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ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์

 หนังสือ “สุดยอดคัมภีร์การเงินจากฮาร์วาร์ด” เล่มนี้  เป็น

หนังสือแปลฉบับใหม่ล่าสุด (revised edition, 2013) ของหนังสือ

Financial Intelligence ที่ผู ้เขียนต้นฉบับคือ Karen Berman,  Joe

Knight และ John Case ได้ร่วมกันปรับปรุงเพิ่มเติมเนื้อหาให้เข้มข้น 

ควบคู่กับการน�าเสนอตัวอย่างที่ทันยุคทันสมัยยิ่งขึ้น โดยมีส�านักพิมพ

แห่งมหาวิทยาลัยฮารวารด (Harvard Business Press) เป็นผู้จัดพิมพ

 ในหนังสือเล่มเดิม (first edition, 2006) นั้น บริษัท เอ็กซ-

เปอรเน็ท จ�ากัด ก็ได้จัดพิมพในภาคภาษาไทย โดยให้ชื่อหนังสือว่า 

“ฉลาดรู้ทางการเงิน” ซึ่งก็ได้รับการตอบรับด้วยดี โดยมีการพิมพเพิ่ม

และจ�าหน่ายจนหมดลงไปตามวาระ เมื่อผู้เขียนทั้ง 3 คนได้เขียนฉบับ

ปรับปรุงขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 2013 ทางบริษัทฯ จึงได้ติดต่อขอซื้อลิขสิทธิ์

เพื่อน�ามาแปลเป็นภาษาไทยอีกค�ารบหนึ่ง ซึ่งก็ได้รับการอนุญาตจาก 

Harvard Business Press เช่นเคย

 บริษัท เอ็กซเปอรเน็ท จ�ากัด เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้

จะเป็นประโยชนอย่างสูงยิ่งแก่แวดวงวิชาการ นักบริหาร หัวหน้างาน 

นักการเงิน รวมถึงนักวิเคราะหหลักทรัพยและนักลงทุนในหุ้นพื้นฐาน

อันจะน�ามาซึ่งความส�าเร็จและความเข้มแข็งทางการเงิน รวมทั้งความ

สามารถในการแข่งขันในเชิงธุรกิจได้เป็นอย่างดี

               ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จ�ากัด
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ค�ำน�ำ

 ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ Karen Berman และ Joe Knight ได้ท�า

การสอนเรื่องการเงินในธุรกิจให้แก่พนักงาน ผู ้จัดการและผู ้น�าของ

บริษัทต่าง ๆ ทั่วโลกจ�านวนหลายพันคน ผลลัพธที่ชัดเจนก็คือทุกคน

ในบริษัทจะท�างานได้ดีขึ้นเมื่อพวกเขาเข้าใจว่าจะวัดความส�าเร็จทาง

การเงินได้อย่างไร และรู้ว่าตัวของพวกเขามีผลต่อผลประกอบการของ

บริษัทอย่างไร ซึ่งหัวใจส�าคัญของเรื่องนี้ก็คือ “ความฉลาดรู้ทางการเงิน 

(financial intelligence)”  การมีความฉลาดรู ้ทางการเงินมากขึ้นจะ

ช่วยให้คนในบริษัทรู้สึกถึงความเกี่ยวข้องและรู้สึกผูกพันกับบริษัทมาก

ยิ่งขึ้น พวกเขาเข้าใจได้ดีขึ้นว่าตนเองอยู่ในส่วนใดขององคกร สิ่งใดที่

องคกรก�าลังพยายามจะท�าให้ส�าเร็จ และรู ้ว่าพวกเขามีผลอย่างไรต่อ

องคกร ความไว้วางใจจะมีมากขึ้น อัตราการลาออกจะน้อยลง และ

ผลประกอบการทางการเงินก็จะได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น

 Karen และ Joe มีประสบการณและองคความรู้ที่ผสมผสานกัน

อย่างลงตัว โดย Karen อยู ่ในแวดวงการศึกษา ปรัชญานิพนธระดับ

ปริญญาเอกของเธอเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตั้งค�าถามว่าการแบ่งปันข้อมูล

และความเข้าใจในด้านการเงินของบรรดาพนักงานและผู ้จัดการมีผล

กระทบในทางบวกต่อผลประกอบการทางการเงินของบริษัทหรือไม่

(ค�าตอบคือ มันมีผล !) Karen เป็นผู ้ฝ ึกอบรมในด้านการเงินและ

ก่อตั้งองคกรที่ชื่อว่า สถาบันความรู้ในด้านธุรกิจ (Business Literacy 

Institute) ซึ่งมุ ่งหมายที่จะช่วยเหลือคนอื่น ๆ ให้ได้เรียนรู ้เกี่ยวกับ

เรื่องการเงิน ส่วน Joe ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหาร

ธุรกิจ (MBA) สาขาการเงิน แต่ประสบการณส่วนใหญ่ของเขาในการ

อะไรคือความฉลาดรู้ทางการเงิน ?
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ฝึกอบรมด้านการเงินขององคกรล้วนอยู่ในเชิงปฏิบัติ หลังจากท�างาน

