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การวางแผนและควบคุมทางการเงิน 

(Financial Planning and Control)

PART
I

การจัดทํางบประมาณ เปนเครื่องมือของ

ฝายบริหารที่มุงใชในการวางแผน การประสาน

งาน และการควบคมุทางการเงนิ เพ่ือใหสามารถ

บรรลุผลถึงเปาหมายที่กิจการตองการ โดย

สามารถแสดงผลงานออกมาเปนตัวเลข เพือ่การ

ทดสอบแผนงานกับวัตถุประสงคหลักที่ตองการ 

และทดสอบวาแผนงานน้ันสามารถดําเนินการได

หรือไม อีกทั้งเปนแนวทางในการดําเนินกิจการ 

และใชเปนเครื่องมือวัดผลการดําเนินงานจริง 

โดยจะ กลาวถึงงบประมาณดําเนินงาน และงบ

ประมาณการเงินตางๆ โดยใช Microsoft Excel 

เปนเครื่องมือในการจัดการทด
ลอ
งอ
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วางแผน และบริหารการเงิน ดวย Excel ฉบับมืออาชีพ3

งบประมาณ (Budgeting) เปนแผนงานโดยละเอียดในรูปของตัวเลขทั้งจํานวนหนวยและ

จาํนวนเงนิ ตามแผนการดาํเนนิงานของกิจกรรมสําหรบัระยะเวลาใดเวลาหนึง่ในอนาคต การวางแผน

กําไรมีผลตอการทํากําไรไดสูงสุด เพื่อใหหนวยงานสามารถดําเนินงานไดผลสําเร็จตามเปาหมาย 

ในการพิจารณาโครงการ ฝายจัดการจะตองคาดคะเนรายไดที่ไดรับแตละโครงการ และกําหนดงบ

ประมาณตนทุนที่ตองใชจาย เพื่อนํามาใชในการตัดสินใจลงทุนในโครงการที่เหมาะสม นอกจากนั้น

งบประมาณยงัเปนตวักาํหนดงบการเงนิของกจิการไวลวงหนา การวางแผนกาํไรของกจิการเปนสวน

ประกอบหนึ่งในการจัดทํางบประมาณดําเนินงาน และงบประมาณเงินสด 

งบประมาณดําเนนิงาน (Operating Budget)
งบประมาณดําเนินงาน เปนการแสดงถึงการดําเนินงานของกิจการในงวดตอไป แนวคิดใน

การจัดทํางบประมาณดําเนินงานนั้น ไดมาจากการจัดทํางบกําไรขาดทุน ดังนั้น อาจกลาวไดวางบ

ประมาณดําเนินงานคือ งบกําไรขาดทุนโดยประมาณ ตางกันเพียงแตงบดําเนินงานนั้นใชขอมูลที่

คาดไวลวงหนา สวนงบกําไรขาดทุนนั้นใชขอมูลในอดีตที่กิจการไดบันทึกเอาไวแลว การจัดทํางบ

ประมาณดาํเนนิงาน หรอืงบกาํไรขาดทนุโดยประมาณสาํหรับการผลิตสินคา ประกอบดวยการจัดทาํ

งบประมาณขาย งบประมาณการผลิต งบประมาณวัตถุดิบทางตรง งบประมาณคาแรงทางตรง งบ

ประมาณคาใชจายในการผลิต งบประมาณคาใชจายในการขาย งบประมาณคาใชจายในการบริหาร 

งบประมาณตนทุนขาย และงบประมาณงบกําไรขาดทุน สวนงบประมาณของกิจการการขายสินคา

หรือบริการ การจัดทํางบประมาณดําเนินงานไมตองจัดทํางบประมาณที่เกี่ยวของกับการผลิต ซึ่งใน

การจัดทํางบประมาณหลักเหลานี้ จะมีขั้นตอนที่เกี่ยวของกันตามลําดับ งบประมาณที่ทําขึ้นลําดับ

หลังจะตองนําผลจากการจัดทํางบประมาณในขั้นตอนกอนมาคํานวณ ดังนั้น หากคํานวณและคาด

คะเนผิดพลาดจะตองจัดทํางบประมาณใหมทั้งหมด ดังภาพประกอบดานลางนี้
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Chapter 1  การจัดทํางบประมาณและวงจรการวางแผน (Budgeting and Planning Cycle) 4

PART I
งบประมาณขาย (Sales Budget)

