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ประสบความส�าเร็จในอาชีพ จากแหล่งความรู้ที่วงการธุรกิจให้ความเชื่อถือ
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บทน ํา

 คุณจะต้องเริ่มต้นอย่างไรถ้าเจ้านายขอให้คุณเตรียมการ

วิเคราะห์จุดคุ้มทุน ? คุณสามารถจะบอกความแตกต่างได้หรือไม่ 

ระหว่างงบก�าไรขาดทุนกับงบดุล หรือระหว่างก�าไรขั้นต้นกับรายได้ ? 

คุณเข้าใจหรือไม่ว ่าท�าไมธุรกิจที่มีก�าไรถึงได้กลายเป็นกิจการที่

ล้มละลายไปได้ ? ความเข้าใจในเรื่องตัวเลขของบริษัทนั้นช่วยเหลือ

คุณหรือว่าสร้างความเดือดร้อนในอาชีพการงานของคุณ ?

 หากค�าถามเหล่านี้ท�าให้คุณเหงื่อตก คุณก็มาถูกที่แล้ว คู่มือ

เล่มนี้จะมอบเครื่องมือและความเชื่อมั่นที่จ�าเป็นส�าหรับคุณในการ

เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านความรู้พื้นฐานด้านการเงิน อย่างที่ผู้บริหาร

เก่ง ๆ ทุกคน ต้องรู ้  คุณจะได้เรียนรู้วิธีการที่จะ :

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
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สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  พูดจาภาษาการเงิน

  เปรียบเทียบงบการเงินกิจการของคุณกับคู่แข่ง

  ประเมินความเสี่ยงธุรกิจของคุณเมื่อเกิดความผันผวน

  ทางธุรกิจ

  เปลี่ยนจุดมุ่งเน้นธุรกิจของคุณจากรายได้มาเป็นก�าไร

  ใช้ข้อมูลทางการเงินเพื่อปฏิเสธค�าของบประมาณ

  หลีกเลี่ยงเงินสดขาดมือและการล้มละลาย

  ควบคุมต้นทุนไม่ให้ท�าร้ายก�าไรสุทธิของคุณ

  ลงทุนอย่างชาญฉลาดด้วยการวิเคราะห์ต้นทุน /

  ผลประโยชน์

  จูงใจให้คนอื่นเชื่อในไอเดียอันปราดเปรื่องของคุณ

  ด้วย ROI

  หลีกเลี่ยงการให้ความเชื่อมั่นมากเกินไปในตัวเลข

บทน�า 9
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ความรู้พื้นฐาน
ด้านการเงิน

ส่ ว น ที่  

1
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	 “ROI	ของซอฟต์แวร์ที่แผนกของคุณต้องการซื้อเป็นเท่าไร ?”

	 “CFO	บอกว่าก�าไรก�าลังไปได้สวยแต่เงินสดก�าลังตึงตัว

	 	ทุก ๆ	คนต้องช่วยกันรักษาเงินสดไว้”

 “ผมดูตัวเลขมาสักพักแล้ว	และมันก็ดูเหมือนกับว่าพนักงานขาย

	 	ของเราก�าลังยอมลดก�าไรขั้นต้นเพื่อให้ได้ยอดขาย	คุณได้

	 	พูดคุยกับพวกเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือยัง ?”

 “จ�านวนวันของสินค้าคงคลังของเราก�าลังเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เรา

	 	ต้องหาวิธีที่จะหยุดแนวโน้มนั้น”

 “ฉันเป็นกังวลกับธุรกิจของเรา	ตัวเลขทางการเงินบอกว่าบริษัท

	 	ไม่ได้ก�าลังลงทุนเพื่ออนาคตมากเท่ากับที่เคยท�าในอดีต”

ส่วนที่ 1 : ความรู ้พื้นฐานด้านการเงิน12
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	 ผูจ้ดัการในบรษิทัทกุคนล้วนเคยได้ยนิค�าถามหรอืความคดิเหน็

คล้าย ๆ	 กับที่กล่าวข้างต้น	 บางครั้งก็ได้ยินจากเจ้านาย	 	 หรือ

ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน	 หรือบางทีก็มาจากการคุยกันข้างตู้กด

