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วิธีคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์ (Inventory Costing)209

ภาษิตเก่าแก่ของการบัญชีบริหาร
ต้นทุนจะมีความหมายต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของการน าเอาไปใช้

วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลต้นทุน
จะเป็นตัวก าหนดวธีิการวัดค่าต้นทุนของรายการนัน้ 
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209

วิธีต้นทุนคิดเข้างาน (Absorption Costing)
วิธีต้นทุนผันแปร (Variable Costing)

วิธีต้นทุนวัตถุทางตรง (Throughput Costing)

ใช้ต้นทุนจริง (Actual Cost) ใช้ต้นทุนมาตรฐาน (Standard Cost)

วิธีคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์ (Inventory Costing)
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ก าไรขาดทุนแบบดัง้เดมิเหมาะที่จะใช้เป็นรายงานภายในหรือไม่209

• งบก าไรขาดทุนแยกต้นทุนออกเป็น 2 รายการ คือ ต้นทุนผลิตภณัฑ์ และ 
ต้นทุนส าหรับงวด

• ต้นทุนผลิตภณัฑ์ต่อหน่วย (ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ต่อหน่วย) เปล่ียนแปลง
ในทศิทางตรงข้ามกับปริมาณการผลิต

• ก าไรไม่สัมพันธ์กับยอดขาย แต่ไปสัมพันธ์กับยอดที่ผลิต
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210

ปีที่ 1 ปีที่ 2

ต้นทุนการผลิตผันแปรต่อหน่วย 10 10 บาท

ต้นทุนการผลิตคงที่ต่อปี 600,000 600,000 บาท

ปริมาณการผลิต 10,000 2,000 หน่วย

ปริมาณการขาย 2,000 10,000 หน่วย

ราคาขายต่อหน่วย 100 100 บาท

ต้นทุนการผลิตคงที่ต่อหน่วย 60 300 บาท

ต้นทุนผลิตภณัฑ์ต่อหน่วย 70 310 บาท

วิธีต้นทุนคิดเข้างานโดยใช้ต้นทุนจริง

ต้นทุนการผลิตผันแปร: DM, DL, MO ผันแปร
ต้นทุนการผลิตคงที่ คือ MO คงที่

ไม่มีสินค้าคงเหลือเม่ือต้นปีที่ 1 และ สมมตว่ิาไม่มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
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210

ปีที่ 1 ปีที่ 2

ต้นทุนการผลิตผันแปรต่อหน่วย 10 10 บาท

ต้นทุนการผลิตคงที่ต่อปี 600,000 600,000 บาท

ปริมาณการผลิต 10,000 2,000 หน่วย

ปริมาณการขาย 2,000 10,000 หน่วย

ราคาขายต่อหน่วย 100 100 บาท

ต้นทุนการผลิตคงที่ต่อหน่วย 60 300 บาท

ต้นทุนผลิตภณัฑ์ต่อหน่วย 70 310 บาท

วิธีต้นทุนคิดเข้างานโดยใช้ต้นทุนจริง
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210 วิธีต้นทุนคิดเข้างานโดยใช้ต้นทุนจริง
ปีที่ 1 ปีที่ 2

ปริมาณการผลิต 10,000 2,000 หน่วย

ปริมาณการขาย 2,000 10,000 หน่วย

ราคาขายต่อหน่วย 100 100 บาท

ต้นทุนผลิตภณัฑ์ต่อหน่วย 70 310 บาท

งบก าไรขาดทุนแบบดัง้เดมิ

ขาย 200,000 1,000,000 บาท

หกั ต้นทุนสินค้าที่ขาย 140,000 1,180,000 บาท

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 60,000 (180,000) บาท

ปีที่ 2 ยอดขายเพิ่มเป็น 5 เท่าของปีที่ 1 แต่ขาดทุน ????????
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ปีที่ 1 ปีที่ 2

ขาย (100 บาทต่อหน่วย) บาท

ต้นทุนผันแปร (10 บาทต่อหน่วย)

ก าไรส่วนเกิน

ต้นทุนคงที่

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท

งบก าไรขาดทุนแบบแสดงก าไรส่วนเกนิ (Contribution Approach)