งบประมาณขาย เปนงบประมาณแรกที่จะตองทํากอนงบประมาณอื่นๆ เพราะการจัดทํางบ

ประมาณหลกัทุกงบขึน้อยูกับการคาดคะเนการขาย ซ่ึงจะประกอบไปดวยการคาดคะเนการขาย แยก

เปนหนวยขาย ราคาขาย และการจัดอัตราการขายผสมในชวงระยะเวลาตามงบประมาณนั้น งบ

ประมาณขายอาจจัดทําไดหลายรูปแบบตามความเหมาะสมของกิจการ เชน ตามอาณาเขตการขาย 

ตามประเภทของสินคาที่ขาย ตามกลุมของลูกคา ตามความสามารถของพนักงานขาย หรือตาม

อาณาเขตการขายและประเภทของสินคาประกอบกัน จากน้ันจึงกําหนดราคาขายที่เหมาะสม โดย

การศกึษาวธิกีารตัง้ราคา ควรขายหนวยละเทาไร จงึจะทาํใหลกูคาพอใจ และทาํใหหนวยเปนไปตาม

ที่ประมาณการไว ซึ่งควรเปนราคาขายที่ทําใหไดกําไรเบื้องตนสูงที่สุด เมื่อทราบราคาขายตอหนวย

และจํานวนหนวยที่จะขายแลว จึงสามารถทราบคาขายตามงบประมาณได

ตัวอยางที่ 1 บริษัท เอบีซี ตัวอยาง จํากัด ผลิตและจําหนายสินคา 2 ชนิดคือ สินคากลุม 

A และสินคากลุม B ขอมูลที่นํามาคาดคะเนการขายป 2560 ประกอบดวยขอมูลจากการสํารวจ

ตลาดโดยพนกังานขาย ซึง่เปนขอมูลเก่ียวกับปจจยัตางๆ ในอดตีทีม่ผีลตอการขาย เงือ่นไขทางดาน

เศรษฐกิจโดยทั่วไป และเปาหมายในการขายที่คาดหวังของฝายบริหาร โดยนําสถิติการขายในอดีต

มาวิเคราะหแนวโนมในป 2560 ขอมูลการขายที่ไดมีดังนี้

ประมาณการการขาย สินคากลุม A สินคากลุม B

ราคาขายตอหนวย (บาท) 80 65

ยอดขายไตรมาสที่ 1 (หนวย) 5,500 8,000

ยอดขายไตรมาสที่ 2 (หนวย) 6,000 9,000

ยอดขายไตรมาสที่ 3 (หนวย) 6,500 10,000

ยอดขายไตรมาสที่ 4 (หนวย) 8,000 15,000

การจัดทํางบประมาณการขาย เปนดังนี้ทด
ลอ
งอ
่าน
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ใชสูตรคํานวณตางๆ ดังนี้

ตวัอยางที ่2 บรษิทั เอบซีอุีตสาหกรรม จํากัด ผลติและขายสนิคาชนดิหนึง่มขีอมลูตางๆ ดงันี้

 1) มียอดลูกหนี้ตนงวดยกมา 50,000 บาท

 2) ยอดขายในแตละไตรมาสขายเปนเงินสดเก็บเงินได 80% ขายเชื่อ 20% สามารถเก็บเงิน

ไดโดยรับในไตรมาสถัดไป 15% ที่เหลืออีก 5% ถือเปนหนี้สูญที่ไมสามารถเก็บเงินได

 3) บริษัทกําหนดราคาขายหนวยละ 20 บาท และไดพยากรณยอดขายไวดังนี้

  ไตรมาสที่ 1 ขาย 27,000 หนวย

  ไตรมาสที่ 2 ขาย 30,000 หนวย

  ไตรมาสที่ 3 ขาย 25,000 หนวย

  ไตรมาสที่ 4 ขาย 27,000 หนวย

  รวมยอดขายทั้งสิ้น 109,000 หนวย

 จากขอมูลดังกลาว

ขางตน เราสามารถจัดทํางบ

ประมาณการขายไดดังนี้ทด
ลอ
งอ
่าน
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PART I
สูตรคํานวณที่ใชมีดังนี้

งบประมาณการผลิต (Production Budget)

งบประมาณการผลิต จัดทําขึ้นเพื่อประมาณการยอดการผลิตใหเพียงพอตอการขาย การ

คํานวณจํานวนสินคาที่ตองการผลิต และการกําหนดตารางการผลิต จะตองกําหนดสินคาสําเร็จรูป

