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หน่วยที่ 7  งบการเงนิของกิจการอุตสาหกรรม 

 

หน่วยที ่7 

งบการเงนิของกจิการอตุสาหกรรม 

 

   เนื้อหาสาระ 

1. ความหมายของงบการเงิน 

2. ส่วนประกอบของงบการเงิน 

3. งบก าไรขาดทุน 

4. งบแสดงฐานะการเงิน 

5. งบการเงินมาตรฐานที่กฎหมายก าหนด 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 

1. บอกความหมายของงบการเงินได ้

2. บอกส่วนประกอบของงบการเงินได ้

3. บอกความหมายงบก าไรขาดทุนได ้

4. บอกขอ้แตกต่างของงบก าไรขาดทุนของกิจการอุตสาหกรรมและกิจการซ้ือขายสินคา้ได ้

5. บอกความหมายของงบแสดงฐานะการเงินได ้

6. บอกขอ้แตกต่างของงบแสดงฐานะการเงินของกิจการอุตสาหกรรมและกิจการซ้ือขายสินคา้ได ้

7. จดัท างบการเงินของกิจการอุตสาหกรรมในรูปแบบกิจการเจา้ของคนเดียวได ้

8. อธิบายงบการเงินมาตรฐานที่กฎหมายก าหนดได ้

9. จดัท างบการเงินมาตรฐานที่กฎหมายก าหนดได ้

10. ปฏิบติังานที่ไดรั้บมอบหมายอยา่งมีความรับผดิชอบ มีระเบียบ ละเอียดรอบ มีความสนใจใฝ่รู้ และ

มีการแสดงสมัมาคาราวะต่อครู-อาจารย ์อยา่งสม ่าเสมอ 
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   สาระส าคญั 

  

                  กิจการอุตสาหกรรม มีการจดัท างบการเงินเบื้องตน้ เช่นเดียวกบักิจการทัว่ไป คือ งบแสดงฐานะ

การเงินและงบก าไรขาดทุน แตกต่างกนัในส่วนของงบก าไรขาดทุนในกิจการอุตสาหกรรมจะมีงบตน้ทุน

ผลิตเป็นงบประกอบผลิต เพือ่ค  านวณหาตน้ทุนผลิตและตน้ทุนสินคา้ส าเร็จรูป แลว้โอนไปยงังบก าไร

ขาดทุน และในงบแสดงฐานะการเงินจะแตกต่างกนัในส่วนของสินคา้คงเหลือ  
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หน่วยที่ 7  งบการเงนิของกิจการอุตสาหกรรม 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน 

หน่วยที ่7 เร่ือง งบการเงินของกจิการอตุสาหกรรม 

 

ค าช้ีแจง :  จงเลือกค าตอบที่ถูกตอ้งที่สุดเพยีงขอ้เดียว โดยท าเคร่ืองหมาย  ลงในกระดาษค าตอบ 

   1.  ขอ้ใดไม่ใช่งบการเงิน 

 ก.  งบตน้ทุนผลิต    ข. งบก าไรขาดทุน 

 ค. งบแสดงฐานะการเงิน    ง. หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

      2.    Profit and Loss Statement หมายถึง ขอ้ใด  

 ก.  งบตน้ทุนผลิต    ข. งบก าไรขาดทุน 

 ค. งบแสดงฐานะการเงิน    ง. หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

 3.   การค านวณตน้ทุนขายของกิจการอุตสาหกรรมคือขอ้ใด 

 ก. วตัถุดิบตน้งวด + ซ้ือวตัถุดิบสุทธิ – วตัถุดิบปลายงวด 

 ข. วตัถุดิบทางตรง + ค่าแรงงานทางตรง + ค่าใชจ่้ายในการผลิต 

 ค. ซ้ือวตัถุดิบ + ค่าขนส่งเขา้ – ส่งคืน – ส่วนลดรับ 

 ง. สินคา้ส าเร็จรูปตน้งวด + ตน้ทุนสินคา้ที่ผลิตเสร็จ – สินคา้ส าเร็จรูปปลายงวด 
 

4.  รายงานทางการเงินของกิจการที่แสดงใหท้ราบถึงฐานะการเงินของกิจการ ณ วนัใดวนัหน่ึง  คือขอ้ใด 

ก.  งบตน้ทุนผลิต    ข. งบก าไรขาดทุน 

 ค. งบแสดงฐานะการเงิน    ง. หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

5. บญัชีใดไม่ปรากฏในงบก าไรขาดทุนของกิจการอุตสาหกรรม 

 ก. ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ    ข. ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์ส านกังาน 

 ค. วสัดุส านกังานใชไ้ป                 ง. สินคา้ส าเร็จรูปตน้งวด 
 

 

 



214 เอกสารประกอบการเรียนการสอน วชิา บัญชีต้นทนุเบ้ืองต้น รหัส 2201-2004 
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6. สินคา้ส าเร็จรูปปลายงวดปรากฏในงบใดบา้ง 

 ก. งบตน้ทุนผลิตและงบก าไรขาดทุน  

ข. งบตน้ทุนการผลิตและงบแสดงฐานะการเงิน 

 ค. งบก าไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงิน 

 ง. งบตน้ทุนการผลิต งบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุน 
 

  7.   บญัชีการเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและงานระหวา่งท า  ปรากฏในงบใด 

ก.  งบตน้ทุนผลิต    ข. งบก าไรขาดทุน 

 ค. งบแสดงฐานะการเงิน    ง. หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

             จากขอ้มูลต่อไปน้ี จงตอบค าถามขอ้ 8 – 10 

 กิจการแห่งหน่ึงมียอดคงเหลือในบญัชีบางส่วน ดงัน้ี 

          หน่วย : บาท 

 วตัถุดิบตน้งวดมากกวา่วตัถุดิบปลายงวด       8,000 

 สินคา้ส าเร็จรูปตน้งวด       23,000 

 ซ้ือวตัถุดิบ        15,000 

 ค่าขนส่งเขา้           1,100 

 ส่งคืน            1,200 

 ค่าแรงงานทางตรง         14,000 

 ค่าใชจ่้ายการผลิต         10,800 

 งานระหวา่งท าปลายงวดนอ้ยกวา่งานระหวา่งท าตน้งวด         4,000 

 สินคา้ส าเร็จรูปปลายงวด         18,000 

 ขาย           86,000 

 ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร        11,000 

 ก าไรสะสม          32,000 

 

 



215 เอกสารประกอบการเรียนการสอน วชิา บัญชีต้นทนุเบ้ืองต้น รหัส 2201-2004 

 

หน่วยที่ 7  งบการเงนิของกิจการอุตสาหกรรม 

 

8. ตน้ทุนสินคา้ที่ผลิตเสร็จเท่ากบัเท่าใด 

 ก. 35,700 บาท    ข. 39,700  บาท 

 ค. 43,700  บาท    ง. 51,700  บาท 
 

9. ตน้ทุนขายเท่ากบัเท่าใด 

 ก. 40,700 บาท    ข. 44,700  บาท 

 ค. 48,700  บาท    ง. 56,700 บาท 
 

10. ก าไรสะสม ณ วนัส้ินงวดเท่ากบัเท่าใด 

 ก. 66,300 บาท    ข. 62,300  บาท 

 ค. 58,300 บาท    ง. 50,300  บาท 
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หน่วยที่ 7  งบการเงนิของกิจการอุตสาหกรรม 

 

  ในวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี กิจการอุตสาหกรรม จะมีการจดัท างบการเงิน เพือ่รายงานผล

การด าเนินในรอบบญัชี เช่นเดียวกบักิจการประเภทต่าง ๆ  

ความหมายของงบการเงิน 

  สมนึก  เอ้ือจิระพงษพ์นัธ ์(2555 : 419)  ไดใ้หค้วามหมายของงบการเงิน  หมายถึง  เอกสาร

ที่แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และการเปล่ียนแปลงทางการเงินของกิจการใน

ความหมายต่าง ๆ ที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจในดา้นต่าง ๆของกิจการ   

งบการเงินประกอบด้วย 

- งบแสดงฐานะการเงิน 

- งบก าไรขาดทุน 

- งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 

- งบกระแสเงินสด 

- หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

แต่ส าหรับในการศึกษางบการเงินของกิจการอุตสาหกรรมน้ี จะขอกล่าวเฉพาะงบก าไรขาดทนุ 
และงบแสดงฐานะการเงิน 
 

งบก าไรขาดทุน   (Income Statement or Profit and Loss Statement)  

 

หมายถึง   งบการเงิน หรือรายงานท่ีจดัท าข้ึนเพ่ือแสดงผลการด าเนินงานของกิจการวา่มีผลก าไรหรือ

