
บทที่  4 
สินคาคงเหลอื 

 
สินคาคงเหลือ  เปนสินทรัพยประเภทหมุนเวียนของกิจการซึ่ง สินคาถือเปน

สินทรัพยที่สําคัญในการหารายได ดังนั้นการตีราคาและการแสดงราคาสินคาคงเหลือ จึงมี
ผลกระทบที่สําคัญตอฐานะการเงินในงบดุล และมีผลตอการดําเนินงานในงบกําไรขาดทุน 
สินคาของกิจการแตละประเภทยอมมีลักษณะแตกตางกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการดําเนินงานของ
กิจการ  

 

ความหมายของสินคาคงเหลือ  
 

 สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย  (2542, หนา 4)  ไดให
ความหมาย สินคาคงเหลือ  ตามมาตรฐานการบัญช ี  ฉบบัที่ 31 วา สินคาคงเหลือ (merchandise 
inventory) หมายถึง  สินทรัพย ซ่ึง 

1.  มีไวเพื่อขายตามลักษณะการประกอบธรุกิจโดยปกต ิหรือ 
2.  อยูในระหวางกระบวนการผลิต เพื่อเปนสินคาสําเร็จรูปเพื่อขาย หรือ 
3.  มีไวเพื่อใชในการผลิตสินคาหรือบริการ 
จากความหมายของสินคาคงเหลือดังกลาวขางตนสรุปไดวา  สินคาคงเหลือ หมายถึง 

สินคาสําเร็จรูปซึ่งกิจการมีไวเพื่อขายสําหรับกิจการประเภทที่ซ้ือสินคามาขาย (merchandising  
firm)  แต สําหรับกิจการอตุสาหกรรม  (manufacturing firm)  ซ่ึงเปนกจิการที่ทําการผลิตสินคา
ขึ้นมาขายนัน้  สินคาคงเหลอืจะประกอบดวย  วัตถุดิบทางตรง  สินคาระหวางผลิต  สินคา
สําเร็จรูป  และวัสดุโรงงาน  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้
           1.  วัตถุดิบทางตรง  (direct materials)  วตัถุดิบทางตรง  หมายถึง  ส่ิงของที่กิจการ
ซ้ือมาเพื่อแปรสภาพใหเปนสินคาสําเร็จรูปซึ่งเปนวัตถุดิบที่เปนสวนสําคัญที่ใชในการผลิต 
ตนทุนวัตถุดิบนี้จะกลายเปนตนทุนทางตรงสวนหนึ่งของสินคาสําเร็จรูป  เชน  วัตถุดบิที่เปนไมซุง
สามารถนํามาผลิตเปนประตู  เฟอรนิเจอรไม  หรือเหล็ก  นํามาผลิตรถยนต  เปนตน  
           2.  สินคาระหวางผลติ  (goods  in  process)  สินคาระหวางผลิต  หมายถึง  สินคาที่
ผานขบวนการผลิตมาแลว แตยังไมเสร็จสมบูรณ  และยงัไมอยูในสภาพพรอมที่จะขายได ราคา
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ทุนของสินคาระหวางผลิตประกอบดวย วตัถุดิบที่ใชในการผลิต คาแรงงานทางตรงที่ใชในการ
ผลิต และคาใชจายในการผลิต  
            3.  สินคาสําเรจ็รูป  (finished  goods)  สินคาสําเร็จรูป  หมายถึง  สินคาที่ผลิตสําเร็จ
และอยูในสภาพพรอมที่จะขายได  ราคาทุนของสินคาสําเร็จรูป ประกอบดวย วัตถุดบิทางตรงที่
ใชในการผลิต  คาแรงงานทางตรงที่ ใชในการผลิต  และคาใชในการผลิตสินคาสําเร็จรูป  

4.  วัสดุโรงงาน  (factory supplies)  วสัดุโรงงาน หมายถึง ส่ิงที่กจิการใชในการ
ประกอบการผลิต  แตมิใชสวนประกอบโดยตรงของสินคาสําเร็จรูป  บางครั้งมีผูเรียกสิ่งของ
ประเภทนี้วา วัตถุดิบทางออม  (indirect  materials)  วัสดุโรงงานที่ใชในการประกอบการผลิตมี
เพียงเล็กนอย และยากแกการคํานวณตนทุนวาผลิตภัณฑหนึ่งหนวยจะใชวัสดุโรงงานในราคา
เทาไร  ในทางปฏิบัติจึงถือวาวัสดุโรงงานที่ใชหมดในการผลิตงวดหนึ่ง ๆ  เปนคาใชจายในการ
ผลิตของงวดนั้น สวนวัสดุโรงงานที่คงเหลอือยู ณ วันส้ินงวดถือเปนสินคาคงเหลือในงวดนัน้  
             วัสดุโรงงานคงเหลือเมื่อส้ินงวดบัญชีจะนําไปแสดงเปนสินทรัพยหมุนเวียนภายใต
หัวขอสินคาคงเหลือ  แตวัสดุสํานักงาน  (office supplies)  และวัสดุของแผนกสงของ  (shipping 
supplies)  นั้น  จะถือเปนสินทรัพยประเภทคาใชจายลวงหนา  (prepaid  expenses)  อนโุลมแสดงไว
เปนสินทรัพยหมุนเวียนดวย 
 

รายการที่นับเปนสินคาคงเหลือ 

 สินคาคงเหลือ  จะนับรวมสนิคาเฉพาะที ่กิจการมีกรรมสิทธิอยูเทานั้น  สินคาอาจจะ
อยูที่กิจการหรอืไมไดอยูทีก่จิการก็ได   สินคาบางชนิดแมจะอยูในกิจการ   แตก็ไมนบัรวมเปน
สินคาคงเหลือ เชน สินคารับฝากขาย ดังนั้นในการตรวจนับวาสินคาใดเปนสินคาคงเหลือของ
กิจการหรือไมนั้น  จะตองพิจารณาใหรอบคอบ  โดยปกติรายการทีค่วรพิจารณาเกี่ยวกับสินคา
คงเหลือ  
 1.  สินคาระหวางทาง  (goods  in  transit)  หมายถึง  สินคาที่กิจการสั่งซื้อและ
กรรมสิทธิ์ในสินคาไดโอนมายังกิจการแลว แตกิจการยังไมไดรับสินคานั้น เพราะยังอยูใน
ระหวางการขนสงและการซื้อสินคานั้นเปนการซื้อตามเงื่อนไข  การสงมอบสินคา ณ จุดตนทาง  
  การสงมอบสินคา ณ จุดตนทาง (F.O.B. shipping point ) หมายถึง  ผูซ้ือเปนผู
จายคาขนสงสินคา ดังนั้นกรรมสิทธิ์ในสินคาจึงเปนของผูซ้ือและจะตองนับรวมเปนสินคา
คงเหลือของผูซ้ือดวย 
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 การสงมอบสินคา ณ จุดปลายทาง (F.O.B. destination)  หมายถึง ผูขายเปนผูจาย
คาขนสงสินคากรรมสิทธิ์ในสินคาเปนของผูขายจนกวาสินคาจะถึงมือผูซ้ือ จึงถือไดวา
กรรมสิทธิ์ยังไมโอนมายังผูซ้ือและจะตองนับรวมเปนสินคาคงเหลือของผูขาย 
 2.  สินคาฝากขาย  (goods on consignment)  หมายถึง  สินคาที่กิจการสงไปฝากขาย
และยังขายไมได  ยังคงนับเปนสินคาคงเหลือของผูฝากขาย 
 3. สินคาท่ีแยกไวตางหาก (segregated goods) หมายถึง สินคาที่ผลิตขึ้นเปนพิเศษ
ตามคําสั่งของลูกคา เมื่อผลิตเสร็จแลวจึงแยกไวตางหาก พรอมที่จะสงมอบใหลูกคา ดังนั้น จึง
ไมควรนับเปนสินคาคงเหลือ 
 4.  สินคาที่ขายโดยมีเงื่อนไขและสินคาขายผอนชําระ  หมายถึง  สินคาที่ขายไปให
ลูกคาแลว แตกรรมสิทธิ์ในสินคาจะเปนของผูซ้ือตอเมื่อไดชําระเงินครบตามสัญญา แตในทาง
ปฏิบัติมักจะไมนิยมถือหลักการสิทธิโดยเครงครัด แตจะถือวาเมื่อไดตกลงซื้อขายสินคากันแลว 
กรรมสิทธิ์ในสินคาจะโอนเปนของผูซ้ือทันที ดังนั้น จึงไมควรนับรวมเปนสินคาคงเหลือของ   
ผูขาย 
 