คงเหลอืปลายงวดกอน เพราะจะตองรกัษาระดบัสนิคาปลายงวดใหเพยีงพอกบัการขยายตวัของยอด

ขายในอนาคต จํานวนสินคาคงเหลือปลายงวดเปนปจจัยที่สําคัญในการวัดสมรรถภาพในการสราง

กําไร เพราะถาเก็บสินคาไวมากตองเสียตนทุนในการเก็บรักษา คาประกันภัย และเกิดตนทุนคาเสีย

โอกาสที่เงินลงทุนจมในสินคา ไมไดใชเงินทุนไปลงทุนในโครงการลงทุนอื่นที่สรางกําไรไดมากกวา 

แตถาเก็บสินคาสําเร็จรูปไวนอย ในขณะที่ภาวะตลาดมีความตองการสินคานั้นสูงกวาที่คาดคะเนไว 

เกิดสินคาขาดตลาด ไมเพียงพอตอการขาย ไมสามารถสงมอบสินคาแกลูกคาไดตามเวลาที่กําหนด 

ลกูคายอมไมพอใจ และหากเรงการผลติ ก็จะมีผลตอตารางการผลิต ดังน้ัน การกาํหนดปริมาณสนิคา

คงเหลือในระดับที่เหมาะสม เปนสิ่งที่ตองจัดทํากอนการจัดทํางบประมาณการผลิต สมการคํานวณ

จํานวนสินคาที่ตองผลิตมีดังนี้

จํานวนสินคาที่ตองผลิต = จํานวนหนวยขาย + จํานวนหนวยสินคาสําเร็จรูปปลายงวดที่ตองการ – 

จํานวนหนวยสินคาสําเร็จรูปตนงวด
ทด

ลอ
งอ
่าน
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ตัวอยางที่ 3 บริษัทแหงหนึ่ง ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 มีสินคากลุม A จํานวน 1,650 

หนวย สินคากลุม B จํานวน 2,500 หนวย บริษัทแหงนี้ตองการกําหนดจํานวนสินคาสําเร็จรูปคง