ขาดทุนในช่วงระยะเวลาหน่ึงหรือรอบระยะเวลาบญัชี ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ รายได ้และค่าใชจ่้ายของ

กิจการ 

 

ข้อแตกต่างของงบก าไรขาดทุนส าหรับกิจการอุตสาหกรรมและกิจการซ้ือขายสินค้า 

 ขอ้แตกต่างของกิจการอุตสาหกรรมและกิจการซ้ือขายสินคา้ในการจดัท างบก าไรขาดทนุนั้น  

กิจการอุตสาหกรรมที่มีการผลิตสินคา้จะมีงบตน้ทุนการผลิตซ่ึงเป็นงบประกอบของงบก าไรขาดทุน แสดง

รายละเอียดตน้ทุนสินคา้ที่ผลิตเสร็จ ซ่ึงจะแตกต่างจากกิจการที่ซ้ือขายสินคา้ที่มีบญัชีซ้ือสุทธิ ท าใหแ้ตกต่าง

กนัในวธีิการค านวณหาตน้ทุนขาย  สามารถแสดงตวัอยา่งเปรียบเทียบ ดงัตารางที่ 7.1  
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หน่วยที่ 7  งบการเงนิของกิจการอุตสาหกรรม 

 

ตารางที่ 7.1  แสดงการเปรียบเทียบ งบก าไรขาดทุนของกิจการอุตสาหกรรม และกิจการที่ซ้ือขายสินคา้ 

กิจการอุตสาหกรรม 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับงวด ส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม  2560 
                (หน่วย : บาท) 

กิจการซ้ือขายสินคา้ 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับงวด ส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม  2560 
                (หน่วย : บาท) 

ขาย  xx ขาย  xx 
หัก   ตน้ทุนขาย :    หัก   ตน้ทุนขาย :    
สินคา้ส าเร็จรูปตน้งวด xx  สินคา้คงเหลือตน้งวด xx  
บวก  ตน้ทุนสินคา้ที่ผลิตเสร็จ (งบตน้ทุนผลิต) xx  บวก  ซ้ือสุทธิ xx  
ตน้ทุนสินคา้ที่มีเพือ่ขาย xx  ตน้ทุนสินคา้ที่มีเพือ่ขาย xx  
หกั สินคา้ส าเร็จรูปปลายงวด xx xx หกั  สินคา้คงเหลือปลายงวด xx xx 
ก าไรขั้นตน้  xx ก าไรขั้นตน้  xx 
หัก  ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร  xx หัก  ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร   xx 
ก าไรสุทธิ  xx ก าไรสุทธิ  xx 

 

งบแสดงฐานะการเงนิ   (Statement of Financial Position) 

หมายถึง  งบการเงินหรือรายงานทางการเงินของกิจการที่แสดงใหท้ราบถึงฐานะการเงินของกิจการ  

ณ วนัใดวนัหน่ึง ประกอบดว้ย สินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของ 

 

ข้อแตกต่างของงบก าไรขาดทุนส าหรับกิจการอุตสาหกรรมและกิจการซ้ือขายสินค้า 

 ส าหรับงบแสดงฐานะการเงินของกิจการอุตสาหกรรมจะแตกต่างกบักิจการซ้ือขายสินคา้ในส่วนที่

เป็นสินคา้คงเหลือ ที่มี 4 ประเภท คือ  

1. วตัถุดิบทางตรง (Direct Material Inventory) 

2. วตัถุดิบทางออ้ม หรือวสัดุโรงงาน (Indirect Material Inventory or Factory Supplies Inventory) 

3. สินคา้ระหวา่งผลิต หรือ งานระหวา่งท า (Goods in Process Inventory or Work in Process 

Inventory) 

4. สินคา้ส าเร็จรูป (Finish Goods Inventory) 
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ซ่ึงจะแตกต่างจากกิจการที่ซ้ือขายสินคา้ที่มีสินคา้คงเหลือประเภทเดียว คือ สินคา้ที่เหลือจากการ 

จ าหน่าย   สามารถแสดงตวัอยา่งเปรียบเทียบงบแสดงฐานะการเงินของกิจการอุตสาหกรรม และกิจการที่ซ้ือ

ขายสินคา้ ในส่วนของการแสดงสินคา้คงเหลือ ที่แสดง ในสินทรัพยห์มุนเวียน  ดงัตารางที่ 6.2 

 

ตารางที่ 7.2  แสดงการเปรียบเทียบ งบแสดงฐานะการเงินของกิจการอุตสาหกรรม และกิจการที่ซ้ือขาย

สินคา้  ในส่วนสินคา้คงเหลือ ในสินทรัพยห์มุนเวยีน 

กิจการอุตสาหกรรม 
งบแสดงฐานะการเงิน (บางส่วน) 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม  2560 
                (หน่วย : บาท) 

กิจการซ้ือขายสินคา้ 
งบแสดงฐานะการเงิน (บางส่วน) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม  2560 
                (หน่วย : บาท) 

สินทรัพย์   สินทรัพย์   
สินทรัพย์หมุนเวียน :   สินทรัพย์หมุนเวียน :   
เงินสดและเงินฝากธนาคาร  xx เงินสดและเงินฝากธนาคาร  xx 
ลูกหน้ีและตัว๋เงินรับ  xx ลูกหน้ีและตัว๋เงินรับ  xx 
สินคา้คงเหลือ :   สินคา้คงเหลือ  xx 
         วตัถุดิบทางตรง xx  รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน  xx 
         วสัดุโรงงาน xx     
         สินคา้ระหวา่งผลิต xx     
         สินคา้ส าเร็จรูป xx xx    
รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน  xx    

 

การจัดท างบการเงินของกิจการอุตสาหกรรมส าหรับกิจการเจ้าของคนเดียว 

    

การจดัท างบการเงินของกิจการอุตสาหกรรม มีลกัษณะการจดัท าคลา้ยกนักบักิจการซ้ือขายสินคา้ 

ส าหรับกิจการเจา้ของคนเดียว ในการจดัท างบก าไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงิน สามารถท าแบบง่าย ๆ 

แต่ตอ้งครบองคป์ระกอบของงบการเงิน ตามที่ระบุไวใ้นแม่บทการบญัชี เร่ือง องคป์ระกอบของงบการเงิน 

คือ การวดัผลการด าเนินงานในงบก าไรขาดทนุ ตอ้งมีรายได ้ และค่าใชจ่้าย การวดัฐานะการเงินในงบแสดง

ฐานะการเงิน ไดแ้ก่ สินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของ 
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หน่วยที่ 7  งบการเงนิของกิจการอุตสาหกรรม 

 

ตัวอย่าง 7-1                                                 โรงงานตดัเยบ็เส้ือผา้ 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับงวด 1 ปี  ส้ินสุด วนัที่  31  ธนัวาคม  2560 

รายไดจ้ากการขาย : 

 ขายสินคา้      54,000 

 หัก  รับคืนสินคา้และส่วนลดจ่าย     2,000 

 ขายสุทธิ         52,000 

ตน้ทุนขาย :  

 สินคา้ส าเร็จรูปตน้งวด     11,000 

 บวก  ตน้ทุนสินคา้ที่ผลิตเสร็จ (งบตน้ทุนผลิต)  23,000 

         34,000 

 หัก  สินคา้ส าเร็จรูปปลายงวด    10,200   23,800 

ก าไรขั้นตน้          28,200 

บวก  รายไดอ่ื้น           9,000 

ก าไรก่อนค่าใชจ่้าย         37,200 

ค่าใชจ่้ายในการขาย :  

 เงินเดือนพนกังานขาย     8,000 

 ค่าขนส่งออก      2,000 

 ค่าโฆษณา      2,200 

 ค่าสาธารณูปโภค     4,400  16,600   

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร : 

 วสัดุส านกังานใชไ้ป     1,900 

 ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์ส านกังาน    4,300 

 ดอกเบี้ยจ่าย      2,800 

 หน้ีสงสยัจะสูญ      3,100  12,100 

รวมค่าใชจ่้าย          28,700 

ก าไรสุทธิ           8,500 
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หน่วยที่ 7  งบการเงนิของกิจการอุตสาหกรรม 

 

โรงงานตดัเยบ็เส้ือผา้ 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัที่  31  ธนัวาคม  2560 

          หน่วย : บาท 

      สินทรัพย์ 

สินทรัพยห์มุนเวียน : 

 เงินสด        50,000   

 ธนาคาร        35,000 

 ลูกหน้ีการคา้    12,000 

 หัก  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ    4,000    8,000 

 สินคา้คงเหลือ : 

  สินคา้ส าเร็จรูป   10,200 

  งานระหวา่งท า     4,200 

  วตัถุดิบทางตรง     6,000 

  วสัดุโรงงาน     2,000   22,400 

 วสัดุส านกังาน        5,100 

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน         120,500 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน : 

