
หน่วยที่ 7
รายการปิดบัญชีและ

งบการเงินของกจิการผลติ



รายการปิดบญัชีและงบการเงนิของกจิการผลติ

เม่ือกจิการผลติได้บันทกึรายการปรับปรุงบัญชีต่าง   แล้ว  
ขั้นต่อไปกคื็อการบันทกึรายการปิดบัญชี  และจดัท างบการเงนิ
ซ่ึงเป็นผลงานขั้นสุดท้ายของกระบวนการจดัท าบัญชี



รายการปิดบญัชี (Closing  Entries)

รายการปิดบัญชีของกจิการผลติมีดังนี้
1.  ปิดบัญชีเกีย่วกบัต้นทุนผลติที่มียอดด้านเดบิตเข้าบัญชีต้นทุนผลติ
2.  ปิดบัญชีเกีย่วกบัต้นทุนผลติที่มียอดด้านเครดิตเข้าบัญชีต้นทุนผลติ

และบันทึกสินค้าระหว่างผลติและวัตถุดิบคงเหลือปลายงวด
3.  ปิดบัญชีรายได้เข้าบัญชีก าไรขาดทุน  และบันทึกสินค้าส าเร็จรูป

คงเหลือปลายงวด
4.  ปิดบัญชีสินค้าส าเร็จรูปต้นงวด  รับคืน  ส่วนลดจ่าย  บัญชีค่าชช้จ่าย

ต่าง   และบัญชีต้นทุนผลติเข้าบัญชีก าไรขาดทุน
5. ปิดบัญชีก าไรขาดทุนเข้าบัญชีทุน  ทุน – หุ้นส่วนแต่ละคน หรือ

ก าไรสะสม



วตัถุดิบท่ีชช้ไปชนการผลิต

บัญชีต้นทุนผลติค่าแรงงานทางตรง

ค่าชช้จ่ายชนการผลิต

การปิดบัญชีเกีย่วกบัต้นทุนผลติเข้าบัญชีต้นทุนผลติ



บัญชีรายได้

บัญชีก าไรขาดทุนบัญชีค่าชช้จ่าย

บัญชีต้นทุนผลิต

การปิดบัญชีรายได้   ค่าชช้จ่าย  และบัญชีต้นทุนผลติ
เข้าบัญชีก าไรขาดทุน



ทุน

ทุนของผู้เป็นหุ้นส่วน

ก าไรสะสม

การโอนปิดบัญชีก าไรขาดทุน

บัญชีก าไรขาดทุน

(กรณีเป็นกิจการเจา้ของคนเดียว)

(กรณีเป็นหา้งหุน้สว่น)

(กรณีเป็นบรษัิทจ ากดั)



บญัชีต้นทุนผลติ

บัญชีต้นทุนผลติ (Manufacturing  Account)  จะเปิดขึน้
เม่ือวนัส้ินงวดบัญชีเพ่ือสรุปรายการต่าง   เกีย่วกบัต้นทุนผลติ
ยอดดุลเดบิตของบัญชีนีเ้ป็นยอดต้นทุนของสินค้าที่ผลติเสร็จ
ชนงวดบัญชี  ซ่ึงจะปิดโอนไปบัญชีก าไรขาดทุน  ดงันี ้ 



บัญชีต้นทุนผลติ
สินค้าระหว่างผลติต้นงวด
วตัถุดบิต้นงวด
ซ้ือวตัถุดบิ
ค่าขนส่งเข้า
ค่าแรงงานทางตรง
ค่าแรงงานทางอ้อม
เงนิเดือนผู้ควบคุมงาน
ค่าซ่อมแซมเคร่ืองจักร
ค่าเส่ือมราคา-เคร่ืองจักร

XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

XX
XX
XX
XX

XX

XX

ส่งคืนวตัถุดบิ
ส่วนลดรับ
สินค้าระหว่างผลติปลายงวด
วตัถุดบิปลายงวด
ต้นทุนสินค้าส าเร็จรูป
ยกไปบัญชีก าไรขาดทุน



บญัชีก าไรขาดทุน

บัญชีก าไรขาดทุน (Profit  and  Loss  Account) จะเปิดขึน้
เม่ือวันส้ินงวดบัญชีเช่นเดียวกบับัญชีต้นทุนผลติ  เพ่ือสรุปรายการ
เกีย่วกบัรายได้และค่าชช้จ่ายต่าง   

ผลต่างชนกรณีที่รายได้สูงกว่าค่าชช้จ่ายจะเป็นก าไรสุทธิ
หรือชนกรณีที่ค่าชช้จ่ายสูงกว่ารายได้จะเป็นขาดทุนสุทธิ
ซ่ึงจะปิดโอนไปบัญชีทุน  ทุน – หุ้นส่วนแต่ละคน  หรือก าไรสะสม



บัญชีก าไรขาดทุน
สินค้าส าเร็จรูปต้นงวด
รับคืน
ส่วนลดจ่าย
เงนิเดือนแผนกขาย
ค่าโฆษณา
เงนิเดือนส านักงาน
หนีส้งสัยจะสูญ
ดอกเบีย้จ่าย
ต้นทุนผลติ
ภาษเีงนิได้
ก าไรสุทธิ

XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

XX
XX
XX

XX

ขาย
รายได้อ่ืน  
สินค้าส าเร็จรูปปลายงวด



งบการเงนิ (Financial  Statement)

