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หัวข้อส ำคญั    

 ควำมหมำยของกจิกำรอุตสำหกรรม

 ต้นทุนกำรผลติ

 สินค้ำคงเหลือ

 ควำมแตกต่ำงระหว่ำงกจิกำร

 กำรจัดท ำงบกำรเงิน 
 กำรบันทึกบัญ ชีเกีย่วกบักำรผลติสินค้ำ



ควำมหมำยของกจิกำรอตุสำหกรรม

 กจิกำรอุตสำหกรรม :
หมำยถึง กิจกำรที่ซ้ือวัตถุดิบเพ่ือน ำมำผลิต

สินค้ำแทนกำรซ้ือสินค้ำมำจำกบุคคลอ่ืน ๆ
กิจกำรประเภทนี้จะมีกำรค ำนวณหำต้นทุนของ
กำรผลติแทนกำรซ้ือเข้ำมำ 



สินค้ำคงเหลือ

กจิกำรอุตสำหกรรม มสิีนค้ำคงเหลือ 4 ประเภท

1. วตัถุดบิ (Raw Materials)
2. งำนระหว่ำงท ำ หรือสินค้ำระหว่ำงผลติ (Work in Process)
3. สินค้ำส ำเร็จรูป (Finished Goods)
4. วสัดุโรงงำน (Factory Supplies) 



ต้นทุนกำรผลติ

ต้นทุนกำรผลติของสินค้ำประกอบด้วย
1. วตัถุดบิทำงตรง (Direct  Materials : DM )
2. ค่ำแรงทำงตรง (Direct Labor : DL) 
3. ค่ำใช้จ่ำยกำรผลติ (Overhead : OH) ประกอบด้วย
- วตัถุดบิทำงอ้อม                                              
- ค่ำแรงทำงอ้อม                                                
- วสัดุโรงงำน                                                    
- อ่ืน ๆ (ค่ำใช้จ่ำยเกีย่วกบัเคร่ืองจักร ,โรงงำน)



กำรค ำนวณ “วตัถุดบิทำงตรงใช้ไป”

 วตัถุดบิทำงตรงใช้ไป 

วตัถุดิบทำงตรงคงเหลือยกมำต้นงวด                 xx
บวก ซ้ือวตัถุดิบทำงตรงระหว่ำงงวด (สุทธิ)                         xx

วตัถุดิบทำงตรงทีมี่ไว้ใช้ทั้งส้ิน                                  xx
หัก วตัถุดิบทำงตรงคงเหลือปลำยงวด                               (xx)

วตัถุดิบทำงตรงใช้ไป                     xx



กำรค ำนวณต้นทุนกำรผลติ 

 ต้นทุนกำรผลติ (Manufacturing Cost)

ต้นทุนกำรผลติ   =   วตัถุดิบทำงตรงใช้ไป + ค่ำแรงงำน + ค่ำใช้จ่ำยกำรผลติ
(DM) (DL) (OH)



ต้นทุนสินค้ำส ำเร็จรูป

 ต้นทุนสินค้ำส ำเร็จรูป (Cost of Goods Manufactured)

ต้นทุนสินค้ำส ำเร็จรูป :-

= ต้นทุนกำรผลติ  +  สินค้ำระหว่ำงผลติต้นงวด – สินค้ำระหว่ำงผลติปลำยงวด



ต้นทุนขำย  

 ต้นทุนขำย (Cost of Goods Sold)

ต้นทุนขำย 

=  สินค้ำส ำเร็จรูปต้นงวด + ต้นทุนสินค้ำส ำเร็จรูป - สินค้ำส ำเร็จรูปปลำยงวด 



ก ำไรขั้นต้น

 ก ำไรขั้นต้น (Gross Profit)

ก ำไรขั้นต้น   =    ขำย - ต้นทุนขำย



กำรบันทึกบัญ ชีสินค้ำคงเหลือ

วธีิกำรทำงบัญ ชีที่นิยมกนัโดยทัว่ไปมี 2 วธีิคือ

1. กำรบันทึกแบบส้ินงวด (Periodic Inventory System) วิธีนีนิ้ยม
ใช้กับกิจกำรที่มีกำรซ้ือขำยสินค้ำจ ำนวนมำก และมีรำคำหรือมูลค่ำ
ไม่สูงนักเพรำะจะไม่มีกำรบันทึกบัญ ชีเม่ือมีกำรซ้ือขำยในระหว่ำงงวด
แต่จะให้ควำมส ำคญั กบักำรตรวจนับสินค้ำคงเหลือในวนัส้ินงวดเท่ำน้ัน

2. กำรบันทึกแบบต่อเน่ือง (Perpetual Inventory System) วิธีนีจ้ะมี
กำรบันทึกบัญ ชีทุกคร้ังที่มีกำรซ้ือ-ขำยสินค้ำ นิยมใช้กับกิจกำรที่มี
สินค้ำจ ำหน่ำยไม่มำก และสินค้ำทีต้่นทุนต่อหน่วยรำคำค่อนข้ำงสูง