เคร่ืองจกัร    65,000 

ค่าเส่ือมราคาสะสม – เคร่ืองจกัร  13,000   52,000 

อาคาร               210,000 

ค่าเส่ือมราคาสะสม – อาคาร  65,000             145,000 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน        197,000 

รวมสินทรัพย ์          317,500 
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หน่วยที่ 7  งบการเงนิของกิจการอุตสาหกรรม 

 

 

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 

หน้ีสินหมุนเวยีน :  

 เจา้หน้ีการคา้    12,000 

 ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา หกั ณ ที่จ่าย  5,000 

 ค่าแรงงานคา้งจ่าย    9,000 

รวมหน้ีสินหมุนเวยีน       26,000 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน : 

 เงินกู ้     50,000 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน       50,000 

รวมหน้ีสิน          76,000 

ส่วนของเจา้ของ : 

 ทุน-เจา้ของ             239,000 

บวก ก าไรสุทธิ (งบก าไรขาดทุน)   8,500 

               247,500 

หกั  ถอนใชส่้วนตวั    6,000 

รวมส่วนของเจา้ของ         241,500  

รวม หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ        317,500 
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หน่วยที่ 7  งบการเงนิของกิจการอุตสาหกรรม 

 

งบการเงินมาตรฐานที่กฎหมายก าหนด 

 ส าหรับกิจการอุตสาหกรรม ที่เป็นหา้งหุน้ส่วนจดทะเบียน หรือบริษทัจ ากดั การจดัท างบการเงิน 

เพือ่รายงานผลการด าเนินงานในรอบบญัชีตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน และถูกตอ้งตามกฎหมายก าหนด  โดย

การแสดงรายการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 1 การน าเสนองบการเงินและมาตรฐาน

รายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ ซ่ึงประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชีและประกาศ

กรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง ก าหนดรายการยอ่ที่ตอ้งมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 ก าหนดใหง้บการเงินของผู ้

มีหนา้ที่จดัท  าบญัชี ตอ้งมีรายการยอ่ ดงัน้ี 

1. หา้งหุน้ส่วนจดทะเบียน ตอ้งมีรายการยอ่ตามที่ก  าหนดในแบบ 1 

2. บริษทัจ ากดั ตอ้งมีรายการยอ่ตามที่ก  าหนดในแบบ 2 

3. บริษทัมหาชน จ ากดั ตอ้งมีรายการยอ่ตามที่ก  าหนดในแบบ 3 

4. นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกกหมายต่างประเทศ ตอ้งมีรายการยอ่ตามที่ก  าหนดในแบบ 4 

5. กิจการร่วมคา้ตามประมวลรัษฎากร ตอ้งมีรายการยอ่ตามที่ก  าหนดในแบบ 5 

ส าหรับในการศึกษางบการเงินของกิจการผลิตสินคา้ที่เป็นหา้งหุน้ส่วนจดทะเบียน หรือบริษทัจ ากดั 
จะขอกล่าวเฉพาะงบก าไรขาดทุนและ งบแสดงฐานะการเงิน 
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หน่วยที่ 7  งบการเงนิของกิจการอุตสาหกรรม 

 

งบการเงินของห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

1. งบแสดงฐานะการเงิน 

 

หน่วย : บาท 

       หมายเหตุ 255X1  25X0 

สินทรัพย์ 

1. สินทรัพยห์มุนเวียน 

1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

1.2 เงินลงทุนชัว่คราว 

1.3 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 

1.4 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 

1.5 สินคา้คงเหลือ 

1.6 สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 

รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 

2. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 

2.1 เงินลงทุนเผือ่ขาย 

2.2 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

2.3 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

2.4 เงินลงทุนในการร่วมคา้ 

2.5 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

2.6 เงินใหกู้ย้มืระยะยาว 

2.7 อสงัหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน 

2.8 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนที่ถือไวเ้พือ่ขาย 

2.9 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
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หน่วยที่ 7  งบการเงนิของกิจการอุตสาหกรรม 

 

หน่วย  :   บาท 

       หมายเหตุ   25X1                25X0 

2.10 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน      

2.11 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

2.12 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 

รวมสินทรัพย์ 

หนี้สินและส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน 

3. หนี้สินหมุนเวียน 

3.1 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 

3.2 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 

3.3 ส่วนของหน้ีสินระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

3.4 เงินกูย้มืระยะสั้น 

3.5 ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 

3.6 ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 

3.7 หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 

4. หนี้สินไม่หมุนเวยีน 

4.1 เงินกูย้มืระยะยาว 

4.2 หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

4.3 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

4.4 ประมาณการหน้ีสินระยะยาว 

4.5 หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 

รวมหนี้สิน 
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หน่วยที่ 7  งบการเงนิของกิจการอุตสาหกรรม 

 

 

หน่วย  :   บาท 

      หมายเหตุ    25X1                25X0 

 

5. ส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน 

5.1 ทุนของผูเ้ป็นหุน้ส่วนแต่ละคน 

5.2 ก าไร (ขาดทุน) สะสมที่ยงัไม่ไดแ้บ่ง 

5.3 องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูเ้ป็นหุน้ส่วน 

รวมส่วนของผูเ้ป็นหุน้ส่วน 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน 
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หน่วยที่ 7  งบการเงนิของกิจการอุตสาหกรรม 

 

2.   งบก าไรขาดทุน 

2.1 งบก าไรขาดทุนจ าแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะ  

             หน่วย  :   บาท 

        หมายเหตุ     25X1                25X0 

1. รายไดจ้ากการขาย      

2. รายไดอ่ื้น       

  รวมรายได้         

 3.   การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและงานระหวา่งท า  

 4.  งานที่ท  าโดยกิจการและบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน   

 5.  วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป     

 6.  ค่าใชจ่้ายพนกังาน      

 7.  ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย     

 8.  ค่าใชจ่้ายอ่ืน       

  รวมค่าใช้จ่าย          

 9.   ก าไร (ขาดทุน) ก่อนตน้ทุนทางการเงินและคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้     

 10. ตน้ทุนทางการเงิน         

 11. ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      

 12. ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         

 13. ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ         
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หน่วยที่ 7  งบการเงนิของกิจการอุตสาหกรรม 

 

2.2 งบก าไรขาดทุนจ าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที ่แบบขั้นเดียว  

 

หน่วย  :   บาท 

                หมายเหตุ     25X1                25X0 

1. รายได ้

1.1  รายไดจ้ากการขาย/รายไดจ้ากการใหบ้ริการ   

 1.2  รายไดอ่ื้น       

 รวมรายได ้          

2. ค่าใชจ่้าย 

2.1  ตน้ทุนขาย/ตน้ทุนการใหบ้ริการ     

 2.2  ค่าใชจ่้ายในการขาย      

 2.3  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร      

 2.4  ค่าใชจ่้ายอ่ืน       

 รวมค่าใชจ่้าย          

3. ก าไร (ขาดทุน) ก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้     

4. ตน้ทุนทางการเงิน         

5. ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       

6. ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         

7. ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ         
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หน่วยที่ 7  งบการเงนิของกิจการอุตสาหกรรม 

 

2.3  งบก าไรขาดทุน จ าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ แบบหลายข้ัน 

 1.  รายไดจ้ากการขาย/รายไดจ้ากการใหบ้ริการ      

 2.  ตน้ทุนขาย/ตน้ทุนการใหบ้ริการ       

 3.  ก าไร (ขาดทุน) ขั้นตน้         

 4.  รายไดอ่ื้น           

5.ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้าย         

6.  ค่าใชจ่้ายในการขาย       

 7.  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร       

 8.  ค่าใชจ่้ายอ่ืน        

 9.  รวมค่าใชจ่้าย           

             10.  ก าไร (ขาดทุน) ก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้     

 11. ตน้ทุนทางการเงิน          

12. ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      

 13.  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         

 14.  ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ         
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หน่วยที่ 7  งบการเงนิของกิจการอุตสาหกรรม 

 

งบการเงินของบริษัท จ ากัด 

1. งบแสดงฐานะการเงนิ 

หน่วย :  บาท 

       หมายเหตุ 25X1  25X0 

สินทรัพย์ 

1. สินทรัพยห์มุนเวียน 

1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

1.2 เงินลงทุนชัว่คราว 

1.3 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 

1.4 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 

1.5 สินคา้คงเหลือ 

1.6 สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 

รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 

2. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 

2.1 เงินลงทุนเผือ่ขาย 

2.2 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

2.3 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

2.4 เงินลงทุนในการร่วมคา้ 

2.5 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

2.6 เงินใหกู้ย้มืระยะยาว 

2.7 อสงัหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน 

2.8 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนที่ถือไวเ้พือ่ขาย 

2.9 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

2.10 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน      
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หน่วยที่ 7  งบการเงนิของกิจการอุตสาหกรรม 