ราคาทุนของสินคาคงเหลือ 

 ราคาที่ใชในการบันทึกสินคาคงเหลือ  คือ ราคาทุน  ซ่ึงเปนคาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในการจัดหาสินคามาไวขาย  ดังนั้น  คําวา  ราคาทุน  จึงหมายถึงราคาที่ซื้อสินคานั้นมารวมถึง
คาใชจายตาง ๆ  ที่ไดจายไปเพื่อใหไดสินคานั้นมาอยูในสภาพที่พรอมจะขายได 
              ราคาที่ซ้ือก็คือราคาตามใบกาํกับสินคา  (หักสวนลดการคา) 
              คาใชจายตาง ๆ  ที่ไดจายไปเพื่อใหไดสินคานั้นมา  เชน  คาขนสง  คาประกันภัยสินคา 
ระหวางทาง  คาภาษีอากร ฯลฯ  
              สําหรับสินคาที่ผลิตขึ้นเองเพื่อจาํหนาย  ราคาทุนของสินคาจะประกอบดวยตนทุน
ของวัตถุดิบที่ใชในการผลิต  คาแรงงานโดยตรงในการผลิต  และคาใชจายอื่น ๆ เกี่ยวกับการผลิต
สินคานั้น 
 

วิธีการบันทกึบัญชีสินคาคงเหลือ 

            การบันทึกบัญชีสินคาคงเหลือทําได  2  วิธี  
           1.  การบันทึกสินคาคงเหลือเม่ือสิ้นงวด  (periodic  inventory  method)  ตามวิธีนี้
สินคาคงเหลือที่แสดงในงบดุล และที่ใชในการคํานวณตนทุนขายไดจากการตรวจนับสินคาและ
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การตีราคาสินคาในตอนสิ้นงวด ซ่ึงการตรวจนับรวมถึงการจัด การตวง การชั่งน้ําหนักหรือการ
ตรวจปริมาณดวยวิธีอ่ืนใด สินคาที่ซ้ือมาในระหวางงวดและไมเหลืออยูจะถือวาไดขายสินคานัน้
ไป วิธีนี้งายตอการปฏิบัติและเสียคาใชจายนอย 
               2.  การบันทึกสินคาคงเหลือแบบตอเนื่อง  (perpetual  inventory  method)  ตามวิธีนี้
จะตองมีการบันทึกรายการสินคาคงเหลืออยูตลอดเวลา ซึ่งจําเปนตองมีรายการเกี่ยวกับสินคา  
แตละชนิดที่มีอยูวามีจํานวนเทาใด  และราคาเทาใด  เมื่อมีการซื้อหรือขายสินคานั้น ๆ  ก็จะตอง
บันทึกการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเพื่อใหยอดสินคานั้น ๆ  เทากับยอดที่คงเหลืออยูในมือจริง ๆ 
ในขณะนั้น  การบันทึกสินคาคงเหลือตามวิธีนี้จะยุงยากและสิ้นเปลืองคาใชจายมากกวาวิธีการ
บันทึกสินคาคงเหลือเมื่อส้ินงวด  
                 การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินคาทั้ง 2 วิธีที่กลาวมาขางตนนักศึกษาไดศึกษาแลวใน
วิชาการบัญชี  1 
 

การคํานวณราคาทุนของสินคา 

 ตามหลักการบัญชีที่ยอมรับกันโดยทั่วไปนั้น จะถือราคาทุนของสินคาเปนหลักใน
การบันทึกบัญชี  และราคาทุนนั้น  ก็คือราคาสุทธิตามใบกํากับสินคา  รวมทั้งคาใชจายตาง ๆ  
เพื่อใหไดสินคานั้นมา  การคํานวณตนทุนของสินคาคงเหลือนั้นมีหลายวิธี ดังนี้ (Meigs, 
Williams, Haka &Bettner, 1999, pp. 332-337) 
          1.  วิธีคิดราคาทุนท่ีระบุเฉพาะ  (specific  identification  of  cost method)   การคิด
ราคาทุนของสินคาตามวิธีคิดราคาทุนที่ระบุเฉพาะนี้  จะนํามาใชกับสินคาที่มีจํานวนนอยแต
ราคาแพง  เชน  ธุรกิจประเภทเพชรพลอย  รถยนต  ตลอดจนการนํามาใชกับโรงงานผลิตสินคา
ช้ินใหญ ๆ  และราคาสูง  เชน  เครื่องจักรและอุปกรณ  สําหรับกรณีการสั่งพิเศษของลูกคา ซ่ึง
จะเห็นไดวาของประเภทนี้ตนทุนแตละหนวยมักจะไมเทากัน  จึงมีความจําเปนตองคิดตนทุน
เฉพาะหนวย ดังนั้นสินคาที่ซ้ือขายกันเปนสวนใหญมักจะมีปริมาณการซื้อขายเปนจํานวนมาก 
จึงไมเหมาะทีจ่ะใชวิธีนี ้
 
ตัวอยางที่  4.1   บริษัท เสริมชัย จํากัด จําหนายรถยนต ซ่ึงมีรายละเอียดเกี่ยวกับสินคาดังตอไปนี ้

1. รถยนต รุน aaa มีจํานวน 10 คัน ราคาทุนคันละ 600,000 บาท  ราคาขายคันละ   
650,000 บาท  ขายไปในระหวางเดือนธันวาคม 6 คัน  
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2. รถยนต รุน bbb มีจํานวน 5 คัน ราคาทุนคันละ 500,000 บาท ราคาขายคันละ 
560,000 บาท     ขายไปในระหวางเดือนธันวาคม 3 คัน 
                   การคํานวณราคาสินคาคงเหลือปลายงวดและตนทุนขาย มีดงันี้ 
 

สินคา จํานวนและราคา ตนทุนขาย สินคาคงเหลือ 
รถยนตรุน aaa 
รถยนตรุน bbb 

6 x 650,000 =   3,900,000 
  3 x 560,000 = 1,680,000 

6 x 600,000 = 3,600,000 
3 x 500,000 = 1,500,000 

4 x 600,000 = 2,400,000 
2 x 500,000 = 1,000,000 

          
          2.  วิธีเขากอนออกกอน  (first-in, first-out  method  หรือ  FIFO  method)  การคิด
ราคาทุนของสินคาตามวิธีนี้ถือหลักวา สินคาที่ซ้ือมากอนหรือผลิตขึ้นกอนจะเปนสนิคาที่จะนํา
ออกจําหนายกอน แมวาสินคานั้นจะไมไดถูกนําไปขาย หรือนําไปใชกอน ตามลําดับก็ตาม 
ดังนั้น  ตนทุนของสินคาคงเหลือก็คือตนทุนของสินคาที่ซ้ือมาครั้งหลังสุด  การคิดตนทุนของ
สินคาตามวิธีนี้จะใชทั้งระบบการบันทึกสนิคาคงเหลือเมื่อส้ินงวด และการบันทึกสินคาคงเหลือ
แบบตอเนื่อง  ซ่ึงจะใหผลเหมือนกันไมวาจะใชระบบใด 
 
