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บทคัดย่อ

	 จากภาวะการแข่งขันที่รุนแรงในโลกธุรกิจปัจจุบัน	ท�าให้การบริหารกิจการต้องท�าอย่างรอบคอบ	รัดกุม	รวดเร็ว	และทันต่อเวลา	
ผู้บริหารที่จะน�าพาองค์กรให้ผ่านพ้นวิกฤติการณ์ต่างๆ	 ที่เกิดขึ้นได้นั้น	 ต้องมีปัจจัยประกอบหลายปัจจัยด้วยกัน	 เช่น	 การมีวิสัยทัศน์ที่
กว้างไกล	 มีประสบการณ์สูงในการบริหารงาน	 มีทีมงานที่ดี	 มีจิตวิญญาณของความเป็นผู้ประกอบการ	 และการมีข้อมูลข่าวสารที่ดี	 มี
ความทันสมัย	สามารถเรียกใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วทันต่อเวลา	โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลทางด้านงบประมาณ	ทั้งงบประมาณด�าเนิน
งาน	ที่ประกอบด้วย	งบประมาณขาย	งบประมาณการผลิต	งบประมาณวัตถุดิบทางตรง	งบประมาณค่าแรงงานทางตรง	งบประมาณค่า
ใช้จ่ายการผลิต	 งบประมาณต้นทุนการผลิต	 งบประมาณต้นทุนขาย	 งบประมาณค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	 งบก�าไรขาดทุนโดย
ประมาณ	 และงบประมาณการเงินที่ประกอบด้วย	 งบประมาณเงินสด	 และงบดุลโดยประมาณ	 งบประมาณเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือที่ผู้
บริหารใช้ในด้านการวางแผน	 การวัดผลการด�าเนินงาน	 และการควบคุมการด�าเนินงาน	 ซึ่งจะช่วยให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถน�าพาองค์กรสู่อนาคตอย่างมั่นคง	

Abstract

 Due to the high competition in today business, a careful and well-timed business administration and planning is 
very necessary. The management team with broad vision, high experience and high entrepreneurial spirit is needed to 
lead the organization through competitive situations. Moreover, the up-to-date and prompt business information is also a  
vital tool of the management team for profit planning. Such information includes the information regarding operating 
budget, sales budget, production budget, direct material budget, direct labor budget, Manufacturing Overhead Budget, 
Manufacturing Cost Budget, Cost of Goods Sold Budget, Selling and Administrative Expenses Budget, Budgeted Income 
Statement and financial Budget such as cash budget and Budgeted Balance Sheet.

บทน�ำ

		 ในโลกธุรกิจตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจะพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากและเป็นไปอย่างรวดเร็ว	 กิจการต่างๆ	 ทั้งขนาดเล็ก	
ขนาดกลาง	และขนาดใหญ่จึงต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องให้ได้	หลายกิจการที่ไม่สามารถปรับ
ตวัได้หรอืปรบัตวัไม่ทนัต่อการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ต่างประสบปัญหา	และหลายกจิการจ�าเป็นต้องปิดตวัลงอย่างน่าเสยีดาย	สิง่หนึง่ทีจ่ะ
ช่วยให้ผู้บริหารสามารถน�าพากิจการให้รอดพ้นจากปัญหาที่เกิดขึ้นได้	 คือ	 การใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหารเข้ามาช่วยในการ
วางแผนอนาคต	โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดท�างบประมาณ

กำรท�ำงบประมำณเพื่อวำงแผนก�ำไรในอนำคต
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ควำมส�ำคัญของงบประมำณ

