การบัญชีบริหาร (Managerial Accounting) อ.ธีรชัย สิ ริปัญญานนท์ (ตอนที่ 1)
(สอบบัญชีบริหาร + วิเคราะห์ งบการเงิน จานวน 22 ข้ อ)
1. ความรู้ ทั่วไปเกีย่ วกับการบัญชีบริหาร
วงจรในการบริหารธุรกิจ (** สอบ)

3.การจัดโครงสร้ างองค์ การ
การรวบรวมทรัพยากรองค์ กร

“การบัญชีต้นทุนเป็ นหัวใจของบัญชีบริหาร” สุ ดท้ ายแล้ วเราต้ องเรียนรู้ การบัญชีต้นทุนเพือ่ ให้ ได้ ข้อมูล
1. สะสมข้ อมูลต้ นทุนเพือ่ การกาหนดต้ นทุนของผลิตภัณฑ์ และเพือ่ การตีราคาสิ นค้ าคงเหลือ
2. และทาให้ ทราบต้ นทุนต่ อหน่ วย เพราะถ้ าเราไม่ ทราบต้ นทุนต่ อหน่ วย เราจะตั้งราคาขายไม่ ได้
บัญชีการเงินและบัญชีบริ หารเป็ นการใช้ฐานข้อมูลทางการบัญชีร่วมกัน แต่กม็ ีความแตกต่างระหว่าง 2 บัญชีคือ (** สอบ)
บัญชีการเงิน (Financial Accounting)
นาเสนอรายงานแก่บุคคลภายนอก เช่น ผูถ้ ือหุ น้ เจ้าหนี้
หน่วยงานราชาการ เป็ นต้น
มุ่งเน้นไปที่การสรุ ปผลการดาเนินงานในอดีต

บัญชีบริหาร (Managerial Accounting)
น าเสนอรายงานแก่ บุ ค คลภายในองค์ ก รเพื่ อ เป็ น
เครื่ องมือในการบริ หารกิจการ
มุ่ ง เน้น ไปที่ ก ารตัด สิ น ใจที่ มีผ ลกระทบต่ อ กิ จ การใน
อนาคต
เน้นการใช้ขอ้ มูลที่มีหลักฐานสามารถตรวจสอบได้
เน้นการใช้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องและมีลกั ษณะยืดหยุน่
เน้นความถูกต้องของข้อมูลและสารสนเทศ
ต้องการข้อมูลและสารสนเทศที่ทนั เวลาที่ตอ้ งการใช้
แสดงการสรุ ป ข้อ มู ล เป็ นรายงานทางการเงิ น เมื่ อ สิ้ น งวดสามารถจั ด ท ารายงานได้ ห ลายรู ปแบบตามความ
แสดงภาพรวมสาหรับทั้งองค์กร
ต้องการใช้ภายใน เช่น ทารายงานแยกตามส่ วนงานตาม
ผลิตภัณฑ์ ลูกค้าหรื อพนักงาน
การจัดทารายงานทางการเงิ นต้องเป็ นไปตามมาตรฐาน ไม่ จาเป็ นต้องปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานการบัญชี ที่รั บรอง
การบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
ทัว่ ไป
ต้องจัดทารายงานเสนอต่ อหน่ วยงานภายนอกในเวลาที่ สามารถจัดทารายงานเมื่ อใดก็ได้ ทั้งนี้ ข้ ึ นอยู่กบั ความ
กาหนด
ต้องการของผูใ้ ช้ภายในองค์กร
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2. การคานวณต้ นทุน – การจาแนกต้ นทุน
2.1 การจาแนกตามหน้ าที่ แบ่ งเป็ น 2 ประเภท (** สอบ)
 ต้ นทุนการผลิต (Manufacturing Costs)
- วัตถุดิบทางตรง (Direct Materials)
- ค่าแรงทางตรง (Direct Labor)
- ค่าใช้จ่ายโรงงาน (Factory Overhead)

ต้นทุนขั้นต้น (Prime Costs)
ต้นทุนแปรสภาพ (Convention Costs)

 ต้ นทุนที่ไม่ เกี่ยวกับการผลิต (Non manufacturing cost or period cost) หรื อค่าใช้จ่ายดาเนิ นงาน
หรื อต้นทุนประจางวด ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการขาย (Selling Expense) และค่าใช้จ่ายในการ
บริ หาร (General and administrative expenses)
ต้ นทุนงวดเวลา

