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ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับความรูท่ัวไปเกี่ยวกับความรูท่ัวไปเกี่ยวกับการการการบัญชีตนทุนบัญชีตนทุนบัญชีตนทุน   

สาระสําคัญ 
 
กกกกกกกกการบัญชีตนทุนเปนวิธีการทางบัญชีท่ีรวบรวมขอมูลทางดาน
ตนทุนของธุรกิจประเภทอุตสาหกรรม  เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ
การบัญชีตนทุน  ตองอาศัยการจําแนกประเภทตนทุน  และการตีราคาสินคา
คงเหลือท่ีเหมาะสม  เพ่ือนําไปจัดทํางบการเงิน  ซ่ึงแตกตางจากกิจการซ้ือ
สินคาเพ่ือจําหนาย  ตามวงจรระบบบัญชีตนทุน 
   

สาระการเรียนรู 
 

กกกกกกกก1.  ความหมายของการบัญชีตนทุน 
กกกกกกกก2.  แนวคิดเกี่ยวกับบัญชีตนทุน 
กกกกกกกก3.  วัตถุประสงคของการบัญชีตนทุน   
กกกกกกกก4.  ประเภทของตนทุน 
กกกกกกกก5.  สินคาคงเหลือของธุรกิจประเภทอุตสาหกรรม 
กกกกกกกก6.  งบการเงินของธุรกิจประเภทอุตสาหกรรม 
กกกกกกกก7.  วงจรระบบบัญชีตนทุน 
 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
        

กกกกกกกก1.  อธิบายความหมายของการบัญชีตนทุนได 
กกกกกกกก2.  อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับบัญชีตนทุนได 
กกกกกกกก3.  บอกวัตถุประสงคของการบัญชีตนทุนได 
กกกกกกกก4.  จําแนกประเภทของตนทุนได 
กกกกกกกก5.  อธิบายสินคาคงเหลือของธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมได 
กกกกกกกก6.  จัดทํางบการเงินของธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมได 
กกกกกกกก7.  สรุปวงจรระบบบัญชีตนทุนได 
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กกกกกกกกกิจการประเภทอุตสาหกรรมเปนกิจการประเภทท่ีนําวัตถุดิบมาเขาสูกระบวนการผลิต
โดยใชตนทุนการผลิตเพ่ิมเติมดานแรงงาน  เครื่องจักร  และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการผลิต
เม่ือผลิตเสร็จก็จะเปนสินคาสําเร็จรูปท่ีพรอมจะขาย  ธุรกิจผลิตนี้จะเรียกไดอีกอยางวา “ธุรกิจ
อุตสาหกรรม” (Manufacturing business) เชน  บริษัท  แปลนครีเอช่ันส  จํากัด (แปลนทอยส) เปน
กิจการผลิตของเลนจากไม  บริษัทฯ จึงมาตั้งโรงงานอยูท่ีจังหวัดตรัง  ซ่ึงเปนศูนยกลางของวัตถุดิบคือ
ไมยางพาราท่ีหมดอายุการใหน้ํายางแลว  ทําใหมีวัตถุดิบเพียงพอและสะดวกในการจัดหาวัตถุดิบ
ในการผลิต  สามารถใชแรงงานในทองถ่ิน  เสียคาใชจายในการขนสงนอย   เม่ือนําไมยางพาราเขาสู
กระบวนการผลิตจะไดสินคาสําเร็จรูปเปนของเลนท่ีผลิตจากไมยางพารา  ตนทุนการผลิตท่ีเกิดจาก
กระบวนการผลิตจะตองนําไปบันทึกบัญชีโดยใชระบบบัญชีตนทุน  ดังภาพ 1.1 
 
1.  ความหมายของตนทุน 
 กกกกกกกก1.1  ความหมายของตนทุน  สามารถสรุปไดดังนี้ 
tttttttttttttttttttttttThe  Committee  on  Cost  Concepts  and  Standards  แหง  AAA (American 
Accounting  Association  ไดใหคําจํากัดความของตนทุนไว  ดังนี้  คือ 
ttttttttttttttttttttttt“Cost  is  a  foregoing  measured  in  monetary  terms, incurred  or  potentially  to  
be  incurred  to  achieve  a  specific  objective”   
กกกกกกกกกกกกสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงสหรัฐอเมริกา(The American 
Institute of Certified Public Accountants : AICPA)   ไดใหคํานิยามความหมายของบัญชีตนทุนไว
ใน  A Tentative Set of Broad  Accounting  Principles  for  Business  Enterprises  ดังนี้  “Cost  is  
defired  as  an  exchange  price, a  foregoing, a  sacrifice  made  to  secure  benefit”   
กกกกกกกกกกกกกจากคํานิยามดังกลาวสรุปไดวา  ตนทุน (Cost) หมายถึง มูลคาของทรัพยากรท่ี
สามารถวัดเปนจํานวนเงินได  ซ่ึงกิจการสูญเสีย  หรือเสียสละไป  เพ่ือแลกกับการไดรับส่ิงใดส่ิง
หนึ่งกลับมา  ในท่ีนี้อาจหมายถึง  สินคาหรือบริการตาง  ๆ  ซ่ึงเปนประโยชนตอกิจการ 
กกกกกกกกกกกกกจากความหมายขางตน “ตนทุน”  จึงเปน  ทรัพยากรท่ีวัดเปนจํานวนเงินได  ซ่ึงอาจ
หมายถึง  เวลา  คน หรืออ่ืน ๆ ท่ีสามารถวัดเปนตัวเงินได 
กกกกกกกกกกกกกในการแสดงหรือรับรูมูลคา “ตนทุน” ท่ีกิจการสูญเสียหรือเสียสละไป  กิจการ
จะตองรับรูใน  2  ลักษณะ  คือ 
กกกกกกกกกกกกก1.  ถาหากกิจการยังมิไดใชประโยชนจากส่ิงท่ีไดรับ  ตนทุนนั้นจัดเปน  สินทรัพย 
กกกกกกกกกกกกก2.  ถาไดใชประโยชนไปแลว  หรือส่ิงท่ีไดรับไมเกิดประโยชน  ตนทุนนั้นจัดเปน  
คาใชจาย 
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กกกกกกกก1.2  ความหมายของการบัญชีตนทุน 
กกกกกกกกกกกการบัญชีตนทุน  (Cost accounting)  เปนวิธีการทางบัญชีท่ีทําหนาท่ีรวบรวมขอมูลทางดาน
ตนทุนของธุรกิจประเภทอุตสาหกรรม  เพ่ือจัดทํารายงานทางการเงินตลอดจนวิเคราะห และจําแนก
ขอมูลเพ่ือใชในการบริหารตนทุนในการผลิตสินคาหรือตนทุนในการใหบริการ  ซ่ึงจะตองสามารถ
คํานวณตนทุนสินคาสวนท่ีขายและตนทุนสินคาคงเหลือ  ปจจุบันไมใชเฉพาะกิจการประเภท
อุตสาหกรรมเทานั้นท่ีจะตองใชวิธีการทางบัญชีหรือขอมูลของบัญชีตนทุน ยังมีธุรกิจอีกหลาย
ประเภทท่ีไดมีการนําวิธีการบัญชีตนทุนไปประยุกตใชเพ่ือการตัดสินใจของผูบริหาร เชน โรงแรม 
โรงพยาบาล โรงเรียน มหาวิทยาลัย ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทสายการบิน เปนตน  การบัญชี
ตนทุนยังใหขอมูลท่ีเปนเครื่องมือสําหรับการวางแผน  ควบคุม  และการตัดสินใจอีกดวย 
 