	 งบประมาณเป็นแผนการด�าเนินงานในรูปของรายงาน
ทางการเงนิทีฝ่่ายบรหิารประมาณขึน้ล่วงหน้าส�าหรบัระยะเวลาใด
ระยะเวลาหนึง่	โดยการจดัท�างบประมาณนัน้ต้องสอดคล้องกบัเป้า
หมายขององค์กรทีไ่ด้วางไว้	ในการจดัท�างบประมาณนัน้หลายคน
เข้าใจว่าเป็นหน้าที่ของฝ่ายบัญชี	เพราะเป็นเรื่องของเงินๆ	ทองๆ	
แต่ความจริงแล้ว	งบประมาณเป็นสิ่งทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วมในการ
จดัท�า	และเมือ่น�างบประมาณจากฝ่ายต่างๆ	มารวมกนั	จะได้เป็น
งบประมาณของทัง้องค์กรซึง่จะมคีวามสอดคล้องกบัวสิยัทศัน์และ
แผนงาน	งบประมาณจงึเป็นเสมอืนเครือ่งมอืทีฝ่่ายบรหิารใช้ในการ
วางแผนการจัดหาทรัพยากรและการใช้ทรัพยากรที่องค์กรมีอยู่	
และยงัใช้เป็นเครือ่งมอืในการควบคมุโดยน�าผลการปฏบิตังิานจรงิ
เปรียบเทียบกับงบประมาณ	 ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าการด�าเนินงาน
จริงเหมือนหรือแตกต่างจากแผนที่วางไว้มากน้อยเพียงใด	 อันจะ
เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาทีเ่กดิขึน้อย่างทนัท่วงท	ีหรอืใช้เป็น
แนวทางในการพฒันาองค์กรในอนาคตต่อไป	ระยะเวลาในการจดั
ท�าจงึขึน้อยูก่บันโยบายของฝ่ายบรหิารและวตัถปุระสงค์ของการใช้
งบประมาณ	เช่น	ถ้าฝ่ายบรหิารมกีารวางแผนการลงทนุระยะเวลา	
5	ปี	ก็จะจัดท�างบประมาณส�าหรับ	5	ปี	เรียกว่างบประมาณการ
ลงทุน	 แต่ถ้าเป็นแผนด�าเนินงานตามปกติฝ่ายบริหารจะวางแผน
ระยะสั้น	อาจจัดท�าเป็นรายเดือน	รายไตรมาส	ราย	6	เดือน	หรือ
รายปีนั้น	 ในการจัดท�างบประมาณด�าเนินงาน	 ส่วนใหญ่นิยมจัด
ท�าเป็นรายปีแล้วมีรายละเอียดแสดงเป็นรายไตรมาส
	 ในการจัดท�างบประมาณนั้นองค์กรจะจัดท�างบประมาณ
หลัก	 ซึ่งเป็นงบประมาณที่แสดงให้เห็นภาพโดยรวมขององค์กร	
และมีงบประมาณย่อยหลายงบประมาณเป็นส่วนประกอบ	 งบ
ประมาณย่อย	2	ประเภท	คือ	
	 1.	 งบประมาณด�าเนินการ	 เป็นงบประมาณที่แสดงการ
คาดการณ์เกีย่วกบัการด�าเนนิงานขององค์กร	แสดงถงึรายได้ทีค่าด
ว่าจะได้รบัและแสดงถงึค่าใช้จ่ายทีค่าดว่าจะต้องจ่าย	งบประมาณ
ด�าเนนิการจงึช่วยในการวางแผนก�าไรขององค์กรได้เป็นอย่างด	ีงบ
ประมาณด�าเนินการ	ได้แก่	งบประมาณขาย	งบประมาณการผลิต	
งบประมาณวัตถุดิบทางตรง	 งบประมาณค่าแรงงานทางตรง	 งบ
ประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต	 งบประมาณต้นทุนการผลิต	 งบ
ประมาณต้นทุนขาย	งบประมาณค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	
และงบก�าไรขาดทุนโดยประมาณ	