 

หน่วย  :   บาท 

       หมายเหตุ   25X1                25X0 

2.11 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

2.12 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 

รวมสินทรัพย์ 

หนี้สินและส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน 

3. หนี้สินหมุนเวียน 

3.1 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 

3.2 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 

3.3 ส่วนของหน้ีสินระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

3.4 เงินกูย้มืระยะสั้น 

3.5 ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 

3.6 ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 

3.7 หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 

4. หนี้สินไม่หมุนเวยีน 

4.1 เงินกูย้มืระยะยาว 

4.2 หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

4.3 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

4.4 ประมาณการหน้ีสินระยะยาว 

4.5 หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 

รวมหนี้สิน 
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หน่วยที่ 7  งบการเงนิของกิจการอุตสาหกรรม 

 

 

หน่วย  :   บาท 

      หมายเหตุ    25X1                25X0 

5. ส่วนของผู้ถือหุ้น 

5.1 ทุนเรือนหุน้ 

 5.1.1  ทุนจดทะเบียน 

  5.1.1.1  หุน้บุริมสิทธ์ิ 

  5.1.1. 2  หุน้สามญั 

5.1.2  ทุนที่ช าระแลว้ 

 5.1.2.1  หุน้บุริมสิทธ์ิ 

 5.1.2.2  หุน้สามญั 

5.2 ส่วนเกินมูลค่าหุน้  

 5.2.1  ส่วนเกินมูลค่าหุน้บุริมสิทธิ 

 5.2.2  ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 

5.3  ก าไร (ขาดทุน)  สุสม 

 5.3.1  จดัสรรแลว้ 

  5.3.1.1  ทุนส ารองตามกฎหมาย 

  5.3.1.2  อ่ืน ๆ 

 5.3.2  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 

5.4  องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 
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หน่วยที่ 7  งบการเงนิของกิจการอุตสาหกรรม 

 

2.   งบก าไรขาดทุน 

2.1  งบก าไรขาดทุนจ าแนกค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ  

             หน่วย  :   บาท 

        หมายเหตุ     25X1                25X0 

1. รายไดจ้ากการขาย      

2. รายไดอ่ื้น       

  รวมรายได้         

 3.   การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและงานระหวา่งท า  

 4.  งานที่ท  าโดยกิจการและบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน   

 5.  วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป     

 6.  ค่าใชจ่้ายพนกังาน      

 7.  ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย     

 8.  ค่าใชจ่้ายอ่ืน       

  รวมค่าใช้จ่าย          

 9.   ก าไร (ขาดทุน) ก่อนตน้ทุนทางการเงินและคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้     

 10. ตน้ทุนทางการเงิน         

 11. ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      

 12. ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         

 13. ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ         

 

 

 

 

 

 

 



233 เอกสารประกอบการเรียนการสอน วชิา บัญชีต้นทนุเบ้ืองต้น รหัส 2201-2004 

 

หน่วยที่ 7  งบการเงนิของกิจการอุตสาหกรรม 

 

2.2 งบก าไรขาดทุนจ าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที ่แบบขั้นเดียว  

 

หน่วย  :   บาท 

                หมายเหตุ     25X1                25X0 

1. รายได ้

1.1  รายไดจ้ากการขาย/รายไดจ้ากการใหบ้ริการ   

 1.2  รายไดอ่ื้น       

 รวมรายได ้          

2. ค่าใชจ่้าย 

2.1  ตน้ทุนขาย/ตน้ทุนการใหบ้ริการ     

 2.2  ค่าใชจ่้ายในการขาย      

 2.3  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร      

 2.4  ค่าใชจ่้ายอ่ืน       

 รวมค่าใชจ่้าย          

3. ก าไร (ขาดทุน) ก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้     

4. ตน้ทุนทางการเงิน         

5. ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       

6. ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         

7. ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ         
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หน่วยที่ 7  งบการเงนิของกิจการอุตสาหกรรม 

 

2.3  งบก าไรขาดทุน จ าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ แบบหลายข้ัน 

 1.  รายไดจ้ากการขาย/รายไดจ้ากการใหบ้ริการ      

 2.  ตน้ทุนขาย/ตน้ทุนการใหบ้ริการ       

 3.  ก าไร (ขาดทุน) ขั้นตน้         

 4.  รายไดอ่ื้น           

5.ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้าย         

6.  ค่าใชจ่้ายในการขาย       

 7.  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร       

 8.  ค่าใชจ่้ายอ่ืน        

 9.  รวมค่าใชจ่้าย           

             10.  ก าไร (ขาดทุน) ก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้     

 11. ตน้ทุนทางการเงิน          

12. ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      

 13.  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         

 14.  ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ         
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หน่วยที่ 7  งบการเงนิของกิจการอุตสาหกรรม 

 

  
ตวัอยา่ง 7-2      งบทดลองก่อนปรับปรุงของบริษทัผา้ไหม จ ากดั 
 

บริษทั ผา้ไหม จ ากดั 

งบทดลอง 

วนัที่ 31 ธนัวาคม 25x9 

ช่ือบญัชี 
เลขที่ 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
บาท สต บาท สต 

เงินสด 101 150,000 -   
ลูกหน้ี 102 60,000 -   
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 103   2,200 - 
สินคา้ส าเร็จรูป 104 60,000 -   
งานระหวา่งท า 105 40,000 -   
วตัถุดิบ 106 32,000 -   
วสัดุโรงงาน 107 13,500 -   
วสัดุส านกังาน 108 22,500 -   
ค่าเบี้ยประกนัจ่ายล่วงหนา้ 109 12,000 -   
ที่ดิน 110 600,000 -   
อาคาร 111 540,000 -   
ค่าเส่ือมราคาสะสมอาคาร 112   54,000 - 
เคร่ืองจกัร 113 255,000 -   
ค่าเส่ือมราคาสะสมเคร่ืองจกัร 114   29,500 - 
เจา้หน้ี 201   89,500 - 
ตัว๋เงินจ่าย 202   61,500 - 
เงินกู ้ 205   200,000 - 
ทุนเรือนหุน้ 301   827,500 - 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 302   22,500 - 
ส ารองตามกฎหมาย 303   149,500 - 
ก าไรสะสม 304   95,050 - 
ขาย 401   700,000 - 
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หน่วยที่ 7  งบการเงนิของกิจการอุตสาหกรรม 

 

 

งบทดลอง (ต่อ) 

ช่ือบญัชี 
เลขที่ 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
บาท สต บาท สต 

รับคืน 402 2,000    
ส่วนลดจ่าย 403 3,000    
รายไดเ้บด็เตล็ด 404   40,000 - 
ซ้ือวตัถุดิบ 501 277,000 -   
ค่าขนส่งเขา้ 502 5,700 -   
ส่งคืนวตัถุดิบ 503   17,000 - 
ส่วนลดรับ 504   3,750 - 
ค่าแรงงานทางตรง 505 120,000 -   
ค่าแรงงานทางออ้ม 506 19,500 -   
เงินเดือนผูค้วบคุมงาน 507 12,600 -   
ค่าสาธารณูปโภค 508 18,000 -   
ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ดโรงงาน 509 5,100 -   
เงินเดือนพนกังานขาย 510 12,750 -   
ค่าขนส่งออก 511 8,400 -   
ค่าโฆษณา 512 6,900 -   
ค่าส่งเสริมการขาย 513 1,800 -   
เงินเดือนส านกังาน 514 12,900 -   
ดอกเบี้ยจ่าย  515 1,350 -   
  2,292,000 - 2,292,000 - 
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หน่วยที่ 7  งบการเงนิของกิจการอุตสาหกรรม 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม 

1. สินคา้คงเหลือ 31 ธนัวาคม 25X9 มีดงัน้ี สินคา้ส าเร็จรูป  20,000 บาท  งานระหวา่งท า 15,000 บาท 

วตัถุดิบ  12,000 บาท วสัดุโรงงาน  8,000 บาท 

2. วสัดุส านกังาน คงเหลือตอนส้ินงวด  5,400 บาท 

3. ค่าเบี้ยประกนัภยัจ่ายล่วงหนา้  ส าหรับระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 25X9 
4. คิดค่าเส่ือมราคาเคร่ืองจกัร 10%  
5. คิดค่าเส่ือมราคาอาคาร 5% แบ่งเป็นแผนกผลิต 70%  ส านกังาน 30% 
6. เงินกูธ้นาคาร จ่ายดอกเบี้ยทุกวนัที่  1 พฤศจิกายน  อตัราดอกเบี้ย 5 % ต่อปี  
7. กิจการประมาณหน้ีสงสยัจะสูญจากยอดลูกหน้ีคงเหลือในวนัส้ินงวดบญัชี 5 % 