กำรบันทึกบัญ ชีเกีย่วกบักำรผลติสินค้ำ

 กำรบันทกึบัญ ชีเกีย่วกบัวตัถุดบิ
รำยกำรค้ำ กำรบนัทกึบัญ ชี

1. เม่ือซ้ือวตัถุดบิ เดบติ ซ้ือวตัถุดบิ xx
เครดติ เงนิสด//เจ้ำหนี้ xx

2. เม่ือส่งคืนวตัถุดบิ เดบติ เงนิสด/เจ้ำหนี้ xx 
เครดติ ส่งคืนวตัถุดบิ xx

3. เม่ือเบกิวตัถุดบิทำงตรงไปใช้ในกำรผลติ ไม่มีกำรบันทกึบัญ ชี

4. เม่ือมีกำรซ้ือวสัดุโรงงำน เดบติ วสัดุโรงงำน xx
เครดติ เงนิสด/เจ้ำหนี ้             xx



กำรบันทึกบัญ ชีเกีย่วกบักำรผลติสินค้ำ

 กำรบันทกึบัญ ชีเกีย่วกบัวตัถุดบิ
รำยกำรค้ำ กำรบนัทกึบัญ ชี

5. เม่ือเบกิวสัดุโรงงำนไปในใช้
ในกำรผลติ

ไม่มีกำรบนัทกึบญั ชี

6. เม่ือมีกำรจ่ำยค่ำขนส่งวตัถุดบิทีซ้ื่อ เดบติ ค่ำขนส่งเข้ำ     xx
เครดติ เงนิสด                 xx

7. เม่ือมีกำรจ่ำยช ำระหนีแ้ละได้รับ
ส่วนลด

เดบติ เจ้ำหนี้ xx
เครดติ เงนิสด xx

ส่วนลดรับ                     xx



กำรบันทึกบัญ ชีเกีย่วกบักำรผลติสินค้ำ

 กำรบันทกึบัญ ชีเกีย่วกบัค่ำแรง
รำยกำรค้ำ กำรบนัทกึบัญ ชี

1. เม่ือมีกำรคดิค่ำแรงงำน เดบติ ค่ำแรงงำน xx
เครดติ ค่ำแรงงำนค้ำงจ่ำย xx

2. เม่ือจ ำแนกค่ำแรงงำน เดบติ ค่ำแรงงำนทำงตรง xx
ค่ำแรงงำนทำงอ้อม xx

เครดติค่ำแรงงำน xx

3. เม่ือจ่ำยค่ำแรงงำน เดบติ ค่ำแรงงำนค้ำงจ่ำย xx
เครดติ เงนิสด xx



กำรบันทึกบัญ ชีเกีย่วกบักำรผลติสินค้ำ

 กำรบันทกึบัญ ชีเกีย่วกบัค่ำใช้จ่ำยในกำรผลติ

รำยกำรค้ำ กำรบันทกึบัญ ชี

เม่ือมีค่ำใช้จ่ำยในกำรผลติ
ต่ำง ๆ เกดิขึน้

เดบติ ค่ำใช้จ่ำยในกำรผลติ....... xx
เครดติ เงนิสด ธนำคำร                xx



ควำมแตกต่ำงระหว่ำงกจิกำร

กจิกำรอุตสำหกรรม กจิกำรซ้ือ - ขำยสินค้ำ

1. ท ำกำรผลิตสินค้ำขึ้นเอง  โดยกำรซ้ือวัตถุดิบ
เข้ำมำเพ่ือผลติเป็นสินค้ำส ำเร็จรูป

1. ซ้ือสินค้ำส ำเร็จรูปจำกผู้ผลิตหรือพ่อค้ำส่ง
เพ่ือน ำมำจ ำหน่ำย

2. กำรลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนมมีำกกว่ำ
เน่ืองจำกต้องมีเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร อำคำร      
หรือโรงงำนส ำหรับกำรผลติสินค้ำ

2. กำรลงทุนในสินทรัพย์ถำวรมีน้อยเน่ืองจำก
ไม่ต้องผลิตสินค้ำขึ้นเอง ส่วนใหญ่ ใช้เงินลงทุน
ไปกบักำรซ้ือสินค้ำมำเพ่ือจ ำหน่ำย



ควำมแตกต่ำงระหว่ำงกจิกำร

กจิกำรอุตสำหกรรม กจิกำรซ้ือ - ขำยสินค้ำ

3. มบีัญ ชี ต้นทุนผลติ เพ่ือค ำนวณ ต้นทุน
ของสินค้ำที่ผลติในแต่ละงวดประกอบด้วย

3.1 วตัถุดบิทีใ่ช้ในกำรผลติ
3.2 ค่ำแรงงำนที่ผลติสินค้ำ
3.3 ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ทีใ่ช้ในกำรผลติ

3. มีบัญ ชี ต้นทุนขำย เน่ืองจำกมีกำรซ้ือสินค้ำ
ส ำเร็จรูปมำเพ่ือจ ำหน่ำย ประกอบด้วย