DM

DL

า ร

แบ่งตามลักษณะต้นทุน

OH

แปรสภาพ
ปรสภาพ

ค่ าใช้ จ่ายขาย และบริหาร

แบ่งตามลักษณะการบันทึกบัญชี

า

 Direct material – DM คื อวัสดุที่ใช้เริ่ มต้นผลิตสิ นค้าซึ่ งเป็ นส่ วนประกอบหลักและ
สามารถวัดจานวนของวัตถุดิบที่ประกอบเป็ นสิ นค้าสาเร็ จรู ปในแต่ละหน่วยได้
 Direct labor – DL คือแรงงานที่ทาการผลิตสิ นค้านั้นโดยตรงกับกระบวนการผลิตสิ นค้า
สาเร็ จรู ปและสามารถวัดปริ มาณชัว่ โมงในการผลิตได้
 Overhead cost – OH or Manufacturing cost คือต้นทุนอื่นที่ไม่ใช่ DM และ DL เป็ น
ค่าใช้จ่ายในโรงงานทั้งหมด เช่ น ค่าน้ าค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าเสื่ อมราคา ค่าบารุ งรักษา
เครื่ องจักร เป็ นต้น
นอกจากนี้ ยังมีอีก 2 wording ที่ชอบออกข้อสอบคือ
1. วัตถุดิบทางอ้อม (Indirect material) เช่น ตะปู ลวดเชื่อม เป็ น Component cost
2. ค่าแรงงานทางอ้อม (Indirect labor) เช่น เงินเดือนของพนักงานคุมการผลิตของโรงงาน
ซึ่ งสองตัวนี้ถือเป็ น Overhead นะคะ.....OH
 Selling expenses ค่าใช้จ่ายในการขาย คือ ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้การสั่งซื้ อของลูกค้าจนถึง
การนาสิ นค้าสาเร็ จรู ปหรื อบริ การไปถึ งมื อลูกค้า เช่ น ค่ าโฆษณา ค่ าใช้จ่ายการตลาด
เงินเดือนพนักงานขาย เป็ นต้น
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 Administrative expenses ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร คือค่าใช้จ่ายสานักงาน เช่น เงินเดือน
ผูบ้ ริ หาร ค่าใช้จ่ายฝ่ ายบัญชีการเงิน เป็ นต้น
(** สอบ) DM + DL + OH คือต้ นทุนผลิตภัณฑ์ (Product cost) คือต้นทุนทั้งหมดที่ใช้ใน
การผลิตที่สะสมในต่ละหน่วยสิ นค้าจนกระทัง่ ผลิตสิ นค้าเสร็ จสมบูรณ์พร้อมขาย ถ้ากรณียัง
ขายไม่ ได้ กจ็ ะแสดงในงบดุลเป็ นสิ นค้ าคงเหลือ (Inventory) โดย Inventory จะประกอบด้ วย
- งานระหว่างทาที่ยงั ผลิตไม่เสร็ จ (Work in Process – WIP)
- สิ นค้าสาเร็ จรู ปที่ยงั ไม่ได้ขาย (Finished Good)
- วัสดุโรงงานที่เหลืออยู่
แต่กรณีมีการขายสิ นค้ าไปแล้ วก็จะแสดงในงบกาไรขาดทุนเป็ นต้ นทุนขาย (Cost of good
sold)
ต้ นทุนประจางวด (Period cost) คือค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร ไม่ สนใจเลยว่ ามีการขาย
สิ นค้ าไปหรือยัง แต่ เมือ่ เกิดค่ าใช้ จ่ายแล้ วต้ องบันทึกในงบกาไรขาดทุนตามเกณฑ์ สิทธิ
ปัจจุบนั บริ ษทั ส่ วนใหญ่มกั จะมี Overhead สูงกว่าต้นทุนตรงเพราะเดี๋ยวนี้ มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ
มีเรื่ องของงานวิจยั และพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพให้เครื่ องจักรมากขึ้น ดังนั้นการปันส่ วนของ Overhead สาคัญมาก..ถ้า
ปันส่ วนถูกก็จะทาให้การคานวนต้นทุนถูกต้องและมีผลต่อเนื่ องไปถึงการตั้งราคาขายที่สมเหตุสมผล แต่ถา้ ปั นส่ วน
ผิด ..การคานวนต้นทุนผิด ก็จะส่ งผลต่อเนื่ องไปถึงการตั้งราคาขายผิดที่อาจจะต่าไป หรื อคิดต้นทุนที่มากเกินไป ก็
ทาให้งบการเงิ นแสดงผลขาดทุ นได้ ดังนั้นควรพิ จารณาหลักการการปั นต้นทุ น Overhead อย่างระมัดระวังให้
เหมาะสมกับกิ จการของตัวเอง โดยตอนนี้ มีหลักการปั นส่ วน Overhead 2 วิธี คื อ การใช้วิธีผลิตมากถูกปั นมาก