 
 

ให้ท า 1. รายการปรับปรุงในสมุดรายวนัทัว่ไป 

 2.  งบตน้ทุนผลิต ส าหรับระยะเวลา 1 ปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 25X9 

 3. งบก าไรขาดทุนจ าแนกค่าใชจ่้ายตามหนา้ที่ แบบขั้นเดียว ส าหรับรอบระยะเวลา 1 ปีส้ินสุด  

31 ธนัวาคม  25X9 

 4. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม  25X9 

 5. หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

 

 

 

สมุดรายวนัทัว่ไป 

พ.ศ.25x6 
รายการ 

เลขที่ 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
เดือน วนัที่ บาท สต บาท สต 
ธ.ค. 31 วสัดุโรงงานใชไ้ป 516 5,500 -   
(1)            วสัดุโรงงาน 107   5,500 - 

  ปรับปรุงวสัดุโรงงานใชไ้ป      
(2)  วสัดุส านกังานใชไ้ป 517 17,100 -   

           วสัดุส านกังาน 108   17,100 - 
  ปรับปรุงวสัดุส านกังานใชไ้ป      
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หน่วยที่ 7  งบการเงนิของกิจการอุตสาหกรรม 

 

 

สมุดรายวนัทัว่ไป 

พ.ศ.25x6 
รายการ 

เลขที่ 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
เดือน วนัที่ บาท สต บาท สต 
(3)  ค่าเบี้ยประกนั 518 3,000 -   

           ค่าเบี้ยประกนัจ่ายล่วงหนา้ 109   3,000 - 
  ปรับปรุงค่าเบี้ยประกนั      

(4)  ค่าเส่ือมราคา-เคร่ืองจกัร 519 25,500 -   
           ค่าเส่ือมราคาสะสม-เคร่ืองจกัร 114   25,500 - 
  ปรับปรุงค่าเส่ือมราคาเคร่ืองจกัร      

(5)  ค่าเส่ือมราคา-อาคารโรงงาน 520 18,900 -   
  ค่าเส่ือมราคา-อาคารส านกังาน 521 8,100 -   
             ค่าเส่ือมราคาสะสม-อาคาร 112   27,000 - 
  ปรับปรุงค่าเส่ือมราคาอาคารโรงงาน      

(6)  ดอกเบี้ยจ่าย 515 1,666 67   
           ดอกเบี้ยคา้งจ่าย 203   1,666 67 
  ปรับปรุงดอกเบี้ยคา้งจ่าย 2 เดือน      

(7)  หน้ีสงสยัจะสูญ 522 800    
           ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 103   800  
  ปรับปรุงค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ       
  (60,000×5%) – 2,200      

(8)  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 523 26,455 -   
             ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 204   26,455 - 
  บนัทึกภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล      
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หน่วยที่ 7  งบการเงนิของกิจการอุตสาหกรรม 

 

บริษทั  ผา้ไหม  จ  ากดั 

งบตน้ทุนผลิต 
ส าหรับปี  ส้ินสุด  31  ธนัวาคม  25X9 

 
วตัถุทางตรงที่ใชใ้นการผลิต 
 วตัถุดิบตน้งวด         32,000 
 ซ้ือ      277,000 
 ค่าขนส่งเขา้         5,700 
       282,700 
หัก   ส่งคืน       17,000   
 ส่วนลดรับ      3,750               20,750 
 ซ้ือสุทธิ        261,950 
 วตัถุดิบที่มีไวใ้ช ้        293,950 
หัก วตัถุดิบปลายงวด        12,000 
วตัถุดิบทางตรงที่ใชใ้นการผลิต        281,950 
ค่าแรงงานทางตรง         120,000 
ค่าใชจ่้ายในการผลิต : 
   วสัดุโรงงานใชไ้ป        5,500 
  ค่าแรงงานทางออ้ม      19,500 
  เงินเดือนผูค้วบคุมงาน      12,600 
  ค่าสาธารณูปโภค      18,000 
   ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ดโรงงาน       5,100 
  ค่าเบี้ยประกนัโรงงาน        3,000 
  ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองจกัร      25,500 
  ค่าเส่ือมราคาอาคารโรงงาน     18,900  108,100 
ตน้ทุนการผลิต                       510,050 
บวก งานระหวา่งท าตน้งวด          40,000 
             550,050 
หัก งานระหวา่งท าปลายงวด             15,000 
ตน้ทุนสินคา้ที่ผลิตเสร็จ                       535,050 



240 เอกสารประกอบการเรียนการสอน วชิา บัญชีต้นทนุเบ้ืองต้น รหัส 2201-2004 

 

หน่วยที่ 7  งบการเงนิของกิจการอุตสาหกรรม 

 

บริษทั  ผา้ไหม  จ  ากดั 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับระยะเวลา 1 ปี  ส้ินสุด  31  ธนัวาคม  25X9 
       หน่วย : บาท 

หมายเหตุ 
รายได ้:  

 ขายสุทธิ                    (1)    695,000 

 รายไดอ่ื้น ๆ          40,000 

  รวมรายได ้        735,000 

ค่าใชจ่้าย :  

 ตน้ทุนขาย                              (2)    575,050 

 ค่าใชจ่้ายในการขาย              (3)      29,850 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร              (4)         38,900 

 ดอกเบี้ยจ่าย           3,016.67 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล         26,455 

  รวมค่าใชจ่้าย        673,271.67 

ก าไรสุทธิ             61,728.33 
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บริษทั ผา้ไหม จ ากดั 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัที่  31  ธนัวาคม  25X9 

สินทรัพย์ 

          หน่วย : บาท 

 หมายเหตุ 

สินทรัพยห์มุนเวียน :           

      เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด     150,000 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน   (5)     57,000  

สินคา้คงเหลือ     (6)     55,000 

วสัดุส านกังาน            5,400 

ค่าเบี้ยประกนัจ่ายล่วงหนา้          9,000 

สินทรัพยห์มุนเวียน                           276,400 

 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน          

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ   (7)            1,259,000 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน        1,259,000 

    รวมสินทรัพย ์          1,535,400 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

หน้ีสินหมุนเวยีน  

         เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน   (8)    179,121.67 

รวมหน้ีสินคา้หมุนเวยีน       179,121.67 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน  

เงินกู ้        200,000 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน        200,000 

รวมหน้ีสิน        379,121.67 
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ส่วนของผูถื้อหุน้  

ทุนเรือนหุน้      827,500 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้        22,500   

ส ารองตามกฎหมาย     149,500   

ก าไรสะสม          (9)   156,778.33 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้                    1,156,278.33

 รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้       1,535,400 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

หมายเหตุ 1 ขายสุทธิ 

ขายสินคา้         700,000 

หกั  รับคืนสินคา้      2,000 

       ส่วนลดจ่าย      3,000       5,000 

ขายสุทธิ           695,000 

 

หมายเหตุ  2  ตน้ทุนขาย 

 สินคา้ส าเร็จรูปตน้งวด          60,000 

 บวก  ตน้ทุนสินคา้ที่ผลิตเสร็จ       535,050 

 สินคา้ที่มีเพือ่ขาย         595,050 

 หกั  สินคา้ส าเร็จรูปคงเหลือปลายงวด        20,000 

 ตน้ทุนขาย         575,050 
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หมายเหตุ  3   ค่าใชจ่้ายในการขาย 

 เงินเดือนพนกังานขาย        12,750 

 ค่าขนส่งออก           8,400 

 ค่าโฆษณา           6,900 

 ค่าส่งเสริมการขาย          1,800 

 รวมค่าใชจ่้ายในการขาย       29,850 

      

หมายเหตุ  4   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

              เงินเดือนส านกังาน     12,900 
วสัดุส านกังานใชไ้ป        17,100 

ค่าเส่ือมราคา – อาคารส านกังาน         8,100 

              หน้ีสงสยัจะสูญ          800  
              รวมค่าใชจ่้ายในการบริหาร     38,900 
 

หมายเหตุ 5  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 

 ลูกหน้ีการคา้         60,000 

 หัก  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ           3,000 

           57,000  

 

หมายเหตุ  6 สินคา้คงเหลือ  

 สินคา้ส าเร็จรูป         20,000  

 งานระหวา่งท า         15,000 

 วตัถุดิบ          12,000 

 วสัดุโรงงาน           8,000 

           55,000  
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หมายเหตุ 7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 

 ที่ดิน         600,000 

 อาคาร      540,000  

 หัก  ค่าเส่ือมราคาสะสม      81,000   459,000 

 เคร่ืองจกัร     255,000 

 หัก  ค่าเส่ือมราคาสะสม      55,000   200,000   

  รวม                  1,259,000 

 