2.  แนวคิดเกี่ยวกับบัญชีตนทุน 
กกกกกกกกการบัญชีการเงิน (Financial accounting) การบัญชีบริหาร เปนเรื่องเกี่ยวกับการให
ขอมูลแกบุคคลภายนอกเพ่ือนําไปใชในการตัดสินใจ  สําหรับขอมูลดานการบัญชีตนทุนจะถูก
นําไปใชในการจัดทํารายงานทางการเงิน  การบัญชีตนทุนจึงมีความสัมพันธกับการบัญชีการเงิน
และการบัญชีบริหารดังนี ้
กกกกกกกกการบัญชีการเงิน (Financial accounting) ขอมูลในทางบัญชีการเงินเปนส่ิงท่ีนํามาใช
เพ่ือการนําเสนอตอบุคคลภายนอกองคกรในรูปแบบของงบการเงิน  ซ่ึงขอมูลตาง ๆ ทางการบัญชี
การเงินจะตองเปนไปตามหลักการบัญชีท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป (Generally Accepted Accounting  
Principles : GAAP) รวมถึงระเบียบแบบแผน  กฎขอบังคับ  และวิธีการ  ซ่ึงวิธีการจะอธิบายใหทราบ
ถึงแนวปฏิบัติท่ีเปนท่ียอมรับกันในทางบัญชี 
กกกกกกกกการบัญชีบริหาร (Managerial accounting) เปนการบัญชีเพ่ือการวางแผนและการควบคุม  
โดยจะตองนําขอมูลทางการเงินและการบัญชีมาทําการวิเคราะหตีความ  เพ่ือใหผูบริหารนําไปใชใน
การวางแผน  การควบคุม  และการตัดสินใจ  ในการเสนอขอมูลจะไมมีรูปแบบท่ีแนนอนแตจะขึ้นอยู
กับวัตถุประสงคท่ีจะนําไปใช  โดยไมจําเปนตองจัดทําตามหลักการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไปทุกเรื่อง  
แตตองเปนขอมูลท่ีเกี่ยวของ  ซ่ึงผูบริหารสามารถนําไปใชในการวางแผนการควบคุมและการ
ตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจได 
กกกกกกกกการบัญชีตนทุน (Cost accounting) เปนการบัญชีท่ีจัดทําเพ่ือบริหารเกี่ยวกับตนทุนใน
การผลิตสินคาหรือตนทุนในการใหบริการ  ซ่ึงจะตองสามารถคํานวณตนทุนสินคาสวนท่ีขายและ
ตนทุนสินคาคงเหลือ  เพ่ือใชในการจัดทํางบการเงิน  นอกจากนั้น  การบัญชีตนทุนยังใหขอมูลท่ี
เปนเครื่องมือสําหรับการวางแผน  การควบคุม  และการตัดสินใจ 
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กกกกกกกกการบัญชีการเงิน การบัญชีบริหาร และการบัญชีตนทุน เปนระบบบัญชีท่ีมีความสัมพันธ
กันคือ  การบัญชีตนทุนจะใหขอมูลเกี่ยวกับตนทุนของสินคาแกบัญชีการเงิน  เพ่ือนําไปจัดทํางบ
การเงิน  และใหขอมูลเกี่ยวกับตนทุนสินคาแกบัญชีบริหารเพ่ือใชในการวางแผน  การควบคุม  และ
การตัดสินใจ  สวนการบัญชีการเงินจะเปนฐานขอมูลท่ีสําคัญของการบัญชีตนทุนและการบัญชี
บริหาร  ซ่ึงถาหากฐานขอมูลของการบัญชีการเงินไมดีก็จะสงผลตอการบัญชีตนทุนและการบัญชี
บริหารดวย 
 
3.  วัตถุประสงคของการบัญชีตนทุน 
กกกกกกกกในการดําเนินธุรกิจ  เจาของกิจการตองคํานวณมูลคาตนทุนของสินคาท่ีเกิดขึ้น  กรณี
เปนกิจการซ้ือสินคามาเพ่ือขายจะคํานวณตนทุนสินคาท่ีขายจากราคาทุนท่ีซ้ือมา  แตถาเปนกรณี
เปนกิจการผลิตสินคาเพ่ือขายจะคํานวณตนทุนสินคาจากตนทุนวัตถุดิบ  คาแรงงาน  และคาใชจาย
ในการผลิต  จึงเปนตองใชการบัญชีตนทุนเขาชวยเหลือ  การบัญชีท่ีสําคัญท่ีควรนํามาใช  คือ  การ
บัญชีตนทุน  
กกกกกกกกการบัญชีตนทุนเปนการบัญชีท่ีบันทึกและจัดทํารายงานเกี่ยวกับตนทุนสินคาท่ีผลิต  
หรือตนทุนการใหบริการ  โดยมีวัตถุประสงคท่ีสําคัญ  4  ประการ  คือ 
 
กกกกกกกก3.1  เพ่ือวัดผลการดําเนินงาน (Income accounting) 
กกกกกกกกกกกในการดําเนินธุรกิจจะตองมีการวัดผลการดําเนินงานสําหรับงวดบัญชีหนึ่ง ๆ โดย
จะตองมีการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับตนทุน  เพ่ือคํานวณตนทุนของสินคาท่ีขายไป  หรือท่ี
เรียกวาตนทุนขาย (Cost of goods sold) ซ่ึงจะตองนําไปเปรียบเทียบกับรายไดของงวดในงบกําไร
ขาดทุน  เพ่ือจะไดทราบถึงผลการดําเนินงานของกิจการ 
กกกกกกกก3.2  เพ่ือการตีราคาสินคาคงเหลือ (Inventory valuation) 
กกกกกกกกกกกโดยท่ัวไปสินคาคงเหลือของกิจการอุตสาหกรรมประกอบดวย  วัตถุดิบ  งาน
ระหวางทํา  และสินคาสําเร็จรูป  ขอมูลตนทุนท่ีรวบรวมไวอยางถูกตองและครบถวน  สามารถ
นํามาคํานวณตนทุนของสินคาคงเหลือ  ณ  วันส้ินงวดบัญชี  เพ่ือท่ีจะแสดงสินคาคงเหลือดังกลาว  
ในงบดุลไดอยางถูกตองและนาเช่ือถือ 
กกกกกกกก3.3  เพ่ือใชขอมูลในการวางแผนและการควบคุม (Planning and control) 
กกกกกกกกกกกวัตถุประสงคขอนี้เปนการใชขอมูลตนทุนเพ่ือการบริหารกิจการ  เพราะในการ
ดําเนินธุรกิจจําเปนตองมีการวางแผนลวงหนา  และจะตองมีการควบคุม  เพ่ือใหการดําเนินงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
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กกกกกกกกกกกการวางแผน  เปนการกําหนดวัตถุประสงคและกําหนดแนวทางในการปฏิบัติ
เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไว  โดยเครื่องมือสําคัญในการวางแผน  คือ  งบประมาณ (Budget) 
ซ่ึงตองอาศัยขอมูลตนทุนในอดีตเปนแนวทางในการประมาณตนทุนท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต  การท่ี
กิจการมีระบบบัญชีตนทุนท่ีดี  จะทําใหการประมาณตนทุนมีความถูกตองมากยิ่งขึ้น 
กกกกกกกกกกกการควบคุม  เปนการดําเนินงานตามแผนท่ีวางไว  และระมัดระวังใหตนทุนท่ี
เกิดขึ้นจริงเปนไปตามงบประมาณท่ีไดกําหนดไว  ซ่ึงจะตองมีการวัดผลและประเมินผลการ
ดําเนินงาน  โดยการจัดทํา  รายงานผลการปฏิบัติงาน (Performance reports) แลวนํามาเปรียบเทียบ
กับงบประมาณท่ีกําหนดไว  ในกรณีท่ีตนทุนท่ีเกิดขึ้นจริงไมเปนไปตามงบประมาณท่ีกําหนดไว  
ฝายบริหารจะตองหาสาเหตุของผลตางนั้น  โดยเฉพาะถาเปนผลแตกตางท่ีไมนาพอใจ  
(Unfavorable variance) เพ่ือท่ีจะไดหาทางแกไขตอไป  นอกจากการควบคุมจะทําใหตนทุนเปนไป
ตามงบประมาณแลว  ยังทําใหกิจการสามารถลดตนทุนไดในระดับหนึ่ง  ซ่ึงจะสงผลใหการดําเนิน
ธุรกิจประสบความสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ 
กกกกกกกก3.4  เพ่ือใชขอมูลในการตัดสินใจ (Decision - making tools) 
กกกกกกกกกกกการตัดสินใจเปนหนาท่ีอยางหนึ่งของผูบริหารการบัญชีตนทุนจะเปนสวนสําคัญ
ในการตัดสินใจในปญหาตาง ๆ เพราะการตัดสินใจสวนมากตองใชขอมูลตนทุน  โดยยึดหลักการ
เปรียบเทียบตนทุนและรายไดในอนาคต  ซ่ึงจะตองนําขอมูลตนทุนท่ีเกิดขึ้นในอดีตมาปรับใหเขา
กับสถานการณ  และเกี่ยวของกับปญหา  ดังนั้นถากิจการมีระบบบัญชีตนทุนท่ีดีจะสามารถเสนอ
ขอมูลตนทุนตอผูบริหารไดอยางถูกตองและรวดเร็วมากขึ้น  ตัวอยางของปญหาท่ีตองใชขอมูล
ตนทุนในการตัดสินใจ  เชน  การกําหนดราคาขาย  การเพ่ิมหรือลดสายผลิตภัณฑ  การผลิตช้ินสวน
เองหรือซ้ือจากภายนอก  การปดโรงงานช่ัวคราว  เปนตน 
 
