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Topic

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับธรุกิจและการบัญชี
งบการเงินและองคประกอบของงบการเงิน
สมการบัญชีและการบันทึกรายการคา
การจัดทํางบการเงินและการปดบัญชี
รายการปรับปรุงบัญชี
งบการเงินของธรุกิจซื้อมาขายไป
งบการเงินของธรุกิจอุตสาหกรรมการผลิต

การคลังรัฐบาลและการคลังทองถิ่น
การวิเคราะหงบการเงิน
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งบการเงินของธุรกจิ
อุตสาหกรรมการผลติ
งบการเงินของธุรกจิ
อุตสาหกรรมการผลติ

4

งบการเงินของธุรกิจซื้อมาขายไปและธุรกิจผลิตสินคา

รายการบัญชีของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต

งบการเงินของธรุกิจอุตสาหกรรมการผลิต
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รายการบญัชีของธรุกจิ
อุตสาหกรรมการผลติ

รายการบญัชีของธรุกจิ
อุตสาหกรรมการผลติ
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รายการบัญชีของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตรายการบัญชีของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต
ลักษณะโดยทั่วไป

กิจการอุตสาหกรรม
หรือกจิกรรมผลิตกรรม 
(Manufacturing Firm)

กิจการที่ซื้อสินคาเขามา เรียกวาวัตถุดิบ นําไป
เปลี่ยนคุณสมบัติอันเปนสาระสําคัญของวัตถุดิบ 
ใหเปนสินคาใหม แลวจึงนําออกจําหนาย เรียกวา
สินคาสําเร็จรูป 

วัตถดุบิ (Raw material) 

สินคาระหวางผลิต (Work in process) 

สินคาสําเรจ็รูป (Finish goods) 

DM
DL
FO

WIP FG
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รายการบัญชีของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตรายการบัญชีของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต
EX.26 การบันทึกบัญชีตนทุนการผลิต 

ในระหวางเดือน มิถนุายน 2552 โรงงานผลติดี เกิดรายการตาง ๆ ที่เกี่ยวกบัการผลิตดังนี้
2 ซือ้วตัถุดบิ - ก จํานวน 10,000 บาท เปนเงินสด
4 ซือ้วตัถุดบิ - ข จํานวน 6,000 บาท เปนเงินเชื่อ
5 สงคืนวตัถุดบิ - ก เนื่องจากชํารดุเสียหาย จํานวน 500 บาท
6 จายคาซอมแซมเครือ่งจักร จํานวน 400 บาท
6 จายคาไฟฟาจํานวน 800 บาท
7 เบิกวตัถุดบิเขากระบวนการผลิต ประกอบดวยวัตถุดบิ - ก จํานวน 5,000 บาท (นาํไปใชโดยตรง 4,500 

บาท) และวัตถุดบิ - ข  จํานวน 3,000 บาท (นาํไปใชโดยตรงทั้งหมด)
15 บันทึกคาแรงประจําสัปดาหจํานวน 2,000 บาท โดยหกัภาษี ณ ที่จายไวคิดเปน 1.5% ของคาแรงงาน
16 สงคืนวตัถุดบิ - ข ที่เหลือจากการผลติเขาคลังสินคาจํานวน 260 บาท
16 จายคาแรงใหพนักงาน 2 สัปดาห จํานวน 4,000 บาท (สัปดาหละ 2,000 บาท) โดยหกัภาษี ณ ที่จาย

ไวคดิเปน 1.5% ของคาแรงงาน
20 โอนคาแรงงานเขาเปนตนทุนการผลติ (เปนแรงงานทางตรงทั้งหมด)
20 โอนคาใชจาย ไดแก คาซอมแซมและคาไฟฟาเขาคาใชจายในการผลิตทั้งหมด
21 คาใชจายในการผลิตคิดเขางานทั้งหมด 80% ของคาใชจายในการผลิต
27 งานระหวางทํา ทําเสร็จและโอนเปนสินคาสําเร็จรูปจํานวน 90%
29 สินคาที่ผลิตไดทั้งหมดขายไดในราคา 140%ของตนทุน โดยขายเปนเงินเชื่อ
29 ปดบญัชีผลตางของคาใชจายในการผลิตกบัจํานวนที่คิดเขางาน เขาบญัชีตนทุนสินคาที่ขายทั้งหมด 8

รายการบัญชีของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตรายการบัญชีของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต
2 ซื้อวัตถุดิบ - ก จํานวน 10,000 บาท เปนเงินสด 

4 ซื้อวัตถุดิบ - ข จํานวน 6,000 บาท เปนเงินเชื่อ 

5 สงคืนวัตถุดิบ - ก เนื่องจากชํารุดเสียหาย จํานวน 500 บาท 

Dr. วัตถุดิบ 10,000
Cr. เงินสด 10,000

Dr.  วัตถุดิบ 6,000
Cr. เจาหนี้การคา 6,000

Dr. เงินสด 500
Cr. วัตถุดิบ 500

6 จายคาซอมแซมเครื่องจักร จํานวน 400 บาท 
Dr. คาซอมแซม 400

Cr. เงินสด 400
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รายการบัญชีของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตรายการบัญชีของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต
6 จายคาไฟฟาจํานวน 800 บาท 

7 เบิกวัตถุดิบเขากระบวนการผลิต ประกอบดวยวัตถุดิบ - ก จํานวน 5,000 
บาท (นําไปใชโดยตรง 4,500 บาท) และวัตถุดิบ - ข  จํานวน 3,000 บาท 
(นําไปใชโดยตรงทั้งหมด)

Dr. คาสาธารณูปโภค 800
Cr. เงินสด 800

Dr. งานระหวางทํา 7,500
คาใชจายในการผลิต 500
Cr. วัตถุดิบ 8,000

15 บันทึกคาแรงประจําสัปดาหจํานวน 2,000 บาท โดยหักภาษ ีณ ทีจ่ายไว
คิดเปน 1.5% ของคาแรงงาน 

Dr. คาแรงงาน 2,000
Cr. คาแรงงานคางจาย 1,970

ภาษีเงินไดหัก ณ ทีจ่าย 30 10

รายการบัญชีของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตรายการบัญชีของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต
16 สงคืนวัตถุดิบ - ข ที่เหลือจากการผลิตเขาคลังสินคาจํานวน 260 บาท 

16 จายคาแรงใหพนักงาน 2 สัปดาห จาํนวน 4,000 บาท (สัปดาหละ 
2,000 บาท) โดยหักภาษ ีณ ที่จายไวคิดเปน 1.5% ของคาแรงงาน 

Dr. วัตถุดิบ 260
Cr. งานระหวางทํา 260

Dr. คาแรงงาน 2,000
คาแรงงานคางจาย 1,970
Cr. เงินสด 3,940

ภาษีเงินไดหัก ณ ทีจ่าย 30
20 โอนคาแรงงานเขาเปนตนทุนการผลิต (เปนแรงงานทางตรงทั้งหมด)

Dr. งานระหวางทํา 4,000
Cr. คาแรงงาน 4,000
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รายการบัญชีของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตรายการบัญชีของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต
20 โอนคาใชจาย ไดแก คาซอมแซมและคาไฟฟาเขาคาใชจายในการ
ผลิตทั้งหมด 

21 คาใชจายในการผลิตคิดเขางานทั้งหมด 80% ของคาใชจายในการผลิต 

Dr. คาใชจายในการผลิต 1,200
Cr. คาซอมแซม 400

คาสาธารณปูโภค 800

Dr. งานระหวางทํา 1,360
Cr. คาใชจายในการผลิตคิดเขางาน 1,360

27 งานระหวางทํา ทําเสรจ็และโอนเปนสินคาสําเร็จรูปจํานวน 90%
Dr. สินคาสําเร็จรูป 11,340

Cr. งานระหวางทํา 11,340
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รายการบัญชีของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตรายการบัญชีของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต
29 สินคาที่ผลิตไดทั้งหมดขายไดในราคา 140% ของตนทุน โดยขายเปน
เงินเชื่อ 