หมายเหตุ 8 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 

 เจา้หน้ีการคา้          89,500 

 ตัว๋เงินจ่าย           61,500 

 ดอกเบี้ยคา้งจ่าย            1,666.67 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย         26,455 

รวม        179,121.67 

 

หมายเหตุ  9  ก าไรสะสม 

 ก าไรสะสมยกมา          95,050 

 ก าไรสุทธิ         61,728.33 

          156,778.33 
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    สรุป 

        กิจการอุตสาหกรรม มีการจดัท างบการเงินส าหรับวนัส้ินงวดบัญชี คล้ายกับกิจการซ้ือขาย

สินคา้ แต่จะมีความแตกต่างของงบก าไรขาดทุนในส่วนของการค านวณตน้ทุนขาย ซ่ึงกิจการอุตสาหกรรม

จะมีการค านวณตน้ทุนการผลิตสินคา้ โดยมีงบตน้ทุนการผลิต เป็นงบประกอบของงบก าไรขาดทุน และ   

ในส่วนของงบแสดงฐานะการเงิน  จะมีความแตกต่างในส่วนของสินค้าคงเหลือที่จะมี 4 ประเภท คือ 

วตัถุดิบทางตรง   วสัดุโรงงาน สินคา้ระหวา่งผลิต สินคา้ส าเร็จรูป 

 

 

                                                                                           ศัพท์บัญชี 

 

ล าดับ ค าศัพท์ ความหมาย 

1 Income Statement or Profit and Loss Statement งบก าไรขาดทุน   
2 Single Step Income Statement งบก าไรขาดทุนแบบขั้นเดียว    
3 Multiple  Step Income Statement งบก าไรขาดทุนแบบหลายขั้น    
4 Statement of Financial Position งบแสดงฐานะการเงิน   
5 Notes to Financial Statement หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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ใบงานเร่ือง   งบการเงินของกิจการอุตสาหกรรม 

 

หัวข้อกิจกรรม 

1. ความหมายของงบการเงิน 

2. ส่วนประกอบของงบการเงิน 

3. งบก าไรขาดทุน 

4. งบแสดงฐานะการเงิน 

5. งบการเงินมาตรฐานที่กฎหมายก าหนด 

เคร่ืองมือและอปุกรณ์ 

1. เคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะหรือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 

2. จอรับภาพ 

3. ส่ือที่ผูเ้รียนจดัท าขึ้นส าหรับน าเสนอ 

ขั้นตอนในการปฏิบัติกิจกรรม 

1. แบ่งกลุ่มผูเ้รียนเป็นกลุ่ม 3 กลุ่ม  กลุ่มละเท่ากนั 

2. ใหแ้ต่ละกลุ่มศึกษาเอกสารประกอบการเรียนการสอนหน่วยที่ 7 และคน้ควา้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 

เช่น หอ้งสมุดวทิยาลยั  และ อินเตอร์เน็ต  ร่วมกนัศึกษารูปแบบ วธีิการจดัท า และยกตวัอยา่งงบ

การเงินของกิจการอุตสาหกรรม  แลว้สรุป และน าเสนอกลุ่มละ 10 นาที 

3. เปิดโอกาสใหมี้การซกัถาม แสดงความคิดเห็น และสรุปร่วมกนั 

4. กลุ่มที่เหลือประเมินเพือ่นทีน่ าเสนองาน 

5. กลุ่มที่น าเสนองานประเมินตนเอง 

6. ผูส้อนรวบรวมแบบประเมินจากทุกกลุ่ม พร้อมทั้งประเมินกลุ่มที่น าเสนองาน 
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การประเมินผล 

ที่ รายการประเมิน 4 3 2 1 
1 การมีส่วนร่วมในการท างานกลุ่ม     
2 ความถูกตอ้งของเน้ือหา     
3 ส่ือที่ใชป้ระกอบการน าเสนอ     
4 รูปแบบการน าเสนอชดัเจน เขา้ใจง่าย     
5 ตรงต่อเวลา กระตือรือร้น รอบคอบ     

 

ขอ้เสนอแนะ...................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

 

เกณฑ์การประเมนิ 

 4 = ดีมาก 3 =  ดี  2  =  ปานกลาง  1   =    ปรับปรุง 
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แบบทดสอบหลงัเรียน 

หน่วยที ่7 เร่ือง งบการเงินของกจิการอตุสาหกรรม 
 

ค าช้ีแจง :  จงเลือกค าตอบที่ถูกตอ้งที่สุดเพยีงขอ้เดียว โดยท าเคร่ืองหมาย  ลงในกระดาษค าตอบ 

     1.   ขอ้ใดเป็นงบการเงิน 

 ก.  งบทดลอง      ข.  กระดาษท าการ 

 ค.  งบตน้ทุนการผลิต     ง.  หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

      2.  รายงานท่ีจดัท าข้ึนเพ่ือแสดงผลการด าเนินงานของกิจการวา่มีผลก าไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลา 

คือ ขอ้ใด 

 ก. งบกระแสเงินสด     ข.  งบก าไรสะสม 

 ค.  งบก าไรขาดทุน     ค.  งบแสดงฐานะการเงิน 
 

3. งบก าไรขาดทุนของกิจการผลิตแตกต่างจากงบก าไรขาดทุนของกิจการซ้ือขายสินคา้อยา่งไร 

 ก. กิจการผลิตตอ้งค านวณหาขายสุทธิ 

 ข. กิจการผลิตตอ้งค านวณหาตน้ทุนการผลิต 

 ค.  กิจการผลิตตอ้งค านวณหาตน้ทุนขาย 

 ง.  กิจการผลิตตอ้งค านวณหาค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 
 

4. ขอ้ใดคือการค านวณตน้ทุนขายของกิจการอุตสาหกรรม 

 ก. สินคา้ส าเร็จรูปตน้งวด + ซ้ือสุทธิ – สินคา้ส าเร็จรูปปลายงวด 

 ข.  สินคา้ส าเร็จรูปตน้งวด +ตน้ทุนสินคา้ผลิตเสร็จ – สินคา้ส าเร็จรูปปลายงวด 

 ค.  สินคา้ส าเร็จรูปตน้งวด + วตัถุดิบใชไ้ปในการผลิต – สินคา้ส าเร็จรูปปลายงวด 

 ง.  สินคา้ส าเร็จรูปตน้งวด – วตัถุดิบใชไ้ปในการผลิต – สินคา้ส าเร็จรูปปลายงวด 
 

5. บญัชีใดไม่ปรากฏในงบก าไรขาดทุนของกิจการอุตสาหกรรม 

 ก. ค่าเบี้ยประกนัโรงงานจ่ายล่วงหนา้ ข. ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์ส านกังาน 

 ค. ค่าขนส่งออก    ง. สินคา้ส าเร็จรูปตน้งวด 
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6.  งานระหวา่งท าปลายงวดปรากฏในงบใดบา้ง 

 ก. งบตน้ทุนผลิตและงบก าไรขาดทุน  

ข. งบตน้ทุนการผลิตและงบแสดงฐานะการเงิน 

 ค. งบก าไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงิน 

 ง. งบตน้ทุนการผลิต งบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุน 

7. งบแสดงฐานะการเงินของกิจการอุตสาหกรรมแตกต่างกบักิจการซ้ือขายสินคา้ในส่วนใด 

 ก. การแสดงสินคา้คงเหลือ   ข. การแสดงหน้ีสินหมุนเวียน 

 ค. การแสดงส่วนของเจา้ของ   ง.  การแสดงหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

จากขอ้มูลต่อไปน้ี จงตอบค าถามขอ้ 8 – 10 

 กิจการแห่งหน่ึงมียอดคงเหลือในบญัชีบางส่วน ดงัน้ี 

        หน่วย : บาท 

 วตัถุดิบตน้งวดนอ้ยกวา่วตัถุดิบปลายงวด      8,000 

 สินคา้ส าเร็จรูปตน้งวด      23,000 

 ซ้ือวตัถุดิบ       15,000 

 ค่าขนส่งเขา้         1,100 

 ส่งคืน          1,200 

 ค่าแรงงานทางตรง       14,000 

 ค่าใชจ่้ายการผลิต       10,800 

 งานระหวา่งท าปลายงวดมากกวา่งานระหวา่งท าตน้งวด     4,000 

สินคา้ส าเร็จรูปปลายงวด       18,000 

 ขาย                 8866,000 

 ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร      11,000 

 ก าไรสะสม        32,000 
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8. ตน้ทุนสินคา้ที่ผลิตเสร็จเท่ากบัเท่าใด 