(Volume base) หรื อการใช้วิธีปันตามกิจกรรม (Activity Base Cost – ABC) อย่างไรก็ตามในหลักสู ตรนี้ จะอธิ บาย
เฉพาะวิธี Volume base เท่านั้น...
เช่น ปากกายี่หอ้ Big เมื่อก่อนผลิตสี แดงและน้ าเงิน ขายดีมากมาย...ต่อมามีการผลิตปากกาสี
ม่วงเพิ่มขึ้น แล้วขายด้วยราคาเท่ากัน แต่จริ ง ๆ แล้วการผลิตสี ม่วงทาได้ยากกว่า ต้นทุนการผลิตเป็ น 2 เท่าของสี แดง
และน้ าเงิน ต้องใช้แม่สีเยอะกว่า ต้องใช้เทคนิ คเยอะกว่า แต่บริ ษทั ใช้วิธีปัน Overhead cost แบบ volume base คือดู
ว่าสี อะไรขายได้มากกว่าก็ได้รับปั นต้นทุน Overhead cost สู งกว่า ทาให้งบของบริ ษทั ไม่สื่อภาพที่แท้จริ งสี แดงและ
น้ าเงินควรได้รับต้นทุนที่นอ้ ยกว่าสี ม่วงและ ปากกาสี ม่วงเองก็ถกู ตั้งราคาขายต่าไป
เ ป็ น เ ห ตุ ใ ห้ บ ริ ษั ท
ปากกา Big มีปัญหาเลย....ผลประกอบการแย่ลง ซึ่ งถ้าใช้วิธีการปั น Overhead cost แบบ ABC จะทาให้เห็นภาพชัด
ขึ้นว่าจริ ง ๆ แล้วเราควรตั้งราคาขายเท่าไหร่ สิ นค้าประเภทไหนใช้ตน้ ทุนการผลิตมากกว่า ......จะทาให้การวางแผน
เชิงบริ หารดีข้ ึน
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2.2 การจาแนกต้ นทุนตามพฤติกรรม
 ต้นทุ น คงที่ (Fixed Cost) คื อต้นทุ นต่ า ง ๆ ที่ มีตน้ ทุ นรวมคงที่ ในขณะที่ ตน้ ทุ นต่ อหน่ วยจะ
เปลี่ยนแปลงผกผันกับระดับของกิ จกรรม เช่ น ค่าเช่ า เงิ นเดื อน ภาษีที่ดิน ภาษีโรงเรื อน ภาษีป้าย
เป็ นต้น ถ้าผลิตสิ นค้ายิ่งเยอะ ต้นทุนต่อหน่วยของ Fixed cost ยิ่งลดลง
 ต้นทุนผันแปร (Variable Cost) คือต้นทุนที่มีตน้ ทุนรวมเปลี่ยนแปลงตามสัดส่ วนโดยตรงของระดับ
กิจกรรม แต่ตน้ ทุนต่อหน่วยจะคงที่ เช่น ค่าน้ ามัน ค่าล่วงเวลา ค่าน้ า ค่าไฟ เป็ นต้น ยิ่งผลิตมาก ต้นทุน
รวมยิ่งมากขึ้น
 ต้นทุนกึ่งผันแปร (Mixed Cost) คื อต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริ มาณหรื อระดับของกิจกรรมบ้าง
เช่น ค่าเช่ารถบรรทุก จะมีส่วนหนึ่ งจ่ายเป็ นค่าเช่ารายเดือนด้วย (Fixed cost) แต่ก็มีอีกส่ วนเปลี่ยนไป
ตามระยะทางที่ใช้งาน (Variable cost)
(** สอบ) ผลิตสิ นค้า 100 หน่วย ต้นทุนคงที่ 100 บาท ต้นทุนผันแปร 2 บาท/หน่วย ถามว่า..
ต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยเป็ นเท่าใด .......
ตอบ ต้นทุนต่อหน่วย = (ต้นทุนคงที่ 100 บาท / 100 หน่วย) + ต้นทุนผันแปร 2 บาท = 3 บาท/หน่วย
ถ้าผลิตสิ นค้า 5 หน่วย ถามว่ามีตน้ ทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยเป็ นเท่าใด
ตอบ ต้นทุนต่อหน่วย = (ต้นทุนคงที่ 100 บาท / 50 หน่วย) + ต้นทุนผันแปร 2 บาท = 4 บาท/หน่วย
3. การสะสมต้ นทุน
3.1 ประเภทของการสะสมต้ นทุน มี 2 ประเภท
 ระบบสะสมต้นทุนแบบสิ้ นงวด (Periodic cost) เกิ ดจากการตรวจนับสิ้ นงวด คิ ดแบบหยาบ ๆ
เหมาะกับกิจการขนาดเล็ก
 ระบบสะสมต้นทุนแบบต่อเนื่ อง (Perpetual cost) มีการสะสมคิดต้นทุนการขายอยู่ตลอดเวลา โดย
ต้นทุน DM + DL + OH จะถูกโอนไปเป็ น Work in process – WIP เพื่อพร้อมจะโอนออกไปเป็ น
ต้นทุนของสิ นค้าสาเร็ จรู ป (Finished goods - FG) ในระหว่างงวด ส่ วนงานที่ยงั ไม่เสร็ จก็จะถือเป็ น
WIP สิ้ นงวด ถ้ามีการขายก็จะโอน FG ไปเป็ นต้นทุนขาย…..งงมะ???
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ต้ นทุนขาย