น�้าดื่มกับเพื่อนร่วมงาน	 แต่ไม่ว่าคุณจะได้ยินมาจากที่ไหน	 ทุกครั้ง

ล้วนมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน	 นั่นคือ	 ผู ้พูดทุกคนล้วนคิดว่าคุณมี

ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานทางด้านการเงินอยู่แล้ว	 	 คนเหล่านั้น

จึงพูดออกมาโดยคิดว่าคุณพูดจาภาษาเดียวกันกับพวกเขาได้	 ซึ่ง

หมายถึงพวกเขาคิดว่าคุณสามารถอ่านงบการเงินเป็น	 และคุณ

สามารถใช้เครื่องมือพื้นฐานทางด้านการเงินเพื่อการตัดสินใจได้

	 แต่จะเกิดอะไรขึ้นหากคุณไม่แน่ใจว่าความแตกต่างระหว่าง

งบก�าไรขาดทุนกับงบดุลคืออะไร	 หรือ	 ก�าไรกับกระแสเงินสดที่

เป็นบวกมีความแตกต่างกันอย่างไร ?	 อะไรจะเกิดขึ้นถ้าคุณไม่

สามารถระบุได ้ว ่าจ�านวนวันของสินค้าคงคลังหรือจ�านวนวัน

ของการขายคือเท่าไร	 หรือถ้าคุณไม่รู้ว่าจะใช้ตัวเลขเหล่านั้นเพื่อ

ปรับปรุงผลประกอบการได้อย่างไร ?	 หากมีคนขอให้คุณท�าการ

วิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุน	 (return	 on	 investment

หรือ	 ROI)	 คุณจะรู้สึกมึนเพราะไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนหรือเปล่า ?

	 อย่าเพิ่งสิ้นหวัง !

	 ถ้าคุณรู้สึกอย่างนั้น	 ก็ไม่ใช่คุณเพียงคนเดียวที่เป็นอย่างนั้น

นักฝึกอบรมด้านการเงินทั้ง	 Karen	 Berman	 และ	 Joe	 Knight

รายงานไว้ในบทความเรื่อง “พนักงานของคุณมีความรู้ด้านการเงิน

หรือไม ่  ?” (นิตยสาร	 Harvard	 Business	 Review	 หรือ	 HBR

ฉบับเดือนตุลาคม	 2009)	 	 ว่าเมื่อสถาบันความรู ้ด้านธุรกิจใน

ลอสแองเจลิส	 ซึ่งชื่อว่า	 Business	 Literacy	 Institute	 (BLI)	 ได้

ตั้งค�าถาม	 21	 ข้อเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางด้านการเงินกับกลุ่ม

บทที่ 1 : ค�าถามทดสอบความรู ้ทางด้านการเงิน 13
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ตัวอย่างของผู้จัดการชาวอเมริกันจ�านวนหนึ่ง	 คะแนนเฉลี่ยที่ได้

คือ	 38%	 ซึ่งถือว่าไม่ผ่านไม่ว่าจะเป็นการสอบที่ไหน	 (หลังจากที่

คุณอ่านบทน�านี้แล้ว	 คุณจะมีโอกาสทดสอบตัวเองด้วยค�าถาม

ตัวอย่างสั้น ๆ	 คล้าย ๆ	 กับแบบทดสอบนั้น)	 อย่างน้อยผู้จัดการ

เหล่านั้นก็ยังท�าคะแนนได้ดีกว่าพนักงานและผู ้อ�านวยการของ

บริษัทใน	 500	 อันดับแรกของนิตยสาร	 Fortune	 ซึ่งอธิบายไว้ใน

บทความของ	 Andrew	 Ross	 Sorkin	 ในหนังสือพิมพ์	New York 

Times	 เรื่อง	 “ต้องกลับเข้าโรงเรียนอีกครั้ง แต่ครั้งนี้เฉพาะผู้บริหาร

ระดับสูง” (ฉบับวันที่	 3	 ก.ย.	 2002)	 ผลการทดสอบความรู้ด้าน

การเงินของผู้บริหารระดับสูงเหล่านั้นก็ได้คะแนนต�่ามากเช่นกัน

นั่นคือ	32%	เท่านั้น

	 แต่ยังมีอีกเหตุผลหนึ่งที่จะท�าให้คุณไม่ต้องรู้สึกแย่จนเกินไป	

เหตุผลนั้นก็คือสถานการณ์ของคุณยังสามารถแก้ไขได้	 การได้อ่าน

คู่มือเล่มนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่เยี่ยมยอด	 หนังสือส่วนแรกแนะน�าคุณ