4.  ประเภทของตนทุน 
กกกกกกกกตนทุนมีมากมายหลากหลายชนิด  แตละชนิดใหความหมายท่ีแตกตางกัน  ตามแต
วัตถุประสงคการนําไปใช  ความเขาใจแนวคิดและการแบงประเภทตนทุน  จะชวยใหกิจการ
สามารถนําขอมูลดังกลาวไปใชใหเกิดประโยชนมากยิ่งขึ้น  การจัดแบงประเภทตนทุนตามแตละ
ลักษณะ  และวัตถุประสงคการนําไปใช  จําแนกไดหลายลักษณะดังนี ้
กกกกกกกก4.1  จําแนกตามหนาที่ทางการผลิตและสวนประกอบของผลิตภัณฑ 
กกกกกกกกกกก4.1.1  ตนทุนการผลิต (Manufacturing cost) หมายถึง  ตนทุนท่ีเกี่ยวของโดยตรง
กับการผลิตสินคา  ซ่ึงประกอบดวย 
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กกกกกกกกกกกกกกก4.1.1.1  วัตถุดิบ (Materials) หมายถึง  วัตถุหรือสวนประกอบท่ีกิจการ
นํามาใชในการแปรสภาพใหเปนสินคาสําเร็จรูป  เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม  ดังนั้น  วัตถุดิบจึงสามารถ
แบงออกไดเปน  2  ลักษณะ  คือ 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก1)  วัตถุดิบทางตรง (Direct material) หมายถึง  วัตถุดิบหลัก  หรือ
วัตถุดิบซ่ึงเปนสวนประกอบสําคัญในการผลิตสินคา  และสามารถคิดคํานวณเขาเปนมูลคาของ
สินคาโดยตรงไดโดยงาย เชน วัตถุดิบทางตรงของบริษัท  แปลนครีเอช่ันส  จํากัด (แปลนทอยส)
ท่ีผลิตของเลนจากไมคือ ไมยางพารา 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก2)  วัตถุดิบทางออม (Indirect material) หมายถึง  วัตถุดิบซ่ึงเปน
เพียงสวนประกอบเล็กนอย หรือเปนสวนประกอบหลัก  แตคิดคํานวณมูลคาเขาเปนตนทุนของ
สินคาไดยาก  ในทางบัญชีถือเปนคาใชจายในการผลิต  เชน วัตถุดิบทางออมของบริษัท  แปลนครี
เอช่ันส  จํากัด (แปลนทอยส) ท่ีผลิตของเลนจากไมคือ กาว  สี  เปนตน 
กกกกกกกกกกกกกกก4.1.1.2  คาแรงงาน (Labor) หมายถึง  คาจางหรือผลตอบแทนท่ีจายใหแก
ลูกจางหรือคนงานท่ีทําหนาท่ีเกี่ยวของกับการผลิตสินคา  โดยปกติแลวคาแรงงานจะแบงออกเปน  
2  ลักษณะ  คือ 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก1)  คาแรงงานทางตรง (Direct labor) หมายถึง  คาแรงตาง ๆ ท่ีจาย
ใหแกคนงานหรือลูกจางท่ีทําหนาท่ีเกี่ยวกับการผลิตสินคาโดยตรง  รวมไปถึงคาแรงนั้นจะตอง
สามารถคิดคํานวณเขาเปนมูลคาของสินคาไดโดยงาย เชน คาแรงงานทางตรงของบริษัท  แปลนครี
เอช่ันส  จํากัด (แปลนทอยส) ท่ีผลิตของเลนจากไมคือ คาแรงคนงานผลิตสินคา 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก2)  คาแรงงานทางออม (Indirect labor) หมายถึง  เงินเดือนหรือ
คาแรงซ่ึงจายใหกับคนงานหรือลูกจางซ่ึงไมไดเกี่ยวของโดยตรงกับการผลิตสินคาหรือเกี่ยวของ
โดยตรง  แตคิดคํานวณมูลคาเขาเปนตนทุนของสินคาไดยาก  ถือเปนคาใชจายในการผลิต เชน 
คาแรงงานทางออมของบริษัท  แปลนครีเอช่ันส  จํากัด  (แปลนทอยส) ท่ีผลิตของเลนจากไมคือ คาแรงใน
การรักษาความสะอาด  คาแรงยามรักษาความปลอดภัย   เงินเดือนผูจัดการโรงงาน  เปนตน 
กกกกกกกกกกกกกกก4.1.1.3  คาใชจายในการผลิต (Manufacturing overhead) หมายถึง  คาใชจาย
ตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในการผลิตสินคา  นอกจากวัตถุดิบทางตรงและคาแรงงานทางตรง เชน คาใชจายใน
การผลิตของบริษัท  แปลนครีเอช่ันส  จํากัด (แปลนทอยส) ท่ีผลิตของเลนจากไมคือ เงินเดือน
ผูจัดการโรงงาน  วัสดุโรงงานใชไป  คาไฟฟากําลัง  คาเส่ือมราคาเครื่องจักรและอาคารโรงงาน    
เปนตน 
กกกกกกกกกกก4.1.2  ตนทุนท่ีไมเกี่ยวกับการผลิต (Non – manufacturing cost) หรืออาจเรียกวา
ตนทุนแผนกบริการ (cost of service department) หรือตนทุนทางการบริหาร  หมายถึง  ตนทุนตาง ๆ  
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ท่ีเกิดขึ้นในแผนกสนับสนุนการผลิต  คือ  แผนกท่ีไมไดทําหนาท่ีในการผลิตโดยตรง  แตมีหนาท่ี
สนับสนุนใหการผลิตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  เชน  แผนกบุคคล  แผนกคอมพิวเตอร  แผนกทํา
ความสะอาด  เปนตน 
กกกกกกกก4.2  จําแนกตามความสําคัญและลักษณะของตนทุนการผลิต 
กกกกกกกกกกกการจําแนกตามลักษณะนี้มีความคลายคลึงกับประเภทแรก  แตมีวัตถุประสงคเพ่ือ
ใชในการวางแผนและควบคุมมากกวาเพ่ือการคํานวณ  โดยสามารถจําแนกออกไดเปน  2  ประเภท  
ดังนี้ 
กกกกกกกกกกก4.2.1  ตนทุนขั้นตน (Prime cost) หมายถึง  ตนทุนรวมระหวางวัตถุดิบทางตรงและ
คาแรงงานทางตรง  โดยปกติตนทุนขั้นตนจะมีความสัมพันธโดยตรงกับการผลิต  รวมท้ังเปน
ตนทุนท่ีมีจํานวนมาก  เม่ือเทียบกับตนทุนการผลิตท้ังหมด  แตอยางไรก็ตาม  ในยุคปจจุบันธุรกิจ
บางแหงมีการใชเครื่องจักรมากขึ้น  ทําใหตนทุนคาแรงงานทางตรงลดลง  ในลักษณะเชนนี้ตนทุน
ขั้นตนจะมีลักษณะลดลง  เม่ือเทียบกับตนทุนแปรสภาพ 
กกกกกกกกกกก4.2.2  ตนทุนแปรสภาพ (Conversion cost) หมายถึง  ตนทุนท่ีเกี่ยวของกับการแปร
สภาพ  หรือเปล่ียนรูปแบบจากวัตถุดิบทางตรงใหกลายสภาพเปนสินคาสําเร็จรูป  ตนทุนแปรสภาพ
จะประกอบดวยคาแรงงานทางตรงและคาใชจายในการผลิต  จากท่ีกลาวแลว  เม่ือกิจการมีการ
ลงทุนในเครื่องจักรมากขึ้น  คาเส่ือมราคา  คาซอมบํารุง  ซ่ึงถือเปนคาใชจายในการผลิต  ก็จะมี
จํานวนมากตามไปดวย  ดังนั้นอาจกลาวไดวาในธุรกิจท่ีมีการใชเทคโนโลยีสูงหรือลงทุนสูงในสวน
ของอุปกรณเครื่องมือ  เครื่องจักรท่ีใชในการผลิต  ความสําคัญในสวนของตนทุนแปรสภาพก็จะ
มากขึ้นตามไปดวย 
กกกกกกกก4.3  จําแนกตามความสัมพันธกับระดับกิจกรรม 
กกกกกกกกกกกการจําแนกตามความสัมพันธกับระดับกิจกรรม  หรือ  การจําแนกตามพฤติกรรม 
(Behavior)  ซ่ึงมีลักษณะสําคัญคือ  เปนการวิเคราะหจํานวนตนทุนท่ีเปล่ียนแปลงไปตามปริมาณ
การผลิต  โดยสามารถจําแนกได  3  ชนิด  คือ 
กกกกกกกกกกก4.3.1  ตนทุนผันแปร (Variable cost) หมายถึง  ตนทุนซ่ึงมียอดรวมเปล่ียนแปลง
ไปตามสัดสวนของปริมาณการผลิตหรือระดับกิจกรรมท่ีเกิดขึ้น  ในขณะท่ีตนทุนตอหนวยจะคงท่ี
เทากันทุก ๆ หนวย  เชน คาเช้ือเพลิง  คาแรงงาน  เปนตน  เม่ือมีการเพ่ิมการผลิตตนทุนก็จะมาก
ตามไปดวย   
กกกกกกกกกกก4.3.2  ตนทุนคงท่ี (Fixed cost) หมายถึง  ตนทุนซ่ึงมียอดรวมคงท่ีไมเปล่ียนแปลง
ไปตามปริมาณการผลิตหรือระดับกิจกรรม  แตยอดรวมตอหนวยของตนทุนคงท่ีจะเปล่ียนไปใน
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ทิศทางตรงกันขามกับปริมาณการผลิต  คือ  เม่ือมีการผลิตมากตนทุนคงท่ีตอหนวยก็จะลดลง  เชน  
คาเชา  เม่ือปริมาณการผลิตสินคาเพ่ิมขึ้นคาเชาตอหนวยก็จะลดลง  เปนตน 
กกกกกกกกกกก4.3.3  ตนทุนผสม (Mixed cost) หมายถึง  ตนทุนท่ีจะมีตนทุนสวนหนึ่งคงท่ีอยูใน
ทุกระดับกิจกรรมและมีตนทุนอีกสวนหนึ่งแปรไปตามระดับกิจกรรม  เชน คาโทรศัพท  มีตนทุน
คงท่ีตอเดือน  107  บาท  และมีตนทุนผันแปร  3  บาทตอครั้งของการโทร  เปนตน 