เหลือในแตละไตรมาสไมนอยกวา หรือเทากับปริมาณการขายในเดือนแรกของไตรมาสถัดไปดังนี้

เดือน สินคากลุม A สินคากลุม B

เมษายน 2560 3,800 3,000

กรกฎาคม 2560 2,850 3,800

ตุลาคม 2560 2,000 3,200

มกราคม 2561 1,980 2,980

การจัดทํางบประมาณการผลิต เปนดังนี้

ใชสูตรคํานวณตางๆ ดังนี้

หรือใชสูตรคํานวณหาปริมาณการผลิตดังนี้

ปริมาณหนวยผลิต = ปริมาณหนวยขาย + สินคาคงเหลือปลายงวด - สินคาคงเหลือตนงวด

กรณีที่ 1 ไมมีสินคาระหวางผลิต

กรณีที่ 2 มีสินคาระหวางผลิต

การคํานวณหาปริมาณหนวยผลิต ทั้งกรณีที่ไมมีสินคาระหวางผลิตและมีสินคาระหวางผลิต 

สามารถนํามาคํานวณไดดังตัวอยางตอไปนี้

ทด
ลอ
งอ
่าน
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PART I

ตัวอยางที่ 4  บริษัท เหลือเฟอ จํากัด มีปริมาณหนวยขายสําหรับปหนา 50,000 หนวย 

มีสินคาคงเหลือตนงวด 4,000 หนวย บริษัทมีนโยบายสํารองสินคาคงเหลือปลายงวด 10% ของ

ปริมาณขายในไตรมาสที่ 1 สมมติวาปริมาณหนวยขายในไตรมาสที่ 1 ของปเทากับ 4,500 หนวย 

เราสามารถคํานวณหาปริมาณการผลิตไดดังนี้

ปริมาณหนวยขาย 50,000 หนวย

บวก สินคาคงเหลือปลายงวด 4,000 หนวย

 ปริมาณสินคาที่มีอยู 54,000 หนวย

หัก   สินคาคงเหลือตนงวด 10% (4,500) 450 หนวย

 ปริมาณหนวยผลิต 43,550 หนวย

ตัวอยางที่ 5  จากตัวอยาง บริษัท เหลือเฟอ จํากัด สมมติวากิจการมีสินคาระหวางผลิต

ตนงวด 3,000 หนวย คาดวาจะผลิตเสร็จ 80% สินคาระหวางผลิตปลายงวด 1,950 หนวย เรา

สามารถคํานวณหาปริมาณการผลิตไดดังนี้

 ปริมาณหนวยขาย 50,000 หนวย

 บวก  สินคาคงเหลือปลายงวด 4,000 หนวย

 ปริมาณสินคาที่มีอยู 54,000 หนวย

 หัก  สินคาคงเหลือตนงวด 10% (4,500) 450 หนวย

 คงเหลือ 53,550 หนวย

 บวก  สินคาระหวางผลิตปลายงวด (3,000 * 80%)   2,400 หนวย

 รวม 55,950 หนวย

 หัก  สินคาระหวางผลิตตนงวด  1,950 หนวย

 ปริมาณหนวยผลิต 54,000 หนวย

ปริมาณหนวยผลิต = ปริมาณหนวยขาย + สินคาคงเหลือปลายงวด - สินคาคงเหลือตนงวด

+ สินคาระหวางผลิตปลายงวด - สินคาระหวางผลิตตนงวด

ทด
ลอ
งอ
่าน
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ตัวอยางที่ 6  จากโจทยตัวอยางที่ 1 บริษัท เอบีซี ตัวอยาง จํากัด สามารถนํามาจัดทํางบ

ประมาณการผลิต โดยมีขอมูลสมมติเพิ่มเติมดังนี้

 1) สมมตวิาบรษิทัมนีโยบายเกีย่วกบัปรมิาณสนิคาคงเหลือปลายงวดเทากบั 10% ของปริมาณ

รายไตรมาสถัดไป

 2) ปริมาณสินคาคงเหลือปลายงวดของไตรมาสที่ 4 สมมติวาไดประมาณขึ้นจากปริมาณการ

ขายของไตรมาสที่ 1 ของปถัดไป ซึ่งคาดวาจะขาย 30,000 หนวย

 3) ปริมาณสินคาคงเหลือตนงวดสําหรับไตรมาสที่ 1 นั้น ยกมาจากงวดกอนจํานวน 2,800 

หนวย

เราสามารถนํามาแสดงการจัดทํางบประมาณการผลิตไดดังนี้

การจัดทํางบประมาณการผลิตนั้น ขอมูลตัวเลขที่จัดทําขึ้นมาจะมีความสัมพันธเกี่ยวของกับ

งบประมาณอื่นๆ อีก เชน ตนทุนวัตถุดิบทางตรงที่ใชในการผลิต ตนทุนแรงงานทางตรง รวมทั้ง

ตนทุนคาใชจายการผลิต ดังนั้น หลังจากที่จัดทํางบประมาณการผลิตเสร็จแลว กิจการตางๆ ก็จะจัด

ทํางบประมาณยอยประกอบการจัดทํางบประมาณ ไดแก งบประมาณวัตถุดิบทางตรง งบประมาณ

การซื้อวัตถุดิบ งบประมาณการเงินสดจายซื้อวัตถุดิบ งบประมาณแรงงานทางตรง และงบประมาณ

คาใชจายการผลิต

งบประมาณวัตถุดิบทางตรง (Direct Material Budget)

หลังจากทราบจํานวนสินคาสําเร็จรูปที่ตองการผลิต จะตองทํางบประมาณเกี่ยวกับปจจัยการ

ผลิต อันไดแก งบประมาณวัตถุดิบทางตรง งบประมาณแรงงานทางตรง และงบประมาณคาใชจาย

ทด
ลอ
งอ
่าน
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PART I
การผลติ การจัดทาํงบประมาณวตัถุดบิทางตรง จะตองกาํหนดวตัถดุบิคงเหลอืปลายงวดกอน เพราะ

จะตองรกัษาระดบัวตัถุดบิปลายงวด ใหเพยีงพอกบัการขยายตัวของยอดการผลิตในอนาคต จาํนวน

วัตถุดิบคงเหลือปลายงวดเปนปจจัยที่สําคัญในการวัดสมรรถภาพในการสรางกําไร เพราะถาเก็บ

วัตถุดิบไวมากจะตองเสียตนทุนในการเก็บรักษา คาประกันภัย และเกิดตนทุนคาเสียโอกาสที่เงิน