 ก.  27,000 บาท    ข. 39,700  บาท 

 ค. 43,700  บาท    ง. 51,700  บาท 

9. ตน้ทุนขายเท่ากบัเท่าใด 

 ก. 32,000 บาท    ข. 44,700  บาท 

 ค. 48,700  บาท    ง. 56,700 บาท 

10. ก าไรสะสม ณ วนัส้ินงวดเท่ากบัเท่าใด 

 ก. 75,000 บาท    ข. 62,300  บาท 

 ค. 58,300 บาท    ง. 50,300  บาท 
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แบบฝึกหัดท้ายหน่วย หน่วยที่ 7 

ตอนที่ 1 จงตอบค าถามต่อไปนี ้

1.   งบการเงิน   หมายถึงอะไร  

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

2. งบการเงินประกอบดว้ยอะไรบา้ง 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 

3. จงอธิบายความหมายของงบก าไรขาดทุนและองคป์ระกอบของงบก าไรขาดทุน 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 
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4.  งบก าไรขาดทุนของกิจการอุตสาหกรรมแตกต่างจากงบก าไรขาดทุนของกิจการซ้ือขายสินคา้อยา่งไร 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

5. จงอธิบายความหมายของงบแสดงฐานะการเงินและองคป์ระกอบของงบแสดงฐานะการเงิน      

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

6.  งบแสดงฐานะการเงินของกิจการอุตสาหกรรมแตกต่างจากงบแสดงฐานะการเงินของกิจการซ้ือขาย

สินคา้ อยา่งไร 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................  
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7. ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง ก าหนดรายการยอ่ที่ตอ้งมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 ก าหนดใหง้บ

การเงินของผูมี้หนา้ที่จดัท  าบญัชี ตอ้งมีรายการยอ่ ไวอ้ยา่งไร 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

8. อธิบายรูปแบบของบการเงินมาตรฐานที่กฎหมายก าหนด 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 

ตอนที่ 2 จงฝึกปฏิบัติตามค าส่ัง 

7-1  ใหจ้บัคู่ค  าศพัท ์โดยน าอกัษรดา้นขวามือเติม หนา้ขอ้ที่มีความหมายตรงกนั 

..............1  งบก าไรขาดทุน   ก.  Manufacturing Statement 

..............2  งบตน้ทุนการผลิต   ข.  Income Statement 

.............3  งบแสดงฐานะการเงิน   ค.  Single Step Income Statement 

.............4  งบก าไรขาดทุนแบบขั้นเดียว    ง.  Multiple  Step Income Statement 

............5  งบก าไรขาดทุนแบบหลายขั้น    จ.  Statement of Financial Position 
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7-2 ต่อไปน้ีเป็นยอดคงเหลือ ของ บริษทัพาวไิล จ ากดั เม่ือวนัส้ินงวดบญัชี วนัที่ 31  ธนัวาคม  25X8 

เงินสด     30,000.- 

ลูกหน้ี                                      100,000.- 

สินคา้ส าเร็จรูป    20,000.- 

สินคา้ระหวา่งผลิต   12,000.- 

วตัถุดิบ     30,000.- 

วสัดุโรงงาน    17,000.- 

วสัดุส านกังาน    15,000.- 

ค่าเบี้ยประกนัจ่ายล่วงหนา้    9,000.- 

อาคาร                           200,000.- 

ค่าเส่ือมราคาสะสมอาคาร      20,000.- 

เคร่ืองจกัร                       100,000.- 

ค่าเส่ือมราคาสะสมเคร่ืองจกัร      10,000.- 

อุปกรณ์     60,000.- 

ค่าเส่ือมราคาสะสมอุปกรณ์       6,000.- 

เจา้หน้ี         20,000.- 

เงินกู ้12%        30,000.- 

ทุนเรือนหุน้                   500,000.- 

ก าไรสะสม        18,000.- 

ขายสินคา้                   120,000.- 

ซ้ือวตัถุดิบ    70,000.- 

ค่าขนส่งเขา้      2,000.- 

ค่าแรงงานทางตรง     9,000.- 

ค่าแรงงานทางออ้ม     4,000.- 

ค่าไฟฟ้า     15,000.- 

ค่าใชจ่้ายโรงงาน      5,000.- 



255 เอกสารประกอบการเรียนการสอน วชิา บัญชีต้นทนุเบ้ืองต้น รหัส 2201-2004 

 

หน่วยที่ 7  งบการเงนิของกิจการอุตสาหกรรม 

 

เงินเดือนแผนกขายและส านกังาน  14,000.- 

ค่าโฆษณา      6,000.- 

ค่าใชจ่้ายส านกังาน     3,000.- 

อกเบี้ยจ่าย      3,000.-     

                724,000.-             724,000.- 

ข้อมูลเพิ่มเติมมีดังนี ้

1. มีสินคา้คงเหลือ ณ วนัที่ 31  ธนัวาคม  25X8  ดงัน้ี 
สินคา้ส าเร็จรูป  6,000 บาท 

สินคา้ระหวา่งผลิต 4,000 บาท 

วตัถุดิบ   9,000 บาท 

วสัดุโรงงาน  7,000 บาท 

2. วสัดุส านกังานคงเหลือ 8,000 บาท 
3. ยงัไม่ไดจ่้ายค่าแรงงานทางตรง 3,000 บาท ค่าแรงงานทางออ้ม 2,000 บาท ค่าไฟฟ้า 5,000 บาท 
4. จ่ายดอกเบี้ยเงินกู ้ทุกวนัที่ 1 กนัยายน ของทุกปี 
5. คิดค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์ เคร่ืองจกัร และอาคาร ในอตัรา 10% ต่อปี 

แผนกผลิต  แผนกขาย แผนกทัว่ไป 

      ค่าไฟฟ้า        80%        10%       10% 

  ค่าเส่ือมราคาอาคาร  70%       15%        15% 

6. ภาษีเงินได ้30 % ของก าไรสุทธิก่อนหกัภาษี 
 

ให้ท า 1.  ปรับปรุงรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป 

2. งบตน้ทุนผลิต 
3. งบก าไรขาดทุน ส าหรับรอบระยะเวลา 1 ปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 25X8  (แบบจ าแนกค่าใชจ่้าย

ตามหนา้ที่ แบบขั้นเดียว ) 
4. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31  ธนัวาคม  25X8 
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7-3  ต่อไปน้ีเป็นงบทดลองของ บริษทั ผลิตขนมไทย จ ากดั 

บริษทั ผลิตขนมไทย จ ากดั 

งบทดลอง 

วนัที่ 31 ธนัวาคม 25X9 

ช่ือบญัชี 
เลขที่ 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
บาท สต บาท สต 

เงินสด 101 130,000 -   
ลูกหน้ี 102 70,000 -   
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 103   2,200 - 
สินคา้ส าเร็จรูป 104 50,000 -   
งานระหวา่งท า 105 30,000 -   
วตัถุดิบ 106 32,000 -   
วสัดุโรงงาน 107 13,500 -   
วสัดุส านกังาน 108 22,500 -   
ค่าเบี้ยประกนัจ่ายล่วงหนา้ 109 12,000 -   
ที่ดิน 110 600,000 -   
อาคาร 111 540,000 -   
ค่าเส่ือมราคาสะสมอาคาร 112   54,000 - 
เคร่ืองจกัร 113 255,000 -   
ค่าเส่ือมราคาสะสมเคร่ืองจกัร 114   26,500 - 
เจา้หน้ี 201   92,500 - 
ตัว๋เงินจ่าย 202   31,500 - 
เงินกู ้ 204   200,000 - 
ทุนเรือนหุน้ 301   827,500 - 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 302   22,500 - 
ส ารองตามกฎหมาย 303   49,500 - 
ก าไรสะสม 304   95,050 - 
ขาย 401   700,000 - 
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งบทดลอง (ต่อ) 

ช่ือบญัชี 
เลขที่ 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
บาท สต บาท สต 

รายไดเ้บด็เตล็ด 402   35,000 - 
ซ้ือวตัถุดิบ 501 279,000 -   
ค่าขนส่งเขา้ 502 5,000 -   
ส่งคืนวตัถุดิบ 503   19,000 - 
ส่วนลดรับ 504   3,750 - 
ค่าแรงงานทางตรง 505 20,000 -   
ค่าแรงงานทางออ้ม 506 19,500 -   
เงินเดือนผูค้วบคุมงาน 507 12,600 -   
ค่าสาธารณูปโภค 508 18,000 -   
เงินเดือนส านกังาน 509 12,900 -   
เงินเดือนพนกังานขาย 510 12,750 -   
ค่าขนส่งออก 511 8,400 -   
ค่าโฆษณา 512 6,900 -   
ค่านายหนา้ 513 1,800 -   
ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ดโรงงาน 514 5,800 -   
ดอกเบี้ยจ่าย  515 1,350 -   
  2,159,000 - 2,159,000 - 
 