ต้ นทุนผลิต
DM + DL + OH
วัตถุดิบต้ นงวด
บวก ซื ้อวัตถุดิบทางตรงระหว่างงวด
หัก วัตถุดบิ ทางตรงปลายงวด
วัตถุดิบทางตรงที่ใช้ ในการผลิต ต้ อง
ตรงกับการเบิกใน Stock card ด้ วย
ค่าแรงงานทางตรง
ค่าใช้ จ่ายการผลิตรวม
รวมต้ นทุนการผลิตหรืองาน
ระหว่ างทา (WIP) ในระหว่ างงวด

WIP

FG

2,400,000.00
10,600,000.00
(4,000,000.00)
9,000,000.00
5,000,000.00
6,000,000.00

20,000,000.00
งานระหว่ างทา (WIP) ต้ นงวด
บวก ต้ นทุนการผลิตระหว่ างงวด
หัก งานระหว่ างทา (WIP) ปลายงวด
ต้ นทุนการผลิตสุทธิ

2,000,000.00
20,000,000.00
(6,000,000.00)
16,000,000.00
สินค้ าสาเร็จรูป (FG) ต้ นงวด
ต้ นทุนการผลิตระหว่ างงวด
หัก สินค้ าสาเร็จรู ป (FG) ปลายงวด
ต้ นทุนขายสุทธิ (Cost of Good Sold)
ถ้ าโจทย์ถามว่า สมมติขายได้ ทงหมด
ั้
1,000,000 หน่วยแล้ ว ต้ นทุนขายต่อหน่วย
เป็ นเท่าไหร่
ตอบ
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5,000,000.00
16,000,000.00
(1,000,000.00)
20,000,000.00

= 20,000,000 / 1,000,000
20.00

(** สอบแน่ ๆๆๆๆ)
สรุ ปการคานวนต้ นทุนขาย
ต้ นทุนขายในการกิจการซื้อมาขายไป = สิ นค้ าต้ นงวด + ซื้อ – สิ นค้ าปลายงวด
ต้ นทุนขายในการกิจการผลิตสิ นค้ า

= สิ นค้ าสาเร็จรู ปต้ นงวด + ต้ นทุนการผลิต – สิ นค้ าสาเร็จรู ปปลายงวด

ต้ นทุนการผลิต = งานระหว่ างทาต้ นงวด + (DM+DL+OH) - งานระหว่ างทาปลายงวด
DM ใช้ ไประหว่ างงวด = DM ต้ นงวด + ซื้อวัตถุดบิ ทางตรง – DM ปลายงวด
3.2 การคานวณต้ นทุน ตามลักษณะกระบวนการผลิต มี 2 กระบวนการคือ
 ระบบต้ นทุนช่ วงหรื อต้ นทุนกระบวนการหรื อต้ นทุนต่ อเนื่อง (Process cost system) เหมาะสาหรับการผลิต
สิ นค้าเหมือน ๆ กันด้วยระบบการผลิตที่ต่อเนื่ อง วีธีการคิดต้นทุนช่วงจะรวบรวมต้นทุนที่เกิดขึ้นในแต่ละ
งวดตามขั้นตอนการผลิตและนาต้นทุนที่รวบรวมไว้มาเฉลี่ยให้แก่สินค้าแต่ละหน่วยมีการผลิตในงวดนั้น
o ต้นทุนต่อหน่วย = ต้นทุนการผลิตทั้งหมด / จานวนหน่วยผลิต
ทางเดินบัญชีในระบบต้นทุนกระบวนการหรื อต้นทุนช่วงคือ
ใส่ DM + DL + OH

แผนกผลิต A

ผลิตเสร็ จเป็ น WIP

ใส่ DM + DL + OH เพิ่มเติม
แผนกผลิต B

ผลิตเสร็ จเป็ น WIP

ใส่ DM + DL + OH เพิ่มเติม
แผนกผลิต C

มีการสะสมต้ นทุนสิ นค้ ามาเรื่อย ๆ
จนได้ เป็ นต้ นทุนสิ นค้ าต่ อหน่ วย

บันทึกเป็ นต้ นทุนขายเมือ่ มี
การจาหน่ าย

Finished good เข้าคลัง

หลักการสาคัญคือหาต้ นทุนต่ อหน่ วยให้ ได้

ต้นทุนขายในงบกาไร
ขาดทุน
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 ระบบต้ นทุนงานสั่ งทา (Job order cost system) เหมาะสาหรับกิจการที่ผลิตสิ นค้าหลายหลากชนิ ด หลายรุ่ น
หรื อ หลายงาน ในแต่ ละงวดจะแตกต่ า งกันขึ้ นอยู่กับชนิ ดของสิ นค้าที่ ลูกค้าสั่งซื้ อ เช่ น กิ จการรั บเหมา
ก่อสร้าง กิจการผลิตเครื่ องบิน เป็ นต้น
 ข้ อแตกต่ างระหว่ าง Process cost system & Job order cost system (** สอบ)
ต้ นทุนงานสั่ งทา
สิ นค้าที่ผลิตจะแตกต่างกันออกไป