ตัวอยางที่  4.2  บริษัท เสริมศิริ จํากัด  มีรายการเกีย่วกับสินคาคงเหลือ   ดังนี ้
  มกราคม     1 ยอดคงเหลือ  325  หนวย ๆ ละ  25.50  บาท 
                                      3  ขาย 300 หนวย ๆ  ละ  35  บาท 
                                      5     ซ้ือ  300  หนวย ๆ  ละ  26  บาท 
                                   17     ซ้ือ  350  หนวย ๆ  27  บาท 
                                    20     ขาย  200  หนวย ๆ  ละ  35.70  บาท 
                                    22     ซ้ือ  75  หนวย ๆ  ละ  26.50 บาท 
                                    29     ขาย  150  หนวย ๆ  ละ  36  บาท 
         สมมติวากิจการใชวิธีการบันทึกบัญชีสินคาคงเหลือแบบสิ้นงวด  ตามวิธีนี้จะตอง
ตรวจนับสินคาคงเหลือ  เมื่อ  31  มกราคม  และตีราคาในราคาครั้งสุดทายยอนขึน้ไปตามลําดับ 
สําหรับตนทุนขายนั้นจะคํานวณจากราคาทีซ้ื่อครั้งแรกตามลําดับลงมาถึงสินคาที่ซ้ือมาในคราว
หลังจํานวนหนวยของสินคาคงเหลือ  คํานวณไดดังนี ้
 สินคาตนเดือน  325 หนวย 
 ซ้ือมาเพื่อขายระหวางเดือน 725 หนวย 
 สินคาที่มีทั้งส้ิน  1,050 หนวย 
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 ขายระหวางเดอืน 650 หนวย 
 สินคาปลายเดอืน 400 หนวย 
ราคาทุนของสินคาคงเหลือ  400  หนวย  คํานวณไดดังนี ้
 75 หนวย @ 26.50  1,987.50 บาท 
 325 หนวย @ 27    8,775.00 บาท 
   10,762.50 บาท 
ตนทุนขายของสินคา  650  หนวย  คํานวณไดดังนี ้
 325 หนวย @ 25.5 8,287.50 บาท 
 300 หนวย @ 26 7,800.00 บาท 
   25 หนวย @ 27    675.00 บาท 
                                                                   16,762.50   บาท 
 

สมมติวากิจการใชวิธีการบันทึกบัญชีสินคาแบบตอเนื่อง วิธีนี้จะตองบนัทึกจํานวน
หนวย  ราคาตอหนวย  และจาํนวนเงินทุกครั้งที่มีการซื้อขายสินคา  
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จากตารางที่ 4.1  ตนทุนขาย (ดูชองจายเงิน)  
ขายครั้งที่ 1  สินคา  300 หนวย  จํานวนเงนิ   7,650.00     บาท 
ขายครั้งที่ 2  สินคา  200 หนวย จํานวนเงิน   5,187.50     บาท 
ขายครั้งที่ 3  สินคา  150 หนวย จํานวนเงิน   3,925.00     บาท 
รวม                         650 หนวย                   16,762.50    บาท 
สินคาคงเหลือส้ินงวด (ดูจากชองคงเหลือ)   
สินคาจํานวน       325 หนวย ๆละ 27 บาท         8,775.00     บาท 
สินคาจํานวน         75 หนวยๆละ 26.50 บาท     1,987.50     บาท 
รวม                      400 หนวย                            10,762.50    บาท 
 
ขอดีและขอเสียของวิธีเขากอนออกกอน 
ขอดี 
1.  ในการคํานวณราคาของสินคาคงเหลือนัน้จะมีผลใหสินคาคงเหลือนัน้แสดงราคา 

ใกลเคียงกับราคาตลาดลาสุด 
2.   สินคาที่คงเหลือในกิจการเปนสินคาที่ใหมเสมอสินคาเกาเสื่อมสภาพจะไมมี

เนื่องจากการหมุนของสินคาคงเหลือจะทําใหสินคาที่ซ้ือมากอนขายไปกอน 
            ขอเสีย   

ถาราคาสินคาขึ้นลงอยางมากจะทําใหตนทุนขายต่ํากวาราคาสินคาที่ซ้ือมาทดแทน 
 
3.  วิธีเขาหลังออกกอน  (last- in, first – out  method  หรือ  LIFO method ) การคิด

ราคาทุนของสินคาตามวิธีนี้ถือหลักวา  ราคาสินคาที่ซ้ือมาครั้งหลังสุดจะเปนราคาสินคาที่ขาย
ไป  และสินคาคงเหลือคือราคาสินคาที่ซ้ือมาในระยะแรกสุด ขอสังเกตของวิธีนี้กค็ือ ถาราคา 
สินคามีการเปลี่ยนแปลงมากโดยเฉพาะระยะเวลาที่ราคาสินคาสูงขึ้นเรื่อย ๆ  ตนทุนขายก็จะมี
ราคาสูงทําใหกําไรลดลง และการเสียภาษีเงินไดก็ลดลงเชนเดยีวกัน ซ่ึงตามวิธีนี้จะเกดิผลตาง
ของตนทุนของสินคาปลายงวดและตนทุนของสินคาที่ขายระหวางวิธีการบันทึกสินคาคงเหลือ
แบบสิ้นงวด  และวิธีการบันทึกสินคาคงเหลือแบบตอเนือ่ง 
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 สมมติวากิจการบันทึกบัญชีสินคาตามวิธีการบันทึกสินคาคงเหลือแบบสิ้นงวด 
 
ตัวอยางที่  4.3   จากตัวอยางที่  4.2  สินคาคงเหลือปลายงวดเดือนมกราคม  จะมีราคาดังนี ้
                          325  หนวย ๆ ละ  25.50  บาท                      8,287.50    บาท 
                            75  หนวย ๆ ละ  26  บาท                           1,950.00      บาท 
                                                                                             10,237.50     บาท 
                        ตนทุนขายของสินคา 650  หนวย คํานวณไดดังนี ้  
                           75  หนวย ๆ ละ  26.50   บาท                    1,987.50   บาท 
                       350  หนวย ๆ ละ  27      บาท                      9,450.00        บาท 
                       225  หนวย ๆ ละ  26      บาท                      5,850.00           บาท 
                                                                                            17,287.50      บาท        
 

สมมติวากิจการบันทึกบัญชีสินคาตามวิธี การบันทึกสินคาคงเหลือแบบตอเนื่อง 
ตอไปนี้เปนตารางการคํานวณสินคาคงเหลือ 
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จากตารางที่ 4.2  ตนทุนขาย (ดูชองจายเงิน)  
ขายครั้งที่ 1  สินคา  300 หนวย  จํานวนเงนิ   7,650.00     บาท 
ขายครั้งที่ 2  สินคา  200 หนวย จํานวนเงิน    5,400.00     บาท 
ขายครั้งที่ 3  สินคา  150 หนวย จํานวนเงิน    4,012.50     บาท 
รวม                         650 หนวย                    17,062.50      บาท 
สินคาคงเหลือส้ินงวด (ดูจากชองคงเหลือ)   
สินคาจํานวน    25 หนวย ๆละ 25.50 บาท        637.50    บาท 
สินคาจํานวน  300 หนวย ๆละ 26 บาท          7,800.00    บาท 
สินคาจํานวน    75 หนวยๆละ 27 บาท           2,025.00    บาท 
รวม                  400 หนวย                            10,462.50    บาท 
 
