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   รายวชิาการบญัชเีพื่อการจดัการ เป็นรายวชิาแกนบงัคบัวชิาเนื้อหา ระดบัปรญิญาตร ี

ตามหลกัสูตรของสาขาวชิาบรหิารธุรกจิ โดยเนื้อหาประกอบด้วยความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกบัการ
บญัชเีพื่อการจดัการ การค านวณตน้ทุนผลติภณัฑ ์ระบบต้นทุนงานสัง่ท า ระบบตน้ทุนช่วงการ
ผลิตหรือต้นทุนกระบวนการ การวเิคราะห์ความสมัพันธ์ต้นทุน -ปริมาณ-ก าไร การจัดท า
งบประมาณเพื่อการวางแผนและควบคุม  การใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อการตัดสินใจระยะสัน้ 

งบประมาณเพื่อการลงทุน งบกระแสเงนิสด และการวเิคราะหง์บการเงนิซึง่มคีวามส าคญัอยา่ง
ยิง่ส าหรบันกัศกึษาโปรแกรมบรหิารธุรกจิ เพราะมุ่งเน้นใหน้กัศกึษาไดน้ าขอ้มลูความรูท้างดา้น
การบญัชแีละต้นทุนต่างๆ มาวเิคราะห์เพื่อการตดัสนิใจ ช่วยให้ผู้บรหิารขององค์กรใช้ในการ
วางแผน ควบคุมและตดัสนิใจ และสามารถแกป้ญัหาด้านต่างๆ ที่เกดิขึน้ไดท้นัท่วงท ีทัง้ระยะ
สัน้และระยะยาว  

   ผูเ้ขยีนได้ศกึษาคน้ควา้และปรบัปรุงเนื้อหาของรายวชิานี้ ให้เป็นปจัจุบนัและทนัต่อ
เหตุการณ์มากขึน้ หวงัเป็นอย่างยิง่ว่าต าราเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี
ด้านบริหารธุรกิจ และผู้อ่านที่สนใจเกี่ยวกับการบัญชีเพื่อการจัดการ สุดท้ายนี้ ผู้เขียน
ขอขอบพระคุณท่านผูม้อุีปการคุณ และท่านผูเ้ขยีนเอกสารทีไ่ดน้ ามาใชอ้า้งองิทุกเล่ม จนท าให้
ต าราเล่มนี้มเีนื้อหาสมบรูณ์ยิง่ขึน้ หากมขีอ้ผดิพลาดประการใดผูเ้ขยีนยนิดน้ีอมรบัและรบัฟงั
ขอ้เสนอแนะทุกประการ เพื่อแกไ้ขในโอกาสต่อไป จกัขอบพระคุณยิง่ 
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บทท่ี 1 

ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการบญัชีเพ่ือการจดัการ 

 

   การบริหารจัดการระบบข้อมูลที่ดีนัน้ จะช่วยให้กิจการสามารถด าเนินงานประสบ
ความส าเรจ็ตามวตัถุประสงค์ ก่อใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดแก่กจิการและท าใหก้ารบรหิารงานเป็นไป
อย่างมปีระสิทธภิาพต่อองค์กรมากที่สุด การด าเนินธุรกิจในปจัจุบนั ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กบัระบบ
ขอ้มลูทีด่ ีขอ้มลูทางการบญัชกีเ็ป็นส่วนหนึ่งของกจิการ ดงันัน้ การบญัชเีพื่อการจดัการเป็นงานที่
เกี่ยวขอ้งกบัการจดัเตรยีมขอ้มูลให้กบัฝ่ายบรหิาร โดยฝ่ายบรหิารจะได้มกีารสัง่การและควบคุม
การปฏิบัติงาน ผู้บริหารต้องการใช้ข้อมูลทางการเงินเพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแล  และ
สามารถช่วยใหผู้บ้รหิารของกจิการทราบถงึผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงนิ การเปลีย่นแปลง
ของกระแสเงนิสด การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถอืหุน้ สภาพคล่อง  ความสามารถในการก่อหนี้ 
ความสามารถในการท าก าไร ก าไรข ัน้ต้น ต้นทุนขาย ก าไรต่อหุ้น เป็นต้น ขอ้มูลทางการบญัชี
ดงักล่าวนี้ สามารถใหป้ระโยชน์แก่บุคคลกลุ่มต่างๆ ทีเ่ป็นผูใ้ชข้อ้มลูเพื่อการตดัสนิใจไดอ้กีดว้ย 

 

ความหมายของการบญัชีการเงินและการบญัชีเพื่อการจดัการ 

  การด าเนินธุรกจิไม่วา่จะเป็นธุรกจิขนาดเลก็หรอืขนาดใหญ่ จ าเป็นจะตอ้งมรีะบบขอ้มูล
ทางการเงินที่ถูกต้องเพื่อใช้ในการวางแผนระบบการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ซึ่งได้จากการรวบรวมหรือสะสมข้อมูลจากแผนกต่างๆ เพื่อน าไปจดัท ารายงาน
ทางการเงนิและรายงานทางการบริหาร ดงันัน้เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกบัลกัษณะของการ
บญัชกีารเงนิและการบญัชเีพื่อการจดัการ จงึมผีู้ให้ความหมายของการบญัชกีารเงนิ (Financial 

accounting) และการบญัชเีพื่อการจดัการ (Managerial accounting) ไวต่้างๆ กนัดงันี้ 
  สมนึก  เอือ้จริะพงษ์พนัธ ์(2549, 20) ไดก้ล่าววา่ การบญัชกีารเงนิ คอื กระบวนการทาง
บญัชทีีเ่กีย่วกบัการจดัเกบ็รวบรวม จ าแนก และรายงานขอ้มูล ทางการเงนิของกจิการทีเ่กดิขึน้ใน
อดตีของกจิการใหแ้ก่บุคคลภายนอก ส่วนการบญัชบีรหิาร คอื กระบวนการในการระบุ การวดัผล 
การสะสมขอ้มลู การวเิคราะห์ การจดัเตรยีม การตคีวาม และการตดิต่อสื่อสารขอ้มูลทางการเงนิ
ซึง่ฝ่ายบรหิารบุคคลภายใน (Internal users) ที่จะสามารถใช้ขอ้มูลจากการบญัชบีรหิารเพื่อการ
วางแผน การควบคุม และการประเมนิผล ภายในกจิการ 

            สุพาดา  สริกิุตตา (2548, 11) ได้กล่าวว่า การบญัชกีารเงนิ เป็นการจดัท างบการเงนิ
และรายงานทางการเงินอื่นๆ ส าหรบับุคคลภายนอก ส่วนการบัญชเีพื่อการจดัการเป็นการใช้
เทคนิคทางการบญัชแีละการรวบรวมขอ้มูลจากรายงานทางการเงนิและขอ้มูลจากฝ่ายต่างๆ  โดย
น าขอ้มลูเหล่านัน้มาใชใ้นการวดั การวเิคราะห์ และการอธบิายผลขอ้มูล เพื่อใชก้ารวางแผน การ
ควบคุม และการตดัสนิใจ 
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           ศรสีุดา  ธรีะกาญจน์ (2549, 1-2) ได้กล่าวถงึการบญัชกีารเงนิ วา่เป็นการบญัชทีี่จดัท า
เพื่อรวบรวมขอ้มลูทางการเงนิของธุรกจิที่เกดิขึน้แล้วตามมาตรฐานการบญัชแีละหลกัการบญัชทีี่
รบัรองทัว่ไปรายงานต่อผูใ้ชข้อ้มลูทีเ่ป็นบุคคลภายนอก 

 Mowen, Hansen, & Heitger (2009, p.4) ได้กล่าวถึงการบญัชีเพื่อการจดัการ คือการ
จดัหาขอ้มลูเสนอเพื่อเสนอต่อผูใ้ชท้ีเ่ป็นบุคคลภายในของกจิการ เป็นระบบบญัชภีายในกจิการและ
สนับสนุนข้อมูลตามความต้องการของผู้บรหิาร การบญัชเีพื่อการจดัการ ไม่ได้ถูกก าหนดตาม
ลกัษณะของหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป (GAAP)  

 วตัถุประสงคข์องการบญัชเีพื่อการจดัการ ประกอบดว้ย 3  ประการ  คอื  
1. จดัเตรยีมขอ้มลูเพื่อการวางแผน 

2. จดัเตรยีมขอ้มลูเพื่อการควบคุม 

3. จดัเตรยีมขอ้มลูเพื่อท าการตดัสนิใจ 

   ดงันัน้จากทีม่ผีูใ้หค้วามแตกต่างของความหมายระหว่างการบญัชกีารเงนิและการบญัชี
เพื่อการจดัการ สามารถสรุป ไดด้งันี้ 
   การบญัชีการเงิน (Financial accounting) คอื กระบวนการเกบ็รวบรวม บนัทกึ จ าแนก 
และท าสรุปขอ้มลูอนัเกีย่วกบัเหตุการณ์ทางเศรษฐกจิในรปูตวัเงนิทีเ่ป็นขอ้มลูในอดตี โดยจดัท าให้
ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เพื่อเสนอขอ้มูลนัน้ต่อบุคคลภายนอก ผลงานขัน้
สุดท้ายของการบญัชีกค็อื การให้ขอ้มูลทางการเงนิในรูปของงบการเงนิและรายงานทางการเงนิ 
ซึ่งแสดงถึงฐานะการเงนิ ณ วนัใดวนัหนึ่ง และผลการด าเนินงาน ส าหรบัรอบระยะเวลาใดเวลา
หนึ่ง ประกอบไปด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบกระแสเงนิสด งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ในการจดัท างบการเงนิของ
ประเทศไทยจะตอ้งจดัท าตามประกาศของกรมพฒันาธุรกจิการคา้ เรื่อง ก าหนดรายการยอ่ทีต่อ้งมี
ในงบการเงนิ พ.ศ.2554  ของพระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ.2543 ซึง่ก าหนดให้งบการเงนิของผู้มี
หน้าทีจ่ดัท าบญัชตี้องมรีายการยอ่ดงัประกาศฉบบัดังกล่าว ซึง่เป็นประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่าย
ทัง้ภายนอกและภายในกจิการ และผู้ที่สนใจในกจิกรรมของกจิการ กลุ่มผู้ใชป้ระโยชน์จากขอ้มูล
ทางบญัชนีี้ส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลภายนอก ไดแ้ก่ ผูล้งทุน เจา้หนี้ หน่วยงานภาครฐั คู่แขง่ขนั และ
ผู้สนใจทัว่ไป สามารถใช้ข้อมูลทางบญัชใีห้เกิดประโยชน์ได้โดยอาศยังบการเงินของกิจการที่
ตนเองสนใจ น ามาวเิคราะหเ์พื่อตอบสนองต่อวตัถุประสงคท์ีต่นเองตอ้งการอาจจะเกีย่วขอ้งหรอืไม่
เกีย่วขอ้งกบัการบรหิารกจิการกไ็ด ้  
  ส่วนการบญัชีต้นทุนส าหรบักิจการผลิตสินค้าเพื่อขาย เป็นส่วนหนึ่งของการบัญชี
การเงนิ ขอ้มูลทางดา้นตน้ทุนเป็นขอ้มูลซึ่งแสดงผลการปฏบิตังิานภายใน ได้น ามาพฒันาเพื่อใช้
ในการควบคุมตน้ทุนและเพิม่ประสทิธภิาพในการผลติ เป็นการใชข้อ้มลูตน้ทุนเพื่อการบรหิารงาน
ของกจิการอกีทางหนึ่ง 
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     การบญัชีเพ่ือการจดัการ (Managerial accounting) คือ กระบวนการทางบัญชีที่
พฒันาขึน้ เพื่อใช้ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากฝ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทีเ่กดิขึน้แล้ว และที่
คาดวา่จะเกดิขึน้ ทัง้ขอ้มลูทีเ่ป็นจ านวนเงนิและขอ้มลูทีม่ใิช่จ านวนเงนิ เพื่อใชใ้นการจดัท ารายงาน
ทางการเงนิ ซึง่ใชใ้นการบรหิารงาน จดัท างบประมาณ ก าหนดตน้ทุนมาตรฐาน การตดัสนิใจระยะ
สัน้ และตดัสินใจลงทุนในโครงการระยะยาว ข้อมูลทางการเงนิที่ได้จดบนัทกึเกี่ยวกบักจิกรรม
ต่างๆไวน้ัน้มีการวเิคราะห์และรายงานออกมาเป็นรายงานทางการเงินซึ่งอยู่ในรูปงบการเงิน 
เพื่อให้บุคคลภายในฝา่ยต่างๆ ไดแ้ก่ ผูบ้รหิาร ผูจ้ดัการ หวัหน้าฝา่ย หวัหน้าแผนก พนกังานและ
ลกูจา้งของบรษิทั ได้น าขอ้มูลทางการเงนินัน้ไปใช้ประโยชน์ต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิ โดย
ขอ้มูลทางบญัชทีีน่ ามาใชม้าจากงบการเงนิที่ไดจ้ดัท าขึน้ภายใตม้าตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป 
ซึ่งเป็นข้อมูลภายในของกิจการ ไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน สามารถใช้เพื่อตอบสนองต่อ
วตัถุประสงค์ที่ตนเองต้องการ ข้อมูลจะท าอยู่ในรูปแบบรายงานทางการบรหิาร  ซึ่งอาจจะไม่มี
รปูแบบที่แน่นอนตายตวั ขึน้อยู่กบัความต้องการของผู้บรหิารเป็นส าคญัในการที่จะน ามาใช้เพื่อ
การวางแผน สัง่การ ควบคุมและตดัสนิใจ เราเรยีกวา่ การบญัชเีพื่อการจดัการ 

    การบญัชีการเงนิ และการบญัชีเพื่อการจดัการ ต่างก็ต้องใช้ฐานขอ้มูลทางการบญัช ี
(Accounting data base) เดยีวกนั ในการน าข้อมูลไปใช้ตามวตัถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น ระบบ
ขอ้มลูตน้ทุน (Cost accounting system) จะต้องมตีน้ทุนของสนิค้าเพื่อใชใ้นการก าหนดราคาขาย 
และใชข้อ้มูลการบญัชเีพื่อการจดัการเพื่อการตดัสนิใจ ขอ้มูลต้นทุนของสนิค้ายงัใชก้ าหนดมลูค่า
ของสนิคา้ทีจ่ะแสดงในงบแสดงฐานะการเงนิ 

  ดงันัน้การบญัชกีารเงนิและการบญัชเีพื่อการจดัการ มลีกัษณะทีแ่ตกต่างกนัของบุคคลที่
ใชข้อ้มลู ดงันี้ 
 

 1. ผู้ใช้ข้อมลู ผูท้ ีใ่ชข้อ้มลูการบญัชกีารเงนิจะเป็นบุคคลภายนอก เช่น เจา้หนี้การคา้ นกั
ลงทุน หน่วยงานภาครฐั เป็นต้น ส่วนผู้ที่ต้องการใชข้อ้มลูการบญัชเีพื่อการจดัการ จะเป็นบุคคล
ภายในกิจการคอื ผู้บรหิารระดบัต่างๆ ของกจิการเพื่อใช้ขอ้มูลในการวางแผน การสัง่การ การ
ควบคุมและการตดัสนิใจ 

 

   2. วตัถปุระสงคใ์นการจดัท า การบญัชกีารเงนิมวีตัถุประสงคเ์พื่อรายงานผลการ
ด าเนินงานในอดตีแก่บุคคลภายนอก ส่วนการบญัชเีพื่อการจดัการมวีตัถุประสงคเ์พื่อรายงาน
ประมาณการผลการด าเนินงานในอนาคต เพื่อเสนอต่อฝา่ยบรหิาร ส าหรบัในการวางแผน การสัง่
การ การควบคุมและการตดัสนิใจของฝา่ยบรหิาร 
 

   3. ลกัษณะของข้อมูล การบญัชีการเงินเป็นข้อมูลที่เกิดขึน้แล้วในอดีต มีหลกัฐาน
ยนืยนัการบนัทึกบญัช ีส่วนการบญัชเีพื่อการจดัการเป็นข้อมูลที่เกดิขึน้แล้วในอดตีและขอ้มูลที่
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คาดวา่จะเกดิขึน้ในอนาคต ทัง้ทีม่หีลกัฐานยนืยนัและเกดิจากการคาดการณ์วา่จะเกดิขึน้ในอนาคต
เกีย่วกบัเรื่องทีท่ าการตดัสนิใจ 

 

              4. แนวทางการปฏิบัติ การบัญชีการเงินเป็นการบันทึกบัญชีเพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ไม่ค่อยยดืหยุ่น ส่วนการบญัชีเพื่อการจดัการไม่ได้ก าหนด
แนวทางปฏบิตัไิวแ้น่นอน รายงานทางการบรหิารจงึไม่จ าเป็นต้องจดัท าตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิ 

 

      5. รปูแบบในการน าเสนอ  มคีวามแตกต่างกนัในรปูแบบและเนื้อหา  คอื   

    5.1 รปูแบบการรายงาน การรายงานการบญัชกีารเงนิ รปูแบบของการน าเสนอใน
ภาพรวม เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เช่น งบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไร
ขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงนิสด เป็นต้น ส่วนการบญัชี
เพื่อการจดัการรปูแบบของรายงานอาจจะไม่เป็นที่แน่นอนชดัเจน สามารถเปลี่ยนรูปแบบไดต้าม
วตัถุประสงค์ของหน่วยงานที่ต้องการใช้ข้อมูล เช่น รายงานของแต่ละแผนก รายงานของแต่ละ
ส่วนงาน  หรอืรายงานตามสายการผลติ เป็นตน้ 

  5.2 ข้อมลูท่ีน าเสนอ  การบญัชกีารเงนิจะน าเสนอขอ้มลูทีเ่ป็นตวัเลขทางการเงนิที่
เกิดขึ้นแล้วในอดตี ซึ่งได้มีการบนัทึกบญัชตีามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ได้ผ่านการ
ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลูและรบัรองงบการเงนิโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแลว้เพื่อเสนอต่อ
บุคคลภายนอก ส่วนการบญัชเีพื่อการจดัการทีน่ าเสนอ จะเป็นขอ้มูลที่เป็นรายละเอยีดทีผู่้บรหิาร
ตอ้งการใช ้อาจจะเป็นขอ้มลูทีเ่ป็นตวัเงนิและทีไ่ม่เป็นตวัเงนิ หรอือาจเป็นขอ้มูลทีค่าดวา่จะเกดิขึน้
ในอนาคต ขอ้มลูต่างๆ ตอ้งสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รหิารทีจ่ะใชป้ระโยชน์ต่อการ
ตดัสนิใจไดอ้ยา่งทนัเวลา 

 

   6. งวดเวลาของการน าเสนอข้อมลู  การบญัชกีารเงนิตอ้งมกีารจดัท ารายงานทางการ
เงนิตามงวดบญัชอียา่งน้อยปีละครัง้ หรอือาจจะท างบการเงนิรายเดอืน รายไตรมาส  รายปี หรอื
ตามงวดเวลาที่ก าหนดไว้ประกอบด้วยกไ็ด้  ส่วนการบญัชเีพื่อการจดัการ จดัท าตามงวดบญัชี
การเงนิ และตามความตอ้งการของฝา่ยบรหิาร ประกอบดว้ย อดตี ปจัจุบนัและ อนาคต 
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ตารางที ่1.1 แสดงความแตกต่างของการบญัชเีพื่อการจดัการและการบญัชกีารเงนิ 

ประเดน็ การบญัชีเพ่ือการจดัการ การบญัชีการเงิน 

1. ผูใ้ชข้อ้มลู ผูบ้รหิารระดบัต่างๆภายในองคก์ร บุคคลภายนอก เช่น นกัลงทุน 
รฐับาล และผูบ้รหิารองคก์ร 
 

2. แนวทางในการเลอืก
การวดัค่าทางบญัช ี

ไม่แน่นอนตายตวั พจิารณา
ผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัตอ้งเพิม่ขึน้
มากกวา่ตน้ทุนส่วนทีเ่พิม่ขึน้ 

แน่นอนตายตวั เป็นไปตามหลกัการ
บญัชทีีร่บัรองทัว่ไป(GAAP) 

 

3. วธิกีารพจิารณา
เลอืกการวดัค่าทางการ
บญัช ี

พจิารณาตามความตอ้งการของ
ผูบ้รหิารในแต่ละครัง้ 

ขึน้อยูก่บัการเปลีย่นแปลงของธุรกจิ
และสถานการณ์ทางเศรษฐกจิ  
 

4. ลกัษณะของขอ้มลู
และรายงานทีน่ าเสนอ 

ก าหนดทศิทางของอนาคต : จะใช้
งบประมาณ และขอ้มลูในอดตี 

เปรยีบเทยีบการด าเนินงานทีเ่กดิขึน้
จรงิกบังบประมาณ 

 

ก าหนดทศิทางของอดตี : เป็นการ
วดัค่าในอดตี ดจูากผลการ
ด าเนินงานทีเ่กดิขึน้จรงิ 

5. งวดเวลาของการ
น าเสนอรายงาน 

มคีวามยดืหยุน่มาก งวดเวลาในการ
น าเสนออาจเป็น เดอืน ปี เป็น 10 ปี 
หรอื 15 ปี 

 

มคีวามยดืหยุน่น้อย งวดเวลา
น าเสนอปกตเิป็น รายปี  หรอื ราย
ไตรมาส 

6. รปูแบบการน าเสนอ
รายงาน 

     

น าเสนอขอ้มลูในรายละเอยีดเฉพาะ
ส่วนทีผู่บ้รหิารตอ้งการในรปูของ
รายงานการบรหิาร เช่น ขอ้มลู
ตน้ทุนการผลติสนิคา้ชนิดใดชนิด
หนึ่ง รายงานของแผนกต่างๆ หรอื
ส่วนเขตงาน เป็นตน้ 

 

น าเสนอขอ้มลูสรุปในภาพรวมของ 
องคก์รในรปูแบบของงบการเงนิ 

ไดแ้ก่ งบก าไรขาดทุน  
งบแสดงฐานะการเงนิ  และ        
งบกระแสเงนิสด เป็นตน้ 

7. ผลกระทบจากปจัจยั
ภายนอกอื่นๆ 

มน้ีอย การตดัสนิใจขึน้อยูก่บัการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ และการ
แขง่ขนัทางธุรกจิ 

 

มมีากขึน้ เป็นไปตามหลกัการบญัชี
ทีร่บัรองทัว่ไปและหลกัวชิาการ 

ทีม่า : Horngren , Sundem, Stratton, Burgstahler, & Schatzberg ( 2008, p.6) 
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 จากความแตกต่างของบุคคลต่างๆ ทีก่ล่าวมา สามารถสรุปความแตกต่างของการบญัชี
เพื่อการจดัการและการบญัชกีารเงนิเป็นตาราง ไดด้งันี้ 
 

ตารางที ่1.2 สรุปความแตกต่างของการบญัชเีพื่อการจดัการและการบญัชกีารเงนิ 

ประเดน็ การบญัชีเพ่ือการจดัการ การบญัชีการเงิน 

1. ผูใ้ชข้อ้มลู ผูบ้รหิารทกุระดบัและบุคคลภายใน
องคก์ร 

 

บุคคลภายนอกและ 

ผูบ้รหิาร 

2. แนวทางปฏบิตัทิาง
บญัช ี

ไม่ไดก้ าหนดแนวทางปฏบิตัไิว้
แน่นอน รายงานทางการบรหิารจงึ 
ไม่จ าเป็นตอ้งจดัท าตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิ 

 

ปฏบิตัเิป็นไปตามหลกัมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิ 

 

3. เวลาของการน าเสนอ
รายงาน 

รายงานผลการด าเนินงานในอดีต
และรายงานประมาณการผลการ
ด าเนินงานในอนาคต เพื่อเสนอต่อ
ฝ่ายบริหาร ส าหรับใช้วางแผน 
การสัง่การ การควบคุมและการ
ตดัสนิใจของฝา่ยบรหิาร 

 

รายงานผลการด าเนินงานในอดตี 
แก่บุคคลภายนอก 

4. ลกัษณะของขอ้มลูที่
น าเสนอรายงาน 

น าเสนอขอ้มลูในรายละเอยีดของ
องคก์รทีผู่บ้รหิารตอ้งการ เชน่ การ
ผลติ ส่วนงาน และแผนก เป็นตน้ 

น าเสนอขอ้มลูสรุปขององคก์รโดย
ภาพรวมทีส่อดคลอ้งกบัมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิ ไดแ้ก่ งบ
ก าไรขาดทุน งบแสดงฐานะ
การเงนิ และงบกระแสเงนิสด 

 

5. การวดัผลการ
ด าเนินงาน 

     

เกีย่วขอ้งกบัตวัเงนิ และทีไ่ม่
เกีย่วขอ้งกบัตวัเงนิ 

เกีย่วขอ้งกบัตวัเงนิ  

6. งวดเวลาของการ
น าเสนอรายงาน 

มคีวามยดืหยุน่มาก  งวดเวลา
น าเสนอเป็นไปตามความตอ้งการ
ของผูบ้รหิาร 

มคีวามยดืหยุน่น้อย งวดเวลา
น าเสนออาจเป็นรายเดอืน รายไตร
มาส และรายปี  
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ลกัษณะเชิงคณุภาพของข้อมูลทางการบญัชีเพื่อการจดัการ 

 ลกัษณะเชิงคุณภาพ คือ คุณสมบตัิที่ท าให้ข้อมูลในงบการเงนิมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งบ
การเงนิ ขอ้มลูทางการบญัชเีพื่อการจดัการทีด่แีละมปีระโยชน์ ควรมลีกัษณะ 4 ประการ คอื 

 1. ความเก่ียวข้องกบัการตดัสินใจ (Relevance)  
  ขอ้มูลในงบการเงนิที่มปีระโยชน์ต่อการตดัสนิใจ จะต้องเป็นขอ้มูลที่ช่วยให้ผู้บรหิาร
สามารถประเมนิเหตุการณ์ในอดตี ปจัจุบนั และสามารถวางแผนในอนาคต ขอ้มูลทางการบญัชทีี่
จะน ามาใชใ้นการตดัสนิใจนัน้ ควรเป็นเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่ทีผู่้บรหิารก าลงัพจิารณา เช่น ขอ้มูล
เกี่ยวกบัสินทรพัย์ของกิจการที่มีอยู่ ท าให้ผู้บรหิารสามารถคาดคะเนถึงการใช้ประโยชน์จาก
สนิทรพัย์ดงักล่าวในการด าเนินงานในอนาคต และยงัรวมถึงการยนืยนัความถูกต้องของการ
คาดคะเนในอดีตได้ว่าผลการด าเนินงานและโครงสร้างของสนิทรพัยท์ี่ปรากฏในปจัจุบนัเป็นไป
ตามที่ได้วางแผนไวใ้นอดตีหรอืไม่ เหตุการณ์ทางบญัชทีี่เกดิขึน้ในอดตี เช่น ผลการด าเนินงาน 
โดยดจูากงบก าไรขาดทุน เป็นตน้ 

 2. ความเช่ือถือได้ (Reliability)   
  ความเชื่อถือได้ของข้อมูลจะต้องปราศจากความผิดพลาดที่มีนัยส าคัญและความ
ล าเอยีง จงึจะนับได้ว่าขอ้มูลนัน้เป็นตวัแทนอนัเที่ยงธรรมของข้อมูลที่ต้องการให้แสดงหรอืควร
แสดง หากข้อมูลที่เกี่ยวขอ้งกบัการตดัสนิใจและท าให้ผู้ใช้งบการเงนิเขา้ใจผดิได้หากมีการรบัรู ้ 
เนื่องจากข้อมูลนัน้ขาดความน่าเชื่อถือ กิจการต้องแสดงเหตุการณ์หรอืรายการดงักล่าวในงบ
การเงิน ควรเปิดเผยให้ทราบถึงสิง่ที่เกิดขึ้น ส าหรบัองค์ประกอบเชงิคุณภาพหลกัในเรื่องของ
ความเชื่อถือได้ ประกอบด้วยการเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม(Representational faithfulness)  
ข้อมูลที่เป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมจะท าให้ข้อมูลน่าเชื่อถือ คุณสมบัติอีกประการหนึ่ง ซึ่งมี
ความส าคญัคอื เนื้อหาของรายการและเหตุการณ์ของขอ้มลูทางการบญัช ี

 3. ความทนัต่อเวลา (Timeliness) ขอ้มลูทีผู่บ้รหิารใชใ้นการตดัสนิใจนัน้นอกจาก ตอ้ง
เป็นขอ้มูลที่มคีวามเชื่อถอืได้ จะต้องมคีวามทนัต่อเวลาด้วย ควรจะเป็นขอ้มูลในปจัจุบนั ซึง่ได้มี
การปรบัปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้ทนัต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  หากใช้ข้อมูลในอดีตที่
ลา้สมยั อาจจะท าใหผู้บ้รหิารตดัสนิใจผดิพลาดได้ 
 4. ความประหยดัต้นทุน (Cost effectiveness) ขอ้มลูทีไ่ดม้าควรจะมตีน้ทุนทีไ่ม่สงูกวา่
ผลประโยชน์ทีไ่ดร้บั ถ้าตน้ทุนสงูกวา่ประโยชน์ที่ไดร้บัจะท าใหไ้ม่คุม้ทุน 

 

ความสมัพนัธ์ของนักบญัชี  ผูบ้ริหารและข้อมูลทางการบญัชี 

 ลกัษณะและหน้าที่ของนักบญัชเีพื่อการจดัการ เปรยีบเสมอืนเป็นตวัเชื่อมระหว่างนัก
บญัชแีละผูบ้รหิาร เนื่องจากผูบ้รหิารต้องอาศยัขอ้มูลทางบญัชเีพื่อการตดัสนิใจ หากผูบ้รหิารไม่มี
ความเขา้ใจในการทีจ่ะน าขอ้มูลทางบญัชไีปใช้ในการตดัสนิใจ จงึจ าเป็นตอ้งมบุีคคลน าขอ้มลูทาง
บัญชีมาวิเคราะห์และเสนอให้แก่ผู้บริหารเพื่อการตัดสิน ใจ ผู้ท าหน้าที่ว ิเคราะห์และแปล
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ความหมาย เราเรยีกว่า นักบญัชบีรหิารหรือนักบญัชเีพื่อการจดัการนัน่เอง   การบญัชีเพื่อการ
จดัการน าเสนอขอ้มลูใหแ้ก่ผูบ้รหิารหรอืผูใ้ชภ้ายในองคก์รเท่านัน้ ขอ้มลูทีผู่บ้รหิารหรอืผูใ้ชภ้ายใน
มคีวามตอ้งการ เช่น  

1.  ขอ้มลูตน้ทุนการผลติและตน้ทุนทีไ่ม่ใช่การผลติ 

2.  การค านวณตน้ทุนต่อหน่วยของผลติภณัฑ์ 
3.  การศกึษาพฤตกิรรมตน้ทุนและวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งตน้ทุน ปริมาณ   

และก าไร 

4.  การวางแผนก าไรและการจดัท างบประมาณ 

5.  การก าหนดตน้ทุนมาตรฐาน 

6.  การควบคุมตน้ทุนและค่าใชจ้่ายภายในองคก์ร โดยวเิคราะหค์วามแตกต่าง 

ระหวา่งตน้ทุนทีเ่กดิขึน้จรงิกบัตน้ทุนมาตรฐานทีไ่ดก้ าหนดไวล้่วงหน้า 

7.  น าผลทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหค์วามแตกต่างระหวา่งตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่างๆ มาใช ้

ในการควบคุมและประเมนิผล 

8.  ควบคุมคุณภาพผลติภณัฑแ์ละวเิคราะหส์ภาพของกจิการ 

9.  ใชใ้นการวางแผนเพื่อการตดัสนิใจวา่ จะมกีารรบัค าส ัง่ซือ้ มกีารผลติเพิม่ หรอื 

ยกเลกิการผลติ เป็นตน้ 

  ดงันัน้การบญัชเีพื่อการจดัการมคีวามส าคญัต่อผูบ้รหิารทุกองคก์รไม่วา่จะเป็น 

รปูแบบเจ้าของคนเดยีว กจิการห้างหุน้ส่วน หรอืกจิการบรษิทัจ ากดั ไม่ว่าจะเป็นธุรกจิซื้อมาขาย
ไป กจิการผลติสนิคา้ รวมทัง้ธุรกจิทีมุ่่งหวงัก าไรหรอืธุรกจิที่มไิด้มุ่งหวงัก าไรกต็าม  ผู้บรหิารของ
องคก์รจะตอ้งน าขอ้มลูทางการบญัชมีาเพื่อใชใ้นการตดัสนิใจทัง้สิน้ 

           ความสมัพนัธข์องนกับญัช ีผูบ้รหิารและขอ้มลูทางการบญัช ีสามารถอธบิายไดด้งัภาพ 

 

 

 

 
ภาพที ่ 1.1  แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งนกับญัช ี ผูบ้รหิารและขอ้มลูทางการบญัช ี 
ทีม่า : สมนึก เอือ้จริะพงษ์พนัธ ์(2551, 19) 

ข้อมลูทางการบัญชี  
   เพื่อการจดัการ 

 

ปรับปรุงข้อมลู ข้อมลูทางบัญชี 

ข้อมลูที่เก่ียวข้อง     
  กบัการบริหาร 

นกับญัชีการเงิน นกับญัชีเพื่อการจัดการ      ผู้บริหาร 

กิจกรรมที่เก่ียวข้อง 
  เพื่อการตดัสนิใจ 
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ความส าคญัของข้อมูลทางการบญัชีต่อบทบาทหน้าท่ีของผูบ้ริหาร 

 การบรหิารงานภายในองคก์รจะตอ้งมกีจิกรรมต่างๆ ที่ท าใหก้ารบรหิารงานขององค์กร
ได้ด าเนินการไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ ซึ่งเรยีกว่า กระบวนการจดัการ ผู้บรหิารระดบัต่างๆ 

จะตอ้งมคีวามตระหนักถงึการจดัแบ่งหน้าที ่โดยบุคลากรทีท่ าหน้าทีใ่นการจดัการ กค็อื   มหีน้าที่
ดแูลและรบัผดิชอบในการบรหิารจดัการองคก์รนัน้ ในการด าเนินงานของกจิการคา้หรอืขององคก์ร
ต่างๆ จะมเีป้าหมายแตกต่างกนัไปในแต่ละองค์กร เช่น การท าก าไร การเจรญิเตบิโต ความเป็น
ผูน้ าในคุณภาพของสนิค้าหรอืบรกิาร เป็นตน้ ด้วยเหตุนี้โดยหน้าทีห่ลกัในการบรหิารจดัการของ
องคก์ร อาจแบ่งออกไดเ้ป็น  4 ส่วน ดงันี้คอื 

 1. การวางแผน (Planning)  

   ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ตดัสินใจในการวางแผนและก าหนดนโยบายด้านต่างๆ เพื่อ
ก าหนดแนวทางในการด าเนินกิจกรรมและการใช้ทรพัยากรของกิจการในอนาคต  เช่น การ
วางแผนด้านเงินสด การวางแผนด้านสินค้า การวางแผนด้านการผลิต เป็นต้น การจัดท า
งบประมาณ เป็นการวางแผนการใชท้รพัยากรทีส่ าคญัอยา่งหนึ่ง ในการปฏบิตังิานผูบ้รหิารจะตอ้ง
มองไปขา้งหน้า และก าหนดวตัถุประสงค์ที่ส าคญัของการบรหิารงาน ที่ท าให้เกดิการเพิม่มูลค่า 

(Value) ใหก้บัองคก์รซึง่จะน ากจิการไปสู่การบรรลุเป้าหมายทีว่างไว ้โดยสามารถวดัไดด้้วยมลูค่า
ราคาซือ้ขายหุน้ของกจิการ 

  2.  การสัง่การและการจงูใจ  (Directing and motivating) 

   การประสานงานในการท ากจิกรรมต่างๆ ขององคก์รจ าเป็นตอ้งมกีารสัง่ และการสรา้ง
แรงจูงใจให้กบัพนักงานขององค์กร การขอข้อมูลทางการบญัชีในแต่ละแผนกของกิจการเป็น
สิง่จ าเป็นที่ผู้บรหิาร จะใช้ขอ้มูลนัน้เพื่อส ัง่การแก่ผู้บรหิารหน่วยต่างๆ ได้ทนัต่อเวลา เพื่อท าให้
การด าเนินงานของกจิการเป็นไปโดยราบรื่น ใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์ององคก์รทีว่างไว ้

 3. การควบคมุ (Controlling) 

   เพื่อใหก้ารด าเนินงานกจิกรรมต่างๆ ขององคก์รเป็นไปตามแผนงานที่วางไว ้จงึตอ้งมี
การควบคุม และการตดิตามแผนการด าเนินงาน เพื่อใหม้ ัน่ใจว่าได้มกีารน าแผนไปปรบัปรุงตาม
สภาพการณ์และสามารถปฏบิตัไิดจ้รงิ เพื่อใหผู้บ้รหิารไดป้ระเมนิความส าเรจ็ในการบรหิารงาน 

  4. การตดัสินใจ (Decision making) 
      ในการตดัสนิใจแก้ไขปญัหาต่างๆ ใหส้ าเรจ็ลุล่วงไปไดน้ัน้ ผูบ้รหิารจะตอ้งอาศยัขอ้มูล
ทางบญัชอียา่งถูกตอ้ง เพื่อน าขอ้มลูนัน้มาวเิคราะหใ์นการตดัสนิใจ ซึง่ผูบ้รหิารจะตอ้งพจิารณาถึง
ตน้ทุนและผลตอบแทนหรอืผลประโยชน์ที่จะไดร้บัวา่มคีวามคุม้ค่าหรอืไม่ เช่น การตดัสนิใจเลอืก
ทางเลือกที่จะผลิตผลิตภัณฑ์เองหรือจะซื้อจากบุคคลภายนอก ผู้บริหารจะต้องพิจารณ า
เปรยีบเทยีบ 2 ทางเลอืกถงึต้นทุนส่วนต่างของแต่ละทางเลอืกที่จะท าใหก้จิการไดป้ระโยชน์มาก
ทีสุ่ด จงึจะเลอืกทางเลอืกนัน้ 
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ภาพที ่ 1.2  ข ัน้ตอนของการวางแผนและควบคุม 

ทีม่า : Jiambalvo (2010, p.5) 
 

 รายละเอยีดของขอ้มลูดา้นต่างๆ ทีฝ่า่ยการบญัชเีพื่อการจดัการน าเสนอนัน้ จะตอ้งมกีาร
จดัท ารายงานเพื่อเสนอขอ้มูลทางการเงนิ ส าหรบัผู้ใช้รายงานที่เป็นบุคคลภายใน เช่น ผู้บรหิาร 

ผูจ้ดัการ และพนกังานขององค์กร การจดัท าเนื้อหารายละเอยีดของขอ้มลู ต้องให้ขอ้มูลทีต่รงกบั
ความต้องการของผู้ใช้เพื่อช่วยประกอบการตดัสินใจในการวางแผนงาน  การควบคุมงาน ให้
บรรลุผลตามวตัถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ ซึ่งเป็นปจัจยัส าคญัของการอยู่รอด และการเจรญิเตบิโตของ
องคก์ร เราจะพบว่าขอ้มูลทางการบญัชเีพื่อการจดัการนัน้มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบังานด้านการบรหิาร 
วตัถุประสงคข์องการจดัท าบญัชเีพื่อการจดัการในองคก์รนัน้กจ็ดัท าเพื่อประโยชน์ของงานดา้นการ
บรหิาร นัน่คอื 

 1. เพื่อน าเสนอขอ้มลูใหแ้ก่ผูบ้รหิารใชใ้นการบรหิารงานดา้นต่างๆ  
          2. เพื่อช่วยใหผู้บ้รหิารสามารถน าไปใชใ้นการวางแผน การสัง่การ และการควบคุม 

  3. เพื่อช่วยให้ผู้บริหารมีการประเมินผล ว่าการปฏิบตัิงานของพนักงานเป็นไปตาม
เป้าหมายทีว่างไวห้รอืไม่ 
  4. เพื่อช่วยให้ผู้บริหารใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ เลือกทางเลือกที่ดีที่สุดเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สงูสุดแก่องคก์ร 

 

แผนงาน 

เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวางแผน 

ผลลพัธ์ 

เปรยีบเทยีบผลลพัธจ์รงิกบัแผนงาน 

การวดัมลูค่า 

ตดัสนิใจเหมอืนเดมิหรอืลงโทษผูบ้รหิาร 

ตดัสนิใจปรบัเปลีย่นการด าเนนิงาน 
หรอืทบทวนแผนงาน 
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  ภาพที ่1.3  แสดงวงจรหน้าทีข่องผูบ้รหิารทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจ 

   
บทบาทของการบญัชีเพื่อการจดัการต่อการพฒันาองคก์ร 

 ในปจัจุบนัการบญัชกีารเงนิมคีวามส าคญัมากขึน้ เนื่องมาจากหน่วยงานภายนอก เช่น ผู้
ลงทุน เจ้าหนี้ สถาบนัการเงนิ และหน่วยงานรฐับาล ได้ก าหนดให้ธุรกจิต่างๆ ต้องจดัท ารายงาน
ทางการเงนิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และกจิการจะตอ้งแสดงรายงานการเงนิทีผ่่าน
การรบัรองจากผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต ในอดตีทีผ่่านมาธุรกจิต่างๆ ได้มกีารจดัท างบการเงนิและ
รายงานต่างๆ จึงเป็นไปอย่างเรยีบง่าย จะถูกควบคุมโดยเจ้าของเงินทุนเป็นส่วนใหญ่  ความ
ต้องการใช้ขอ้มูลทางการบญัชีเพื่อการจดัการในปจัจุบนัก็มสีูงขึน้เช่นกนั เนื่องจากธุรกิจมีการ
แข่งขนักนัมากขึน้ ดงันัน้เพื่อให้องค์กรมคีวามอยู่รอดและสามารถพฒันาขยายกจิการให้มคีวาม
เจรญิทางธุรกจิมากขึน้ สามารถแข่งขนักบักิจการอื่นได้ ผู้บริหารจะต้องอาศยัขอ้มูลทางบญัช ี
เพื่อให้การตดัสินใจเป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง ผู้บริหารจึงต้องการข้อมูลทางการบัญชีเพื่อ
น าไปใชใ้นการบรหิารจดัการในองค์กรธุรกจิของตนเพื่อใหท้นักบัเศรษฐกจิทีม่กีารเปลีย่นแปลงไป
อยา่งรวดเรว็ 

  การบญัชกีารเงนิ มผีลกระทบต่อบทบาทของการบญัชเีพื่อการจดัการเป็นอยา่งมาก ซึ่ง
นกับญัชเีพื่อการจดัการจะตอ้งให้ความส าคญัไปทีก่ารบญัชกีารเงนิเป็นหลกั ขอ้มลูทีจ่ะน าไปใชใ้น
ทางการบญัชเีพื่อการจดัการจะตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดทางบญัชกีารเงนิ และตอ้งจดัท ารายงาน
การเงนิให้ทนัตามเวลาที่ก าหนดไว้  ดงันัน้ ผู้บรหิารจะต้องอาศยัขอ้มูลต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
ตดัสนิใจใหท้นัต่อความตอ้งการใชข้อ้มลูในการวางแผนและควบคุมกจิกรรมต่างๆ นกับญัชบีรหิาร
มหีน้าทีใ่นการจดัเตรยีมขอ้มลูรายงานทางการเงนิและบญัชเีพื่อใหผู้บ้รหิารใช้ขอ้มลูดงักล่าว  ดว้ย

        การวางแผน 

การตดัสินใจ 
    การสัง่การ
และการจงูใจ 

การควบคมุ 
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เหตุที่ในปจัจุบนัการพฒันาทางด้านเทคโนโลยเีป็นไปอย่างรวดเรว็จงึส่งผลให้เกดิผลติภณัฑ์และ
บรกิารมีมากขึ้น ผู้ผลิตและผู้ขายมีเป็นจ านวนมาก จึงท าให้การแข่งขนัในเชิงธุรกิจมีมากขึ้น 

ดงันัน้ธุรกจิต่างๆ จงึต้องพยายามน าเสนอสนิคา้และบรกิารที่มคีุณภาพสงู โดยก าหนดราคาของ
สนิค้าเท่ากบัหรอืต ่ากว่าคู่แข่งขนั จึงท าให้ผู้บรหิารจะต้องมกีารปรบัเปลี่ยนรูปแบบการบรหิาร
จดัการใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการณ์ทีเ่กดิขึน้ดว้ย   
   บทบาทของนกับญัชเีพื่อการจดัการจะอยูใ่นต าแหน่งใดในองค์กรนัน้ จะตอ้งพจิารณาถึง
โครงสร้างขององค์กรธุรกิจที่แสดงถึงความรบัผิดชอบในหน้าที่ของแต่ละฝ่าย โดยแบ่งความ
รบัผดิชอบเป็น 2 ฝา่ย ดงันี้ 

 1. ความรบัผดิชอบของฝา่ยปฏบิตังิานโดยตรง (Line responsibility) 

 2. ความรบัผดิชอบของฝา่ยสนบัสนุนการปฏบิตังิาน (Staff responsibility) 

        ความรบัผิดชอบของฝ่ายปฏิบติังานโดยตรง (Line responsibility) เป็นต าแหน่ง
ปฏบิตังิานโดยตรง เป็นหน่วยงานหลกัมหีน้าทีร่บัผดิชอบโดยตรงในการด าเนินงานกจิกรรมหลกั 
เช่น กจิกรรมการผลติ กจิกรรมการขายสนิคา้ หน่วยงานปฏบิตังิานโดยตรงมหีน้าทีใ่นการสัง่การผู้
อยูใ่ตบ้งัคบับญัชา 

              ความรบัผิดชอบของฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติงาน (Staff responsibility) เป็น
ต าแหน่งทีส่นบัสนุนการปฏบิตังิาน มหีน้าทีช่่วยเหลอื สนบัสนุนและใหค้ าแนะน าการปฏบิตังิานต่อ
ฝา่ยปฏบิตังิานโดยตรง เช่น ฝา่ยบุคคล ฝา่ยบญัชแีละการเงนิ เป็นตน้ 

 

 

              
                                    หน่วยงานหลกั                       หน่วยงานสนบัสนุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1.4  ตวัอยา่งโครงสรา้งองคก์รของธุรกจิผลติสนิคา้ 

ทีม่า : Hansen, & Mowen, (2007, p.16) 
 

      ประธาน 

รองประธานฝ่ายผลติ รองประธานฝ่ายการเงิน 

แผนกผลติ แผนกควบคมุ แผนกการเงิน 

หวัหน้าคมุ
เคร่ืองจกัร 

หวัหน้าคมุ
สว่นประกอบ 

ตรวจสอบ
ภายใน 

ต้นทนุ การเงิน ระบบ ภาษี 
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ภาพที ่1.5  ตวัอยา่งโครงสรา้งองคก์รบางส่วนของธุรกจิ 

 

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการพฒันาการบริหารข้อมูลการบญัชีเพื่อการจดัการ 

  ในปจัจุบนัการเปลีย่นแปลงสภาพแวดลอ้มในการด าเนินธุรกจิมอียู่ตลอดเวลา ธุรกจิต่าง
แขง่ขนักนัเพื่อแยง่ชงิอ านาจทางการตลาด ท าใหผู้้บรหิารของกจิการจะตอ้งมกีารวางแผนกลยทุธ์
ต่างๆ เพื่อใหก้จิการสามารถด าเนินงานส าเรจ็ลลุ่วงตามเป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้ดงันัน้ธุรกจิจ าเป็นจะตอ้ง
พฒันาการบริหารจดัการขอ้มูลทางการบญัช ีเพื่อให้สามารถแก้ไขปญัหาต่างๆ ได้ทนัต่อการ
เปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้  
  เบญจมาส  อภสิทิธ์ภิญโญ, นิวตัิ กุลศุภโชต,ิ กิง่แก้ว บุญสุข, และณิชฎา โกมุทรนิทร์ 
(2550, 19) ไดก้ล่าวถงึปจัจยัของการเปลี่ยนแปลงทีม่ผีลต่อระบบการบรหิารและการบญัชเีพื่อการ
จดัการ 4 ปจัจยัดงันี้ 
  1. การแข่งขนัท่ีเพ่ิมขึ้นในโลกธรุกิจ  มผีลกระทบต่อระบบการบรหิารจดัการ ผูบ้รหิาร
ตอ้งให้ความส าคญักบัลกูคา้และน าเทคนิคแนวใหม่มาใช้ใหเ้ป็นทีย่อมรบัของโลกธุรกจิ  เพื่อครอง
ตลาดและรกัษาฐานของธุรกจิที่กจิการด าเนินงานไวอ้ย่างมัน่คง ในทางการบญัชเีพื่อการจดัการ 
จะไม่ใช้ขอ้มูลทางการเงนิเพยีงอย่างเดยีวแต่จะต้องใช้ร่วมกบัข้อมูลอื่นๆ เพื่อใช้ในการบรหิาร
จดัการธุรกจิดว้ย 

   2. อ านาจการต่อรองท่ีเพ่ิมขึ้นเน่ืองมาจากการรวมกลุ่มกนั ในปจัจุบนัผูป้ฏบิตังิานมี
ความรู้ความสามารถและมคีวามเชี่ยวชาญในงานเฉพาะดา้นมากขึน้ ในการบรหิารงานกไ็ดม้กีาร

    คณะกรรมการอ านวยการ 

กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

ผู้จดัการฝ่ายขาย ผู้จดัการฝ่ายผลิต 

 

ผู้จดัการฝ่ายบคุคล 

 

ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

ผู้จดัการแผนก A 

ผู้จดัการแผนก B 

 

ผู้จดัการแผนก
สรรหา 

ผู้จดัการแผนก
ฝึกอบรม 

ผู้จดัการแผนกบญัชี 

ผู้จดัการแผนกการเงิน 

ผู้จดัการแผนกตรวจสอบ 

 

ผู้จดัการแผนก
สง่เสริมการ
ขาย
ผู้จดัการแผนก
บริการลกูค้า 
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กระจายอ านาจจากผู้บรหิารระดบัสูงลงสู่ผู้บรหิารระดบัล่างและผู้ปฏบิัตงิานระดบัล่าง ท าให้การ
บริหารงานมีความคล่องตัวมากขึ้นและสามารถตัดสินใจในระดับต่างๆได้อย่างอิสระ การ
ปฏบิตังิานมกีารใช้แรงงานคนร่วมกบัเครื่องจกัร ท าให้ผู้ปฏบิตังิานมสี่วนร่วมในการแสดงความ
คดิเหน็ต่อการปฏบิตังิานมากขึน้ ในส่วนของผลกระทบต่อการบญัชเีพื่อการจดัการ คอืการจ าแนก
ส่วนของต้นทุนการผลติ ได้อย่างชดัเจนวา่เป็นค่าแรงงานทางตรง หรอืค่าแรงงานทางอ้อม มกีาร
วดัผลการปฏบิตังิานเป็นทมี มกีารควบคุมและตรวจสอบการปฏบิตังิานได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องใช้
ผูบ้รหิารจากส่วนกลางในการตรวจสอบเหมอืนในอดตี 

  3. ความก้าวหน้าทางนวตักรรมทางเทคโนโลยี  ในปจัจุบนัเทคโนโลยไีดม้กีารพฒันา
ระบบอย่างรวดเรว็ ท าให้ระบบการบรหิารจดัการจะต้องมกีารพฒันาแนวใหม่ เพื่อส่งผลให้การ
ท างานมคีวามรวดเรว็มากยิง่ขึน้ และไดน้ าเทคโนโลยใีหม่ๆที่ไดม้กีารพฒันามาใชแ้ทนแรงงานคน 
ท าใหก้ารผลติสนิคา้มคีวามรวดเรว็ ไดม้าตรฐานคุณภาพตามทีลู่กคา้ตอ้งการ ในทางการบญัชเีพื่อ
การจดัการ ความกา้วหน้าทางนวตักรรมดา้นเทคโนโลย ี ช่วยสนบัสนุนใหร้ะบบของขอ้มลูทางการ
บญัชีมีความสมบูรณ์มากขึ้น  ชัว่โมงการท างานของพนักงานลดลงและมีการประเมินผลการ
ปฏบิตังิานของเทคโนโลยทีีน่ ามาใชใ้นการปฏบิตังิานมากขึน้ 

  4. พัฒนาการของธุรกิจให้บริการ  ในปจัจุบันธุรกิจให้บริการ ถือเป็นธุรกิจที่มี
ความส าคญัเป็นอย่างมาก เนื่องจากมกีารแข่งขนัสงู เป็นธุรกจิเพิม่ความสะดวกสบายแก่ลกูค้าใน
ดา้นต่างๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการลกูค้าให้เกดิความพงึพอใจมากที่สุด ดงันัน้แนวทางการ
พฒันาคอืน าเสนอผลติภณัฑ(์การบรกิาร)แนวใหม่ และมคีวามหลากหลายเพิม่ประสทิธภิาพในการ
บรหิารงาน ในส่วนการบญัชเีพื่อการจดัการ สามารถระบุไดถ้งึตน้ทุนของกระบวนการใหบ้รกิารได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

   จากทีก่ล่าวถงึปจัจยัต่างๆทีม่ผีลกระทบต่อการบรหิารธุรกจิในปจัจุบนั ถอืเป็นสิง่ทีส่ าคญั
อย่างมากที่ธุรกจิจะต้องมกีารตดิตามขอ้มูลที่เกดิขึน้ในโลกธุรกจิอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เพื่อน า
เทคโนโลยใีหม่ๆ เขา้มาช่วยในการบรหิารงานในองคก์รใหบ้รรลุเป้าหมายตามทีว่างไว ้

 

แนวคิดในการบริหารจดัการแบบใหมก่บัการบญัชีเพื่อการจดัการ 

  ระบบการบรหิารจดัการแบบใหม่ไดม้ขี ึน้มาในปจัจุบนัอยา่งมากมายและไดม้กีารน าไปใช้
ในแต่ละธุรกิจตามความเหมาะสม  จากการที่สภาพแวดล้อมทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา จงึท าให้มกีารแข่งขนัในเชงิธุรกจิมมีากขึน้ ดงันัน้ กจิการจะต้องมกีารน าเสนอสนิค้า
และบรกิารทีม่คีุณภาพสงูโดยเสนอราคาทีเ่ทา่กบัคู่แขง่หรอืต ่ากวา่ จงึท าใหผู้บ้รหิารตอ้งหากลยทุธ์
ในการบรหิารจดัการเพื่อให้สอดคล้องกบัสภาพการณ์ที่เกดิขึน้ ดงันัน้ ในแต่ละธุรกจิสามารถน า
ระบบแนวความคดิใหม่มาใช้ในการบรหิารงานตามความเหมาะสม และมคีวามเกี่ยวขอ้งต่อการ
บญัชเีพื่อการจดัการ ดงันี้  
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   การบริหารแบบทนัเวลา (Just–in–time : JIT) 

  ผูบ้รหิารจะตอ้งมกีารปรบัเปลีย่นรปูแบบการบรหิารจดัการใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการณ์ที่
เกดิขึน้ การท างานแบบทนัเวลาพอด ีเป็นการจดัสภาพแวดลอ้มการท างานใหเ้หมาะสมกบัจ านวน
บุคลากร จ านวนวตัถุดบิ อุปกรณ์เครื่องมอืเครื่องจกัร  เครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ ที่ใช้ใน
การผลติและการด าเนินงาน โดยป้องกนัไม่ใหพ้นกังานและเครือ่งจกัรเกดิความวา่งเปล่า เพื่อไม่ให้
เกดิการสูญเสยีโดยเปล่าประโยชน์จากการท างาน จะต้องมกีารพฒันาบุคลากรใหม้คีวามรูค้วาม
เชี่ยวชาญ มีความรู้ที่หลากหลาย สามารถปฏิบตัิงานได้หลากหลายแผนก จะต้องมีการวาง
แผนการผลติเพื่อให้สนิค้าผลติได้ตามขัน้ตอนของกระบวนการผลติ โดยให้มสีนิค้าที่อยู่ระหว่าง
กระบวนการผลติน้อยที่สุด และได้ปรมิาณสนิคา้ส าเรจ็รูป มเีพยีงพอต่อความต้องการของลูกค้า 
(Heinger, 2010, p.16) 
  การบรหิารแบบทนัเวลา น ามาใชเ้พื่อลดเวลาการผลติ ลดต้นทุนการผลติ ลดการสญูเสยี
ความว่างเปล่าประโยชน์ในขัน้ตอนการผลิต เพิม่คุณภาพการผลติให้สูงขึน้   แนวความคดิการ
บรหิารแบบทนัเวลาท าให้โรงงานสามารถซื้อวตัถุดบิและผลติสนิคา้ส าเรจ็รูปเท่าที่ลูกคา้ต้องการ
เท่านัน้ ดงันัน้ สนิคา้คงเหลอืของกจิการอาจจะมน้ีอยลงจนบางครัง้อาจจะไมม่สีนิคา้คงเหลอือยูเ่ลย 
ผลติสนิค้าให้ทนัต่อความต้องการของลูกค้า เป็นการลดจ านวนสนิค้าระหวา่งผลติและลดจ านวน
สนิค้าคงเหลอืลง  การจดัส่งสนิคา้สามารถท าได้ทนัท่วงท ีท าใหล้ดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในกจิการ
ได้เป็นอย่างมาก กิจการต้องการลดจ านวนสินค้าคงเหลือลงอย่างมีสาระส าคญั จะต้องมีการ
ปรบัปรุงการท างาน  ดงันี้  
  1. ให้ความส าคญักบัผู้ขายหรอืผู้จดัส่งสนิค้า ผู้บริหารจะต้องให้ความส าคญักบัผู้ขาย
วตัถุดบิ โดยหาผูข้ายทีไ่วใ้จไดส้ามารถส่งวตัถุดบิที่มคีุณภาพดไีดท้นัเวลาทีก่ าหนดเมื่อมกีารผลติ
สนิคา้ และไม่มวีตัถุดบิหน่วยเสยีเกดิขึน้ ในการจดัส่งวตัถุดบิแต่ละครัง้อาจจะส่งปรมิาณไม่มากแต่
สามารถส่งไดบ่้อยครัง้ตามที่ตอ้งการ 

  2. การบรหิารแบบทนัเวลา จะต้องมกีารปรบัผงัโรงงานและจดัวางเครื่องจกัรที่จะใช้ใน
การผลติทัง้หมดให้อยู่ด้วยกนัในบรเิวณเดียวกนัในโรงงานเหมือนว่ามีหลายโรงงานย่อยอยู่ใน
โรงงานใหญ่ (Focused factory) หรือกลุ่มการผลิตแบบเซลล์ (Manufacturing cell) การผลติมี
ความรวดเรว็ ไม่เสยีเวลาในการเคลื่อนยา้ยงานระหว่างท า ซึ่งต่างกบัการบรหิารงานแบบเดมิที่มี
การจดัวางเครื่องจกัรทีใ่ชใ้นการผลติ โดยวางไวอ้ยู่ห่างกนัคนละทีใ่นโรงงาน เมื่อมกีารผลติแต่ละ
ขัน้ตอนจะต้องมีการเคลื่อนย้ายงานระหว่างท าไปยังเครื่องจักรอีกที่หนึ่ง เสียเวลาในการ
เคลื่อนยา้ยสนิคา้ ท าใหเ้กดิความล่าชา้ในการผลติ การผลติแบบใหม่นัน้การตดิตัง้เครื่องจกัรอยูใ่น
บรเิวณเดยีวกนัท าให้พนักงานท างานไดต้ัง้แต่เริม่ตน้จนกระทัง่ผลติเสรจ็อยู่ในจุดเดยีวกนั ท าให้
ช่วยลดเวลาการท างาน ลดการจดัการระหว่างการผลติได้ และท าใหส้ามารถเพิม่ปรมิาณการผลติ
สนิค้าได้มากขึน้ เกดิการประหยดัต้นทุนและค่าใช้จ่ายการผลติได้มาก สร้างความภูมิใจให้กบั
พนกังานในการท างาน  
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  3. การลดเวลาในการเตรยีมการผลติ ในการเปลี่ยนการผลติสนิคา้แต่ละชนิดหรอืในการ
ผลิตแต่ละครัง้ กิจกรรมที่จะต้องเกิดขึน้ก่อนการผลิต คือการเตรยีมการผลิต (Setups) กจิการ
จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องจกัร ท าความสะอาดเครื่องจักรเดิมและอาจจะมีการติดตัง้
เครื่องจกัรใหม่ มกีารทดสอบการท างานของเครื่องจกัรว่ามีสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ดหีรอืไม่ 
พร้อมทัง้มกีารเคลื่อนยา้ยและเตรยีมวตัถุดบิให้เพยีงพอกบัการผลติ ดงันัน้เมื่อมกีารเตรยีมการ
ผลติบ่อยครัง้จะท าใหเ้สยีทัง้เวลาและค่าใชจ้่าย ในการผลติสนิคา้แบบเดมินัน้ผู้บรหิารจะหลกีเลีย่ง
การจดัเตรยีมเครื่องจกัร จงึไดม้กีารผลติสนิคา้ครัง้ละจ านวนมากๆไว ้เพื่อจะไดไ้ม่ตอ้งผลติหลายๆ
ครัง้ ซึง่มผีลท าใหก้จิการมสีนิคา้คงเหลอืเป็นจ านวนมากเกนิไป  ท าใหเ้งนิทุนของกจิการไปจมอยู่
ในสนิคา้คงเหลอื และสนิคา้อาจล้าสมยัท าใหห้มดอายเุรว็ขึน้    ดงันัน้ ในการบรหิารการผลติแบบ
ใหม่นี้กิจการสามารถแก้ปญัหาได้โดยลดการจัดเตรียมเครื่องจักรลงโดยให้มีการจัดเตรียม
เครื่องจกัรไวล้่วงหน้า ไม่ต้องรอให้การผลติหยุดลง ดงันัน้ผู้บริหารจึงต้องทราบความต้องการ
สินค้าของลูกค้าล่วงหน้า ท าให้สามารถวางแผนการผลิตได้ล่วงหน้า สามารถผลิตสินค้าได้
เพยีงพอต่อความตอ้งการของลกูค้า ท าใหก้จิการไม่จ าเป็นตอ้งเกบ็สนิคา้คงเหลอืไวใ้นกจิการเป็น
จ านวนมาก 

  4. การลดหน่วยเสยีให้เท่ากบัศูนย ์การที่กจิการมกีารผลติสนิคา้แลว้มหีน่วยเสยีเกดิขึน้ 
มผีลท าใหจ้ านวนสนิคา้ทีจ่ะจดัส่งใหก้บัลกูคา้มจี านวนน้อยลง กจิการจะตอ้งมกีารเริม่การผลติใหม่
เพื่อทดแทนสนิคา้ทีเ่สยีไป ท าใหเ้สยีเวลาและเสยีค่าใชจ้่ายในการผลติ ส่งผลใหก้ารผลติครัง้ต่อไป
ตอ้งเลื่อนออกไปท าใหเ้กดิความล่าชา้ ดงันัน้ การบรหิารแบบทนัเวลาผูบ้รหิารจะตอ้งมกีารก าหนด
เป้าหมายการผลติอยา่งชดัเจน ตอ้งลดหน่วยเสยีใหเ้ท่ากบัศนูย(์Zero defects) แมว้า่ในทางปฏบิตัิ
อาจจะท าไดย้าก แต่บางองคก์รกส็ามารถท าได้ การวดัหน่วยเสยี อาจใช้การวดัโดยใช้อตัราส่วน
ต่อจ านวนสนิคา้ทีผ่ลติ 

  จากที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้ธุรกิจจ านวนมากได้น าการบริหารแบบทันเวลามา
ประยกุตใ์ชใ้นการท างานท าใหบ้รษิทัหลายแห่ง ประสบความส าเรจ็ในการบรหิารงาน เช่น  บรษิทั 
กู๊ดเยยีร ์จ ากดั บรษิทั บอส จ ากดั และบรษิทั อนิเทล จ ากดั เป็นตน้ ที่ประสบความส าเรจ็จากการ
ใชก้ารบรหิารงานแบบทนัเวลา แต่อย่างไรกต็ามกจิการจะต้องค านึงถึงปจัจยัอื่นทีม่ผีลกระทบต่อ
การด าเนินงานด้วย เช่น สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การแข่งขนัในตลาดที่เพิ่มขึ้น ดงันัน้ เรา
สามารถสรุปประโยชน์ของการบรหิารแบบทนัเวลาไดด้งันี้ 
   1. น าพืน้ทีท่ ีเ่หลอืจากทีเ่คยเกบ็รกัษาสนิคา้คงเหลอืไปใชป้ระโยชน์อยา่งอื่นแทน 

  2. น าเงนิทุนทีป่ระหยดัจากการลดจ านวนสนิคา้คงเหลอื ไปใชใ้นการบรหิารงานอยา่งอื่น
แทน 

  3. การผลติสนิคา้รวดเรว็ สามารถส่งสนิคา้ใหล้กูคา้ไดท้นัเวลา 

  4. การผลติหน่วยเสยีมจี านวนลดลง สนิคา้ทีผ่ลติมคีุณภาพ สามารถส่งสนิคา้ใหก้บัลกูคา้
ในจ านวนทีเ่พยีงพอ 
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  การบริหารคณุภาพโดยรวม (Total Quality Management : TQM)  

  การบรหิารคุณภาพโดยรวม จะเน้นการปฏบิตัหิน้าทีข่องแต่ละคนใหม้กีารท างานร่วมกนั
เป็นทมี มอี านาจในการตดัสนิใจร่วมกนัมุ่งเน้นการพฒันาปรบัปรุงคุณภาพผลติภณัฑ์ การบรกิาร 
ลดการสูญเสียของการผลิตในการท างานตามจุดต่างๆ และสามารถอธิบายถึงสาเหตุของการ
สญูเสยีทรพัยากรทีเ่ปล่าประโยชน์ ตลอดจนปรบัสภาพแวดลอ้มในการท างานการบรหิารคุณภาพ
โดยรวม เป็นเทคนิคที่ได้รบัความนิยมมากที่สุด มลีกัษณะที่ส าคญั คอื   การตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของลกูค้าเป็นหลกั และการใหก้ลุ่มปฏบิตังิานเขา้ไปแก้ปญัหาอยา่งเป็นระบบ โดยอาศยั
เครื่องมือหลายประเภทในการแก้ปญัหา ลกัษณะเครื่องมือที่ใช้อย่างหนึ่ง คอืการใช้ต้นแบบที่ด ี
(Benchmarking) เพื่อน าผลการปฏบิตังิานที่ด ีมาปรบัปรุงการท างานขององคก์ร ในปจัจุบนัการ
แขง่ขนัในเชงิธุรกจิมสีูงขึน้ ท าใหแ้ต่ละกจิการตอ้งมกีารพฒันาเทคโนโลยดี้านต่างๆ อย่างรวดเรว็ 
จงึส่งผลให้เกดิผลติภณัฑ์และบรกิารมากขึน้ ท าให้ผู้ผลติและผูข้ายจ านวนมากพยายามน าเสนอ
สนิค้าและบริการที่มีคุณภาพสูง โดยราคาเท่ากับหรือต ่ากว่าคู่แข่งขนั จึงท าให้จากเดิมที่เคย
แขง่ขนักนัภายในประเทศ กลายเป็นการแขง่ขนักนัทัว่โลก องคก์รจ านวนมากไดน้ าวธิกีารบรหิาร
คุณภาพโดยรวมมาเพื่อปรบัปรุงการท างานอย่างต่อเนื่ องบนพื้นฐานของข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง 
กจิการทีน่ าระบบนี้ไปใชส้ามารถท างานไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล 

 

  การบริหารฐานกิจกรรม (Activity-Based  Management : ABM)  

  เบญจมาส  อภสิทิธ์ภิญโญ, นิวตัิ กุลศุภโชต,ิ กิง่แก้ว บุญสุข, และณิชฎา โกมุทรนิทร ์
(2550, 22)  ได้กล่าวถึงการบรหิารฐานกจิกรรม ว่าเป็นวธิกีารบรหิารองค์กรโดยระบุถึงกจิกรรม
หลกัๆ เพื่อใช้ในการประมาณการใช้ทรพัยากรในการด าเนินงานที่เกิดขึน้จากการท างานส่วน
ใดบ้าง โดยอธบิายถึงสาเหตุของการใช้ทรพัยากรในแต่ละกจิกรรมได้ และสามารถจ าแนกได้ว่า
กจิกรรมใดที่มผีลต่อการเพิม่คุณค่าหรอืไม่มผีลต่อการเพิม่คุณค่าต่อผลติภณัฑ์ การบรหิารฐาน
กจิกรรมนัน้ จะต้องสามารถระบุกจิกรรมที่เกดิขึน้ได้อย่างชดัเจน ในแต่ละกจิกรรมใช้ทรพัยากร
เท่าใดโดยจะต้องปนัส่วนทรพัยากรที่เกดิขึน้ในแต่ละกจิกรรมใหก้บัผลติภณัฑ์แต่ละชนิดได้อย่าง
ยตุธิรรม การบรกิารสนบัสนุนมใีนส่วนงานใดบา้ง และมกีจิกรรมใดบ้างทีเ่พิม่ความพงึพอใจใหก้บั
ลูกค้า ซึ่งเราเรียกว่า กิจกรรมเพิ่มมูลค่าสินค้า (Value-adding activity) เช่น กิจกรรมพัฒนา
รปูแบบผลติภณัฑ์  กิจกรรมการพฒันาคุณภาพของสนิค้า ส่วนกจิกรรมทัว่ไปอื่นกย็งัใช้ในการ
ด าเนินงานต่อไปตามปกติแต่ไม่ได้เพิ่มมูลค่าของสนิค้า เรยีกว่า กิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่าสนิค้า 
(Nonvalue-adding activity) 
  การบรหิารงานระบบ  ABM เป็นระบบฐานกจิกรรมที่ใชใ้นการปนัส่วนค่าใช้จ่ายในการ
ผลติให้กบัผลติภณัฑ์ ท าให้ต้นทุนของผลติภณัฑ์มคีวามถูกต้องและเหมาะสม และสามารถน า
ขอ้มลูไปใชเ้พื่อการตดัสนิใจเลอืกทางเลอืกดา้นต่างๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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  ดงันัน้ อาจสรุปได้ว่าแนวคิดการบัญชีเพื่อการจัดการมีวิวฒันาการและปรบัตวัอัน
เนื่องมาจากปจัจยัต่างๆ ดงันี้ คอื 

  1. การเจรญิเตบิโตของอุตสาหกรรมบรกิาร 

  2. การพฒันาอุตสาหกรรมประเภทใหม่ๆ ใหท้นัสมยั 

  3. การขยายตวัทางการคา้ระหวา่งประเทศและการแขง่ขนัในเวทกีารคา้โลก 

  4. การบรหิารสนิคา้โดยใชร้ะบบแบบทนัเวลา 

  5. การน าคอมพวิเตอรเ์ขา้มาช่วยในการด าเนินธุรกจิมากขึน้ 

  6. อายขุองวงจรสนิคา้ซึง่มรีะยะเวลาสัน้กวา่เดมิและแตกต่างกนัมากขึน้ 

  7. ระบบการบรหิารตน้ทุนซึง่เน้นในเรื่องประสทิธภิาพและประสทิธผิล  

  นอกจากจะใชข้อ้มลูทีเ่ป็นตวัเงนิเพื่อการพฒันาองคก์รแลว้ ผูบ้รหิารควรจะตอ้งค านึงถึง
การวเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ม่เป็นขอ้มลูทางการเงนิดว้ย ไดแ้ก่   
  1.  การเพิม่คุณภาพสนิคา้และบรกิาร   
  2.  เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิาร   
  3.  เพิม่ความพงึพอใจของลกูคา้ 

  4.  ลดตน้ทุนของการผลติ 

   นอกเหนือจากนี้ สิง่ที่ผู้บรหิารต้องให้ความส าคญัในการพฒันาและปรบัปรุงต่อเนื่องใน
การบรหิารงานคือ การลดเวลาการเคลื่อนยา้ยในการผลติ การเก็บรกัษา การรอรบับรกิารของ
ลูกค้า การตรวจสอบคุณภาพ ลดการสูญเสียทรพัยากร วตัถุดิบและแรงงาน ลดเวลาเตรียม
เครื่องจกัรอุปกรณ์ หรอืกระบวนการผลติ ลดกจิรรมทีไ่ม่ก่อให้เกดิมลูค่าเพิม่ในสนิคา้ 

  ในการจดัการธุรกจินัน้ผูบ้รหิารระดบัต่างๆ ของกจิการควรจะต้องมคีวามรู้ความสามารถ
ในการก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ในการด าเนินงาน การวางแผน การควบคุม ตลอดจนการสัง่การ 

และการตดัสนิใจเกีย่วกบัการด าเนินงานของกจิการ ที่จะน าไปสู่ความมปีระสทิธภิาพ (Efficiency) 

และประสทิธผิล (Effectiveness) อนัจะเป็นผลท าใหธุ้รกจิประสบความส าเรจ็ในการบรหิารงานใน
องคก์รไดต้ามวตัถุประสงค ์

           ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การบรหิารโดยใช้ทรพัยากร (Input) ทีม่อียู่อยา่ง
คุม้ค่า ประหยดัเพื่อใหไ้ดผ้ลผลติสงูสุด (Output) หรอืผลก าไรสงูสุด 

  ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง การบรหิารงานเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์หรอื
เป้าหมายทีก่ าหนดไว ้ทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและมใิช่เป็นตวัเงนิ 

   ในการด าเนินธุรกจินัน้ บางครัง้ผูบ้รหิารอาจประสบปญัหาการขาดแคลนทรพัยากร หรอื
มทีรพัยากรอย่างจ ากดั ดงันัน้ ผู้บรหิารจะต้องท าการตดัสนิใจว่าทรพัยากรที่มอียู่อย่างจ ากดันัน้ 
จะน าไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์สงูสุดไดอ้ยา่งไร ทีจ่ะท าใหธุ้รกจิท าก าไรไดส้งูสุด  
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  ในปจัจุบนัการบญัชเีพื่อการจดัการได้มกีารพฒันา และมขีอ้มูลสนับสนุนการตดัสนิใจ
เชงิกลยุทธ ์ซึง่เรยีกว่า การบญัชเีพื่อการจดัการเชงิกลยุทธ ์(Strategic Management Accounting 

: SMA) 
 การบญัชีเพ่ือการจดัการเชิงกลยทุธ ์

   นิพนัธ ์ เหน็โชคชยัชนะ (2552, 1-6) ไดก้ล่าวถงึความหมายของการบญัชเีพื่อการจดัการ
เชงิกลยทุธ ์ไวด้งันี้  
   การบญัชเีพื่อการจดัการเชงิกลยุทธ์ หมายถึง การบญัชเีพื่อการจดัการที่น าเสนอขอ้มูล
คู่แข่งและตลาดเพื่อผู้บรหิารระดบัสูงใช้ขอ้มูลมาสนับสนุนการตดัสนิใจเชงิกลยุทธ์ขององคก์รใน
การก าหนดต าแหน่งกลยุทธ์ที่เหมาะสมและไดเ้ปรยีบเชงิแข่งขนั และมผีลกระทบต่อกจิการอยา่ง
ส าคญัและระยะยาว กลยทุธท์ีส่ าคญัมอียู ่3 ส่วน ดงันี้ 
  1. กลยุทธ์การผลิตด้วยต้นทุนที่ต ่า (Low cost production strategy) หรอืกลยุทธ์การ
เป็นผู้น าด้านต้นทุน (Cost leadership strategy) ตวัอย่างเช่น บริษัทตัง้ราคาขายต ่ากว่าคู่แข่ง 
เนื่องจากราคาตน้ทุนของผลติภณัฑม์รีาคาต ่า 

  2. กลยุทธ์การผลิตที่มีคุณภาพ (High quality production strategy) หรอืกลยุทธ์สร้าง
ความแตกต่างผลิตภณัฑ์ที่มีคุณภาพ คอืผลติภณัฑ์ที่มคีุณสมบตัติามความคาดหวงัหรอืสูงกว่า
ความคาดหวงัของลกูคา้ ตวัอยา่งเช่น ลกูคา้ซือ้สนิคา้เครื่องส าอางแลว้ มคีวามเชื่อมัน่วา่เกดิความ
ปลอดภยัในการใชส้นิคา้นัน้ 

  3. กลยทุธก์ารผลติดว้ยนวตักรรม (Innovation production strategy) คอืผลติภณัฑท์ีม่ ี
การออกแบบใหต้รงตามความตอ้งการของลกูคา้ ตวัอย่างเช่น การซือ้ขายเสือ้ผา้ผ่านทางเครอืขา่ย
อนิเทอรเ์น็ต การซือ้ขายตัว๋เครื่องบนิผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 1.6   แสดงขัน้ตอนการเพิม่มลูค่าแบบห่วงโซ่ของธุรกจิ 

ทีม่า : Garrison, Noreen, & Brewer (2010, p.7) 

 

 

วจิยัและพฒันา ออกแบบการผลติ  ผลติสนิคา้ 

  การตลาด 

  จ าหน่าย 

บรกิารลกูคา้ 
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จรรยาบรรณในวิชาชีพของนักบญัชีบริหาร 

 การประกอบวชิาชพีบญัชนีัน้ นักบญัชทีุกคนจะต้องมจีรรยาบรรณต่อองค์กรและสงัคม 
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏบิตังิาน จรรยาบรรณในวชิาชพีของนกับญัชบีรหิาร ประกอบดว้ยแต่ละ
ดา้น ดงันี้ 

1. ความรูค้วามสามารถและมาตรฐานในการปฏบิตังิาน  นกับญัชบีรหิารตอ้งม ีดงันี้ 
1.1 เป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถ ความมุ่งมัน่และมกีารพฒันาความรูค้วามสามารถ

อยา่งต่อเนื่อง 

1.2 ปฏิบัติหน้าที่ว ิชาชีพตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาต รฐานการ
ปฏบิตังิานตามทีก่ าหนด ปฏบิตังิานดว้ยความระมดัระวงั และรอบคอบ 

1.3 สามารถใหข้อ้มลูทางบญัชตีามขอ้เทจ็จรงิ โดยจดัท าในรปูแบบรายงานทีส่ามารถ
เขา้ใจง่ายและวเิคราะหข์อ้มลูเป็นทีน่่าเชื่อถอืได้ 

2. การรกัษาความลบั นกับญัชบีรหิารตอ้งปฏบิตั ิต่อไปนี้ 
2.1 ไม่น าขอ้มูลที่เป็นความลบัขององค์กร ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่ไม่มสี่วน

เกีย่วขอ้งไดร้บัทราบ โดยไม่ไดร้บัอนุญาตจากองคก์ร 

2.2 ไม น าข อมูลที่เป นความลบัขององค กรทีต่นสงักดั ไปใช เพื่อประโย
ชน ของตนหรอืบุคคลอื่นโดยมชิอบ  

2.3 แจ้งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบและตระหนักถึงการรักษาความลับ และดูแล
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหร้กัษาความลบั 

3. ความรบัผดิชอบ  นกับญัชบีรหิารตอ้งมคีวามรบัผดิชอบ ดงันี้ 
3.1 มคีวามรบัผดิชอบต่อผูร้บับรกิาร ปฏบิตังิานตามกรอบเพื่อใหเ้กดิความน่าเชื่อถอื  

3.2 ความรบัผดิชอบต อผู ถือหุ น ผู เป นหุ้นส่วน บุคคลหรอืนิตบุิคคล 
ปฏบิตัหิน้าทีด่้วยความซื่อสตัยส์ุจรติ อุทศิตน ทุ่มเท ดูแลทรพัยส์นิขององค์กรที่
ตนสงักดั 

3.3 ความรบัผิดชอบต อเพื่อนร วมวิชาชีพ ไม่แย่งงานเพื่อนร่วมวิชาชีพ 
ประพฤตปิฏบิตัตินในทางที่ถูกที่ควร ส านึกในหน้าที่ ไม่ปฏบิตัตินในลกัษณะที่
ท าใหเ้กดิความเสื่อมเสยีเกยีรตศิกัดิแ์ห่งวชิาชพีบญัช ี

 อย่างไรกต็ามในการบรหิารจดัการธุรกจิยงัมีขอ้จ ากดัของการบญัชเีพื่อการจดัการ ซึ่ง
ผูบ้รหิารจะตอ้งน ามาพจิารณาเพื่อการตดัสนิใจ เช่น ในเรื่องตน้ทุนและผลประโยชน์ เป็นปญัหาใน
การตดัสนิใจ การจดัสรรทรพัยากรที่มอียู่อย่างจ ากดั ปจัจยัทางพฤตกิรรมและปจัจยัทางเทคนิค 
ผลกระทบที่เกดิจากการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด อาจส่งผลให้พนักงานขาดความร่วมมือในการ
ปฏบิตังิาน ไม่สามารถท าใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามเป้าหมายได ้ส าหรบัวตัถุประสงคท์ีแ่ตกต่างกนั 
กจ็ะท าให้เกดิต้นทุนที่แตกต่างกนัด้วย ต้นทุนที่ใช้รายงานต่อบุคคลภายในย่อมแตกต่างกนัไป 

อาจจะท าผูใ้ชง้บการเงนิเกดิความเขา้ใจผดิพลาดได ้
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 งบการเงินและรายงานทางการเงิน 

  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรบัปรุง 2552) เรื่อง การน าเสนองบการเงิน ได้
กล่าวถงึจุดมุ่งหมายของงบการเงนิ ไวด้งันี้ 
  งบการเงนิเป็นการน าเสนอฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของกจิการอยา่งมแีบบ
แผน โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหข้อ้มูลเกี่ยวกบัฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน และกระแสเงนิสด
ของกจิการ ซึง่เป็นประโยชน์ต่อการตดัสนิใจเชงิเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิกลุ่มต่างๆ นอกจากนี้
งบการเงนิยงัแสดงถงึผลการบรหิารงานของฝา่ยบรหิาร ซึง่ไดร้บัมอบหมายใหด้แูลทรพัยากรของ
กจิการเพื่อทีจ่ะบรรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว งบการเงนิตอ้งใหข้อ้มลูทุกขอ้ ดงัต่อไปนี้ 

1. สนิทรพัย ์

2. หนี้สนิ 

3. ส่วนของเจา้ของ 

4. รายไดแ้ละค่าใชจ้่าย รวมถงึผลก าไรและขาดทุน 

5. เงนิทุนทีไ่ดร้บัจากผูเ้ป็นเจา้ของและการจดัสรรส่วนทุนใหผู้เ้ป็นเจา้ของจาก 

ความสามารถในการเป็นเจา้ของ 

6. กระแสเงนิสด 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรบักิจการที่ไม่ได้มสี่วนได้เสยีสาธารณะ ได้
ก าหนดวตัถุประสงคข์องงบการเงนิ ไวด้งันี้   

คอื การน าเสนอขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งกบัฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของกจิการที่
มปีระโยชน์ต่อการตดัสนิใจเชงิเศรษฐกจิ  ขอ้มูลที่มีประโยชน์ คอืข้อมูลทางการเงนิที่แสดงผล
กระทบของรายการในอดตีที่มีต่อฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน ของกิจการที่ช่วยผู้ใช้งบ
การเงนิในการประเมนิความสามารถของกจิการ ทีก่่อใหเ้กดิเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ไม่
วา่จะเป็นจ านวนเงนิ จงัหวะเวลา และความแน่นอนของกระแสเงนิสด ขอ้มลูในงบการเงนิยงัช่วย
ผูใ้ช้งบการเงนิอื่นในการประเมนิความสามารถในการดแูล และความรบัผดิชอบของผู้บรหิารของ
กจิการ  

การน าเสนองบการเงิน 

   TFRS (Thai Financial Report Standard) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ส าหรบักจิการทีไ่ม่มสี่วนไดเ้สยีสาธารณะหรอืทีเ่รยีกวา่ NPAEs (Non-Publicly Accountable 

Entities) ไดก้ าหนดส่วนประกอบของงบการเงนิทีส่มบรูณ์ ประกอบดว้ย ดงันี้  
1. งบแสดงฐานะการเงนิ ของกจิการ ณ วนัสิน้งวด  
2. งบก าไรขาดทุน แสดงถงึผลการด าเนินงานส าหรบังวด 

3. งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของส าหรบังวด 

     4. หมายเหตุประกอบงบการเงนิ ซึง่ประกอบดว้ยเกณฑท์ีใ่ชใ้นการจดัท าท างบ  
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การเงนิ นโยบายการบญัชทีีส่ าคญั และขอ้มลูทีใ่หค้ าอธบิายอื่น  
ส าหรบักจิการทีม่สี่วนไดเ้สยีสาธารณะ  หรอืทีเ่รยีกวา่ PAEs (Publicly Accountable 

Entities) จะตอ้งจดัท างบการเงนิ ประกอบดว้ยดงันี้  
1. งบแสดงฐานะการเงนิ  

 2.  งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

3. งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของ 

 4.  งบกระแสเงนิสด 

 5.  หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
 งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัตน้งวดของงวดทีท่ ามาเปรยีบเทยีบงวดแรกสุดเมื่อ 

กจิการไดน้ านโยบายการบญัชใีหม่มาถอืปฏบิตัยิอ้นหลงัหรอืการปรบังบการเงนิย้อนหลงั หรอืเมื่อ
กจิการการจดัประเภทรายการในงบการเงนิใหม่ 

    กจิการจะตอ้งจดัท าบญัชแีละสรุปรายงานเป็นงบการเงนิในวนัสิน้งวดคอื งบแสดง 

ฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุนส าหรบังวด งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของส าหรบังวด 
รายการประเภท สนิทรพัย ์หนี้สนิ และส่วนของทุน (ส่วนของเจา้ของ) จะแสดงในงบแสดงฐานะ
ทางการเงนิของกจิการ ณ วนัใดวนัหนึ่ง ส่วนรายไดแ้ละค่าใช้จ่าย จะแสดงในงบก าไรขาดทุน ซึ่ง
เป็นงบแสดงผลการด าเนินงานของกจิการในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 

 งบการเงินที่ส าคญัซึ่งจะใช้เป็นประโยชน์ในการวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานของกจิการมอียู ่3 ประเภท คอื งบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุน และงบกระแส
เงนิสด ดงันัน้ ผูว้เิคราะหง์บการเงนิจงึควรมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบังบแสดงฐานะการเงนิ งบ
ก าไรขาดทุน และงบกระแสเงนิสด เป็นอยา่งด ี

  งบแสดงฐานะการเงิน เป็นงบทีจ่ดัท าขึน้เพื่อแสดงฐานะทางการเงนิของกจิการ ณ วนั
ใดวนัหนึ่ง ปกตจิะเป็นวนัสิน้งวดบญัช ีเพื่อแสดงให้เหน็วา่กจิการมสีนิทรพัย ์หนี้สนิ และส่วนของ
เจา้ของ อยูเ่ท่าใด 

  งบก าไรขาดทุน เป็นงบที่จดัท าขึน้เพื่อแสดงผลการด าเนินงานของกจิการส าหรบัช่วง
ระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง งบก าไรขาดทุนจะแสดงให้เหน็เกีย่วกบัยอดรายได้ส าหรบังวดนัน้ว่ากจิการ
มจี านวนเท่าใด ประเภทใดบ้าง รวมทัง้ค่าใช้จ่ายประจ างวดนัน้มจี านวนเท่าใด เมื่อเปรยีบเทยีบ
รายไดก้บัค่าใชจ้่ายแลว้จะมผีลก าไรหรอืขาดทุนสุทธอิยูเ่ท่าใด 

  งบกระแสเงินสด  เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิทีก่จิการท าขึน้ เพื่อใหข้อ้มลูเกีย่วกบั 

การเปลีย่นแปลงของกระแสเงนิสดรบัและกระแสเงนิสดจ่ายทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งรอบระยะเวลาบญัช ี
ซึ่งกระแสเงนิสดรบัและกระแสเงนิสดจ่าย เกิดจาก 3 กิจกรรมด้วยกนั คือกิจกรรมด าเนินงาน 
กจิกรรมลงทุน และกจิกรรมจดัหาเงนิ 

 นอกจากงบทีก่ล่าวมาแลว้งบการเงนิประกอบที่ส าคญัต่อการบญัชเีพื่อการจดัการอกีงบ
หนึ่ง คอื งบตน้ทุนการผลติ กจิการทีผ่ลติสนิคา้จะตอ้งมกีารค านวณตน้ทุนผลติภณัฑซ์ึง่เป็นตน้ทนุ
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ทีส่ะสมในตวัสนิคา้ หรอืผลติภณัฑ์ที่เป็นทรพัยส์นิของกจิการที่จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงนิ 
และเป็นตวัทีใ่ชใ้นการก าหนดราคาขายสนิคา้ดว้ย 

 เราสามารถน าเสนองบการเงนิต่างๆ ของกจิการได ้ตามตวัอยา่งดงัต่อไปนี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 1.1 งบแสดงฐานะการเงนิของบรษิทั นนัทนา จ ากดั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม  25X1 

    บรษิทั นนัทนา  จ ากดั 

    งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ  วนัที ่31 ธนัวาคม 25X1 

                  หน่วย:บาท 

                                            สินทรพัย ์

สนิทรพัยห์มุนเวยีน:- 

   

    เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด   125,000 

    ลกูหนี้การคา้   85,000 

    สนิคา้คงเหลอื   72,200 

    สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น        53,500 

          รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน   335,700 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน:-    

    ทีด่นิ   740,000 

    อาคาร  450,000  

    หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคาร     35,000 415,000 

    อุปกรณ์  120,000  

    หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์     45,000      75,000 

          รวมสนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน   1,230,000 

                รวมสนิทรพัย ์   1,565,700 

                                  หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

หนี้สนิหมนุเวยีน:- 

   

    เจา้หนี้การคา้  62,000  

    เงนิกูย้มืระยะสัน้  75,000  

    ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย     52,000  

       รวมหนี้สนิหมุนเวยีน  189,000  

หนี้สนิไมห่มุนเวยีน:-    

    เงนิกูย้มืระยะยาว  200,000  

          รวมหนี้สนิ   389,000 



 

 

24 

ส่วนของผูถ้อืหุน้:-    

    ทุนเรอืนหุน้    

        ทุนจดทะเบยีน    

            หุน้สามญั 10,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100  บาท    

        ทุนทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้    

            หุน้สามญั 10,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100  บาท   1,000,000 

    ก าไรสะสม       176,700 

        รวมส่วนของผูถ้อืหุน้   1,176,700 

             รวมหนี้สนิและส่วนของผูถ้อืหุน้   1,565,700 

 

ตวัอย่างท่ี 1.2 งบก าไรขาดทุน ของบรษิทั นนัทนา จ ากดั ส าหรบังวด 1 ปี สิน้สุด วนัที ่31 
ธนัวาคม 25X1 เป็นกจิการประเภทซือ้ขายสนิคา้ 

บรษิทั นนัทนา จ ากดั 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบังวด 1 ปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25X1 

      หน่วย: บาท 

ขาย   680,500 

ตน้ทุนขาย:-    

    สนิคา้คงเหลอืตน้งวด  120,000  

    บวก  ซือ้สุทธ ิ  330,000  

    สนิคา้มไีวเ้พื่อขาย  450,000  

    หกั สนิคา้คงเหลอืปลายงวด  130,000 320,000 

ก าไรข ัน้ตน้   360,500 

หกั ค่าใชจ้่ายในการด าเนนิงาน:-    

     ค่าใชจ้่ายในการขาย  121,000  

     ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร  107,070 228,070 

ก าไรสุทธ ิ   132,430 

 