ต้ นทุนกระบวนการ
สิ นค้าที่ผลิตจะเป็ นขั้นตอนเดียวกัน ทุกหน่วยไม่แตกต่าง
กัน
รวบรวมและสะสมต้นทุนไว้ตามงานที่ผลิต
รวบรวมและสะสมต้นทุนไว้ตามแผนกผลิต
งบต้นทุ นงานจัด ทาขึ้ นเพื่ อควบคุ มการรวบรวมต้นทุ น แสดงรายงานต้นทุนการผลิตของแต่ละแผนก โอนต้นทุน
ของแต่ละงาน
ออกจากแผนกหนึ่ งที่ผลิตเสร็ จจะถูกโอนต่อไปยังแผนก
ผลิตถัดไป
ต้นทุนต่อหน่วยจะคานวณจากงบต้นทุน
ต้นทุ นต่ อหน่ วยจะคานวณจากรายงานต้นทุ นการผลิ ต
ของแต่ละแผนก

4. ชนิดของต้ นทุน
 ต้นทุนจริ ง (Actual cost) เป็ นการใช้ขอ้ มูล DM + DL + OH ตามที่เกิดขึ้นจริ ง
 ต้นทุนปกติ (Normal cost) เป็ นการสะสมต้นทุน ใช้ในกรณี การได้ขอ้ มูล OH ต้องใช้ระยะเวลาหากรอ
ช้าจะทาให้การคานวนต้นทุนล่าช้าไปด้วย เช่น ค่าน้ าค่าไฟต้องรอเดือนหน้าถึงจะรู ้ว่าค่าใช้จ่ายจริ งเป็ น
เท่าไหร่ เลยต้องประมาณการ OH ไว้ก่อน โดย
i. DM + DL เป็ นการสะสมต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ ง
ii. OH เป็ นการสะสมต้นทุนโดยวิธีประมาณการ แล้วใช้วิธีปันส่ วนให้กบั แต่ละ product โดยใช้
อัต ราค่ า ใช้จ่า ยการผลิ ต จัด สรร เช่ น อัต ราต่ อชั่ว โมง, แรงงานทางตรง, อัต ราต่ อ ชั่ว โมง
เครื่ องจักร เป็ นต้น ทั้งนีเ้ มื่อมีการใช้ การประมาณการบันทึกแล้ วในตอนแรก ต่ อมาเมื่อทราบ
ค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จริง ณ สิ้นงวดก็ต้องนาผลต่ างมาปรับปรุ งด้ วย
การปรับปรุ งอัตราค่าใช้จ่ายการผลิต (** สอบ)
1. ปิ ดเข้าบัญชี ตน้ ทุนขายทั้งจานวนถ้าบัญชี ค่าใช้จ่ายการผลิต (OH) มียอดคงเหลือด้านเดบิ ต
เนื่องจากจัดสรรไม่หมด การปิ ดบัญชีค่าใช้จ่ายการผลิต (OH) ต้องเครดิต

7 of 12

by Aubonrat K. CPIAT 19

Ex: ค่าใช้จ่ายการผลิตจริ ง
ค่าใช้จ่ายการผลิตที่ประมาณไว้
ผลต่างประมาณการต่าไป

155,000 บาท
150,000 บาท
5,000 บาท

Dr. ต้นทุนขาย (ต้นทุนขายเพิ่มเนื่องจากบันทึก OH ต่าไป) 5,000
Cr. ค่าใช้จ่ายการผลิตจริ ง (ที่คา้ งอยูเ่ นื่องจากจัดสรรน้อยไป) 5,000
2. ปิ ดบัญชี ผ ลต่ างที่ เกิ ดขึ้ นเข้าไปยังบัญชี ที่เกี่ ยวข้อง เช่ น งานระหว่างทาคงเหลื อต้นงวด,
สิ นค้าคงเหลือ และต้นทุนขาย จะไม่ไปกระจุกที่ ตน้ ทุนขายรายการเดี ยว วิธีน้ ี ถูกต้องกว่า
แต่ใช้กนั น้อยเพราะใช้เวลาและยุ่งยากจะไม่ใช้ถา้ ผลต่างมีจานวนน้อย เช่นตัวอย่างข้างบน
เป็ นการนาผลต่าง 5,000 บาทไปปั นส่ วนเข้า 3 บัญชี เช่น โจทย์จะกาหนดจานวนของบัญชี
ที่เกี่ยวข้องดังนี้
งานระหว่างทาคงเหลือ ณ สิ้นงวด
สิ นค้าคงเหลือ ณ สิ้นงวด
ต้นทุนขาย