ลงทุนนั้นจมในสินคา ดังนั้น การกําหนดวัตถุดิบใหคงเหลือเพียงพอในระดับที่เหมาะสม เปนสิ่งที่

ตองจัดทํากอนทํางบประมาณวัตถุดิบทางตรง การคํานวณจํานวนวัตถุดิบที่ตองซื้อและจํานวนที่จะ

ซื้อวัตถุดิบมีดังนี้

จํานวนวัตถุดิบที่ตองจัดซื้อ = จํานวนหนวยวัตถุดิบที่ตองใชผลิต + จํานวนหนวยวัตถุดิบปลายงวดที่

ตองการ – จํานวนวัตถุดิบตนงวด

ตวัอยางที ่ 7  จากขอมลูดงัตวัอยางขางตน สามารถแสดงการคาํนวณ และจัดทาํงบประมาณ

การซื้อวัตถุดิบดังนี้

 วัตถุดิบที่ตองใชในการผลิต XXX

 บวก  วัตถุดิบคงเหลือปลายงวด XXX

 ปริมาณวัตถุดิบที่ตองการ XXX

 หัก  วัตถุดิบคงเหลือตนงวด XXX

 ปริมาณวัตถุดิบที่ตองการจัดซื้อ XXX

การจัดทํางบประมาณวัตถุดิบทางตรง

ขั้นตอนที่ 1 คํานวณหาปริมาณวัตถุดิบที่ตองใชในการผลิต

ขั้นตอนที่ 2 หากปริมาณวัตถุดิบมีไมเพียงพอ ใหคํานวณหาปริมาณที่จะตองซื้อวัตถุดิบ

ขั้นตอนที่ 3 คํานวณหาปริมาณหนวยซื้อ โดยนําปริมาณวัตถุดิบที่ตองการใชในการผลิต

 รวมกับ

                
วัตถุดิบคงเหลือปลายงวด และหักดวยวัตถุดิบคงเหลือตนงวด

ทด
ลอ
งอ
่าน
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การจัดทํางบประมาณวัตถุดิบทางตรงนี้ อาจจะตองแสดงงบประมาณการคํานวณเงินสดจาย

คาวัตถุดิบทางตรงแกเจาหนี้ไวควบคูกับงบประมาณวัตถุดิบ เพ่ืองายตอการนําขอมูลไปจัดทํางบ

ประมาณเงนิสด ทัง้นีถ้าในกรณทีีก่ารผลติมีการใชวตัถุดบิทางตรงหลายชนดิ กจิการจะตองประมาณ

การซื้อวัตถุดิบทางตรงตามชนิดของวัตถุดิบนั้นๆ ดังตัวอยางตอไปนี้

ตัวอยางที่ 8  จากตัวอยางที่ 2  บริษัท เอบีซีอุตสาหกรรม จํากัด สมมติขอมูลเพิ่มเติมดังนี้ 

 1) การผลิตสินคาสําเร็จรูป 1 หนวย ใชวัตถุดิบ 2 ขีด ขีดละ 2 บาท

 2) วตัถดุบิคงเหลอืปลายงวด บรษิทัมีนโยบายใหสาํรองไวในแตละไตรมาส 10% ของปรมิาณ

วัตถุดิบที่ตองการใชในการผลิตงวดถัดไป

 3) วัตถุดิบคงเหลือของไตรมาสที่ 4 มีจํานวน 4,920 หนวย

 4) วัตถุดิบคงเหลือตนงวดของไตรมาสที่ 1 มีจํานวนยอดยกมา 5,200 หนวย

 5) เจาหนี้คาวัตถุดิบยกมาจากงวดกอนไมมี

 6) การชาํระเงนิคาซือ้วตัถดุบิจะชาํระในไตรมาสทีม่กีารซือ้ 60% ของยอดซือ้ และสวนทีเ่หลอื

จะชําระในไตรมาสถัดไป

จากขอมูลดังกลาวขางตน สามารถนํามาแสดงการจัดทํางบประมาณวัตถุดิบทางตรง งบ

ประกอบยอยประมาณการเงนิสดจายซือ้วตัถุดบิ และงบยอยประกอบงบประมาณการใชวตัถดิุบทาง

ตรงไดดังนี้

ทด
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PART I
จดัทาํเปนงบประมาณ

ยอยประมาณการเงินสดจาย

ซื้อวัตถุดิบไดดังนี้

สามารถทําเปนงบ

ประกอบยอยงบประมาณ

การใชวัตถุดิบทางตรงได 

ดังนี้

งบประมาณคาแรงงานทางตรง (Direct Labor Budget)