		 2.	 งบประมาณการเงิน	 เป็นงบแสดงถึงการเปลี่ยนแปลง
ฐานะการเงินขององค์กร	 ส่วนประกอบของงบประมาณการเงิน	
ได้แก่	 งบประมาณการลงทุน	 งบประมาณเงินสด	 และงบดุลโดย
ประมาณ	
		 งบประมาณแต่ละงบประมาณมีความสัมพันธ์กัน	 งบ
ประมาณที่จัดท�าเป็นล�าดับแรกคืองบประมาณขายโดยจัดท�าทั้ง
จ�านวนหน่วยและจ�านวนเงิน	 เมื่อได้ข้อมูลการขายสินค้าจากงบ
ประมาณขายแล้ว	 ผู้บริหารจะน�าข้อมูลจากงบประมาณขายนี้ไป
ใช้ในการจัดท�างบประมาณต่อไปคือ	งบประมาณการผลิต	ซึ่งจะ
ช่วยให้ทราบปริมาณสินค้าที่จะผลิต	 ซึ่งจะน�าข้อมูลจากงบ
ประมาณการผลิตไปจัดท�างบประมาณวัตถุดิบทางตรง	 งบ
ประมาณค่าแรงงานทางตรง	 และงบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต	
เมื่อน�าข้อมูลจากงบประมาณวัตถุดิบทางตรง	งบประมาณค่าแรง
งานทางตรง	และงบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิตมารวมกัน	จะท�า	
ให้ได้งบประมาณต้นทนุการผลติ	และจดัท�างบประมาณต้นทนุขาย	
นอกจากงบประมาณขายจะเป็นข้อมูลส�าหรับท�างบประมาณการ
ผลิตแล้ว	 ยังเป็นข้อมูลส�าหรับการจัดท�างบประมาณค่าใช้จ่ายใน
การขายและบริหาร	 ถ้าองค์กรมีการวางแผนการขายในระยะยาว	
ก็จะสามารถจัดท�างบประมาณการลงทุนได้อีกด้วย
		 ข้อมูลจากทั้งด้านรายรับและด้านรายจ่าย	 สามารถน�าไป
ใช้ในการจัดท�างบก�าไรขาดทุนโดยประมาณ	 นอกจากนี้	 ยังน�า
ข้อมลูจากงบประมาณขายไปจดัท�างบประมาณ	งบประมาณเงนิสด	
และงบดุลโดยประมาณ	
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ภาพที่ 1	แผนผังแสดงความสัมพันธ์ของงบประมาณประเภทต่างๆ

งบประมำณเพื่อกำรวำงแผนก�ำไร

	 จากภาพที่	1	จะเห็นได้ว่า	การจัดท�างบประมาณจะเริ่มที่งบประมาณขายก่อน	โดยประมาณทั้งจ�านวนหน่วยที่คาดว่าจะขายได้
และราคาขายต่อหน่วย	ในส่วนนีจ้ะช่วยให้กจิการทราบได้ว่าจะมรีายได้จากการขายเป็นจ�านวนเท่าใด	งบประมาณขายนีน้ยิมจดัท�าประมาณ
การเงินสดรับจากการขายประกอบด้วย	ต่อจากนั้นจะจัดท�างบประมาณที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่าย	เช่น	งบประมาณวัตถุดิบทางตรง	ส่วนนี้
นิยมท�าประมาณการจ่ายเงินค่าวัตถุดิบทางตรงด้วย	งบประมาณแรงงานทางตรง	งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต	และงบประมาณค่าใช้
จ่ายในการขายและบริหาร	งบประมาณเหล่านี้ท�าให้กิจการทราบว่ามีรายการที่เป็นค่าใช้จ่ายเป็นเงินจ�านวนเท่าไร	การจัดท�างบประมาณ
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายนั้นเป็นการวางแผนการเงินในอนาคตนั่นเอง	กล่าวคือ	กิจการต้องมีการวางแผนจัดสรรเงินที่กิจการมีอยู่เพื่อใช้จ่ายใน
รายการต่างๆ	ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	เมื่อจัดท�างบประมาณเกี่ยวกับรายได้และงบประมาณเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายแล้ว	จะท�าให้สามารถจัดท�า
งบก�าไรขาดทนุโดยประมาณได้	ซึง่จะช่วยให้กจิการทราบได้ว่ากจิการจะมกี�าไรหรอืขาดทนุมากน้อยเพยีงใด	ถ้ากจิการมกีารตัง้เป้าหมาย
ก�าไรไว้แล้วล่วงหน้า	กิจการก็สามารถย้อนกลับไปทบทวนงบประมาณขาย	หรืองบประมาณที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่าย	เพื่อให้ได้ก�าไรตาม
ที่กิจการตั้งเป้าหมายไว้	จึงกล่าวได้ว่า	งบประมาณเป็นเครื่องมือที่ส�าคัญในการวางแผนก�าไรนั่นเอง	ผู้บริหารจึงควรใช้เครื่องมือดังกล่าว
เป็นตัวช่วยให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	สอดคล้องกับงานวิจัยของโอบพร	คงประเสริฐ	(2547)	ที่ศึกษาการจัดท�าข้อมูล
ทางการบัญชีเพื่อการบริหารของธุรกิจในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ	จังหวัดล�าพูน	พบว่า	ปัจจุบันกิจการส่วนใหญ่มีการจัดท�าข้อมูล
ทางการบัญชีเพื่อการบริหาร	ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารในการวางแผน	การสั่งการ	การควบคุม	และการตัดสินใจ	ข้อมูลทางการบัญชี
เพื่อการบริหารที่กิจการจัดท�า	 เช่น	การวิเคราะห์งบการเงิน	การวิเคราะห์อัตราส่วน	การวิเคราะห์ต้นทุน	ปริมาณ	ก�าไร	การจัดท�างบ
ประมาณ	การวิเคราะห์ความแตกต่าง	ระหว่างข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงกับงบประมาณ	 เป็นต้น	 ในการจัดท�างบประมาณนั้นกิจการส่วนใหญ่
จัดท�าทุกงบประมาณ	 ได้แก	่ งบประมาณขาย	 งบประมาณการผลิต	 งบประมาณวัตถุดิบทางตรง	 งบประมาณค่าแรงงานทางตรง	 งบ
ประมาณค่าใช้จ่ายการผลติ	งบประมาณต้นทนุการผลติ	งบประมาณค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร	งบประมาณต้นทนุขาย	งบประมาณ