200,000 1,000,000

20,000 100,000

600,000600,000

211

ยอดขายปีที่ 1 = 2,000 หน่วย @ 100 บาท และ ปีที่ 2 = 10,000 หน่วย @ 100 บาท 
ต้นทุนการผลิตผันแปรต่อหน่วยของปีที่ 1 และ ปีที่ 2 เท่ากันคือ 10 บาท
ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ของปีที่ 1 และ ปีที่ 2 เท่ากันคือ 600,000 ต่อปี
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ปีที่ 1 ปีที่ 2

ขาย (100 บาทต่อหน่วย) บาท

ต้นทุนผันแปร (10 บาทต่อหน่วย)

ก าไรส่วนเกิน

ต้นทุนคงที่

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท

งบก าไรขาดทุนแบบแสดงก าไรส่วนเกนิ (Contribution Approach)

200,000 1,000,000

20,000 100,000

600,000600,000

300,000(420,000)

900,000180,000

211

ต้นทุนผลิตภณัฑ์ คดิเฉพาะต้นทุนการผลิตผันแปรเท่านัน้ ส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่
ตัดจ าหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับงวด (Period Cost) วธีินีเ้รียกว่า วธีิต้นทุนผันแปร

ก าไรเคล่ือนไปในทศิทางเดียวกันกับยอดขาย



11thailandaccount.com accthai.wordpress.com

วิธีต้นทุนคิดเข้างาน (Absorption Costing)

DM
DL

MO ผันแปร
สินค้าคงเหลือ

ขาย
งบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุน

MO คงที่

S & A: Selling and Administrative Expenses (ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)

S & A

ต้นทุนขาย

ค่าใช้จ่ายส าหรับงวด
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วิธีต้นทุนผันแปร (Variable Costing)

DM
DL

MO ผันแปร
สินค้าคงเหลือ

ขาย
งบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุน

MO คงที่
S & A

S & A: Selling and Administrative Expenses (ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)

ต้นทุนขาย

ค่าใช้จ่ายส าหรับงวด
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DM

DL
MO ผันแปร

ต้นทุนขายสินค้าคงเหลือ

ขาย
งบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุน

MO คงที่
S & A

วิธีต้นทุนวัตถุดบิทางตรง (Throughput Costing)

ค่าใช้จ่ายส าหรับงวด
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ราคาขายต่อหน่วย 300 บาท

ต้นทุนการผลิตผันแปรต่อหน่วย (DM 50, DL 15, VMO 20) 85 บาท

ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ตามงบประมาณ                390,000 บาท

ก าลังการผลิตปกติ 6,000 หน่วย

ค่าใช้จ่ายด าเนินงานตามงบประมาณ = 300,000 + 5% ของยอดขาย

ค านวณต้นทุนผลิตภณัฑ์โดยใช้ต้นทุนมาตรฐาน

2544 2545 2546
จ านวนหน่วยที่ผลิตจริง 6,000 6,800 5,200
จ านวนหน่วยขาย 6,000 5,800 6,200

212

สมมตว่ิา ราคาขาย ต้นทุนมาตรฐาน และต้นทุนตามงบประมาณยังคงเดมิตลอดปี 44 – 46
ไม่มีผลต่างจากงบประมาณยืดหยุ่น และ ไม่มีสินค้าคงเหลือเม่ือต้นปี 44
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ราคาขายต่อหน่วย 300 บาท

ต้นทุนการผลิตผันแปรต่อหน่วย (DM 50, DL 15, VMO 20) 85 บาท

ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ตามงบประมาณ                390,000 บาท

ก าลังการผลิตปกติ 6,000 หน่วย

ค่าใช้จ่ายด าเนินงานตามงบประมาณ = 300,000 + 5% ของยอดขาย

ค านวณต้นทุนผลิตภณัฑ์โดยใช้ต้นทุนมาตรฐาน

ต้นทุนผลิตภณัฑ์ต่อหน่วย
อัตรา MO คงที่ต่อหน่วย = 390,000 / 6,000 = 65 บาท
วธีิต้นทุนคดิเข้างาน = 85 + 65 = 150 บาท
วธีิต้นทุนผันแปร = 85 บาท
วธีิต้นทุนวัตถุดบิทางตรง = 50 บาท

212
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2544 2545 2546
จ านวนหน่วยที่ผลิตจริง 6,000 6,800 5,200
จ านวนหน่วยขาย 6,000 5,800 6,200

ขาย (300 บาทต่อหน่วย)
ต้นทุนสินค้าที่ขาย (150 บาทต่อหน่วย)
ก าไรขัน้ต้นตามมาตรฐาน
ผลต่างปริมาณการผลิต
ก าไรขัน้ต้นหลังปรับปรุง
คชจ.ด าเนินงาน 
ก าไรก่อนภาษี