อยู่ช่วงหนึ่งที่ Ford Motor Company และบริษัทเล็ก ๆ อีกหลายแห่ง

เขาก็ได้ร่วมงานกับกิจการที่เพิ่งเริ่มก่อตั้งใหม่ที่ชื่อว่า Setpoint Systems 

and Setpoint Inc. ซึ่งผลิตรถไฟเหาะและอุปกรณอัตโนมัติส�าหรับ

โรงงาน ในฐานะที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน  (CFO)

เขารู้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าการฝึกอบรมพนักงานด้านวิศวกรรมและพนักงาน

คนอื่น ๆ ให้รู้ว่าธุรกิจด�าเนินกิจการอย่างไรนั้นเป็นสิ่งที่ส�าคัญมาก ในปี 

2003 Joe และ Karen ก็ได้ร่วมงานกันในฐานะผู้เป็นเจ้าของ Business 

Literacy Institute แล้วต่อจากนั้นพวกเขาก็ได้ท�างานกับบริษัทอีกหลาย

สิบแห่งในฐานะผู ้ฝึกอบรมด้าน “ความฉลาดรู ้ทางการเงิน”

 ความหมายของความฉลาดรู ้ทางการเงินคืออะไร  ? มันไม่ได้

หมายถึงความสามารถตามธรรมชาติที่คุณมีหรือไม่มี ! บางคนอาจเก่ง

เรื่องตัวเลขมากกว่าคนอื่น และก็มีแค่คนเก่งในระดับต�านานบางคน

เท่านั้นที่ดูเหมือนว่าจะมีสัญชาตญาณพิเศษทางด้านการเงินซึ่งโดดเด่น

เหนือคนทั่วไป แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เราก�าลังพูดถึงในที่นี้ ส�าหรับนักธุรกิจ

โดยส่วนใหญ่รวมทั้งพวกเราเอง ความฉลาดรู้ทางการเงินไม่ได้เป็นอะไร

ที่มากไปกว่าทักษะต่าง ๆ ที่ต้องเรียนรู้หรือสามารถจะเรียนรู้ได้ คนที่

ท�างานในด้านการเงินเรียนรู้ทักษะเหล่านี้มาตั้งแต่ต้นและสามารถสื่อสาร

กับคนอื่นตลอดชีวิตการท�างานด้วยภาษาพิเศษที่ฟังดูแปลกหูส�าหรับ

ผู้ที่ไม่ได้เรียนรู้มาก่อน ผู้จัดการระดับสูงโดยส่วนใหญ่ (ไม่ใช่ทุกคน)

อาจมีทักษะเหล่านั้นโดยได้มาจากการท�างานในสายงานด้านการเงิน

หรือเก็บเกี่ยวความรู ้ความสามารถนั้นในระหว่างที่ก้าวขึ้นสู ่ต�าแหน่ง

ระดับสูง เนื่องจากมันเป็นการยากที่จะบริหารกิจการโดยไม่รู ้ว ่าคนที่

ท�างานในด้านการเงินพูดอะไรกัน อย่างไรก็ตามมีบ่อยครั้งเหลือเกินที่

ผู ้จัดการซึ่งไม่ได้ท�างานในด้านการเงินหลาย ๆ คนปราศจากโอกาสที่

จะเรียนรู้ทักษะเหล่านั้น และในบางครั้งพวกเขาก็ต้องถูกเขี่ยให้พ้นไป

จากเส้นทางที่จะเดินไปสู ่ต�าแหน่งระดับสูง
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สุดยอดคัมภีร์กำรเงินจำกฮำร์วำร์ด6

 โดยพื้นฐานแล้วความฉลาดรู้ทางการเงินแบ่งออกได้เป็น 4 ด้าน 

และเมื่อคุณมีความเข้าใจในเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้อย่างครบถ้วน

สมบูรณแล้ว คุณก็จะมีทักษะความสามารถครบทั้ง 4 ด้านนี้ ซึ่งได้แก่ :