	 	 	 งบประมาณขาย

  
	 	 งบประมาณการผลิต	 	 งบประมาณค่าใช้จ่าย	 งบประมาณ
	 	 	 	 ในการขายและการบริหาร	 การลงทุน

 
	 งบประมาณ	 งบประมาณ	 งบประมาณ
	 วัตถุดิบทางตรง	 ค่าแรงงานทางตรง	 ค่าใช้จ่ายการผลิต

  
  งบประมาณ
	 	 ต้นทุนการผลิต

  
  งบประมาณ	 	 งบก�าไรขาดทุนโดยประมาณ
	 	 ต้นทุนขาย	 	

    งบประมาณเงินสด

    
    งบประมาณโดยประมาณ
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ก�าไรขาดทุน	งบประมาณเงินลงทุน	งบประมาณเงินสด	และงบประมาณงบดุล	กิจการต่างๆ	มีความคิดเห็นว่าข้อมูลทางการบัญชีเพื่อ
การบริหารมีประโยชน์ในการบริหารงานในระดับมาก	ส่วนปัญหาที่พบในการจัดท�าข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหารนั้นอยู่ในระดับปาน
กลาง	คอืปัญหาพนกังานบญัชมีจี�านวนน้อยและมคีวามรูค้วามสามารถไม่เพยีงพอ	ข้อมลูมคีวามล่าช้าท�าให้ข้อมลูทีไ่ด้ไม่ทนัต่อเวลาส�าหรบั
การตัดสินใจ	 	 และปัญหาความถูกต้องของข้อมูลที่น�าเสนอ	 งานวิจัยนี้เห็นความส�าคัญของข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหารซึ่งมีส่วน
ของงบประมาณรวมอยูด้่วย	จงึต้องการได้นกับญัชบีรหิารทีม่ปีระสทิธภิาพและมรีะบบข้อมลูต่างๆ	ด	ีซึง่จะช่วยให้การบรหิารงานได้เปรยีบ
คู่แข่งขัน	
	 พิกุล	 พงษ์กลาง	(2553)	 ได้ศึกษาการส�ารวจการใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการบริหารงานของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมกลุม่อตุสาหกรรม	ในจงัหวดัเชยีงใหม่	ผลการศกึษาพบว่า	ผูป้ระกอบการให้ความส�าคญักบัการใช้ข้อมลูทางการบญัชเีกีย่ว
กับเรื่องต้นทุนสินค้าและข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงินมากกว่าข้อมูลด้านอื่น	 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต้องการเพิ่มเติมความรู้ทางด้านการ
ค�านวณต้นทุน	การจัดท�างบการเงิน	การจัดท�างบประมาณ	การวิเคราะห์ทางการเงิน	และการเสียภาษีในระดับค่อนข้างมาก	ผู้ประกอบ
การเล็งเห็นถึงความส�าคัญและประโยชน์ในการน�าข้อมูลทางการบัญชีมาใช้ในการบริหารงาน	 ในส่วนของงบประมาณ	ผู้ประกอบการใช้
งบประมาณค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน	งบก�าไรขาดทุนโดยประมาณ	และงบประมาณค่าใช้จ่ายอื่นๆ	เพื่อการวางแผนและบริหารงาน	ผู้
ประกอบการต้องการเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องการจัดท�างบประมาณด�าเนินงาน	และการจัดท�างบประมาณการเงิน	แสดงว่าผู้ประกอบการ
ให้ความส�าคัญกับงบประมาณ	และเห็นว่างบประมาณเป็นสิ่งที่จ�าเป็นต่อการบริหารองค์กร
 