งบประกอบทีส่ าคญัต่อการบญัชเีพื่อการจดัการอกีงบหนึ่ง คอื งบต้นทุนการผลติ  เป็นงบ
ทีไ่ม่ไดอ้ยูใ่นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ แต่ผูบ้รหิารอาจจะต้องใช้ขอ้มลูทางบญัชเีกี่ยวกบั
ตน้ทุนเหล่านี้ประกอบการตดัสนิใจเพื่อใหไ้ดเ้ลอืกทางเลอืกทีด่ทีี่สุด และก่อให้เกดิประโยชน์สงูสุด
แก่กจิการ ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 
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ตวัอย่างท่ี 1.3 งบต้นทุนการผลติ ของบรษิัท พิมผกา จ ากดั ส าหรบังวด 1 ปี สิ้นสุดวนัที่  31 
ธนัวาคม 25X1 เป็นดงันี้ 

    บรษิทั  พมิผกา จ ากดั 

งบตน้ทุนการผลติ 

ส าหรบังวด 1 ปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25X1 

                                                                                       หน่วย:บาท 

วตัถุดบิทางตรงใชไ้ป :-       

     วตัถุดบิ (ตน้งวด)      20,000   

     บวก  ซือ้สุทธ:ิ        

             ซือ้   60,000    

             บวก ค่าขนส่งเขา้      8,500     

   68,500    

              หกั ส่งคนื      5,000      

                   ส่วนลดรบั    3,000     8,000   60,500  

     วตัถุดบิมอียูท่ ัง้สิน้            80,500  

     หกั  วตัถุดบิ (ปลายงวด)      45,000   35,500 

ค่าแรงงานทางตรง        50,000  

ค่าใชจ้่ายในการผลติ       

     ค่าแรงงานทางออ้ม      10,000   

     ค่าซ่อมแซมโรงงาน      76,000   

     ค่าสาธารณูปโภค     55,000   

     วสัดุส านกังานใชไ้ป      60,200   

     ค่าเสื่อมราคาโรงงาน      65,000   

     ค่าเสื่อมราคา-เครื่องจกัร     75,200  341,400  

รวมตน้ทุนการผลติ        426,900  

     บวก  งานระหวา่งท า (ตน้งวด)          42,000  

     ตน้ทุนสนิคา้ระหวา่งผลติ       468,900  

     หกั   งานระหวา่งท า (ปลายงวด)         168,900  

ตน้ทุนสนิคา้ทีผ่ลติเสรจ็      300,000  

 

ตวัอย่างท่ี 1.4 งบก าไรขาดทุน ของบรษิัท พิมผกา จ ากัด ส าหรบังวด 1 ปี สิ้นสุด วนัที่ 31 
ธนัวาคม 25X1 เป็นกจิการประเภทผลติสนิคา้ 
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  บรษิทั  พมิผกา จ ากดั   
  งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบังวด 1 ปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25X1 

   หน่วย:บาท 

ขาย   570,000 

ตน้ทุนขาย:-    

    สนิคา้ส าเรจ็รปูคงเหลอืตน้งวด  110,000  

    บวก  ตน้ทุนสนิคา้ทีผ่ลติเสรจ็(ดงูบตน้ทุนการผลติ)  300,000  

    สนิคา้มไีวเ้พื่อขาย  410,000  

    หกั สนิคา้คงเหลอืปลายงวด  140,000 270,000 

ก าไรข ัน้ตน้   300,000 

หกั ค่าใชจ้่ายในการด าเนนิงาน:-    

     ค่าใชจ้่ายในการขาย  90,000  

     ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร  127,000 217,000 

ก าไรสุทธ ิ       83,000 

    

ตวัอย่างท่ี 1.5 งบกระแสเงินสด ของบรษิัท นันทนา จ ากดั ส าหรบังวด 1 ปี สิ้นสุด วนัที่  31 
ธนัวาคม 25X1 เป็นดงันี้ 

บรษิทั นนัทนา จ ากดั 

งบกระแสเงนิสด (วธิทีางตรง) 
ส าหรบั 1 ปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25x1 

                     (หน่วย:บาท) 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 

   เงนิสดรบั 

      ขาย 

      ดอกเบีย้รบั 

   เงนิสดจ่าย 

      ซือ้สนิคา้และวตัถุดบิ 

      ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 

      ภาษเีงนิได ้

      เงนิสดสุทธจิากกจิกรรมด าเนินงาน 

 

 

551,000 

     7,500 

 

217,750   

77,000 

   77,650 

 

 

 

558,500 

 

 

 

372,400 

186,100 
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กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 

      ขายทีด่นิ   
      ซือ้ทีด่นิ  

      สรา้งอาคารเพิม่ 

      เงนิสดสุทธจิากกจิกรรมลงทุน 

 

475,000        
(600,000)        
(150,000)    
(275,000) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 

      ไถ่ถอนหุน้กู ้
      ออกหุน้สามญัจ าหน่าย 

      จ่ายเงนิสดปนัผล 

      เงนิสดสุทธจิากกจิกรรมจดัหาเงนิ 

  

(140,000) 
372,300 

(60,000) 

172,300 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธ ิ

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัตน้ปี 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัสิน้ปี 

 83,400 

   41,600 

125,000 

 

สรปุ 

  การบญัชเีพื่อการจดัการ มคีวามส าคญัต่อการบรหิารงานภายในองคก์ร เป็นการน าเสนอ
ขอ้มูลทางการบญัชีแก่ผู้บรหิารเพื่อน าข้อมูลนัน้มาใช้ในการวางแผน การสัง่การและจูงใจ การ
ควบคุมและการตดัสนิใจ ขอ้มูลทางบญัชแีบ่งเป็น 2 ประเภท คอืการบญัชกีารเงนิ และการบญัชี
เพื่อการจดัการ การบญัชเีพื่อการจดัการมคีวามแตกต่างจากการบญัชกีารเงนิในประเด็นต่างๆ  

ดงันี้ คอื กลุ่มผูใ้ชข้อ้มลู วตัถุประสงค์ในการจดัท า ลกัษณะของขอ้มลู แนวทางการปฏบิตั ิรปูแบบ
และระยะเวลาในการน าเสนอ การบญัชีการเงินเป็นการจดบนัทึก จดัหมวดหมู่ สรุปผล และ
วเิคราะห์ขอ้มูลทางการเงนิ เน้นการเสนอขอ้มูลแก่บุคคลภายนอก ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิ ส่วนการบญัชเีพื่อการจดัการ จะน าเสนอขอ้มลูเป็นไปตามความต้องการของ
ผูบ้รหิาร จะเน้นการน าเสนอขอ้มลูต่อบุคคลภายใน  

  อย่างไรกต็ามการบญัชกีารเงนิและการบญัชเีพื่อการจดัการ กม็ลีกัษณะที่เหมอืนกนัคอื 
เป็นขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบัรายการของธุรกจิในการน าเสนอขอ้มูล และมกีารใชข้อ้มูลซึ่งกนัและกนั 
ดงันัน้ นกับญัชบีรหิารจงึเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัหาขอ้มลูต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดัสนิใจ โดย
ที่ข้อมูลจะน าเสนอให้ทนัต่อความต้องการใช้ข้อมูลของผู้บริหารในการวางแผน  และควบคุม
กจิกรรมต่างๆ ขององคก์ร 
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แบบฝึกหดั 

ข้อ 1.   การบญัชมีกีีป่ระเภท อะไรบา้ง จงอธบิายถงึความหมายของแต่ละ 

 ประเภท พรอ้มทัง้บอกถงึความแตกต่างของแต่ละประเภทดว้ย 

ข้อ 2. จงกล่าวถงึความส าคญัของการบญัชเีพื่อการจดัการต่อการบรหิารงาน 

ข้อ 3. จงอธบิายถงึลกัษณะเชงิคุณภาพทีด่ขีองขอ้มลูทางการบญัชเีพื่อการจดัการ 

ข้อ 4. การบญัชเีพื่อการจดัการมคีวามส าคญัต่อการพฒันาองคก์รอยา่งไร จงอธบิาย 

ข้อ 5.   จงกล่าวถงึแนวคดิและหลกัการการบรหิารจดัการแบบใหม่กบัการบญัชเีพื่อการจดัการ 

ข้อ 6. ปจัจยัทีม่ผีลกระทบต่อการพฒันาการบรหิารขอ้มลูการบญัชเีพื่อการจดัการ มอีะไรบา้ง  
ข้อ 7.   จงอธบิายถงึการบญัชเีพื่อการจดัการเชงิกลยทุธ ์

ข้อ 8.   จงอธบิายถงึความหมายของค าวา่ “งบการเงนิ” และประเภทของงบการเงนิ มอีะไรบา้ง 

ข้อ 9.   ต่อไปนี้เป็นยอดคงเหลอืจากบญัชต่ีางๆ ของบรษิทั สามคัคไีทย จ ากดั ซึง่เป็นกจิการ 

ซือ้ขายสนิคา้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25X1 ดงันี้ 
      (หน่วย:บาท) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 102,000 

เงนิฝากธนาคาร 156,000 

ลกูหนี้การคา้ 15,500 

สนิคา้คงเหลอื(ปลายงวด) 24,000 

อาคาร 158,000 

ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคาร 90,000 

อุปกรณ์ส านกังาน 198,100 

ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์ส านกังาน 60,000 

เจา้หนี้การคา้ 25,000 

เงนิกูจ้ านอง 153,000 

ทุนหุน้สามญั 300,000 

ก าไรสะสม(ตน้งวด) 12,000 

ขาย 293,900 

ตน้ทุนขายสนิคา้ 120,000 

ค่าใชจ้่ายในการขาย 139,320 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 20,980 

ให้ท า  จดัท างบก าไรขาดทุน และงบแสดงฐานะการเงนิ ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่ 
         31 ธนัวาคม 25X1 
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ข้อ 10. บรษิทั ไทยเทรดดิง้ จ ากดั ซึง่เป็นกจิการผลติสนิคา้ มขีอ้มลูเกีย่วกบัการผลติสนิคา้ ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 25X1 ดงันี้                                                   (หน่วย:บาท) 

วตัถุดบิ(ตน้งวด)  81,000  

ซือ้วตัถุดบิ  30,000  

วตัถุดบิ(ปลายงวด)  78,000  

ค่าแรงงานทางตรง  20,000  

ค่าใชจ้่ายการผลติ  ประกอบดว้ย:-    

    ค่าวตัถุดบิทางออ้ม 5,000   

    ค่าแรงงานทางออ้ม 6,000   

    ค่าซ่อมแซมโรงงาน 3,500   

    ค่าสาธารณูปโภคโรงงาน 5,200   

    ค่าเสื่อมราคาเครื่องจกัร 39,600   

งานระหวา่งท าตน้งวด  85,000  

งานระหวา่งท าปลายงวด  72,000  

ขาย  393,700  

เงนิเดอืน  68,100  

ค่ารบัรอง  5,000  

ค่าซ่อมแซม  3,000  

ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์  115,500  

ค่าโฆษณา  8,000  

ค่าขนส่งออก  1,500  

ค่าวสัดุสิน้เปลอืง  2,300  

สนิคา้ส าเรจ็รปูตน้งวด  65,000  

สนิคา้ส าเรจ็รปูปลายงวด                                              57,000  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  650,000  

ลกูหนี้  55,000  

เครื่องจกัรและอุปกรณ์สทุธ ิ  580,000  

เจา้หนี้  82,000  

เงนิกูจ้ านอง  200,000  

หุน้สามญั  1,000,000  

ก าไรสะสมตน้งวด  153,000  

 ให้ท า จดัท างบตน้ทุนการผลติ งบก าไรขาดทุน และงบแสดงฐานะการเงนิ ส าหรบัปี สิน้สุด   
         วนัที ่31 ธนัวาคม 25X1 
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ข้อ 11. บรษิทั ไทยอุดร จ ากดั ซึง่เป็นกจิการซือ้ขายสนิคา้ มขีอ้มลูเกี่ยวกบักระแสเงนิสดเขา้ และ
กระแสเงนิสดออก ส าหรบังวด 1 ปี สิน้สุด วนัที ่31 ธนัวาคม 25X1 ดงันี้ 

      (หน่วย:บาท) 
  เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้ปี                                43,000 

เงนิสดรบัจากการขายสนิคา้ 552,000 

เงนิสดรบัจากการรบัช าระหนี้ 66,000 

เงนิสดจ่ายซือ้สนิคา้ 321,500 

เงนิสดจ่ายค่าใชจ้่ายในการขาย 59,320 

เงนิสดจ่ายค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 20,980 

จ่ายเงนิซือ้ทีด่นิ 200,000 

จ่ายต่อเตมิอาคาร 58,000 

ซือ้อุปกรณ์ส านกังาน 68,100 

เงนิสดรบัจากการกูเ้งนิจากธนาคาร 153,000 

จ่ายช าระคนืหุน้กู ้ 20,000 

รบัเงนิค่าหุน้สามญัเพิม่ 50,000 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี 116,100 

ให้ท า  จดัท างบกระแสเงนิสด(วธิทีางตรง) ส าหรบั 1 ปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25X1 

          
 

 



 

 

บทท่ี 2 

แนวคิดเก่ียวกบัต้นทุน 

 

  ในการด าเนินธุรกิจนัน้ต้นทุนเป็นค่าใช้จ่ายที่ส าคญั กิจการต้องพยายามลดต้นทุนให้
ได้มากที่สุดเพื่อที่จะก่อให้เกิดก าไรสูงสุดแก่กิจการ ลักษณะของต้นทุนที่แตกต่างกันจะมี
วตัถุประสงค์ที่จะน ามาใช้ที่แตกต่างกนั ดงันัน้นักบญัชบีรหิารจะต้องท าการศกึษาและท าความ
เขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิ การจ าแนกประเภทของตน้ทุนในการน าเสนอขอ้มลูทีม่คีุณค่าและถกูตอ้งแก่
ผู้บริหาร เพื่อใช้ในการวางแผน การควบคุมและการตัดสินใจ  ต้นทุนนัน้ถือเป็น “ค่าใช้จ่าย” 
(Expenses) ส่วนต้นทุนที่กจิการไดสู้ญเสยีไปแลว้แต่จะใหป้ระโยชน์แก่กจิการในอนาคต เรยีกว่า 
“สนิทรพัย”์(Asset) โดยในบทนี้จะกล่าวถึง ส่วนของต้นทุนที่เกี่ยวข้องกบัการผลติ ดงันัน้ระบบ
บญัชีต้นทุนของกิจการ จะต้องมคีวามแม่นย าและทนัเวลา ซึ่งเป็นสิง่จ าเป็นในการวางแผนใน
อนาคต 

 

ความหมายของต้นทุน 

  ไดม้ผีูใ้หค้วามหมายของค าวา่ตน้ทุน ไวต่้างๆ ดงันี้ 
  สภาวชิาชพีบญัชตีามพระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช ีพ.ศ.2543 ไดใ้ห้ความหมายวา่ตน้ทุน 

หมายถึง รายจ่ายที่เกดิขึน้เพื่อให้ได้มาซึ่งสนิค้า หรอืบรกิารซึ่งอาจจ่ายเป็นเงนิสด สนิทรพัยอ์ื่น 
หุน้ทุน หรอืการให้บรกิาร หรอืการก่อหนี้ ท ัง้นี้รวมถงึผลขาดทุนที่วดัค่าเป็นตวัเงนิได้ทีเ่กีย่วขอ้ง
โดยตรงกบัการไดม้าซึง่สนิคา้หรอืบรกิาร     
  ศรสีุดา  ธรีะกาญจน์ (2549,1-6) ไดก้ล่าววา่ตน้ทุน หมายถงึ เงนิสดหรอืสิง่เทยีบเท่าเงนิ
สดที่จ่ายไปเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจแล้วต้นทุนส่วนนัน้จะ
เปลีย่นเป็นค่าใชจ้่าย (Expenses) ซึง่จะน าไปหกัจากรายไดใ้นแต่ละงวดบญัช ี

  ดวงมณี  โกมารทตั (2547, 24) ไดใ้ห้ความหมายวา่ ต้นทุน หมายถงึ มลูค่าที่วดัไดเ้ป็น
จ านวนเงนิของสินทรพัย์ หรอืความเสยีสละที่กจิการได้ลงทุนไปเพื่อให้ได้สนิค้า สนิทรพัยห์รือ
บรกิารต่างๆ ซึง่กจิการคาดวา่จะน าไปใชเ้พื่อใหเ้กดิประโยชน์ในภายหลงั 
           ไพบลูย ์ผจงวงศ ์(2549, 15) ไดใ้ห้ความหมายวา่ ตน้ทุน หมายถึง การใชท้รพัยากรของ
กจิการ เช่น การจ่ายเงนิ การสญัญาว่าจะจ่ายเงนิสด การหมดไปของมูลค่าสนิทรพัย ์หรอืการก่อ
หนี้ เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ประโยชน์ในรปูของสนิคา้หรอืบรกิาร 
  จากการทีบุ่คคลต่างๆ ไดใ้หค้วามหมายของตน้ทุน พอสรุปไดด้งันี้ 

 ต้นทุน (Cost) หมายถงึ มลูค่าของทรพัยากรทีส่ามารถก าหนดเป็นตวัเงนิ ทีก่จิการ 
ไดจ้่ายไปเพื่อแลกเปลีย่นกบัสนิค้าหรอืบรกิารใหไ้ดม้า เพื่อเป็นประโยชน์ต่อธุรกจิ โดยมูลค่าของ
ทรพัยากรนัน้จะตอ้งสามารถวดัเป็นหน่วยเงนิตราได ้
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วตัถปุระสงคข์องการบญัชีต้นทุน 

  ตน้ทุนมหีลายประเภทขึน้อยูก่บัวตัถุประสงคข์องการน าไปใชข้องผูบ้รหิาร ดงันัน้นกับญัชี
จะตอ้งท าการรวบรวมขอ้มลูและจดัท ารายงานขอ้มลูเกีย่วกบัตน้ทุนทัง้ทีเ่ป็นการบญัชกีารเงนิและ
การบญัชเีพื่อการจดัการ เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์4 ประการ ดงันี้ 
  1.  เพื่อใชใ้นการจ าแนกตน้ทุนส าหรบัการจดัท ารายงานทางการเงนิ 

  2. เพื่อใชใ้นการตรีาคาสนิคา้คงเหลอื 

  3.  เพื่อใชใ้นการจ าแนกตน้ทุนส าหรบัการวางแผนและควบคุม 

  4.  เพื่อใชใ้นการจ าแนกตน้ทุนส าหรบัการตดัสนิใจ 

ในส่วนของวตัถุประสงค์ ข้อ 1. และข้อ 2. จะใช้ส าหรบัในทางการบญัชีการเงิน ส่วนส าหรบั 
วตัถุประสงค ์ขอ้ 3. และ ขอ้ 4. จะใชส้ าหรบัในทางการบญัชเีพื่อการจดัการ 
 

การจ าแนกประเภทของต้นทุน 

 ในการด าเนินธุรกจิของกจิการทุกประเภทนัน้ จะต้องมตีน้ทุนเกดิขึน้เสมอ ไม่วา่จะเป็น
ลกัษณะใดก็ตาม โดยทัว่ไปแล้วจะขึ้นอยู่ก ับลกัษณะของกิจการ ต้นทุนที่เกิดขึ้นอาจมีความ
แตกต่างกนัตามวตัถุประสงค์ที่ต้องการใช้ต้นทุน การจ าแนกต้นทุน เราสามารถจ าแนกประเภท
ของตน้ทุนออกเป็น 4 ประเภทต่างๆ คอื 1) การจ าแนกตน้ทุนการผลติและตน้ทุนทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบั
การผลติ 2) การจ าแนกตน้ทุนในงบการเงนิ 3)การจ าแนกตน้ทุนเพื่อการวางแผนและควบคุม และ 
4) การจ าแนกตน้ทุนเพื่อการตดัสนิใจ 

 

การจ าแนกต้นทุนการผลิตและต้นทุนท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัการผลิต 

  1.  ต้นทุนการผลิต (Manufacturing costs) 

     ต้นทุนการผลติ หมายถึง ต้นทุนต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบักระบวนการผลติสินค้าหรือ
ผลติภณัฑ ์จะประกอบดว้ยวตัถุดบิทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใชจ้่ายการผลติ 

   1.1  วัตถุดิบทางตรง (Direct materials) หมายถึง วตัถุดิบที่ใช้โดยตรงถือเป็น
วตัถุดบิหลกัทีน่ ามาใชใ้นการแปลงสภาพเป็นสนิคา้ส าเรจ็รปู ที่สามารถระบุไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ใชใ้น
การผลติสนิค้าชนิดใดในปรมิาณและต้นทุนเท่าใด เช่น ไม้ที่ใช้ผลติเก้าอี้ หนังที่ใช้ผลติกระเป๋า 
เหลก็ที่ใช้ผลติรถยนต์ เป็นตน้ ส่วนวตัถุดบิที่ไม่ใช่เป็นวตัถุดบิโดยตรงหรอืวตัถุดบิหลกั แต่ใช้ใน
การผลติเป็นส่วนน้อย ซึ่งมรีาคาต ่าและใชใ้นปรมิาณน้อย จะถือว่าเป็นวตัถุดบิทางอ้อม (Indirect 

materials) จะรวมเป็นส่วนหนึ่งของค่าใชจ้่ายการผลติ 

  1.2  ค่าแรงงานทางตรง  (Direct labor) หมายถงึ ค่าแรงงานทีจ่่ายใหแ้ก่คนงานทีท่ า
หน้าทีผ่ลติสนิคา้โดยตรงในส่วนของการผลติ เช่น ค่าแรงพนกังานประกอบชิน้ส่วน ค่าแรงช่างปูน 
ค่าแรงช่างไม้ที่ผลติสนิค้า เป็นต้น ส่วนค่าแรงทางอ้อม เป็นค่าแรงที่ไม่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการ
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แปลงสภาพวตัถุดบิให้เป็นสนิค้า เช่น เงนิเดอืนของผู้ควบคุมโรงงานและเครื่องจกัร ในส่วนของ
ค่าแรงงานทางออ้มจะถอืเป็นส่วนหนึ่งของค่าใชจ้่ายการผลติ  

      1.3 ค่าใช้จ่ายการผลิต (Manufacturing overhead) หรือเรียกว่า ค่าโสหุ้ยการ
ผลิต หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบักระบวนการผลติสนิค้าทัง้หมดแต่ไม่สามารถระบุ
เข้าสู่หน่วยผลิตของสินค้าได้อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นส่วนที่นอกเหนือจากวตัถุดิบทางตรง และ
ค่าแรงงานทางตรง เช่น ค่าวตัถุดิบทางอ้อม ค่าแรงงานทางอ้อม ค่าซ่อมแซมโรงงานและ
เครื่องจกัร ค่าเสื่อมราคาโรงงานและเครื่องจกัร ค่าประกนัภยัโรงงาน ค่าวสัดุสิน้เปลอืงโรงงาน ค่า
สาธารณูปโภคโรงงาน เป็นตน้ 

  วตัถุดบิทางตรงเมื่อรวมกบัค่าแรงงานทางตรงแลว้ เรยีกวา่ ต้นทุนขัน้ต้น (Prime cost) 

ส่วนค่าแรงงานทางตรงเมื่อรวมกบัค่าใช้จ่ายการผลติ เรยีกว่า ต้นทุนแปรสภาพ (Conversion 

cost) เพราะเหตุว่าค่าแรงงานทางตรงและค่าใช้จ่ายการผลิตนัน้  เป็นต้นทุนที่เกิดขึน้เพื่อแปร
สภาพวตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติใหก้ลายเป็นสนิคา้ส าเรจ็รปู  

  โดยสรุปแล้วจากที่กล่าวมาขา้งตน้ ตน้ทุนการผลติ จะประกอบไปด้วย วตัถุดบิทางตรง  
ค่าแรงงานทางตรง และค่าใชจ้่ายการผลติ ตน้ทุนเหล่านี้เมื่อป้อนเขา้กระบวนการผลติกจ็ะโอนเขา้
บญัชงีานระหว่างท า หรอืสนิคา้ระหวา่งผลติ เมื่อมกีารผลติเสรจ็กจ็ะโอนเขา้บญัชสีนิค้าส าเรจ็รูป 
เมื่อมีการขายสินค้าออกไปก็จะโอนบัญชสีนิค้าส าเรจ็รูปเขา้บญัชตี้นทุนขาย และจะโอนต้นทุน
สนิคา้ทีข่ายเขา้บญัชกี าไรขาดทุนต่อไป 

 

                     ค่าใชจ้่ายการผลติ: ค่าไฟฟ้า ค่าเช่า ค่าเสื่อมราคาเครื่องจกัร ค่าภาษอีุปกรณ์เครื่องจกัร เป็นตน้ 

 

                                               ตน้ทุนวตัถุดบิ งานระหว่างท า ตน้ทุนวตัถุดบิ งานระหว่างท า ตน้ทุนวตัถุดบิ 

 

 

 

                                                   ค่าแรงงาน                      ค่าแรงงาน          ค่าแรงงาน 

 

 

                                                      เครื่องจกัรและอุปกรณ์ในการผลติ                                       
 

ภาพที ่ 2.1 การไหลของตน้ทุนในโรงงานผลติสนิคา้ 
ทีม่า : Atkinson, Kaplan, Matsumura, & Young (2007, p.86) 
 

 

ซือ้วตัถุดบิ
ทางตรง 

วตัถุดบิ
ทางตรงเขา้
การผลติ 

แผนก
ผลติที่ 1 

แผนก
ผลติที่ 2 

แผนก
ผลติที่ 3 

สนิคา้ส าเรจ็รูป 

 คลงัสนิคา้ 
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  2.  ต้นทุนท่ีไม่เก่ียวข้องกบัการผลิต (Nonmanufacturing costs) 

    ตน้ทุนทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัการผลติ หมายถงึ ตน้ทุนอื่นๆทีไ่ม่อยูใ่นกระบวนการของการ
ผลติสนิคา้ เราสามารถแบ่งออกได ้2 ประเภท คอื ตน้ทุนในการขาย และตน้ทุนในการบรหิาร  
   2.1 ต้นทุนในการขายหรือต้นทุนทางการตลาด (Selling costs or Marketing 

costs) เป็นตน้ทุนทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบัการจ าหน่ายสนิคา้ หรอืกจิกรรมทางการตลาด เพื่อใหไ้ดม้าซึง่
รบัค าส ัง่ซื้อสนิคา้จากลูกคา้ หรอืเป็นตน้ทุนทีเ่กดิขึน้มาเพื่อใหม้กีารน าสนิคา้และบรกิารต่างๆ ไป
ถึงมอืลูกค้า เช่น ค่าใช้จ่ายในการส่งเสรมิการขาย ค่าโฆษณา ค่านายหน้าพนักงานขาย ค่าขน
ส่งออก และเงนิเดอืนพนกังานขาย เป็นตน้ 

   2.2  ต้นทุนในการบริหาร  (Administrative costs) เป็นต้นทุนที่เกี่ยวกับการ
บรหิารงานหรอืการด าเนินงานของกจิการทัง้หมด ทีน่อกเหนือจากตน้ทุนการผลติ ต้นทุนการขาย 

หรือต้นทุนทางการตลาด เช่น เงนิเดือนฝ่ายบรหิารและฝ่ายบญัชี ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย เป็นต้น นอกจากนี้อาจรวมถึงต้นทุนทางการเงนิที่น ามาใช้ในการ
ด าเนินธุรกจิของกจิการ เช่น ดอกเบี้ยจ่าย รวมถึงต้นทุนในการวจิยัและพฒันา ต้นทุนส่วนนี้จะ
เกดิขึน้เนื่องจากธุรกจิมกีารแขง่ขนักนัมากขึน้ กจิการต้องมกีารพฒันาผลติภณัฑ์ใหม้คีุณภาพ มี
ผลิตภณัฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดเพื่อรกัษาส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกจิไวน้ัน่เอง สามารถแสดง
แผนภาพตน้ทุนการผลติและตน้ทุนทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัการผลติ ไดด้งันี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 2.2 แสดงการจ าแนกตน้ทุนการผลติและตน้ทุนทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัการผลติ 

 

 

 

   ตน้ทุนการผลติ    ตน้ทุนทีไ่มเ่กีย่วขอ้ง     
   กบัการผลติ 

วตัถุดบิทางตรง 

คา่แรงงานทางตรง
ทางตรง 

คา่ใชจ้่ายการผลติ 

ตน้ทุนในการขาย 

ตน้ทุนในการบรหิาร 

  ตน้ทุนรวม 
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การจ าแนกต้นทุนในงบการเงิน 

  การจ าแนกตน้ทุนในงบการเงนิ เป็นการจ าแนกเพื่อน าเสนอผลการด าเนินงานและฐานะ
ทางการเงนิของธุรกจิในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง สามารถจ าแนกออกเป็น 2 ประเภท คอื 

  1.  ต้นทุนผลิตภณัฑ์ (Product cost) หมายถงึ ตน้ทุนทีเ่กดิขึน้ทัง้หมดทีใ่ชใ้นการผลติ
สนิคา้ ประกอบดว้ย 3 ส่วนคอื วตัถุดบิทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลติ ซึง่เป็น
ต้นทุนที่สะสมในตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ต้นทุนสินค้าคงเหลือ 

(Inventory cost) โดยปกตแิล้วต้นทุนผลติภณัฑ์จะถูกบนัทกึไวใ้นบญัชงีานระหว่างท า (Work in 

process) เมื่อผลติเสรจ็แลว้กจ็ะโอนไปยงับญัชสีนิคา้ส าเรจ็รปู(Finished goods) แต่ถ้าผลติยงัไม่
เสรจ็ ก็จะถือว่าเป็นงานระหว่างท าคงเหลอื ซึ่งถือว่าเป็นสนิค้าคงเหลอืเพื่อน าไปผลติต่อในงวด
ถดัไป ตน้ทุนทีส่ะสมอยูใ่นสนิคา้คงเหลอืจะไม่ถอืเป็นค่าใชจ้่ายในงวด จนกวา่จะจ าหน่ายสนิคา้นัน้
ออกไปในงวดใดก็จะกลายเป็นต้นทุนของสินค้า ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดนัน้ เรยีกว่า ต้นทุน
สนิคา้ทีข่าย หรอืตน้ทุนขาย (Cost of goods sold) ซึง่จะปรากฎในงบก าไรขาดทุนในงวดบญัชนีัน้ 

 

 การค านวณต้นทุนขาย ของกิจการผลิตสินค้า  เป็นดงันี้ 
 

     ตน้ทุนการผลติ      = วตัถุดบิทางตรงใชไ้ป + ค่าแรงงานทางตรง + ค่าใชจ้่ายการผลติ 

ตน้ทุนการผลติเสรจ็ = งานระหวา่งท าตน้งวด + ตน้ทุนการผลติ – งานระหวา่งท าปลายงวด 

  

  

 การค านวณต้นทุนขาย ของกิจการซ้ือมาขายไป เป็นดงันี้ 
      ตน้ทนุขาย   =   สนิคา้คงเหลอืตน้งวด + ซือ้สุทธ ิ- สนิคา้คงเหลอืปลายงวด 

 

  2.  ต้นทุนงวดเวลา หรือค่าใช้จ่ายประจ างวด (Period  cost) หมายถึง ต้นทุนที่
เกดิขึน้ทัง้หมดที่ไม่ใช่ตน้ทุนผลติภณัฑ์ เป็นต้นทุนหรอืค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวขอ้งกบัการผลติ  เป็น
ค่าใชจ้่ายทีจ่่ายไปและก่อใหเ้กดิรายไดร้ะหวา่งงวดปจัจุบนั ซึง่ได้ใหป้ระโยชน์แก่กจิการและสิน้สุด
ลงในงวดเวลานัน้ๆ ตน้ทุนประจ างวด แบ่งเป็น 2 ประเภท คอื    
  1. ค่าใชจ้่ายในการขาย เช่น ค่านายหน้าหรอืค่าตอบแทนพนกังานขาย ค่าโฆษณา 
  2. ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร เช่น เงินเดือนพนักงานฝ่ายบญัชี ค่าเสื่อมราคา ค่าเช่า
ส านกังาน ค่าวสัดุส านกังานใชไ้ป เป็นตน้   

  ต้นทุนตามงวดเวลา จะน าไปบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย โดยหกัออกจากรายได้ในรอบ
ระยะเวลาทีเ่กดิขึน้ สามารถแสดงแผนภาพตน้ทุนในงบการเงนิ ไดด้งันี้ 
 

 

ตน้ทุนขาย = สนิคา้ส าเรจ็รปูตน้งวด + ตน้ทนุการผลติเสรจ็ – สนิคา้ส าเรจ็รปูปลายงวด 
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ภาพที ่ 2.3 แสดงการจ าแนกตน้ทุนในงบการเงนิ 

 

การจ าแนกต้นทุนส าหรบัการวางแผนและควบคมุ 

  การจ าแนกต้นทุนตามพฤติกรรมของต้นทุน (Cost behavior) เป็นการจ าแนกต้นทุน
ส าหรบัการวางแผนและควบคุม กล่าวคอืเมื่อปรมิาณกจิกรรมเปลี่ยนแปลงไป ตน้ทุนบางชนิดไม่มี
การเปลีย่นแปลงตามปรมิาณ ไม่วา่ระดบักจิกรรมจะเพิม่ขึน้หรอืลดลง ในขณะทีต่น้ทุนบางชนิดได้
มกีารเปลีย่นแปลงไปตามระดบักจิกรรม จงึกล่าวไดว้า่ต้นทุนมพีฤตกิรรมการเกดิขึน้ทีแ่ตกต่างกนั 
การศกึษาพฤตกิรรมของต้นทุนจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บรหิารในการตดัสนิใจวา่จะเพิม่ปรมิาณการ
ผลติหรอืไม่ ถ้ามกีารเพิม่การผลติ ตอ้งใช้วตัถุดบิทางตรง  ค่าแรงงานทางตรง ค่าใชจ้่ายการผลติ
บางรายการจะเพิม่ขึน้เท่าใด แต่อาจจะมคี่าใช้จ่ายการผลติบางรายการทีไ่ม่มกีารเปลี่ยนแปลงเมื่อ
มกีารเพิ่มปรมิาณการผลิต เช่น ค่าเสื่อมราคา-โรงงานและเครื่องจกัร เป็นต้น ดงันัน้จึงจ าเป็น
จะตอ้งมกีารวเิคราะห์จ านวนของตน้ทุนที่จะมกีารเปลี่ยนแปลงไปตามปรมิาณการผลติหรอืระดบั
กจิกรรมทีเ่ป็นตวัผลกัดนัใหเ้กดิตน้ทุน (Cost driver)   
 ศศวิมิล  มอี าพล (2550, 2-18) ได้กล่าวถึง การจ าแนกต้นทุนส าหรบัการวางแผนและ
ควบคุมไว ้4 ลกัษณะ คอื 1) ตน้ทุนผนัแปร 2) ตน้ทุนคงที ่3) ตน้ทุนกึง่คงทีห่รอืตน้ทุนข ัน้ และ  
4) ตน้ทุนกึง่ผนัแปรหรอืตน้ทุนผสม 

  

  1. ต้นทุนผนัแปร (Variable cost) หมายถึง ต้นทุนรวมที่เปลีย่นแปลงไปตามทศิทาง
เดยีวกบัระดบัการเปลี่ยนแปลงของกจิกรรมหรอืปรมิาณการผลติ เช่น เมื่อระดบักจิกรรมเพิม่ขึน้ 
5% ตน้ทุนผนัแปรจะเพิม่ขึน้ 5% ในขณะทีต่้นทุนต่อหน่วยจะคงทีเ่ท่าๆกนัทุกหน่วย ตวัอย่างเช่น
วตัถุดบิทางตรง ค่าแรงงานทางตรง ค่านายหน้าพนักงานขาย เป็นต้น ตวัอย่างเช่น ในการผลติ
เกา้อีไ้ม ้1 ตวั จะต้องใช้ตน้ทุนวตัถุดบิทางตรงในการผลติเท่ากบั 300 บาท ถ้าผลติเก้าอี้ 2 ตวั ก็

   ตน้ทุนผลติภณัฑ ์    ตน้ทุนตามงวดเวลา 

วตัถุดบิทางตรง 

คา่แรงงาน
ทางตรงทางตรง 

คา่ใชจ้่ายการผลติ 

คา่ใชจ้่ายในการขาย 

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 

  ตน้ทุนรวม 
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จะใช้ต้นทุนวตัถุดิบทางตรงทัง้สิ้น 600 บาท หรือถ้าผลิต 5 ตัว ก็จะมีต้นทุนรวมของวตัถุดิบ
ทางตรงทัง้สิน้ 1,500 บาท กล่าวคอื จ านวนต้นทุนผนัแปรรวมของวตัถุดบิทางตรงจะเปลีย่นแปลง
ไปตามปรมิาณการผลติ ส่วนตน้ทุนต่อหน่วยของวตัถุดบิทางตรงในการผลติจะคงที่ คอื 300 บาท/
ตวั ปรมิาณกจิกรรมจะขึน้อยูก่บัตน้ทุนแต่ละรายการว่าสิง่ใดเป็นตวัขบัเคลื่อนตน้ทุน เช่น จ านวน
ชัว่โมงแรงงาน จ านวนชัว่โมงเครื่องจกัร จ านวนหน่วยผลติ เป็นตน้ 

   
ตารางที ่ 2.1  แสดงตน้ทุนผนัแปร ณ ระดบักจิกรรมต่างๆ 

ระดบักจิกรรม 
(หน่วย) 

ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย 

(บาท) 
ตน้ทุนผนัแปรรวม  

(บาท) 
1 300 300  

2 300 600  

3 300 900  

5 300        1,500  

 จากตารางที ่2.1 สามารถน ามาเขยีนเป็นกราฟแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างต้นทุนผนัแปร
รวมกบัปรมิาณกจิกรรมระดบัต่างๆ  ดงันี้  
      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.4 แสดงความสมัพนัธข์องตน้ทุนผนัแปรรวมกบัปรมิาณกจิกรรม 

 

 

 

 

จ านวนเงนิ (บาท) 

ปรมิาณ (หน่วย) 

ตน้ทุนผนัแปรรวม (บาท) 

300 

600 

   900 

1,500 

1,800 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1,200 
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 ภาพที ่2.5 แสดงความสมัพนัธข์องตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย 

 

  2.  ต้นทุนคงท่ี (Fixed cost) หมายถึง ต้นทุนรวมที่เท่ากนัตลอดช่วงของกจิกรรมไม่
เปลี่ยนแปลงไปตามสดัส่วนของการเปลีย่นแปลงในระดบักจิกรรมหรอืปรมิาณการผลติในช่วงที่มี
ความหมาย (Relevant range) ในขณะที่ต้นทุนคงที่ต่อหน่วยจะลดลง เมื่อระดบักิจกรรมหรือ
ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น ตวัอย่างเช่น ค่าเสื่อมราคาเครื่องจกัร ค่าเสื่อมราคาโรงงาน ค่าเบี้ย
ประกนัภยัโรงงาน เงนิเดอืนพนักงาน เงนิเดอืนฝ่ายบรหิาร เป็นต้น ถ้าสมมตกิจิการผลติเก้าอี้มี
ปรมิาณการผลติเพิม่ขึน้ 5% ค่าเสื่อมราคาของเครื่องจกัรในการตดัไม ้มคี่าเสื่อมราคาปีละ 50,000 

บาท ดังนัน้ไม่ว่าใน 1 ปี กิจการจะผลิตเก้าอี้ได้กี่ตวัก็ตาม จะมีต้นทุนคงที่คือค่าเสื่อมราคา
เครื่องจกัร ยงัเท่าเดิม คือปีละ 50,000 บาท ส่วนต้นทุนต่อหน่วยของต้นทุนคงที่จะลดลงตาม
ปรมิาณการผลติที่เพิ่มขึน้ กล่าวคอืถ้าผลติเก้าอี้ได้ 1 ตวั ต้นทุนคงที่ต่อหน่วยจะเท่ากบั 50,000 

บาท แต่ถ้าผลติเกา้อีไ้ด ้5 ตวั ตน้ทุนคงทีต่่อหน่วยจะเท่ากบั 10,000 บาท 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.6 แสดงความสมัพนัธต์น้ทุนคงทีก่บัปรมิาณกจิกรรม 

1 2 3 4 5 

50,000 

จ านวนเงนิ (บาท) 

ปรมิาณ (หน่วย) 

ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย 300 

600 

900 

1,500 

1,800 

0 1 2 3 4 5 6 7 

10,000 

20,000 

30,000 

40,000 

0 

จ านวนเงนิ (บาท) 

ตน้ทุนคงที ่(บาท) 

 ปรมิาณ (หน่วย) 
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ภาพที ่2.7 แสดงพฤตกิรรมของตน้ทุนคงที่ต่อหน่วย 

 

  3. ต้นทุนก่ึงคงท่ี หรือต้นทุนขัน้ (Step cost) หมายถึง ต้นทุนที่จะมจี านวนคงที่ ณ 

ระดับกิจกรรมหนึ่ ง และจะเปลี่ยนแปลงไปคงที่ในอีกระดับกิจกรรมหนึ่ง  ในแต่ละช่วงที่มี
ความหมาย โดยจะเพิ่มขึน้เป็นขัน้ๆ เมื่อปริมาณการผลิตเพิ่มขึน้ หรอืเรยีกว่า ต้นทุนข ัน้ เช่น 

ค่าตอบแทนผูค้วบคุมงาน สมมตใินการผลติสนิคา้  มคีนงาน10 คน จะต้องจ้างหวัหน้าผูค้วบคุม
คนงาน 1 คน เพื่อควบคุมคนงาน มอีตัราเงนิเดอืนๆละ 5,000 บาท หรอืปีละ 60,000 บาท แต่ถ้า
กจิการมคีนงานมากกวา่ 10 คน แต่ไม่เกนิ 20 คน จะต้องจ้างหวัหน้าผู้ควบคุมคนงานเพิม่อกี 1 

คน รวมเป็น 2 คน ในท านองเดียวกนั ถ้าคนงานมากขึน้เรื่อยๆ กิจการก็จะต้องจ้างหวัหน้าผู้
ควบคุมคนงานตามสดัส่วนของคนงานทีเ่พิม่ขึน้นัน่เอง  สามารถแสดงกราฟไดด้งัภาพที ่2.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.8 แสดงพฤตกิรรมของตน้ทุนข ัน้ 
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  4. ต้นทุนก่ึงผนัแปรหรือต้นทุนผสม (Mixed cost) หมายถึง ต้นทุนที่มลีกัษณะของ
ต้นทุนคงที่และต้นทุนผนัแปรรวมอยู่ด้วยกนัในช่วงที่มคีวามหมาย  เช่น ค่าโทรศพัท์ ค่าน ้า ค่า
ไฟฟ้า เป็นต้น สมมตกิจิการแห่งหนึ่งใช้ไฟฟ้าโดยเสยีค่ามเิตอร์ไฟคงที่ เดอืนละ 100 บาท และ
เมื่อมกีารใช้ไฟฟ้า ต้องเสียค่าบรกิารอกีหน่วยละ 5 บาท ดงันัน้ ถ้ากิจการใช้ไฟฟ้า จ านวน 50 
หน่วย ใน 1 เดอืน กจิการจะเสยีค่าใชจ้่ายไฟฟ้าทัง้สิ้น 350 บาท ซึ่งประกอบดว้ยตน้ทุนคงที่ 100 
บาท และตน้ทุนผนัแปร จ านวน 250 บาท แสดงไดด้งัภาพที ่2.9 ดงันี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.9  แสดงพฤตกิรรมของตน้ทุนผสม 

   

   การวิเคราะหต้์นทุนผสม 

  กจิการจะตอ้งน าขอ้มลูตน้ทุนมาเพื่อใช้ในการวางแผน ควบคุม และการตดัสนิใจ ดงันัน้
กจิการจะตอ้งมกีารจ าแนกตน้ทุนผสมออกเป็นส่วนของตน้ทุนคงทีแ่ละตน้ทุนผนัแปร โดยน าขอ้มูล
ของตน้ทุนทีเ่กดิขึน้ ณ ระดบักจิกรรมต่างๆ ทีม่อียู ่สามารถจ าแนกตน้ทุนผสมได ้ 
3 วธิ ีดงันี้ 
 

1. วิธีสงูสดุ – ต า่สดุ  (High – low  method)  
 เป็นวธิกีารที่จ าแนกต้นทุนผสม ออกเป็นต้นทุนผนัแปรและต้นทุนคงที่ ท าได้ง่ายและ
รวดเรว็ โดยจะน าต้นทุนรวม ณ ระดบัปรมิาณกจิกรรมสูงสุดและระดบัปรมิาณกจิกรรมต ่าสุดมา
พิจารณา การจ าแนกต้นทุนผสม เป็นต้นทุนคงที่และต้นทุนผนัแปร โดยค านวณเป็นขัน้ตอน 
สามารถระบุพฤตกิรรมของตน้ทุนแต่ละประเภทจากงบการเงนิ ไดด้งันี้ 
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41 

1.1 เลือกระดบักิจกรรมสงูสดุและต า่สดุ   

ใหเ้ลอืกจุดทีม่ปีรมิาณกจิกรรมต ่าสุดและจุดทีม่ปีรมิาณกจิกรรมสงูสุด 

 

             1.2  ค านวณหาต้นทุนผนัแปรต่อหน่วย 

ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย = 
ตน้ทุนรวม ณ จุดสงูสดุ – ตน้ทุนรวม ณ จดุต ่าสุด ระดบัปรมิาณกจิกรรมสงูสุด – ระดบัปรมิาณกจิกรรมต ่าสุด

 

 

1.3 ค านวณหาต้นทุนผนัแปรรวม 

 ตน้ทุนผนัแปรรวม      =  ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย x ระดบัปรมิาณกจิกรรมสงูสุดหรอืต ่าสุด   
 