ขอดีและขอเสียของวิธีเขาหลังออกกอน 
ขอดี 
1.  ตนทุนขายจะแสดงยอดใกลเคียงกับราคาปจจุบัน  เนื่องจากสินคาทีซ้ื่อมาครั้ง 

หลังสุดถูกจําหนายออกไป  จึงทําใหราคาทุนของสินคาสูงกวาที่ซ้ือมาในงวดกอน ๆ 
2.  กิจการจะไดรับประโยชนทางภาษเีงินไดเนื่องจากตนทุนขายตามวิธีนี้สูงกวาวิธี  

เขากอน-ออกกอน ทําใหกําไรสุทธิต่ํา กิจการจึงจายภาษนีอยกวาวิธี เขากอนออกกอน 
ขอเสีย  
1.  การหมุนเวยีนของสินคาตามวิธีเขาหลังออกกอน  ไมตรงกับการหมุนเวยีนของ

สินคาจริง 
2.  ราคาสินคาคงเหลือที่ปรากฏในงบดุลจะต่ํากวามูลคาปจจุบันมาก  โดยเฉพาะเมื่อ

ระดับราคาสินคามีแนวโนมที่จะเปลี่ยนไปในทิศทางเดียวกัน  เชน  ราคาสินคาสูงขึ้นเรื่อย ๆ  หรือ
ต่ําลงเรื่อย ๆ  
            4.  วิธีถัวเฉล่ีย  (average  method)  วิธีนี้เปนการเฉลี่ยตนทุนใหกับสินคาทุกหนวย 
หนวยละเทา ๆ  กัน  ผลลัพธที่ไดจะอยูในระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน และเขาหลัง-ออกกอน 
สวนจะใกลเคียงกับวิธีใดนั้นขึ้นอยูกับความถี่ของการขายและแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงใน
ระดับราคาสินคา  วิธีถัวเฉลี่ยแบงไดดังนี้ 
                  4.1  วิธีถัวเฉลี่ยอยางงาย  (simple-average  method)  ตามวิธีตนทุนถัวเฉลี่ย 
อยางงายคํานวณไดโดยนําตนทุนตอหนวยของสินคาทั้งหมดรวมทั้งสินคาตนงวดมาถัวเฉลี่ย จะ
ไดราคาตนทุนสินคาตอหนวยที่จะไปคํานวณหาราคาสินคาคงเหลือและตนทุนสินคาที่ขาย  
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              การคํานวณราคาทุนของสินคาคงเหลือตามวิธีถัวเฉลี่ยอยางงายมีดังนี ้
 

ราคาทุนตอหนวยของสินคาแตละครั้ง
จํานวนครั้ง 

 ราคาทุนถัวเฉลี่ยตอหนวย    =  
                                                                     
 ตัวอยางที่  4.4    จากตัวอยางที่  4.2  ตนทุนตอหนวยจะคํานวณไดจาก 
 

 4
26.50272625.50 +++

 =   26.25   บาท/หนวย 

  
                         ราคาสินคาคงเหลือ  400  หนวย         =     400  x  26.25   
  =    10,500   บาท   
 ตนทุนของสินคาที่ขาย  650  หนวย  =   650  x 26.25   
     =   17,062.50 บาท 
 วิธีนี้จะเห็นไดวาเปนการคํานวณราคาทุนถัวเฉลี่ยอยางงาย ๆ โดยไมได
คํานึงถึงปริมาณสินคาที่ซ้ือมาแตละครั้ง และการคํานวณสําหรับวิธีนี้ใชกับกิจการที่บันทึกสินคา     
คงเหลือแบบสิ้นงวด เทานั้น เพราะการคิดราคาตอหนวยจะกระทําในตอนสิ้นงวด 
           ขอดีและขอเสียของวิธีถัวเฉลี่ยแบบงาย 
               ขอดี  สามารถคํานวณไดงาย  วิธีการคํานวณไมยุงยากซบัซอน 
               ขอเสีย  ตนทนุตอหนวยทีไ่ดไมใกลเคยีงกับความเปนจริง เนื่องจากมไิด
คํานึงถึงปริมาณของสินคา            
              4.2  วิธีถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก  (weighted-average  method)  วิธีนี้ถือวาสินคาที่มี
ยอมปะปนกันไป ดังนั้นสินคาชนิดเดยีวกนัก็ควรจะมีราคาทุนเทากันแตเนื่องจากไดมีการซื้อมา
หลายครั้งในราคาและประมาณตางกัน จึงควรเฉลี่ยดวยการนําปริมาณนั้นมาเปนตวัถวงน้ําหนกั 
ดังนั้น  ราคาทุนถัวเฉลี่ยของสินคาแตละหนวยจึงคํานวณไดโดยการนําปริมาณสินคาที่มีทั้งส้ิน
ในงวดไปหารราคาทุนทั้งส้ินของสินคาที่มีเพื่อขาย 
              การคํานวณราคาทุนของสินคาคงเหลือตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักมดีงันี้ 
 

ราคาทุนรวมของสินคาที่มีเพื่อขาย 
จํานวนหนวยของสินคาที่มีเพื่อขาย 

              ราคาทุนถัวเฉลี่ยตอหนวย    =  
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ตัวอยางที่  4.5   จากขอมูลในตัวอยางที ่ 4.2 
 
