบอร์โต โมเอล (Alberto Moel)  

อดีตเจ้าหน้าท่ีของเบิร์นสไตน์ (Bernstein) บริษัทวิเคราะห์วิจัย 

ตราสารทุน โมเอลพูดคุยกับประธานเจ้าหน้าท่ีด้านการเงินและ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทต่างๆ เป็นประจ�า รวมถึงให ้

ค�าแนะน�าแก่บรรดานักลงทุนด้วย โมเอลจะแสดงให้เห็นว ่า 



บทสรปุ
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• การจัดสรรเงินทุนคือปัญหาส�าคัญท่ีสุดในโลกการเงินที่ซีเอฟโอ 

และซีอีโอต้องเผชิญ เม่ือไรควรแจกจ่ายเงินสด และเม่ือไรควร 

น�าเงินสดกลับไปลงทุนซ�้า เม่ือไรควรขยายธุรกิจจากภายใน  

และเม่ือไรควรขยายธรุกิจจากภายนอกด้วยการซือ้หรือควบรวม 

กิจการอื่น รวมถึงเมื่อไรต้องแจกจ่ายเงินสดกลับคืนให้นักลงทุน  

และเม่ือไรควรซื้อหุ้นคืนหรือจ่ายเงินปันผล การตัดสินใจเร่ือง 

เหล่านี้อาจสร้างหรือท�าลายมูลค่ากิจการก็ได้

• มูลค่าทั้งหมดมาจากอนาคต มูลค่าปัจจุบันเป็นผลสะท้อนจาก 

ความคาดหวงัต่อการสร้างมูลค่าในอนาคต มูลค่าจะเพิม่ขึน้ได้เม่ือ 

สามารถสร้างผลตอบแทนสงูกว่าต้นทุนเงนิทนุเป็นระยะเวลานาน  

ยินดด้ีวยครบั! ผมหวังว่าคุณจะมองว่าหนงัสือเล่มนีท้ัง้ชวนคิด  

ครบครนั และสนกุ หวังว่าคุณจะคุ้นเคยกับเคร่ืองมือทางการเงนิต่างๆ  

มากข้ึน เช่น กระแสเงนิสดคดิลด การวเิคราะห์อตัราส่วน และตวัคณู  

รวมถึงได้เรียนรู้ภาพรวมของแนวคิดหลักในวงการการเงินด้วย  

ต่อไปนี้เป็นบทสรุปของแนวคิดหลักเหล่านั้น รวมถึงค�าแนะน�าที่จะ 

ช่วยให้คุณก้าวเดินต่อไปในโลกการเงิน

• ตลาดทนุและโลกการเงนิขบัเคล่ือนด้วยข้อมูลและแรงจงูใจ ไม่ใช่ 

ตวัเงนิ หวัใจของวิชาการเงนิคือการแก้ปัญหาทีห่ยัง่รากลึกในโลก 

ทุนนิยมปัจจุบัน นั่นคือปัญหาตัวการ-ตัวแทน หรือการแบ่งแยก 

ความเป็นเจ้าของและอ�านาจควบคุมออกจากกัน
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และน�ากระแสเงินสดที่ได้กลับมาลงทุนซ�้าเพื่อให้ได้ผลตอบแทน 

สูงขึ้น

• ROE เป็นตัวประเมินผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ROE ขึ้นอยู่กับ 