กกกกกกกกกกการแยกประเภทตนทุนตามความสัมพันธกับระดับกิจกรรมจะรวมสวนท่ีเปนตนทุน
คงท่ีและสวนท่ีเปนตนทุนผันแปรไวในบัญชีเดียวกัน  ถาเปนตนทุนท่ีมีความสําคัญตอการตัดสินใจ
ก็ควรแยกบัญชีออกตามสวนท่ีเปนตนทุนคงท่ีและสวนท่ีเปนตนทุนผันแปร 
กกกกกกกก4.4  จําแนกตามความสัมพันธกับหนวยตนทุน 
กกกกกกกกกกกการจําแนกตามความสัมพันธกับหนวยตนทุน  เปนการจําแนกโดยพิจารณาตาม
ความสามารถในการะบุท่ีมาของตนทุนไดวา  เปนตนทุนของหนวยงาน  ผลิตภัณฑหรือแผนกใด     
โดยสามารถจําแนกไดเปน  2  ประเภท  คือ 
กกกกกกกกกกก4.4.1  ตนทุนทางตรง (Direct cost) หมายถึง  ตนทุนท่ีสามารถระบุไดวาเปนตนทุน
ของหนวยงาน  ของงาน  ผลิตภัณฑ  หรือแผนกใด  เชน  เงินเดือนผูควบคุมงานการผลิตสินคา  ก  
จะเปนตนทุนทางตรงของสินคา  ก  คาเส่ือมราคาของเครื่องจักรแผนกประกอบ  จะเปนตนทุน
ทางตรงของแผนกประกอบ  เปนตน 
กกกกกกกกกกก4.4.2  ตนทุนทางออม (Indirect cost) หมายถึง  ตนทุนรวม  (common cost)  ท่ีเกิดขึ้น
โดยไมสามารถระบุไดวาเกิดจากหนวยตนทุนใด  ดังนั้นกิจการจึงตองใชเทคนิคในการปนสวน  
(Allocation techniques) ตนทุนดังกลาวไปยังแผนกท่ีเกี่ยวของ   เชน  เงินเดือนของผูจัดการโรงงาน  
แมบานทําความสะอาด  ยามรักษาความปลอดภัยโรงงาน  ซ่ึงใชในการผลิตสินคามากกวา  2  ชนิด  
จึงไมสามารถระบุไดวาตนทุนทางออมดังกลาวเปนของสินคาใด  จํานวนเทาไร  ตองใชการปนสวน
ตนทุนใหกับสินคาแตละชนิด 
กกกกกกกก4.5  จําแนกตามงวดเวลาที่กอประโยชน 
กกกกกกกกกกกเปนการจําแนกโดยพิจารณาตามหลักการจับคูรายไดและคาใชจาย  ตนทุนบางชนิด
จะถูกรับรูเปนสินทรัพยเพราะยังไมกอประโยชนใหกับกิจการ  แตเม่ือกอประโยชนแลวจะถูกตัด
เปนคาใชจาย  การจําแนกตนทุนในลักษณะนี้  มีวัตถุประสงคเพ่ือการจัดทํางบการเงินของกิจการ  
แบงออกเปน  2  ประเภท  คือ 
กกกกกกกกกกก4.5.1  ตนทุนผลิต (Product cost) ตนทุนซ่ึงกิจการจายไปแลวแตไมกอใหเกิด
ประโยชนในทันทีและจะถูกสะสมเก็บรวบรวมไวในตัวสินคา  ซ่ึงตองบันทึกไวเปนสินทรัพยของ
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กิจการจนกวาสินคานั้น ๆ จะถูกขายออกไป  เชน  วัตถุดิบ  คาแรงคนงาน  คาใชจายตาง ๆ ท่ีจายใน
การผลิตสินคา  เปนตน 
กกกกกกกกกกก4.5.2  ตนทุนงวดเวลา (Period cost) ตนทุนซ่ึงกิจการจายไปและกอใหเกิด
ประโยชนในงวดบัญชีนั้น ๆ ทันที  ตนทุนประเภทนี้จึงถูกรับรูเปนคาใชจายของงวดนั้น โดย
สวนมากหมายถึงคาใชจายในการขายและบริหาร  เชน  เงินเดือนพนักงานฝายบุคคล  เงินเดือน
พนักงานขาย  วัสดุสํานักงานใชไป  เปนตน 
กกกกกกกก4.6  จําแนกตามความสัมพันธกับเวลา 
กกกกกกกกกกกการจําแนกประเภทตนทุนตามความสัมพันธกับเวลา  แบงออกเปน  3  ประเภท  คือ
กกกกกกกกกกก4.6.1  ตนทุนในอดีต (Historical cost) หมายถึง  ราคาทุนหรือมูลคาท่ีกิจการจายไป
จริงตามหลักฐานท่ีปรากฏ  แตตนทุนนี้ผูบริหารมักไมนํามาพิจารณาประกอบการตัดสินใจมากนัก  
เพราะถือเปนการจายเงินในอดีต  มูลคาของเงินแตกตางจากปจจุบัน  อาจเนื่องมาจากภาวะเงินเฟอ  
อัตราดอกเบ้ีย  หรือความเจริญทางเศรษฐกิจ   
กกกกกกกกกกก4.6.2  ตนทุนทดแทน (Replacement cost) หมายถึง  ราคาหรือมูลคาตลาดในปจจุบัน
ของสินทรัพยนั้น ๆ 
กกกกกกกกกกก4.6.3  ตนทุนในอนาคต (Future cost) หมายถึง  ตนทุนหรือคาใชจายท่ีคาดวาจะ
เกิดขึ้นในอนาคตจากการตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งของผูบริหาร  ซ่ึงอาจไดจากการประมาณการณ  
กลาวคือ  ตนทุนในอนาคตจะเกิดหรือไมเกิดขึ้นอยูกับการตัดสินใจของผูบริหาร  และใน
ขณะเดียวกันผูบริหารก็ตองพิจารณาจากตนทุนนี้เชนกันวาควรจะตัดสินใจอยางไรใหเกิดตนทุนต่ํา
ท่ีสุด  ดังนั้นกิจการจึงควรระมัดระวังและพิจารณาอยางรอบคอบในการประมาณตนทุนประเภทนี้  
เชน  บริษัท  แปลนครีเอช่ันส  จํากัด (แปลนทอยส) กําลังพิจารณาเปล่ียนเครื่องจักร   มีผูมาเสนอ
ขายหลายราย  ตลอดจนมีบริษัทอ่ืนๆ ยื่นขอเสนอใหเชาเครื่องจักรดวย  ดังนั้นฝายบัญชีตองทําการ
ประมาณการณตนทุนในอนาคตวา  ถาซ้ือจากผูขายแตละราย  ตนทุนในอนาคตจะเปนเทาไร  หรือ
ควรจะเลือกเชาเครื่องจักรแทน 
กกกกกกกก4.7  จําแนกตามความรับผิดชอบ 
กกกกกกกกกกกการจําแนกประเภทตามความรับผิดชอบ  แบงออกเปน  2 ประเภท  คือ 
กกกกกกกกกกก4.7.1  ตนทุนท่ีควบคุมได (Controllable cost) หมายถึง  ตนทุนหรือคาใชจายท่ี
สามารถระบุหรือกําหนดไดวา  หนวยงานใด  หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  เปนผูรับผิดชอบโดยตรง
ตอตนทุนนั้น ๆ มีอํานาจส่ังการ  สามารถควบคุมใหตนทุนนั้นเพ่ิมขึ้นหรือลดลงได 
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กกกกกกกกกกก4.7.2  ตนทุนท่ีควบคุมไมได (Uncontrollable cost) หมายถึง  ตนทุนหรือคาใชจาย
ท่ีไมไดอยูภายใตอํานาจหนาท่ีท่ีหนวยงานหรือผูบริหารในระดับนั้น ๆ จะสามารถจัดการ  กําหนด  
หรือส่ังการใหตนทุนนั้น ๆ เพ่ิมขึ้นหรือลดลงได 
กกกกกกกก4.8  จําแนกตามการวิเคราะหปญหาเพ่ือตัดสินใจ 
กกกกกกกกกกกการจําแนกประเภทตนทุนตามการวิเคราะหปญหาเพ่ือการตัดสินใจ  แบงออกเปน  
5 ประเภท  คือ 
กกกกกกกกกก4.8.1  ตนทุนจม (Sunk cost) หมายถึง  ตนทุนท่ีเกิดขึ้นจากการตัดสินใจในอดีตไม
สงผลกระทบตอการตัดสินใจในปจจุบัน  ถือเปนตนทุนท่ีไมสามารถหลีกเล่ียงได  และไมสามารถ
ทําการเปล่ียนแปลงไมวาจะมีการตัดสินใจอยางไร  เชน  คาเชาจากสัญญาเชาระยะยาว  คาเส่ือม
ราคาสินทรัพย  เปนตน 
กกกกกกกกกกก4.8.2  ตนทุนท่ีหลีกเล่ียงได (Avoidable cost) หมายถึง  ตนทุนท่ีสามารถประหยัด
ไดหากยกเลิกหรือหยุดกิจกรรม  เชน  ถากิจการหยุดการผลิตช่ัวคราว  จะสามารถประหยัดตนทุน
วัตถุดิบทางตรง  คาแรงงานทางตรง  และคาใชจายในการผลิตบางสวนได  ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของ
ตนทุนในอนาคตท่ีมีบทบาทมากตอการตัดสินใจของผูบริหาร 
กกกกกกกกกกก4.8.3  ตนทุนคาเสียโอกาส (Opportunity cost) หมายถึง  ผลประโยชนหรือ
ผลตอบแทนท่ีกิจการตองสูญเสียไปเพราะไมเลือกทางเลือกนั้น  เชน  นาย  ก  ตองเสียโอกาสในการ
ไดรับคาเชาเดือนละ  10,000  บาท  เพราะนาย  ก  เลือกท่ีจะนํารานนั้นไปประกอบกิจการ
รานอาหารแทนการใหเชา  เปนตน 
กกกกกกกกกกก4.8.4  ตนทุนสวนตาง  (Differential cost) หมายถึง  ตนทุนที่เกิดจากการ
เปล่ียนแปลงไปจากการตัดสินใจเลือกกระทําอยางใดอยางหนึ่ง  โดยมักจะเกิดขึ้นเม่ือมีการเปล่ียน
วิธีปฏิบัติแบบเดิมเปนการปฏิบัติแบบใหม 
กกกกกกกกกกก4.8.5  ตนทุนสวนเพ่ิมตอหนวย (Marginal cost) หมายถึง  ตนทุนท่ีจะเพ่ิมขึ้นเม่ือ
การผลิตเพ่ิมขึ้นหนึ่งหนวย  ตนทุนสวนเพ่ิมตอหนวยเปนแนวความคิดทางเศรษฐศาสตร  มีบทบาท
ในการตัดสินใจของผูบริหาร 
 