ตัวอย่างการจัดท�างบประมาณ

บริษัท	รุ่งเรืองพาณิชย์	จ�ากัด
งบประมาณการขาย

ส�าหรับงวด	1	ปี		สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2554

 ไตรมาส	1	 ไตรมาส	2	 ไตรมาส	3	 ไตรมาส	4	 รวม

	 หน่วยขาย	(ประมาณการ)	 1,000		 900		 800		 1,100		 3,800	

 คูณ		ราคาขายต่อหน่วย	 100		 100		 100		 100		 100	

	 ยอดขาย	 100,000		 90,000		 80,000		 110,000		 380,000 

ตารางประมาณการเงินสดรับจากการขาย

	 		ไตรมาส	1	 ไตรมาส	2	 ไตรมาส	3	 ไตรมาส	4	 รวม

	 ยอดขาย	 100,000		 90,000		 80,000		 110,000		 380,000	

	 ขายเป็นเงินสด	30%	 30,000		 27,000		 24,000		 33,000		 114,000	

	 ขายเป็นเงินเชื่อ	70%	 70,000		 63,000		 56,000		 77,000		 266,000	

	 	 80%	เก็บเงินได้ไตรมาสที่ขาย	 56,000		 50,400		 44,800		 61,600		 212,800	

	 	 20%	เก็บเงินได้ไตรมาสถัดไป	 *10,000		 14,000		 12,600		 11,200		 47,800	

	 รวมเงินสดรับ	 96,000		 91,400		 81,400		 105,800		 374,600	

หมายเหตุ	*		10,000	บาท	สมมติเป็นยอดลูกหนี้ต้นงวด    
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บริษัท		รุ่งเรืองพาณิชย์	จ�ากัด
งบประมาณการผลิต

ส�าหรับงวด	1	ปี		สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2554

	 	 ไตรมาส	1	 ไตรมาส	2	 ไตรมาส	3	 ไตรมาส	4	 รวม
	 หน่วยขาย	 1,000		 900		 800		 1,100		 3,800	
 บวก		สินค้าส�าเร็จรูปปลายงวด	*	 180		 160		 220		 **240		 240	
	 หน่วยสินค้าที่ต้องการทั้งหมด	 1,180		 1,060		 1,020		 1,340		 4,040	
 หัก		สินค้าส�าเร็จรูปต้นงวด	 ***190		 180		 160		 220		 190	
	 หน่วยผลิต	 990		 880		 860		 1,120		 3,850	

หมายเหตุ	*	 สมมติกิจการก�าหนดนโยบายให้มีสินค้าส�าเร็จรูปปลายงวด	10%	ของหน่วยขายไตรมาสถัดไป
หมายเหตุ	**	 240	บาท	สมมติเป็นยอดสินค้าคงเหลือปลายงวด	 	 	
หมายเหตุ	***	190	บาท	สมมติเป็นยอดสินค้าคงเหลือต้นงวด	 	 	

บริษัท		รุ่งเรืองพาณิชย์	จ�ากัด
งบประมาณวัตถุดิบทางตรง

ส�าหรับงวด	1	ปี		สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2554

	 ไตรมาส	1	 ไตรมาส	2	 ไตรมาส	3	 ไตรมาส	4	 รวม
	 หน่วยผลิต	 990		 880		 860		 1,120		 3,850	
 คูณ		ปริมาณการใช้วัตถุดิบต่อหน่วย	 2		 2		 2		 2		 2	
	 ปริมาณวัตถุดิบที่ต้องใช้ในการผลิต	 1,980		 1,760		 1,720		 2,240		 7,700	
 บวก		วัตถุดิบปลายงวด	*	 	176		 172		 224		 **230		 230	
	 ปริมาณวัตถุดิบที่ต้องการ	 2,156		 1,932		 1,944		 2,470		 7,930	
 หัก		วัตถุดิบต้นงวด	 ***170		 176		 172		 224		 170	
	 ปริมาณวัตถุดิบที่ซื้อ	 1,986		 1,756		 1,772		 2,246		 7,760	
 คูณ		ราคาวัตถุดิบต่อหน่วย	 1		 1		 1		 1		 1	
	 ต้นทุนการซื้อวัตถุดิบ	 1,986		 1,756		 1,772		 2,246		 7,760	