ข้อมูลเพิ่มเติม 

1. สินคา้คงเหลือ 31 ธนัวาคม 25X9 มีดงัน้ี สินคา้ส าเร็จรูป  25,000 บาท  งานระหวา่งท า 25,500 บาท 

วตัถุดิบ  15,000 บาท วสัดุโรงงาน  6,000 บาท 

2. วสัดุส านกังาน คงเหลือตอนส้ินงวด  5,200 บาท 

3. ค่าเบี้ยประกนัภยัจ่ายล่วงหนา้  ส าหรับระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วนัที่ 1 สิงหาคม 25X9 
4. คิดค่าเส่ือมราคาเคร่ืองจกัร 10%  
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5. คิดค่าเส่ือมราคาอาคาร 5% แบ่งเป็นแผนกผลิต 70%  ส านกังาน 30% 
6. เงินกูธ้นาคาร จ่ายดอกเบี้ยทุกวนัที่  1 กนัยายน   อตัราดอกเบี้ย 5 % ต่อปี  
7. กิจการประมาณหน้ีสงสยัจะสูญจากยอดลูกหน้ีคงเหลือในวนัส้ินงวดบญัชี 5 % 
8. กิจการยงัไม่ไดจ่้ายค่าแรงงานจ านวน 30,000 บาท ประกอบดว้ยค่าแรงงานทางตรง 19,000 บาท 

ค่าแรงงานทางออ้ม 11,000 
 

ให้ท า 1.    รายการปรับปรุงในสมุดรายวนัทัว่ไป 

2. งบตน้ทุนผลิต 
3. งบก าไรขาดทุน (แบบจ าแนกค่าใชจ่้ายตามหนา้ที่ แบบหลายขั้น ) 
4. งบแสดงฐานะการเงิน  
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7-4  ต่อไปน้ีเป็นงบทดลองของบริษทั ผลิตอาหารกระป๋อง จ ากดั เม่ือส้ินงวดบญัชีวนัที่ 31 ธนัวาคม 25X9 

บริษทั ผลิตอาหารกระป๋อง จ ากดั 
งบทดลอง 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 25X9 

 เงินสดและเงินฝากธนาคาร  80,000 

 ลูกหน้ี  20,000 
 ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ    2,000 
 สินคา้ส าเร็จรูป  45,000 
 งานระหวา่งท า  18,000 
 วตัถุดิบ  12,000 
 วสัดุโรงงาน  8,000 
 วสัดุส านกังาน  3,000 
 ค่าเบี้ยประกนัโรงงานจ่ายล่วงหนา้  36,000 
 ที่ดิน  300,000 
 อาคาร  200,000 
 ค่าเส่ือมราคาสะสม–อาคาร   20,000 
 เคร่ืองจกัร 190,000 
 ค่าเส่ือมราคาสะสม–เคร่ืองจกัร    12,000 
 เคร่ืองมือ  15,000  
 สิทธิบตัร  12,000 
 เจา้หน้ี    45,000 
 เงินกู ้   1 50,000 
 ทุนเรือนหุน้  300,000 
 ก าไรสะสม   2 20,000 
 ขาย  320,000 
 รับคืน  3,000 
 ส่วนลดจ่าย 2,000 
 ซ้ือวตัถุดิบ  60,000 
 ส่งคืน   1,000 
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 ค่าแรงงานทางตรง 18,100 
 ค่าแรงงานทางออ้ม  5,000 
 ค่าซ่อมแซมอาคารโรงงานและเคร่ืองจกัร 3,000 
 ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ดโรงงาน 1,200 
 ค่าไฟฟ้า 10,000 
 เงินเดือนแผนกขาย 11,000 
 ค่าโฆษณา 3,000 
 หน้ีสงสยัจะสูญ  500 
 เงินเดือนส านกังาน 11,200 
 ดอกเบี้ยจ่าย 3,000                    
   1,070,000      1,070,000 
 

 รายละเอียดเพิม่เติมมีดงัน้ี 
 1. สินคา้คงเหลือปลายงวด ณ 31ธนัวาคม 25X9 มีดงัน้ี 
   สินคา้ส าเร็จรูป 20,000  บาท 
   งานระหวา่งท า 8,000  บาท 
   วตัถุดิบ 12,000  บาท 
   วสัดุโรงงาน 4,000  บาท 
   วสัดุส านกังาน 3,000  บาท 
 2. ตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 5% ของยอดลูกหน้ีส้ินปี 
 3. ค่าโฆษณาเป็นของงวดบญัชีปีน้ี เพยีง 2,000 บาท 
 4. ค่าเบี้ยประกนัโรงงานจ่ายล่วงหนา้ ส าหรับระยะเวลา 1 ปีเป็นค่าเบี้ยประกนัที่จ่าย เม่ือวนัที่ 1  
  ตุลาคม 25X9  
 5. เงินกูอ้ตัราดอกเบี้ย 12% ต่อปี ดอกเบี้ยจ่ายปีละ 1 คร้ัง ในวนัที่  1 เม.ย 
 6. คิดค่าเส่ือมราคาสินทรัพยถ์าวร 10% ต่อปี 
 7. ตดับญัชีสิทธิบตัร เป็นค่าใชจ่้าย 2,500 บาท 
 8. จ าแนกค่าใชจ่้ายคิดเขา้กบัแผนกงาน ดงัน้ี 
    แผนกผลิต   แผนกขาย 
   ค่าเส่ือมราคา–อาคาร  70% 30% 
   ค่าไฟฟ้า 80% 20% 

9. คิดภาษีเงินได ้30% ของก าไรสุทธิก่อนหกัภาษี 
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หน่วยที่ 7  งบการเงนิของกิจการอุตสาหกรรม 

 

 

ให้ท า 1. รายการปรับปรุงในสมุดรายวนัทัว่ไป 

2. งบตน้ทุนผลิต 
3. งบก าไรขาดทุน (แบบจ าแนกค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ) 
4. งบแสดงฐานะการเงิน  

 
ขอ้ 7-5  จาก ขอ้ 6-4 ใหปั้นส่วนค่าใชจ่้ายดงัน้ี 

 

ล าดับ รายการ แผนกผลิต แผนกขาย แผนกบริหาร 
1 ค่าไฟฟ้า 70% 10% 20% 
2 ค่าเบี้ยประกนั 70% 15% 15% 
3 ค่าเส่ือมราคา - อาคาร 80% 10% 10% 
4 ค่าเส่ือมราคา - อุปกรณ์ส านกังาน 10% 40% 50% 
5 ค่าเส่ือมราคา - ยานพาหนะ 60% 20% 20% 

 

ใหท้  า 1. งบตน้ทุนการผลิต 

 2. งบก าไรขาดทุน – แบบจ าแนกค่าใชจ่้ายตามหนา้ที่ แบบขั้นเดียว 

 3.  งบแสดงฐานะการเงิน  

 4.  รายละเอียดประกอบงบการเงิน 

 

ขอ้ 7- 6 ใหท้  า 6-5 

1. งบตน้ทุนการผลิต 

 2. งบก าไรขาดทุน 

 3.  งบแสดงฐานะการเงิน 

 4.  รายละเอียดประกอบงบการเงิน 
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หน่วยที่ 7  งบการเงนิของกิจการอุตสาหกรรม 

 

ขอ้ 7- 7 ใหท้  า 6-6 

1. งบตน้ทุนการผลิต 

 2. งบก าไรขาดทุน 

 3.  งบแสดงฐานะการเงิน 

 4.  รายละเอียดประกอบงบการเงิน 

 

ขอ้ 7- 8 ใหท้  า 6-7 

1. งบตน้ทุนการผลิต 

 2. งบก าไรขาดทุน – แบบจ าแนกค่าใชจ่้ายแบบหลายขั้น 

 3.  งบแสดงฐานะการเงิน 

 4.  รายละเอียดประกอบงบการเงิน 

 

ขอ้ 7- 9 ใหท้  า 6-8 

1. งบตน้ทุนการผลิต 

 2. งบก าไรขาดทุน– แบบจ าแนกค่าใชจ่้ายตามหนา้ที่ แบบขั้นเดียว 

 3.  งบแสดงฐานะการเงิน 

 4.  รายละเอียดประกอบงบการเงิน 

 

ขอ้ 7- 10 ใหท้  า 6-9 

 1.. งบก าไรขาดทุน– แบบจ าแนกค่าใชจ่้ายแบบหลายขั้น 

 2.  งบแสดงฐานะการเงิน 

 3.  รายละเอียดประกอบงบการเงิน 

 

ขอ้ 7- 11 ใหท้  า 6-10 

 1.. งบก าไรขาดทุน 

 2.  งบแสดงฐานะการเงิน 

 3.  รายละเอียดประกอบงบการเงิน 