Dr. ลูกหนี้การคา 15,876
Cr. ขาย 15,876

Dr. ตนทุนสินคาที่ขาย 11,340
Cr. สินคาสําเร็จรปู 11,340

Dr. คาใชจายในการผลิตคิดเขางาน1,360
ตนทุนสินคาที่ขาย 340
Cr. คาใชจายในการผลิต 1,700

29 ปดบัญชีผลตางของคาใชจายในการผลิตกับจํานวนที่คิดเขางาน เขา
บัญชีตนทุนสนิคาที่ขายทั้งหมด 
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งบการเงนิของ
อุตสาหกรรมการผลติ

งบการเงนิของ
อุตสาหกรรมการผลติ
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งบการเงินของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตงบการเงินของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต
กิจการเปนธุรกิจซื้อขายสินคาโดยทั่วไปการคํานวณตนทุนขายเพื่อแสดงเปนคาใชจาย
ในงบกําไรขาดทุนก็สามารถกระทําไดโดยไมตองอาศัยหลักการบัญชีตนทุน แตในกรณี
ที่กจิการมีลักษณะเปนธุรกิจผลิตสินคา การคํานวณตนทุนขายจําเปนตองอาศัยหลักการ
บัญชีตนทุนในการคํานวณตนทุนการผลิตของสินคาที่ผลิตไดเพื่อขาย 

สินคาคงเหลือตนงวด           xxx
บวก  ซื้อสินคา(สุทธ)ิ xxx
สินคาที่มีไวขาย                 xxx
หัก  สินคาคงเหลือปลายงวด xxx
ตนทุนสินคาที่ขาย              xxx

สินคาคงเหลือตนงวด           xxx
บวก  ตนทุนการผลิต  xxx
สินคาที่มีไวขาย                 xxx
หัก  สินคาคงเหลือปลายงวด xxx
ตนทุนสินคาที่ขาย              xxx

ธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต
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งบการเงินของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตงบการเงินของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต

บวก ซื้อวัตถุดิบ
วัตถุดิบ (ตนงวด)

หัก วัตถุดิบ (ปลายงวด)
วัตถุดิบใชไป
คาแรงงานทางตรง
คาใชจายในการผลิต
บวก งานระหวางทําตนงวด
หัก งานระหวางทาํปลายงวด

XXX
XXX

XXX
XXX
XXX
XXX XXX

XXX
XXX XXX

วัตถุดิบที่มีไวเพื่อใช XXX

ตนทุนการผลิต XXX

สินคาคงเหลือตนงวด           xxx
บวก  ตนทุนการผลิต  xxx
สินคาที่มีไวขาย                 xxx
หัก  สินคาคงเหลือปลายงวด xxx
ตนทุนสินคาที่ขาย              xxx
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งบการเงินของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตงบการเงินของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต
EX.27 บริษัท พรนุรักษ จาํกัด เปนธุรกิจทาํการผลิตเฟอรนิเจอรจําหนายโดยมีขอมูลสําหรับป 
2552 คงเหลือดังตอไปนี้ 

เงินสด 700,000
ลูกหนี้การคา 350,000 
วัตถุดิบ (ตนงวด) 750,000 
งานระหวางทาํ (ตนงวด) 720,000 
สินคาคงเหลือ (ตนงวด) 1,200,000 
ที่ดิน 3,000,000 
อาคาร 2,000,000 
คาเสื่อมราคาสะสม-อาคาร 500,000 
อุปกรณสํานักงาน 700,000 
คาเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณสํานักงาน 250,000 
เครื่องจักร 6,550,000 
คาเสื่อมราคาสะสม-เครื่องจักร 2,000,000
อุปกรณโรงงาน 1,500,000 
คาเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณโรงงาน 750,000 
เจาหนี้การคา 1,300,000 
เจาหนี้เงินกู 8,000,000 
หุนสามญั 4,900,000 
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 450,000 
กําไรสะสม (ตนงวด) 1,200,000 