ให้รู้จักกับเงื่อนไขหลัก ๆ	 และงบการเงินหลักทั้งสามประเภท	 ส่วน

ถัดไปแสดงวิธีการใช้เครื่องมือทางการเงินที่จ�าเป็นบางอย่าง	 การ

เรียนรู้เรื่องเหล่านี้จะท�าให้คุณสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นเพื่อปรับปรุง

ผลประกอบการของหน่วยงานของคุณ	 ส่วนสุดท้ายของหนังสือจะ

ย้อนกลับออกมาจากเรื่องตัวเลข	 แล้วเน้นหนักในเรื่องความส�าคัญ

ของการเก็บรักษาความรู้นั้นไว้กับตัวคุณ	 แน่นอนว่าการเงินมีส่วน

หนึ่งเป็นวิทยาศาสตร์	 แต่อีกส่วนหนึ่งก็เป็นศิลปะ	 และเมื่อคุณน�า

เครื่องมือทางการเงินไปใช้	 คุณต้องแน่ใจว่าคุณเข้าใจเนื้อหาของ

สิ่งที่คุณก�าลังท�าจริง ๆ	

	 ท�าไมเราต้องมาเสียเวลายุ่งยากกับเรื่องทั้งหมดที่กล่าวมานี	้ ?	

เหตุผลง่าย ๆ	 ก็คือ	 ทุก ๆ	 ธุรกิจนั้นด�าเนินการอยู่บนข้อมูลทาง

ส่วนที่ 1 : ความรู ้พื้นฐานด้านการเงิน14
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การเงิน	 หากคุณไม่รู้จักเครื่องมือทางการเงิน	 คุณก็ไม่สามารถน�า

เอาข้อมูลไปใช้งานได้	 หากคุณไม่รู้ภาษาทางการเงิน	 คุณก็จะพูด

กับคนส่วนใหญ่เกี่ยวกับบริษัทของคุณไม่รู้เรื่อง	 และอาชีพการงาน

ของคุณก็จะล�าบาก	 เมื่อคุณอ่านคู่มือเล่มนี้จบ	 คุณก็จะเริ่มมีความ

เข้าใจและสามารถใช้เครื่องมือกับภาษาทางด้านการเงินได้เป็น

อย่างดี

	 คุณเป็นกังวลหรือไม่ที่แนวคิดด้านการเงินจะมีความซับซ้อน

มากเกินไป	 หรือกังวลว่าคุณจะไม่สามารถคิดค�านวณตัวเลขที่

เกี่ยวข้องได้	 ?	 คนทั่วไปเข้าเรียนอย่างน้อยสองปีเพื่อกลายเป็น

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงิน	 แล้วพวกเขาก็ต้องใช้เวลามากมาย

ในการได้ความรู้ความเชี่ยวชาญจากการท�างาน	 หนังสือเล่มนี้ไม่ได้

ให้คุณทุกเรื่องเกี่ยวกับการเงิน	 แต่เป็นเพียงเรื่องพื้นฐานเท่านั้น	

และเรื่องการค�านวณที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือทางการเงินก็