ความสามารถในการท�าก�าไร ผลิตภาพ และการกู้ยมื การวเิคราะห์ 

ผลการด�าเนินงานทางการเงินต้องอาศัยการเปรียบเทียบและ 

เชื่อมโยงข้อมูล ตัวเลขโดดๆ นั้นไร้ความหมาย หากไม่เชื่อมโยง 

กับข้อมูลอ่ืน และไม่ได้เปรียบเทียบกับพลวัตของอุตสาหกรรม 

ในช่วงเวลาต่างๆ

• การประเมินความสามารถในการท�าก�าไรเป็นวิธีท่ีบกพร่องและ 

ก่อปัญหา เพราะไม่ได้ค�านึงถึงเงินสด การประเมินเงินสดท�าได้ 

หลายวิธีด้วยกัน ตั้งแต่ EBITDA ไปจนถึงกระแสเงินสดจาก 

การด�าเนินงาน แต่วิธีที่ส�าคัญที่สุดคือกระแสเงินสดอิสระ

• การประเมินมูลค่าเป็นศิลปะ หาใช่วิทยาศาสตร์ และเป็นศิลปะ 

บนฐานของวิทยาศาสตร์ เมื่อองค์ประกอบที่ส�าคัญที่สุดของการ 

ประเมินมูลค่านั้นข้ึนอยู่กับมุมมองของแต่ละคน กระบวนการ 

ประเมินมูลค่าจงึผดิพลาดได้ง่าย เราควรระมัดระวงัอคตทิีซ่่อนเร้น 

อยู่ในกระบวนการนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากภาพมายาของการ 

ประสานพลังและแรงจูงใจของบรรดาที่ปรึกษารอบตัว

• ผลตอบแทนควรจะสัมพันธ์กับความเส่ียง และควรตระหนักถึง 

ความเสี่ยงในบริบทของการกระจายการลงทุนด้วย ผลตอบแทน 

ส่วนเกินนั้นสร้างได้ยาก และต่อให้สามารถสร้างได้ ก็ยากท่ีจะ 

มั่นใจว่าเป็นผลตอบแทนส่วนเกินจริงๆ

• ผู้บริหารมีหน้าที่ดูแลเงินทุนท่ีได้รับจากเจ้าของเงินทุน หาก 

ผู้บริหารไม่สามารถสร้างผลตอบแทนเงินทุนได้ตามระยะเวลาท่ี 

ตัง้ใจ ก็ควรได้รบัค่าตอบแทนลดลงตามส่วนเพือ่ชดเชยผลงานที่ 

พลาดเป้าและชดเชยความเสี่ยงที่เจ้าของเงินทุนต้องแบกรับ

• การคืนเงินสดให้ผู้ถือหุ้น รวมถึงการตัดสินใจทางการเงินอีก 

หลายอย่าง ไม่ได้สร้างหรือท�าลายมูลค่า ประเด็นส�าคัญของการ 

ตดัสินใจเหล่านีคื้อปัญหาข้อมูลทีไ่ม่เท่าเทยีมกนัระหว่างผูบ้ริหาร 

และตลาดทุน รวมถึงความไม่สมบูรณ์แบบต่างๆ ที่ยังคงอยู่

ก้าวต่อไป

ผมหวังว่าคุณจะมองหนังสือเล่มนี้เป็นจุดเร่ิมต้น ไม่ใช่ปลายทาง  

เม่ือได้เรียนรู้เคร่ืองมือและทักษะจากหนังสือเล่มนี้แล้ว ก็นับว่า 

คุณก�าลังอยูบ่นเส้นทางของการเรียนรู้โลกการเงนิทีท่อดยาวไปตลอด 

ชีวิต ความรู้ด้านการสร้างมูลค่าจะเป็นประโยชน์เม่ือคุณท�าตามขั้น

ตอนต่อไปนี้
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• ขั้นแรก จงทุ่มเทเวลาอย่างชาญฉลาด เลือกกลุ่มบริษัทท่ีคุณ 

ต้องการวิเคราะห์ ติดตามผลประกอบการ และร่วมการประชุม  

รวมทั้งอ่านข่าวการเงิน หาเวลาคุยกับผู้บริหารสายการเงินใน 

บริษัทของคุณ และซักถามพวกเขา

• ขั้นที่สอง อย่าหยุดเติบโต น�าแนวคิดที่ได้เรียนรู้มาเป็นรากฐาน 

เพื่อต่อยอดไปสู่การศึกษาขั้นสูงข้ึน ถ่ายทอดสิ่งท่ีได้เรียนรู ้

ให้แก่ผู้อื่น ทบทวนแบบฝึกหัดในบทที่ 1 กับมิตรสหาย แล้วลอง 

ตั้งค�าถามกับเพื่อนสายการเงินดูว่าพวกเขาเข้าใจภาษาทาง 

การเงินอย่างถ่องแท้เพียงใด

• ขั้นสุดท้าย ท�าอย่างต่อเน่ือง การเรียนรู้เร่ืองการเงินเป็นการ 

เดินทางที่ไม่ส้ินสุด ยิ่งลงทุนมากขึ้น คุณก็จะได้รับประโยชน ์

มากขึ้น