 1 	 ความเข้าใจในหลักการพื้นฐาน ผู ้จัดการซึ่งมีความฉลาดรู ้

  ทางการเงินล้วนเข้าใจในหลักการพื้นฐานของการวัดค่า

  ทางการเงิน พวกเขาต้องมีความสามารถในการอ่านงบ

  ก�าไรขาดทุน งบดุล และงบกระแสเงินสด รวมทั้งรู ้จัก

  ความแตกต่างระหว่างก�าไรกับเงินสด พวกเขายังเข้าใจ

  ด้วยว่าท�าไมงบดุลถึงได้มีตัวเลขทั้งสองฝั่งเท่ากัน ตัวเลข

  ต่าง ๆ ไม่ได้ท�าให้พวกเขารู้สึกกลัวหรือรู้สึกว่าเป็นปัญหา

  อีกต่อไป

 2 	 ความเข้าใจในเรื่องศิลปะทางการเงิน การเงินและการบัญชี

  เป็นทั้งศาสตรและศิลป์ ทั้งสองแนวทางนี้ล้วนต้องพยายาม

  ตีค่าสิ่งที่เป็นนามธรรมในเชิงปริมาณ จึงต้องอาศัยกฎเกณฑ 

  การประมาณการ และข้อสมมติต่าง ๆ มากมาย ผู้จัดการ

  ที่มีความฉลาดรู ้ทางการเงินสามารถจะชี้เฉพาะเจาะจง

  ได้ว่าแง่มุมทางด้านศิลปะทางการเงินใดที่จะต้องน�ามาใช้

  กับตัวเลขต่าง ๆ และพวกเขาก็รู ้ว่าการน�าไปใช้ด้วยวิธีที่

  แตกต่างกันอาจน�าไปสู่ข้อสรุปที่ต่างกันได้ ดังนั้น พวกเขา

  จึงพร้อมอยู ่ตลอดเวลาที่จะตั้งค�าถามกับตัวเลขเมื่อพวก

  เขามีข้อสงสัย

 3 	 ความเข้าใจในเรื่องการวิเคราะห์	 เมื่อคุณมีพื้นฐานและมี

  ความชื่นชมในศิลปะทางการเงินแล้ว คุณก็สามารถใช้ข้อมูล

  เพื่อวิเคราะหตัวเลขต่าง ๆ ได้อย่างลึกซึ้งขึ้น ผู้จัดการที่มี

  ความฉลาดรู้ทางการเงินไม่กลัวเรื่องการวิเคราะหอัตราส่วน 

  การวิเคราะหผลตอบแทนต่อการลงทุน (ROI) และการ

  วิเคราะหทางการเงินอื่น ๆ พวกเขาใช้การวิเคราะหเหล่านั้น
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  เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ ซึ่งก็ย่อมจะแน่นอนว่าท�าให้

  พวกเขาตัดสินใจได้ดีขึ้น

 4 	 ความเข้าใจในภาพรวม แม้ว่าพวกเราได้สอนเรื่องการเงิน

  และคิดว่าทุกคนควรเข้าใจเรื่องตัวเลขในเชิงธุรกิจ แต่ใน

  ที่สุดแล้วเราก็ยังเชื่อมั่นพอ ๆ กันว่าตัวเลขไม่สามารถบอก

  และไม่ได้บอกเรื่องราวต่าง ๆ ได้ทั้งหมด ผลการด�าเนิน

  ธุรกิจในด้านการเงินต้องเป็นที่เข้าใจได้โดยอยู่ภายใต้กรอบ

  แนวคิดในระดับภาพรวม ปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปัจจัยทาง

  เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมในการแข่งขัน กฎระเบียบ ความ

  ต้องการและความคาดหวังของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป

  รวมทั้งเทคโนโลยีใหม่ ๆ ล้วนมีผลต่อการตีความตัวเลข

  และการตัดสินใจที่ควรจะเป็น

 แต่ความฉลาดรู้ทางการเงินไม่ได้หยุดอยู่ที่การอ่านจากตัวหนังสือ 

ซึ่งก็เหมือนกับแนวทางปฏิบัติและทักษะในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่

เรียนรู้ แต่มันยังต้องถูกน�าไปฝึกฝนและประยุกตใช้อย่างมีประสิทธิผล

ในเชิงปฏิบัติแล้วเรามุ ่งหวังและคาดหมายว่าหนังสือเล่มนี้จะเตรียม

ความพร้อมให้กับคุณในการลงมือท�าในเรื่องต่อไปนี้ :

 1 	 พูดจาภาษาการเงิน การเงินเป็นภาษาทางธุรกิจ ไม่ว่าคุณ

  จะชอบหรือไม่ก็ตาม สิ่งที่ทุก ๆ องคกรมีเหมือน ๆ กัน

  ก็คือ ตัวเลขและวิธีการน�าตัวเลขเหล่านั้นมาใส่ในตาราง 

  การน�ามาวิเคราะห และการน�ามาท�าเป็นรายงาน คุณจ�าเป็น

  ต้องใช้ภาษาการเงินที่ถูกต้องและน�ามาใช้สื่อสารได้อย่างมี

  ประสิทธิผล เปรียบเสมือนกับการเรียนรู้ภาษาใหม่ทั้งหลาย

  ซึ่งคุณไม่สามารถคาดหวังได้ว่าจะพูดได้อย่างแคล่วคล่อง

  ตั้งแต่แรก แต่ไม่เป็นไรคุณเพียงแค่ต้องเริ่มต้นและลองใช้

  ภาษานั้น แล้วคุณก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
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 2 	 ตั้งค�าถาม เราต้องการให้คุณมองดูรายงานทางการเงิน

