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บทคัดย่อ
บริษัท เซนต์ บิวตี้ คอสเมติก (ประเทศไทย) จํากัด ประกอบธุรกิจผลิต และจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร โดยคัดสรร
วัตถุดิบสมุนไพรจากธรรมชาติ นํามาผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม และผิวพรรณให้สวยสมบูรณ์แบบตาม
ศาสตร์ Aroma Therapy อย่า งแท้จ ริง นอกจากนี้ ยัง ได้ค วามร่วมมือกับ สถาบัน วิจัยด้า นเวชสํา อางค์ แพทย์แผนไทย และเภสัช
ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณ อีกด้วย
จากการเข้าปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ณ บริษัท เซนต์ บิ้วตี้ คอสเมติก (ประเทศไทย) จํากัด
ทํ า ให้ ท ราบถึ ง ความสํ า คั ญ ต่ อ การจั ด ทํ า บั ญ ชี ต้ น ทุ น การผลิ ต จึ ง นํ า มาศึ ก ษาและนํ า เสนอ ภายใต้ หั ว ข้ อ โครงงานสหกิ จ ศึ ก ษา
“บัญชีต้นทุนการผลิต” โดยเนื้อหากล่าวถึง ส่วนประกอบบัญชีต้นทุนผลิต ได้แก่ วัตถุดิบ ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายการผลิต วิธีการคํานวณ
ต้นทุนการผลิต การบันทึกบัญชีต้นทุนผลิต และการจัดทํางบการเงิน รวมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการต้นทุน ว่าขึ้นอยู่กับ
เหมาะสมในการที่จะเลือกวิธีการคํานวณต้นทุน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นต้น
การปฏิบัติงานครั้งนี้ทําให้ผู้จัดทําได้รับประสบการณ์การทํางาน และทราบถึงความสําคัญบัญชีต้นทุนผลิต โดยหวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าจะนําความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทํางานในสายงานวิชาชีพบัญชี และสามารถนําไปศึกษาค้นคว้าสําหรับบุคคลที่สนใจได้อย่าง
ถูกต้องต่อไป
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Abstract
Sense Beauty Cosmetic (Thailand) Company Limited is a company that produces and distributes the
product of herbal goods by selecting the raw material of herb from nature and produce with standard to get the
hair treatment and smooth skin like real aroma therapy. Also, the company has cooperated with the research and
development institute of cosmetic science, Thai traditional medicine, and skin expert pharmacy.
From the operation following the co-operative education of Siam University at Sense Beauty Cosmetic
(Thailand) Company Limited makes the researchers know the importance of cost accounting, so we studied it and
presented as the co-operative project under the topic of "Product Cost Accounting". The contents consist of the
component of cost accounting such as raw material, labor, production cost, calculation method of production cost,
accounting record of production cost and doing financial statement, including proposing the solution to solve the
problem of cost management, the appropriate selection of cost calculation for the highest efficiency etc.
The researchers obtain the work experience and know the importance of cost accounting from this
operation, and we hope to bring this knowledge to use in accounting professions file and hope this information can
be used for further study for the interested people.
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