วิธีต้นทุนคิดเข้างานตามมาตรฐาน (Standard Absorption Costing)213

เร่ืองเดียวกันกับบทที่ 7

(300,000 + 5% ของยอดขาย)
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2544 2545 2546
จ านวนหน่วยที่ผลิตจริง 6,000 6,800 5,200
จ านวนหน่วยขาย 6,000 5,800 6,200

ขาย (300 บาทต่อหน่วย)
ต้นทุนสินค้าที่ขาย (150 บาทต่อหน่วย)
ก าไรขัน้ต้นตามมาตรฐาน
ผลต่างปริมาณการผลิต
ก าไรขัน้ต้นหลังปรับปรุง
คชจ.ด าเนินงาน 
ก าไรก่อนภาษี

1,860,0001,740,0001,800,000
930,000870,000900,000

(52,000)52,000- 0 -

393,000387,000390,000

วิธีต้นทุนคิดเข้างานตามมาตรฐาน (Standard Absorption Costing)213

(300,000 + 5% ของยอดขาย)

(MO คงที่ต่อหน่วย= 65 บาท)
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2544 2545 2546
จ านวนหน่วยที่ผลิตจริง 6,000 6,800 5,200
จ านวนหน่วยขาย 6,000 5,800 6,200

ขาย (300 บาทต่อหน่วย)
ต้นทุนสินค้าที่ขาย (150 บาทต่อหน่วย)
ก าไรขัน้ต้นตามมาตรฐาน
ผลต่างปริมาณการผลิต 
ก าไรขัน้ต้นหลังปรับปรุง
ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 
ก าไรก่อนภาษี

1,860,0001,740,0001,800,000
930,000870,000900,000
930,000870,000900,000
(52,000)52,000- 0 -
878,000922,000900,000
393,000387,000390,000
485,000535,000510,000

วิธีต้นทุนคิดเข้างานตามมาตรฐาน (Standard Absorption Costing)213
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2544 2545 2546
จ านวนหน่วยที่ผลิตจริง 6,000 6,800 5,200
จ านวนหน่วยขาย 6,000 5,800 6,200

ก าไรก่อนภาษี 510,000 535,000 485,000

วิธีต้นทุนคิดเข้างานตามมาตรฐาน (Standard Absorption Costing)

ปี 2546 ยอดขายสูงที่สุด แต่ก าไรกลับต ่าที่สุด
ปี 2545 ยอดขายต ่าที่สุด แต่ก าไรกลับมากที่สุด

ปัญหาในเร่ืองของก าไรที่ไม่สัมพันธ์กับยอดขาย (แต่ไปสัมพันธ์กับยอดที่ผลิต)
เกิดจากค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่น่ันเอง (ซึ่งอยู่ในรูปของผลต่างปริมาณการผลิต)

213
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2544 2545 2546

จ านวนหน่วยขาย               6,000 5,800 6,200

ขาย (300 บาทต่อหน่วย)

ต้นทุนผันแปร 1)

ก าไรส่วนเกิน

ต้นทุนคงที่ 2)

ก าไรก่อนภาษี

วิธีต้นทุนผันแปรตามมาตรฐาน (Standard Variable Costing)

1,860,0001,740,0001,800,000

620,000580,000600,000

690,000690,000690,000

213

1) ต้นทุนสินค้าหน่วยละ 85 บาท และ คชจ.ด าเนินงานผันแปร 5% ของยอดขาย
2) FMO 390,000 บาท และ คชจ.ด าเนินงานคงที่ 300,000 บาท
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2544 2545 2546

จ านวนหน่วยขาย               6,000 5,800 6,200

ขาย (300 บาทต่อหน่วย)

ต้นทุนผันแปร

ก าไรส่วนเกิน

ต้นทุนคงที่

ก าไรก่อนภาษี

วิธีต้นทุนผันแปรตามมาตรฐาน (Standard Variable Costing)

1,860,0001,740,0001,800,000

620,000580,000600,000

690,000690,000690,000

1,240,0001,160,0001,200,000

550,000470,000510,000

ก าไรเคล่ือนไปในทศิทางเดียวกันกับยอดขาย

213
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2544 2545 2546

ยอดที่ผลิต (หน่วย)    6,000 6,800 5,200

ยอดขาย (หน่วย)              6,000 5,800 6,200

ผลิตมากกว่า (น้อยกว่า) ขาย - 0 - 1,000 (1,000)