งบประมาณคาแรงงานทางตรง จะใหขอมูลเกี่ยวกับความจําเปนในการใชแรงงานในแตละ

ระยะเวลา จึงตองอาศัยขอมูลจากงบประมาณการผลิต เพราะถาจางงานมากเกินไปจะเกิดตนทุน

สูญเปลา แตถาจางพนักงานนอย ไมเหมาะสมกับการผลิตก็จะทําใหเสียคาลวงเวลามาก ดังนั้น ใน

ขัน้ตอนแรกเราจะตองคาํนวณหาจาํนวนชัว่โมงทีต่องการใชในการผลิต และจํานวนอตัราจางตอชัว่โมง

ตัวอยางที่ 9  จากตัวอยางเดิม บริษัท เอบีซีอุตสาหกรรม จํากัด มีขอมูลเพิ่มเติมวาการ

ผลิตสินคา 1 หนวย ใชเวลา 3 นาทีหรือ 0.05 ชั่วโมง (1 ชั่วโมงผลิตสินคาได 20 หนวย) และ

อตัราคาแรงงาน 100 บาทตอชัว่โมง สามารถแสดงการจดัทาํงบประมาณคาแรงงานทางตรงไดดังน้ีทด
ลอ
งอ
่าน
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งบประมาณคาใชจายในการผลิต (Manufacturing Overhead Budget)

งบประมาณคาใชจายในการผลติคอื คาใชจายในการผลิตทีโ่รงงานจายไปเพือ่ใหการผลิตเสรจ็

สมบูรณ ในสวนที่ไมใชคาวัตถุดิบทางตรงและคาแรงงานทางตรง การวิเคราะหคาใชจายในการผลิต

จะแยกเปนคาใชจายคงที่และคาใชจายผันแปร การตีราคาสินคาคงคลังควรใชวิธีตนทุนรวมเพื่อการ

รายงานแกภายนอกองคกร โดยตองนําคาใชจายคงที่และคาใชจายผันแปรรวมคํานวณเปนตนทุน

สินคา สําหรับการรายงานโดยระบบตนทุนผันแปร เพื่อประโยชนการจัดการภายในองคกร อาจใช

เฉพาะคาใชจายผันแปรคํานวณเปนตนทุนสินคา

ตัวอยางที่ 10 รูปแบบโครงสรางงบประมาณคาใชจายการผลิต

บริษัท  XXXX  จํากัด

งบประมาณคาใชจายการผลิต

สําหรับ สิ้นสุดวันที่ .................................

คายใชจายผันแปร :

  วัตถุดิบทางออม   XXX

  แรงงานทางออม   XXX

  คากําลังไฟ   XXX

  คาบํารุงรักษา   XXX  XXXX   

คาใชจายคงที่ :

  เงินเดือนผูควบคุมงาน  XXX

  คาประกันภัยโรงงาน  XXX

  คาเสื่อมราคาเครื่องจักร   XXX  XXXX

รวม       XXXX

ทด
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PART I
ดังนั้น ในการวางแผนคาใชจายการผลิต จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือใชในการคํานวณตนทุนการ

ผลติแตละประเภทโดยประมาณ และใชในการควบคมุการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ทีเ่กีย่วของ 

เพื่อประโยชนในการจัดทํางบประมาณเงินสดจาย โดยมีขั้นตอนในการจัดทํางบประมาณคาใชจาย

การผลิตดังนี้ 

  ขั้นตอนที่ 1  รวบรวมคาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวของกับการผลิต

  ขั้นตอนที่ 2  ประมาณจํานวนเงินและชวงเวลาที่จะตองใช

  ขั้นตอนที่ 3  หักคาเสื่อมราคา เนื่องจากเปนรายการที่ไมไดจายเปนเงินสด

การจัดทํางบประมาณคาใชจายการผลิต จะแสดงในสวนของคาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวของกับ

การผลิต เกี่ยวของกับโรงงานและเครื่องจักรที่ใชในการผลิต ทั้งคาใชจายการผลิตผันแปรและคาใช

จายการผลิตคงที่ดังตัวอยางตอไปนี้

ตวัอยางท่ี 11 จากโจทยตวัอยางของบรษัิท เอบซีอีตุสาหกรรม จาํกดั ทีไ่ดกลาวมาแลวขางตน 