1.4 ค านวณหาต้นทุนคงท่ีคอื น าตน้ทนุรวมทัง้หมด หกั ดว้ยตน้ทุนผนัแปรรวม  
ณ ระดบักจิกรรม นัน้ 

          ตน้ทุนคงที ่     =    ตน้ทุนรวม  -  ตน้ทุนผนัแปรรวม 

 

ตวัอย่างท่ี 2.1 บรษิทั ไนล่อน จ ากดัเป็นกจิการผลติ สนิคา้ประเภทเชอืกมขีอ้มลูตน้ทุนของ 
ค่าโฆษณา    
ซึง่เกดิขึน้ในปี 25x1 ประจ าเดอืนต่าง ๆ ดงันี้ 

  เดอืน จ านวนหน่วยผลติ ตน้ทุน 

มกราคม 2,200  300,000  

กุมภาพนัธ ์ 5,500  600,000  

มนีาคม 4,500  500,000  

เมษายน 3,000  420,000  

พฤษภาคม 5,000  550,000  

มถุินายน 2,000  250,000  

 

 จากขอ้มลูดงักล่าวสามารถค านวณแยกค่าโฆษณาซึง่เป็นตน้ทุนผสมออกเป็น 

ตน้ทุนคงทีแ่ละตน้ทุนผนัแปรไดต้ามขัน้ตอนดงันี้ 

ขัน้ท่ี 1 เลือกระดบักิจกรรม ณ จดุสงูสดุและต า่สดุ 

 เดอืน ปรมิาณ(มว้น) ตน้ทุนรวม 

กจิกรรม ณ จุดต ่าสุด    มถุินายน        2,000    250,000  

กจิกรรม ณ จุดสงูสุด     กุมภาพนัธ ์        5,500    600,000  
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ขัน้ท่ี 2 ค านวณหาต้นทุนผนัแปรต่อหน่วย 

  ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย =  ตน้ทุนรวม ณ จุดสงูสดุ – ตน้ทุนรวม ณ จุดต ่าสุด
ระดบัปรมิาณกจิกรรมสงูสดุ – ระดบัปรมิาณกจิกรรมต ่าสุด

 

 

= 
  600,000 - 250,000  5,500 - 2,000

 

 

=  350,000
3,500

 

 =  100               บาท/หน่วย 

 

ขัน้ท่ี 3  ค านวณหาต้นทุนผนัแปรรวม 

ตน้ทุนผนัแปรรวม = ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย x ระดบัปรมิาณกจิกรรมสงูสุด  
 = 100  x  5,500    

 =  550,000           บาท 

 

ขัน้ท่ี 4  ค านวณหาต้นทุนคงท่ี 
ตน้ทุนรวม ณ ระดบัปรมิาณกจิกรรมสงูสุด เป็นจ านวน 600,000 บาท 

         ตน้ทุนคงที ่ = ตน้ทุนรวม - ตน้ทุนผนัแปรรวม 

 = 600,000 - 550,000   
 = 50,000               บาท 

จากการค านวณต้นทุนค่าโฆษณา ซึง่เป็นต้นทุนผสม สามารถแยกออกมาเป็นต้นทุนผนัแปรและ
ตน้ทุนคงทีไ่ด ้โดยใชว้ธิจีุดสงูสุด - ต ่าสุด จะสามารถเขยีนเป็นสมการตน้ทุน ได้ดงันี้ 

               Y = a   +  bX  

จะไดส้มการ      Y  = 50,000 + 100X  

            a       คอื   ตน้ทุนคงทีร่วม 

            b       คอื   ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย 

จากการค านวณ สมมตกิจิการตอ้งการผลติสนิคา้ ณ ระดบัปรมิาณกจิกรรม 3,500 หน่วย สามารถ
ค านวณตน้ทุนรวม โดยแทนค่าลงในสมการ ไดด้งันี้ 

                Y = 50,000  + 100 X  

 = 50,000  + (100 x 3,500) 
 = 50,000  + 350,000 
 = 400,000               บาท 
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  ดงันัน้ ณ ระดบัปรมิาณกจิกรรม 3,500 หน่วย จะเกดิต้นทุนรวม ทัง้สิ้น 400,000 บาท 
ประกอบด้วยต้นทุนคงที่ จ านวน 50,000 บาท และต้นทุนผนัแปร จ านวน 350,000 บาท ซึ่ง
สามารถน าไปจดัท างบก าไรขาดทุน ณ ระดบัปรมิาณกจิกรรม ดงักล่าวไดต่้อไป 

  การค านวณต้นทุนตามวธิีนี้  เป็นการค านวณโดยประมาณการเท่านัน้ เนื่ องจากว่า
ค านวณจากระดบัปรมิาณการผลติแค่เพยีงสองจุด คอืจุดสงูสุดและจุดต ่าสุด อาจจะท าใหค้่าทีไ่ดไ้ม่
สอดคลอ้งกบัตน้ทุนของจุดอื่นๆได ้

 

       2. วิธีแผนภมิูกระจายหรือโดยใช้กราฟ (Scatter graph method) 

   วธินีี้เป็นการแจกแจงต้นทุนที่ง่ายและรวดเรว็ การใช้วธิีแผนภูมกิระจายหรอืโดยใช้
กราฟ เป็นการใช้ขอ้มูลการผลติและต้นทุนรวมที่เกดิขึน้ โดยการ plot จุดของระดบักจิกรรมการ
ผลติกบัตน้ทุนรวมที่เกดิขึน้ลงบนแผนภมูิ โดยใหแ้กน X แทนระดบักจิกรรมการผลติ และแกน Y 

แทนต้นทุนรวมที่เกิดขึ้น จากนัน้ลากเส้นตรงผ่านจุดของข้อมูลทัง้หมด โดยลากเส้นตรงให้
ใกลเ้คยีงกบัจุดต่าง ๆ ใหม้ากทีสุ่ด จุดทีเ่สน้สมการถดถอย ตดักบัแกน Y คอืตน้ทุนคงที ่และเสน้ที่
ลากขึน้ไปความชนัของเสน้ คอื ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย นัน่เอง   
 จากตวัอย่างที่ 2.1 ขอ้มูลของบรษิัท ไนล่อน จ ากดั ดงักล่าวสามารถน าค่าโฆษณามา 
plot จุดบนเสน้กราฟ ซึง่เป็นตน้ทุนผสมแยกออกเป็นตน้ทุนคงทีแ่ละตน้ทุนผนัแปร ตามภาพที ่
2.10 ไดด้งันี้ 
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        3. วิธีก าลงัสองน้อยท่ีสดุ (Least squares method)   

   วธินีี้เป็นการแจกแจงต้นทุนผสม โดยใช้วธิกีารทางสถิต ิโดยใช้เส้นสมการถดถอย 
(Regression line) ลากเป็นเส้นตรงให้ใกล้เคยีงกบัจุดต่างๆที่น ามาใช้ในการค านวณ สามารถ
เขยีนเป็นสมการถดถอย ไดด้งันี้ 
                  ∑ y           = na  +  b ∑ x                     สมการที ่1    

                  ∑ xy = a ∑ x + b ∑ x2                สมการที ่2 

           โดยให ้   y          = ตน้ทุนรวม  

                              x = ปรมิาณกจิกรรม  

                       n = จ านวนระดบัปรมิาณกจิกรรม  

                       a = ตน้ทุนคงที ่  

                       b = ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย  

จากขอ้มูลตวัอย่างที่ 2.1 ของบรษิัท ไนล่อน จ ากดั  สามารถน ามาแจกแจงต้นทุนผนัแปรและ
ตน้ทุนคงทีข่องค่าโฆษณา ไดด้งันี้  

  n       x      y       xy      x2 

1 2,200 300,000 660,000,000 4,840,000 

2 5,500 600,000 3,300,000,000 30,250,000 

3 4,500 500,000 2,250,000,000 20,250,000 

4 3,000 420,000 1,260,000,000 9,000,000 

5 5,000 550,000 2,750,000,000 25,000,000 

6        2,000       250,000         500,000,000      4,000,000 

รวม ( ∑  ) 22,200 2,620,000 10,720,000,000 93,340,000 

   
แทนค่าลงในสมการ 1 และ 2 

 2,620,000 =  6 a + 22,200 b                      สมการที ่1 

    10,720,000,000 =  22,200a  +  93,340,000 b         สมการที ่2 

     

สมการที ่1 x  22,200 58,164,000,000 = 133,200a + 492,840,000 b สมการที ่3 

สมการที ่2 x  6 64,320,000,000 = 133,200a + 560,040,000 b สมการที ่4 

น าสมการที ่4 – สมการที ่3  จะไดเ้ท่ากบั    

6,156,000,000 = 67,200,000 b  

b = 91.61  

แทนค่า b  ในสมการที ่ 1     
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                 2,620,000 = 6 a  +  (22,200 x 91.61) 
                          6a = 2,620,000 – 2,033,742 
                          a = 97,709.67 

 

 จะได้ต้นทุนคงที่ (a) เท่ากบั 97,709.67 บาท ส่วนต้นทุนผนัแปรต่อหน่วย ได้เท่ากบั 
91.61 บาท ซึง่สามารถแสดงสมการตน้ทุนได ้โดย 

                                y           = a  +  bx  
จะไดส้มการ          y           = 97,709.67 + 91.61x  

 

การจ าแนกต้นทุนเพื่อการตดัสินใจ 

 ในการตดัสินใจนัน้ผู้บริหารจะต้องเลือกทางเลอืกที่ดีที่สุดในหลายๆทางเลอืก เพื่อให้
กจิการไดร้บัประโยชน์สูงสุดจากทางเลอืกนัน้ ดงันัน้ผู้บรหิารจะต้องค านึงถึงปจัจยัตน้ทุนหลายๆ
อยา่งประกอบการพจิารณา สามารถแบ่งตน้ทุนเพื่อการตดัสนิใจออกไดเ้ป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ คอื 

  1. ต้นทุนจม (Sunk cost) หมายถงึ ตน้ทุนทีเ่กดิขึน้แลว้จากการตดัสนิใจในอดตี 

ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในขณะปจัจุบนัและไม่มีความแตกต่างในระหว่างทางเลอืกต่างๆที่
เกดิขึน้ ดงันัน้เราจงึสามารถสรุปไดว้า่ ตน้ทุนจมเป็นตน้ทุนทีไ่ม่มผีลต่อการตดัสนิใจในปจัจุบนัหรอื
ในอนาคต เช่น กจิการซื้อเครื่องมอืการผลติ ราคา 300,000 บาท คดิค่าเสื่อมราคาสะสมไปแลว้ 4 
ปี คงเหลอืมลูค่าตามบญัช ีในปจัจุบนั 60,000 บาท ดงันัน้ราคาตามบญัชทีีเ่หลอืจงึเป็นตน้ทุนจม 

 

  2. ต้นทุนเสียโอกาส(Opportunity cost) หมายถึง ผลประโยชน์หรือผลตอบแทนที่
กจิการจะได้รบัจากการตดัสนิใจเลอืกทางเลอืกหนึ่งแต่จะสูญเสยีผลประโยชน์จากรายได้จากอกี
ทางเลือกหนึ่งที่ไม่ได้เลอืก เช่น กิจการมเีครื่องจกัร โดยมีก าลงัการผลิตเหลอือยู่ ถ้าน าไปผลิต
สนิค้า จะท าให้มรีายไดเ้พิม่ขึน้ แต่ถ้ากจิการให้เช่าเครื่องจกัร จะได้ค่าเช่าเดอืนละ 10,000 บาท 
ดงันัน้ถ้ากิจการเลอืกน าเครื่องจกัรมาผลติสนิค้า จะท าให้เกดิต้นทุนเสียโอกาสจากทางเลือกที่
กจิการไม่ได้รบัเงนิจากค่าเช่าจ านวน 10,000 บาท โดยปกตแิล้วต้นทุนเสยีโอกาส เป็นต้นทุนที่
มไิดเ้กดิขึน้จรงิ เป็นเพยีงการเกดิขึน้จากการถูกสมมตขิึน้ เพื่อให้มกีารตดัสนิใจ ดงันัน้ ต้นทุนเสยี
โอกาสจงึไม่มกีารบนัทกึบญัชแีต่อย่างใด 

 

  3. ต้นทุนส่วนแตกต่าง (Differential cost) หมายถงึ ส่วนแตกต่างระหวา่งรายได้และ
ต้นทุนของแต่ละทางเลือกที่กิจการน ามาพิจารณา กิจการจะเลือกทางเลือกที่เกิดประโยชน์แก่
กจิการมากกวา่ 
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ตวัอย่างท่ี 2.2 กิจการมีเครื่องจกัร ถ้ามีการผลิตสินค้า จะท าให้มีรายได้ 100,000 บาทต่อปี 
ตน้ทุนการผลติเกดิขึน้ 20,000 บาทต่อปี ตน้ทุนที่ไม่ใช่ตน้ทุนการผลติเกดิขึน้ 10,000 บาทต่อปี 
แต่ถ้าน าเครื่องจกัรนี้ไปให้เช่าจะได้รบัค่าเช่าปีละ 50,000 บาท โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด 
ดงันัน้ กิจการสามารถวเิคราะห์หาต้นทุนส่วนแตกต่างสุทธิ(Net total differential cost) เพื่อการ
ตดัสนิใจ ไดด้งันี้ 

รายการ ทางเลอืกที ่ 1 
ผลติ 

ทางเลอืกที ่2 
ใหเ้ช่า 

  ส่วนต่างรายได ้ 
  และตน้ทุน 

รายได ้ 100,000  50,000        50,000  

หกั ตน้ทุนผลติ 20,000     (20,000)  

     ตน้ทุนทีไ่ม่ใชผ่ลติ 10,000    (10,000)  

ก าไรสุทธ ิ 70,000  50,000        20,000  

 จากการวเิคราะหต์น้ทุนส่วนแตกต่าง กจิการสามารถเลอืกทางเลอืกที ่1 เนื่องจากท าให้
กจิการมปีระโยชน์เพิม่ขึน้ คอื มกี าไรเพิม่ขึน้มากกวา่ทางเลอืกที ่2  จ านวน 20,000  บาท  
 

   4. ต้นทุนท่ีหลีกเล่ียงได้ (Avoidable cost) หมายถึง ต้นทุนที่สามารถตดัออกได้ ถ้า
กจิการไม่เลอืกทางเลอืกนัน้ ตวัอย่างเช่น ถ้ากจิการมกีารยกเลกิแผนก หรอืหยุดการผลติสนิค้า
ชนิดใดชนิดหนึ่ง กจิการกไ็ม่ต้องจ่ายเงนิเดอืนและค่าจา้งพนกังาน ไม่ตอ้งจดัหาวตัถุดบิทางตรง 
และค่าใช้จ่ายในแผนกบางรายการ ดงันัน้  ต้นทุนที่หลกีเลี่ยงได้ส่วนใหญ่มกัเป็นต้นทุนผนัแปร 
เพราะตน้ทุนผนัแปรเป็นตน้ทุนทีเ่ปลีย่นแปลงตามสดัส่วนของการเปลีย่นแปลงปรมิาณกจิกรรมถ้า
กจิการไม่มกีารผลติตน้ทุนผนัแปรกจ็ะไม่เกดิขึน้ 

 

ระบบบญัชีต้นทุนเพื่อการจดัการ 

  ระบบการบญัชีต้นทุนเพ่ือการจดัการ (Managerial cost accounting system) เป็น
ระบบที่ใช้จดัหาขอ้มูลต้นทุนให้ฝ่ายบรหิารใช้ในการวางแผน การสัง่การ การควบคุมและการ
ตดัสินใจ เกี่ยวกับจ านวนหน่วยผลิต หน่วยขาย และการตัง้ราคาขาย มีการน าเสนอรายงาน
ทางการบรหิารใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้รหิารเพื่อน าไปตดัสนิใจใหเ้กดิประโยชน์ต่อองคก์ร 
  ระบบการบัญชีต้นทุน  (Cost accounting system) เป็นระบบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการวดั การจดบนัทกึ การจ าแนก การสรุปผลและรายงานขอ้มลูเกีย่วกบัตน้ทุนผลติภณัฑ์
หรอืบรกิาร มกีารสะสมต้นทุนในแต่ละแผนกหรอืในแต่ละขัน้ตอนการผลติ ระบบบญัชตี้นทุนที่ด ี
จะต้องมขีอ้มูลที่ถูกต้อง แม่นย า และทนัเวลาต่อการตดัสนิใจของผู้บรหิาร ไม่ว่าจะเป็นผู้บรหิาร
ระดบักลางที่ตอ้งตดัสนิใจและรวบรวมผลการด าเนินงานเพื่อส่งรายงานขอ้มลูใหผู้้บรหิารระดบัสูง 
เพื่อใชใ้นการวางแผนใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของบรษิทั 
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  ระบบการบญัชตีน้ทนุ ม ี 2 ระบบ คอื  
  1. ระบบตน้ทุนงานสัง่ท า (Job order costing  system) 

  2. ระบบตน้ทุนช่วง (Process order costing system) 

 

  ระบบต้นทุนงานสัง่ท า เป็นระบบบญัชทีี่ใชส้ะสมขอ้มลูเกีย่วกบัต้นทุนการผลติของงาน
เฉพาะอย่างหรอืเฉพาะงานที่ส ัง่ท า เมื่อรบัค าส ัง่ซื้อจากลูกค้าโดยจะมกีารบนัทกึต้นทุนแยกตาม
งานแต่ละงาน มีการจดัท าบัตรต้นทุนงานท าให้ผู้บริหารทราบต้นทุนของแต่ละงานไป เป็น
ประโยชน์ต่อผู้บรหิารใช้ในการตดัสนิใจการตัง้ราคาขายสนิค้าและบรกิาร ธุรกจิที่ใช้ระบบต้นทุน
งานสัง่ท า เช่น งานรบัเหมาก่อสรา้ง  งานกจิการโรงพมิพ ์ งานเฟอรน์ิเจอร ์  งานรบัท าของช าร่วย 
ส านักงานกฎหมายและบญัช ีหรอืโรงงานที่ใชเ้วลาในการผลติที่ยาวนาน เช่น การผลติไวน์ เป็น
ตน้ 

  การไหลของต้นทุนการผลิตนัน้ ประกอบไปด้วยปจัจัยการผลิตคือ วตัถุดิบทางตรง  
ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต จะถูกป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิต ซึ่งเรยีกว่า งาน
ระหว่างท า เมื่อมีการผลิตเสร็จก็จะโอนบัญชีงานระหว่างท าเข้าบัญชีสินค้าส าเร็จรูป เพื่อ
เตรยีมพร้อมที่จะขาย เมื่อขายสนิค้าส าเรจ็รปูออกไปไดแ้ล้ว กจ็ะโอนเขา้บญัชตี้นทุนสนิค้าทีข่าย 
ณ วนัสิน้งวด วตัถุดบิทางตรงทีย่งัไม่ไดป้้อนเขา้กระบวนการผลติ งานระหวา่งท าทีย่งัผลติไม่เสรจ็ 
และสนิค้าส าเรจ็รูปที่ยงัไม่ได้ขายออกไปนัน้ ให้ถอืเป็นสนิคา้คงเหลอืของกจิการทัง้สิ้น  เมื่อขาย
สนิค้าส าเรจ็รูปออกไปกจิการจะต้องมกีารบนัทกึต้นทุนขาย แล้วน าไปหกัออกจากยอดขายสุทธ ิ
จะท าใหส้ามารถทราบก าไรข ัน้ตน้ได้ 
  

 ระบบต้นทุนช่วง  เป็นระบบบญัชทีีส่ะสมขอ้มูลเกีย่วกบัต้นทุนของแผนกต่างๆโดยผ่าน
กระบวนการผลติตัง้แต่ 2 แผนกขึน้ไป มกีารผลติเป็นจ านวนมาก ไม่สามารถแยกไดว้า่ส่วนใดของ
การผลติเป็นของงานชิน้ใด วธิกีารคดิตน้ทุนการผลติจะค านวณต่อเนื่องกนัไป เรื่อยๆ ในแต่ละช่วง
ของการผลิต  จะมีการใส่ปจัจัยการผลิตเข้าไปในกระบวนการผลิต คือ วตัถุดิบทางตรง  
ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลติต่างๆ และมกีารรวบรวมตน้ทุนโดยแยกเป็นแผนกตาม
งวดเวลาที่ก าหนด ต้นทุนของแผนกที่ 1 จะถูกโอนไปเป็นต้นทุนของแผนกที่ 2 และต้นทุนจาก
แผนกที่ 2 กจ็ะถูกโอนไปยงัแผนกถดัไปเรื่อยๆ ดงันัน้ต้นทุนของผลติภณัฑ์จะถูกสะสมในแต่ละ
ช่วงการผลติ หน่วยการผลติทีผ่ลติเสรจ็ในช่วงแรกจะถกูโอนไปผลติต่อในช่วงต่อไป จนกระทัง่เป็น
สนิค้าส าเรจ็รูป ดงันัน้การไหลของต้นทุนการผลิต ประกอบด้วย วตัถุดิบทางตรง ค่าแรงงาน
ทางตรง และค่าใชจ้่ายการผลติ ถูกป้อนเขา้ไปในกระบวนการผลติ เรยีกวา่ งานระหวา่งท า (Work 

in process) ตวัอย่างเช่น การผลติปลาร้ากระป๋อง  จะต้องผ่านกระบวนการผลติ 2 แผนก คือ 
แผนกผสม และแผนกบรรจุภณัฑ ์วตัถุดบิทางตรงที่จะต้องใช้คอื (ปลา) กจ็ะถูกใส่เขา้ไปในแผนก
ผสมโดยใช้ต้นทุนแปรสภาพคือ ค่าแรงงานทางตรงและค่าใช้จ่ายการผลิต เพื่อผสมให้เป็น
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ผลติภณัฑ์ปลารา้ หน่วยที่ผลติเสรจ็กจ็ะถูกโอนไปยงัแผนกบรรจุภณัฑ์ และใส่ตน้ทุนแปลงสภาพ
ผ่านกระบวนการบรรจุกระป๋องจนเป็นสินค้าส าเร็จรูป ณ วนัสิ้นงวด หน่วยที่ยงัผลิตไม่เสร็จ
บางส่วนกจ็ะเป็นงานระหว่างท าคงเหลอื  สินค้าส าเรจ็รูปที่ยงัไม่ได้ขายออกไป กจ็ะเป็นสนิค้า
คงเหลอืของกจิการ  
 จากภาพทีแ่สดงการไหลของตน้ทุนในระบบตน้ทุนงานสัง่ท า และระบบตน้ทุนช่วงนัน้
สามารถแสดงถงึความเหมอืนกนัและความแตกต่างกนัของระบบตน้ทุน ดงันี้ 
 

 การเปรียบเทียบระหว่างระบบต้นทุนงานสัง่ท าและระบบต้นทุนช่วง 

 ระบบต้นทุนงานสัง่ท าและระบบต้นทุนช่วง ใช้ค านวณหาต้นทุนการผลิตของสินค้า   
ระบบตน้ทุนงานสัง่ท า จะค านวณต้นทุนการผลติของแต่ละงานตามค าส ัง่ผลติของลูกค้า จะมกีาร
สะสมต้นทุนในแต่ละงานเขา้บญัชงีานระหว่างท า เมื่องานแต่ละงานผลติเสรจ็ก็จะโอนจากงาน
ระหว่างท าไปเขา้บญัชสีนิค้าส าเรจ็รปูของงานนัน้ และเมื่อน าสนิค้าส าเรจ็รูปไปขายกจ็ะโอนจาก
บญัชสีนิคา้ส าเรจ็รปูไปเขา้บญัชตีน้ทุนขาย 

 ส่วนระบบบญัชีต้นทุนช่วงหรอืต้นทุนกระบวนการ จะมีการผลติสนิค้าที่ต่อเนื่องกนัไป 
โดยผลติจากแผนกหนึ่งไปยงัอกีแผนกหนึ่ง ดงันัน้เมื่อป้อนปจัจยัการผลติเขา้ไป ตน้ทุนจะไปสะสม
ในบญัชงีานระหวา่งท าของแผนกที ่1 เมื่อแผนกที ่1 ผลติเสรจ็กจ็ะโอนไปเขา้บญัชงีานระหวา่งท า
แผนกที่ 2 ต้นทุนการผลติจะถูกสะสมในแผนกที่ 2 เมื่อแผนกที่ 2 ผลติเสรจ็ กจ็ะโอนออกไปยงั
แผนกอื่นต่อไปเรื่อยๆ จนถึงแผนกสุดท้ายเมื่อผลติสนิค้าเสรจ็ กจ็ะโอนเขา้บญัชสีนิค้าส าเรจ็รูป 
เมื่อน าสนิคา้ส าเรจ็รปูไปขาย กจ็ะโอนเขา้บญัชตีน้ทุนขายต่อไป 

 

 ความเหมือนกนัของระบบต้นทุนงานสัง่ท าและระบบต้นทุนช่วง มีดงัน้ี 

1. ระบบตน้ทุนทัง้ 2 ระบบ มปีจัจยัทีป้่อนเขา้กระบวนการผลติทีเ่หมอืนกนัคอื วตัถุดบิ 

ทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใชจ้่ายการผลติ  

2. มกีารรวบรวมและสะสมตน้ทุนทีเ่กดิขึน้ คอืวตัถุดบิทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และ 
ค่าใชจ้่ายการผลติ ไวใ้นบญัชงีานระหวา่งท า เมื่อผลติเสรจ็กจ็ะโอนไปยงับญัชสีนิค้าส าเรจ็รปู เมื่อ
มกีารขายสนิคา้กจ็ะโอนบญัชสีนิคา้ส าเรจ็รปูไปยงับญัชตีน้ทุนขาย 

 3. การบนัทึกบญัชีของปจัจยัการผลติคอื บญัชวีตัถุดิบ บญัชีค่าแรงงานทางตรง  และ
บญัชีค่าใช้จ่ายการผลิต จะใช้ระบบการบนัทึกบัญชีสินค้าแบบต่อเนื่อง (Perpetual inventory 

system) ทัง้ 2 ระบบ 

 4. ระบบต้นทุนทัง้ 2 ระบบ จะให้ขอ้มลูเกีย่วกบัต้นทุนการผลติ ซึ่งช่วยท าให้ผู้บรหิารใช้
เป็นขอ้มลูในการวางแผน การสัง่การ การควบคุม และการตดัสนิใจ 

  

 



 

 

49 

ตารางที ่2.2 แสดงความแตกต่างของระบบตน้ทุนงานสัง่ท า และระบบตน้ทุนช่วงการผลติ 

 ระบบตน้ทุนงานสัง่ท า ระบบตน้ทุนช่วง 
1. ลกัษณะสนิคา้ทีผ่ลติ จะท าการผลิตเมื่อมีค าส ัง่ผลิต

เท่านัน้ ลกัษณะของสนิคา้แต่ละ
ชนิ ดจะแตก ต่างกัน ไปตาม
ความตอ้งการของลกูคา้ 

การผลติสนิคา้มลีกัษณะ
แบบต่อเนื่อง ทีม่ลีกัษณะ
เดยีวกนัเป็นจ านวนมากเป็นโดย
การแยกออกเป็นแผนกๆ 

 

2. ปจัจยัทีป้่อนเขา้
กระบวนการผลติ 

ป้อนปจัจยัการผลติเขา้
กระบวนการผลติแยกไปแต่ละ
งานตามค าส ัง่ผลติ 

ป้อนปจัจยัการผลติผ่าน
กระบวนการผลติโดยแยก
ออกเป็นแผนกๆแต่ละแผนกไป 

 

3. บญัชงีานระหวา่งท า มเีพยีงบญัชเีดยีวเฉพาะงาน
นัน้ๆ 

มีหลายบัญชีโดยแบ่งแยกตาม
แผนกผลติหรอืข ัน้ตอนการผลติ 

 

3. 4. การสะสมตน้ทุน มกีารสะสมตน้ทุนของแต่ละงาน 
และบนัทกึตน้ทุนลงในบตัร
ตน้ทุนงาน 

มีการสะสมต้นทุนของแต่ละ
แผนกผลิต และจัดท ารายงาน
ตน้ทุนการผลติ 

 

4. 5. การค านวณตน้ทุน ตน้ทุนรวมและตน้ทนุต่อหน่วย
จะคดิเมื่อมกีารผลติเสรจ็ในแต่
ละงาน และมกีารค านวณตน้ทุน
ต่อหน่วยจากจ านวนหน่วยที่
ผลติแต่ละงาน 

ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วย
จะคิด เมื่ อ สิ้น สุ ดการผลิตใน
ช่ วง เวลาและมีก ารค าน วณ
ต้นทุ น ต่อห น่ วยจากจ านวน
หน่วยทีผ่ลติระหวา่งงวด 

 

  

 โดยจะไดก้ล่าวถงึรายละเอยีดของระบบตน้ทุนงานสัง่ท า และระบบตน้ทุนช่วงการผลติใน
บทที ่3 และในบทที ่4 ตามล าดบั ต่อไป 

 

สรปุ 

  นักบัญชีบรหิารในยุคปจัจุบนัต้องมีการปรบัตวัและรูปแบบการท างานให้ทนักบัการ
เปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้อยูเ่สมอ ดงันัน้นกับญัชบีรหิารจงึเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัหาขอ้มลูต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัการตดัสนิใจ ใหท้นัต่อความตอ้งการใชข้อ้มลูของผูบ้รหิารในการวางแผน และควบคุม
กจิกรรมต่างๆ โดยที่ขอ้มูลน าเสนอต่อผู้บรหิารนัน้ จะต้องเป็นขอ้มูลทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสิง่ที่พจิารณา 
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ทนัต่อเวลา ถูกต้อง และเชื่อถอืได้ การบญัชเีพื่อการจดัการมคีวามแตกต่างจากการบญัชกีารเงนิ
ในประเด็นต่างๆ ดงันี้ คอื กลุ่มผู้ใช้ข้อมูล วตัถุประสงค์ในการจดัท า ลกัษณะของข้อมูล แนว
ทางการปฏบิตั ิรปูแบบ และระยะเวลาในการน าเสนอ 

  ขอ้มลูทางบญัชทีี่ผู้บรหิารส่วนใหญ่ตอ้งการมกัเกี่ยวกบัต้นทุนของกจิการ ดงันัน้ ต้นทุน
ในความหมายทางการบญัชเีพื่อการจดัการจงึมคีวามหมายต่างๆ มากมาย ขึน้อยู่กบัวตัถุประสงค์
ของการน าไปใช้ของผู้บริหารเป็นส าคญั เราสามารถจ าแนกประเภทของต้นทุนได้ 4 ประเภท
ใหญ่ๆ คอื 1) การจ าแนกตน้ทุนการผลติและตน้ทุนทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัการผลติ  
2) การจ าแนกต้นทุนในงบการเงนิ 3) การจ าแนกต้นทุนเพื่อการวางแผนและควบคุมการ และ 4) 
การจ าแนกต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ  ในส่วนของการจ าแนกต้นทุนการผลิตและต้นทุนที่ไม่
เกีย่วขอ้งกบัการผลติ แบ่งได้เป็นต้นทุนการผลติ ไดแ้ก่ วตัถุดบิทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และ
ค่าใช้จ่ายการผลติ ตน้ทุนที่ไม่ใช่ตน้ทุนการผลติ ได้แก่ ต้นทุนสนิค้าที่ซื้อมาเพื่อขาย ต้นทุนทาง
การตลาดหรอืต้นทุนการขาย และต้นทุนทางการบรหิาร การจ าแนกต้นทุนในงบการเงนิ แบ่งได้
เป็นต้นทุนผลติภณัฑ ์และต้นทุนงวดเวลา การจ าแนกตน้ทุนส าหรบัการวางแผนและควบคุม แบ่ง
ไดเ้ป็นตน้ทุนผนัแปร ตน้ทุนคงที ่ตน้ทุนกึง่คงที ่ตน้ทุนกึง่ผนัแปรหรอืตน้ทุนผสม ส่วนการจ าแนก
ตน้ทุนส าหรบัการตดัสนิใจ แบ่งไดเ้ป็นตน้ทุนจม ตน้ทุนเสยีโอกาส ตน้ทุนส่วนแตกต่าง และตน้ทุน
ทีห่ลกีเลีย่งได ้

 ระบบบญัชตีน้ทุนม ี2 ระบบ คอื ระบบตน้ทุนงานสัง่ท า และระบบต้นทุนช่วง ระบบตน้ทุน
งานสัง่ท า เป็นระบบที่มกีารผลติตามค าส ัง่ของลกูคา้เป็นงานๆไป จะบนัทกึต้นทุนแยกตามงานสัง่
ท าแต่ละงาน ส่วนระบบตน้ทุนช่วง เป็นระบบทีม่กีารผลติตามกระบวนการผลติตน้ทุนจะถูกสะสม
ในแต่ละช่วงการผลติ หน่วยทีผ่ลติเสรจ็ในช่วงแรกจะถูกโอนไปผลติต่อในช่วงต่อไป 

 

แบบฝึกหดั 

ข้อ 1. จงใหค้วามหมายของค าวา่ตน้ทุน 

ข้อ 2. จงกล่าวถงึวตัถุประสงคข์องการบญัชตีน้ทุน 

ข้อ 3. จงกล่าวถงึการจ าแนกประเภทของตน้ทุน วา่มกีีป่ระเภท อะไรบา้ง 
ข้อ 4. จงอธบิายถงึตน้ทุนการผลติและตน้ทุนทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัการผลติ  
ข้อ 5. จงอธบิายถงึการจ าแนกตน้ทุนในงบการเงนิ 

ข้อ 6. จงอธบิายถงึการจ าแนกตน้ทุนเพื่อการวางแผนและควบคุม 

ข้อ 7. จงอธบิายถงึการจ าแนกตน้ทุนเพื่อการตดัสนิใจ 

ข้อ 8.  จงอธบิายถงึระบบตน้ทุนงานสัง่ท า และระบบตน้ทุนช่วง 
ข้อ 9. จงระบุวา่ตน้ทุนต่อไปนี้จดัเป็นตน้ทุนประเภทใดของบรษิทัทีผ่ลติเสน้บะหมี ่
  ก. วตัถุดบิทางตรง   ข. ค่าแรงงานทางตรง 
  ค. ค่าใชจ้่ายการผลติ 
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  ……1 สผีสมอาหาร 
  ……2 ค่าจา้งพนกังานแผนกผลติ 

  ……3 ค่าเสื่อมราคาเครื่องผสมแป้ง 
  ……4 แป้งทีใ่ชผ้ลติบะหมี ่
  ……5 เงนิเดอืนผูค้วบคุมโรงงาน 

  ……6 เกลอื 

  ……7 ค่าบ ารุงรกัษาเครื่องผสมแป้ง 
  ……8 ค่าเชือ้เพลงิส าหรบัท าความรอ้น 

  ……9 ค่าน ้า ค่าไฟฟ้า โรงงาน 

  ……10 ค่าเบีย้ประกนัภยัโรงงาน 

ข้อ 10. จงระบุวา่ตน้ทุนต่อไปนี้จดัเป็นตน้ทุนชนิดใดของบรษิทัทีผ่ลติเฟอรน์ิเจอรไ์ม ้

  ก. ตน้ทุนผลติภณัฑ ์    ข. ตน้ทุนงวดเวลา 
  ……1 ค่าโฆษณา 
  ……2 เงนิเดอืนผูจ้ดัการโรงงาน 

  ……3 ค่ารบัรอง 
  ……4 ไมม้ะค่า 
  ……5 ค่าแรงคนงานทาส ี

  ……6 มอเตอรไ์ฟฟ้า 
  ……7 ค่าจา้งออกแบบเฟอรน์ิเจอร ์
  ……8 ค่าพาหนะพนกังานขาย 

  ……9 ค่าเสื่อมราคาเครื่องจกัรไฟฟ้า 
  …… 10 ค่าแรงงานพนกังานฝา่ยผลติ 

 

ข้อ 11. จงระบุวา่ตน้ทุนต่อไปนี้จดัเป็นตน้ทนุชนิดใดของบรษิทัทีผ่ลติกระเชา้พลาสตกิ 

  ก. ตน้ทุนการผลติ   ข. ตน้ทุนทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัการผลติ 

  ……1 ค่าล่วงเวลาแผนกผลติ 

  ……2 วสัดุส านกังานใชไ้ป 

  ……3 เงนิเดอืนส านกังาน 

  ……4 เงนิเดอืนผูค้วบคุมโรงงาน 

             ……5 วตัถุดบิทางตรง 
  ……6 ค่าเบีย้ประกนัภยัโรงงาน 

  ……7 ค่าสาธารณูปโภคโรงงาน 

  ……8 ค่านายหน้าพนกังานขาย 
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ข้อ 12. บรษิทั ชยัชาญพลาสตกิ จ ากดั ผูผ้ลติและจ าหน่ายถงัน ้าแขง็ ไดม้กีารผลติสนิคา้ส่งขายทัว่
ประเทศไทย โดยผ่านตวัแทนจ าหน่ายทัว่ประเทศ ซึง่มรีายละเอยีดเกี่ยวกบัรายได้  ตน้ทุน และ
ค่าใชจ้่ายต่างๆ ดงันี้ 

ยอดขาย 

ตน้ทุนสนิคา้ทีข่าย 

ค่าขนส่ง 
ค่าเสื่อมราคาอาคารส านกังาน 

ค่าใชจ้่ายในการขาย 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 

1,800,000 

500,000 

120,000 

70,000 

80,000 

60,000 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

ต่อมาในปีปจัจุบนับรษิัทมนีโยบายจะเปลี่ยนแปลงช่องทางการจ าหน่ายใหม่เป็นระบบขายตรง 
คาดวา่จะท าใหบ้รษิทัมรีายได้ ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่างๆ เป็นดงันี้ 

ยอดขาย 

ตน้ทุนสนิคา้ทีข่าย 

ค่าขนส่ง 
ค่าเสื่อมราคาอาคารส านกังาน 

ค่าใชจ้่ายในการขาย 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารอื่น ๆ 

2,200,000 

1,000,000 

250,000 

50,000 

130,000 

70,000 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

ให้ท า บรษิทั ชยัชาญพลาสตกิ จ ากดั ควรตดัสนิใจเกีย่วกบัช่องทางการจ าหน่าย 

 สนิคา้อยา่งไร เพื่อท าใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่กจิการโดยใชว้ธิกีารค านวณหา  
     ตน้ทุนส่วนแตกต่างระหวา่งทางเลอืกทัง้สอง 

           
ข้อ 13. ต่อไปนี้เป็นตน้ทุนต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ของบรษิทั โพนทอง จ ากดั 

                      หน่วย:บาท 

วตัถุดบิทางตรง  500,000 

วตัถุดบิทางออ้ม  70,000 

ค่าแรงงานทางตรง  600,000 

ค่าแรงงานทางออ้ม  30,000 

ค่าสาธารณูปโภค(โรงงาน 70% ส านกังาน 30%)  35,000 

ค่าเบีย้ประกนัภยั(โรงงาน 60% ส านกังาน 40%)  30,000 

ค่าซ่อมบ ารุงรกัษา(โรงงาน 65% ส านกังาน 35%)  20,000 

ค่าเสื่อมราคาอาคารโรงงาน  145,000 

ค่าเสื่อมราคาเครื่องจกัร  45,000 

เงนิเดอืนผูค้วบคุมโรงงาน  150,000 
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ค่าเสื่อมราคาอาคารส านกังาน  70,000 

ค่าเสื่อมราคาเครื่องใชส้ านกังาน  25,000 

ค่านายหน้าพนกังานขาย  42,000 

เงนิเดอืนฝา่ยขายและบรหิาร  700,000 

ค่าขนส่งออก  35,000 

ค่าโฆษณา  80,000 

ค่ารบัรอง  10,000 

ให้ท า ค านวณหาตน้ทุนต่างๆ ดงันี้ 
 1) ตน้ทุนข ัน้ตน้ 

 2) ค่าใชจ้่ายการผลติ 

 3) ตน้ทุนแปรสภาพ 

 4) ตน้ทุนผลติภณัฑ ์

 5) ตน้ทุนงวดเวลา 
 

ข้อ 14. จงระบุวา่รายการตน้ทุนต่อไปนี้ จดัเป็นตน้ทุนตามขอ้ใด 

ก. ตน้ทุนผนัแปร  ข. ตน้ทุนคงที ่   ค. ตน้ทุนผสม 

 

1. ค่าเสื่อมราคาเครื่องจกัร 
2. ค่าโฆษณา 
3. ค่าเช่าอาคารโรงงาน 

4. วสัดุโรงงาน 

5. เงนิเดอืนผูจ้ดัการฝา่ยขาย 

6. เงนิเดอืนผูจ้ดัการโรงงาน 

7. ไมท้ีใ่ชใ้นการผลติเกา้อี ้
8. ค่ารบัรอง 
9. ค่าแรงงานคนงาน 

10. ตะปทูีใ่ชใ้นการงานผลติ 

11. ค่าซ่อมแซมเครื่องจกัร 
12. ค่านายหน้าในการขาย 

13. ค่าแรงงานทางออ้ม 

14. ค่าขนส่งออก 

15. เงนิเดอืนพนกังานขาย 
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ข้อ 15. บรษิทั นภดล จ ากดั ไดป้ระกอบกจิการผลติสนิคา้เครื่องไฟฟ้า ไดจ้ดัท างบก าไรขาดทุน 

ส าหรบังวด 3 เดอืน สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25X1 มขีอ้มลูต่างๆ ดงันี้ 
 

บรษิทั นภดล  จ ากดั 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบังวด 3 เดอืน สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25X1 

 ตุลาคม พฤศจกิายน ธนัวาคม 

จ านวนหน่วยทีข่าย(หน่วย) 1,000   1,200   1,500   

    

ขาย 100,000 120,000 150,000 

หกั  ตน้ทุนขาย 60,000 72,000 90,000 

ก าไรข ัน้ตน้ 40,000 48,000 60,000 

หกั ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน    

     เงนิเดอืน 20,000 20,000 20,000 

     ค่าขนสง่ 3,000 3,200 3,500 

     ค่าไฟฟ้า 1,000 1,100 1,250 

     ค่าโฆษณา 3,000 3,000 3,000 

     ค่าเสื่อมราคา        8,000          8,000        8,000 

     รวม 35,000 35,300 35,750 

ก าไรสุทธ ิ        5,000 12,700 24,250 

ให้ท า   1)  จากงบก าไรขาดทุนใหร้ะบุวา่ตน้ทุนแต่ละชนดิเป็นตน้ทุนผนัแปร ตน้ทุนคงที ่หรอื 

               ตน้ทุนผสม 

 2)  หากตน้ทุนรายการใดเป็นตน้ทุนผสม ใหแ้ยกออกเป็นตน้ทุนผนัแปรและตน้ทนุคงที ่ 
               โดยใชว้ธิสีงูสุด – ต ่าสุด (High–low method) 

          3)  ถ้ากจิการตอ้งการปรมิาณการผลติและขายที ่จ านวน 1,300 หน่วย ใหจ้ดัท างบ  
               ก าไรขาดทนุ ณ ระดบัทีต่อ้งการ 



 

 

 

 

  บทท่ี 3 

ระบบต้นทุนงานสัง่ท า 

 

  จากทีไ่ด้กล่าวในบทที ่2 เรื่องแนวคดิเกีย่วกบัตน้ทุนไปแลว้นัน้ ไดม้กีารจ าแนกต้นทุน
ต่างๆเพื่อประโยชน์ต่อผู้บรหิาร ไม่วา่จะเป็นผูบ้รหิารระดบักลางที่ตอ้งรวบรวมขอ้มูลและผลการ
ด าเนินงานจากผู้บรหิารระดบัล่าง เพื่อใชใ้นการตดัสนิใจที่ถูกต้องและทนัเวลา เพื่อให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและนโยบายของบรษิทั ซึง่ส่งผลต่อความเจรญิก้าวหน้าของธุรกจิ ในภาวการณ์ปจัจุบนั
อยู่ในยุคที่เรยีกว่า โลกาภิวฒัน์ (Globalization) ซึ่งมีความเจรญิก้าวหน้าทางเทคโนโลยใีนด้าน
ต่างๆ ส่งผลให้เกดิการแข่งขนัทางการตลาดเพิม่สูงขึน้อย่างรวดเรว็ ผู้บรหิารมคีวามจ าเป็นต้อง
ปรบักลยทุธ์ในการบรหิารงานและระบบการผลติให้ทนัต่อการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ ส่วนหนึ่งของ
เครื่องมอืที่ช่วยในการบรหิารงานใหป้ระสบความส าเรจ็ กค็อืระบบบญัชตีน้ทุน ซึ่งมวีตัถุประสงค์
ในการจดัหาข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนผลิตภณัฑ์หรอืต้นทุนการผลิต เพื่อใช้ในการวางแผน การ
ควบคุม และการตดัสนิใจ รวมถึงการค านวณหาต้นทุนในการผลติสนิค้าแต่ละหน่วย เพื่อท าให้
ทราบถึงตน้ทุนสนิคา้ส าเรจ็รปู ในการน าไปก าหนดราคาขายสนิคา้ต่อไป การเลอืกใช้ระบบตน้ทุน
นัน้ขึน้อยูก่บัการด าเนินงานของกจิการ ผูบ้รหิารตอ้งพจิารณาอยา่งเหมาะสม 

  

ความหมายของระบบต้นทุนงานสัง่ท า  

  ระบบตน้ทุนงานสัง่ท า (Job order costing system)  คอื ระบบบญัชทีีส่ะสมตน้ทุนการ
ผลติที่ผลติสนิค้าแต่ละชนิด เพื่อให้ตรงกบัความต้องการหรอืตามค าส ัง่ของลูกค้าแต่ละราย ตาม
งานเฉพาะอย่างหรอืเฉพาะงานที่ส ัง่ ซึ่งมีลกัษณะสินค้าและบรกิารที่แตกต่างกนั เช่น กจิการโรง
พมิพ ์เฟอรน์ิเจอร์ รบัเหมาก่อสรา้ง ผลติเครื่องบนิ เรอื การสรา้งภาพยนตร์ เป็นตน้ วธิกีารตน้ทุน
งานสัง่ท าจะเน้นที่งานแต่ละงาน ในการเกบ็รวบรวมต้นทุน จะประกอบด้วยต้นทุน 3 ประเภท คือ 

วตัถุดบิทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใชจ้่ายในการผลติ โดยจะเกบ็รวบรวมต้นทุนเป็นงานๆ 
ไป โดยแต่ละงานจะมบีตัรตน้ทุน (Job cost sheet) เพื่อใหท้ราบตน้ทุนการผลติของผลติภณัฑ์ 
 

ระบบต้นทุนงานสัง่ท าส าหรบักิจการอุตสาหกรรมการผลิต 

  ระบบต้นทุนงานสัง่ท าเป็นระบบบญัชตี้นทุนที่เหมาะสมส าหรบักจิการอุตสาหกรรมที่
ผลติสนิค้า กจิการอุตสาหกรรมการผลติทีม่ลีกัษณะการผลติสนิคา้ใหม้คีวามแตกต่างกนัในแต่ละงาน
หรอืแต่ละชุดอย่างชดัเจน โดยปกตจิะแยกงานแต่ละงานหรอืแต่ละชุดออกจากกนัเพื่อสะดวกในการ
รวบรวมตน้ทุนการผลติที่ประกอบไปดว้ยวตัถุดบิทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใชจ้่ายในการ
ผลติ ซึ่งจะบนัทกึรายละเอยีดตน้ทุนทัง้ 3 ประเภทไวใ้นบตัรตน้ทุนงาน เมื่อจ าแนกได้วา่งานใดยงั
ท าไม่เสรจ็จะบนัทกึไวใ้นบญัชงีานระหว่างท า (Work in process) และเมื่องานชิน้ใดผลติเสรจ็กจ็ะ
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โอนไปไวใ้นบญัชีสนิค้าส าเรจ็รูป (Finish goods) และหากขายสนิค้านัน้ได้ จะบนัทึกไวใ้นบญัชี
ต้นทุนขาย(Cost of goods sold) ส าหรับรูปแบบของบัตรต้น ทุนงานของกิจการประเภท
อุตสาหกรรมการผลตินี้จะแตกต่างกนัไป ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัลกัษณะของผลิตภณัฑ์และเส้นทางเดิน
ของต้นทุน ในบตัรตน้ทุนงานสัง่ท าแต่ละแผ่นประกอบด้วยรายละเอยีดต่างๆ คอืวตัถุดบิทางตรง 
ค่าแรงงานทางตรง และค่าใชจ้่ายในการผลติ นอกจากนัน้อาจยงัมรีายการอื่นๆ ดว้ย เช่น รายได้
จากการขาย ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร แสดงถงึก าไรข ัน้ตน้ และก าไรสุทธโิดยประมาณ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.1 แสดงการไหลของตน้ทุนในระบบตน้ทุนงานสัง่ท า 

 

การไหลของต้นทุนงานสัง่ท ากบัการบนัทึกบญัชี 

  การไหลของตน้ทุน ประกอบดว้ย วตัถุดบิทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใชจ้่ายใน
การผลิต ซึ่งเมื่อกิจการได้รบัค าส ัง่ผลิตจากลูกค้า กิจการรวบรวมข้อมูลปจัจยัการผลติเพื่อใช้
บนัทกึขอ้มลูในเอกสารต่างๆ และมกีารบนัทกึรายการทางบญัช ีท าใหท้ราบตน้ทุนของผลติภณัฑ์  
 

        วตัถุดบิ                งานระหวา่งท า           สนิคา้ส าเรจ็รปู             ตน้ทุนขาย 

 

 

        คา่แรงงาน                           ตน้ทุนผลติเสรจ็                ขาย 

 

 

   คา่ใชจ้่ายการผลติ 

 

 

 

ภาพที ่3.2   แสดงการไหลของตน้ทนุกบัการบนัทกึบญัชใีนระบบตน้ทุนงานสัง่ท า 

วตัถุดบิทางตรง + ค่าแรงงานทางตรง + ค่าใชจ้่ายในการผลติ 

งานระหวา่งผลติ   
งานที ่ 1 

งานระหวา่งผลติ   
งานที ่ 2 

งานระหวา่งผลติ   
งานที ่ 3 

สนิคา้ส าเรจ็รปู  
งานที ่ 1 

 

สนิคา้ส าเรจ็รปู  
งานที ่ 2 

สนิคา้ส าเรจ็รปู  
งานที ่ 3 

    บตัร
ต้นทนุงาน 

   บตัร 

ต้นทนุงาน 

    บตัร 

ต้นทนุงาน 
    บตัร 

ต้นทนุงาน 
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ตวัอย่างท่ี 3.1 ในวนัที ่1 มกราคม 25x1 บรษิทั ขนมไทย จ ากดั ไดร้บัค าส ัง่ซือ้จากลกูค้าส ัง่ซื้อขนม 
จากลูกค้า 2 งาน คอืงานเลขที่ 101 ชื่อลูกค้าคอืร้าน เอ มจี านวน 2,000 กล่อง งานเลขที่ 102 ชื่อ
ลูกค้าคอื ร้าน บี มีจ านวน 3,000 กล่อง กิจการใช้วธิกีารค านวณต้นทุนวตัถุดิบโดยวธิเีขา้ก่อน – 
ออกก่อน มรีายการต่างๆ เกดิขึน้ในเดอืนมกราคม 25x1 ดงันี้ 
ม.ค.1   วตัถุดบิแป้งขา้วเหนียว เลขที ่22 คงเหลอืยกมา 300 กโิลกรมั ราคากโิลกรมัละ 50 บาท เป็น  
          จ านวนเงนิ 15,000  บาท 

      5  เบกิวตัถุดบิแป้ง ตามใบเบกิวตัถุดบิเลขที ่311 จ านวน 100 กโิลกรมั เพื่อใชใ้นการผลติ 

    10   ซือ้วตัถุดบิเป็นเงนิเชื่อจ านวน 500 กโิลกรมั ราคากโิลกรมัละ 52 บาท เป็นจ านวนเงนิ  

          26,000 บาท โดยท าใบรายงานการรบัสนิคา้เลขที ่201 

    15   เบกิวตัถุดบิแป้ง ตามใบเบกิวตัถุดบิเลขที ่315 จ านวน 350 กโิลกรมั  

    25   บนัทกึค่าแรงงานทางตรงและค่าแรงงานทางออ้ม ประจ าเดอืน จ านวนเงนิ 28,000 บาท  
          หกัภาษ ีณ ทีจ่่ายจากค่าแรงจ านวน 600 บาท 

    31   บนัทกึค่าแรงงานเขา้ตน้ทุนการผลติ ดงันี้ 
  งานเลขที ่101  ใชค้่าแรงงานทางตรงจ านวน  350 ชัว่โมง อตัราชัว่โมงละ 30 บาท 

  งานเลขที ่102  ใชค้่าแรงงานทางตรงจ านวน  400 ชัว่โมง อตัราชัว่โมงละ 40 บาท 

  ค่าแรงงานทางออ้มมจี านวน 1,500 บาท 

  บรษิทัไดป้ระมาณค่าใช้จ่ายในการผลติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ จ านวน  60,000 บาท โดยใช้
ฐานกจิกรรมชัว่โมงแรงงานทางตรงในการจดัสรรเขา้งาน คาดวา่จ านวนชัว่โมงแรงงานทางตรงทีจ่ะใช้
ในการผลติ เป็นจ านวน 5,000 ชัว่โมง 
  งานเลขที่ 101 ใช้ช ัว่โมงแรงงานทางตรงจ านวน 350 ชัว่โมง ส่วนงานเลขที่ 102 ใช้
ช ัว่โมงแรงงานทางตรงจ านวน 400 ชัว่โมง 
  ค่าใชจ้่ายในการผลติทีเ่กดิขึน้จรงิ (ไม่รวมค่าแรงงานทางออ้ม )ของเดอืนมกราคม จ านวน
เงนิ  8,000 บาท ประกอบด้วย วตัถุดิบทางอ้อม 2,000 บาท ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์โรงงาน 1,500  

บาท ค่าไฟฟ้าโรงงาน 1,400 บาท ค่าเสื่อมราคาโรงงาน  2,100 บาท และค่าใช้จ่ายเบด็เตลด็โรงงาน 
1,000 บาท 

  จากขอ้มลูที่เกดิขึน้ กจิการสามารถแสดงการไหลของตน้ทุน บนัทกึบญัชแีละค านวณ
ตน้ทุนตามขัน้ตอน เพื่อใชใ้นการผลติขนม ไดด้งันี้ 
 

  ขัน้ตอนในการค านวณต้นทุนการผลิตเข้างาน แยกออกตามประเภทตน้ทุนไดด้งันี้ 
  1. วตัถดิุบ (Raw Material) เป็นปจัจยัที่กจิการซือ้มาเพื่อใชใ้นการผลติผลติภณัฑ ์ซึ่ง
ตอ้งแยกวตัถุดบิออกเป็น 2 ประเภท คอื วตัถุดบิทางตรง และวตัถุดบิทางออ้ม วตัถุดบิทางตรง จะ
บนัทกึเป็นตน้ทุนการผลติแต่ละงานโดยตรงในบตัรต้นทุนงานสัง่ท า ส่วนวตัถุดบิทางออ้ม ถือเป็น
ค่าใชจ้่ายในการผลติจงึไม่ตอ้งน ามาแสดงในบตัรตน้ทุนงานสัง่ท า 
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  1.1 การบนัทึกเม่ือซ้ือวตัถดิุบ แผนกจดัซือ้จะมกีารจดัท าใบสัง่ซื้อ โดยมรีายละเอยีด
ของรายการวตัถุดบิ เกีย่วกบัชนิดและปรมิาณวตัถุดบิที่ตอ้งการซือ้ เมื่อผู้ขายไดส้่งวตัถุดบิมาแล้ว
แผนกรับของก็จะท าการตรวจสอบวตัถุดิบที่ได้ร ับ และ จัดท าใบรายงานการรบัสินค้า 

(Receiving report) แสดงปรมิาณวตัถุดบิที่ซือ้และรบัเขา้ในคลงัสนิคา้โดยตรวจสอบกบัใบส่งของ 

ใช้ส าหรบัควบคุมการจ่ายค่าวตัถุดบิที่ซื้อ การซื้อวตัถุดบิในวนัที่10 มกราคม เป็นเงนิเชื่อตามใบ
ส่งของเลขที่ 11/34 จ านวน 500 กโิลกรมั ราคากโิลกรมัละ 52 บาท เป็นเงนิ 26,000 บาท โดยได้
บนัทกึตามใบรายงานการรบัสนิคา้เลขที ่201 

 การบนัทกึบญัชกีารซือ้วตัถุดบิในวนัที ่10 มกราคม 25x1 เป็นดงันี้ 
 เดบติ วตัถุดบิ    26,000 

   เครดติ เจา้หนี้     26,000 

  1.2 จดัท าบตัรแยกประเภทวตัถดิุบ (Material ledger card) โดยการจดัท าบตัร
วตัถดิุบ ซึ่งถือว่าเป็นบญัชคีุมยอดแยกตามประเภทของวตัถุดบิแต่ละชนิด ซึ่งถือเป็นบญัชยี่อย
บตัรแยกประเภทวตัถุดบิจะแสดงถึงรายละเอยีดการเบกิวตัถุดบิไปใช้และวตัถุดบิคงเหลอื โดย
บนัทกึการรบัวตัถุดบิชนิดต่างๆ ลงในบตัรวตัถุดบิในช่อง “รบั” 
  1.3 จดัท าใบเบิกวตัถดิุบ  (Material requisitions) แผนกผลติจะท าการเบกิวตัถุดบิ
จากคลงัสนิคา้ไปใชใ้นการผลติของงานต่าง ๆ ต้องจดัท าใบเบกิวตัถุดบิพรอ้มแสดงรายละเอยีดใน
การเบิกใช้ว่าใช้กบังานใด เป็นวตัถุดบิประเภทรายการใด ปรมิาณที่เบิก ต้นทุนต่อหน่วย และ
จ านวนเงนิเท่าใด เมื่อผูดู้แลคลงัสนิค้าไดร้บัใบเบกิวตัถุดบิทีไ่ดร้บัการอนุมตัจิากผูม้อี านาจแลว้ จะ
ท าการเบกิจ่ายวตัถุดบิต่างๆและบนัทกึไวใ้นบตัรวตัถุดบิในช่อง “จ่าย” แล้วส่งใบเบกิวตัถุดบิให้
ทางฝา่ยบญัชเีพื่อเป็นหลกัฐานในการบนัทกึบตัรตน้ทุนงานสัง่ท า กรณีทีเ่ป็นวตัถุดบิทางตรง ส่วน
ทีเ่ป็นวตัถุดบิทางออ้มจะบนัทกึเขา้บญัชคี่าใชจ้่ายในการผลติ เพื่อค านวณหาตน้ทุนผลติต่อไป 

  การค านวณต้นทุนวตัถุดิบที่เบิกใช้ อาจท าได้หลายวธิี เช่น วธิีเข้าก่อน -ออกก่อน 
(First-in First-out) หรอืวธิถีวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก(Weighted average) จากตวัอยา่งดงักล่าว สมมต ิ
กจิการเลอืกใชว้ธิกีารค านวณตน้ทุนโดยวธิเีขา้ก่อน-ออกก่อน 

    การบนัทกึบญัชเีกีย่วกบัการเบกิวตัถุดบิในวนัที ่5 มกราคม 25x1 เป็นดงันี้ 
 เดบติ งานระหวา่งท า    5,000 

   เครดติ วตัถุดบิ      5,000 

 เบกิวตัถุดบิแป้ง ตามใบเบกิเลขที ่311วตัถุดบิทีเ่บกิใช ้= 100 x 50 =  5,000  บาท 

  การบนัทกึบญัชเีกีย่วกบัการเบกิวตัถุดบิในวนัที ่15 มกราคม เป็นดงันี้ 
 เดบติ งานระหวา่งท า    17,800 

   เครดติ วตัถุดบิ             17,800  

 เบกิวตัถุดบิแป้งตามใบเบกิเลขที่ 315 ตามวธิเีขา้ก่อน-ออกก่อน=(200 x 50) + (150 x 52) 

= 17,800 บาท 
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 จากตวัอยา่งสามารถแสดงเอกสารที่เกีย่วกบัการซือ้วตัถุดบิ การเบกิวตัถุดบิ ลงในใบเบกิ
วตัถุดบิทางตรง และบตัรแยกประเภทวตัถุดบิ ไดด้งันี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

บตัรแยกประเภทวตัถดิุบ 

 

    ประเภทวตัถุดบิ   แป้งขา้วเหนียว                                                                                           หน่วยที่ส ัง่ซือ้    กโิลกรมั 

    เลขที่วตัถุดบิ     22 

 รบั จ่าย(งานผลติ) คงเหลอื 

วนัที่ เลขที่ 
ใบรายงาน 

ปรมิาณ ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนเงนิ
(บาท) 

เลขที่
ใบเบกิ 

ปรมิาณ ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนเงนิ
(บาท) 

ปรมิาณ ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนเงนิ
(บาท) 

ม.ค1 ยกมา        300 50 15,000 

    5     311 100 50 5,000 200 50 10,000 

   10 201 500 52 26,000     200 50 10,000 

         500 52 26,000 

   15     315 200 50 10,000    

      150 52  7,800 350 52 18,200 

 

      

                                              

              ใบเบิกวตัถดิุบ 

บรษิทั  ขนมไทย จ ากดั                        เลขที่   311                                                      
ถงึแผนก  คลงัสินคา้                           วนัที่  5 มกราคม 25x1                                                

 ใบเบิกวตัถดิุบ 

 บรษิทั  ขนมไทย จ ากดั                     เลขที่   315                                                                                                          
 ถงึแผนก  คลงัสินคา้                         วนัที่  15 มกราคม 25x1                                                                         

รายการวตัถุดบิ ปรมิาณ ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนเงนิ 

(บาท) 
 รายการวตัถุดบิ ปรมิาณ ราคาต่อ

หน่วย 

จ านวนเงนิ 

(บาท) 
เลขที่ 22 

แป้งขา้วเหนียว 

100 50 5,000  เลขที่ 22 

แป้งขา้วเหนียว 

 

200 

150 

 

50 

52 

10,000 

7,800 

                รวม      5,000                    รวม 17,800 

ผูเ้บกิ…………………                        ผูร้บัของ……….……                                       
งาน/แผนก……………                       ผูอ้นุมตัิ…….…….…                                   

 ผูเ้บกิ…………………                       ผูร้บัของ…….………                                       
งาน/แผนก…..……….                       ผูอ้นุมตัิ…..………….                                 

 

ภาพที ่3.3 แสดงขอ้มลูของบญัชวีตัถุดบิและใบเบกิวตัถุดบิ  

ใบรายงานการรบัสนิคา้ 

เลขที่ 201 

ใบส่งของ
จากผูข้าย 
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  1.4 บตัรต้นทุนงาน (Job cost sheet) เป็นการรวบรวมต้นทุนของแต่ละงานแยกออก
จากกนั โดยแต่ละงานประกอบดว้ย ต้นทุนของวตัถุดบิทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่าย
ในการผลติ เพื่อใหท้ราบตน้ทุนรวมและตน้ทุนต่อหน่วยของแต่ละงาน นัน่เอง 

  จากใบเบกิของวตัถุดบิทางตรง จะมกีารจดัสรรวตัถุดบิ เขา้บญัชงีานระหว่างท า ส่วน
วตัถุดบิทางออ้มจะจดัสรรเขา้ค่าใชจ้่ายในการผลติในบตัรตน้ทุนงาน 

   

  2. ค่าแรงงาน (Labors) เราแบ่งเป็น 2 ประเภท  คือ ค่าแรงงานทางตรง  (Direct 

labors) และค่าแรงงานทางอ้อม (Indirect labors) ค่าแรงงานทางตรง เป็นแรงงานที่ท าการแปร
สภาพวตัถุดบิให้เป็นสนิค้า ซึ่งสามารถระบุได้ว่าค่าแรงงานเป็นการปฏบิตังิานให้กบัสนิค้าชิ้นใด
หรือชุดใด ส่วนค่าแรงงานทางอ้อม เป็นแรงงานที่ไม่สามารถระบุได้อย่างชดัเจนว่าเป็นการ
ปฏบิตังิานใหก้บังานชิน้ใด การท างานของพนกังานจะใชบ้ตัรลงเวลา (Time clock card) บนัทกึ
เวลาเข้า-ออกจากงาน ดงันัน้ การรวบรวมต้นทุนค่าแรงงานจะน าบตัรลงเวลามาบนัทึกในบตัร
บนัทึกเวลางาน  (Job time ticket) ที่แสดงรายละเอยีดของเวลาที่ใช้ในแต่ละวนัว่าเป็นต้นทุน
ของงานใด จ านวนเท่าใด บตัรบนัทกึเวลางานนี้จะใช้ในการจ าแนกค่าแรงงานทางตรงกบัค่าแรงงาน
ทางอ้อม และยอดรวมจ านวนเงนิของบตัรบนัทกึเวลางานจะตอ้งเท่ากบัยอดค่าแรงงานเบือ้งต้นที่
ค านวณได้จากบตัรลงเวลา ต้นทุนค่าแรงงานทางตรง จะบนัทกึบญัชเีขา้บญัชงีานระหว่างท า ส่วน
ค่าแรงงานทางอ้อม จะบนัทกึเขา้บญัชคี่าใช้จ่ายในการผลติ จากตวัอยา่งที่ 3.1 มขีอ้มูลเกี่ยวกบั
ค่าแรงงาน คอื 

   ม.ค. 25 บนัทกึค่าแรงงานประจ าเดอืน จ านวน 28,000 บาท มภีาษหีกั ณ ทีจ่่ายจากค่าแรง   
               จ านวน 600 บาท 

          การบนัทกึบญัชเีกีย่วกบัค่าแรงงาน เป็นดงันี้ 
   เดบติ  ค่าแรงงาน    28,000 

       เครดติ  ค่าแรงงานคา้งจ่าย    27,400 

         ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย           600 

 

   ม.ค.31 บนัทกึค่าแรงงานเขา้ตน้ทุนการผลติ ดงันี้ 
     งานเลขที ่101  ใชค้่าแรงงานทางตรงจ านวน  350 ชัว่โมง อตัราชัว่โมงละ 30 บาท 

     งานเลขที ่102  ใชค้่าแรงงานทางตรงจ านวน  400 ชัว่โมง อตัราชัว่โมงละ 40 บาท 

     ค่าแรงงานทางออ้มมจี านวน 1,500 บาท 

 การบนัทกึบญัชเีกีย่วกบัค่าแรงงาน เป็นดงันี้ 
   เดบติ   งานระหวา่งท า   26,500 

            ค่าใชจ้่ายในการผลติ                 1,500 

       เครดติ  ค่าแรงงาน     28,000 
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  ระบบตน้ทุนงานสัง่ท า จะมกีารค านวณค่าแรงงานของพนักงานแต่ละคน โดยจะบนัทกึ
ในบตัรลงเวลา และระบุวา่เป็นของงานใด ต้นทุนค่าแรงงานทางตรง จะบนัทกึหรอืสะสมตน้ทุนลง
ในบตัรตน้ทุนงาน ในช่องค่าแรงงานทางตรง ส่วนค่าแรงงานทางออ้ม จะบนัทกึลงในช่องค่าใชจ้่าย
ในการผลติ จากตวัอยา่งที ่3.1 สามารถบนัทกึบตัรลงเวลาบางส่วน ไดด้งันี้ 
งานเลขที ่101 จ านวน 350 ชัว่โมง                 งานเลขที ่102 จ านวน 400 ชัว่โมง 

งานเลขที ่101 ตน้ทุนค่าแรงงาน 10,500 บาท    งานเลขที ่102 ตน้ทุนค่าแรงงาน 16,000 บาท 

                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
ภาพที ่3.4 แสดงการบนัทกึขอ้มลูค่าแรงงานทางตรงในบตัรลงเวลา (บางส่วน) 
 

         3. ค่าใช้จ่ายในการผลิต (Factory overhead) หรอืโสหุย้การผลติ เป็นค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้
จากการผลติในโรงงานทัง้หมด แต่ไม่สามารถระบุไดว้า่เป็นตน้ทุนของงานใดโดยตรง แต่ไม่รวมถงึ
วตัถุดบิทางตรงและค่าแรงงานทางตรง 

  จากตวัอยา่งที ่3.1 มขีอ้มลูเกีย่วกบัค่าใชจ้่ายในการผลติ คอื 

  บรษิทัได้ประมาณค่าใช้จ่ายในการผลติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ จ านวน 60,000 บาท โดยใช้
ฐานกจิกรรมชัว่โมงแรงงานทางตรงในการค านวณ  คาดวา่ชัว่โมงแรงงานทางตรงทีจ่ะใช้ในการผลติ 
เป็นจ านวน 5,000 ชัว่โมง โดยงานเลขที่ 101 ใช้ช ัว่โมงแรงงานทางตรงจ านวน 350 ชัว่โมง ส่วนงาน
เลขที ่102 ใชช้ ัว่โมงแรงงานทางตรงไป จ านวน 400 ชัว่โมง 

บตัรลงเวลา         งานเลขที ่101 

 บตัรลงเวลา         งานเลขที ่101 

บตัรลงเวลา                งานเลขที ่101 

                                       วนัที่ 6 ม.ค.x1            
                                เลขทีพ่นกังาน 125 

ชือ่พนกังาน   นายสมชยั 

รายละเอยีดงาน  ผสม                                        

เวลา จ านวน
ชัว่โมง 

อตัรา
คา่แรง 

ตน้ทุน
(บาท) เขา้ ออก 

8.00 

17.00 

16.00 

20.00 

8 

3 

30 

30 

240 

 90 

 

 ตน้ทุนรวม 330 

 

ผูบ้นัทกึ  นายชยั          ผูต้รวจสอบ อ านาจ 

บตัรลงเวลา        งานเลขที ่102 

บตัรลงเวลา           งานเลขที ่102 

บตัรลงเวลา                  งานเลขที ่102 

                                       วนัที ่16 ม.ค.x1               

                                เลขทีพ่นกังาน 130 

ชือ่พนกังาน   นายสมาน 

รายละเอยีดงาน    กวน 

เวลา จ านวน
ชัว่โมง 

อตัรา
คา่แรง 

ตน้ทุน
(บาท) เขา้ ออก 

10.00 

19.00 

18.00 

22.00 

8 

3 

40 

40 

320 

120 

 

ตน้ทุนรวม 440 

 

ผูบ้นัทกึ  นายชยั        ผูต้รวจสอบ อ านาจ 
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  ค่าใช้จ่ายในการผลติทีเ่กดิขึน้จรงิของเดอืนมกราคม  มจี านวน 8,000 บาท ประกอบดว้ย 
วตัถุดบิทางออ้ม 2,000 บาท ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์โรงงาน 1,500  บาท ค่าไฟฟ้าโรงงาน 1,400 บาท 
ค่าเสื่อมราคาโรงงาน 2,100 บาท และค่าใชจ้่ายเบด็เตลด็โรงงาน 1,000 บาท 

  การบนัทกึบญัชเีกี่ยวกบัค่าใช้จ่ายในการผลติ จะมกีารบนัทกึทุกวนั เมื่อมกีารบนัทึก
ค่าใช้จ่ายในการผลติทีเ่กดิขึน้จรงิแต่ละประเภทครบถ้วนแล้ว กจ็ะโอนปิดค่าใช้จ่ายต่างๆเขา้บญัชี
ค่าใชจ้่ายในการผลติ สามารถบนัทกึโอนปิดบญัชคี่าใชจ้่ายต่างๆทีเ่กดิขึน้จรงิ ดงันี้ 
 ม.ค. 31 

 เดบติ  ค่าใชจ้่ายในการผลติ   8,000    

   เครดติ  วตัถุดบิทางออ้ม     2,000 

     ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์โรงงาน   1,500 

     ค่าไฟฟ้าโรงงาน     1,400 

     ค่าเสื่อมราคาโรงงาน    2,100 

     ค่าใชจ้่ายเบด็เตลด็โรงงาน   1,000 

  การคิดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตนัน้ จะมีความแตกต่างจากวตัถุดิบทางตรงและ
ค่าแรงงานทางตรง เนื่องจากค่าใชจ้่ายในการผลติไม่เกีย่วขอ้งโดยตรงกบังาน ซึง่ในการท างานไม่
สามารถทราบต้นทุนที่แท้จรงิของค่าใช้จ่ายในการผลิตได้ทนัที จงึจ าเป็นต้องใช้วธิกีารจดัสรร
ต้นทุน ในส่วนของการบนัทึกวตัถุดบิทางตรงและค่าแรงงานทางตรง สามารถบนัทึกลงในบตัร
ต้นทุนงานได้โดยตรง แต่ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการผลิตจะมีการใช้ร่วมกนัในงานต่างๆ ไม่
สามารถจะแยกได้อยา่งชดัเจนวา่เป็นของงานใด จนกว่าจะมคี่าใชจ้่ายในการผลติทีเ่กดิขึน้จรงิ ซึ่ง
อาจจะท าให้เสยีเวลาในการค านวณต้นทุน เกิดความล่าช้าในการบนัทกึต้นทุน ดงันัน้จงึมีการ
ประมาณค่าใชจ้่ายในการผลติคดิเขา้งานที่คาดไวล้่วงหน้า ซึง่เรยีกว่า อตัราค่าใช้จ่ายในการผลติ
คดิเขา้งาน สามารถค านวณไดจ้ากสตูร ดงันี้ 

          อตัราค่าใชจ้่ายในการผลติคดิเขา้งาน  = ค่าใชจ้่ายในการผลติโดยประมาณ
ฐานในการปนัส่วนโดยประมาณ

  

   

  ค่าใชจ้่ายในการผลติโดยประมาณ ส่วนมากเป็นการเกบ็ขอ้มลูจากผลการด าเนินงานใน
อดตีซึ่งเป็นของงวดบญัชกี่อนๆ มาเป็นฐานในการประมาณ แล้วน าผลกระทบทีค่าดว่าจะเกดิขึน้
ในงวดนี้มาปรบัให้เป็นตวัเลขที่ใกล้เคียงกบัความเป็นจรงิมากที่สุด ส าหรบัฐานในการปนัส่วน
โดยประมาณนัน้ ต้องเลือกฐานในการปนัส่วนให้สอดคล้องและเหมาะสมกบัเหตุการณ์และ
ค่าใชจ้่ายในการผลติ โดยทัว่ไปฐานในการปนัส่วนทีน่ิยมใชก้นัมาก ไดแ้ก่  

 1. จ านวนหน่วยผลติ (Units produced) 

 2. ตน้ทุนวตัถุดบิทางตรง (Direct material cost) 

 3. ตน้ทุนค่าแรงงานทางตรง (Direct labor cost) 



63 

 

 

 4. ชัว่โมงแรงงานทางตรง (Direct labor hour) 

 5. ชัว่โมงเครื่องจกัร (Machine hour) 

  จากตวัอยา่งที ่3.1 มขีอ้มลูเกีย่วกบัค่าใชจ้่ายในการผลติคดิเขา้งานซึ่งบรษิทัไดป้ระมาณ
ค่าใช้จ่ายในการผลิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จ านวน 60,000 บาท โดยใช้ฐานกิจกรรมชัว่โมงแรงงาน
ทางตรงในการค านวณ ซึง่คาดวา่จะมจี านวน 5,000 ชัว่โมง 
  ดงันัน้สามารถค านวณค่าใชจ้่ายการผลติคดิเขา้งานจากสตูร ไดด้งันี้ 
 

อตัราค่าใชจ้่ายในการผลติคดิเขา้งาน = 
  ค่าใชจ้่ายในการผลติโดยประมาณ

ชัว่โมงแรงงานทางตรง
 

 

=    60,000
5,000  

 =     12   บาทต่อชัว่โมงแรงงานทางตรง 

 จากตวัอยา่งที ่3.1 สามารถคดิค่าใชจ้่ายในการผลติคดิเขา้งานของแต่ละงาน ไดด้งันี้ 
งานเลขที ่101 ใชช้ ัว่โมงแรงงานทางตรงจ านวน  350 ชัว่โมง  
 ค่าใชจ้่ายในการผลติคดิเขา้งาน     =    350 x 12   =  4,200  บาท 

งานเลขที ่102 ใชช้ ัว่โมงแรงงานทางตรงจ านวน  400 ชัว่โมง  
 ค่าใชจ้่ายในการผลติคดิเขา้งาน     =    400 x 12   =  4,800  บาท 

ค่าใชจ้่ายการผลติคดิเขา้งานทีเ่กดิขึน้ในงวดนี้ มที ัง้สิน้           9,000  บาท 

การบนัทกึบญัช ีโอนปิดบญัชคี่าใชจ้่ายในการผลติคดิเขา้งาน เขา้บญัชงีานระหวา่งท า เป็นดงันี้ 
 ม.ค.31 

 เดบติ  งานระหวา่งท า    9,000 

   เครดติ  ค่าใชจ้่ายในการผลติ    9,000 

 

  การใช้อตัราค่าใช้จ่ายในการผลติคดิเขา้งานล่วงหน้า สามารถค านวณค่าใช้จ่ายในการ
ผลติคดิเขา้งานส าหรบัแต่ละงานได ้ซึง่จะน าไปบนัทกึลงในบตัรตน้ทุนงาน เพื่อใหส้ามารถค านวณ
ต้นทุนการผลิตได้ ท าให้กิจการสามารถมีการวางแผน การตัง้ราคาสินค้าและการควบคุมได ้
กจิการจะตอ้งน าค่าใช้จ่ายในการผลติทีเ่กดิขึน้จรงิมาเปรยีบเทยีบกบัค่าใชจ้่ายในการผลติคดิเขา้
งาน ดวูา่มคีวามแตกต่างกนัเท่าใด มกีารจดัสรรค่าใชจ้่ายในการผลติคดิเขา้งานต ่าไปหรอืสงูไป ซึง่
จะตอ้งน ายอดผลต่างไปปรบัปรุงกบัตน้ทุน เพื่อใหไ้ดต้น้ทุนทีเ่กดิขึน้ตรงกบัความเป็นจรงิ หากเมื่อ 

เปรียบเทียบแล้วจ านวนเงินของค่าใช้จ่ายในการผลติคิดเข้างานสูงกว่าค่าใช้จ่ายในการผลิตที่
เกดิขึน้จรงิ เรยีกว่า ค่าใชจ้่ายในการผลติคดิเขา้งานสูงไป จะมยีอดเหลอืทางด้านเครดติ จะต้อง
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น าไปปรบัปรุงลดตน้ทุน แต่ถ้าจ านวนค่าใช้จ่ายในการผลติคดิเขา้งานต ่ากว่า ค่าใชจ้่ายในการผลติ
ทีเ่กดิขึน้จรงิ เรยีกวา่ ค่าใชจ้่ายในการผลติคดิเขา้งานต ่าไป จะมยีอดเหลอืทางดา้นเดบติ 

จะตอ้งน าไปปรบัปรุงเพิม่ตน้ทุน  จากตวัอยา่งที ่3.1 การบนัทกึบญัชคี่าใชจ้่ายในการผลติทีเ่กดิขึน้
จรงิและบญัชคี่าใชจ้่ายในการผลติคดิเขา้งาน  สามารถแสดงบญัชแียกประเภทของบญัชคี่าใชจ้่าย
ในการผลติ ไดด้งันี้ 
      

        บญัชีค่าใช้จ่ายในการผลิต 

เดบติ เครดติ 

ม.ค. 
31 

 

ค่าแรงงานทางออ้ม 

 

1,500 

ม.ค. 
31 

 

ค่าใชจ้่ายในการผลติคดิเขา้งาน 

 

9,000 

 ค่าใชจ้่ายในการผลติเกดิขึน้จรงิ 8,000  ยอดยกไป   500 

      

  

ภาพที ่3.5 แสดงการบนัทกึบญัชแียกประเภทค่าใชจ้่ายในการผลติ  
  จากตวัอย่างที่ 3.1 บญัชคี่าใช้จ่ายในการผลติ ยอดค่าใช้จ่ายในการผลติที่เกดิขึ้นจรงิ 
ในเดอืนมกราคม แสดงดา้นเดบติ มจี านวน 9,500 บาท ส่วนค่าใชจ้่ายในการผลติคดิเขา้งานแสดง
ดา้นเครดติ จ านวน 9,000 บาท ผลต่างมยีอดยกไปดา้นเครดติ คอืค่าใชจ้่ายในการผลติคดิเขา้งาน
ต ่าไป จ านวน 500 บาท ดงันัน้ กจิการตอ้งน าไปปรบัเพิม่ตน้ทุน โดยบวกผลต่างเขา้กบัตน้ทุนขาย 

  ผลต่างของบญัชคี่าใชจ้่ายในการผลติทีเ่กดิขึน้จรงิ กบัค่าใชจ้่ายในการผลติคดิเขา้งาน 
ถ้ามีเป็นจ านวนมาก ผู้บรหิารจะต้องมกีารพจิารณาว่าเกดิจากสาเหตุใด อาจเป็นเพราะเกดิจาก
การเปลีย่นแปลงวธิกีารผลติ หรอืมกีารเปลี่ยนแปลงเป้าหมายการผลติ ซึง่ไม่เป็นไปตามแผนทีไ่ด้
วางไว ้ถ้าค่าใช้จ่ายในการผลติคดิเขา้งานต ่าไป มเีป็นจ านวนมากอาจจะสาเหตุมาจากปญัหาใน
ด้านการควบคุมกระบวนการผลติไม่มปีระสทิธภิาพ ท าให้มตี้นทุนสูงไป หรอืถ้าเป็นลกัษณะที่
ค่าใช้จ่ายในการผลติคดิเขา้งานสงูไปมเีป็นจ านวนมาก อาจจะเกดิจากสาเหตุคอืการก าหนดอตัรา
ค่าใช้จ่ายในการผลติคดิเขา้งานล่วงหน้าไวสู้งเกนิไป ในการขจดัผลต่างของค่าใช้จ่ายในการผลติ
คดิเขา้งานทีเ่กดิขึน้สงูไปหรอืต ่าไปนี้ จะตอ้งน ายอดทีส่งูหรอืต ่าไปทัง้หมดไปปรบักบัตน้ทุนขาย 

   

  จากตวัอย่างที่ 3.1 ข้อมูลของต้นทุนการผลติ ของงานเลขที่ 101 และงานเลขที่ 102  

บญัชีวตัถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายในการผลิตคิดเข้างาน สามารถบนัทึก
ตน้ทุนการผลติลงในบตัรตน้ทุนงาน ไดด้งันี้ 
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บริษทั ขนมไทย จ ากดั 

บตัรต้นทนุงานสัง่ท า 

ชือ่ลูกคา้ รา้นเอ     งานเลขที ่101                                                วนัทีส่ ัง่ผลติ 1 มกราคม 25x1      
ประเภทงาน ขนมเหนียวดอกอญัชนั                                                วนัทีผ่ลติเสรจ็ 10 มกราคม 25x1 

จ านวนทีผ่ลติ  2,000  กล่อง                                     ก าหนดสง่งาน 11 มกราคม 25x1 

วนัที ่ วตัถุดบิ
ทางตรง 

คา่แรงงานทางตรง คา่ใชจ้่ายในการผลติคดิเขา้งาน รวม 

ชม. บาท อตัรา บาท บาท 

5 ม.ค.25x1 

 

5,000 350 10,500 12 บาท/ชัว่โมง
แรงงานทางตรง 

4,200 19,700 

 

รวม 5,000  10,500  4,200 19,700 

สรปุ : ตน้ทุนการผลติ 

           วตัถุดบิทางตรง 

           คา่แรงงานทางตรง 

           คา่ใชจ้่ายในการผลติคดิเขา้งาน 

                    รวม 

 

5,000 

10,500 

                4,200 

19,700 

  

 

 

 

 

 

บริษทั ขนมไทย จ ากดั 

บตัรต้นทนุงานสัง่ท า 

ชือ่ลูกคา้ รา้นบ ี   งานเลขที ่102                                              วนัทีส่ ัง่ผลติ 1 มกราคม 25x1 

ประเภทงาน ขนมเหนียวดอกพกิลุ                                                  วนัทีผ่ลติเสรจ็ 20 มกราคม 25x1                                                  
จ านวนทีผ่ลติ  3,000  กล่อง                                    ก าหนดสง่งาน 21 มกราคม 25x1       

วนัที ่ วตัถุดบิ
ทางตรง 

คา่แรงงานทางตรง คา่ใชจ้่ายในการผลติคดิเขา้งาน รวม 

ชม. บาท อตัรา บาท บาท 

15 ม.ค.25x1 

 

17,800 400 16,000 12 บาท/ชัว่โมง
แรงงานทางตรง 

4,800 38,600 

 

รวม 17,800  16,000  4,800 38,600 

สรปุ : ตน้ทุนการผลติ 

           วตัถุดบิทางตรง 

           คา่แรงงานทางตรง 

           คา่ใชจ้่ายในการผลติคดิเขา้งาน 

                    รวม 

 

17,800 

16,000 

                  4,800 

38,600 

  

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.6 แสดงการบนัทกึตน้ทุนการผลติลงในบตัรตน้ทุนงาน 
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ตวัอย่างท่ี 3.2  รา้นผา้ฝ้ายไทย ได้ด าเนินธุรกจิรบังานตดัเสื้อผ้า โดยไดร้บัค าส ัง่ซื้อจากลูกค้าใน
การตดัชุดแบบฟอร์มผ้าพื้นเมอืงส าหรบัขา้ราชการ เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ และห้างร้านต่าง
ต่าง ๆ ขอ้มลูการรบังานในเดอืนสงิหาคม 25X1 มดีงันี้ 

 งานเลขท่ี 4 -2-1 งานเลขท่ี 4 -2-2 งานเลขท่ี 4 -2-3 

ผูส้ ัง่ผลติ 

หน่วยทีผ่ลติ (ชุด) 
ก าหนดส่งงาน 

ราคาขาย (บาท) 

โรงเรยีนอุดรวทิยา 

120 

30 ตุลาคม 25x1 

54,000 

มหาวทิยาลยัไทย 

100 

15 กนัยายน 25X1 

65,000 

บรษิทั ไทยคา้ จ ากดั 

150 

28 สงิหาคม 25x1 

75,000 

  นอกจากนัน้ ยงัมีงานที่ผลิตเสรจ็จากเดือนที่แล้ว ได้แก่งาน 4-1-3 ที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ
ให้กบัลูกค้า โดยมกี าหนดส่งงาน 5 สิงหาคม 25x1 มตี้นทุนการผลติทัง้สิ้น 35,500 บาท และราคา
ขาย 68,000 บาท 

 

 ขัน้ตอนในการค านวณต้นทุนการผลิตเข้างาน 

1. วตัถดิุบ 

  จากขอ้มูลสมมติว่า กจิการมกีารเบกิวตัถุดบิทัง้หมดไปใช้ในแผนกต่างๆเป็นจ านวน 

37,720 บาท โดยแยกเป็นวตัถุดบิทางตรง จ านวน 32,520 บาท วตัถุดบิทางอ้อม จ านวน 5,200 
บาท วตัถุดบิทางตรง ไดม้กีารเบกิเขา้งานต่างๆ ดงันี้ 

 งานเลขท่ี 4-2-1 งานเลขท่ี 4-2-2 งานเลขท่ี 4-2-3 รวม 

วตัถุดบิทางตรง 
แผนกตดั 

 แผนกเยบ็ 

รวม 

 

5,000 

2,200 

7,200 

 

6,000 

  3,200 

9,200 

 

12,600 

  3,520 

16,120 

 

23,600 

8,920 

32,520 

  กจิการสามารถบนัทกึการไหลของวตัถุดบิโดยบนัทกึในบตัรแยกประเภทวตัถุดบิ ใบ
เบกิวตัถุดบิ และบตัรตน้ทุนงาน ไดด้งัภาพที ่3.7 

 

2. ค่าแรงงานทางตรง 

  สมมตวิา่ ค่าแรงงานทัง้หมดทีเ่กดิขึน้ในเดอืนสงิหาคม 25x1 มที ัง้สิน้ 45,000 บาท โดย
แยกเป็นค่าแรงงานทางตรง 32,700 บาท ค่าแรงงานทางออ้ม 12,300  บาท 

 งานเลขท่ี 4-2-1 งานเลขท่ี 4-2-2 งานเลขท่ี 4-2-3 รวม 

ค่าแรงงานทางตรง 

แผนกตดั 

 แผนกเยบ็ 

รวม 

 

6,300 

  2,300 

8,600 

 

6,200 

  5,100 

  11,300 

 

6,900 

  5,900 

12,800 

 

19,400 

13,300 

32,700 
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บตัรแยกประเภทวตัถดิุบ 

 

   ประเภทวตัถุดบิ   ผา้ฝ้ายสนี ้าเงนิ                                                                                                  เลขที่วตัถุดบิ     106 

 รบั จ่าย(งานผลติ) คงเหลอื 

วนัที่ เลขที่ใบเบกิ 

วตัถุดบิ 

ปรมิาณ 

(เมตร) 
ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนเงนิ
(บาท) 

ปรมิาณ 

(เมตร) 
ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนเงนิ
(บาท) 

ปรมิาณ 

(เมตร) 
ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนเงนิ
(บาท) 

ส,ค.1 ย/ม       200 60 12,000 

    10 032 500 60 30,000    700 60 42,000 

    15 RT201    150 60   9,000 550 60 33,000 

    20 RT205    250 60 15,000 300 60 18,000 

 

 

 

ใบเบิกวตัถดิุบ 

 

รา้น  ผา้ฝ้ายไทย                                       เลขที่   RT201                                                                                  
แผนกที่ขอเบกิ  แผนกตดั                            วนัที่ 15 สงิหาคม 25x1                                                      

  

บตัรต้นทนุงาน 

 

ชื่อลูกคา้ บรษิทั ไทยคา้ จ ากดั      งานเลขที่ 4-2-3 

ประเภทงาน ชุดฟอรม์ผา้พืน้เมอืง  วนัที่ผลติเสรจ็ 25 ส.ค.x1 

จ านวน 150 ชุด                     ก าหนดส่งงาน 28 ส.ค. x1 

 

 วตัถุดบิทางตรง 

รายการ เลขที่
วตัถุดบิ 

ปรมิาณ ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนเงนิ 

(บาท) 
 

 

1.ผา้ฝ้ายสนี ้าเงนิ 106 150  เมตร 60 9,000  วนัที่           เลขที่ใบเบกิวตัถุดบิ     แผนก        จ านวนเงนิ 

2.ดา้ยสนี ้าเงนิ 104 20  มว้น 30 600  ส.ค. 15        RT 201                    ตดั             12,600 

3.ผา้แกว้สนี ้าเงนิ 101 100  เมตร 30 3,000         20       RT 125                    เยบ็              3,520 

                                       รวม                          16,120 

รวม 12,600    ค่าแรงงานทางตรง 

ผูเ้บกิ………………………                   ผูร้บัของ…….…………   ค่าใชจ้่ายในการผลติคดิเขา้งาน 

 

ภาพที ่3.7 แสดงการไหลของการบนัทกึบตัรแยกประเภทวตัถุดบิ ใบเบกิวตัถุดบิ และบตัรตน้ทุนงาน 

 

 

 

 

ใบรายงานการรับสนิค้า 

เลขที ่032 

ใบสง่ของ
จากผูข้าย 
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3. ค่าใช้จ่ายในการผลิต 

  สมมตวิา่ ขอ้มลูเกีย่วกบัค่าใชจ้่ายในการผลติที่เกดิขึน้จรงิในงวดก่อนที่ผ่านมาของรา้น
ผา้ไหมไทย มดีงันี้ 

 แผนกตดั แผนกเยบ็ รวม (บาท) 
วตัถุดบิทางออ้ม 3,500 1,700 5,200 

ค่าแรงงานทางออ้ม 6,550 5,750 12,300 

ค่าสาธารณูปโภค 1,250 1,400 2,650 

ค่าเบีย้ประกนัภยัโรงงาน 1,600 1,350 2,950 

ค่าซ่อมแซมเครื่องจกัร        3,300        1,800        5,100 

รวม 16,200 12,000 28,200 

ประมาณการชัว่โมงแรงงานทางตรง 1,200 800  

  