หมายเหตุ	*	 สมมติกิจการมีนโยบายให้มีวัตถุดิบปลายงวด	10%	ของหน่วยผลิตไตรมาสถัดไป
หมายเหตุ	**	 230	บาท	สมมติเป็นยอดวัตถุดิบคงเหลือปลายงวด	 	 	
หมายเหตุ	***	170	บาท	สมมติเป็นยอดวัตถุดิบคงเหลือต้นงวด	 	 	

ตารางประมาณการจ่ายเงินค่าวัตถุดิบ

		 	ไตรมาส	1	 ไตรมาส	2	 ไตรมาส	3	 ไตรมาส	4	 รวม
	 ต้นทุนการซื้อวัตถุดิบ	 1,986		 1,756		 1,772		 2,246		 7,760	
	 					50%	ช�าระไตรมาสที่ซื้อ	 993		 878		 886		 1,123		 3,880	
	 					50%	ช�าระไตรมาสถัดไป	 *950		 993		 878		 886		 3,707	
	 รวมเงินสดจ่ายค่าวัตถุดิบ	 1,943		 1,871		 1,764		 2,009		 7,587	

หมายเหตุ	*	 950	บาท	สมมติเป็นยอดเจ้าหนี้ต้นงวด	 	 	 	
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บริษัท		รุ่งเรืองพาณิชย์	จ�ากัด
งบประมาณค่าแรงงานทางตรง

ส�าหรับงวด	1	ปี		สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2554

		 	ไตรมาส	1	 ไตรมาส	2	 ไตรมาส	3	 ไตรมาส	4	 รวม
	 หน่วยผลิต	 990		 880		 860		 1,120		 3,850	
 คูณ		การใช้ชั่วโมงแรงงานต่อหน่วย	 2		 2		 2		 2		 2	
	 จ�านวนชั่วโมงแรงงานทางตรง	 1,980		 1,760		 1,720		 2,240		 7,700	
 คูณ		อัตราค่าแรงงานต่อชั่วโมง	 5		 5		 5		 5		 5	
	 ต้นทุนค่าแรงงานทางตรง	 9,900		 8,800		 8,600		 11,200		 38,500	

บริษัท		รุ่งเรืองพาณิชย์	จ�ากัด
งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต

ส�าหรับงวด	1	ปี		สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2554

		 	ไตรมาส	1	 ไตรมาส	2	 ไตรมาส	3	 ไตรมาส	4	 รวม
	 จ�านวนชั่วโมงแรงงานทางตรง	 1,980		 1,760		 1,720		 2,240		 7,700	
 คูณ		อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรต่อหน่วย	 4		 4		 4		 4		 4	
	 ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร	 7,920		 7,040		 6,880		 8,960		 30,800	
	 ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่	 8,000		 8,000		 8,000		 8,000		 32,000	
	 ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตรวม	 15,920		 15,040		 14,880		 16,960		 62,800	
 หัก		ค่าเสื่อมราคา	 1,000		 1,000		 1,000		 1,000		 4,000	
	 ค่าใช้จ่ายการผลิตที่ต้องจ่ายเป็นเงินสด	 14,920		 14,040		 13,880		 15,960		 58,800	

บริษัท		รุ่งเรืองพาณิชย์	จ�ากัด
งบประมาณต้นทุนการผลิต

ส�าหรับงวด	1	ปี		สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2554

		 	ไตรมาส	1	 ไตรมาส	2	 ไตรมาส	3	 ไตรมาส	4	 รวม
	 ต้นทุนวัตถุดิบทางตรงใช้ไป	*	 1,980		 1,760		 1,720		 2,240		 7,700	
	 ต้นทุนค่าแรงงานทางตรง	 9,900		 8,800		 8,600		 11,200		 38,500	
	 ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิต	 15,920		 15,040		 14,880		 16,960		 62,800	
	 ต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จ	 27,800		 25,600		 25,200		 30,400		 109,000	
 หาร		หน่วยผลิต	 990		 880		 860		 1,120		 3,850	
	 ต้นทุนสินค้าที่ผลิตต่อหน่วย		**	 28.08		 29.09		 29.30		 27.14		 28.31	

หมายเหตุ	*		ต้นทุนวัตถุดิบทางตรง	ค�านวณจาก	ปริมาณวัตถุดิบที่ต้องใช้ในการผลิต	x	ราคาวัตถุดิบต่อหน่วย
หมายเหตุ	**	เป็นตัวเลขโดยประมาณ	เนื่องจากคงทศนิยมไว้	2	ต�าแหน่ง
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บริษัท		รุ่งเรืองพาณิชย์	จ�ากัด
งบประมาณต้นทุนขาย