ค่อนข้างเป็นเรื่องง่าย	 ส่วนใหญ่แล้วไม่ได้มีความซับซ้อนเกินกว่า

การหาค่าเฉลี่ยทั่วไปอย่างที่คุณได้เรียนในสมัยมัธยมศึกษา	เพราะ

เป็นเรื่องที่สามารถใช้คอมพิวเตอร์หรือเครื่องคิดเลขช่วยได้หากรู้

กลเม็ดเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย

	 คุณพร้อมที่จะเริ่มต้นหรือยัง	?	โปรดตอบค�าถามซึ่งอยู่ในหน้า

ถัดไปซึ่งมีค�าตอบอยู่ในส่วนท้าย ๆ	 	 ของหนังสือเล่มนี้	 แต่โปรด

อย่าเพิ่งแอบดูค�าตอบเหล่านั้นก่อน	  และ	 หลังจาก	 คุณได้อ่าน

หนังสือเล่มนี้ครบถ้วนทุกหัวข้อแล้ว	 ขอให้ตอบค�าถามทดสอบ

ความรู้ความเข้าใจดูอีกครั้ง	 (หน้า	 204)	 แล้วเปรียบเทียบคะแนน

ของคุณทั้งก่อนและหลังจากการอ่านหนังสือเล่มนี	้ คุณจะต้องรู้สึก

พึงพอใจในสิ่งที่คุณได้เรียนรู ้มาอย่างแน่นอน

บทที่ 1 : ค�าถามทดสอบความรู ้ทางด้านการเงิน 15

ตวั
อย
า่ง



ตวั
อย
า่ง



17

	 ค�าถามเพื่อทดสอบความรู ้พื้นฐานด้านการเงินทั้งสิบข้อนี้

ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อวัดระดับความฉลาดรู้ทางด้านการเงิน

ของคุณ	 แต่มันจะท�าให้คุณได้รู ้ว่าพื้นฐานด้านการเงินเรื่องใด

บ้างที่คุณควรเรียนรู ้เพื่อท�าให้คุณเป็นผู ้จัดการที่เก่งขึ้น	 เมื่อ

คุณอ่านคู่มือเล่มนี้จบ	 คุณจะมีโอกาสได้ท�าแบบทดสอบแบบนี้

อีกครั้งแล้วจะได้เปรียบเทียบกับผลการทดสอบครั้งนี้	 เมื่อคุณ

ท�าแบบทดสอบนี้   หากคุณไม่รู ้ค�าตอบ  ก็จงเขียนค�าตอบว่า

“ไม่รู ้”	 แทนที่จะเดาสุ่ม	 	 การท�าอย่างนั้นจะท�าให้คุณมีตัวชี้วัด

ความก้าวหน้าของตัวเองที่ชัดเจนกว่า

คําถามทดสอบความรู ้
ทางด้านการเงิน

คุณมีความรู้พื้นฐานด้านการเงินหรือไม่ ?

1
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	 ค�าถามเหล่านี้ถูกพัฒนาขึ้นโดยความช่วยเหลือของสถาบัน

แห่งความรู้ทางธุรกิจ	 Business	 Literacy	 Institute	 ในลอสแองเจลิส

คุณสามารถค้นหาค�าถามที่ครอบคลุมรอบด้านมากขึ้นเพื่อทดสอบ

ระดับความฉลาดรู้ทางด้านการเงินได้ที่	 www.business-literacy.com

 

1  งบก�าไรขาดทุนใช้วัด :

  a. ความสามารถในการท�าก�าไร

  b. สินทรัพย์และหนี้สิน

  c.	 เงินสด

  d.	ถูกทุกข้อ

2  ยอดขายเชื่อจะอยู่ ในงบก�าไรขาดทุนเป็นรายได้และจะเป็น

 อะไรในงบดุล ?

  a. ลูกหนี้

  b. สินทรัพย์ระยะยาว

  c. หนี้สินระยะสั้น

  d. กระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน

3  อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อบริษัทมีก�าไร แต่เก็บเงินจากการขายได้ช้า  

 กว่าการจ่ายเงินให้กับผู้ขายสินค้าให้ ?

  a. บริษัทก็ยังปกติดีเพราะว่าก�าไรย่อมกลายเป็นเงินสดเสมอ

  b. บริษัทมีโอกาสมากที่จะเผชิญกับภาวะเงินสดขาดแคลน

  c. บริษัทจ�าเป็นต้องเปลี่ยนจุดมุ่งเน้นไปที	่ EBT	 (ก�าไรก่อนภาษี)

  d. งบกระแสเงินสดจะแสดงตัวเลขติดลบที่บรรทัดสุดท้าย
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4  อัตราส่วนก�าไรขั้นต้นค�านวณอย่างไร ?

  a. COGS	หรือ	ต้นทุนสินค้าที่ขายได้ / รายได้

  b. ก�าไรขั้นต้น  /  ก�าไรสุทธิ

  c. ก�าไรขั้นต้น  /  รายได้

  d. ยอดขาย  /  ก�าไรขั้นต้น

5  งบการเงินชนิดใดที่สรุปการเปลี่ยนแปลงในส่วนต่าง ๆ 

 ของงบดุล ?