       ชัว่โมงแรงงานทางตรงทีเ่กดิขึน้จรงิ มดีงันี้ 
 งานเลขท่ี  

4-2-1 

งานเลขท่ี  
4-2-2 

งานเลขท่ี  
4-2-3 

รวม 

แผนกตดั 

แผนกเยบ็ 

รวม 

300 

340 

640 

450 

350 

800 

330 

250 

580 

1,080 

         940 

2,020 

  การคิดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตนัน้ จะมีความแตกต่างจากวตัถุดิบทางตรงและ
ค่าแรงงานทางตรง เนื่องจากไม่เกีย่วขอ้งโดยตรงกบังาน ซึง่ในการท างานไม่สามารถทราบตน้ทุน
ทางอ้อมที่แท้จรงิได้ทนัท ีจงึจ าเป็นต้องใช้วธิกีารจดัสรรต้นทุน โดยคดิค่าใช้จ่ายในการผลติเป็น
อตัราทีค่าดไวล้่วงหน้า (Predetermined overhead rate)กค็อือตัราค่าใชจ้่ายในการผลติคดิเขา้งาน 
นัน่เอง สามารถค านวณไดจ้ากสตูร ดงันี้ 

          อตัราค่าใชจ้่ายในการผลติคดิเขา้งาน  = ค่าใชจ้่ายในการผลติโดยประมาณ
ฐานในการปนัส่วนโดยประมาณ

  

 

 ค านวณหาอตัราค่าใช้จ่ายในการผลิตคิดเข้างาน 

           แผนกตดั      แผนกเยบ็   
 ประมาณการค่าใชจ้่ายในการผลติ   16,200       12,000     

 ประมาณการชัว่โมงแรงงานทางตรง     1,200           800 

 อตัราค่าใชจ้่ายในการผลติคดิเขา้งาน      13.50              15  

 (บาท/ชัว่โมงแรงงานทางตรง) 
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 ค านวณค่าใช้จ่ายในการผลิตคิดเข้างานต่าง ๆ 

 น าอตัราค่าใช้จ่ายในการผลติคดิเขา้งานที่ค านวณได ้คณูกบั ฐานในการปนัส่วนที่เกดิขึน้
จรงิ คอื ชัว่โมงแรงงานทางตรง 

 
งานเลขท่ี  

4-2-1 

งานเลขท่ี  
4-2-2 

งานเลขท่ี  
4-2-3 

รวม 

แผนกตดั 

แผนกเยบ็ 

     รวม 

4,050 

5,100 

9,150 

6,075 

   5,250 

11,325 

4,455 

3,750 

8,205 

14,580 

14,100 

28,680 

          
การค านวณประกอบ 

         แผนกตดั 

งานเลขที ่4-2-1 = 300 x13.50 = 4,050      บาท 

            4-2-2 = 450 x13.50 = 6,075      บาท 

            4-2-3 = 330 x13.50 = 4,455      บาท 

 

แผนกเยบ็     

 งานเลขที ่4-2-1 = 340 x 15 = 5,100      บาท 

             4-2-2 = 350 x 15 = 5,250      บาท 

             4-2-3 = 250 x 15 = 3,750      บาท 

  

  เม่ืองานผลิตเสรจ็เป็นสินค้าส าเรจ็รปู จะต้องมกีารรวบรวมต้นทุนงานที่ผลติเสรจ็ 

งานแต่ละงานจะถูกส่งไปยงัแผนกควบคุมคุณภาพเพื่อตรวจสอบและรบัรองคุณภาพของสนิค้า 

ก่อนทีจ่ะส่งไปยงัคลงัสนิคา้ถอืเป็นสนิคา้คงเหลอืปลายงวด ส่วนงานทีย่งัผลติไม่เสรจ็จะถอืเป็นงาน
ระหวา่งท า ส าหรบัสนิคา้ส าเรจ็รูปที่จ าหน่ายออกไปแล้วสามารถค านวณต้นทุนขายได้จากตน้ทุน
ต่อหน่วยที่ค านวณไวใ้นบตัรต้นทุนงานสัง่ท า ดงันัน้ การรวบรวมต้นทุนงานสัง่ท าที่ผลิตเสร็จ
สามารถดูได้จากบตัรต้นทุนงานที่บนัทึกไวท้ ัง้ 3 ประเภทคอื วตัถุดบิทางตรง ค่าแรงงานทางตรง 
และค่าใชจ้่ายในการผลติครบถ้วนแลว้ เราสามารถค านวณตน้ทุนสนิคา้ส าเรจ็รปูต่อหน่วย ไดด้งันี้  
 

 ตน้ทุนสนิคา้ส าเรจ็รปูต่อหน่วย =   ตน้ทนุรวมของสนิคา้ส าเรจ็รปู
จ านวนหน่วยทีผ่ลติเสรจ็   
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 งานเลขท่ี 

4-2-1 

งานเลขท่ี 

4-2-2 

งานเลขท่ี 

4-2-3 

วตัถุดบิทางตรง 
ค่าแรงงานทางตรง 
ค่าใชจ้่ายในการผลติคดิเขา้งาน 

รวม 

7,200 

8,600 

         9,150 

24,950 

9,200 

11,300 

  11,325 

31,825 

16,120 

12,800 

         8,205 

37,125 

  

  กจิการสามารถแสดงการบนัทึกต้นทุนของวตัถุดบิทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และ
ค่าใชจ้่ายในการผลติ ลงในบตัรตน้ทุนงาน ไดด้งันี้ 

ร้านผา้ฝ้ายไทยอดุร 

บตัรต้นทนุงาน 

ชือ่ลูกคา้ บรษิทั ไทยคา้                                                                    จ ากดังานเลขที ่4-2-3 

ประเภทงาน ชดุฟอรม์ผา้พื้นเมอืง                                                        วนัทีผ่ลติเสรจ็ 25 ส.ค.x1 

จ านวน 150 ชดุ                                                                               ก าหนดสง่งาน 28 ส.ค. x1 

 วตัถุดบิทางตรง 

วนัที ่ เลขทีใ่บเบกิ             แผนก  จ านวนเงนิ 
 

ส.ค. 15 

      20 

    RT 201 

    RT 125 

            ตดั 

            เยบ็ 

                  12,600 

                  3,520 

           รวม                  16,120 
 

 คา่แรงงานทางตรง 

วนัที ่ เลขทีร่ายงานสรปุคา่แรงงาน แผนก  จ านวนเงนิ 
 

ส.ค.25 

     25 

DL 2101-2110 

DL 2130-2140 

ตดั 

เยบ็ 

 6,900 

                     5,900 

          รวม 12,800 
 

 คา่ใชจ้่ายในการผลติ 

วนัที ่ แผนก ฐานในการปนัสว่น ปรมิาณ อตัรา/หน่วย  จ านวนเงนิ 
 

ส.ค.25 

     25 

ตดั 

เยบ็ 

ชัว่โมงแรงงานทางตรง 

ชัว่โมงแรงงานทางตรง 

330 ชม. 
  250 ชม. 

13.50 

15 

 4,455 

 3,750 

    รวม   8,205 
 

ตน้ทุนต่อหน่วย   247.50                                 ตน้ทนุรวมทัง้สิน้      37,125 

 

ภาพที ่3.8  แสดงการบนัทกึตน้ทุนวตัถุดบิทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใชจ้่ายในการผลติ     
              ลงในบตัรตน้ทุนงาน 
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  สมมติให้สนิค้าที่ผลติเสรจ็ตามตวัอย่างนี้มงีานเดยีวคอื งานเลขที่ 4-2-3 ซึ่งมตี้นทุน
รวมทัง้สิน้เท่ากบั 37,125 บาท เราสามารถค านวณตน้ทุนต่อหน่วยไดด้งันี้ 

  ตน้ทุนสนิคา้ส าเรจ็รปูต่อหน่วย     =  
37,125
 150

           

                            
         =   247.50     บาท 

   พนักงานบัญชีต้นทุนจะน าต้นทุนสนิค้าส าเรจ็รูปต่อหน่วยที่ค านวณได้ในงวดนี้ไป
ค านวณตน้ทุนขายและสนิคา้ส าเรจ็รูปคงเหลอืปลายงวด จากตวัอยา่งที ่2 มสีนิค้าทีผ่ลติเสรจ็และ
จ าหน่ายในเดอืนสงิหาคม 25x1 จ านวน 2 งาน ได้แก่ งานเลขที ่4-1-3 และงานเลขที ่4-2-3 ดงันัน้
ตน้ทุนขายของเดอืนสงิหาคม 25x1 คอื 

  ตน้ทุนของงานเลขที ่ 4-1-3     35,500 

  ตน้ทุนของงานเลขที ่ 4-2-3     37,125 

       รวม     72,625 

    ส่วนงานที่ยงัผลติไม่เสรจ็อกี 2 งาน คอื งานเลขที่ 4-2-1 และงานเลขที่ 4-2-2 จะถือ
เป็นงานระหวา่งท าปลายงวด มตีน้ทุนดงันี้ 
  ตน้ทุนของงานเลขที ่ 4-2-1     24,950 

  ตน้ทุนของงานเลขที ่ 4-2-2     31,825 

       รวม     56,775 

 

   ส าหรบัสนิคา้ส าเรจ็รูปปลายงวดพบวา่ ไม่มงีานใดที่ผลติเสรจ็ และยงั  ไม่ได้จ าหน่าย
ใหก้บัลกูคา้ ดงันัน้จงึถอืวา่ไม่มสีนิคา้ส าเรจ็รปูคงเหลอืปลายงวด 

 

  5. การควบคุมค่าใช้จ่ายในการผลิต เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการผลติที่ค านวณเป็น
ตน้ทุนของสนิคา้ เกดิจากการประมาณการขึน้มาก่อนทีจ่ะทราบค่าใช้จ่ายในการผลติทีเ่กดิขึน้จรงิ 

ซึ่งโดยปกตแิล้วค่าใช้จ่ายในการผลติที่เกดิขึ้นจรงิจะมคีวามแตกต่างจากค่าใช้จ่ายในการผลติที่
ประมาณการไว ้จงึตอ้งมกีารค านวณผลต่างค่าใชจ้่ายในการผลติทีเ่กดิขึน้ในแต่ละงวดวา่มจี านวน
มากน้อยเพยีงใด 

 

         ผลต่างค่าใชจ้่ายในการผลติ = ค่าใชจ้่ายในการผลติคดิเขา้งาน – ค่าใชจ้่ายในการผลติจรงิ 
 

  กรณีทีค่่าใชจ้่ายในการผลติคดิเขา้งานต ่ากวา่ค่าใชจ้่ายในการผลติจรงิ (ผลลพัธเ์ป็นลบ) 

เรียกว่า “ค่าใช้จ่ายในการผลิตคิดเข้างานต ่าไป” (Underapplied overhead) ในทางตรงกนัข้าม 

หากค่าใช้จ่ายในการผลติคดิเขา้งานสูงกวา่ค่าใช้จ่ายในการผลติจรงิ (ผลลพัธ์เป็นบวก) เรยีกว่า 

“ค่าใช้จ่ายในการผลิตคิดเข้างานสูงไป” ดังนัน้ เมื่อมีผลต่างเกิดขึ้น ต้องพิจารณาว่าผลต่างที่
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เกดิขึน้เป็นจ านวนมากน้อยเพยีงใด หากมเีป็นจ านวนน้อยสามารถปรบัปรุงกบับญัชตีน้ทุนขายใน
งบก าไรขาดทุนได้ แต่หากมีเป็นจ านวนมากจะต้องมกีารพิจารณาปรบัปรุงผลต่างนัน้ๆ  เขา้กบั
บญัชตี้นทุนการผลติ รวมทัง้ทบทวนวธิกีารก าหนดอตัราค่าใช้จ่ายในการผลติว่ามคีวามเหมาะสม
กบัการด าเนินงานในปจัจุบนัหรอืไม่ ถ้าเหน็ว่าไม่เหมาะสม กต็้องปรบัปรุงอตัราค่าใช้จ่ายในการ
ผลติใหม่เพื่อใหส้ามารถค านวณตน้ทุนการผลติไดใ้กลเ้คยีงความเป็นจรงิมากทีสุ่ด 

  จากตวัอย่างที่ 3.2 จะเห็นว่าค่าใช้จ่ายในการผลิตที่เกิดขึ้นจริงมีความแตกต่างกับ
ค่าใชจ้่ายในการผลติคดิเขา้งาน ทีไ่ดป้ระมาณการไว ้ดงันี้ 
 

ค่าใช้จ่ายในการผลิตท่ีเกิดขึ้นจริง      รวม (บาท) 
วตัถุดบิทางออ้ม 5,200 

ค่าแรงงานทางออ้ม 12,300 

ค่าสาธารณูปโภค 2,650 

ค่าเบีย้ประกนัภยัโรงงาน 2,950 

ค่าซ่อมแซมเครื่องจกัร           5,100 

   รวม   ค่าใชจ้่ายในการผลติทีเ่กดิขึน้จรงิ 28,200 

           ค่าใชจ้่ายในการผลติคดิเขา้งาน  28,680 

ค่าใชจ้่ายในการผลติคดิเขา้งานสงูไป                 480 

  

หากรา้นผา้ฝ้ายไทยอุดร ปิดผลต่างเขา้บญัชตีน้ทุนขาย บญัชตีน้ทุนขายของกจิการจะเป็นดงันี้ 
ตน้ทุนขายก่อนปรบัปรุง  72,625 

หกั ค่าใชจ้่ายในการผลติคดิเขา้งานสงูไป      480 

ตน้ทุนขายทีป่รบัปรุงแลว้  72,145 

 

ดงันัน้ก าไรข ัน้ตน้ของรา้นผา้ไทยในเดอืนสงิหาคม 25x1 เท่ากบั 

ยอดขายงานเลขที ่ 4-1-3 68,000  

ยอดขายงานเลขที ่ 4-2-3  75,000    143,000 

หกั ตน้ทุนขายทีป่รบัปรุงแลว้     72,145 

ก าไรข ัน้ตน้      70,855 

 

 การปิดยอดผลต่างของบญัชีค่าใช้จ่ายในการผลิต 

 ในวนัสิ้นงวดบญัช ียอดคงเหลอืของบญัชคี่าใช้จ่ายในการผลติอาจจะมคี่าใช้จ่ายในการ
ผลติคดิเขา้งานสงูไปหรอืต ่าไป ยอดคงเหลอืนี้จะถูกโอนปิดไปยงับญัชตี้นทุนขาย เมื่อมคี่าใช้จ่าย
ในการผลิตสูงไป ให้โอนปิดเข้าบญัชีต้นทุนขายเพื่อเป็นการลดต้นทุน บันทึกโดยเดบิตบญัชี
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ค่าใชจ้่ายในการผลติ  และเครดติบญัชตีน้ทุนขาย แต่ถ้ากจิการมคี่าใชจ้่ายในการผลติต ่าไปจะตอ้ง
ไปปรบัปรุงเพิ่มต้นทุน บนัทึกโดยเดบติบญัชีต้นทุนขาย และเครดติบญัชีค่าใช้จ่ายในการผลิต  
จากตวัอยา่งการผลติชุดฟอรม์ผ้าพื้นเมอืง ซึง่มยีอดค่าใชจ้่ายในการผลติสูงไป จ านวน 480  บาท
จะตอ้งโอนปิดเขา้บญัชตีน้ทุนขาย เพื่อลดตน้ทุนขาย สามารถบนัทกึบญัช ีไดด้งันี้ 
 25x1 

 ส.ค. 31   

  เดบติ  ค่าใชจ้่ายในการผลติ   480 

      เครดติ  ตน้ทุนขาย     480 

 

ระบบต้นทุนงานสัง่ท าส าหรบักิจการให้บริการ 

  ในธุรกจิให้บรกิารนัน้จ าเป็นตอ้งแยกใหไ้ดว้่าตน้ทุนตวัใดเป็นตน้ทุนทางตรง ตน้ทุนตวั
ใดเป็นตน้ทุนทางออ้ม ซึ่งมผีลเกีย่วกบัการรวบรวมตน้ทุน นัน่คอื ตน้ทุนทางตรงจะใชก้ารรวบรวม
ตน้ทุนที่เกดิขึน้จรงิ ส่วนต้นทุนทางอ้อมจะต้องใช้การประมาณการ ดงันัน้ จะเหน็ได้ว่า ต้นทุนที่
เกี่ยวขอ้งกบัค่าแรงงานจะมสีดัส่วนสูงที่สุดเมื่อเทยีบกบัต้นทุนตวัอื่นๆ  ดงันัน้ ในการคดิอตัราที่
ประมาณไวล้่วงหน้า มกัใช้ช ัว่โมงแรงงานทางตรง หรอืต้นทุนค่าแรงงานเป็นฐานในการปนัส่วน
ต้นทุนทางอ้อม ธุรกิจให้บริการค่อนขา้งจะมีความแตกต่างในการให้บรกิารแต่ละครัง้ จงึมกัใช้
ระบบตน้ทุนงานสัง่ท า เช่น บรษิทัตวัแทนโฆษณา ส านกังานกฎหมาย ส านกังานบญัช ีธุรกจิเสรมิ
สวยและศลัยกรรม การใหบ้รกิารซ่อมรถยนต ์เป็นตน้ 

 ขัน้ตอนในการค านวณหาต้นทุนของงาน 

 1. ค านวณอตัราตน้ทุนทางตรงต่อชัว่โมงแรงงานทางตรง 

 2. รวบรวมตน้ทุนทางออ้ม 

 3. เลอืกฐานทีใ่ชใ้นการปนัส่วน 

 4. ค านวณอตัราตน้ทุนทางออ้ม 

  อตัราตน้ทุนทางออ้ม =     
ตน้ทุนทางออ้มทีค่าดไว้
ฐานทีใ่ชใ้นการปนัส่วน

       

 5. ค านวณตน้ทุนของงาน 

 

ตวัอย่างท่ี 3.3 ส านกังานอุดรกฎหมายและบญัช ีรบัปรกึษาวา่ความและปรกึษาด้านกฎหมาย ท า
บญัชแีละตรวจสอบบญัชทีัว่ประเทศ หวัหน้าก าลงัพจิารณาต้นทุนของส านักงานที่แท้จรงิ จงึได้
จดัท าประมาณการตน้ทุนค่าแรงงานต่อทนายความและพนกังานบญัช ี1 คน ใน 1 ปี ไวด้งันี้ 

ค่าตอบแทนวชิาชพี 120,000   บาท 

เงนิเดอืนพนกังานอื่น 108,000   บาท 

สวสัดกิารและผลตอบแทนอื่น ๆ           101,000   บาท 
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 ในการปฏบิตังิานแต่ละวนั ส านักงานจะท างานวนัละ 8 ชัว่โมง วนัท างานใน 1 ปี เท่ากบั 
262 วนั และมกีารส่งพนักงานไปอบรมทีส่ านักงานกฎหมายและสมาคมนกับญัชอีกีประมาณปีละ 
120 ชัว่โมง พนกังานแต่ละคนจะมสีทิธิใ์นการลา พกัผ่อนปีละ 12 วนั 

 ส าหรบัต้นทุนทางตรงตวัอื่นๆ ที่ไม่สมัพนัธ์กบัค่าแรงงาน ส านกังานท าการประมาณการ
แยกเป็นงานๆ ไปในแต่ละงาน ตน้ทุนทีเ่กดิขึน้ มดีงันี้ 
ค่าถ่ายเอกสารและจดัส่งเอกสาร     5,000 บาท 

ค่าโทรศพัทแ์ละการสื่อสาร 2,400 บาท 

ค่าใชจ้่ายเบด็เตลด็ 600 บาท 

ค่าลขิสทิธิโ์ปรแกรมบญัช ี 2,000 บาท 

ชัว่โมงการวา่ความและจดัท าบญัชโีดยประมาณ 100 ชัว่โมง 
 นอกจากนี้ยงัตอ้งค านึงถงึค่าใชจ้่ายของส านกังานทีเ่กดิขึน้  ไดแ้ก่ 

ค่าเช่าส านกังาน 96,000   บาท 

ค่าประกนัภยัและภาษ ี 24,000   บาท 

ค่ากจิกรรมวชิาชพี 140,000   บาท 

ค่าด าเนินงานอื่นๆ 48,000   บาท 

 

ขัน้ท่ี 1 ค านวณอตัราตน้ทุนทางตรงต่อชัว่โมงแรงงานทางตรง 

 ชัว่โมงการท างานปีละ [(262 – 12)  8] - 120 = 1,880 ชัว่โมง 

ค่าตอบแทนวชิาชพี 120,000   บาท 

เงนิเดอืนพนกังานอื่น  108,000   บาท 

สวสัดกิารและผลตอบแทนอื่น ๆ 101,000   บาท 

รวมตน้ทุนทางตรง 329,000   บาท 

อตัราตน้ทุนทางตรงต่อชัว่โมงแรงงานทางตรง =   329,000  1,880  

 =   175  บาทต่อชัว่โมง  

 

ขัน้ท่ี 2 รวบรวมตน้ทุนทางออ้ม 

ค่าเช่าส านกังาน 96,000   บาท 

ค่าประกนัภยัและภาษ ี 24,000   บาท 

ค่ากจิกรรมวชิาชพี 140,000   บาท 

ค่าด าเนินงานอื่นๆ           48,000   บาท 

      รวม 308,000 บาท 
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ขัน้ท่ี 3 เลอืกฐานทีใ่ชใ้นการปนัส่วน 

 ในที่นี้ใช้ช ัว่โมงการท างานจรงิ 1,880 ชัว่โมง เป็นเกณฑ์ในการปนัส่วน เนื่องจากเป็น
ชัว่โมงทีก่่อใหเ้กดิรายไดข้องกจิการทีแ่ทจ้รงิ 

 

ขัน้ท่ี 4 ค านวณอตัราตน้ทุนทางออ้ม 

  อตัราตน้ทุนทางออ้ม  =     

308,000
1,880

 

      =   185 บาท/ชัว่โมง 

 

ขัน้ท่ี 5 ค านวณตน้ทุนของงาน 

ตน้ทุนทางตรงอื่นๆ : 

ค่าถ่ายเอกสารและจดัส่งเอกสาร     5,000 บาท 

ค่าโทรศพัทแ์ละการสื่อสาร  2,400 บาท 

ค่าใชจ้่ายเบด็เตลด็ 600 บาท 

ค่าลขิสทิธิโ์ปรแกรมบญัช ี        2,000 บาท 

รวม 10,000 บาท 

ตน้ทุนทีส่มัพนัธก์บัค่าแรงงาน(100 ชัว่โมงx175) 17,500 บาท 

รวมตน้ทุนทางตรง 27,500 บาท 

ตน้ทุนทางออ้มคดิเขา้งาน  (100 ชัว่โมง 185) 18,500 บาท 

รวมตน้ทุนในการวา่ความและจดัท าบญัช ี 46,000 บาท 

   
  ในส่วนของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัต้นทุนทางตรงอื่นๆในทางปฏิบตั ิพนักงานสามารถน า   
ค่าใช้จ่ายที่ทดรองจ่ายไปก่อนมาเบกิชดเชยกบักจิการได้ เช่น ค่าขนส่ง ค่าน ้ามนัยานพาหนะ ค่า
เดนิทาง ค่าอาหาร เป็นต้น พนักงานสามารถน าค่าใช้จ่ายเหล่านัน้มาเบกิชดเชยแต่ละครัง้  โดย
แสดงรายละเอยีดในบตัรตน้ทุนงานเกีย่วกบัวนัที่เกดิค่าใชจ้่าย ชื่อของงาน ชื่อของลกูคา้ ลกัษณะ
ของต้นทุน และใบเสรจ็รบัเงินที่เป็นหลกัฐานในการบนัทึกบญัชี การรวบรวมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 

เกีย่วกบังานอาจท าสรุปทุกสปัดาห์หรอืทุกเดอืน แล้วจงึน าไปบนัทกึในบตัรตน้ทุนงานกไ็ด้ ซึ่งใน
กจิการให้บรกิารนัน้บตัรต้นทุนงานอาจมีชื่อเรยีกแตกต่างกนัตามลกัษณะของธุรกิจ  การกรอก
รายละเอยีดในบตัรตน้ทุนงาน นอกจากจะท าให้สามารถบนัทกึบญัชไีดถู้กต้องตามมาตรฐานการ
บญัชแีละขอ้บงัคบัทางกฎหมายแลว้ ยงัท าให้กจิการสามารถคดิตน้ทุนไดถู้กตอ้งเหมาะสมกบังาน
อกีดว้ย 
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สรปุ 

  ระบบการบัญชีต้นทุน เป็นการบญัชีเกี่ยวข้องกบักระบวนการวดั การจดบนัทึการ
จ าแนก การปนัส่วน การสรุปผล การรายงานขอ้มูลเกี่ยวกบัต้นทุนการผลติภณัฑ์หรอืให้บรกิาร
การวดัระบบตน้ทุนทีแ่บ่งตามลกัษณะของการผลติทีม่กีารสะสมต้นทุนอยา่งต่อเนื่อง แบ่งออกเป็น 
2 ระบบ คอื 1) ระบบตน้ทุนงานสัง่ท า และ 2) ระบบตน้ทุนช่วงการผลติหรอืตน้ทุนกระบวนการ 

  ระบบต้นทุนแต่ละวธิคีวรจะเลอืกใช้ให้เหมาะสม ซึ่งจะต้องพิจารณาจากลกัษณะของ
กระบวนการผลติที่ใช้ในกจิการ ระบบตน้ทุนงานสัง่ท า เป็นระบบบญัชทีี่ใช้สะสมต้นทุนการผลติ
ของงานสัง่ท า โดยจะด าเนินการผลติต่อเมื่อได้รบัค าส ัง่ซื้อจากลูกค้าและจะจดบนัทกึต้นทุนแยก
ตามค าส ัง่ของแต่ละงาน ท าให้ผู้บรหิารทราบต้นทุนของแต่ละงาน ส่วนระบบต้นทุนช่วงการผลติ
หรอืระบบต้นทุนกระบวนการเป็นระบบบญัชทีี่สะสมขอ้มูลเกี่ยวกบัต้นทุนของแผนกต่างๆหรือ
กระบวนการต่างๆในการผลติเพื่อรวบรวมตน้ทุนการผลติหรอืบรกิารทีม่ลีกัษณะเป็นช่วงๆ ตน้ทุน
ของแผนกหนึ่งจะถูกโอนไปยงัอกีแผนกหนึ่ง ดงันัน้จะตอ้งมกีารคดิตน้ทุนหลายช่วงผลติหรอืหลาย
แผนก ในส่วนของระบบตน้ทุนงานสัง่ท าส าหรบักจิการอุตสาหกรรมการผลตินัน้ ตน้ทุนการผลติจะ
ประกอบด้วยวตัถุดบิทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายในการผลติ ซึ่งจะถูกบนัทกึไวใ้น
บตัรตน้ทุนงาน ตอ้งมกีารจ าแนกวา่งานใดยงัท าไม่เสรจ็ กจ็ะบนัทกึไวใ้นบญัชงีานระหวา่งท า ส่วน
งานชิน้ใดทีผ่ลติเสรจ็กจ็ะเป็นตน้ทุนของงานชิน้นัน้ ซึง่จะถูกบนัทกึไวใ้นบญัชสีนิคา้ส าเรจ็รปู เมื่อมี
การขายสนิคา้นัน้ออกไปกจ็ะบนัทกึไวใ้นบญัชตีน้ทุนขาย บตัรตน้ทุนงานของกจิการแต่ละประเภท
จะมคีวามแตกต่างกนัทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัลกัษณะของผลติภณัฑ ์และเสน้ทางเดนิของตน้ทุน   
   ส่วนค่าใช้จ่ายในการผลติส าหรบักจิการอุตสาหกรรมนัน้ กจิการจะตอ้งมกีารประมาณ
การตน้ทุนของผลติภณัฑข์ึน้มาก่อน แลว้เปรยีบเทยีบกบัค่าใชจ้่ายในการผลติทีเ่กดิขึน้จรงิ ซึง่จะมี
ความแตกต่างเกดิขึน้ หากมจี านวนเงนิน้อยกส็ามารถปรบัปรุงกบับญัชตีน้ทุนขายไดท้นัท ี

  ระบบต้นทุนงานสัง่ท าส าหรบักจิการให้บรกิาร จะมขี ัน้ตอนการค านวณหาต้นทุนของ
งานสัง่ท า ดงันี้ 1) ค านวณอตัราต้นทุนทางตรงต่อชัว่โมงแรงงานทางตรง 2) รวบรวมต้นทุน
ทางออ้ม 3) เลอืกฐานที่ใช้ในการปนัส่วน 4) ค านวณอตัราตน้ทุนทางอ้อม และ 5) ค านวณตน้ทุน
ของงาน 

 

แบบฝึกหดั 

ข้อ 1. จงกล่าวถึงความหมายของระบบต้นทุนงานสัง่ท า และระบบต้นทุนช่วงหรือต้นทุน
กระบวนการ 

ข้อ 2. ให้อธบิายถึงความแตกต่างระหว่างระบบต้นทุนงานสัง่ท า กบัระบบต้นทุนช่วงว่ามีความ
แตกต่างกนัอยา่งไร 

ข้อ 3. จงกล่าวถงึประโยชน์ของบตัรตน้ทุนงานสัง่ท า โดยสงัเขป 

ข้อ 4. จงกล่าวถงึลกัษณะของกระบวนการผลติ ทัง้ 4 แบบ (อธบิาย) 
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ข้อ 5. จงกล่าวถงึลกัษณะระบบตน้ทุนงานสัง่ท าส าหรบักจิการอุตสาหกรรมการผลติโดยละเอยีด 

ข้อ 6. จงกล่าวถงึลกัษณะระบบตน้ทุนงานสัง่ท าส าหรบักจิการใหบ้รกิารโดยละเอยีด  
ข้อ 7. ให้อธิบายถึงผลต่างระหว่างค่าใช้จ่ายในการผลติคิดเข้างานกบัค่าใช้จ่ายในการผลิตที่
เกดิขึน้จรงิ และจะตอ้งมกีารปรบัปรุงผลต่างทีเ่กดิขึน้อยา่งไร 

 

ข้อ 8. บรษิทัผลติกระป๋องบรรจุอาหาร แห่งหนึ่ง ไดม้อบหมายใหฝ้า่ยบญัชปีระมาณการตน้ทุนที ่
เกดิขึน้ในปี โดยเริม่ตัง้แต่ 1 มกราคม 25x1 โดยฝ่ายบญัชไีดเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลและประมาณการ
ตน้ทุนไดด้งันี้ 
  ค่าใชจ้่ายการผลติ    235,180  บาท 

  ค่าแรงงานทางตรง    427,600  บาท 

  ระหวา่งเดอืนมกราคม 25x1 มตี้นทุนค่าแรงงานทางตรงเกดิขึน้จรงิ 40,000 บาท และ
ตน้ทุนค่าใชจ้่ายในการผลติทีเ่กดิขึน้จรงิ 24,000 บาท 

ให้ท า 1) ค านวณอตัราค่าใชจ้่ายในการผลติจดัสรร โดยใชฐ้านตน้ทุนค่าแรงงาน 

  ทางตรง 

 2) ค านวณตน้ทุนค่าใชจ้่ายในการผลติคดิเขา้งาน ณ สิน้เดอืนมกราคม 25x1 

 3) ผลต่างของค่าใชจ้่ายในการผลติมจี านวนเท่าใด 

 

ข้อ 9. บรษิทั นิพนัธ ์จ ากดั ผลติผา้เชด็หน้า ราคาขายผนืละ 50 บาท  
  ยอดยกมา 1 มกราคม 25x1 ประกอบดว้ย 

วตัถุดบิ 32,100   บาท 

งานระหวา่งท า 25,600   บาท 

สนิคา้ส าเรจ็รปู 6,310   บาท 

  รายการทีเ่กดิขึน้ระหวา่งเดอืนมกราคม 25x1 มดีงันี้ 
  - ซือ้วตัถุดบิ 31,500 บาท 

  - วตัถุดบิใชไ้ประหวา่งงวด 39,000 บาท 

  - ค่าแรงงานส าหรบัคนงาน 3 คน คนละ 5,550 บาท โดยใชเ้วลาในการท างานวนัละ 8 
ชัว่โมง มวีนัหยดุเดอืนละ 4 วนั 

  - ก าหนดค่าใชจ้่ายในการผลติคดิเขา้งานไว ้30 บาทต่อชัว่โมงแรงงานทางตรง 

  - ในเดอืนนี้ขายผา้เชด็หน้าไดท้ ัง้สิน้ 2,000 ผนื 

ให้ท า ค านวณหาตน้ทุนรวมทัง้หมดและตน้ทุนต่อหน่วยของผลติภณัฑ ์
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ข้อ 10. บริษัท สหพัฒนไทย จ ากัด ท าการประมาณ ค่าใช้จ่ายในการผลิตส าหรับปี 25x1 
ดงัต่อไปนี้ 

 แผนกบรรจ ุ แผนกประกอบ 

ค่าใชจ้่ายในการผลติ (บาท) 
ชัว่โมงเครื่องจกัร (ชัว่โมง) 
ชัว่โมงแรงงานทางตรง (ชัว่โมง) 

500,000 

250,000 

65,000 

200,000 

110,000 

120,000 

 บรษิทัได้จดัสรรค่าใช้จ่ายในการผลติเขา้ผลติภณัฑใ์นอตัราที่ก าหนดไว ้ล่วงหน้า โดยใช้
ช ัว่โมงเครื่องจกัรในการก าหนดอตัราค่าใช้จ่ายในการผลติของแผนกบรรจุ และใช้ช ัว่โมงแรงงาน
ทางตรงในการก าหนดอตัราค่าใชจ้่ายในการผลติของแผนกประกอบ 

 ส าหรบัผลการด าเนินงานทีเ่กดิขึน้จรงิ ในปี 25x1 มดีงันี้ 
 แผนกบรรจ ุ แผนกประกอบ 

ค่าใชจ้่ายการผลติ (บาท) 
ชัว่โมงเครื่องจกัร (ชัว่โมง) 
ชัว่โมงแรงงานทางตรง (ชัว่โมง) 

513,000 

265,000 

81,000 

159,500 

101,500 

146,000 

ให้ท า 1) ค านวณอตัราค่าใชจ้่ายในการผลติคดิเขา้งานของแต่ละแผนก ส าหรบัปี 25x1 

 2) เปรยีบเทยีบค่าใช้จ่ายในการผลติคิดเขา้งานของแต่ละแผนกกบัค่าใช้จ่ายการผลติที่
เกดิขึน้จรงิของแต่ละแผนกว่า มกีารคดิเขา้งานสูงหรอืต ่าไปในแต่ละแผนกจ านวนเท่าใด ส าหรบัปี 
25x1 

 

ข้อ 11. บรษิทั มาลอุีตสาหกรรม จ ากดับรษิทัทีผ่ลติตดัเสื้อผ้าตามค าส ัง่ของลกูคา้กจิการใชร้ะบบ
ตน้ทุนงานสัง่ในการบนัทกึ ในระหวา่งเดอืน มนีาคม 25x1 บรษิทัไดร้บังานจากลกูคา้รายหนึ่งโดย
ก าหนดเป็นงานเลขที ่501 โดยไดร้บัตดัชุดฟอรม์ของบรษิทั จ านวน 2,000 ชุด ขอ้มลูเกีย่วกบัการ
ผลติงานเลขที ่501 เป็นดงันี้ 
 วนัที ่1-3 มนีาคม วนัที ่11-13 มนีาคม 

วตัถุดบิทางตรง 45,000  7,000 

ค่าแรงงานทางตรง 90,000 50,000 

ค่าใชจ้่ายการผลติจดัสรร(70% ของค่าแรงงาน
ทางตรง) 

เท่าใด เท่าใด 

ให้ท า  1) ตน้ทุนการผลติสนิคา้ต่อหน่วยของงานเลขที ่501 เท่ากบัเท่าใด 

         2) ราคาขายชุดฟอรม์ 1 ตวั ควรเป็นราคาเท่าใด ถ้ากจิการตอ้งการอตัราก าไรข ัน้ตน้ 40% 
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ข้อ 12. บรษิทั เจรญิการผลติ จ ากดั ใชร้ะบบตน้ทุนงานสัง่ท าในการคดิค านวณ   ตน้ทุนของงานที่
เกดิขึน้ทัง้หมดในบรษิัท โดยบรษิทัได้คดิอตัราค่าใช้จ่ายในการผลติจดัสรรเป็น 2 อตัรา โดยใช้
ช ัว่โมงแรงงานทางตรงและชัว่โมงเครื่องจกัร เป็นเกณฑ์ในการจดัสรร ในปี 25x1 บรษิทัประมาณ
วา่จะมคี่าใชจ้่ายในการผลติเกดิขึน้ ทัง้หมด 400,000 บาท โดยคาดวา่เป็นค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ชัว่โมงแรงงานทางตรง 160,000 บาท และเป็นค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัชัว่โมงเครื่องจกัร 240,000 
บาท บรษิทัประมาณการชัว่โมงแรงงานทางตรงคาดว่าจะเป็น 16,000 ชัว่โมง และประมาณการ
ชัว่โมงเครื่องจกัรเท่ากบั 20,000 ชัว่โมงต่อปี 

  งานสัง่ท าทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งเดอืนกนัยายน 25x1 มดีงันี้ 
  งานเลขที่ 51-2-1 ใช้วตัถุดบิไป 5,000 บาท ชัว่โมงแรงงานทางตรง 24 ชัว่โมง อตัรา
ค่าจ้างคดิเป็นวนั วนัละ 320 บาทต่อคน คนงานท างานวนัละ 8 ชัว่โมง และคาดว่าจะใช้ช ัว่โมง
เครื่องจกัร 15 ชัว่โมง 

  งานเลขที่ 51-2-2 ใช้วตัถุดบิไป 4,000 บาท ชัว่โมงแรงงานทางตรง 25 ชัว่โมง และ
คาดวา่จะใชช้ ัว่โมงเครื่องจกัร 35 ชัว่โมง 

ให้ท า 1) ค านวณอตัราค่าใชจ้่ายในการผลติจดัสรรส าหรบัปี  25x1 

 2) ค านวณตน้ทุนของงานเลขที ่51-2-1 และงานเลขที ่51-2-2 

 

ข้อ 13. บรษิทั อารอุีตสาหกรรม จ ากดั ไดร้บัค าส ัง่ผลติจากลกูคา้ โดยมขีอ้มลูเกีย่วกบัรายละเอยีด
ของงานสัง่ท า ซึง่เกดิขึน้ในเดอืนมกราคม 25x1 ดงันี้ 
 งานเลขที ่311 งานเลขที ่312 งานเลขที ่313 

งานระหวา่งท ายกมา 50,000 30,000 ไม่ม ี

ตน้ทุนเกดิขึน้ระหวา่งเดอืน:-    

   วตัถุดบิทางตรง 53,000 45,000 62,000 

   ค่าแรงงานทางตรง 40,000 35,000 38,000 

   ค่าใชจ้่ายในการผลติคดิเขา้งาน ? ? ? 

