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งบประมาณขาย
Q1

Q2

Q3

Q4

year

Q1

Q2

Q3

Q4

year

Q1

Q2

Q3

Q4

year

จํานวนหน่วยขาย
ราคาขายต่อหน่วย (บาท)
ยอดขาย (บาท)
งบเงินสดรั บจากการขาย
ลูกหนี ้ ณ 31/12/47
ยอดขายไตรมาส
ยอดขายไตรมาส
ยอดขายไตรมาส
ยอดขายไตรมาส
รวมเงินสดรับ
งบประมาณการผลิต
จํานวนหน่วยขาย
สินค้ าสําเร็จรูปปลายงวด
รวม
สินค้ าสําเร็จรูปต้ นงวด
จํานวนที่ต้องผลิต
งบประมาณวัตถุดบิ ทางตรง
จํานวนหน่วยที่ต้องผลิต
DM ที่ต้องใช้ ตอ่ หน่วย (กก.)
DM ที่ต้องใช้ ทงหมด
ั้
(กก.)
DM ปลายงวด (กก.)
DM ที่ต้องมีไว้ เพื่อผลิต(กก.)
DM ต้ นงวด (กก.)
DM ที่ต้องซื ้อ (กก.)
ราคา DM ต่อ กก. (บาท)
ยอดซื ้อ (บาท)
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งบเงินสดจ่ ายค่ าวัตถุดบิ ทางตรง
Q1

Q2

Q3

Q4

year

Q1

Q2

Q3

Q4

year

Q1

Q2

Q3

Q4

year

เจ้ าหนี ้ค่า DM ณ 31/12/47
ยอดซื ้อไตรมาส 1
ยอดซื ้อไตรมาส 2
ยอดซื ้อไตรมาส 3
ยอดซื ้อไตรมาส 4
รวมเงินสดจ่าย

งบประมาณแรงงานทางตรง
จํานวนหน่วยที่ต้องผลิต
ชม.แรงงานที่ใช้ ตอ่ หน่วย
รวมชม.แรงงานที่ต้องการ
ค่าแรงงานต่อชัว่ โมง
ค่าแรงงานทางตรง
งบประมาณค่ าใช้ จ่ายการผลิต
ชัว่ โมงแรงงานทางตรง
อัตรา MO ผันแปร
รวม MO ผันแปร
MO คงที่
รวม MO
ค่าเสื่อมราคา
เงินสดจ่ายค่า MO
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งบประมาณสินค้ าสําเร็จรู ปปลายงวด
ต้ นทุนการผลิตต่อหน่วย
วัตถุดิบทางตรง
ค่าแรงทางตรง
ค่าใช้ จ่ายการผลิต
รวม
จํานวนหน่วยของสินค้ าสําเร็จรูปปลายงวด
ต้ นทุนการผลิตต่อหน่วย
สินค้ าสําเร็จรูปปลายงวด
งบประมาณค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
Q1

Q2

Q3

Q4

จํานวนหน่วยขาย
ค่าใช้ จ่ายผันแปรต่อหน่วย
รวมค่าใช้ จ่ายผันแปร
ค่าใช้ จ่ายคงที่
รวมคชจ.ขายและบริหาร
ค่าเสื่อมราคา
เงินสดจ่าย
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งบประมาณเงินสด
Q1

Q2

Q3

Q4

เงินสดคงเหลือต้ นงวด
เงินสดรับจากการขายสินค้ า
รวม
หักเงินสดจ่าย :
ค่าวัตถุดิบทางตรง
ค่าแรงทางตรง
ค่าใช้ จ่ายการผลิต
คชจ.ขายและบริ หาร
ภาษี เงินได้
ซื ้ออุปกรณ์
เงินปั นผล
รวมเงินสดจ่าย
เงินสดเกิน(ขาด)
เงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
กู้ยืม
ชําระเงินกู้
จ่ายดอกเบี ้ย (10% ต่อปี )
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมฯ
เงินสดคงเหลือปลายงวด
งบประมาณกําไรขาดทุน
ขาย
ต้ นทุนขาย
กําไรขันต้
้ น
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
กําไรจากการดําเนินงาน
ดอกเบี ้ยจ่าย
กําไรก่อนภาษี เงินได้
ภาษี เงินได้ (30%)
กําไรสุทธิ
thailandaccount.com

การบัญชีบริ หาร โดย สุปราณี และ คณะ

accthai.wordpress.com

year

แบบฟอร์ มสําหรับแบบฝึ กหัดบัญชีบริ หาร ข้ อ 6-11

5

งบประมาณแสดงฐานะการเงิน
ณ 31 ธันวาคม 2548
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน :
เงินสด
ลูกหนี ้
วัตถุดิบ
สินค้ าสําเร็จรูป
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์
หักค่าเสื่อมราคาสะสม
รวมสินทรัพย์
หนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี ้สินหมุนเวียน :
เจ้ าหนี ้ (ค่าวัตถุดิบ)
ภ.ง.ด. ค้ างจ่าย
รวมหนี ้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น :
หุ้นสามัญ
กําไรสะสม
รวมหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
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