 ราคาทุนถัวเฉลี่ยตอหนวย   =     
                  

8,287.50 + 7,800 + 9,450 + 1,987.50 
325 + 300 + 350 + 75 

 =                       =   26.2143   บาท/หนวย  
27,525 
1,050 

 
 ราคาสินคาคงเหลือ  400  หนวย = 400 x 26.2143 
 = 10,485.72 บาท 
 ตนทุนของสินคาที่ขาย 650 หนวย = 650 x 26.2143 
 = 17,039.295 บาท 
 ถาราคาสินคาเปลี่ยนแปลงมาก ราคาสินคาที่คํานวณโดยใชตนทุนถัวเฉลี่ยจะผิดจาก
ราคาปจจุบันมาก และจะใชไดสําหรับกิจการที่ใชวิธีบัญชีสินคาตามแบบสิ้นงวดเทานั้น 
 ขอดีและขอเสียของวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 
     ขอดี    คํานึงถึงปริมาณสินคาที่ซ้ือมาระหวางงวดซึ่งเปนการเฉลี่ยทุนใหกับ
สินคาทุก ๆ  หนวย  ในราคาหนวยละเทา ๆ  กัน 
 ขอเสีย 
 1.  กรณีที่สินคาเปลี่ยนแปลงมาก ๆ  ราคาสินคาที่ปรากฏในงบดุลจะผิดจาก
ราคาตลาดปจจุบัน  มากนั่นคือถาราคาสินคาในตลาดวนัปลายงวดสูง ราคาสินคาที่คงเหลือตาม
วิธีนี้จะต่ํากวาราคาตลาด โดยเฉพาะอยางยิ่งในวันตนงวดทีไ่ดซ้ือสินคาในราคาที่ต่ําไวมาก  
ในทางตรงกันขาม ราคาสินคาในตลาดวนัปลายงวดต่ํา ราคาสินคาที่คงเหลือตามวิธีนี้จะสูงกวา
ราคาตลาด โดยเฉพาะอยางยิง่ในวนัตนงวดที่ไดซ้ือสินคาในราคาที่สูงไวมาก 
 2.  การตีราคาสินคาคงเหลือตามวิธีนี้ใชหลักที่วาการขายสินคาแตละครั้งเปน
การขายสินคาที่ซ้ือมาแตละงวดในอัตราสวนเทา ๆ  กันซึ่งผิดหลักการหมุนเวียนของสินคา 
เนื่องจากการขายสินคานั้น  กิจการมักจะนําสินคาที่ซ้ือมากอนขายกอน  เพื่อปองกันสินคา 
เสื่อมสภาพหรอืลาสมัย 
            4.3  วิธีถัวเฉลี่ยเคล่ือนที่  (moving-average  method)  วธีินี้ใชสําหรับกิจการที่บันทึก
บัญชีสินคาคงเหลือแบบตอเนื่อง  คือจะตองคํานวณราคาทุนเฉลี่ยตอหนวยทุกครั้งที่มีการซื้อ
สินคา  จํานวนหนวยที่ขายออกไปจะคดิตามราคาเฉลี่ยที่หาไดจนกวาจะมีการซื้อสินคาเพิ่มเติม 
ตัวอยางที่  4.6   จากขอมูลในตัวอยางที ่ 4.2  คํานวณสินคาคงเหลือและตนทุนขายได ดังนี ้
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จากตารางที่ 4.3  ตนทุนขาย (ดูชองจายเงิน)  
ขายครั้งที่ 1  สินคา  300 หนวย  จํานวนเงนิ  7,650    บาท 
ขายครั้งที่ 2  สินคา  200 หนวย จํานวนเงิน   5,300   บาท 
ขายครั้งที่ 3  สินคา  150 หนวย จํานวนเงิน  3,975     บาท 
รวม                         650 หนวย                   16,925    บาท 
สินคาคงเหลือส้ินงวด (ดูจากชองคงเหลือ)   
สินคาจํานวน  400  หนวย ๆละ 26.50 บาท  10,600   บาท 

 ขอดีและขอเสียของวิธีถัวเฉล่ียเคล่ือนท่ี 
 จะคลายคลึงกับวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  เวนแตความแตกตางระหวางราคา
ตลาดปจจุบันของสินคากับราคาสินคาคงเหลือปลายงวดที่คํานวณไดจะนอยกวา วิธีถัวเฉลี่ย
น้ําหนัก  เนื่องจากวิธีถัวเฉลี่ยน้ําหนักเปนการถัวเฉลี่ยคร้ังเดียวในวันสิ้นงวด  สวนวิธีถัวเฉลี่ย
เคล่ือนที่จะคํานวณถัวเฉลี่ยราคาทุนของสินคาทุกครั้งที่ซ้ือมา  ดังนั้นราคาทุนตอหนวยของ
สินคาปลายงวดจึงใกลเคียงกับราคาตลาดปจจุบันมากกวา 
 
 การเปรียบเทียบผลการตีราคาสินคาคงเหลือดวยวิธีตาง ๆ 
 จากตัวอยางตางๆขางตน ถาจะพิจารณาถึงราคาสินคาคงเหลือและตนทนุขาย
จะสรุปไดดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.4 เปรียบเทียบการตีราคาสินคาคงเหลือ 

 สินคาปลายงวด ตนทุนขาย 
วิธีเขากอนออกกอน       :-   แบบสิ้นงวด 
                                            แบบตอเนื่อง 
วิธีเขาหลังออกกอน        :-  แบบสิ้นงวด 
                                            แบบตอเนื่อง   
วิธีถัวเฉลี่ยอยางงาย         :-  แบบสิ้นงวด  
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั    :-  แบบสิ้นงวด  
วิธีถัวเฉลี่ยเคลือ่นที่         :-  แบบตอเนื่อง   

10,762.50 
10,762.50 
10,237.50 
10,462.00 
10,500.00 
10,485.72 
10,600.00  

16,762.50 
10,762.50 
17,287.50 
17,062.50 
17,062.50 
17,039.30 
16,925.00 
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ในการคํานวณราคาสินคาคงเหลือและตนทุนขายนั้นจะเห็นไดวา ถาราคาและ
ปริมาณสินคาไมเปลี่ยนแปลงมากนัก ไมวาจะใชวิธีการตีราคาสินคาแบบเขากอนออกกอน เขา
หลังออกกอน  หรือวิธีเฉล่ียก็ตามผลที่ไดจะไมแตกตางกันมากนัก  อยางไรก็ตาม  การเลือกวิธีตี
ราคาสินคายอมมีผลกระทบกระเทือนตองบการเงินของกิจการ ทั้งในดานสถานะการเงิน 
ตลอดจนการดําเนินงานและเนื่องจากสินคาคงเหลือนั้นเปนสินทรัพยที่มีจํานวนมากเมื่อเทียบกับ
รายการสินทรัพยหมุนเวียนประเภทอื่น ดังนั้นการเลือกวิธีการตีราคาสินคาจะมีผลตอการตัดสินใจ
ของฝายบริหาร  ซ่ึงพอจะสรุปไดดังนี้ 
 ผลตอทุนหมุนเวียน การคิดราคาสินคาตามแบบ เขากอนออกกอน จะทําให
ราคาสินคาในวันทํางบการเงินใกลเคียงกับราคาจริง แตถาคิดตามแบบ เขาหลังออกกอน แลว 
ราคาทุนของสินคาจะตางกับราคาจริงมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งถาราคาสินคานั้นมีแนวโนมไป
ในทางเดียวกัน เชน ราคาสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ หรือลดต่ําลงมาเรื่อย ๆ จะมีผลทําใหราคาสินคาที่
ปรากฏในงบการเงินหางจากราคาตลาดมาก การเปรียบเทียบอัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอ
หนี้สินหมุนเวียนจะแสดงผลที่ผิดจากความจริง 
 ผลตอกําไรสุทธิ  ในระยะที่ราคาสินคากําลังสูงขึ้น  วิธีเขากอนออกกอน จะ
ทําใหราคาสินคาปลายงวด กําไรขั้นตน และกําไรสุทธิสูง แตตนทุนขายต่ํา ซ่ึงตรงกันขามกับวิธี 
เขาหลังออกกอน  แตถาใชวิธีหาราคาเฉลี่ยทุกครั้งที่มีการซื้อ  จะทําใหผลการเปลี่ยนแปลงของ
สินคาคงเหลือลดลง 
  5.  วิธีสินคาคงเหลือมูลฐาน  (base  stock)  วิธีนี้จะตองมีสินคาจํานวนหนึ่งสํารอง
ไวเผ่ือขาด ซ่ึงอาจถือไดวาสินคาจํานวนนี้เปนสินคาขัน้ต่ําหรือสินคามูลฐาน สินคาขั้นต่ํานี้จะ
กําหนดขึ้นเมือ่เร่ิมกิจการและเปลี่ยนแปลงตามความจําเปน ถายังไมมีการเปลี่ยนแปลงจะถือวา
สินคาที่กําหนดไวนั้นมีจาํนวนและราคาคงที่  ดังนั้นตนทุนของสินคาที่ขายจึงเปนตนทุนของ
สินคาที่ซ้ือมาหลังสุด วิธีนี้จงึคลายกับวิธีเขาหลัง-ออกกอน ในกรณีทีสิ่นคาที่ขายนัน้จะมีตนทุน
ที่เกิดขึ้นหลังสุด 
 ในกรณีที่จํานวนสินคาคงเหลือมีมากกวาหรือต่ําสุดสินคาที่ถือเปนมูลฐานแลว
ใหถือเปนการเพิ่มขึ้น หรือลดลงเปนการชั่วคราว แลวปรับปรุงสวนที่ตางออกไปนี้โดยใชราคา
ตลาด ณ  วันนั้น ดังนั้นวิธีนี้จึงไมเหมือนกับวิธีเขาหลัง-ออกกอน ที่สินคาคงเหลือนั้นเปนราคา
ทุนที่เกิดขึ้นครั้งแรก  แตวิธีสินคาคงเหลือมูลฐานนั้นมีราคาตลาดรวมอยูดวย 
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ตัวอยางที่  4.7   กําหนดสินคาขั้นมูลฐานจํานวน  1,000  หนวย  ราคาหนวยละ  130  บาท  ถา
ปลายปมีสินคาคงเหลือ  1,150  หนวย  ราคาตลาดหนวยละ  140  บาท 
การคํานวณราคาสินคาคงเหลือ 
 สินคาคงเหลือมูลฐาน  1,000  หนวย ๆ  ละ  130  บาท            130,000   บาท 
                       บวกสินคาสวนที่เกินจากมูลฐาน  150  หนวย ๆ ละ 140  บาท  21,000    บาท 
 ราคาสินคาคงเหลือ  1,150  หนวย  151,000    บาท 
 