5.  สินคาคงเหลือของธุรกิจประเภทอุตสาหกรรม 
กกกกกกกกสินคาคงเหลือของธุรกิจประเภทอุตสาหกรรม  แบงออกเปน  3  ประเภท  คือ 
กกกกกกกก5.1  วัตถุดิบคงเหลือ (Materials inventory) หมายถึง  วัตถุดิบทางตรง  วัตถุดิบทางออม  
วัสดุโรงงานท่ีคงเหลืออยู  ณ  วันส้ินงวด 
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กกกกกกกก5.2  งานระหวางทําคงเหลือ (Work in process inventory) หมายถึง  ตนทุนในการผลิต
สินคาท่ียังไมเสร็จสมบูรณและยังคางอยูในกระบวนการผลิต ณ วันส้ินงวด  ตนทุนของงานระหวาง
ทําจะเทากับผลรวมของวัตถุดิบ  คาแรงงาน  และคาใชจายในการผลิต  เฉพาะสวนท่ีใชไปตั้งแตเริ่ม
ผลิตจนถึงวันส้ินงวด  งานระหวางทําคงเหลือจะยกไปผลิตตอในงวดหนา  จึงแสดงเปนงานระหวาง
ทําคงเหลือในตนงวดตอไป 
กกกกกกกก5.3  สินคาสําเร็จรูปคงเหลือ (Finished goods inventory) หมายถึง  ตนทุนของสินคาท่ี
ผลิตเสร็จและคงเหลืออยู  ณ  วันส้ินงวด   
 