3.1 จ ำนวนเงนิที่จ่ำยไปในกำรซ้ือสินค้ำ
3.2 ค่ำขนส่งสินค้ำ



ควำมแตกต่ำงระหว่ำงกจิกำร

กจิกำรอุตสำหกรรม กจิกำรซ้ือ - ขำยสินค้ำ

4. สินค้ำคงเหลือมี 4 ประเภท คือ
4.1 สินค้ำส ำเร็จรูป
4.2 สินค้ำระหว่ำงผลติ
4.3 วตัถุดิบ
4.4 วสัดุโรงงำน

4. สินค้ำคงเหลือมีประเภทเดียว 
4.1 สินค้ำส ำเร็จรูป



บริษทั โรงงำนแสงเงนิ จ ำกดั มีข้อมูลเกีย่วกบักำรผลติทีเ่กดิขึน้ ดงันี้
วตัถุดบิทำงตรงทีใ่ช้ในกำรผลติ 83,000 บำท    
ค่ำแรงงำนทำงตรง 29,000 บำท   
ค่ำใช้จ่ำยในกำรผลติ                            7,500 บำท 
สินค้ำระหว่ำงผลติต้นงวด 13,200 บำท
สินค้ำระหว่ำงผลติปลำยงวด 20,200 บำท

* ค ำนวณหำต้นทุนสินค้ำส ำเร็จรูป

ตัวอย่ำง 



กำรค ำนวณ ต้นทุนสินค้ำส ำเร็จรูป
วตัถุดบิทำงตรงทีใ่ช้ในกำรผลติ 83,000 บำท    
ค่ำแรงงำนทำงตรง 29,000  บำท     +
ค่ำใช้จ่ำยในกำรผลติ                             7,500 บำท    
*ต้นทุนผลติ                               119,500 บำท     
บวก สินค้ำระหว่ำงผลติต้นงวด 13,200 บำท
รวมต้นทุนสินค้ำระหว่ำงผลติ 132,700 บำท

หัก สินค้ำระหว่ำงผลติปลำยงวด (20,200) บำท
* ต้นทุนสินค้ำส ำเร็จรูป                                 112,500 บำท

ตัวอย่ำง



กำรจัดท ำงบกำรเงิน

1. งบต้นทุนกำรผลติ   
(statement of cost of goods manufactured)

2. งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
(Statements of comprehensive income)

3. งบแสดงฐำนะกำรเงิน (Balance Sheet) 

“กรณีกจิกำรบันทึกสินค้ำแบบส้ินงวด”



วัตถุดิบทางตรง 
วัตถุดิบต้นงวด                     45,500
บวก ซื้อวัตถุดิบ          368,000                     +

ค่าขนส่งเข้า           11,000
หัก ส่งคืนและส่วนลด     (5,600) 373,400
วัตถุดิบทางตรงที่มีไว้เพือ่ใช้ในการผลิต   418,900
หัก วัตถุดิบปลายงวด                    (50,000) 368,900

ค่าแรงงานทางตรง  75,000   +
ค่าใช้จ่ายในการผลิต                                                              177,500
ต้นทุนการผลิต                                             621,400
บวก สินค้าระหว่างผลิตต้นงวด                                         28,000

รวมต้นทุนสินค้าระหว่างผลิต                                             649,400
หัก สินค้าระหว่างผลิตปลายงวด                                            (30,000)
ต้นทุนสินค้าส าเร็จรูป 619,400

บริษัท แสงทอง จ ากัด
งบต้นทุนการผลิต 

ส าหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560
หน่วย : บำท



ขาย 1,050,000
หัก รับคืน             35,000

ส่วนลดจ่าย                             9,800 44,800
ขายสุทธิ                                                            1,005,200
หัก ต้นทุนขาย :-
สินค้าส าเร็จรูปต้นงวด 56,000 -
บวก ต้นทุนสินค้าส าเร็จรูป        619,400
สินค้าส าเร็จรูปที่มีไว้เพื่อขายทั้งสิ้น 675,400
หัก สินค้าส าเร็จรูปปลายงวด (64,000) 611,400

ก าไรขั้นต้น 393,800

บริษัท ก จ ากัด
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560

หน่วย : บำท



ก าไรขั้นต้น 393,800
หัก ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร................ 138,600
ก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงนิได้                               255,200
หัก ดอกเบี้ยจ่าย             8,000
ก าไรก่อนหักภาษีเงินได้                                               247,200
หัก ภาษีเงินได้                                                           37,080
ก าไรสุทธ ิ                                                              210,120

บริษัท ก จ ากัด
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560

หน่วย : บำท



สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสด 250,000
ลูกหนี้ 100,000
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ     5,000 95,000
สินค้าคงเหลือ :-

สินค้าส าเร็จรูป    64,000
สินค้าระหว่างผลิต 30,000
วัตถุดิบ 50,000
วัสดุโรงงาน                            8,700 152,700

บริษัท แสงทอง จ ากัด
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย : บำท



สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เคร่ืองจักร     400,000
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม 80,000 320,000
เคร่ืองใช้ส านักงาน   300,000
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม 120,000 180,000
เคร่ืองมือ 39,000
รวมสินทรัพย์                                 1,036,700*

หนี้สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้                                 35,000
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น                   600,000
ก าไรสะสม                     401,700 1,001,700
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น          1,036,700*

หน่วย : บำท