ถาสินคาคงเหลือมีจํานวน 925 หนวย การคํานวณราคาสนิคาคงเหลือจะเปนดังนี ้
 สินคาคงเหลือมูลฐาน  1,000  หนวย ๆ  ละ  130  บาท 130,000    บาท 
 หักสินคาสวนที่ลดลงจากมูลฐาน  75  หนวยๆ  ละ 140  บาท   10,500    บาท 
 ราคาสินคาคงเหลือ  925  หนวย  119,500    บาท 
 

ผลกระทบจากการบันทึกราคาสินคาคงเหลือปลายงวดสูงหรือตํ่าไป 

 การบันทึกราคาสินคาคงเหลือปลายงวดไมถูกตองสูงหรือต่ําไป อาจมีสาเหตุหลาย ๆ  
สาเหตุ  เชน  ตรวจนับผิด  บันทึกบัญชีผิด  การตีราคาผิด  เปนตน 
 ผลของการบันทึกราคาสินคาคงเหลือปลายงวดไมถูกตองมีผลตองบการเงินดังนี ้

1.  ในงวดปจจุบัน  งบกําไรขาดทุน  จะแสดงรายการตนทุนขาย  กําไรขั้นตนและ
กําไรสุทธิไมถูกตอง 

2.  ในงวดบัญชีถัดไป    จะแสดงรายการตนทุนขาย    กําไรขั้นตนและกําไรสุทธิไม
ถูกตอง เชนเดียวกันเนื่องจากสินคาคงเหลือในงวดถัดไป 

3.  งบดุล  ในงวดปจจุบัน จะแสดงรายการสินทรัพยหมุนเวียนไมถูกตอง  
จากกรณีที่มีการบันทึกสินคาคงเหลือปลายงวดไมถูกตอง  เชน  บันทึกราคาสินคา 

คงเหลือสูงไป  หรือบันทึกราคาสินคาคงเหลือปลายงวดต่ําไป  เปนผลใหกําไรสุทธิในแตละป 
แตกตางกัน  ดังกรณีการเปรียบเทียบตอไปนี้ 
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บันทึกราคาสนิคาคงเหลือปลายงวดต่ําไป 

การตรวจนับราคาสินคาคงเหลือในปลายงวดต่ําไป เปนผลทําให 
งวดบัญชปีจจุบัน 

งบกําไรขาดทนุจะแสดงตนทุนขายสูงไป กําไรขั้นตนและกําไรสุทธิต่ําไป 
งบดุลจะแสดงสินคาคงเหลือและสินทรัพยรวมต่ําไป 

งวดบัญชีถดัไป 
งบกําไรขาดทนุจะแสดงตนทุนขายต่ํา  กําไรขั้นตนและกําไรสุทธิสูง 
งบดุลไมกระทบกระเทือน 
 

ตอไปนี้เปนตวัอยางเปรยีบเทียบการบันทกึราคาสินคาคงเหลือต่ําไป  ดังนี ้
 

ตัวอยางที่ 4.8     ตอไปนี้เปนงบการเงินแบบงาย ๆ  ที่แสดงใหเห็นผลของการกําหนดราคาสินคา
คงเหลือผิดไปดังนี ้ กิจการมสิีนคาคงเหลือปลายงวดที่ถูกตองในป  25x6  จํานวน  40,000  บาท  
แตกิจการตรวจผิดเปน 35,000  บาท  และในป  25x7  ตรวจนับไดถูกตองจํานวน  60,000  บาท จะ
มีผลตองบกําไรขาดทุนและงบดุลในปปจจบุันและปตอไปดังนี ้
 
การเปรียบเทียบงบกําไรขาดทุน 
 

 กรณีที่ตรวจนบัสินคาคงเหลือ 
ปลายงวดถูกตอง 

กรณีที่ตรวจนบัสินคาคงเหลือ 
ปลายงวดต่ําไป 

 25x6 25x7 25x6 25x7 
ขาย 
ตนทุนขาย 
สินคาคงเหลือตนงวด 
ซื้อ 
สินคาที่มีไวเพื่อขาย 
หัก สินคาคงเหลือปลายงวด 
กําไรขั้นตน 
คาใชจายในการดําเนินงาน
กําไรสุทธิ 

                  200,000 
 

  30,000 
125,000 
155,000 
  40,000     115,000 
                    85,000 
                    45,000
                    40,000 

               275,000 
 

  40,000 
150,000
190,000 
   60,000   130,000 
                 145,000 
                   60,000
                   85,000  

                 200,000 
 

  30,000 
 125,000 
155,000 
  35,000    120,000 
                   80,000 
                   45,000 
                   35,000 

              275,000 
 

  35,000 
150,000
185,000 
  60,000   125,000
                150,000 
                  60,000 
                  90,000 
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กรณีท่ีตรวจนับสินคาคงเหลือ 
ปลายงวดถูกตอง 

กรณีท่ีตรวจนับสินคาคงเหลือ 
ปลายงวดต่ําไป      สินทรัพย 

25x6 25x6 
สินทรัพยหมุนเวียน 

     เงินสด 
     ลูกหนี ้
     สินคาคงเหลือ 
     รวมสินทรัพยหมนุเวยีน  

 
80,000 
25,000 
40,000

                   145,000 

 
80,000 
25,000 

                    35,000 
                  140,000 

 
 จากงบกําไรขาดทุนและงบดุลขางตนจะเห็นไดวา  การตรวจนับหรือตีราคาสินคา
คงเหลือต่ําไป   เปนผลให 

1.  กําไรขั้นตนและกําไรสุทธิในปปจจุบนัต่ําไป 
2.  ตนทุนขายของปถัดไปต่ํา 
ผลตองบดุล 
1.  ทําใหยอดรวมของสินทรัพยต่ํา 
2.  กําไรสะสมลดลง   
 