72,000.00
49,500.00
118,500.00

30%
21%
49%

รวม

240,000.00 100%

วิธีปันส่ วนจึ งใช้ผลต่ างจานวน 5,000 บาท ปั นส่ วนเข้าไปทั้งสามบัญชี ตามสัดส่ วนที่ มี
ดังนั้นจึงบันทึกบัญชีดงั ต่อไปนี้
Dr. งานระหว่างทา
1,500.00 (5,000*30%)
สิ นค้าสาเร็ จรู ป
1,031.25 (5,000*21%)
ต้นทุนขาย
2,468.75 (5,000*49%)
Cr. ค่าใช้จ่ายการผลิตจริ ง (ที่คา้ งอยูเ่ นื่องจากจัดสรรน้อยไป)

5,000

 ต้นทุนมาตรฐาน (Standard cost) เป็ นการสะสมต้นทุน DM+DL+OH ด้วยการใช้มาตรฐานทั้งจานวน
หน่ วยและราคาด้วยการใช้ขอ้ มูลทางสถิติ ฝ่ ายบริ หารจะวิเคราะห์จากผลต่างที่ เกิ ดขึ้นระหว่างต้นทุน
จริ งกับต้นทุนมาตรฐาน แต่วิธีน้ ี ใช้กบั เมืองไทยยาก เพราะต้องมีขอ้ มูลสถิติที่เจ๋ งจริ ง ปั ญหาคื อจะหา
มาตรฐานได้ตอ้ งมี ขอ้ มูลมากพอสมควร ซึ่ งต้องแม่นจริ ง ไม่ใช้เปลี่ยน Standard บ่ อย ๆ จะทาให้
เสี ยเวลาโดยเปล่าประโยชน์
 ข้อสังเกตุ ......เวลาสอบให้อ่านโจทย์ให้ดี ๆ ว่าเขาอยากได้คาตอบอะไร..โจทย์อาจหลอกได้...เช่ น
โจทย์บอกว่าอัตราค่าแรงงานทางตรง = 6 ชัว่ โมงต่อสิ นค้าหนึ่ งชิ้ น ค่าแรงคิดเป็ น 50 บาท/ชัว่ โมง..
อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตมาตรฐานคิดเป็ น 150% ของค่าแรงงาน ซึ่ งหมายความว่าต้องแปลงเป็ น
อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตมาตรฐาน / หนึ่งชิ้น = 150%*6 ชัว่ โมง* 50 บาท = 450 บาท / หนึ่งชิ้น เป็ นต้น
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ดังนั้นเวลาวางระบบบัญชี เราต้องรู ้ก่อนว่าธุ รกิ จเราผลิตสิ นค้าประเภทอะไร Job order หรื อ Process cost
ต่อจากนั้นเราจะคิดต้นทุนแบบ Actual หรื อ Normal หรื อ Standard
5. ตัวอย่ างการคานวณต้ นทุนงานสั่ งทา (แบบต้ นทุนปกติ)
บริ ษทั สุ ดยอด จากัด เป็ นบริ ษทั ผลิตเก้าอี้เฟอร์ นิเจอร์ ตามคาสั่งของลูกค้าในเดือนธันวาคม 54 ได้รับคาสั่งจากลูกค้า
ให้ทาการผลิตเก้าอี้ 200 ตัว ในราคาตัวละ 2,000 บาทมีรายละเอียดเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตดังนี้
1 ธันวาคม เบิกวัตถุไม้เข้างาน
53,000 บาท
3 – 10 ธันวาคม ทาการผลิตที่มีค่าแรงทางตรง
20,000 บาท
10 ธันวาคม คิดค่าใช้จ่ายการผลิตเข้างาน 120% ของค่าแรงทางตรง
11 ธันวาคม เบิกวัตถุไม้เข้างาน
34,000 บาท
11 – 17 ธันวาคม ทาการผลิตมีค่าแรงทางตรง
10,000 บาท
10 ธันวาคม คิดค่าใช้จ่ายการผลิตเข้างาน 120% ของค่าแรงทางตรง
สมมติวา่ ไม่มีงานระหว่างทาและสิ นค้าสาเร็ จรู ปต้นงวด งานระหว่างทาและสิ นค้าสาเร็ จรู ปปลายงวด
แผ่ นต้ นทุนงานสั่ งทา (Job – Order Cost Sheet)
บริ ษทั สุ ดยอด จากัด
งานเลขที่ 234
ลักษณะสิ นค้า เฟอร์นิเจอร์รุ่น 100
วันสัง่ ผลิต 1 ธันวาคม 2554
ปริ มาณ 200 ตัว
วันเริ่ มผลิต 1 ธันวาคม 2554
วันกาหนดเสร็ จ 24 ธันวาคม 2554
วันผลิตเสร็ จ 24 ธันวาคม 2554
วัตถุดิบทางตรง
ค่าแรงงานทางตรง
ค่าใช้จ่ายการผลิตตามปกติ
เลขที่
เลขที่บตั ร
อัตราคิด
วันที่
ใบเบิก จานวนเงิน วันที่
ลงเวลา
จานวนเงิน วันที่
ล่วงหน้า จานวนเงิน
3-10 ธันวาคม
1-ธ.ค.-54
15
53,000.00 2554
2040 20,000.00 10-ธ.ค.-54
120% 24,000.00
11-17
ธันวาคม
11-ธ.ค.-54
16
34,000.00 2554
2050 10,000.00 18-ธ.ค.-54
120% 12,000.00
รวม