  และวิเคราะหด้วยสายตาของผู ้ที่พร้อมจะตั้งค�าถาม มัน

  ไม่ได้หมายความว่าเราต้องคิดว่าตัวเลขทุกตัวที่คุณเห็นจะ

  ต้องมีความผิดพลาดเสมอไป เราเชื่อมั่นเป็นอย่างมากว่า

  การท�าความเข้าใจในเรื่องต่อไปนี้เป็นสิ่งส�าคัญอย่างยิ่ง

  เรื่องดังกล่าวได้แก่ การเข้าใจว่าตัวเลขใดที่คุณจะใช้เพื่อ

  การตัดสินใจ และท�าไมต้องเป็นตัวเลขนั้น รวมทั้งเราจะ

  น�าตัวเลขนั้นไปใช้ได้อย่างไรเนื่องจากบริษัททุกแห่งล้วน

  มีความแตกต่างกัน บางทีหนทางเดียวที่จะเข้าใจตัวแปรที่

  เกี่ยวข้องได้ทุกตัวก็คือการตั้งค�าถามนั่นเอง

 3 	 ใช้ข้อมูล หลังจากการอ่านหนังสือเล่มนี้จบลง คุณควรจะ

  รู้เรื่องต่าง ๆ มากมาย ดังนั้นจงใช้ความรู้เหล่านั้น ! จงใช้

  มันเพื่อปรับปรุงกระแสเงินสด จงใช้มันเพื่อการวิเคราะห

  โครงการขนาดต่าง ๆ ในโอกาสต่อไป จงใช้มันเพื่อประเมิน

  ผลการด�าเนินงานของธุรกิจของคุณ งานของคุณจะสนุก

  ยิ่งขึ้นและตัวคุณเองก็จะสร้างผลประกอบการแก่บริษัทได้

  มากขึ้น ทั้งนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงาน ผู้จัดการ หรือผู้น�า

  องคกร ทุกคนล้วนสามารถมองเห็นจุดเชื่อมโยงระหว่าง

  ผลประกอบการทางการเงินกับภาระหน้าที่งานของตนเอง

  ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นแนวคิดที่ส�าคัญและจ�าเป็น

ท�ำไมต้องมีฉบับปรับปรุง

 แนวคิดทางด้านการเงินไม่ได้เปลี่ยนไปมากนักจากปีหนึ่งไปสู ่

อีกปีหนึ่ง หรือแม้แต่ทศวรรษหนึ่งไปยังอีกทศวรรษหนึ่ง แนวคิดและ

ความคิดพื้นฐานทางด้านการเงินที่เรากล่าวถึงในหนังสือฉบับแรกซึ่ง

ถูกตีพิมพในปี 2006 ยังคงเหมือนกับที่อยู ่ในฉบับนี้ แต่ยังมีเหตุผล

ดี ๆ อีกหลายอย่างที่ท�าให้เราอยากน�าเสนอหนังสือฉบับปรับปรุงเล่มนี้

ให้คุณได้อ่าน
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 ประการแรก สิ่งแวดล้อมทางด้านการเงินได้เปลี่ยนไป และ

เปลี่ยนไปมากเสียด้วย ตั้งแต่หนังสือฉบับแรกได้ออกจ�าหน่าย โลก

เพิ่งผ่านวิกฤตการณครั้งยิ่งใหญ่ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับหัวข้อต่าง ๆ ใน

หนังสือของเรา ในตอนนั้นมีผู้คนมากมายที่พูดถึงเรื่องงบดุล การบัญชี

แบบปรับมูลค่าตามราคาตลาด และอัตราส่วนสภาพคล่อง เพิ่มขึ้นมาก

อย่างฉับพลัน วิกฤตการณครั้งนั้นยังได้เปลี่ยนเรื่องที่บริษัททั้งหลาย

น�ามาถกกันเป็นการภายใน อันได้แก่ การพิจารณาว่าบริษัทมีผลประกอบ

การทางการเงินดีแค่ไหน วิธีการประเมินผลประกอบการของบริษัทที่ดี

ที่สุดต้องท�าอย่างไร และปัญหาทางด้านการเงินประเด็นใดที่ผู้จัดการและ

พนักงานแต่ละคนจ�าเป็นต้องน�ามาพิจารณา

 เพื่อให้สะดวกต่อการพูดคุยกันในหัวข้อดังกล่าว ผู้เขียนได้เพิ่ม

เรื่องใหม่ ๆ หลายเรื่องในฉบับปรับปรุงนี้  ซึ่งรวมถึงเรื่องต่อไปนี้

   บทที่ว่าด้วยเรื่องตัวเลข GAAP กับตัวเลขที่ไม่ใช้ GAAP

   ทุกวันนี้บริษัทหลายแห่งก�าลังรายงานผลประกอบการทั้ง

   ที่เป็นไปตาม GAAP และไม่ได้อยู ่ภายใต้ GAAP (คุณ

   สามารถท�าความเข้าใจว่าตัวเลข GAAP กับตัวเลขที่ไม่ใช้ 

   GAAP หมายถึงอะไร และท�าไมมันถึงมีความส�าคัญได้ใน

   บทที่ 4)