ส�าหรับงวด	1	ปี		สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2554

		 	ไตรมาส	1	 ไตรมาส	2	 ไตรมาส	3	 ไตรมาส	4	 รวม
	 ต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จ	 27,800		 25,600		 25,200		 30,400		 109,000	
 บวก		สินค้าส�าเร็จรูปต้นงวด	(ปัดทศนิยม)	 5,335		 5,236		 4,688		 5,971		 5,335	
	 สินค้าที่มีไว้เพื่อขาย	 33,135		 30,836		 29,888		 36,371		 114,335	
 หัก		สินค้าส�าเร็จรูปปลายงวด	(ปัดทศนิยม)	 5,055		 4,655		 6,447		 6,514		 6,514	
	 ต้นทุนสินค้าที่ขาย	(ปัดทศนิยม)	 28,081		 26,182		 23,442		 29,857		 107,821	

หมายเหตุ	*		ต้นทุนสินค้าส�าเร็จรูปต้นงวด	ค�านวณจาก	หน่วยสินค้าส�าเร็จรูปต้นงวด	x	ต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จต่อหน่วย
หมายเหตุ	**	 ต้นทุนสินค้าส�าเร็จรูปปลายงวด	ค�านวณจาก	หน่วยสินค้าส�าเร็จรูปปลายงวด	x	ต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จต่อหน่วย

บริษัท		รุ่งเรืองพาณิชย์	จ�ากัด
งบประมาณค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ส�าหรับงวด	1	ปี		สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2554

		 	ไตรมาส	1	 ไตรมาส	2	 ไตรมาส	3	 ไตรมาส	4	 รวม
	 หน่วยขาย	 1,000		 900		 800		 1,100		 3,800	
 คณู		อตัราค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารผนัแปรต่อหน่วย	 4		 4		 4		 4		 4	
	 ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผันแปร	 4,000		 3,600		 3,200		 4,400		 15,200	
	 ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคงที่	 6,000		 6,000		 6,000		 6,000		 24,000	
	 ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม	 10,000		 9,600		 9,200		 10,400		 39,200	
 หัก		ค่าเสื่อมราคา	 800		 800		 800		 800		 3,200	
	 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ต้องจ่ายเป็นเงินสด	 9,200		 8,800		 8,400		 9,600		 36,000	
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บริษัท		รุ่งเรืองพาณิชย์	จ�ากัด
งบประมาณเงินสด

ส�าหรับงวด	1	ปี		สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2554

		 	ไตรมาส	1	 ไตรมาส	2	 ไตรมาส	3	 ไตรมาส	4	 รวม
	 เงินสดคงเหลือต้นงวด		 *50,000		 110,037		 167,926		 216,682		 50,000	
 บวก		เงินสดรับ:-	 		 		 		 		 	
	 	 รับจากการขายสินค้า	 96,000		 91,400		 81,400		 105,800		 374,600	
	 เงินสดที่กิจการมีทั้งสิ้น	 146,000		 201,437		 249,326		 322,482		 424,600	
 หัก		เงินสดจ่าย:-	 		 		 		 	 	
	 	 จ่ายค่าวัตถุดิบ	 1,943		 1,871		 1,764		 2,009		 7,587	
	 	 จ่ายค่าแรงงานทางตรง	 9,900		 8,800		 8,600		 11,200		 38,500	
	 	 จ่ายค่าใช้จ่ายการผลิต	 14,920		 14,040		 13,880		 15,960		 58,800	
	 	 จ่ายค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	 9,200		 8,800		 8,400		 9,600		 36,000	
	 รวมเงินสดจ่าย	 35,963		 33,511		 32,644		 38,769		 140,887	
	 เงินสดเกิน	(ขาด)	 110,037		 167,926		 216,682		 283,713		 283,713	
	 การบริหารเงินสด:-	 		 		 		 	 	
	 	 กู้ยืมเงิน	 0		 0		 0		 0		 0	
	 	 ช�าระคืนเงินกู้	 0		 0		 0		 0		 0	
	 	 จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้	 0		 0		 0		 0		 0	
	 เงินสดคงเหลือปลายงวด	 110,037		 167,926		 216,682		 283,713		 283,713	