บันทึกราคาสินคาคงเหลือปลายงวดสูงไป 

 สาเหตุที่บันทึกราคาสินคาคงเหลือปลายงวดสูงไป อาจเนื่องมาจากการตรวจนับผิด 
เชน นับรวมสินคาที่ฝากขายดวย หรือตีราคาสินคาคงเหลือสูงเกินไป จะมีผลทําให 
 งวดบัญชีปจจุบัน  
 งบกําไรขาดทุน  จะแสดงตนทุนขายต่ํา กําไรขั้นตนและกําไรสุทธิสูงไป 
 งบดุล  จะแสดงสินทรัพยหมุนเวยีน  (สินคาคงเหลือ)  สูงไปทําใหสินทรัพยรวมสงู
และกําไรสะสมจะสูงไปดวย 
 งวดบัญชีถัดไป  
 งบกําไรขาดทุน  จะแสดงตนทุนขายสูง กําไรขั้นตนและกําไรสุทธิต่ํา 
 งบดุล  ไมมีผลกระทบ 
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ตัวอยางที่  4.9   ตอไปนี้เปนงบการเงินแบบงาย ๆ  ที่แสดงใหเห็นผลของการกําหนดราคาสินคา
คงเหลือผิดไปดังนี้  สินคาคงเหลือในวันที่  31  ธันวาคม  25x6  ซ่ึงเปนวนัปดบญัชตีรวจนบัจาํนวน
ที่ถูกตองได  40,000  บาท  แตกิจการตรวจนับผิดเปน  50,000  บาท  และสิ้นงวดป  25x7  ตรวจนับ
ได  60,000  บาท  จะมีผลตองบกําไรขาดทุนและงบดุลในปปจจุบันและปถัดไปดังนี้ 
 
การเปรียบเทียบงบกําไรขาดทุน 
 

 กรณีที่ตรวจนับสินคาคงเหลือ 
ปลายงวดถูกตอง 

กรณีที่ตรวจนับสินคาคงเหลือ 
ปลายงวดสูงไป 

 25x6 25x7 25x6 25x7 
ขาย 
ตนทุนขาย 
สินคาคงเหลือตนงวด 
ซื้อ 
สินคาที่มีไวขาย 
หัก  สินคาคงเหลอืปลาย
งวด 
กําไรขั้นตน 
คาใชจายในการ
ดําเนินงาน 
กําไรสุทธิ 

                400,000 
 

  60,000 
250,000 
310,000 
  40,000   270,000 
                130,000 
                  80,000
                  50,000 

550,000 
 

  40,000 
250,000
 290,000 
    60,000    230,000 
                   320,000   
                   120,000
                   200,000  

                400,000 
 

  60,000 
250,000 
310,000 
  50,000    260,000   
                 140,000 
                   80,000 
                   60,000 

              550,000 
 

50,000 
250,000
300,000 
  60,000    240,000
                 310,000 
                 120,000 
                 190,000 

  
 กรณีท่ีตรวจนับสินคาคงเหลือ 

ปลายงวดถูกตอง 
กรณีท่ีตรวจนับสินคาคงเหลือ 

ปลายงวดสงูไป 

สินทรัพย 25x6 25x6 
สินทรัพยหมุนเวียน 

     เงินสด 
     ลูกหนี ้
     สินคาคงเหลือ 
     รวมสินทรัพยหมนุเวยีน  

 
80,000 
25,000 
40,000

                 145,000 

 
80,000 
25,000 

                   50,000 
                 155,000 
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จากงบกําไรขาดทุนและงบดุลขางตนจะเห็นไดวาการตรวจนับหรือตีราคาสินคา      
คงเหลือสูงไปจะเปนผลทําให 

1.  กําไรขั้นตนและกําไรสุทธิสูงไป 
2.  ทําใหตนทนุขายของปถัดไปสูงไปดวย 
ผลตองบดุล 
1.  ทําใหยอดรวมของสินทรัพยในสิ้นปสูงไป 
2.  กําไรสะสมจะเพิ่มขึน้ 

สรุป 

      สินคาคงเหลือ คือ สินทรัพยซ่ึงกิจการมีไวเพื่อขายตามลักษณะการประกอบกิจการ
โดยปกติ  หรืออยูในระหวางกระบวนการผลิตเพื่อทําเปนสินคาสําเร็จรูปตอไปหรือใชในการผลิต
สินคาหรือบริการ  สินคาคงเหลือสําหรับกิจการที่ผลิตสินคาเพื่อขายประกอบดวยวัตถุดิบทางตรง   
สินคาระหวางผลิต  สินคาสําเร็จรูปและวัสดุโรงงาน 
      การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินคาคงเหลือ  แบงออกไดเปน  2  วิธี  คือ  การบันทึกบัญชี
สินคาคงเหลือแบบสิ้นงวด  และการบันทึกบัญชีสินคาคงเหลือแบบตอเนื่อง  การตีราคาสินคา
คงเหลือ  เนื่องจากสินคาคงเหลือเปนรายการที่มีความสําคัญมากเนื่องจากเปนเงินคอนขางสูง
และเปนสินทรัพยหมุนเวียนที่กอใหเกิดรายไดและผลกําไรตอกิจการ การเลือกใชวิธีการตีราคา
สินคาคงเหลือในวิธีหนึ่ง ๆ  จะมีผลกระทบโดยตรงตอกําไรขาดทุน และฐานะการเงินของกิจการ  
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือที่ใชอยูทั่วไปมีหลายวิธี  วิธีที่ใชอยูตามหลักการบัญชีโดยทั่วไป คือ
วิธีราคาทุน ซ่ึงมีหลายวิธี  เชน  วิธีคิดราคาทุนที่ระบุเฉพาะ  วิธีเขากอนออกกอน วิธีเขาหลัง  
ออกกอน  วิธีถัวเฉลี่ย  เปนตน  นอกจากนี้การตีราคาสินคาคงเหลือผิดพลาดจะมีผลกระทบกับ
งบดุลและงบกําไรขาดทุน ดังนั้นกิจการจึงควรพิจารณาวิธีการตางๆใหเหมาะสมกับกิจการ 
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แบบฝกหัดบทที่  4 
 

1.  จงอธิบายความหมายของสินคาคงเหลือ 
2.  จงอธิบายขอแตกตางของสินคาคงเหลือของกิจการซื้อสินคามาเพื่อขายและกิจการที่ผลิต 
     สินคาเพื่อขาย 
 3.  รายการใดบางที่นับเปนสินคาคงเหลือ 
4.  จงอธิบายวธีิการตีราคาสินคาคงเหลือตามวิธี เขากอนขายกอน 
5.  จงอธิบายวธีิการตีราคาสินคาคงเหลือตามวิธีเขาหลังขายกอน 
6.  การตีราคาสินคาคงเหลือตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักและวิธีถัวเฉลีย่เคลื่อนที่แตกตางกัน 
     อยางไร 
7.  กิจการตีราคาสินคาคงเหลือต่ําไปมีผลกระทบอยางไรจงอธิบาย 
8. บริษัท เสียงใส จํากัด มีรายละเอียดเกี่ยวกบัสินคาคงเหลือ ในเดือนธันวาคม 25x7 ดังนี้ 
 

 ปริมาณ ราคาตอหนวย ราคารวม 
25x7 
    ธ.ค. 1  ยกมา 

    8  ซ้ือ  
  13  ซ้ือ       
  14  ซ้ือ     
  22  ซ้ือ    
  26  ซ้ือ 

 
360 
100 
200 
140 
80 
220 

 
200 
200 
196 
210 
220 
230 

 
72,000 
20,000 
39,200 
29,400 
17,600 
50,600 

 
 ในวนัที่  31  ธันวาคม  ตรวจนับสินคาคงเหลือมีจํานวน  250  หนวย 
  ใหทํา   คํานวณหามูลคาของสินคาคงเหลือและตนทุนขาย โดยวธีิ 
              1.    ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (weighted   average) 
              2.    เขากอนออกกอน (first-in, first-out) 