   บทที่ว่าด้วยเรื่องการตรวจสอบว่าตลาดมีการประเมินบริษัท

   อย่างไร (บทที่ 25) วิกฤตการณทางด้านการเงินครั้งนั้น ซึ่ง

   เหมือนกับวิกฤตการณอื่น ๆ ได้ให้บทเรียนใหม่ ๆ เกี่ยวกับ

   ว่าตัวชี้วัดใดที่ช่วยให้เข้าใจผลประกอบการทางการเงินของ

   บริษัทได้ดีที่สุด (และช่วยได้น้อยที่สุด)

   ข้อมูลเพิ่มเติมมากมายเกี่ยวกับผลตอบแทนต่อการลงทุน 

   (return on investment หรือ ROI) รวมทั้งมีส่วนที่กล่าว

   ถึงเรื่องดัชนีชี้วัดความสามารถในการท�าก�าไร การกล่าวถึง

   ต้นทุนของเงินทุน  และตัวอย่างของการวิเคราะห ROI 

ตวั
อย
า่ง



สุดยอดคัมภีร์กำรเงินจำกฮำร์วำร์ด10

 เรายังได้รวบรวมข้อคิดเห็นที่ตอบกลับมาจากผู ้คนมากมาย

หลาย ๆ พันคนทั่วโลกซึ่งได้อ่านหนังสือเล่มนี้ และจากลูกค้าของเรา

ที่น�าหนังสือไปใช้ในการฝึกอบรม ขอบคุณส�าหรับข้อคิดเห็นเหล่านั้น

เราได้เพิ่มแนวคิดใหม่ ๆ อีกหลายอย่าง เช่น อัตราส่วนก�าไรผันแปร

ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนต่อความสามารถในการท�าก�าไร และ

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร (economic value added หรือ EVA)

เราได้กล่าวถึงเรื่องการบันทึกบัญชีและยอดขายรอรับรู้รายได้  รายได้

รอการตัดบัญชี และผลตอบแทนต่อสินทรัพยสุทธิ (return on net

assets หรือ RONA) และเราคิดว่าหนังสือเล่มนี้จะมีประโยชนมากขึ้น

ส�าหรับคุณในที่สุด

 สุดท้าย เราได้เพิ่มข้อมูลวิธีการเพิ่มความฉลาดรู ้ทางการเงิน

ทั่วทั้งบริษัทของคุณด้วย ดังเช่นที่บริษัทมากมายซึ่งรวมถึงบริษัทหลาย

สิบแห่งที่อยู ่ใน 500 อันดับแรกของนิตยสาร Fortune ซึ่งต่างก็มอง

เห็นว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นส่วนที่จ�าเป็นส�าหรับการเรียนรู ้ของพนักงาน

ผู้จัดการ  และผู้น�าองคกรของตน

 ดังนั้นเราจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะสนับสนุนการ

พัฒนาความฉลาดรู้ทางการเงินของคุณ และท�าให้คุณประสบความส�าเร็จ

มากขึ้นทั้งในด้านส่วนตัวและในด้านอาชีพการงาน และที่ส�าคัญก็คือ

ความเจริญเติบโตของบริษัทตลอดจนความสามารถในการแข่งขันที่

สูงขึ้น แต่เหนือสิ่งอื่นใด เราคิดว่าหลังจากที่คุณได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว 

คุณจะมีแรงกระตุ้น และรู ้สึกสนใจ รวมทั้งมีความตื่นเต้นเพิ่มขึ้นมาก

ในการที่จะท�าความเข้าใจกับมุมมองใหม่ (ทั้งหมด) ของธุรกิจ

     Keren Berman + Joe Knight 

     with John Case

     ส�านักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ท
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* 
ส�ำหรับบริษัทที่อยู ่ในตลำดหลักทรัพย์ งบดุลนี้จะถูกเปิดเผยต่อสำธำรณะ เพื่อให้ผู ้ถือหุ ้น

 รวมทั้งบุคคลทั่วไปสำมำรถตรวจสอบได้

 

	 ถ้าคุณอ่านหนังสือพิมพ์อยู ่บ่อย  ๆ	 	 คุณก็คงรู ้ว ่ามีวิธีการอัน

มหัศจรรย์พันลึกมากมายในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา	 ซึ่งคนทั่วไปเสาะหา

มาเพื่อตกแต่งตัวเลขทางบัญชีของบริษัท	 ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกยอดขาย

ปลอม	 การซ่อนค่าใช้จ่าย	 พวกเขาจะแยกสินทรัพย์และหนี้สิน	 โดย

แสดงไว้ในเอกสารลับของบริษัทที่เรียกว่า	 งบดุล*	 และบางเทคนิคก็

ดูเรียบง่าย	 อย่างเช่น	 บริษัทซอฟต์แวร์แห่งหนึ่งเมื่อสองถึงสามปีที่แล้ว

ได้เพิ่มยอดขายของตนโดยการส่งกล่องสินค้าที่ว่างเปล่าไปให้แก่ลูกค้า

ในตอนใกล้จะสิ้นไตรมาส	 (แล้วลูกค้ารายนั้นก็ต้องส่งกล่องนั้นกลับคืน

มา	 ซึ่งแน่นอนว่ากว่าที่ลูกค้าจะส่งกลับได้ก็ต้องเป็นอีกไตรมาสหนึ่งแล้ว)	