ขาย 9,500,000 
ซื้อวัตถุดิบ 3,200,000  
คาแรงงานทางตรง 1,250,000 
คาใชจายในการผลิต 1,750,000  
คาใชจายในการขาย 1,350,000 
คาใชจายในการบริหาร 600,000   
ดอกเบี้ยจาย 480,000 
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วัตถุดิบ
(ตนป)
วัตถุดิบ
(ตนป)

คาแรงงาน คาแรงงาน 

คาใชจายในการผลิต คาใชจายในการผลิต 

วัตถุดิบ
(ใชในการผลิต)

วัตถุดิบ
(ใชในการผลิต)

วัตถุดิบ
(ปลายป)
วัตถุดิบ
(ปลายป)

งานระหวางทาํ
(ตนป)

งานระหวางทาํ
(ตนป)

งานระหวางทาํงานระหวางทาํ

งานระหวางทาํ
(ปลายป)

งานระหวางทาํ
(ปลายป)

สินคาสาํเร็จรูป
(ตนป)

สินคาสาํเร็จรูป
(ตนป)

สินคาสาํเร็จรูปสินคาสาํเร็จรูป

สินคาสาํเร็จรูป 
(ปลายป)

สินคาสาํเร็จรูป 
(ปลายป)

ตนทุนสินคาทีข่ายตนทุนสินคาทีข่าย

ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต

งบการเงินของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตงบการเงินของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต
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บริษัทพรนุรักษ จํากัด
งบกําไรขาดทุน

สําหรับระยะเวลา 1 ป สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2552
ขาย 9,500,000

กําไรขั้นตน

คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร

คาใชจายในการดําเนินงานรวม
กําไรจากการดําเนินงาน

3,270,000

1,350,000
600,000

1,950,000
1,320,000

หัก ดอกเบี้ยจาย 480,000

กําไรสุทธิ 588,000

กําไรกอนภาษี 840,000
หัก ภาษีเงินไดนิติบุคคล (30%) 252,000

หัก คาใชจายในการดําเนินงานรวม

บวก ซื้อวัตถุดิบ
วตัถุดิบ (ตนงวด)

หัก วัตถุดิบ (ปลายงวด)
วตัถุดิบใชไป
คาแรงงานทางตรง
คาใชจายในการผลิต

บวก ตนทุนการผลิต

บวก งานระหวางทําตนงวด
หัก งานระหวางทําปลายงวด

หัก สินคาคงเหลือ (ปลายงวด)

3,200,000
750,000

420,000
3,530,000
1,250,000
1,750,000 6,530,000

720,000
800,000 6,450,000

1,420,000 6,230,000

หัก ตนทุนสินคาที่ขาย
สินคาคงเหลือ (ตนงวด) 1,200,000

วตัถุดิบที่มีไวเพื่อใช 3,950,000

สินคาที่มีไวเพื่อขาย 7,650,000

งบการเงินของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตงบการเงินของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต
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เงินสด
ลูกหนี้การคา
วตัถุดิบ

1,700,000
1,350,000

420,000
งานระหวางทํา 800,000
สินคาคงเหลือ 1,420,000

ที่ดิน 3,750,000 
อาคาร 2,000,000 
หัก คาเสื่อมราคาสะสม-อาคาร 500,000 
อุปกรณสํานักงาน 700,000 
หัก คาเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณสํานักงาน 250,000 
เครื่องจักร 6,550,000 
หัก คาเสื่อมราคาสะสม-เครื่องจักร 2,000,000
อุปกรณโรงงาน 1,500,000 
หัก คาเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณโรงงาน 750,000 

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน

ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 5,690,000

รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 11,000,000 
รวมสินทรัพย 16,690,000 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สิน

สวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้การคา 1,300,000 

เจาหนี้เงินกู 8,000,000 

หุนสามัญ 4,900,000 
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 450,000 
กําไรสะสม (ปลายงวด) 1,788,000 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,552,000 
หนี้สินระยะยาว

รวมหนี้สินระยะยาว 8,000,000 
รวมหนี้สิน 9,552,000 

รวมสวนของผูถือหุน 7,138,000 
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 16,690,000 

1,500,000 

450,000 

4,550,000 

750,000 

ภาษีเงินไดคางจาย 252,000 
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