ก าไรฯตามวิธีต้นทุนคิดเข้างาน 510,000 535,000 485,000

ก าไรฯตามวิธีต้นทุนผันแปร 510,000 470,000 550,000

ก าไรฯวิธีคิดเข้างานมากกว่า (น้อยกว่า) - 0 - 65,000 (65,000)

สินค้าคงเหลือและผลต่างในก าไรของทัง้ 2 วิธี
215
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การกระทบยอดก าไรของ 2 วิธี

ก าไรตามวิธีต้นทุนผันแปร xx

บวก MO คงที่ในสินค้าคงเหลือปลายงวดตามวธีิต้นทุนคดิเข้างาน xx

หกั MO คงที่ในสินค้าคงเหลือต้นงวดตามวธีิต้นทุนคิดเข้างาน xx

ก าไรตามวิธีต้นทุนคิดเข้างาน xx

ก าไรตามวิธีต้นทุนคิดเข้างาน xx

หกั MO คงที่ในสินค้าคงเหลือปลายงวดตามวธีิต้นทุนคดิเข้างาน xx

บวก MO คงที่ในสินค้าคงเหลือต้นงวดตามวธีิต้นทุนคิดเข้างาน xx

ก าไรตามวธีิต้นทุนผันแปร xx

หรือ

216
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วิธีต้นทุนวัตถุดบิทางตรงตามมาตรฐาน (Standard Throughput Costing)
2544 2545 2546

จ านวนหน่วยที่ผลิต (หน่วย) 6,000 6,800 5,200

จ านวนหน่วยที่ขาย (หน่วย) 6,000 5,800 6,200

ขาย (300 บาทต่อหน่วย) 1,800,000 1,740,000 1,860,000

ต้นทุนสินค้าที่ขาย (50 บาทต่อหน่วย)

Throughput Contribution Margin

ต้นทุนอ่ืนๆ 1)

ก าไรก่อนภาษี

310,000290,000300,000

965,0001,015,000990,000

1) 390,000 + (15 + 20)*จ านวนหน่วยที่ผลิต + (300,000 + 5% ของยอดขาย)
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วิธีต้นทุนวัตถุดบิทางตรงตามมาตรฐาน (Standard Throughput Costing)
2544 2545 2546

จ านวนหน่วยที่ผลิต (หน่วย) 6,000 6,800 5,200

จ านวนหน่วยที่ขาย (หน่วย) 6,000 5,800 6,200

ขาย (300 บาทต่อหน่วย) 1,800,000 1,740,000 1,860,000

ต้นทุนสินค้าที่ขาย (50 บาทต่อหน่วย)

Throughput Contribution Margin

ต้นทุนอ่ืนๆ

ก าไรก่อนภาษี

310,000290,000300,000

965,0001,015,000990,000

1,550,0001,450,0001,500,000

585,000435,000510,000

ก าไรเคล่ือนไปในทศิทางเดียวกันกับยอดขาย
บางคนเรียก Throughput Costing ว่า Super-Variable Costing
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การกระทบยอดก าไรของวิธีคิดเข้างานและวิธี Throughput

ก าไรตามวิธี Throughput xx

บวก ต้นทุนแปรสภาพในสินค้าคงเหลือปลายงวดตามวธีิต้นทุนคิดเข้างาน xx

หกั ต้นทุนแปรสภาพในสินค้าคงเหลือต้นงวดตามวธีิต้นทุนคดิเข้างาน xx

ก าไรตามวิธีต้นทุนคิดเข้างาน xx

ก าไรตามวิธีต้นทุนคิดเข้างาน xx

หกั ต้นทุนแปรสภาพในสินค้าคงเหลือปลายงวดตามวธีิต้นทุนคิดเข้างาน xx

บวก ต้นทุนแปรสภาพในสินค้าคงเหลือต้นงวดตามวธีิต้นทุนคดิเข้างาน xx

ก าไรตามวธีิ Throughput xx

216

หรือ
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ตัวเลขที่มุมบนด้านซ้ายของสไลด์ หมายถงึ 

เนือ้หาในสไลด์นัน้จะตรงกับเนือ้หาในหนังสือการบัญชีบริหาร หน้าที่เท่านัน้

End of Chapter 8