6.  งบการเงินของธุรกิจประเภทอุตสาหกรรม 
กกกกกกกกสําหรับกิจการประเภทอุตสาหกรรมท่ีผลิตสินคาเพ่ือขาย  จะตองมีการนําวัตถุดิบมาทํา
การแปรสภาพใหเปนสินคาสําเร็จรูป  โดยมีการใชแรงงานและคาใชจายในการผลิต  กิจการท่ีผลิต
สินคาจําเปนตองคํานวณหาตนทุนของสินคาท่ีผลิตเพ่ือคํานวณตนทุนของสินคาท่ีขายและตีราคา
สินคาคงเหลือ 
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กกกกกกกกงบตนทุนสินคาที่ผลิต (Statement of cost of goods manufactured) 
กกกกกกกกงบท่ีกิจการอุตสาหกรรมจัดทําขึ้นเพ่ือรายงานทางการเงินซ่ึงแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ
ตนทุนในการผลิตสินคาประจํางวดบัญชีนั้น ๆ  ทําใหทราบถึงตนทุนตอหนวยของจํานวนหนวยท่ี
ผลิตได 
 

                  รูปแบบของงบตนทุนสินคาที่ผลิต 
 

บริษัท  .......................  จํากัด 
งบตนทุนสินคาท่ีผลิต 

สําหรับงวด  1  ป  ส้ินสุดวันท่ี  31  ธันวาคม  25...... 
 

   หนวย : บาท 
วัตถุดบิทางตรงตนงวด   xx 
บวก  ซ้ือวัตถุดิบสุทธิ :    

 ซ้ือวัตถุดิบ  xx  
 บวก คาขนสงเขา  xx  
 วัตถุดิบท่ีมีไวผลิต  xx  
 หัก  สงคืน xx   
        สวนลดรับ xx xx xx 

วัตถุดิบทางตรงมีไวผลิต   xx 
หัก  วัตถุดิบทางตรงปลายงวด   xx 
วัตถุดิบใชไปในการผลิต   xx 
คาแรงงานทางตรง   xx 
คาใชจายในการผลิต     xx 
ตนทุนการผลิต   xx 
บวก  งานระหวางทําตนงวด   xx 

    xx 
หัก  งานระหวางทําปลายงวด   xx 
ตนทุนผลิตสินคาสําเร็จรูป   xx 
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  กกกกกกกงบกําไรขาดทุน (Income statement) 
กกกกกกกกงบกําไรขาดทุนเปนงบการเงินท่ีแสดงผลการดําเนินงานของกิจการในรอบระยะเวลาใด
เวลาหนึ่ง  โดยรอบระยะเวลานั้นอาจเปนรายเดือน  รายไตรมาส  รายป งบการเงินจะใชในการ
วิเคราะหความสามารถในการทํากําไรของกิจการ  แสดงถึงความสามารถในการบริหารจัดการของ
กิจการ งบกําไรขาดทุนจะแสดงรายการรายไดหักคาใชจาย ซ่ึงเปนท่ีมาของผลกําไรหรือขาดทุน
ของกิจการ   
 
กกกกกกกกรูปแบบของงบกําไรขาดทุน 
 

บริษัท  .......................  จํากัด 
งบกําไรขาดทุน 

สําหรับงวด................    ส้ินสุดวันท่ี.................................................. 
 

    หนวย : บาท 
ขายสินคา   xx  
หัก  รับคืน  xx   
       สวนลดจาย  xx xx xx 
ตนทุนขาย :    

 สินคาสําเร็จรูปตนงวด  xx  
 บวก  ตนทุนผลิตสินคาสําเร็จรูป  xx  
 สินคาท่ีมีเพ่ือขาย  xx  
 หัก  สินคาสําเร็จรูปปลายงวด  xx xx 

กําไรขั้นตน    xx 
หัก  คาใชจายในการขายและบริหาร     xx 
กําไรหรือขาดทุนสุทธิ   xx 
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กกกกกกกกงบดุล (Balance sheet) 
กกกกกกกกความหมายของงบดุลตามศัพทบัญญัติของสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาต
แหงประเทศไทย  หมายถึง “งบสรุปยอดดุลเดบิตและยอดดุลเครดิต  หลังจากปดบัญชีตามหลักการ
บัญชีแลว  งบนี้แสดงฐานะการเงินของบุคคลหรือกิจการ  ณ  วันใดวันหนึ่งวามีสินทรัพย  หนี้สิน  
ประเภทอะไร  เปนมูลคาเทาใด  และมีเงินทุนเทาใด” 
กกกกกกกกจากความหมายขางตนสรุปไดวา  งบดุล (Balance sheer) เปนงบท่ีแสดงฐานะการเงิน
ของกิจการ  ณ  วันใดวันหนึ่งโดยจะประกอบดวยสินทรัพย  หนี้สิน  และสวนของเจาของ  งบดุล
เปนงบท่ีแสดงภายใตรูปแบบสมการบัญชี   
 
                   รูปแบบของงบดุล 
 

บริษัท  .......................  จํากัด 
งบดุล 

ณ   วนัท่ี............................................................ 
 