  a. งบก�าไรขาดทุน

  b. งบกระแสเงินสด

  c. ไม่ใช่ทั้งสองงบนี้

  d. ถูกทั้งสองงบ

6  EBIT คือตัวชี้วัดที่ส�าคัญในบริษัทต่าง ๆ เพราะว่า :

  a. มันคือกระแสเงินสดคงเหลือหลังหักเงินสดจ่ายทุก

	 	 	 รายการแล้ว

  b. มันน�าดอกเบี้ยและภาษีหักออกจากก�าไรสุทธิเพื่อแสดง

	 	 	 ให้เห็นภาพทางธุรกิจที่แท้จริงยิ่งขึ้นของบริษัท

  c. มันบ่งชี้ความสามารถในการท�าก�าไรของการด�าเนินงาน

	 	 	 ของบริษัท

  d. มันคือตัวชี้วัดส�าคัญของก�าไรก่อนหักต้นทุนทางอ้อม

	 	 	 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	
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7  ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานรวมถึงรายการต่อไปนี้ยกเว้น

a. ต้นทุนในการโฆษณา

b. เงินเดือนของฝ่ายบริหาร

c. ค่าใช้จ่ายในการท�าวิจัยและต้นทุนในการพัฒนา

d. การขนส่งวัตถุดิบ

8  ส่วนของเจ้าของในบริษัทเพิ่มขึ้นเมื่อบริษัท :

a. เพิ่มสินทรัพย์ของตนด้วยการก่อหนี้

b. ลดหนี้สินโดยการช�าระหนี้ด้วยเงินสดของบริษัท

c. เพิ่มก�าไรของตนเอง

d. ถูกทุกข้อ

9  บริษัทมีเงินสดมากขึ้นในวันนี้เมื่อ :

a. ลูกค้าจ่ายค่าสินค้าให้บริษัทเร็วขึ้น

b. ลูกหนี้มีมากขึ้น

c. ก�าไรสูงขึ้น

d. ก�าไรสะสมมีมากขึ้น

10 สิ่งใดต่อไปนี้ไม่ ใช่ส่วนหนึ่งของเงินทุนหมุนเวียน ?

a. ลูกหนี้

b. สินค้าคงคลัง

c. ที่ดิน	อาคาร	และ	อุปกรณ์

d. ทุกข้อข้างต้นล้วนเป็นส่วนหนึ่งของเงินทุนหมุนเวียน
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บริษัทของคุณเป็นเจ้าของอะไรบ้าง	 และติดหนี้อะไร

กับคนอื่นบ้าง ?	 แหล่งที่มาของรายได้ของบริษัทคืออะไร	 และ

ใช้จ่ายเงินไปอย่างไร ?	 บริษัทท�าก�าไรได้มากแค่ไหน ?	 สุขภาพ

ทางการเงินของบริษัทเป็นอย่างไร ?	 คุณสามารถตอบค�าถาม

เหล่านั้นได้เพียงแค่คุณเปิดดูงบการเงินหลัก ๆ	 ของบริษัท	 อัน

ได้แก่	 งบดุล (balance sheet) งบก�ำไรขำดทุน (income 

statement) และ	งบกระแสเงินสด (cash flow statement)

งบการเงินที่สําคัญ
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	 งบการเงินทั้งสามประเภทนี้เป็นเอกสารที่จ�าเป็นมากส�าหรับ

ธุรกิจ	 ผู้บริหารใช้งบการเงินเพื่อประเมินผลงานและหาจุดที่ควรปรับปรุง

ส�าหรับธุรกิจ	 ผู้ถือหุ้นดูงบการเงินเพื่อพิจารณาว่าเงินของตนถูกใช้ไป

อย่างดีแค่ไหน	 นักลงทุนทั่วไปก็ใช้งบการเงินของบริษัทต่าง ๆ	 เพื่อ

ค้นหาโอกาสเพื่อการลงทุน	 สถาบันการเงินที่ให้กู้ยืมและผู้จัดจ�าหน่าย

สินค้าหรือบริการก็ตรวจสอบงบการเงินเพื่อพิจารณาความน่าเชื่อถือ

ของบริษัทที่ตนติดต่อด้วย

	 ผู้จัดการทุกคนไม่ว่าจะอยู่แผนกใด	 ควรจะมีความรู้ความเข้าใจ

ที่ดีในงบการเงินพื้นฐานทั้งสามประเภทนี้	 งบการเงินดังกล่าวแต่ละ

ประเภทต่างก็มีรูปแบบเดียวกันไม่ว่าจะเป็นของบริษัทใด	 แม้ว่าชื่อเรียก

ของแต่ละรายการในงบนั้นอาจต่างกันซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะการประกอบ

ธุรกิจ	 หากคุณมีส�าเนางบการเงินงวดล่าสุดของบริษัทของคุณ	 ขอให้น�า

งบดังกล่าวมาเปรียบเทียบกับงบการเงินตัวอย่างที่เราน�ามาศึกษากัน

ในบทนี้เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

	 บริษัทจัดเตรียมงบดุลเพื่อสรุปสถานภาพทางการเงินของตน

ณ	เวลาใดเวลาหนึ่ง	โดยทั่วไปจะเป็นทุกๆ	ณ	สิ้นเดือน	หรือสิ้นไตรมาส	

หรือสิ้นปีงบประมาณ	 งบดุล แสดงให้เห็นว่าบริษัท	 เป็นเจ้าของ	 อะไร

บ้าง	 (สินทรัพย์ของบริษัท)	 และ	 ติดหนี้อะไรอยู่บ้าง	 (หนี้สินของบริษัท)	

และ	 แสดงให้เห็นมูลค่าทางบัญชีหรือมูลค่าสุทธิของบริษัท	 (เรียกว่า

ส่วนของทุน	หรือ	ส่วนของผู ้ถือหุ ้น)
 

 สินทรัพย์ (Assets) ประกอบด้วยทรัพยากรทุกอย่างที่จับต้องได้

ซึ่งบริษัทสามารถน�าไปใช้ในกิจการของตน	 รายการเหล่านี้ยังรวมถึง	

งบดุล
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เงินสด	และตราสารทางการเงิน	 (อย่างเช่น	หุ้น	 และหุ้นกู้)	 สินค้าคงคลัง

ทั้งที่เป็นวัตถุดิบและสินค้าส�าเร็จรูป	 ที่ดิน	 อาคาร	 และอุปกรณ์หรือ

เครื่องจักร	 รวมทั้ง	ลูกหนี้กำรค้ำ	 ของบริษัท	 ซึ่งหมายถึง	 เงินที่ลูกค้า

ยังติดหนี้ค่าสินค้าหรือบริการที่พวกเขาซื้อไปจากบริษัท

 หนี้สิน (Liabilities) คือเงินที่บริษัทติดหนี้กับผู ้จัดจ�าหน่าย

สินค้าหรือบริการให้แก่บริษัทและหนี้สินที่ติดค้างกับเจ้าหนี้ประเภท

อื่น ๆ	 หากบริษัทกู ้ยืมเงินจากธนาคาร	 การกู ้ยืมนั้นก็ถือเป็นหนี้สิน

หากบริษัทซื้อชิ้นส่วนมูลค่า	 1	 ล้านดอลลาร์	 มาผลิตเป็นสินค้าแต่ยัง

ไม่ได้ช�าระหนี้ค่าซื้อชิ้นส่วนนั้น	 ณ	 วันที่สรุปข้อมูลของงบดุล	 จ�านวน

เงิน	 1	 ล้านดอลลาร์	 นั้นก็จะถือว่าเป็นหนี้สินรายการหนึ่ง	 เงินที่

ติดค้างกับผู้จัดจ�าหน่ายสินค้าหรือบริการให้แก่บริษัทเรียกว่า เจ้ำหนี้

กำรค้ำ

 ส่วนของเจ้าของ (Owners’ equity)  คือ	 ส่วนที่เหลืออยู่

หลังจากคุณลบหนี้สินรวมออกจากสินทรัพย์รวม	 บริษัทที่มีสินทรัพย์

รวม	 3	 ล้านดอลลาร์	 และมีหนี้สินรวม	 2	 ล้านดอลลาร์	 จะต้องมีเหลือ

ส่วนของเจ้าของ	1	ล้านดอลลาร์

	 ค�าจ�ากัดความข้างต้นท�าให้เราได้เห็น	สมกำรพื้นฐำนทำงด้ำน

บัญชี ดังนี้	:

หรือ

สินทรัพย์ – หนี้สิน = ส่วนของเจ้าของ

สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ
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