เทคนิคอื่น  ๆ	 อาจเป็นเรื่องสลับซับซ้อนในระดับที่แทบจะไม่สามารถ

ท�าความเข้าใจได้ทั้งหมด	 (บรรดานักบัญชีและอัยการต่างก็ต้องใช้เวลา

เป็นปี ๆ	 ที่จะเข้าใจธุรกรรมอ�าพรางของ	 Enron	 ได้ทั้งหมด)	 ตราบใด

ที่ยังมีคนโกหกและมีโจรอยู ่บนโลกนี้	 พวกเขาเหล่านั้นก็คงจะต้องหา

หนทางที่จะกระท�าการฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์ให้ได้อยู่วันยังค�่า !

บ ท ที่

1
คุณไม่สามารถเชื่อถือ

ตัวเลขได้เสมอไป
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	 แต่บางทีคุณอาจได้สังเกตเห็นเรื่องราวแบบอื่น ๆ	 ในโลกแห่ง

การเงินอันลี้ลับอีกด้วย	 อย่างเช่น	 มีบริษัทหลายแห่งพยายามหาแนวทาง

ที่ถูกกฎหมายอย่างแนบเนียนในการที่จะท�าให้บัญชีของบริษัทดูดีกว่า

ที่มันควรจะเป็น	 แต่เนื่องจากเครื่องมือที่ถูกกฎหมายดังกล่าวนี้ไม่อาจ

เปลี่ยนแปลงตัวเลขได้มากเท่ากับการฉ้อฉลกันตรง ๆ	 มันจึงไม่สามารถ

ท�าให้บริษัทที่ก�าลังล้มละลายกลายสภาพเป็นบริษัทที่ท�าก�าไรได้ในทันที		

หรือถ้าหากจะท�าได้ก็คงอยู่ได้ไม่นาน	 แต่สิ่งที่ท�าได้ก็ยังถือเป็นเรื่องที่

น่าทึ่งอยู่	 ยกตัวอย่างเช่น	 เทคนิคเล็ก ๆ	 น้อย ๆ	 ที่เรียกว่า	 ค่าใช้จ่าย

ที่ เกิดขึ้นครั้งเดียว	 หรือ One-time Charge	 ท�าให้บริษัทสามารถ

น�าเอาข่าวไม่ดีทั้งหลายมารวมไว้ในผลประกอบการทางการเงินใน

ไตรมาสเดียว	 ซึ่งจะท�าให้ผลประกอบการในไตรมาสถัดไปดูดีขึ้น	 หรือ

การสลับสับเปลี่ยนค่าใช ้จ ่ายจากหมวดหนึ่งไปเป็นอีกหมวดหนึ่งก็

สามารถท�าให้ผลก�าไรของบริษัทรายไตรมาสเพิ่มขึ้น	 และท�าให้ราคาหุ้น

ของบริษัทสูงขึ้นได้อีกเล็กน้อย	 ในขณะที่เราก�าลังเขียนหนังสือเล่มนี้	

วารสาร	Wall Street Journal	 ได้ลงบทความในหน้าแรกเกี่ยวกับการ

ที่บริษัทสามารถขยายตัวเลขก�าไรด้วยการตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่ายส�าหรับ

ผลประโยชน์เพื่อการเกษียณอายุของพนักงานให้น้อยลง	 ทั้ง ๆ	 ที่ใน

ความเป็นจริงกลับเป็นเรื่องที่ตรงกันข้าม

	 คนที่ไม่ได้มีอาชีพในทางการเงินย่อมจะประหลาดใจกับกลเม็ด

ในการยักย้ายตัวเลขเหล่านั้น	 ทุก ๆ	 เรื่องในธุรกิจ	 ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง

การตลาด	 การวิจัยและพัฒนา	 การบริหารทรัพยากรมนุษย์	 การก�าหนด

กลยุทธ์	 และเรื่องอื่น ๆ	 ล้วนเป็นที่แน่ชัดอยู่แล้วว่าเป็นเรื่องที่ไม่มีความ

แน่นอนตายตัว	 ขึ้นอยู ่กับประสบการณ์และวิจารณญาณของผู ้บริหาร

รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	 แต่ในเรื่องการเงินและเรื่องบัญชีแล้ว	 มันจะ

เป็นเช่นนั้นหรือไม่	 ?	 แน่นอนว่าตัวเลขที่ฝ่ายการเงินหรือฝ่ายบัญชีท�าขึ้น

เป็นสิ่งที่มีความแน่นอนตายตัว	 ไม่ด�าก็ขาว	 ไม่อาจโต้แย้งได้	 และก็

แน่นอนว่ายอดขายของบริษัทย่อมเกิดจากสิ่งที่บริษัทขายได้จริง	 บริษัท

ตวั
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ย่อมใช้จ่ายในสิ่งที่บริษัทได้ใช้จ่ายไปจริง ๆ	 และได้รับรายได้ตามที่บริษัท