งบการเงินที่กจิการผลติต้องจัดท ามีดังนี้
1.  งบต้นทุนผลติ (Statement  of  Cost  of  Goods  Manufactured)
2.  งบก าไรขาดทุน (Profit  and  Loss  Statement)
3. งบแสดงฐานะการเงิน (Statement  of  Financial  Position)
ชนกรณีที่กจิการด าเนินงานชนรูปบริษัทจ ากดั  ต้องจัดท างบก าไรสะสม  
และงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเพิม่ขึน้ด้วย



ช่ือกจิการ
งบต้นทุนผลติ

ส าหรับปี  ส้ินสุดวันที่  ………………………….
วัตถุดิบที่ชช้ไปชนการผลติ

วัตถุดิบคงเหลือต้นงวด
ซ้ือวัตถุดิบ
บวก ค่าขนส่งเข้า

หัก ส่งคืนวัตถุดิบ
ส่วนลดรับ

ซ้ือวัตถุดิบสุทธิ
วัตถุดิบที่มีอยู่ทั้งส้ิน
หัก วัตถุดิบคงเหลือปลายงวด

วัตถุดิบที่ชช้ไปชนการผลติ
ค่าแรงงานทางตรง
ค่าชช้จ่ายชนการผลติ
ต้นทุนการผลติทั้งส้ิน
บวก สินค้าระหว่างผลติต้นงวด

รวม
หัก สินค้าระหว่างผลติปลายงวด
ต้นทุนสินค้าส าเร็จรูป

XX

XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

XX
XX
XX

XX
XX
XX



ช่ือกจิการ
งบก าไรขาดทุน

ส าหรับปี  ส้ินสุดวนัที่  ………………………….
รายได้

รายได้จากการขาย
รวมรายได้

ค่าชช้จ่าย
ต้นทุนขาย  
ค่าชช้จ่ายชนการขาย
ค่าชช้จ่ายชนการบริหาร

รวมค่าชช้จ่าย
ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและค่าชช้จ่ายภาษเีงนิได้
ต้นทุนทางการเงนิ
ก าไรก่อนค่าชช้จ่ายภาษเีงนิได้
ค่าชช้จ่ายภาษเีงนิได้
ก าไรสุทธิ

XX
XX

XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX



ช่ือกจิการ
งบต้นทุนขาย

ส าหรับปี  ส้ินสุดวันที่…………………..

สินค้าส าเร็จรูปคงเหลือต้นงวด
ต้นทุนสินค้าส าเร็จรูป
สินค้าที่มีไว้เพ่ือขาย
หัก สินค้าส าเร็จรูปคงเหลือปลายงวด
ต้นทุนขาย

XX
XX
XX
XX
XX



เงินเดือนแผนกขาย
ค่าโฆษณา
ค่าขนส่งออก
ค่านายหน้าพนักงานขาย
ค่าไฟฟ้าแผนกขาย
ค่าชช้จ่ายเบ็ดเตล็ดแผนกขาย
ค่าเส่ือมราคา - อุปกรณ์ส านักงาน
รวมค่าชช้จ่ายชนการขาย

XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

ช่ือกจิการ
งบค่าชช้จ่ายชนการขาย

ส าหรับปี  ส้ินสุดวันที่…………………..



เงินเดือนส านักงาน
ค่าไฟฟ้า
ค่าชช้จ่ายเบ็ดเตล็ดส านักงาน
วสัดุส านักงานชช้ไป
หนีส้งสัยจะสูญ
ค่าเส่ือมราคา – อุปกรณ์ส านักงาน
ค่าเส่ือมราคา – อาคาร 
รวมค่าชช้จ่ายชนการบริหาร

XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

ช่ือกจิการ
งบค่าชช้จ่ายชนการบริหาร

ส าหรับปี  ส้ินสุดวันที่…………………..



ก าไรสะสมต้นงวด
บวก ก าไรสุทธิประจ าปี

หัก เงินปันผล
ส ารองตามกฎหมาย

ก าไรสะสมปลายงวด

XX
XX
XX

XX
XX

XX
XX

ช่ือกจิการ
งบก าไรสะสม

ส าหรับปี  ส้ินสุดวันที่…………………..



ช่ือกจิการ
งบแสดงฐานะการเงิน

วันที…่………………………..

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสด xx 
ลูกหนี้ xx  
หัก ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ xx xx 
สินค้าคงเหลือ

สินค้าส าเร็จรูป xx 
สินค้าระหว่างผลติ xx 
วัตถุดิบ xx       
วัสดุโรงงาน xx xx

ค่าเบีย้ประกนัจ่ายล่วงหน้า xx 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เคร่ืองจักร xx
หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม-เคร่ืองจักร xx xx
สิทธิบัตร xx xx 

รวมสินทรัพย์ xx



ช่ือกจิการ
งบแสดงฐานะการเงิน

วันที…่………………………..

หนีสิ้นและทุน
หนีสิ้นหมุนเวียน

เจ้าหนี้ xx 
ค่าแรงงานค้างจ่าย xx
เงินเดือนค้างจ่าย xx
ดอกเบีย้ค้างจ่าย xx xx

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
เงินกู้ xx

ทุน
ทุนต้นงวด                                                               xx 
บวก ก าไรสุทธิ xx xx

รวมหนีสิ้นและทุน xx