87,000.00

30,000.00

รวมต้ นทุนการผลิตทั้งสิ้น

36,000.00
153,000.00

ผลิตเก้ าอีจ้ านวน

200.00

ต้ นทุนต่ อหน่ วย

765.00
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6. ตัวอย่ างการคานวณต้ นทุนกระบวนการ
บริ ษทั มัง่ มี จากัด เป็ นผูผ้ ลิตเครื่ องคอมพิวเตอร์ ได้แบ่งกระบวนการผลิตออกเป็ น 2 แผนก ซึ่ งแผนกที่ 1 จะมีการใช้
วัตถุดิบทางตรงในต้นกระบวนการผลิต โดยแผนกที่ 2 จะไม่มีการใช้วตั ถุดิบแต่จะมีแรงงานและค่าใช้จ่ายการผลิตเกิดขึ้น
อย่างสม่าเสมอตลอดกระบวนการผลิต แผนกที่ 2 จะรับโอนชิ้นส่ วนต่าง ๆ มาจากแผนกที่ 1 และเมื่อผลิตเสร็ จจากแผนก
ที่ 2 จะโอนไปยังคลังสิ นค้าสาเร็ จรู ป โดยข้อมูลเกี่ ยวกับต้นทุนการผลิ ตที่ เกิ ดขึ้ นในระหว่างเดื อนธันวาคม 2554 มี
ดังต่อไปนี้ (ไม่มีงานระหว่างผลิตต้นงวดยกมาของแต่ละแผนก)
หน่ วยผลิต (หน่ วย)
เริ่ มนาเข้ากระบวนการผลิต

แผนกที่ 1

แผนกที่ 2

60,000.00

แผนกที่ 1 โอนเข้าแผนกที่ 2

A

แผนกที่ 2 ผลิตเสร็ จโอนเข้าสิ นค้าสาเร็ จรู ป
หน่วยระหว่างผลิตปลายงวด (หน่วย)
แผนกที่ 1 (DM100%, ต้นทุนแปรสภาพ 40%)
แผนกที่ 2 (ต้นทุนแปรสภาพ 50%)
ต้ นทุนการผลิต (บาท)
วัตถุดิบทางตรง
ค่าแรงงานทางตรง
ค่าใช้จ่ายการผลิต (จัดสรร)
รวม

สิ นค้ าสาเร็จรู ป

45,000.00
40,000.00
15,000.00
5,000.00
60,000.00
40,800.00
15,300.00
116,100.00

65,875.00
36,125.00
102,000.00

จากโจทย์ให้คานวนหาหน่วยเทียบเท่าการผลิตของแต่ละแผนก, ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วย, สิ นค้าปลายงวด
1. รายงานต้ นทุนการผลิตของแผนกที่ 1
ขั้นตอนที่ 1 คานวณหน่ วยเทียบเท่ าผลิตเสร็จ (หน่ วย)
ต้ นทุนการผลิต
หน่วยผลิตเสร็จและโอนไปแผนกที่ 2
หน่วยระหว่างผลิตปลายงวด
(15,000*100%)
(15,000*40%)
รวม

วัตถุดบิ ทางตรง
45,000.00

ต้ นทุนแปรสภาพ
45,000.00

15,000.00
60,000.00
10 of 12
19

6,000.00
51,000.00
by Aubonrat K. CPIAT

ขั้นตอนที่ 2 คานวณต้ นทุนรวมและต้ นทุนต่ อหน่ วย
ต้นทุนที่เกิดขึ้นระหว่างงวดของแผนก 1
วัตถุดิบ
ค่าแรงงานทางตรง
ค่าใช้จ่ายในการผลิตจัดสรร
รวม