จ านวนชัว่โมงแรงงานทางตรงที่เกิดขึ้น
ระหวา่งเดอืนมกราคม 

400 350 370 

 การจดัสรรค่าใชจ้่ายในการผลติคดิเขา้งาน ใหใ้ชฐ้านชัว่โมงแรงงานทางตรงเป็นเกณฑ์ 
เท่ากบั 80 บาท/ชัว่โมงแรงงานทางตรง โดยบนัทกึรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป (กจิการใชว้ธิกีาร
บนัทกึตามระบบการบนัทกึบญัชแีบบต่อเนื่อง) 
ให้ท า 1) บนัทกึการเบกิวตัถุดบิเขา้กระบวนการผลติ 

 2)  บนัทกึค่าแรงงานทางตรงเขา้กระบวนการผลติ 

 3) ค านวณค่าใชจ้่ายการผลติคดิเขา้งาน และโอนเขา้กระบวนการผลติ 

 4) งานทีผ่ลติเสรจ็ในเดอืนนี้ คอืงานเลขที ่311 และงานเลขที ่312 โอนเขา้สนิคา้ส าเรจ็รปู 
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ข้อ 14. ในระหว่างเดอืน มนีาคม 25x1 บรษิทั อุดรเสรมิสวย จ ากดั  ได้ผลติผลติภณัฑ์ประเภท
เครื่องส าอางค์  จ านวน 2 ชนิด คอื คอื ครมีขดัผวิ และครมีพอกหน้า ในวนัที่  1 มนีาคม มยีอด
คงเหลือยกมา ของวตัถุดิบ เอ จ านวน 50 กิโลกรัม ราคากิโลกรมัละ 1,000  บาท และยอด
คงเหลือยกมาของวตัถุดบิ บี จ านวน 40 กิโลกรมั ราคากโิลกรมัละ 800 บาท กจิการใช้ช ัว่โมง
แรงงานทางตรงเป็นฐานในการปนัสว่นค่าใชจ้่ายในการผลติจดัสรรเขา้งาน อตัราค่าใชจ่ายการผลติ
คดิเข้างานเท่ากบั 150 บาทต่อชัว่โมงแรงงานทางตรง ในระหว่างเดือนมนีาคม 25x1 มีข้อมูล
ต่างๆ เกดิขึน้ ดงันี้ 

1. เบกิวตัถุดบิ เอ  เพื่อใชใ้นการผลติ จ านวน  20 กโิลกรมั และเบกิวตัถุดบิ บ ีเพื่อใชใ้น 

การผลติ จ านวน  30 กโิลกรมั เพื่อผลติครมีขดัผวิ จ านวน 500 หน่วย 

2. ค่าแรงงานทีใ่ชใ้นการผลติครมีขดัผวิ จ านวน 310 ชัว่โมงอตัราค่าจา้งชัว่โมงละ 120 

บาท 

3. เบกิวตัถุดบิ เอ เพื่อใชใ้นการผลติจ านวน 10 กโิลกรมั เพื่อผลติครมีพอกหน้า จ านวน  
300  หน่วย 

4. ใชค้่าแรงงานในการผลติผลติภณัฑค์รมีพอกหน้า จ านวน  300 ชัว่โมง อตัราค่าจา้ง 

ชัว่โมงละ 140 บาท 

5. ซือ้วตัถุดบิ เอ จ านวน 400 กโิลกรมั ราคากโิลกรมัละ 1,100 บาทและซือ้วตัถุดบิ บ ี 

จ านวน 500 กโิลกรมั ราคากโิลกรมัละ 850 บาท 

6. เบกิวตัถุดบิ เอ เพื่อใชใ้นการผลติ จ านวน 50 กโิลกรมั เพื่อผลติครมีพอกหน้า  

จ านวน 1,200  หน่วย 

7. ค่าใชจ้่ายในการผลติเกดิขึน้จรงิ เท่ากบั 92,000  บาท 

8. ผลติผลติภณัฑค์รมีขดัผวิ และผลติภณัฑค์รมีพอกหน้า ไดท้ าเสรจ็ในระหวา่งเดอืน 

 มนีาคม และไดโ้อนเขา้คลงัสนิคา้ 

9. บรษิทัใชก้ารบนัทกึบญัชตีามวธิเีขา้ก่อน – ออกก่อน ในการตรีาคาวตัถุดบิ 

ให้ท า 1) ค านวณตน้ทุนรวมและตน้ทุนต่อหน่วยของผลติภณัฑค์รมีขดัผวิและครมีพอกหน้า 

        2) ค านวณผลต่างค่าใชจ้่ายในการผลติคดิเขา้งานสงูไป หรอืต ่าไป 

         



 

 

 

บทท่ี 4 

ระบบต้นทุนช่วงการผลิต 

 

 จากบทที่ 3 ที่เราได้กล่าวถึงระบบต้นทุนงานสัง่ท าไปแล้วท าให้ทราบถึงข ัน้ตอนในการ
ผลติต่างๆของระบบตน้ทุนงานสัง่ท าซึง่เป็นระบบตน้ทุนทีม่กีารรบัค าส ัง่งานจากลกูคา้เป็นงานๆไป 
ส่วนในบทนี้จะกล่าวถงึระบบตน้ทุนช่วงการผลติ หรอืระบบตน้ทุนกระบวนการ (Process costing) 
ซึ่งเป็นวธิกีารคดิต้นทุนส าหรบักิจการอุตสาหกรรมที่มีการผลิตต่อเนื่องกนัไปเป็นจ านวนมาก 

(Mass production) ไม่สามารถแยกได้วา่ส่วนใดของการผลติเป็นของงานชิน้ใด การสะสมต้นทุน
จะเกดิขึน้ในแต่ละแผนกผลติ ที่เกดิขึน้แต่ละช่วงของการผลติ เริม่ตัง้แต่การส่งวตัถุดบิเขา้ไปใน
กระบวนการผลิตตามขัน้ตอนของการผลิตจนกระทัง่เป็นสินค้าส าเร็จรูป  หรอือาจใส่วตัถุดิบ 

ค่าแรงงาน และค่าใชจ้่ายในการผลติต่าง ๆ ในแต่ละช่วงของการผลติกไ็ด้ ซึ่งต้นทุนผลติภณัฑจ์ะ
ไม่สะสมแยกเป็นงานแต่จะสะสมแยกเป็นแผนก และในระบบต้นทุนช่วงการผลิตนี้  ต้องมกีาร
ก าหนดสนิคา้ทีผ่ลติเสรจ็และโอนออก โดยทุกแผนกจะมสีนิคา้คงเหลอืดว้ย 

 

ความหมายของระบบต้นทุนช่วงการผลิต 

 ระบบต้นทุนช่วงการผลิตหรือระบบต้นทุนกระบวนการ (Process costing) หมายถึง  
ระบบการผลิตที่มีความต่อเนื่องกนัไปเป็นจ านวนมาก การคิดต้นทุนผลิตภณัฑ์จะมีการสะสม
ต้นทุนที่เกิดขึ้นในแต่ละแผนกผลิต ส่วนประกอบของต้นทุนผลติภณัฑ์ ประกอบด้วย วตัถุดิบ
ทางตรง ค่าแรงงานทางตรง  และค่าใชจ้่ายในการผลติ โดยวตัถุดบิทางตรงจะใส่ในตอนเริม่ตน้ของ
กระบวนการผลติเพยีงครัง้เดยีว หรอือาจใส่วตัถุดบิเพิม่ในช่วงการผลติต่อไปกไ็ด้ แต่ในส่วนของ
ตน้ทุนแปรสภาพซึง่ประกอบดว้ยค่าแรงงานทางตรงและค่าใชจ้่ายในการผลติ จะเกดิขึน้ตลอดช่วง
การผลติส่วนประกอบทัง้สามนี้จะมีการสะสมอยู่ในต้นทุนการผลติ อยู่ในรูปของงานระหว่างท า 
จากนัน้งานระหว่างท าของแต่ละแผนกกจ็ะถูกโอนพร้อมกบัต้นทุนการผลติที่เกดิขึน้ไปยงัแผนก
ผลติอื่นต่อไป จนกระทัง่ถงึแผนกผลติสุดทา้ยของกระบวนการผลติ ตน้ทุนการผลติทีส่ะสมมาจาก
แผนกผลติต่างๆทีผ่่านมา กจ็ะโอนไปยงับญัชสีนิค้าส าเรจ็รปู ธุรกจิที่ใช้ระบบการผลติแบบระบบ
ตน้ทุนช่วง เช่น การผลติรถยนต ์การผลติอาหารกระป๋อง การผลติน ้ามนัเชือ้เพลงิ เป็นตน้ 
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ภาพที ่4.1 แสดงการไหลของตน้ทุนในระบบตน้ทุนช่วงการผลติ 

 

การไหลของต้นทุนช่วงการผลิตกบัการบนัทึกบญัชี 

  การไหลของตน้ทุน ประกอบดว้ย วตัถุดบิทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใชจ้่ายใน
การผลิต จะมีการสะสมต้นทุนที่เกิดขึน้ในแต่ละแผนกผลติ ต้นทุนการผลติที่สะสมในบญัชงีาน
ระหว่างท าของแผนกก่อนๆเมื่อผลติเสรจ็ จะโอนไปเขา้บญัชีงานระหว่างท าในแผนกถดัไป จน
ผลติเสรจ็เป็นสนิคา้ส าเรจ็รปู และขายออกไปจะบนัทกึเขา้บญัชตีน้ทุนขายต่อไป สามารถแสดงได้
ดงัภาพ 

 

 

 

         วตัถุดบิ          งานระหวา่งท า-แผนก ก     งานระหวา่งท า-แผนก ข     สนิคา้ส าเรจ็รูป       ตน้ทุนขาย              
 

   
         ค่าแรงงาน 

                                                    ตน้ทุนโอนออก                  ต้นทุนผลิตเสรจ็                 ขาย 

                                                             

    ค่าใชจ้่ายการผลติ 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.2   แสดงการไหลของตน้ทนุกบัการบนัทกึบญัชใีนระบบตน้ทุนช่วงการผลติ 

 

งานระวา่งท า
แผนกผลติที ่1 

งานระวา่งท า
แผนกผลติที ่2 

 

งานระวา่งท า
แผนกผลติที ่3 

 

วตัถุดบิทางตรง + คา่แรงงานทางตรง + คา่ใชจ้่ายในการผลติ 

สนิคา้ส าเรจ็รปู 

    รายงาน
ต้นทนุการผลติ 

   รายงาน 

ต้นทนุการผลติ 

รายงาน 

ต้นทนุการผลติ 
    รายงาน
ต้นทนุการผลติ 

ระบบตน้ทุนช่วงการผลติ 
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ประเภทของการผลิตแบบช่วงการผลิตหรือกระบวนการ 

 การผลติแบบช่วงการผลติหรอืกระบวนการ แบ่งเป็น 3 ประเภท ดงันี้ 
 1. การผลิตตามล าดบัขัน้ (Sequential processing) เป็นการผลติที่มกีารป้อนหรอืใส่
วตัถุดบิทางตรงทัง้หมดผ่านกระบวนการผลติจากแผนกที่ 1 เป็นงานระหว่างท า กจ็ะโอนไปยงั
กระบวนการผลติแผนกที ่2 เป็นงานระหวา่งท าเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆ ในแต่ละแผนกผลติกจ็ะมกีารใส่
ตน้ทุนแปรสภาพด้วยจนถึงกระบวนการผลติแผนกสุดท้าย จงึโอนต้นทุนจากแผนกผลติสุดท้าย
เมื่อผลติเสรจ็กจ็ะโอนไปยงัสนิคา้ส าเรจ็รปู การผลติแบบนี้ใชใ้นกจิการทีผ่ลติสนิค้าเพยีงชนิดเดยีว
ที่มีการผลิตเนื่ องกันไป หรือใช้กรรมวิธีในการผลิตเหมือนกัน  ได้แก่ โรงงานผลิตน ้ าอดัลม 

โรงงานผลติปนูซเีมนต ์เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.3 แสดงการผลติตามล าดบัข ัน้ 

  จากภาพที่ 4.3 การผลติตามล าดบัข ัน้นัน้ ผลติภณัฑ์ที่ผลติส าเรจ็ออกมามเีพยีงชนิด
เดยีว และต้นทุนต่อหน่วยของแต่ละแผนกกจ็ะถูกส่งต่อไปเรื่อยๆ จากแผนกที่ 1 จะถูกส่งไปยงั
แผนกที่ 2 ในรูปของงานระหว่างท า งานระหว่างท าและต้นทุนต่อหน่วยจากแผนกที่ 2 ก็จะส่ง
ต่อไปยงัแผนกที ่3 เช่นเดยีวกนัจนเป็นสนิคา้ส าเรจ็รปู 

 2. การผลิตแบบคู่ขนาน (Parallel processing) เป็นการผลติผลติภณัฑเ์พยีงชนิดเดยีว 

แต่มกีารน าปจัจยัการผลิตเข้าในกระบวนการผลิตสามารถท าได้มากกว่า 1 แผนก พร้อมๆกนั  
เช่น อุตสาหกรรมผลติเกีย่วกบัอาหารกระป๋อง เช่น ปลากระป๋อง ผลไมก้ระป๋อง เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.4 แสดงการผลติแบบคู่ขนาน 

แผนก 

ที่ 3 

แผนก 

ที่ 4 

เริม่การผลติ งานระหว่างท าของ 

ใส่วตัถุดบิ 

ทางตรง 

แผนก 

ที่ 1 

แผนก 

ที่ 2 

เริม่การผลติ  งานระหว่างท าของ 

ใส่วตัถุดบิ 

ทางตรง แผนก 

ที่ 5 
คลงั 

สนิคา้ งานระหว่างท า 

งานระหว่างท า 
สนิคา้ 

ส าเรจ็รูป ข 

สนิคา้ 

ส าเรจ็รูป ข 

สนิคา้ 

ส าเรจ็รูป ข 

ตน้ทุนแปรสภาพ ตน้ทุนแปรสภาพ ตน้ทุนแปรสภาพ 

แผนก 

ที ่1 

แผนก 

ที ่2 

แผนก 

ที ่3 

เริม่การผลติ 

ส าเรจ็รูป ก 

คลงั 

สนิคา้ 

งานระหว่างท า 

ของสนิคา้ 

ส าเรจ็รูป ก 

งานระหว่างท า 

ของสนิคา้ สนิคา้ 

ส าเรจ็รูป ก ใส่วตัถุดบิ 

ทางตรง 



84 

 

 

  จากภาพที ่4.4 ผลติภณัฑท์ีส่ าเรจ็ออกมามชีนิดเดยีว แต่การเริม่ผลติจะผลติจากแผนก
ที่ 1 ไปยงัแผนกที่ 2 ไปยงัแผนกที่ 5 และเริม่ผลติที่แผนกที่ 3 ไปยงัแผนกที่ 4 ไปยงัแผนกที่ 5 
นัน่คอื แผนกที ่5 จะตอ้งรบังานระหวา่งท าจากแผนกที ่2 และ 4 ก่อนจงึจะผลติเป็นสนิคา้ส าเรจ็รปู
ได ้

 3. การผลิตแบบเลือกขัน้ตอน (Selective processing) เป็นการผลิตที่ได้ผลิตภณัฑ์
มากกวา่ 1 ชนิดขึน้ไป ซึง่แต่ละชนิดไม่จ าเป็นต้องผ่านทุกขัน้ตอนของกระบวนการผลติ โดยจะใส่
ปจัจยัการผลติ คอื วตัถุดบิทางตรง จะใส่ในกระบวนการผลติช่วงแรกของการผลติแผนกที ่1 เพยีง
ครัง้เดยีว จากนัน้กจ็ะโอนตน้ทุนไปยงัแผนกที ่2 และแผนกอื่นๆ โดยในแต่ละแผนกผลติมกีารแยก
การผลิต และมีการใส่ต้นทุนแปรสภาพเขา้ไปในแต่ละแผนกผลติต่างๆ เป็นงานระหว่างท า ไป
จนถึงแผนกผลติสุดท้ายต้นทุนของแผนกกจ็ะถูกโอนเขา้บญัชสีินค้าส าเรจ็รูป อุตสาหกรรมการ
ผลติทีเ่กดิขึน้ตามวธิกีารผลติแบบเลอืกขัน้ตอน เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเคม ีเป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.5 แสดงการผลติแบบเลอืกขัน้ตอน 

 

  จากภาพที่ 4.5 ผลติภณัฑท์ี่ออกมามทีัง้หมด 4 ชนิด โดยมตีน้ทุนร่วมกนัที่แผนกที่ 1 
แล้วจงึแยกออกมาให้แผนกที่ 2 ไปเป็นสนิค้าส าเรจ็รูป A และจากแผนกที่1 ไปแผนกที่ 3  และ
แผนกที ่6 เพื่อท าการผลติต่อ เป็นสนิคา้ส าเรจ็รปู B หรอื จากแผนกที1่ ไปแผนกที่ 3 แผนกที ่4
โดยผ่านไปแผนกที ่5 จน สนิคา้ส าเรจ็รปู C และสนิคา้ส าเรจ็รปู D ต่อไป ตามล าดบั 

  

ลกัษณะของการบญัชีต้นทุนช่วงการผลิต 

 ระบบตน้ทุนช่วงการผลติสามารถสรุปลกัษณะทัว่ไป ไดด้งันี้ 
 1. มีการจดัท าเป็นแผนก โดยจะแต่ละแผนกจะแยกตามลกัษณะของการท างาน เช่น 

แผนกบด แผนกผสม แผนกบรรจุ เป็นตน้ 

 2. แต่ละแผนกจะต้องมีการรวบรวมต้นทุนวตัถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรงและ
ค่าใชจ้่ายในการผลติทีเ่กดิขึน้ เขา้บญัชคีุมงานระหวา่งท าในแต่ละงวด 

แผนก 

ที ่3 

แผนก 

ที ่2 

แผนก 

ที ่1 

แผนก 

ที ่4 

เริม่การผลติ 

ใสว่ตัถุดบิ 

ทางตรง 

แผนก 

ที ่5 

แผนก 

ที ่6 

สนิคา้ส าเรจ็รปู D 

  
สนิคา้ส าเรจ็รปู C 

  
สนิคา้ส าเรจ็รปู B 

  

สนิคา้ส าเรจ็รปู A 
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 3. รวบรวมขอ้มูลหน่วยที่ผลติเสรจ็ในแต่ละแผนกเขา้บญัชสีนิค้าส าเรจ็รูป กรณีที่มงีาน
ระหวา่งท าคงเหลอื ณ วนัสิน้งวด ตอ้งค านวณหาหน่วยเทยีบส าเรจ็รปู 

 4. ค านวณตน้ทุนต่อหน่วยของแผนกต่างๆ ในแต่ละงวด 

 5. จะต้องมีการรายงานต้นทุนรวมของผลติภณัฑ์ที่ผลิตเสรจ็ ต้นทุนต่อหน่วย ในแต่ละ
งวด และสามารถค านวณหาตน้ทุนต่อหน่วยของสนิคา้ส าเรจ็รปูได้ ตน้ทุนงานระหวา่งท าปลายงวด 
ในแต่ละเดอืนของแต่ละแผนก ตน้ทุนการผลติจะถูกสะสมไวต้ัง้แต่แผนกแรกจนถงึแผนกสุดทา้ยที่
ผลติสนิค้านัน้เสรจ็ ซึ่งต้นทุนทีส่ะสมนี้กค็อื ตน้ทุนสนิคา้ส าเรจ็รูป ที่จะแสดงในงบตน้ทุนการผลติ 
นัน่เอง 

 การรวบรวมต้นทุนในการผลิต 

 1. วตัถดิุบ 

  ในระบบต้นทุนช่วงการผลตินัน้ การเบกิใช้วตัถุดบิใช้ในกระบวนการผลติ จะจดัท าใบ
เบกิแยกแต่ละแผนกไป โดยไม่ต้องจ าแนกประเภทของวตัถุดบิที่น าไปใชว้่าเป็นวตัถุดบิทางตรง
หรอืทางออ้มในงานชิน้ใด ตน้ทุนวตัถุดบิทีใ่ชไ้ปในการผลติงวดหนึ่งๆ สามารถหาไดด้ว้ยวธิดีงันี้ 
  1.1 กรณีที่กจิการใช้วธิกีารตรวจนบัสนิค้าคงเหลอืเมื่อวนัสิ้นงวด สามารถค านวณหา
ปรมิาณและตน้ทุนวตัถุดบิทีเ่บกิใชจ้ากสตูร 

  วตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติ= วตัถุดบิคงเหลอืตน้งวด + ซือ้วตัถุดบิสุทธ ิ

            - วตัถุดบิคงเหลอืปลายงวด 

  ซือ้วตัถุดบิสุทธ ิ         = ราคาซือ้ + ค่าขนส่ง – ส่งคนื - ส่วนลดรบั  

 

  1.2 กรณีทีก่จิการใช้ระบบการบนัทกึวตัถุดบิคงเหลอืแบบต่อเนื่อง โดยรวบรวมตน้ทุน
ของวตัถุดบิทีเ่บกิใชส้ าหรบัแผนกในใบเบกิวตัถุดบิ การบนัทกึบญัช ีเมื่อแผนกที ่1 เบกิใชว้ตัถุดบิ 
ใหโ้อนเขา้บญัชงีานระหวา่งท า ดงันี้  
  เดบิต  งานระหวา่งท า -แผนกที ่1  xx 

   เครดิต  คุมวตัถุดบิ    xx 

เมื่อแผนกที ่2 มกีารเบกิวตัถุดบิไปใช ้การบนัทกึบญัชเีป็นดงันี้ 
 เดบิต  งานระหวา่งท า -แผนกที ่2  xx 

   เครดิต  คุมวตัถุดบิ    xx 

 

 2. ค่าแรงงานทางตรง 

  ในลกัษณะเดียวกนั กิจการเมื่อมีค่าแรงงานเกิดขึน้ จากการแบ่งกลุ่มพนักงานตาม
ลกัษณะงานที่ท าอยู่แล้ว เพียงแต่บนัทึกชัว่โมงในการท างานของพนักงานแต่ละคนจากบตัรลง
เวลา แล้วน ามาสรุปเป็นบตัรบนัทกึเวลาเช่นเดยีวกบัระบบต้นทุนงานสัง่ท า เมื่อสิ้นงวด 1 เดอืน 

พนกังานบญัชตีน้ทุนจะรวบรวมค่าแรงงานทางตรงและเงนิเดอืนทีเ่กดิขึน้ในแผนกต่าง ๆ โดยตรง 
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สมมตคิ่าแรงเกิดขึน้ในแผนกผลติที่ 1 และแผนกผลติที่ 2 การบนัทึกบญัชีโดยโอนค่าแรงงาน
ทางตรงเขา้บญัชงีานระหวา่งท า ดงันี้ 
 เดบิต  งานระหวา่งท า-แผนกที ่1  xx 

   งานระหวา่งท า-แผนกที ่2  xx 

    เครดิต ค่าแรงงานทางตรง    xx 

 

 3. ค่าใช้จ่ายในการผลิต 

  ค่าใช้จ่ายในการผลติที่เกดิขึน้ตามแผนกผลติต่างๆ เป็นการแบ่งค่าใช้จ่ายตามความ
รบัผดิชอบซึง่เป็นค่าใช้จ่ายทางตรงของแผนกนัน้ๆ จะมกีารบนัทกึบญัชคี่าใชจ้่ายในการผลติแยก
ตามแผนก กรณีทีม่คี่าใชจ้่ายในการผลติรายการใดไม่สามารถระบุไดอ้ยา่งชดัเจนวา่เป็นของแผนก
ใดโดยเฉพาะ จะใช้การปนัส่วน (Allocation) ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายให้กับแผนกต่างๆ  ตาม
หลกัเกณฑท์ีเ่หมาะสม เพื่อน าตน้ทุนดงักล่าวไปคดิเขา้กบัแผนกผลติภายหลงั ในระบบตน้ทุนช่วง
การผลตินี้สามารถบนัทกึค่าใชจ้่ายในการผลติทีเ่กดิขึน้จรงิได้ หากค่าใชจ้่ายในการผลตินัน้เกดิขึน้
อย่างสม ่าเสมอในแต่ละเดอืน หากกจิการมรีะดบัการผลติไม่สม ่าเสมอ หรอืต้นทุนค่าใช้จ่ายการ
ผลติคงทีม่เีป็นจ านวนมากและเป็นค่าใชจ้่ายส่วนใหญ่ หรอืมขี ัน้ตอนการผลติแบบคู่ขนานและแบบ
เลอืกขัน้ตอน อาจใชอ้ตัราค่าใชจ้่ายการผลติคดิเขา้งานมาค านวณตน้ทุนการผลติ 

 สมมตวิา่แผนกที ่1 และแผนกที ่2 มคี่าใชจ้่ายในการผลติเกดิขึน้จรงิในแต่ละแผนก จะโอน
เขา้งานระหวา่งท าของแต่ละแผนก การบนัทกึบญัช ีเป็นดงันี้ 
 เดบิต  งานระหวา่งท า-แผนกที ่1  xx 

   งานระหวา่งท า-แผนกที ่2  xx 

    เครดิต คุมค่าใชจ้่ายการผลติ   xx 

  

 4. เม่ือผลิตเสรจ็  
 เมื่อมกีารผลติเสรจ็ในแต่ละแผนก งานกจ็ะถูกโอนไปยงัแผนกต่อไป สมมตงิานทีผ่ลติเสรจ็
จากแผนกที ่1 และไดโ้อนไปยงัแผนกที ่2 การบนัทกึบญัช ีเป็นดงันี้ 
 เดบิต งานระหวา่งท า-แผนกที ่2   xx 

   เครดิต งานระหวา่งท า-แผนกที ่1  xx 

  

 เมื่อมกีารผลติเสรจ็ในแผนกสุดท้าย สมมตวิา่เป็นแผนกที่ 3 เป็นแผนกผลติสุดท้าย จะมี
การโอนงานระหวา่งท าไปยงัสนิคา้ส าเรจ็รปู การบนัทกึบญัช ีเป็นดงันี้ 
 เดบิต สนิคา้ส าเรจ็รปู     xx 

   เครดิต งานระหวา่งท า-แผนกที ่3  xx 
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 เมื่อสินค้าส าเร็จรูป ได้มีการขายและได้ส่งมอบให้ลูกค้า ต้นทุนจะถูกโอนไปยงัต้นทุน
สนิคา้ทีข่าย การบนัทกึบญัช ีเป็นดงันี้ 
 เดบิต  ตน้ทุนสนิคา้ทีข่าย  xx 

   เครดิต สนิคา้ส าเรจ็รปู   xx 

 

ตวัอย่างท่ี 4.1 บรษิทั งาด าอุดร จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิทัที่ผลติงาด าเพื่อดื่ม รายการค้าที่เกดิขึน้ใน
ระหวา่งเดอืนมถุินายน 25x1 มดีงันี้ 
 ม.ิย. 2  ซือ้วตัถุดบิเป็นเงนิเชื่อ 16,000  บาท 

 5  เบกิวตัถุดบิใชใ้นงานต่างๆ ตามแผนกดงันี้ 
    แผนกผสม  เบกิวตัถุดบิทางตรง จ านวน 12,000 บาท วตัถุดบิทางออ้ม 1,200 บาท 

   แผนกบรรจุ เบกิวตัถุดบิทางออ้ม จ านวน  1,000 บาท  
        10  มคี่าแรงงานทางตรงเกดิขึน้ในการผลติ จ านวน 100 ชัว่โมง ชัว่โมงละ 50 บาท เป็น  
             จ านวน เงนิ 5,000 บาท  

             จ่ายค่าแรงงานทางออ้ม  1,500 บาท  
        15 โอนค่าแรงงานเขา้ตน้ทุนการผลติ ในแต่ละแผนก ดงันี้ 
     แผนกผสม ได้โอนค่าแรงงานทางตรง ใช้จ านวน 60 ชัว่โมง เป็นเงนิ 3,000 บาท มี
ค่าแรงงานทางออ้ม เป็นจ านวน 1,000 บาท   
     แผนกบรรจุ ได้โอนค่าแรงงานทางตรง ใช้จ านวน 40 ชัว่โมง เป็นเงนิ 2,000 บาท มี
ค่าแรงงานทางออ้ม เป็นจ านวน 500 บาท 

        20  ค่าใช้จ่ายในการผลติคดิเขา้งานในแต่ละแผนกใชช้ ัว่โมงแรงงานทางตรงเป็นฐานในการ
จดัสรรเข้าต้นทุนการผลติ โดยใช้อตัราการผลติคิดเข้างาน 40 บาทต่อชัว่โมงแรงงานทางตรง 
แผนกบรรจุ คดิเขา้งาน เท่ากบั 60 x 40 = 2,400  บาท แผนกบรรจุ คดิเขา้งาน เท่ากบั 40 x 40 
= 2,400  บาท 

        25 สนิคา้ทีผ่ลติเสรจ็จากแผนกผสมไดโ้อนไปยงัแผนกบรรจุจ านวน 12,000 บาท(วธิ ีFIFO) 

        28  สนิคา้ทีผ่ลติเสรจ็จากแผนกบรรจุ ไดโ้อนไปยงับญัชสีนิคา้ส าเรจ็รปูจ านวน 16,500 บาท  

        30 สนิคา้ทีข่ายประจ าเดอืนมถุินายน มตีน้ทุนขาย จ านวน  15,900 บาท 

 ข้อมลูเพ่ิมเติม 

1. วตัถุดบิคงเหลอืยกมา จ านวน  500 บาท 

2. งานระหวา่งท า-แผนกผสม ทีย่งัผลติไม่เสรจ็ มยีอดยกมาจ านวน   2,400 บาท 

3. งานระหวา่งท า-แผนกบรรจุ มยีอดยกมาจ านวน  3,200 บาท 

4. มสีนิคา้ส าเรจ็รปูคงเหลอืยกมา จ านวน 3,500 บาท 

5. กจิการใชร้ะบบการบนัทกึบญัชแีบบต่อเนื่อง 
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 การบนัทกึบญัชรีะบบตน้ทุนช่วงการผลติหรอืกระบวนการ ของบรษิทั งาด าอุดร จ ากดั ใน
สมุดรายวนัทัว่ไปในระหวา่งเดอืนมถุินายน 25x1 เป็นดงันี้ 
ม.ิย. 2 เดบติ  วตัถุดบิ 16,000  

         เครดติ  เจา้หนี้การคา้  16,000 

 (ซือ้วตัถุดบิเป็นเงนิเชื่อ)   

      5 เดบติ  งานระหวา่งท า-แผนกผสม 12,000  

          ค่าใชจ้่ายในการผลติ-แผนกผสม 1,200  

          ค่าใชจ้่ายในการผลติ-แผนกบรรจุ 1,000  

          เครดติ  วตัถุดบิ  14,200 

  (เบกิวตัถุดบิทางตรงและทางออ้มเขา้งานผลติ)       

10 เดบติ  ค่าแรงงาน 6,500  

          เครดติ  ค่าแรงงานคา้งจ่าย  6,500 

  (บนทกึค่าแรงงานประจ าเดอืน)       

15 เดบติ งานระหวา่งท า-แผนกผสม 3,000  

         งานระหวา่งท า-แผนกบรรจุ 2,000  

         ค่าใชจ้่ายในการผลติ-แผนกผสม 1,000  

         ค่าใชจ้่ายในการผลติ-แผนกบรรจุ 500  

         เครดติ  ค่าแรงงาน  6,500 

 (บนัทกึค่าแรงงานทางตรงและทางออ้มเขา้การผลติ)       

20 เดบติ  งานระหวา่งท า-แผนกผสม 2,400  

          งานระหวา่งท า-แผนกบรรจ ุ  1,600  

          เครดติ  ค่าใชจ้่ายในการผลติ-แผนกผสม  2,400 

                    ค่าใชจ้่ายในการผลติ-แผนกบรรจ ุ    1,600 

 (บนัทกึค่าใชจ้่ายในการผลติคดิเขา้งานแต่ละแผนก)   

25 เดบติ  งานระหวา่งท า-แผนกบรรจ ุ 12,000  

          เครดติ  งานระหวา่งท า-แผนกผสม  12,000 

 (งานทีผ่ลติเสรจ็จากแผนกผสมโอนไปยงัแผนกบรรจุ)   

28 เดบติ  สนิคา้ส าเรจ็รปู 16,500  

          เครดติ  งานระหวา่งท า-แผนกบรรจ ุ  16,500 

 (โอนงานทีผ่ลติเสรจ็จากแผนกบรรจไุปยงัสนิคา้ส าเรจ็รปู)   

30 เดบติ  ตน้ทุนขาย 15,900  

           เครดติ  สนิคา้ส าเรจ็รปู  15,900 

 (บนัทกึตน้ทุนสนิคา้ทีข่าย)   
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การจดัท ารายงานต้นทุนการผลิต 

 รายงานต้นทุนการผลติ (Product cost report) จะแสดงรายละเอยีดเกีย่วกบัจ านวนหน่วย
และต้นทุนการผลติที่เกดิขึน้ในแผนกต่างๆ เพื่อค านวณหาต้นทุนสนิค้าที่ผลติเสรจ็และโอนออก 
และงานระหวา่งท าปลายงวดซึง่เป็นส่วนหนึ่งของมลูค่าสนิคา้คงเหลอืปลายงวด การจดัท ารายงาน
ตน้ทุนการผลติ นิยมแยกตามแผนกเรยีงตามล าดบัหรอืกระบวนการผลติ การจดัท ารายงานตน้ทุน
การผลติ สามารถแบ่งเป็น 5 ขัน้ตอน ดงันี้ 
 ขัน้ท่ี 1 จดัท ารายงานจ านวนหน่วยผลติหรอืปรมิาณผลติ (Physical flow schedule) ใน
รปูของหน่วยนบัไดข้องผลติภณัฑ ์เพื่อน าไปคดิตน้ทุน 

 ขัน้ท่ี 2 ค านวณหาหน่วยเทียบส าเรจ็รูป (Calculation of equivalent units) ของวตัถุดิบ
ทางตรงและตน้ทุนแปรสภาพ เพื่อหาขัน้ความส าเรจ็ของงานระหวา่งท า ไดแ้ก่ หน่วยที่ผลติเสรจ็
และโอนออก และงานระหวา่งท าปลายงวด 

 ขัน้ท่ี 3 ค านวณหาตน้ทุนรวมที่รบัโอนมาจากแผนกก่อนหน้านัน้ รวบรวมตน้ทุนทีเ่กดิขึน้
ในงวดของแผนก ไดแ้ก่ ตน้ทุนวตัถุดบิทางตรง และตน้ทุนแปรสภาพ  

 ขัน้ท่ี 4 ค านวณหาตน้ทุนต่อหน่วยเทยีบส าเรจ็รปู (Cost per unit-equivalent) ของตน้ทุน
ที่ได้รบัโอนมา ต้นทุนวตัถุดบิทางตรง และต้นทุนแปรสภาพ โดยน าขอ้มูลจากขัน้ที่ 3 หารด้วย
จ านวนหน่วยทีค่ านวณไดใ้นขัน้ที่ 2 

 ขัน้ท่ี 5 สรุปต้นทุน โดยการค านวณต้นทุนผลติภณัฑ์ที่โอนออกไปยงัหน่วยที่ผลติเสรจ็
และหน่วยที่ถือว่าเหมอืนผลติเสรจ็เป็นบางส่วน เป็นการน าขอ้มูลที่ได้จากขัน้ที่ 4 คูณกบัหน่วย
เทียบของผลติภณัฑ์ที่โอนออกและงานระหว่างท าปลายงวด ซึ่งยอดรวมของตวัเลขเหล่านี้ต้อง
เท่ากบัยอดรวมทีห่าไดใ้นขัน้ที ่3 

 

รปูแบบของรายงานต้นทุนการผลิต 

 รปูแบบของรายงานตน้ทุนการผลติม ี 2 แบบ คอื 1) วธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั  

2) วธิเีขา้ก่อน-ออกก่อน การรายงานทัง้ 2 วธิจีะเหมือนกนั แต่จะต่างกนัในขัน้ที่ 2 คือ ข ัน้ตอน
ของการค านวณหาหน่วยเทยีบส าเรจ็รปู 

 

 1. วิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนัก (Weighted average method) 

  เป็นการค านวณราคาทุนของสนิค้าคงเหลอืเป็นการคดิต้นทุนเพยีงยอดเดยีว โดยน า
ราคาทุนของสนิคา้ทัง้หมด ซึง่เกดิจากการรวมงานระหวา่งท าตน้งวดกบัตน้ทุนทีเ่กดิขึน้ในงวดหาร
ดว้ยจ านวนหน่วยของสนิค้าทีม่อียูท่ ัง้หมด จะไดร้าคาถวัเฉลี่ยต่อหน่วย แล้วน าไปคูณกบัจ านวน
หน่วยสนิคา้คงเหลอื กจ็ะไดร้าคาทุนของสนิคา้คงเหลอืปลายงวดในราคาถวัเฉลีย่ 
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 2. วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน (First-in-first-out method : FIFO method) 

  วธินีี้เป็นการค านวณราคาทุนของสนิคา้คงเหลอื จะถอืวา่สนิคา้หรอืวตัถุดบิที่ซือ้เขา้มา
ก่อนให้มขีายและเบกิไปใช้ในการผลติก่อน ส่วนสนิค้าหรอืวตัถุดบิที่เหลอื คอืส่วนที่ซือ้หรอืผลติ
ได้มาครัง้หลังสุดเรียงตามล าดับจากครัง้สุดท้ายนับย้อนขึ้นไป งานระหว่างท าต้นงวดเป็น
ผลติภณัฑ์ที่แยกต่างหากจากผลติภณัฑ์ที่ผลติและเสรจ็ในงวดปจัจุบนั ดงันัน้ งานระหวา่งท าต้น
งวดจะแยกเป็น 2 ส่วน คอื เป็นต้นทุนของงานระหว่างท าต้นงวดยกมากบัต้นทุนที่เพิม่เขา้ไปใน
งวดปจัจุบนัเพื่อใหง้านระหวา่งท านัน้แลว้เสรจ็เป็นสนิคา้ส าเรจ็รปู 

 

ตวัอย่างท่ี 4.2  บรษิัท บานแจ่ม จ ากดั เป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายตะกร้าหวาย ซึ่งประกอบด้วย
กระบวนการผลติ 2 แผนก คอื แผนกตดั และแผนกประกอบ วตัถุดบิจะป้อนเขา้แผนกตดั ซึ่งเป็น
ตอนต้นของกระบวนการผลติ และแผนกประกอบจะใช้วตัถุดบิในตอนท้ายของกระบวนการผลติ 
ในส่วนของตน้ทุนแปรสภาพจะเกดิขึน้สม ่าเสมอตลอดช่วงเวลาการผลติ 

  กจิการเริม่ท าการผลติในแผนกตดัจ านวน 16,000 หน่วย และมีหน่วยที่ผลติเสรจ็และ
โอนออกของแผนกตดัจ านวน 21,000 หน่วย และแผนกประกอบ 24,000 หน่วย โดยมตี้นทุนที่
เกดิขึน้ในแผนกต่าง ๆ ระหวา่งเดอืนตุลาคม 25x1 ดงันี้ 
 

 แผนกตดั แผนกประกอบ 

วตัถุดบิ 35,000 25,000 

ค่าแรงงานทางตรง 27,500 28,800 

ค่าใชจ้่ายในการผลติ 42,120 38,000 

 ส าหรบัรายละเอยีดอื่น ๆ มดีงันี้ 
 งานระหวา่งท าตน้งวด 

หน่วยนบั 9,000 13,000 

 ตน้ทุน : 

ตน้ทุนทีไ่ดร้บัโอนมา - 120,200 

วตัถุดบิทางตรง 42,200  

ตน้ทุนแปรสภาพ 65,900 57,200 

 เปอรเ์ซน็ตง์านทีท่ าเสรจ็ : 

งานระหวา่งท าตน้งวด 70 40 

งานระหวา่งท าปลายงวด      30 60 

  เราสามารถท ารายงานต้นทุนการผลติ ตามวธิถีวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก และวธิเีขา้ก่อน -
ออกก่อน ไดด้งันี้ 
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  1. วิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนัก 

บรษิทั บานแจ่ม จ ากดั 

รายงานตน้ทุนการผลติ (วธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั) 
ส าหรบัเดอืน สิน้สุดวนัที ่31 ตุลาคม 25x1 

แผนกตดั 

 ขัน้ท่ี 1 และขัน้ท่ี 2 การรายงานจ านวนหน่วยและค านวณหน่วยเทยีบส าเรจ็รปู 

 หน่วยนบัได ้
หน่วยเทยีบส าเรจ็รปู 

วตัถุดบิ ตน้ทุนแปรสภาพ 

งานระหวา่งท ายกมา (70%) 

หน่วยทีเ่ริม่ผลติ 

     หน่วยทีต่อ้งจดัใหค้รบ 

ผลติเสรจ็และโอนออก 

งานระหวา่งปลายงวด (30%) 

     หน่วยทีจ่ดัได ้

9,000 

16,000 

25,000 

21,000 

  4,000 

25,000 

 

 

 

21,000 

  4,000 

25,000 

 

 

 

21,000 

  1,200 

22,200 

การค านวณ  A = (21,000 X 100%)   B = (21,000 X 100%) 

    C = (4,000 X 100%)   D = (4,000 X 30%)  

 

 ขัน้ท่ี 3 และขัน้ท่ี 4 การค านวณตน้ทุนทีต่อ้งจดัใหค้รบ และตน้ทุนต่อหน่วย 

 
ตน้ทุน (บาท) 

รวม วตัถุดบิ ตน้ทุนแปรสภาพ 

งานระหวา่งท ายกมา 

ตน้ทุนในงวดปจัจุบนั 

     ตน้ทุนทีต่อ้งจดัใหค้รบ 

หน่วยเทยีบส าเรจ็รปู 

ตน้ทุนต่อหน่วย 

108,100 

104,620 

212,720 

 

       9.1925 

42,200 

   35,000 

   77,200 

   25,000 

   3.0880 

65,900 

  69,620 

135,520 

  22,200 

             6.1045 

 
ขัน้ท่ี 5 ค านวณตน้ทุนทีจ่ดัได ้

หน่วยทีผ่ลติเสรจ็และโอนออก 

งานระหวา่งท าปลายงวด 

รวมตน้ทุนทีจ่ดัไดท้ ัง้สิน้ 

193,043 

  19,677 

212,720 

 

12,352 

 

7,325 

การค านวณ   E = (21,000 X 9.1925)   F = (4,000 X 3.0880)  

                 G = (1,200 X 6.1045) 

 

B 
A 

C D 

E 

F G 
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บรษิทั บานแจ่ม จ ากดั 

รายงานตน้ทุนการผลติ (วธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั) 
ส าหรบัเดอืน สิน้สุดวนัที ่31 ตุลาคม 25x1 

แผนกประกอบ 

 ขัน้ท่ี 1 และขัน้ท่ี 2 การรายงานจ านวนหน่วยและค านวณหน่วยเทยีบส าเรจ็รปู 

 หน่วยนบัได ้

หน่วยเทยีบส าเรจ็รปู 

หน่วยที่
รบัโอนมา 

วตัถุดบิ 
ตน้ทุน 

แปรสภาพ 

งานระหวา่งท ายกมา (40%) 

หน่วยทีร่บัโอนมาจากแผนกตดั 

     หน่วยทีต่อ้งจดัใหค้รบ 

ผลติเสรจ็และโอนออก 

งานระหวา่งปลายงวด (60%) 

     หน่วยทีจ่ดัได ้

13,000 

21,000 

34,000 

24,000   

10,000 

34,000 

 

 

 

24,000   

10,000 

34,000 

 

 

 

24,000    

0 

24,000 

 

 

 

24,000  

6,000 

30,000 
 

การค านวณ  A = (24,000 X 100%)  B = (10,000 X 100%) 

    C = (10,000 X 0%)  D = (10,000 X 60%) 

 

 ขัน้ท่ี 3 และขัน้ท่ี 4 การค านวณตน้ทุนทีต่อ้งจดัใหค้รบ และตน้ทุนต่อหน่วย 

 

ตน้ทุน (บาท) 

รวม โอนมา วตัถุดบิ 
ตน้ทุน 

แปรสภาพ 

งานระหวา่งท ายกมา 

ตน้ทุนในงวดปจัจุบนั 

     ตน้ทุนทีต่อ้งจดัใหค้รบ 

หน่วยเทยีบส าเรจ็รปู 

ตน้ทุนต่อหน่วย 

177,400 

284,843 

462,243 

 

   14.3880 

120,200 

193,043 

313,243 

  34,000 

   9.2130 

0 

25,000 

25,000 

24,000 

1.0417 

57,200 

  66,800 

124,000 

  30,000 

  4.1333 
 

 

 ขัน้ท่ี 5 ค านวณตน้ทุนทีจ่ดัได ้

หน่วยทีผ่ลติเสรจ็และโอนออก 

งานระหวา่งท าปลายงวด 

รวมตน้ทุนทีจ่ดัไดท้ ัง้สิน้ 

345,313 

116,930 

462,243 

 

92,130 

 

0 

 

24,800 

A A A 

B C D 
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 จากตวัอย่างขา้งต้น สมมตกิจิการมีสนิค้าส าเรจ็รปูคงเหลอืต้นงวด 600 หน่วย ในเดอืน
ตุลาคมมกีารจ าหน่ายสนิค้า จ านวน 11,000 หน่วย ในราคาหน่วยละ 70 บาท สามารถค านวณ
ยอดขาย ต้นทุนขาย ก าไรข ัน้ต้น สินค้าส าเรจ็รูป และงานระหว่างท าคงเหลือสิ้นเดือนตุลาคม 

25x1 ไดด้งันี้ 
 ยอดขาย  (11,000 x @70)       770,000.00 

 หกั  ตน้ทุนขาย  (11,000 x @14.3880)        158,268.00 

 ก าไรข ัน้ตน้         611,732.00 

  

 การค านวณราคาทุนสินค้าส าเรจ็รปูคงเหลือปลายงวด สามารถค านวณได้ดงัน้ี 

ราคาทุนของสนิค้าส าเรจ็รูปปลายงวด = (จ านวนหน่วยสินค้าส าเรจ็รูปต้นงวด + จ านวนหน่วย
สนิคา้ทีผ่ลติ– จ านวนหน่วยสนิคา้ทีข่าย) x ตน้ทุนต่อหน่วยในแผนกสุดทา้ย 

สนิคา้ส าเรจ็รปู [(600 + 24,000 –11,000)] x 14.3880  =  195,676.80 บาท 

  จากการรายงานต้นทุนต่อหน่วยที่น ามาค านวณหาต้นทุนขายและสินค้า ส าเรจ็รูป
ปลายงวดนัน้ เป็นตวัเลขจากแผนกสุดทา้ยคอื แผนกประกอบ  

  ส าหรบังานระหวา่งท าคงเหลอื สามารถค านวณไดโ้ดยน ายอดงานระหวา่งท าปลายงวด
ของแต่ละแผนกมารวมกนั จะไดง้านระหวา่งท าคงเหลอืทัง้สิน้ 

 งานระหวา่งท าคงเหลอืสิน้เดอืนตุลาคม 25x1 

             (บาท) 
งานระหวา่งท า – แผนกตดั 19,677.00 

งานระหวา่งท า – แผนกประกอบ 116,930.00 

รวมงานระหวา่งท าคงเหลอืปลายงวด 136,607.00 
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 2. วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน 

บรษิทั บานแจ่ม จ ากดั 

รายงานตน้ทุนการผลติ (วธิเีขา้ก่อน-ออกก่อน) 
ส าหรบัเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 ตุลาคม 25x1 

แผนกตดั 

 ขัน้ท่ี 1 และขัน้ท่ี 2 การจดัท ารายงานจ านวนหน่วยและค านวณหน่วยเทยีบส าเรจ็รปู 

 หน่วยนบัได ้
หน่วยเทยีบส าเรจ็รปู 

วตัถุดบิ ตน้ทุนแปรสภาพ 

งานระหวา่งท ายกมา (70%) 

หน่วยทีเ่ริม่ผลติ 

     หน่วยทีต่อ้งจดัใหค้รบ 

ผลติเสรจ็และโอนออก 

งานระหวา่งปลายงวด (30%) 

     หน่วยทีจ่ดัได ้

9,000 

16,000 

25,000 

21,000 

  4,000 

25,000 

(9,000) 
 

 

21,000 

 4,000 

16,000 

(6,300) 
 

 

21,000 

 1,200 

15,900 

 ขัน้ท่ี 3 และขัน้ท่ี 4 การค านวณตน้ทุนทีต่อ้งจดัใหค้รบ และตน้ทุนต่อหน่วย 

 
ตน้ทุน (บาท) 

รวม วตัถุดบิ ตน้ทุนแปรสภาพ 

งานระหวา่งท ายกมา 

ตน้ทุนในงวดปจัจุบนั 

     ตน้ทุนทีต่อ้งจดัใหค้รบ 

หน่วยเทยีบส าเรจ็รปู 

ตน้ทุนต่อหน่วย 

108,100 

104,620 

212,720 

 

       6.5661 

 

35,000 

35,000 

16,000 

*2.1875 

 

69,620 

69,620 

  15,900 

4.3786 

 ขัน้ท่ี 5 ค านวณตน้ทุนทีจ่ดัได ้

หน่วยทีผ่ลติเสรจ็และโอนออก 

     ตน้งวด 9,000 หน่วย 

     เพิม่ของงวดนี้ใหเ้สรจ็(30%) 

     ผลติของงวดนี้ 12,000 หน่วย 

          รวม 

งานระหวา่งท าปลายงวด 

รวมตน้ทุนทีจ่ดัไดท้ ัง้สิน้ 

 

108,100.00 

11,822.22 

  78,793.20 

198,715.42 

  14,004.58 

212,720.00 

 

 

 

 

 

8,750 

 

 

11,822.22 

 

 

*5,254.58 

*ปดัเศษเพื่อความเหมาะสม 

a  = (9,000-6,300) x 4.33786                  b = 4,000 x 2.1875 

c  = 1,200 x 4.3786  

a 

b c 



95 

 

 

บรษิทั บานแจ่ม จ ากดั 

รายงานตน้ทุนการผลติ (วธิเีขา้ก่อน-ออกก่อน) 
ส าหรบัเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 ตุลาคม 25x1 

แผนกประกอบ 

 ขัน้ท่ี 1 และขัน้ท่ี 2 การจดัท ารายงานจ านวนหน่วยและค านวณหน่วยเทยีบส าเรจ็รปู 

 หน่วยนบัได ้
หน่วยเทยีบส าเรจ็รปู 

หน่วยรบัโอน วตัถุดบิ  ตน้ทุนแปรสภาพ 

งานระหวา่งท ายกมา (40%) 

หน่วยทีร่บัโอนมาจากแผนกสาน 

     หน่วยทีต่อ้งจดัใหค้รบ 

ผลติเสรจ็และโอนออก 

งานระหวา่งปลายงวด (60%) 

     หน่วยทีจ่ดัได ้

13,000 

21,000 

34,000 

24,000 

  10,000 

34,000 

(13,000) 

 

 

24,000 

  10,000 

21,000 

0 

 

 

24,000 

         0 

24,000 

(5,200) 

 

 

24,000 

  6,000 

24.800 

 ขัน้ท่ี 3 และขัน้ท่ี 4 การค านวณตน้ทุนทีต่อ้งจดัใหค้รบ และตน้ทุนต่อหน่วย 

 
ตน้ทุน (บาท) 

รวม โอนมา วตัถุดบิ ตน้ทุนแปรสภาพ 

งานระหวา่งท ายกมา 

ตน้ทุนในงวดปจัจุบนั 

     ตน้ทุนทีต่อ้งจดัใหค้รบ 

หน่วยเทยีบส าเรจ็รปู 

ตน้ทุนต่อหน่วย 

177,400.00 

290,515.42 

467,915.42 

 

     13.1979 

- 

198,715.42 

198,715.42 

  21,000.00 

     9.4626 

- 

25,000 

25,000 

24,000 

1.0417 

- 

  66,800 

66,800 

  24,800 

            2.6936 

 ขัน้ท่ี 5 ค านวณต้นทุนท่ีจดัได้ 

หน่วยทีผ่ลติเสรจ็และโอนออก 

   ตน้งวด 13,000 หน่วย 

   เพิม่ของงวดนี้ใหเ้สรจ็ 

   ผลติของงวดนี้ 11,000 หน่วย 

        รวม 

งานระหวา่งท าปลายงวด 

รวมตน้ทุนทีจ่ดัไดท้ ัง้สิน้ 

 

177,400.00 

34,551.52 

145,176.90 

357,128.42 

  110,787.00 

467,915.42 

 