ได้รับจริง	 แต่ในอีกมุมมองหนึ่งการฉ้อโกงก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เช่นกัน	

ท�าไมน่ะหรือ	 ?	 ถ้าหากบริษัทไม่ได้ส่งกล่องใส่สินค้าเปล่า ๆ	 ไปให้แก่

ลูกค้าแล้ว	 ผู้บริหารของบริษัทจะท�าอะไรง่าย ๆ	 กว่านั้นเพื่อให้สิ่งต่าง ๆ

ดูแตกต่างไปจากสิ่งที่มันเป็นจริงได้อย่างไร  ?	 และถ้าหากปราศจาก

การฉ้อฉลแล้วบรรดาผู้บริหารจะท�าอะไรง่าย ๆ	 เพื่อให้ตัวเลขก�าไรของ

กิจการดูดีกว่าที่เป็นอยู ่จริงได้อย่างไร ?

	 ในความเป็นจริงแล้วเรื่องการบัญชีและการเงินก็เหมือนกับเรื่อง

อื่น ๆ	 ในธุรกิจ	 กล่าวคือมันมีความเป็นศิลปะมากพอ ๆ	 กับความเป็น

วิทยาศาสตร์	 คุณอาจเรียกความจริงข้อนี้ว่าเป็นความลับที่ถูกซ่อนไว้

ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน	 หรือ	 CFO	 หรือผู ้ควบคุม

บัญชี	 (Controller)	 แต่จริง ๆ	 แล้วมันไม่ได้เป็นความลับเลย	 เนื่องจาก

มันเป็นความจริงที่รู ้กันเป็นอย่างดีส�าหรับคนที่ท�างานในด้านการเงิน	

ปัญหาก็คือคนอื่น ๆ	 ที่ไม่ได้อยู่ในฝ่ายการเงินมักจะลืมมันไป	 พวกเรา

มักจะคิดว่าถ้าหากตัวเลขถูกน�ามาแสดงไว้ในงบการเงินหรือในรายงาน

ทางการเงินประจ�าฝ่ายเพื่อน�าเสนอต่อคณะผู ้บริหารแล้วละก็	 ตัวเลข

เหล่านั้นย่อมแสดงถึงความเป็นจริงได้อย่างถูกต้อง

	 แต่ทว่าเรื่องดังกล่าวก็อาจไม่เป็นจริงเสมอไป	 เนื่องจากผู้ที่จัด

ท�าตัวเลขเหล่านั้นไม่สามารถรู้ได้ครบทุกเรื่อง	 พวกเขาไม่สามารถจะรู้ได้

อย่างแน่ชัดว่าทุกคนในบริษัทท�างานอะไรในแต่ละวันบ้าง	 ดังนั้นพวกเขา

จึงไม่สามารถปันส่วนต้นทุนให้ถูกต้องจริง ๆ	 ได้	 พวกเขาไม่สามารถรู้ได้

ว่าอุปกรณ์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งมีอายุการใช้งานที่แน่ชัดยาวนานเพียงใด	 ดังนั้น

พวกเขาจึงไม่รู้ชัดเจนว่าต้นทุนดั้งเดิมของอุปกรณ์เหล่านั้นควรจะบันทึก

เป็นต้นทุนเท่าใดในแต่ละปี	 	 ศิลปะทางด้านบัญชีและด้านการเงินคือ

ศิลปะทางการเงิน
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ศิลปะของการใช้ข้อมูลที่มีอยู ่จ�ากัดเพื่อให้ได้ค�าอธิบายที่น่าจะถูกต้อง

มากที่สุด ซึ่งสามารถบอกได้ว่าบริษัทใดบริษัทหนึ่งก�าลังด�าเนินงานได้ดี

เพียงใด การบัญชีและการเงินไม่ใช่ความเป็นจริง	 แต่มันสะท้อนภาพแห่ง

ความเป็นจริง  !	 และระดับความถูกต้องของการสะท้อนภาพนั้นก็ขึ้น

อยู่กับความสามารถของนักบัญชีและนักการเงินในการตั้งข้อสมมติและ

การค�านวณค่าประมาณการที่สมเหตุสมผล

	 แต่นั่นก็เป็นงานที่ยาก	 บางครั้งพวกเขาต้องก�าหนดค่าในเชิง

ปริมาณให้กับสิ่งที่ไม่สามารถก�าหนดค่าเป็นเชิงปริมาณได้ง่าย ๆ	 บาง

ครั้งพวกเขาก็ต้องใช้วิจารณญาณอย่างล�าบากในการก�าหนดว่ารายการ

ที่เกิดขึ้นควรจัดเป็นรายการประเภทใด	 ความยุ่งยากซับซ้อนเหล่านี้ไม่

จ�าเป็นจะต้องเกิดขึ้นด้วยสาเหตุที่ว ่าพวกเขาพยายามจะตกแต่งบัญชี

หรือเป็นเพราะว่าพวกเขามีความสามารถไม่เพียงพอ	 ความยุ ่งยาก

ซับซ้อนนี้เกิดขึ้นเนื่องจากนักบัญชีและนักการเงินทั้งหลายต้องท�าการ

คาดเดาเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขในธุรกิจ	 (ที่ด�าเนินไปอยู่ตลอดเวลา)	 โดย