หมายเหตุ	*		50,000	บาท	สมมติเป็นยอดเงินสดคงเหลือต้นงวด	 	 	

 
บริษัท		รุ่งเรืองพาณิชย์	จ�ากัด
งบก�าไรขาดทุนโดยประมาณ

ส�าหรับงวด	1	ปี		สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2554
	 	 หมายเหตุ	
	 ขาย	 (1)	 380,000	
 หัก		ต้นทุนขาย	 (2)	 107,821	
	 ก�าไรขั้นต้น	 	 272,179	
 หัก		ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร		 (3)	 39,200	
	 ก�าไรจากการด�าเนินงาน	 	 232,979	
 หัก		ภาษีเงินได้	30%	 	 69,894	
	 ก�าไรสุทธิ	 	 163,085	

หมายเหตุ		 	 	 	
(1)	 ข้อมูลจากงบประมาณขาย	 	 	 	 	
(2)	 ข้อมูลจากงบประมาณต้นทุนขาย	 	 	 	
(3)	 ข้อมูลจากงบประมาณค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	 	 	 	 	
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บริษัท		รุ่งเรืองพาณิชย์	จ�ากัด
งบดุลโดยประมาณ

ส�าหรับงวด	1	ปี		สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2554
สินทรัพย์

	 สินทรัพย์หมุนเวียน	 หมายเหตุ	
	 	 เงินสด	 (1)	 283,713	
	 	 ลูกหนี้	 (2)	 15,400	
	 	 สินค้าคงเหลือ	 (3)	 6,514	
	 	 	 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	 	 305,627	
	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 	 	 		
	 	 ที่ดิน		 (4)	 60,000	
	 	 อาคารและอุปกรณ์	 (5)	 50,000	
	 	 หัก		ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารและอุปกรณ์	 (6)	 13,200	
	 	 	 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 	 123,200	
	 รวมสินทรัพย์	 	 428,827	

หนี้สินและส่วนของผูถ้ือหุน้
	 หนี้สินหมุนเวียน	 	 	 		
	 	 เจ้าหนี้	 (7)	 1,123	
	 	 	 รวมหนี้สินหมุนเวียน	 	 1,123	
	 ส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 	 		
	 	 หุ้นสามัญ	 (8)	 230,000	
	 	 ก�าไรสะสม	 (9)	 197,704	
	 	 	 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	 	 427,704	
	 รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 428,827	

 
หมายเหตุ		 	 	 	
(1)	ข้อมูลจากงบประมาณเงินสด	 	 	 	 	
(2)	ข้อมูลจากตารางประมาณการเงินสดรับจากการขาย	 	 	 	
(3)	ข้อมูลจากงบประมาณต้นทุนขาย	 	 	 	 	
(4)	ข้อมูลเดิม	ในที่นี้สมมติขึ้น	 	 	 	 	
(5)	ข้อมูลเดิม	ในที่นี้สมมติขึ้น	 	 	 	 	
(6)	ข้อมูลจากค่าเสื่อมราคาสะสมเดิม	+	ค่าเสื่อมราคาในปี	2554	 	
(7)	ข้อมูลจากตารางประมาณการเงินสดจ่ายค่าวัตถุดิบ	 	 	 	
(8)	ข้อมูลเดิม	ในที่นี้สมมติขึ้น	 	 	 	 	
(9)	ข้อมูลจากก�าไรสะสม	+	ก�าไรสุทธิในปี	2554	 	 	
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สรุป

	 แม้งบประมาณจะเป็นเพียงแผนการที่กิจการวางไว้	แต่ใน
การจดัท�างบประมาณกต้็องมกีารประมาณการอย่างมหีลกัการ	สม
เหตุสมผล	และงบประมาณนี้เองจะเป็นแนวทางให้ผู้บริหารน�าพา
องค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้	 เมื่อต้องการวัดผลการด�าเนินงาน	
กจิการควรมกีารเปรยีบเทยีบผลการปฏบิตังิานจรงิกบังบประมาณ
ทีว่างไว้	ผลต่างทีเ่กดิขึน้จะช่วยให้ผูบ้รหิารทราบว่าจดุใดบ้างทีต้่อง
ปรบัปรงุแก้ไข	หรอืจดุใดบ้างทีค่วรพฒันาให้กจิการมคีวามโดดเด่น	
อย่างไรก็ตาม	 ถ้าสถานการณ์แวดล้อมต่างๆ	 มีการเปลี่ยนแปลง
ต่างจากที่ประมาณการไว้	 ควรมีการปรับงบประมาณให้มีความ
เหมาะสมด้วย
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