                                                                       หนวย : บาท 
 

สินทรัพย 
สินทรัพยหมุนเวียน 
 เงินสด xx 
 ลูกหนี ้ xx 
 หัก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ xx xx 
 วัตถุดิบคงเหลือ xx 
 งานระหวางทําคงเหลือ xx 
 สินคาสําเร็จรูปคงเหลือ xx 
  รวมสินทรัพยหมุนเวียน xx 
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สินทรัพยไมหมุนเวียน 
 ท่ีดิน   xx 
 อาคารโรงงาน xx 
 หัก คาเส่ือมราคาสะสม - อาคารโรงงาน xx xx 
 เครื่องจักร  xx 
 หัก คาเส่ือมราคาสะสม - เครื่องจักร xx xx 
   รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน  xx 
    รวมสินทรัพยทั้งส้ิน  xx 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน 
หนี้สินหมุนเวียน 
 เจาหนี้การคา   xx 
   รวมหนี้สินหมุนเวียน  xx 
หนี้สินไมหมุนเวียน 
 หุนกู     xx 
   รวมหนี้สินไมหมุนเวียน  xx 
    รวมหนี้สินทั้งส้ิน  xx 
สวนของผูถือหุน 
 ทุนเรือนหุน  xx 
 สวนเกินมูลคาหุน  xx 
 กําไรสะสม     xx 
   รวมสวนของผูถือหุน  xx 
    รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน  xx 
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ตัวอยาง 
 
กกกกกกกกขอมูลตอไปนี้เปนงบทดลองกอนปดบัญชีของบริษัท  แปลนครีเอช่ันส  จํากัด (แปลนทอยส) 
ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  2552 

(หนวย : บาท) 
ชื่อบัญช ี เดบิต เครดิต 

เงินสด 20,000  
ลูกหนี ้ 70,000  
วัตถุดิบทางตรง  1  มกราคม  2552 30,000  
งานระหวางทํา  1  มกราคม  2552 55,000  
สินคาสําเร็จรูป  1  มกราคม  2552 25,000  
วัสดุโรงงาน 1,200  
ท่ีดิน 616,000  
อาคารโรงงาน 900,000  
คาเส่ือมราคาสะสม - อาคารโรงงาน  200,000 
เครื่องจักรและอุปกรณ 250,000  
คาเส่ือมราคาสะสม - เครื่องจักรและอุปกรณ  50,000 
เครื่องใชสํานักงาน 80,000  
คาเส่ือมราคาสะสม - เครื่องใชสํานักงาน  13,000 
อาคารสํานักงาน 1,200,000  
คาเส่ือมราคาสะสม - อาคารสํานักงาน  150,000 
เจาหนี้การคา  26,000 
หุนกู  240,000 
ทุนเรือนหุน  2,000,000 
กําไรสะสม  1  มกราคม  2552  152,000 
ขายสินคา  925,000 
รับคืนสินคา 1,200  
สวนลดจาย 2,400  
ซ้ือวัตถุดิบทางตรง 232,500  
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(หนวย : บาท) 
ชื่อบัญช ี เดบิต เครดิต 

คาขนสงเขา 10,000  
สงคืนสินคา  6,300 
สวนลดรับ  5,000 
คาแรงงานทางตรง 70,000  
วัสดุโรงงานใชไป 1,000  
คาแรงงานทางออม 8,000  
คาเส่ือมราคา - เครื่องจักรและอุปกรณ 12,000  
คาเส่ือมราคา - อาคารโรงงาน 8,000  
คาเส่ือมราคา - เครื่องใชสํานักงาน 4,000  
คาเส่ือมราคา - อาคารสํานักงาน 50,000  
คาเชาโรงงาน 10,000  
คากําลังไฟฟาโรงงาน 5,000  
คาใชจายในการผลิตอ่ืน ๆ 4,000  
คาใชจายในการขาย 60,000  
คาใชจายในการบริหาร 42,000  
 3,767,300 3,767,300 

 
กกกกกกก จากการตรวจนับสินคาคงเหลือ  ณ วันท่ี  31  ธันวาคม  2552  มีดังนี้  วัตถุดิบทางตรง
33,800  บาท  งานระหวางทํา  76,000  บาท  สินคาสําเร็จรูป  54,000  บาท  กิจการสามารถจัดทํางบ
ตนทุนสินคาท่ีผลิต  งบกําไรขาดทุนและงบดุล  ดังนี ้
กกกกกกกก 
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บริษัท  แปลนครีเอช่ันส  จํากัด (แปลนทอยส)  
งบตนทุนสินคาท่ีผลิต 

สําหรับงวด  1  ป  ส้ินสุดวันท่ี  31  ธันวาคม  2552 
 

วัตถุดบิทางตรงตนงวด   30,000.00 
บวก  ซ้ือวัตถุดิบสุทธิ :    

 ซ้ือวัตถุดิบ  232,500.00  
 บวก คาขนสงเขา  10,000.00  
 วัตถุดิบท่ีมีไวผลิต  242,500.00  
 หัก  สงคืน 6,300.00   
        สวนลดรับ 5,000.00 11,300.00 261,200.00 

วัตถุดิบทางตรงมีไวผลิต   256,200.00 
หัก  วัตถุดิบทางตรงปลายงวด   33,800.00 
วัตถุดิบใชไปในการผลิต   227,400.00 
คาแรงงานทางตรง   70,000.00 
คาใชจายในการผลิต :    

 วัสดุโรงงานใชไป 1,000.00  
 คาแรงงานทางออม 8,000.00  
 คาเส่ือมราคา - เครื่องจักรและอุปกรณ 12,000.00  
 คาเส่ือมราคา - อาคารโรงงาน 8,000.00  
 คาเชาโรงงาน 10,000.00  
 คากําลังไฟฟาโรงงาน 5,000.00  
 คาใชจายในการผลิตอ่ืน ๆ 4,000.00 48,000.00 

ตนทุนการผลิต   345,400.00 
บวก  งานระหวางทําตนงวด   30,000.00 

    400,400.00 
หัก  งานระหวางทําปลายงวด   76,000.00 
ตนทุนผลิตสินคาสําเร็จรูป   324,400.00 
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กกกกกกกกจะเห็นวาจากตัวอยาง  บริษัท  แปลนครีเอช่ันส  จํากัด (แปลนทอยส)  มีตนทุนสินคา
สําเร็จรูป 324,000 บาท   ซ่ึงเปนตนทุนของสินคาท่ีผลิตได  ถากิจการผลิตสินคาไดจํานวน  20,000 
หนวย   กิจการสามารถคํานวณตนทุนตอหนวย  =  16.20  บาท 
  
 