ต้นทุนรวม
60,000.00
40,800.00
15,300.00
116,100.00

หน่วย
เทียบเท่า
60,000.00
51,000.00
51,000.00

ต้นทุนต่อหน่วย
1.00
0.80
0.30
2.10

ขั้นตอนที่ 3 การคานวณและแสดงสรุ ปผลการผลิต (บาท)
สรุ ปการผลิต
ผลิตเสร็ จและโอนออกไปยังแผนกที่ 2
งานระหว่างทางผลิตปลายงวด
วัตถุดิบ
ค่าแรงงานทางตรง
ค่าใช้จ่ายในการผลิตจัดสรร
รวม

(45,000*2.10)
15,000.00
4,800.00
1,800.00

94,500.00

(15000*100%*1.00)
(15000*40%*0.80)
(15000*40%*0.30)

21,600.00
116,100.00

B

2. รายงานต้ นทุนการผลิตของแผนกที่ 2
ขั้นตอนที่ 1 คานวณหน่ วยเทียบเท่ าผลิตเสร็จ (หน่ วย)
ต้นทุนการผลิต
หน่วยผลิตเสร็ จและโอนไปสิ นค้าสาเร็ จรู ป
หน่วยระหว่างผลิตปลายงวด
(5,000*50%)
รวม

ต้นทุนแปรสภาพ
40,000.00
2,500.00
42,500.00

ขั้นตอนที่ 2 คานวณต้ นทุนรวมและต้ นทุนต่ อหน่ วย
ต้นทุนที่รับโอนจากแผนกที่ 1 (45,000*2.10)
ต้นทุนการผลิตระหว่างงวดของแผนก
ค่าแรงงานทางตรง
ค่าใช้จ่ายในการผลิตจัดสรร
รวม

ต้นทุนรวม
94,500.00

หน่วยเทียบเท่า
45,000.00

65,875.00
36,125.00
196,500.00

42,500.00
42,500.00
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ต้นทุนต่อหน่วย
2.10
1.55
0.85
4.50
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ขั้นตอนที่ 3 การคานวณและแสดงสรุ ปผลการผลิต (บาท)
ผลิตเสร็ จและโอนออกไปยังสิ นค้าสาเร็ จรู ป
งานระหว่างทางผลิตปลายงวด
ต้นทุนรับโอนจากแผนกที่ 1
ค่าแรงงานทางตรง
ค่าใช้จ่ายในการผลิตจัดสรร
รวม

(40,000*4.50)
10,500.00
3,875.00
2,125.00

(5000*2.10)
(5000*50%*1.55)
(5000*50%*0.85)

180,000.00

C

16,500.00
196,500.00

D

สรุ ป วิธีง่ายสุ ดเมื่อเจอโจทย์แบบนี้แนะนาให้ขอ้ มูลที่โจทย์ให้เรื่ องต้นทุนการผลิตA จากโจทย์บอกว่าต้นทุน
ทั้งหมดของแผนกที่ 1 คือ 116,100 บาทและต้นทุนของแผนกที่ 2 คือ 102,000 บาท ดังนั้นต้นทุนการผลิตทั้งสิ้ นคือ
=116,100+102,000 = 218,100 บาท แบ่งออกเป็ นสิ นค้ าปลายงวดดังนี้
1. สิ นค้าสาเร็ จรู ป

180,000

C

2. WIP แผนกที่ 1

16,500

D

3. WIP แผนกที่ 2

21,600

B

218,100
7. ผลิตภัณฑ์ ร่วม (Joint products)
หลักเกณฑ์ในการแบ่งสรรต้นทุนร่ วมให้ผลิตภัณฑ์ร่วม มีท้ งั การแบ่งตาม cost approach, income approach และ
moving average approach ซึ่ งจะใช้หลักเกณฑ์อะไรต้องดูวา่ ข้อมูลที่กิจการมีอยูเ่ ป็ นลักษณะใด โดยวิธี
1. Cost approach ใช้เมื่อสามารถแบ่งแยกปริ มาณหน่วยของการผลิตและใช้กบั ผลิตภัณฑ์ร่วมที่สามารถนับ
ชัง่ ตรง หรื อวัดเป็ นหน่วยเดียวกันได้
2. Income approve ใช้วิธีมลู ค่าขายยที่หกั ค่าใช้จ่าย NRV ของผลิตภัณฑ์ร่วมแต่ละชนิด ณ จุดแยก
ผลิตภัณฑ์ใดที่มีมลู ค่าสูงกว่าก็จะได้รับแบ่งสรรต้นทุนที่สูงด้วยจะมีความเที่ยงธรรมมากกว่า
3. Moving average approach ใช้ตน้ ทุนโดยเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักเป็ นวิธีที่จะกาจัดข้อบกพร่ องในกรณี ที่
ผลิตภัณฑ์มีขนาด ไม่เท่ากัน เวลาและความยากง่ายในการผลิต
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