อาศัยข้อมูลเท่าที่มีอยู ่

	 ผลจากการตั้งข้อสมมติและการประมาณการเหล่านี้โดยทั่วไปแล้ว

ก็คือความเอนเอียง	 (bias)	 หรืออคติในตัวเลข	 แต่โปรดอย่าเข้าใจผิด

ว่าการใช้ค�าว่า	 ความเอนเอียง	 นี้ถือเป็นการกล่าวหาใครว่าไม่มีความ

ซื่อตรง	 (เพื่อนสนิทที่สุดของเราบางคนก็เป็นนักบัญชี	 ซึ่งไม่มีใครเลย

ที่เป็นคนไม่ซื่อตรง	 จริง ๆ	 แล้ว	 Joe	 ก็มีต�าแหน่งเป็น	 CFO	 ซึ่งพิมพ์

อยู ่ในนามบัตรของเขา)	 ในที่ซึ่งผลประกอบการทางการเงินเป็นเรื่อง

ที่ได้รับความสนใจ	 ณ	 ที่นั้น	 ความเอนเอียงก็มีความหมายเพียงแค่การ

ที่ตัวเลขอาจถูกบิดไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งได้	 ขึ้นกับปูมหลังหรือ

ประสบการณ์ของผู ้จัดท�าและผู ้แปลความหมายของมัน	 ซึ่งนั่นหมาย

ความว่านักบัญชีและนักการเงินใช้ข้อสมมติและการประมาณการอย่าง

หนึ่งแทนที่จะใช้อีกอย่างหนึ่งในเวลาที่พวกเขารวบรวมตัวเลขเพื่อท�า

เป็นรายงาน	 การท�าให้คุณเข้าใจในเรื่องความเอนเอียงดังกล่าว	 รวมทั้ง
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การแก้ไขความเอนเอียงในจุดที่จ�าเป็น	 และการใช้ความรู้นี้เพื่อประโยชน์

ของตัวคุณเอง	 (และบริษัทของคุณ)	 ถือเป็นเป้าหมายหนึ่งของหนังสือ

เล่มนี้	 เพื่อให้คุณเข้าใจเรื่องดังกล่าว	 คุณต้องรู้ว่าจะต้องถามด้วยค�าถาม

อะไรบ้างเกี่ยวกับข้อสมมติและการประมาณการเหล่านี้	 การมีข้อมูลนั้น

เป็นเครื่องมืออันส�าคัญที่จะท�าให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างรอบคอบ

และเหมาะสม

	 	 เราต้องการท�าให้เรื่องการเงินเป็นเรื่องง่ายที่สุดเท่าที่จะท�าได้	

หนังสือเกี่ยวกับการเงินส่วนใหญ่ต้องให้เราพลิกไปพลิกมาระหว่าง

หน้าที่เราก�าลังอ่านกับหน้ารวมค�าศัพท์	 (glossary)	 เพื่อจะได้รู ้

ความหมายของค�าศัพท์ที่เราอ่านพบแต่ยังไม่รู้ความหมาย	 แน่นอนว่า

เวลาที่เราอ่านความหมายของศัพท์นั้นแล้วก็ย้อนกลับมาที่หน้าซึ่งอ่าน

อยู่	 ความจดจ่อในกระบวนการทางการคิดและการท�าความเข้าใจของ

เราก็จะสูญเสียไป	 ดังนั้นในหนังสือเล่มนี้เราจะให้ความหมายของ

ค�าศัพท์อยู่ตรงที่ที่คุณต้องการทันที	 โดยแสดงอยู่ใกล้ ๆ	 กับค�าศัพท์

ที่เราใช้เป็นครั้งแรกและก็อยู ่ ในกล่องข้อความในลักษณะเดียวกัน

กับกล่องนี้

	 เราขอยกตัวอย่างตัวแปรหนึ่งซึ่งต้องมีการประมาณการค่าของ

ตัวแปรนั้นอยู่บ่อยครั้ง	 ซึ่งคุณอาจจะคิดว่าตัวแปรนี้ไม่จ�าเป็นต้องท�าการ

ประมาณค่าของมันเลยก็ตาม	 ตัวแปรดังกล่าวก็คือ	 รายได้ (revenue)

หรือ	 ยอดขาย (sales)	 ตัวแปรนี้แสดงถึงมูลค่าของสิ่งที่บริษัทขายให้แก่

การใช้วิจารณญาณ

กล่องข้อความแสดงความหมายของค�าศัพท์
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