บริษัท  แปลนครีเอช่ันส  จํากัด (แปลนทอยส)  
งบกําไรขาดทุน 

สําหรับงวด  1  ป  ส้ินสุดวันท่ี  31  ธันวาคม  2552 
 

 ขายสินคา 925,000.00 
 หัก รับคืน 1,200.00 
  สวนลดจาย 2,400.00 3,600.00 921,400.00  
 ตนทุนขาย : 
  สินคาสําเร็จรูปตนงวด 25,000.00 
  บวก ตนทุนผลิตสินคาสําเร็จรูป 324,400.00 
  สินคาท่ีมีเพ่ือขาย 349,400.00 
  หัก สินคาสําเร็จรูปปลายงวด 54,000.00 295,400.00 
 กําไรขั้นตน   626,000.00 
 หัก คาใชจายในการขายและบริหาร : 
  คาเส่ือมราคา - เครื่องใชสํานักงาน 4,000.00 
  คาเส่ือมราคา - อาคารสํานักงาน 50,000.00 
  คาใชจายในการขาย 60,000.00 
  คาใชจายในการบริหาร 42,000.00 156,000.00 
 กําไรสุทธิ  470,000.00 
 
 
 
 
 
 



  20

บริษัท  แปลนครีเอช่ันส  จํากัด (แปลนทอยส)  
งบดุล 

ณ   วันท่ี  31  ธันวาคม  2552 
สินทรัพย 

สินทรัพยหมุนเวียน 
 เงินสด 20,000.00 
 ลูกหนี ้ 70,000.00 
 วัตถุดิบคงเหลือ  33,800.00 
 งานระหวางทําคงเหลือ 76,000.00 
 สินคาสําเร็จรูปคงเหลือ 54,000.00 
 วัสดุโรงงาน 1,200.00 
  รวมสินทรัพยหมุนเวียน 255,000.00 
สินทรัพยไมหมุนเวียน 
 ท่ีดิน  616,000.00 
 อาคารโรงงาน 900,000.00 
 หัก คาเส่ือมราคาสะสม - อาคารโรงงาน 200,000.00 700,000.00 
 เครื่องจักรและอุปกรณ 250,000.00  
 หัก คาเส่ือมราคาสะสม - เครื่องจักรและอุปกรณ 50,000.00 200,000.00 
 เครื่องใชสํานักงาน 80,000.00 
 หัก คาเส่ือมราคาสะสม - เครื่องใชสํานักงาน 13,000.00 67,000.00 
 อาคารสํานักงาน 1,200,000.00 
 หัก คาเส่ือมราคาสะสม - อาคารสํานักงาน 150,000.00 1,050,000.00 
   รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน  2,633,000.00 
    รวมสินทรัพยทั้งส้ิน  2,888,000.00 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน 
หนี้สินหมุนเวียน 
 เจาหนี้การคา   26,000.00 
   รวมหนี้สินหมุนเวียน  26,000.00 
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หนี้สินไมหมุนเวียน 
 หุนกู     240,000.00 
   รวมหนี้สินไมหมุนเวียน  240,000.00 
    รวมหนี้สินทั้งส้ิน  266,000.00 
สวนของผูถือหุน 
 ทุนเรือนหุน  2,000,000.00 
 กําไรสะสม (152,000 + 470,000)  622,000.00 
   รวมสวนของผูถือหุน  2,622,000.00 
    รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน  2,888,000.00 
 
7.  วงจรระบบบัญชีตนทุน 
กกกกกกกกวงจรระบบบัญชีตนทุนของกิจการอุตสาหกรรมจะเริ่มตั้งแตจัดหาวัตถุดิบมาผลิตเปน
สินคาสําเร็จรูป  โดยนําวัตถุดิบทางตรง  คาแรงงานทางตรงและคาใชจายการผลิต  ผาน
กระบวนการผลิตเปนสินคาสําเร็จรูป  ตนทุนการผลิตจะบันทึกไวในบัญชีตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ  แลวจึง
คํานวณหาตนทุนสินคาสําเร็จรูป  ตนทุนตอหนวยและกําไรหรือขาดทุนสุทธิ 
   
กกกกกกกกขั้นตอนของวงจรระบบบัญชีตนทุน  มี  4  ขั้น  ดังนี ้
กกกกกกกก7.1  การจัดหา (Procurement) เปนการส่ังซ้ือวัตถุดิบ  การเก็บรักษาวัตถุดิบ  การจัดหา
แรงงานและคาใชจายการผลิต 
กกกกกกกก7.2  การผลิต (Production) เปนการนําวัตถุดิบทางตรง  คาแรงงานทางตรง  และ
คาใชจายการผลิต  มาผลิตใหเปนสินคาสําเร็จรูป 
กกกกกกกก7.3  การเก็บรักษาสินคา (Warehousing) เม่ือสินคาผลิตสําเร็จก็นําเขาเก็บรักษาในโกดัง
สินคาเพ่ือรอการสงมอบหรือรอการจําหนาย 
กกกกกกกก7.4  การขาย (Selling) เปนการติดตอกับลูกคาท่ีส่ังผลิตหรือผูซ้ือสินคา  โดยเบิกจาย
สินคาจากโกดังสินคาสงมอบใหลูกคาตามกําหนดเวลารวมถึงการเก็บเงินจากการขายสินคา 
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สรุปทายหนวย 
 
กกกกกกกกธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมเปนกิจการประเภทแปรรูปวัตถุดิบใหเปนสินคาสําเร็จรูป  
ตองมีการรวบรวมตนทุนการผลิต  ดังนั้นจึงนําวิธีการบัญชีตนทุนมาใช  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
วัดผลการดําเนินงาน  ตีราคาสินคาคงเหลือ  ใชขอมูลในการวางแผนและการควบคุม  และเปน
ขอมูลสําหรับผูบริหารในการใชขอมูลในการตัดสินใจ  จึงจําเปนตองจัดทํารายงานทางการเงินและ
จําแนกขอมูลเพ่ือใชในการบริหารตนทุน  ตนทุนเปนทรัพยากรท่ีวัดเปนจํานวนเงินได  ถาหาก
กิจการยังมิไดใชประโยชนตนทุนนั้นจัดเปนสินทรัพย  ถาไดใชประโยชนไปแลวตนทุนนั้นจัดเปน
คาใชจาย  ตนทุนสามารถจําแนกไดหลายประเภท  ขึ้นอยูกับลักษณะและวัตถุประสงคของการ
นําไปใช  เชน  จําแนกตามหนาท่ีการผลิต  จําแนกตามความสําคัญและลักษณะของตนทุนการผลิต  
จําแนกตามความสัมพันธกับระดับกิจกรรม  จําแนกตามความสัมพันธกับหนวยตนทุน  จําแนกตาม
งวดเวลาท่ีกอประโยชน  จําแนกตามความสัมพันธกับเวลา  จําแนกตามความรับผิดชอบ  จําแนกตาม
การวิเคราะหปญหาเพ่ือตัดสินใจ  ซ่ึงสินคาคงเหลือของธุรกิจประเภทอุตสาหกรรม  ประกอบดวย  
วัตถุดิบ  งานระหวางทํา  สินคาสําเร็จรูป  จะนําไปใชในการจัดทํางบการเงิน  คือ  งบตนทุนสินคาท่ีผลิต  
งบกําไรขาดทุน  และงบดุล  การบันทึกบัญชีตามวงจรระบบบัญชีตนทุน  โดยจะเริ่มตั้งแตการจัดหา  
การผลิต  การเก็บรักษาสินคา  ตลอดจนการขาย 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