สมมติขอมูลเพิ่มเติมดังนี้

 1) อัตราคาใชจายการผลิตผันแปร 50 บาท ตอชั่วโมงแรงงานทางตรง

 2) คาใชจายการผลิตคงที่รวมปละ 120,000 บาท

 3) คาเสื่อมราคาเครื่องจักร ไตรมาสละ 12,000 บาท

จากขอมูลขางตน สามารถนํามาแสดงการจัดทํางบประมาณคาใชจายการผลิตไดดังนี้

ทด
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งบประมาณสินคาคงเหลือปลายงวด (Ending Inventory Budget)

การจัดทํางบประมาณสินคาคงเหลือปลายงวด เพ่ือเปนการวางแผนเกี่ยวกับระดับสินคาคง

เหลือที่จะปรากฏในวันสิ้นงวด ทั้งนี้เปนแหลงขอมูลในการจัดเตรียมขอมูลสรุปในงบการเงิน เพื่อ

ประโยชนในการจัดทํางบการเงินโดยประมาณ เชน ชวยในการคํานวณตนทุนขายสําหรับการจัด

ทํางบกําไรขาดทุนโดยประมาณ ชวยในการแสดงมูลคาของสินคาคงเหลือปลายงวดในงบดุลโดย

ประมาณ ซึ่งนโยบายเกี่ยวกับสินคาคงเหลือจะถูกกําหนด โดยผูบริหารพิจารณารวมกันวา สินคาคง

เหลือปลายงวดควรมี ณ ระดับใด ถาหากกําหนดใหมีมากเกินไป จะทําใหเกิดตนทุนเงินจมในสินคา 

ดังนั้น ปริมาณการผลิตจะมากหรือนอยกวาปริมาณการขาย ขึ้นอยูกับปริมาณสินคาคงเหลือปลาย

งวด โดยมีปจจัยที่ตองพิจารณาในการกําหนดนโยบายสินคาคงเหลือ ไดแก ความตองการของฝาย

ขาย ความคงทนของสินคา ระยะเวลาในการผลิต ความสะดวก และคาใชจายในการเก็บรักษาสินคา 

เงินทุนในการเก็บสินคาคงเหลือ รวมทั้งความเสี่ยงตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น เชน วัตถุดิบขาดแคลน การ

เปลี่ยนแปลงปจจัยการผลิต การขาดแคลนแรงงาน ความลาสมัยของสินคา เปนตน

ดังนั้น วัตถุประสงคในการวางแผนการผลิต หรือใหไดผลผลิตเพียงพอกับความตองการของ

ตลาด และเพียงพอกําลังการผลิต ความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบ อุปกรณเครื่องจักรที่ผลิต ณ 

ระดับการผลิตที่มีตนทุนตํ่าสุด ซึ่งวิธีการกําหนดสินคาปลายงวดสามารถกําหนดไดหลายวิธี เชน 

กําหนดสินคาคงเหลือ โดยวิธีการเปรียบเทียบกับยอดขาย หรือวิธีการกําหนดสินคาคงเหลือ โดย

ระบุระดับสูงสุด ตํ่าสุดของปริมาณสินคาคงเหลือ ตัวอยางเชน กําหนดสินคาคงเหลือปลายงวดไม

เกิน 5,000 หนวย ดังนั้น กิจการสามารถเก็บปริมาณสินคาคงเหลือไดยืดหยุนแตไมเกิน 5,000 

หนวย และในการจัดทํางบประมาณสินคาคงเหลือปลายงวดมีขั้นตอนตางๆ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 นํามูลคาของวัตถุดิบ และสินคาสําเร็จรูปปลายงวดแสดงตามชวงระยะเวลา

ขั้นตอนที่ 2 นาํยอดมูลคาตนทนุของวตัถุดบิ และสนิคาสาํเรจ็รปูปลายงวดของชวงระยะเวลา

 ตางๆ ไปเปนตนทุนสินคาคงเหลือตนงวดของงวดถัดไป  

การจัดทํางบประมาณสินคาคงเหลือปลายงวด จะแสดงในสวนของตนทุนรวมและตนทุนตอ

หนวยของสวนประกอบตนทุน ซึ่งก็คือ ตนทุนวัตถุดิบทางตรง ตนทุนแรงงานทางตรง และตนทุน

คาใชจายการผลิตดังตัวอยางตอไปนี้
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