3. เขาหลังออกกอน (last-in, first-out) 
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9. บริษัท  คมสัน  จํากัด มีรายการเกี่ยวกับสินคา ในเดือน มนีาคม 25x7 ดงันี้ 
              มี.ค. 1   สินคาตนงวด  300 หนวย ๆ ละ 20.90   บาท 
                      4    ซ้ือ                 100  หนวย ๆละ  21.30  บาท 
                      5    ขาย                 300  หนวย 
                      8    ซ้ือ                  500  หนวย ๆละ   25.80  บาท 
                    15    ซ้ือ                  250 หนวย ๆ ละ   26.30  บาท 
                    22    ขาย                 560 หนวย         
             ใหทํา   คํานวณหามลูคาของสินคาคงเหลือและตนทุนขาย โดยวิธี 
              1.    ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (weighted   average) 
              2.    เขากอนออกกอน (first-in, first-out) 

3. เขาหลังออกกอน (last-in, first-out) 
10.  บริษัท สายทิพย จํากัด  มีรายละเอียดเกี่ยวกับสินคา A ในเดือน มกราคม 25x7 ดังนี้ 
              ม.ค. 1.    ยอดยกมา  700  หนวย ๆ  ละ   20.50    บาท 
   2     ขาย          500  หนวย ๆ  ละ   30.00    บาท 
                            3     ซ้ือ 900  หนวย ๆ  ละ   21.00    บาท 
                          12    ซ้ือ           400  หนวย ๆ  ละ   22.00    บาท 
  16    ขาย         600  หนวย ๆ  ละ   30.25    บาท 
                            25    ซ้ือ       200  หนวย ๆ  ละ  21.50    บาท                              
                            30   ขาย    200  หนวย ๆ  ละ  31.50    บาท 
 ใหทํา    คํานวณหายอดสินคาคงเหลือและกําไรขั้นตนประจําเดือนมกราคม สําหรับกรณี 
  ตาง ๆ  ดังตอไปนี้ 

1. วิธีเขากอนออกกอน (first-in, first-out ) ถาบันทึกสินคาตามวิธีบันทึก 
       สินคาแบบตอเนื่อง 
2. วิธีเขากอนออกกอน (first-in, first-out) ถาบันทึกสินคาตามวิธีบันทึก 
        สินคาแบบสิ้นงวด 
3. วิธีเขาหลังออกกอน (last-in, first-out) ถาบันทึกสินคาตามวิธีบันทึก 
       สินคาแบบตอเนื่อง 

 4.    วิธีเขาหลงัออกกอน( last-in, first-out) ถาบันทึกสินคาตามวิธีบันทึกสินคา 
        แบบสิ้นงวด 
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4. วิธีถัวเฉลี่ยเคลือ่นที่ (moving average )ถาบันทึกสินคาตามวิธีบันทึกสินคา 
        แบบสิ้นงวด         

          6.  วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั(weighted   average)ถาบันทึกสินคาตามวิธีบันทึก 
                                สินคาแบบสิ้นงวด 
11. ราน  ดวงกมล  บันทึกสินคาโดยใชวิธี  สินคาแบบสิ้นงวด (periodic  inventory  system)  
       ตอไปนี้เปนรายการเกี่ยวกับสินคาระหวางเดือน  เมษายน 
 25x7   
  เม.ย. 1   สินคายกมา 200   หนวย หนวยละ 1,000   บาท 
     6   ซ้ือ 540   หนวย หนวยละ 1,200   บาท 
   10   ขาย 580   หนวย หนวยละ 3,000   บาท 
   12   ขาย 120   หนวย หนวยละ 3,000   บาท 
   16   ซ้ือ 350   หนวย หนวยละ 1,300   บาท 
   25   ซ้ือ 150   หนวย หนวยละ 1,360   บาท 
   30   ขาย 200   หนวย หนวยละ 3,000   บาท 
 ใหทํา   ตรวจนับสินคาคงเหลือและตีราคาสินคาคงเหลือ  พรอมทั้งคํานวณกําไรขั้นตน 
  ของแตละวิธีดงันี้   

1. วิธีคิดราคาทุนที่ระบุเฉพาะ(specific  indentification)  โดยตีสินคาคงเหลือ 
       ประกอบดวยสินคาที่ซ้ือมา เมื่อวันที่  16  จํานวน  240  หนวย  และวันที่    
       25  จํานวน  100  หนวย 
2. เขากอนออกกอน  (first-in, first-out )            
3.  เขาหลังออกกอน (last-in, first-out)   

                           4.      ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั (weighted   average) 
 

 
 
 


	รายการที่นับเป็นสินค้าคงเหลือ 
	ราคาทุนของสินค้าคงเหลือ 
	วิธีการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือ 
	การคำนวณราคาทุนของสินค้า 
	                                      5     ซื้อ  300  หน่วย ๆ  ละ  26  บาท 
	                                   17     ซื้อ  350  หน่วย ๆ  27  บาท 
	 สินค้าต้นเดือน  325 หน่วย 
	 สินค้าปลายเดือน 400 หน่วย 
	 325 หน่วย @ 25.5 8,287.50 บาท 
	                          325  หน่วย ๆ ละ  25.50  บาท                      8,287.50    บาท 
	                        ต้นทุนขายของสินค้า 650  หน่วย คำนวณได้ดังนี้   
	 
	 
	 
	ข้อดีและข้อเสียของวิธีเข้าหลังออกก่อน 
	 ต้นทุนของสินค้าที่ขาย  650  หน่วย  =   650  x 26.25   
	     =   17,062.50 บาท 
	 ต้นทุนของสินค้าที่ขาย 650 หน่วย = 650 x 26.2143 
	เสื่อมสภาพหรือล้าสมัย 
	 การเปรียบเทียบผลการตีราคาสินค้าคงเหลือด้วยวิธีต่าง ๆ 
	ตารางที่ 4.4 เปรียบเทียบการตีราคาสินค้าคงเหลือ 
	 สินค้าคงเหลือมูลฐาน  1,000  หน่วย ๆ  ละ  130  บาท            130,000   บาท 
	 สินค้าคงเหลือมูลฐาน  1,000  หน่วย ๆ  ละ  130  บาท 130,000    บาท 
	ผลกระทบจากการบันทึกราคาสินค้าคงเหลือปลายงวดสูงหรือต่ำไป 

	 ผลของการบันทึกราคาสินค้าคงเหลือปลายงวดไม่ถูกต้องมีผลต่องบการเงินดังนี้ 
	จากกรณีที่มีการบันทึกสินค้าคงเหลือปลายงวดไม่ถูกต้อง  เช่น  บันทึกราคาสินค้า คงเหลือสูงไป  หรือบันทึกราคาสินค้าคงเหลือปลายงวดต่ำไป  เป็นผลให้กำไรสุทธิในแต่ละปี 
	แตกต่างกัน  ดังกรณีการเปรียบเทียบต่อไปนี้ 
	บันทึกราคาสินค้าคงเหลือปลายงวดต่ำไป 

	สินทรัพย์หมุนเวียน 
	สินทรัพย์หมุนเวียน 
	1.  จงอธิบายความหมายของสินค้าคงเหลือ 
	              1.    ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (weighted   average) 
	              2.    เข้าก่อนออกก่อน (first-in, first-out) 
	3. เข้าหลังออกก่อน (last-in, first-out) 
	              1.    ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (weighted   average) 
	              2.    เข้าก่อนออกก่อน (first-in, first-out) 
	3. เข้าหลังออกก่อน (last-in, first-out) 
	                           4.      ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (weighted   average) 