 

 

 

 

94,626.00 

 

 

13,542.10 

 

 

0 

 

 

*21,009.42 

 

 

*16,161.00 

*ปดัเศษเพื่อความเหมาะสม 

a  = 13,000x1.0417  b = (13,000-5,200) x 2.6936 

c  = 10,000 x 9.4626             d = 6,000 x 2.6936 

 

a b 

c d 
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 จากขอ้มลูเดมิ สามารถค านวณยอดขาย ตน้ทุนขาย ก าไรข ัน้ตน้ สนิคา้ส าเรจ็รูป และงาน
ระหวา่งท าคงเหลอืสิน้เดอืน ตุลาคม 25x1 ไดด้งันี้ 

ยอดขาย  (11,000  @70)    770,000.00 

หกั  ตน้ทุนขาย  (11,000  @13.1979)    145,176.90 

ก าไรข ัน้ตน้ 624,823.10 

สนิคา้ส าเรจ็รปู [(600+24,000-11,000)]13.1979 = 179,491.44 

งานระหวา่งท าคงเหลอืสิน้เดอืนตุลาคม 25x1 

งานระหวา่งท า – แผนก 14,004.58 

งานระหวา่งท า – แผนกประกอบ 110,787.00 

รวมงานระหวา่งท าคงเหลอืปลายงวด 124,791.58 

  จะเหน็ได้วา่ หากกจิการจดัท ารายงานตน้ทุนการผลติและใชว้ธิวีดัมูลค่าสนิค้าคงเหลอื 

(Inventory valuation) ที่ต่างกนักจ็ะให้ผลก าไรที่ต่างกนั ดงันัน้ เมื่อกจิการเลอืกปฏบิตัวิธิกีารใด
แลว้กค็วรจะใชว้ธินีัน้ต่อไป โดยพจิารณาจากกจิการทีอ่ยูใ่นกลุ่มอุตสาหกรรมเดยีวกนัดว้ย 

 

สรปุ 

  ในการค านวณต้นทุนของระบบตน้ทุนช่วงการผลติหรอืตน้ทุนกระบวนการ เป็นวธิกีาร
คดิตน้ทุนส าหรบักจิการอุตสาหกรรมที่มกีารผลติต่อเนื่องกนัไป ลกัษณะของสนิค้าเหมอืนๆกนั ที่
มกีารผลติ มากกวา่หนึ่งช่วงการผลติ และไม่สามารถแยกไดว้า่ส่วนใดของการผลติเป็นของงานชิ้น
ใด มกัจะเป็นการผลติแบบจ านวนมาก ๆ กระบวนการผลติสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ลกัษณะ คอื 
1) การผลิตตามล าดบัข ัน้ 2) การผลิตแบบคู่ขนาน และ 3) การผลิตแบบเลือกขัน้ตอน ทัง้ 3 
ลกัษณะดงักล่าวต้องแสดงการจดัท ารายงานต้นทุนการผลิต โดยจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกบั
ปรมิาณและต้นทุนการผลติที่เกดิขึ้นในแผนกต่าง ๆ การจดัท ารายงานต้นทุนการผลติแยกตาม
แผนกเรยีงตามล าดบั หรอืตามกระบวนการผลติจะเป็นที่นิยมกนั การจดัท ารายงานต้นทุนการ
ผลติสามารถแบ่งเป็น 5 ข ัน้ตอน ไดแ้ก่ ข ัน้ที ่1  จดัท ารายงานจ านวนหน่วยผลติหรอืปรมิาณผลติ
เพื่อน าไปคดิตน้ทุน  ข ัน้ที่ 2 ค านวณหาหน่วยเทยีบส าเรจ็รปู  ข ัน้ที่ 3 รวบรวมตน้ทุนที่เกดิขึน้ใน
แผนกประจ างวด ข ัน้ที ่4 ค านวณหาตน้ทุนต่อหน่วยเทยีบส าเรจ็รูปของตน้ทุนวตัถุดบิและตน้ทุน
แปรสภาพ  และขัน้ที ่5 สรุปตน้ทุนเป็นการจดัสรรตน้ทุนเพื่อโอนไปยงัน่วยผลติเสรจ็ แลหน่วยที่
ถือว่าผลติเสรจ็เป็นบางส่วน รูปแบบของการค านวณหาหน่วยเทียบส าเรจ็รูป สามารถรายงาน
ต้นทุนการผลิต มี 2 รูปแบบ คือ 1) รายงานต้นทุนการผลิตวธิีถัวเฉลี่ย ถ่วงน ้ าหนัก และ 2) 
รายงานตน้ทุนการผลติวธิเีขา้ก่อน-ออกก่อน กจิการสามารถเลอืกใชร้ปูแบบการรายงานตน้ทุนการ
ผลติแบบใดนัน้ ขึน้อยูก่บันโยบายและความเหมาะสมของกจิการนัน้ๆ 
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แบบฝึกหดั 

ข้อ 1.  จงกล่าวถงึความหมายของระบบตน้ทุนช่วงการผลติหรอืตน้ทุนกระบวนการ 

ข้อ 2.  ระบบตน้ทุนช่วงการผลติ มกีีป่ระเภท จงอธบิาย 

ข้อ 3.  จงกล่าวถงึลกัษณะของการบญัชตีน้ทุนช่วงการผลติหรอืตน้ทุนกระบวนการ 

ข้อ 4.  จงอธบิายถงึตน้ทุนต่างๆ ซึง่เป็นปจัจยัในการผลติ 

ข้อ 5.  จงกล่าวถงึข ัน้ตอนการจดัท ารายงานตน้ทุนการผลติ 

ข้อ 6.  รปูแบบของรายงานตน้ทุนการผลติมกีีว่ธิ ีพรอ้มอธบิายรายละเอยีดของแต่ละวธิ ี

ข้อ 7.  บรษิัท สว่างจิต จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิัทที่ผลติขนมเดก็ มีขอ้มูลและรายการค้าที่เกดิขึน้ใน
ระหวา่งเดอืนสงิหาคม 25x1 ดงันี้ 

- วตัถุดบิคงเหลอืยกมา จ านวน  700 บาท 

   - งานระหวา่งท า-แผนกผสม ทีย่งัผลติไม่เสรจ็ มยีอดยกมาจ านวน 3,000 บาท 

- งานระหวา่งท า-แผนกหบีห่อ มยีอดยกมาจ านวน 2,500 บาท 

- มสีนิคา้ส าเรจ็รปูคงเหลอืยกมา จ านวน 4,800 บาท 

             กจิการใชว้ธิกีารบนัทกึบญัชสีนิคา้ตามระบบเขา้ก่อน-ออกก่อน 

 ส.ค. 3  ซือ้วตัถุดบิเป็นเงนิเชื่อ 36,000  บาท 

 8  เบกิวตัถุดบิใชใ้นงานต่างๆ ตามแผนกดงันี้ 
    แผนกผสม  เบกิวตัถุดบิทางตรง จ านวน 15,000 บาท วตัถุดบิทางออ้ม 2,200 บาท 

   แผนกหบีห่อ เบกิวตัถุดบิทางออ้ม จ านวน  1,200 บาท  
        12  มคี่าแรงงานทางตรงเกดิขึน้ในการผลติ จ านวน 200 ชัว่โมง ชัว่โมงละ 40 บาท เป็น  
             จ านวน เงนิ 8,000 บาท  

             จ่ายค่าแรงงานทางออ้ม  2,700 บาท  
        18 โอนค่าแรงงานเขา้ตน้ทุนการผลติ ในแต่ละแผนก ดงันี้ 
     แผนกผสม ได้โอนค่าแรงงานทางตรง ใช้จ านวน 150 ชัว่โมง มีค่าแรงงานทางอ้อม 
เป็นจ านวน 1,500 บาท   
     แผนกหบีห่อ ได้โอนค่าแรงงานทางตรง ใช้จ านวน 50 ชัว่โมง มคี่าแรงงานทางอ้อม 
เป็นจ านวน 1,200 บาท 

  มกีารคดิค่าเสื่อมราคาเครื่องจกัรและอุปรณ์ ประจ าเดอืน เป็นของแผนกผสม จ านวน 
1,800  บาท และเป็นของแผนกหบีห่อ จ านวน 800 บาท 

         22 ค่าใชจ้่ายในการผลติคดิเขา้งานในแต่ละแผนกใชช้ ัว่โมงแรงงานทางตรงเป็นฐานในการ
จดัสรรเขา้ตน้ทุนการผลติ โดยใชอ้ตัราการผลติคดิเขา้งาน 50 บาทต่อชัว่โมงแรงงานทางตรง 

         26  สนิคา้ทีผ่ลติเสรจ็จากแผนกผสม ได้โอนไปยงัแผนกหบีห่อ จ านวน 25,000 บาท 

 (วธิ ีFIFO) 
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        28   สนิคา้ทีผ่ลติเสรจ็จากแผนกหบีห่อไดโ้อนไปยงับญัชสีนิคา้ส าเรจ็รปู 28,600 บาท 

        31   ขายสนิคา้จ านวน 31,000 บาท ประจ าเดอืนมถุินายน มตีน้ทุนขาย 22,000 บาท 

ให้ท า   1) บนัทกึรายการคา้ทีเ่กดิขึน้ในเดอืนสงิหาคม 25X1 ในสมุดรายวนัทัว่ไป 

 2) แสดงบญัชแียกประเภททีเ่กีย่วขอ้งกบัการไหลของตน้ทุนการผลติ 

 

ข้อ 8. บรษิทั ไทยการช่าง จ ากดั ไดท้ าการผลติอุปกรณ์เตยีงเหลก็ มงีานระหวา่งท าตน้งวด 1,200 
หน่วย ไดม้กีารผลติต่อและเสรจ็ในงวดนี้ 40% บรษิทัใส่วตัถุดบิตอนต้นของกระบวนการผลติ ใน
ระหว่างงวดมหีน่วยเริม่ท าการผลิต 10,000 หน่วย และมีหน่วยที่ผลติเสรจ็และโอนออกจ านวน 
8,000 หน่วย  
ให้ท า ค านวณหาจ านวนหน่วยเทยีบส าเรจ็รปูของวตัถุดบิทางตรงและตน้ทุน 

 แปรสภาพ 

 1) กรณีใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัในการค านวณตน้ทุนการผลติ 

 2) กรณีใชว้ธิเีขา้ก่อน-ออกก่อน ในการค านวณตน้ทุนการผลติ 

 

ข้อ 9. จงเติมตวัเลขในรายงานต้นทุนการผลิตแผนกเชื่อมของบริษัท แหนบทอง จ ากดั โดยมี
ขอ้มลูเพิม่เตมิดงันี้ 
*หน่วยทีเ่ริม่ผลติ  8,000 หน่วย 

หน่วยทีต่อ้งจดัใหค้รบ 15,000 หน่วย และใส่วตัถุดบิตอนตน้กระบวนการผลติ 

ขัน้ท่ี 1 และขัน้ท่ี 2 การจดัท ารายงานจ านวนหน่วยและค านวณหน่วยเทยีบส าเรจ็รปู 

 

 

 

 

หน่วยนบัได ้

หน่วยเทยีบส าเรจ็รปู 

วตัถุดบิ ตน้ทุนแปรสภาพ 

งานระหวา่งท ายกมา (20%) 

หน่วยทีเ่ริม่ผลติ 

    หน่วยทีต่อ้งจดัใหค้รบ 

ผลติเสรจ็และโอนออก 

งานระหวา่งท าปลายงวด (80%) 

    หน่วยทีจ่ดัได ้

…………… 

8,000 

...........……. 
…….………
….......……. 

15,000 

 

 

 

…………….. 
5,000 

……........…. 
 

 

 

 

…………………
…..……………. 

14,000 
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ขัน้ท่ี 3 และขัน้ท่ี 4 การค านวณตน้ทุนทีต่อ้งจดัใหค้รบ และตน้ทุนต่อหน่วย 

 
 

รวม 

ตน้ทุน (บาท) 
วตัถุดบิ ตน้ทุนแปรสภาพ 

งานระหวา่งท ายกมา 

ตน้ทุนในงวดปจัจุบนั 

   ตน้ทุนทีต่อ้งจดัใหค้รบ 

หน่วยเทยีบส าเรจ็รปู 

   ตน้ทุนต่อหน่วย 

………….
138,200 

................ 
….…....… 

15.6604 

52,600 

………………. 
………………
………………. 

37,000 

62,500 

99,800 

…………………. 

7.1071 

 

ขัน้ท่ี 5 ค านวณตน้ทุนทีจ่ดัได ้

หน่วยทีผ่ลติและโอนออก 

งานระหวา่งท าปลายงวด 

รวมตน้ทุนทีจ่ดัไดท้ ัง้สิน้ 

……………. 
……………
…..........…. 

 

……………. 
 

 

28,428 

 

ข้อ 10. บริษัท รฐักิจอุตสาหกรรม จ ากัด เป็นผู้ผลิตสินค้า ซึ่งต้องผ่านกระบวนการผลิต 2 
กระบวนการ โดยทีว่ตัถุดบิจะถูกป้อนเขา้สู่กระบวนการผลติในตอนตน้ของทัง้สองแผนก กจิการใช้
วธิกีารคดิต้นทุนตามวธิเีขา้ก่อน-ออกก่อน ขอ้มลูตน้ทุนเพยีงบางส่วนของแผนกผลติที่ 1 ส าหรบั
เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 เมษายน 25x1 มดีงันี้ 

หน่วยทีผ่ลติเสรจ็และโอนออก : 
   ตน้งวด 7,000 หน่วย 

   เพิม่ของงวดนี้เพื่อใหเ้สรจ็ 

   ผลติของงวดนี้ 90,000 หน่วย 

      รวมโอนออกทัง้สิน้ 97,000 หน่วย 

งานระหวา่งท าปลายงวด : 
      รวมตน้ทุนทีจ่ดัไดท้ ัง้สิน้ 

      บาท 

52,000 

33,000 

1,250,600 

1,335,000 

      120,200 

1,455,200 

 

  ส าหรบัขอ้มลูตน้ทุนของแผนกผลติที ่2 มดีงันี้ 
ขอ้มลูเกีย่วกบัหน่วยผลติแผนกที ่2 : 
    งานระหวา่งท าตน้งวด (ใชต้น้ทุนแปรสภาพไปแลว้ 70%) 

    หน่วยทีส่่งออกไปเป็นสนิคา้ส าเรจ็รปู 

    งานระหวา่งท าปลายงวด (ใชต้น้ทุนแปรสภาพไปแลว้ 50%) 

ขอ้มลูเกีย่วกบัตน้ทุนผลติของแผนกที ่2 : 

    ตน้ทุนงานระหวา่งท าตน้งวด 

       
13,000 

105,000 

5,000 

 

78,000 



100 

 

 

   ตน้ทุนผลติระหวา่งงวด : 
      วตัถุดบิทางตรง 

      ค่าแรงงานทางตรง 

      ค่าใชจ้่ายในการผลติ 

 

516,000 

398,000 

298,500 

ให้ท า รายงานตน้ทุนการผลติของแผนกที ่2 ดว้ยวธิเีขา้ก่อน-ออกก่อน 

 

ข้อ 11. บรษิัท ปากกาไทย จ ากดั ได้ผลิตปากกา มีกระบวนการผลิตตามล าดบัข ัน้ทัง้หมด 3 
แผนก ไดแ้ก่ แผนกตดั แผนกประกอบ และแผนกบรรจุภณัฑ ์ในระหว่างเดอืนกรกฎาคม 25x1 มี
ขอ้มลูดงันี้ 
  1. แผนกตดั มงีานระหวา่งท าตน้งวด 1,000 ดา้ม ใชว้ตัถุดบิทางตรง 26,400 บาท และ
ต้นทุนแปรสภาพ 15,700 บาท ส าเรจ็แล้ว 70% ในระหว่างงวดมงีานระหว่างท าที่ผลติเสรจ็และ
โอนออกจ านวน 4,200 ด้าม เป็นต้นทุนการผลิต  ทัง้สิ้น 168,950 บาท โดยใช้วตัถุดบิทางตรง
จ านวน 109,200 บาท และมงีานระหวา่งท าปลายงวดเท่ากบังานระหวา่งท าตน้งวด 

  2. แผนกประกอบ เริม่ท าการผลติในงวดจ านวน 4,200 ด้าม มตีน้ทุนวตัถุดบิทางตรง 
12,000 บาท และตน้ทุนแปรสภาพ 13,200 บาท และมงีานระหวา่งท าคงเหลอืตน้งวด 600 ดา้ม 

ใชต้น้ทุนแปรสภาพไปแลว้ 40% เป็นเงนิ 7,200 บาท ในเดอืนนี้ไม่มงีานระหวา่งท าปลายงวด 

ให้ท า 1) รายงานตน้ทุนการผลติวธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของแผนกตดั 

  และแผนกประกอบ 

 2) รายงานตน้ทุนการผลติวธิเีขา้ออก-ออกก่อนของแผนกตดั 

  และแผนกประกอบ 

 

ข้อ 12. บรษิทั ไทยมาดาม จ ากดั มงีานระหว่างท าที่ผลติเสรจ็และโอนออกจากแผนกที่ 1 ไปยงั
แผนกที ่2 จ านวน 15,500 หน่วย ใชต้้นทุนทัง้หมด 60,500 บาท คดิเป็นวตัถุดบิทางตรง 40% ใน
แผนกที่ 2 ไม่มงีานระหว่างท าต้นงวด แต่มงีานระหว่างท าปลายงวด จ านวน 4,300 หน่วย ใช้
ตน้ทุนแปรสภาพไปแล้ว 60% ในระหว่างงวดใช้ตน้ทุนวตัถุดบิทางตรง 18,000 บาท ค่าแรงงาน
ทางตรง 8,700 บาท และค่าใชจ้่ายในการผลติ 16,200 บาท 

ให้ท า 1) รายงานตน้ทุนการผลติวธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของแผนกที ่2  
  กรณีใส่วตัถุดบิตอนตน้กระบวนการผลติ 

 2) รายงานตน้ทุนการผลติวธิเีขา้ก่อน-ออกก่อนของแผนกที ่2  
  กรณีใส่วตัถุดบิตอนตน้กระบวนการผลติ 

 



บทท่ี 5 

การวิเคราะห์ความสมัพนัธต้์นทุน – ปริมาณ – ก าไร 

   

  จากทีไ่ดศ้กึษาเกีย่วกบัตน้ทุนในบทที ่2 มาแลว้นัน้ เราสามารถแบ่งลกัษณะตน้ทุนต่างๆ 
ตามวตัถุประสงค์ของผู้บรหิารได้ ส าหรบัในบทนี้เราจ าเป็นต้องเขา้ใจถึงพฤตกิรรมของต้นทุน
ส าหรบัการวางแผนและควบคุม โดยเฉพาะต้นทุนผนัแปรและต้นทุนคงที่ ที่จะน ามาใช้ในการ
วเิคราะห์เพื่อหาความสมัพนัธ์ต้นทุน ปรมิาณและก าไรของกิจการ ต้นทุนทุกประเภทที่เกิดขึ้น 
จะตอ้งจดัใหเ้ป็นตน้ทุนผนัแปรและตน้ทนุคงทีเ่ท่านัน้ ดงันัน้ผูบ้รหิารและผูท้ ีจ่ะศกึษา ตอ้งสามารถ
แยกประเภทตน้ทุนใหไ้ดว้า่ตน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้งเป็นตน้ทุนประเภทใด โดยศกึษาถงึพฤตกิรรมตน้ทุน
และพิจารณาโดยใช้หลกัการวเิคราะห์แยกต้นทุนเป็นต้นทุนผนัแปรและต้นทุนคงที่จากบทก่อน 
การศึกษาเกี่ยวกบัพฤติกรรมของต้นทุนจะท าให้เราทราบว่าต้นทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรใน
ภาพรวม 

   

ความหมายของการวิเคราะห์ ต้นทุน ปริมาณและก าไร 

  ศศวิมิล  มอี าพล (2550, 5-2) ไดก้ล่าวถงึ การวเิคราะหต์น้ทุน ปรมิาณและก าไร  (Cost-

Volume-Profit analysis) หรอืเรยีกยอ่วา่ CVP ว่า เป็นความสมัพนัธ์ระหวา่งต้นทุน  ปรมิาณ และ
ก าไร เป็นการศกึษาถึงผลกระทบที่จะเกดิขึน้เมื่อต้นทุนหรอืปรมิาณขายเปลี่ยนแปลงไป จะมผีล
ท าใหก้ าไรเปลีย่นแปลงไปอยา่งไร  
  ดงันัน้ ความสมัพนัธร์ะหวา่งต้นทุน ปรมิาณ และก าไร จงึมคีวามส าคญัต่อการวางแผน 
การควบคุม และการตดัสนิใจของผูบ้รหิาร ตน้ทุนของกจิการแต่ละประเภทยอ่มมคีวามแตกต่างกนั 

ตวัอยา่งเช่น ตน้ทุนในการผลติรถยนต ์วตัถุดบิที่ใชใ้นการผลติ ไดแ้ก่ เหลก็ อลมูเินียม เบาะ หนัง 
ฟองน ้า เป็นต้น หรอืตน้ทุนในการผลติเสือ้ วตัถุดบิที่ใชใ้นการผลติ ไดแ้ก่ ผา้เป็นชิน้ ดา้ย เป็นต้น 

ต้นทุนดงักล่าวจะผันแปรไปตามจ านวนผลผลิต ถ้าผลิตมากต้นทุนวตัถุดิบก็จะสูงขึ้นและมี
ค่าแรงงานสงูขึน้ตามล าดบั ซึง่เราจดัใหต้น้ทุนเหล่านี้เป็นตน้ทุนผนัแปร ในขณะทีต่น้ทุนบางอยา่ง 

เช่น เงนิเดอืนผูจ้ดัการโรงงาน ค่าเช่าโรงงาน ค่าเสื่อมราคาโรงงาน กลบัไม่เปลีย่นแปลงเมื่อมกีาร
ผลติเพิม่ขึน้ กจิการกย็งัคงจ่ายเท่าเดมิ จดัใหต้น้ทุนเหล่านี้เป็นตน้ทุนคงที ่  
    

การเปรียบเทียบระหว่างต้นทุนผนัแปรกบัต้นทุนคงท่ี 

  ตามที่เราได้ศกึษาพฤตกิรรมของต้นทุน จ าเป็นต้องเขา้ใจต้นทุนผนัแปรและต้นทุนคงที่
เสยีก่อน จงึตอ้งพจิารณาจากตน้ทุนทีเ่ปลีย่นแปลงกบัขนาดของตวัผลกัดนัตน้ทุนทีเ่กดิขึน้ดงันี้     
   ต้นทุนผนัแปร (Variable cost) เป็นต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามสดัส่วนเดียวกนักบั
ปริมาณกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น ถ้าผลิตสินค้า 1 หน่วย ต้องใช้แรงงาน 5 ชัว่โมง โดยจ่าย
ค่าแรงงานให้คนงานชัว่โมงละ 10 บาท ดงันัน้จะมีค่าแรงงานเกิดขึ้นทัง้หมด 50 บาท ถ้าผลิต
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สนิคา้เป็น 2 หน่วย จะตอ้งจ่ายค่าแรงงานเท่ากบั 100 บาท ดงันัน้ จะเหน็ไดว้า่ค่าแรงงานผนัแปร
ไปตามจ านวนหน่วยของสินค้าที่ผลิต กล่าวคือถ้าผลิตมากมีค่าแรงงานมาก  ถ้าผลิตน้อยก็มี
ค่าแรงงานน้อย  

     

 ต้นทุนคงท่ี (Fixed cost) เป็นต้นทุนที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของ
ปรมิาณกจิกรรมซึง่ตน้ทุนคงทีจ่ะเท่ากนัตลอดช่วงกจิกรรม เช่น กจิการจ่ายค่าเช่าโรงงาน เดอืนละ 
1,000 บาท โรงงานผลติสินค้า 100 ชิ้นต่อวนั ต้นทุนคงที่ต่อหน่วยคือ 10 บาท ถ้าโรงงานผลิต
สนิคา้เป็น 200 ชิ้น ตน้ทุนคงทีต่่อหน่วยคอื 5 บาท ถ้าโรงงานผลติสนิคา้เป็น 500 ชิ้น ตน้ทุนคงที่
ต่อหน่วยคอื 2 บาท จะเหน็ได้ว่า ต้นทุนคงที่รวมไม่มกีารเปลี่ยนแปลงไปตามหน่วยผลติ  ผลิต
น้อย ผลติมาก หรอืไม่ผลติเลย ยงัคงจ่ายค่าเช่าโรงงาน 1,000 บาทต่อเดือน แต่ต้นทุนคงที่ต่อ
หน่วยจะลดลงเมื่อมปีรมิาณการผลติมากขึน้ 

   ดงันัน้จากพฤตกิรรมของตน้ทุนผนัแปรและตน้ทุนคงที ่สามารถสรุปไดด้งันี้คอื  

   1.  ต้นทุนผนัแปรรวม จะผนัแปรไปตามสดัส่วนของหน่วยผลติ  แต่ต้นทุนผนัแปรต่อ
หน่วยจะคงที ่จะไม่เปลีย่นแปลงไปตามหน่วยผลติแต่อยา่งใด 

   2. ตน้ทุนคงที่รวม จะคงทีไ่ม่เปลี่ยนแปลงไปตามจ านวนหน่วยที่ผลติ แต่ตน้ทุนคงที่ต่อ
หน่วยจะลดลงเมื่อหน่วยผลติเพิม่ขึน้ และตน้ทุนคงทีต่่อหน่วยจะเพิม่ขึน้เมื่อหน่วยผลติลดลง 

  ในการวเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องต้นทุน ปรมิาณและก าไร จะต้องมหีลายองคป์ระกอบ
ในการพจิารณา ดงันี้  
   1. ปรมิาณขาย (Volume or Level of activity) 

   2. ราคาขายต่อหน่วย (Unit selling price) 

   3. ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย (Variable cost per unit) 

   4. ตน้ทุนคงทีร่วม (Total fixed costs) 

   5. สดัส่วนการขาย (Sales mix) 

 

ประโยชน์ของการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างต้นทุน - ปริมาณ - ก าไร 

  ฝา่ยบรหิารสามารถน าขอ้มลูของการวเิคราะหค์วามสมัพนัธต์น้ทุน -ปรมิาณ –ก าไร  
เพื่อใชใ้นการตดัสนิใจไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ซึง่เป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อฝา่ยบรหิารในการ
ตดัสนิใจไดร้วดเรว็และถูกตอ้ง กจิการจงึจ าเป็นตอ้งรู้วา่จะผลติและขายจ านวนเท่าใดจงึจะคุม้ทุน
และถ้ากจิการตอ้งการก าไรทีไ่ดว้างแผนจะตอ้งผลติและขายจ านวนเท่าใด ดงันัน้การวเิคราะห์
ความสมัพนัธต์น้ทุน -ปรมิาณ –ก าไร จะก่อประโยชน์ต่อองคก์รในดา้นต่างๆ ดงันี้ 

1. ใชใ้นการตดัสนิใจตัง้ราคาขาย 

2. ใชใ้นการเลอืกส่วนผสมของผลติภณัฑท์ีจ่ะขาย 

3. ใชใ้นการวางแผนระดบักจิกรรมการผลติและขายเพื่อใหไ้ดก้ าไรทีต่อ้งการ 
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4. ใชใ้นการก าหนดกลยทุธท์างการตลาด 

5. ใชใ้นการวเิคราะหผ์ลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของตน้ทุนทีม่ต่ีอก าไรจาก
สภาพแวดลอ้มของธุรกจิ 

6. ใชใ้นการบรหิารตน้ทุนค่าใชจ้่าย 

 

 ดงันัน้การวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งตน้ทุน-ปรมิาณ-ก าไร จงึมคีวามจ าเป็นอยา่งยิง่
ในการบรหิารการวางแผนทางธุรกจิ ซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัจ านวนหน่วยขาย ราคา หน่วยผลติ  ต้นทุน 

ค่าใชจ้่าย ตลอดจนผลก าไรในอนาคตซึง่สามารถใชว้ธิวีเิคราะหจ์ุดคุ้มทุนเพื่อช่วยในการตดัสนิใจ 
ก าหนดราคาขาย การเลือกส่วนผสมของสินค้าที่จะผลิตเพื่อขาย  การเลือกสรรกลยุทธ์ทาง
การตลาดซึง่อาจมผีลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงในส่วนของผลก าไรและตน้ทุนผลติอกีดว้ย         
 

การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน  (Break - even point analysis)    
        สมนึก เอือ้จริะพงษ์พนัธ ์(2549, 20) ไดใ้หค้วามหมายของ จุดคุม้ทุน ( Break -even 

point) วา่ จุดคุม้ทุน หมายถงึ จุดด าเนินงานทีก่จิการไมม่กี าไรและไม่ขาดทุน ซึง่จุดด าเนินงานนี้ 
กจิการจะมยีอดก าไรส่วนเกนิรวมเท่ากบัตน้ทุนคงทีท่ ัง้หมดของกจิการพอดี 
  สุพาดา สริกิุดตา (2548, 20) ไดใ้หค้วามหมายของ จุดคุม้ทุน คอื ระดบัการผลติหรอืการ
ขายระดบัหนึ่งทีก่่อใหเ้กดิรายไดร้วม(Total revenues) เท่ากบัตน้ทุนรวม (Total cost) นัน่คอื จุด
ทีไ่ม่มกี าไรหรอืขาดทุนจากการด าเนินงาน 

  เบญจมาส อภสิิทธ์ภิญโญ, นิวตั ิกุลศุภโชต,ิ กิ่งแก้ว บุญสุข, และณิชฎา โกมุทรนิทร ์
(2550, 70)ไดก้ล่าววา่ จุดคุม้ทุน คอื ระดบัของยอดขายที่ท าใหก้จิการไม่เกดิผลก าไรหรอืขาดทุน
จากการด าเนินงาน 

  จุดคุม้ทุนสามารถแสดงไดใ้นรปูแบบทีเ่ป็นจ านวนหน่วยและเป็นจ านวนเงนิ  จุดคุม้ทุนที่
เป็นจ านวนหน่วย คอื จุดทีป่รมิาณหน่วยขายท าใหไ้ดร้บัก าไรเป็นศนูย ์จุดคุม้ทุนทีเ่ป็นจ านวนเงนิ 
คอื จุดทีย่อดขายรวมท าให้ไดร้บัก าไรเป็นศูนย ์ถ้ากจิการขายผลติภณัฑ์หรอืให้บรกิาร ทีม่กีารวดั
ค่าเป็นหน่วยไดง้่าย เช่น รถยนต ์คอมพวิเตอร ์จกัรยานภเูขา  จะสามารถค านวณจุดคุม้ทุนโดยใช้
สูตรเป็นจ านวนหน่วย แต่ถ้าเป็นกิจการที่มีการขายหรือให้บรกิารที่วดัเป็นหน่วยได้ยาก เช่น 
รา้นอาหาร ส านกังานกฎหมาย หรอืธุรกจิจ าหน่วยวสัดุเครื่องใชไ้ฟฟ้า สามารถค านวณจุดคุม้ทุน
โดยใชส้ตูรเป็นจ านวนเงนิ (Heinger, 2010, p.255-256) 
  จากการทีบุ่คคลต่างๆไดก้ล่าวถงึความหมายของจุดคุม้ทนุ สามารถสรุปไดว้า่  
  จดุคุ้มทุน หมายถงึ จุด ณ ระดบัการผลติหรอืขาย ทีท่ าใหก้จิการมรีายไดร้วมเท่ากบั
ตน้ทุนรวมพอด ีซึง่จะท าใหก้จิการไม่มกี าไรหรอืขาดทุน คอืก าไรสุทธเิป็นศนูย ์และเป็นจุดทีท่ าให้
ยอดก าไรส่วนเกนิรวมเท่ากบัตน้ทุนคงที่พอด ีสามารถหาจุดคุม้ทุนไดใ้นรปูของปรมิาณหน่วยขาย 
หรอืจ านวนเงนิของยอดขาย นัน่เอง 
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สามารถเขยีนเป็นสมการ ไดด้งันี้ 
 

 

 

 

 

  

  

    

  Mowen, Hansen, & Heitger (2009, p.129) ได้กล่าวว่า การค านวณจุดคุ้มทุนในการ
วางแผนการด าเนินงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและมคีวามถูกตอ้งนัน้ จะตอ้งค านึงถงึขอ้สมมตฐิาน
ในการค านวณจุดคุม้ทุน หลายประการ ดงันี้ 
  1. เสน้รายไดแ้ละเสน้ค่าใชจ้่ายตอ้งสมัพนัธ์คงทีใ่นลกัษณะเสน้ตรงของช่วงการตดัสนิใจ   

  2. ราคาขายและตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วยตอ้งไม่เปลีย่นแปลงในช่วงการตดัสนิใจ ณ ระดบั
การขาย และการผลติทุกระดบั 

  3. ปรมิาณการผลติและขายต้องเป็นจ านวนเดยีวกนั คอื ไม่มสีนิค้าคงเหลอืตน้งวดและ
สนิคา้คงเหลอืปลายงวด 

  4.  ตน้ทุนทีเ่กดิขึน้ตอ้งสามารถแยกเป็นตน้ทุนคงทีแ่ละตน้ทุนผนัแปรไดอ้ยา่งชดัเจน 

           5.  ตน้ทุนคงทีท่ีเ่กดิขึน้ตอ้งไม่มกีารเปลีย่นแปลงในทุกระดบัการผลติ 

  6. ปจัจยัทีก่ระทบต่อตน้ทุนมเีพยีงปจัจยัเดยีวคอืการเปลีย่นแปลงของระดบักจิกรรม 

  7. สดัส่วนการขายของสนิคา้หลายชนิดตอ้งไม่เปลีย่นแปลง 

 

 อย่างไรกต็าม การวเิคราะห์จุดคุ้มทุนอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ หากปจัจยับางประการ
เปลี่ยนแปลงไป ไม่วา่จะเป็นต้นทุนคงที่ ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย หรอืราคาขายต่อหน่วย ซึง่การ
เปลีย่นแปลงดงักล่าวลว้นแลว้แต่ส่งผลกระทบต่อการค านวณจุดคุม้ทุนทัง้สิน้  

                

 ประทปี วจทีองรตันา (2547, 28) ไดก้ล่าวไวว้า่ การวเิคราะหจ์ุดคุม้ทุน สามารถท าได ้3 
วธิ ี คอื 

 

  1. วิธีสมการ (Equation approach)   

  เป็นการค านวณโดยการใชส้มการ ยอดขาย เท่ากบั ตน้ทุนรวมบวกดว้ยก าไรสุทธ ิ

ทีต่อ้งการ โดยทีต่น้ทุนตามพฤตกิรรมประกอบดว้ยตน้ทุนคงที ่และตน้ทุนผนัแปร ดงันัน้จะได ้
สมการดงันี้ 

    รายไดร้วม = ตน้ทุนรวม 

   TR =    TC 

   หรอื   

  รายไดร้วม = ตน้ทุนผนัแปร  +  ตน้ทุนคงที ่

  TR =        VC        +      FC          
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                       ยอดขาย = ตน้ทุนรวม + ก าไรสุทธ ิ

 = ตน้ทุนคงที ่+ ตน้ทุนผนัแปร + ก าไรสุทธ ิ

หรอืเขยีนเป็นสญัลกัษณ์ ไดว้า่   

                          SX  =  FC  + VX  + P                

ดงันัน้จะไดว้า่   
                               SX =  FC  + VX  + 0     

โดยที ่ SX คอื ยอดขาย ณ จุดคุม้ทุน หรอืเขยีนเป็นสมการไดเ้ป็น 

                               SX        =  FC  + VX  

โดยที ่           X       คอื  จ านวนหน่วยขาย  ณ จุดคุม้ทุน     
                   S       คอื  ราคาขายต่อหน่วย   
       V       คอื  ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย 

                   FC     คอื  ตน้ทุนคงทีร่วม  

 

ตวัอย่างท่ี 5.1 บรษิทั ไมห้อม จ ากดั จ าหน่ายสนิคา้เกา้อี ้ราคาขายหน่วยละ 60 บาท  

ต้นทุนผนัแปรหน่วยละ 40 บาท โดยมตี้นทุนคงที่ 8,000 บาท กจิการจะต้องขายสนิค้ากี่หน่วย  
และจ านวนเงนิกีบ่าท จงึจะคุม้ทุน  

 

จากสมการ    SX     =     FC  + VX   

แทนค่าลงในสมการไดด้งันี้ 
               60X =  8,000  +  40X 

        60X - 40X =     8,000 

               20X =  8,000 

                   X =      8,000
20

 

 =      400                    หน่วย  

 

การหาจุดคุม้ทุน (บาท) จากสมการ  
                   SX    =       FC  + VX    
แทนค่าลงในสตูร 

               SX = 8,000  + ( 400 x 40)    
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 = 8,000  + 16,000 

 = 24,000                   บาท 

 

หรอืค านวณโดยน าจ านวนหน่วย ณ จุดคุม้ทุน คูณดว้ยราคาขายตอ่หน่วย ก็จะไดย้อดขาย 
ณ จุดคุม้ทุน 

                SX = จ านวนหน่วยขาย ณ จุดคุม้ทุน  x  ราคาขายต่อหน่วย 

= 400  x  60 

= 24,000                   บาท 

 

 2. วิธีก าไรส่วนเกิน (Contribution Margin approach) 

  ก าไรส่วนเกิน(Contribution Margin = CM) หมายถึง ก าไรส่วนที่เหลือจาก รายได้
หลงัจากหกัต้นทุนผนัแปร โดยการน าราคาขายหกัด้วยต้นทุนผนัแปรนัน่เอง ผลแตกต่างก็คือ 

ก าไรส่วนเกนิทีเ่กดิขึน้จากการขายสนิคา้ทุกๆ หน่วย จะน าไปชดเชยกบัตน้ทุนคงที ่  
  ดงันัน้ในการค านวณจุดคุม้ทุนวธิกี าไรส่วนเกนิ ก าไรส่วนเกนิที่ได้จะต้องเท่ากบัต้นทุน
คงที่พอด ีการค านวณสามารถใชไ้ดท้ ัง้ก าไรส่วนเกนิต่อหน่วยและอตัราก าไรส่วนเกนิ ซึ่งสามารถ
ค านวณเกีย่วกบัก าไรส่วนเกนิไดด้งันี้ 
 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

เมื่อไดม้กีารค านวณก าไรส่วนเกนิแลว้ สามารถน าไปค านวณจุดคุ้มทุนไดท้ ัง้เป็นจ านวนหน่วยและ
เป็นจ านวนเงนิ ตามสตูรไดด้งันี้ 

          จุดคุม้ทุน (บาท )               =   ตน้ทุนคงทีร่วม 
อตัราก าไรส่วนเกนิ

 

                        หรอื                         =  ตน้ทุนคงทีร่วม ก าไรสว่นเกนิต่อหน่วย /ราคาขายต่อหน่วย
 

    ก าไรส่วนเกนิ        =   รายไดร้วม  - ตน้ทุนผนัแปร 

        CM =     TR       -       VC 

   

  ก าไรส่วนเกนิต่อหน่วย   =   ราคาขายต่อหน่วย - ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย 

                  UCM =    S    -    V 

 

   

                               

    อตัราก าไรส่วนเกนิ   =    ก าไรสว่นเกนิต่อหน่วย
ราคาขายต่อหน่วย

 

                     CMR =    UCM
S
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หรอืเขยีนเป็นสญัลกัษณ์ ไดด้งันี้ 

                             SX        =   FC
(S – V) / S 

               หรอื          SX       =    FC
CMR 

 

            จุดคุม้ทุน (หน่วย) =    ตน้ทุนคงทีร่วม
ก าไรสว่นเกนิต่อหน่วย

 

                           หรอื =   ต้นทุนคงทีร่วม 
ราคาขายต่อหน่วย - ต้นทุนผนัแปรต่อหน่วย

                     

หรอืเขยีนเป็นสญัลกัษณ์ได ้ดงันี้ 

                             X          = 
FC

S – V
                            

                             X           = 
FC

UCM                                   

ตวัอย่างท่ี 5.2 บรษิทั ไมห้อม จ ากดั จ าหน่ายสนิคา้เกา้อี ้ราคาขาย หน่วยละ 60 บาท  

ต้นทุนผนัแปรหน่วยละ 40 บาท โดยมตี้นทุนคงที่ 8,000 บาท กจิการจะต้องขายสนิค้ากี่หน่วย  
และจ านวนเงนิกีบ่าท จงึจะคุม้ทุน  

แทนค่าลงในสมการวธิกี าไรส่วนเกนิ ไดด้งันี้ 

            จุดคุม้ทุน (หน่วย) =   ตน้ทุนคงทีร่วม 
ก าไรสว่นเกนิต่อหน่วย

 

 

=    8,000 60 - 40
 

 
=     8,000

20
  

 =      400            หน่วย 

             จุดคุม้ทุน (บาท) =   
ตน้ทุนคงทีร่วม 

อตัราก าไรส่วนเกนิ  
 

=   
ตน้ทุนคงทีร่วม 

ก าไรส่วนเกนิต่อหน่วย /ราคาขายต่อหน่วย
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=       

8,000
20/60

 

 
=     

 8,000 x  60
20

 

 =    24,000          บาท 

  

    3. วิธีใช้กราฟ (Graphic approach to cost-volume-profit analysis) 

    การวเิคราะห์หาความสมัพนัธ์ระหว่างต้นทุน ปรมิาณ และก าไร สามารถแสดงไดใ้น
รปูของการใชเ้สน้กราฟ  หรอืบางครัง้เรยีกวา่  แผนภาพจุดคุม้ทุน  โดยก าหนดใหย้อดขาย ตน้ทุน
ผนัแปร และตน้ทุนคงทีถู่กก าหนดอยูบ่นแกนตัง้ และใหป้รมิาณหรอืจ านวนหน่วยขาย  ก าหนดอยู่
บนแกนนอน  จุดที่เส้นของยอดขายหรอืรายได ้ตดักบัเส้นของต้นทุน คอื จุดคุ้มทุน  นัน่เอง เพื่อ
อธบิายความสมัพนัธโ์ดยการใชก้ราฟ สามารถท าได ้2 รปูแบบ ไดแ้ก่ 

    3.1  กราฟแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งตน้ทุน – ปรมิาณ – ก าไร (Cost-Volume-Profit 

chart : CVP chart) บางครัง้อาจเรยีกวา่ กราฟจุดคุม้ทุน (Break-even chart) กราฟนี้ช่วยอธบิาย
ถงึความสมัพนัธข์องตน้ทุน ปรมิาณ และก าไร ใหเ้ขา้ใจไดง้่ายขึน้ 

  จากตวัอยา่งที ่5.1 ขอ้มลูของบรษิทั ไมห้อม จ ากดั จ าหน่ายสนิคา้เกา้อี ้ราคาขาย หน่วย
ละ 60 บาท ตน้ทุนผนัแปรหน่วยละ 40 บาท โดยมตีน้ทุนคงที ่8,000 บาท การหาจุดคุม้ทุนโดย
วธิกีราฟ สามารถท าไดจ้ากขอ้มลู ดงัน้ี 

 

หน่วยที่
ผลติ 

ตน้ทุน
คงที ่

ตน้ทุนผนัแปร
หน่วยละ 40 บาท  

ตน้ทุน
รวม 

รายไดร้วมหน่วย
ละ 60 บาท 

ก าไรหรอืขาดทุน
จากการด าเนินงาน 

300 8,000 12,000 20,000 18,000 (2,000) 

400 8,000 16,000 24,000 24,000 0 

500 8,000 20,000 28,000 30,000 2,000 
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จ านวนเงนิ(บาท) 
 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

    

 
 

ภาพที ่5.1 แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งตน้ทุน – ปรมิาณ – ก าไร 

 

  จากภาพที่ 5.1  จุดคุ้มทุน คือ จุดที่เส้นรายได้รวมตัดกบัเส้นต้นทุนรวม ซึ่งคือจุดที่
ปรมิาณขาย 400 หน่วย และรายไดจ้ากการขาย คอื  24,000 บาท 

 

  3.2 กราฟแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งปรมิาณ-ก าไร (Profit-Volume chart : P-V chart) 

กราฟปรมิาณ-ก าไร เป็นกราฟอกีรปูแบบหนึ่ง ซึง่เป็นการวเิคราะห์เกี่ยวกบัก าไร  ซึง่เราเรยีกว่า 
แผนภาพก าไร เป็นการอธบิายความสมัพนัธ์ของปรมิาณ และก าไร โดยกราฟแสดงความสมัพนัธ์
ระหว่างปรมิาณ-ก าไร จะมุ่งเน้นเรื่องของก าไร ซึ่งแตกต่างจากกราฟแสดงความสมัพนัธร์ะหว่าง
ต้นทุน – ปริมาณ – ก าไร ที่แสดงให้เห็นถึงรายได้และต้นทุน  โดยจุดที่ plot ลงในกราฟ คือ 

ผลต่างของรายไดแ้ละตน้ทุน ซึง่กค็อื ก าไรหรอืขาดทุน นัน่เอง 

 จากข้อมูลตัวอย่างที่ 5.1 สามารถแสดงในรูปของกราฟแสดงความสมัพันธ์ระหว่าง
ปรมิาณ - ก าไร ไดด้งันี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ปรมิาณ (หน่วย) 
100 200 300 400 500 0 

50,000 

40,000 

30,000 

20,000 

10,000 

จุดคุม้ทุน 

รายไดร้วม (TR) 

ตน้ทุนรวม (TC) 

ตน้ทุนคงที ่(FC) 

600 

 24,000 
ตน้ทุนผนัแปร (VC) 
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                                                                                            ก าไร 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 ภาพที ่5.2   แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งปรมิาณ-ก าไร 

 

  จากภาพที ่5.2 จุดคุ้มทุน  คอื จุดทีเ่สน้ก าไรขาดทุนตดักบัเสน้ปรมิาณ (แกนนอน) ซึง่มี
ปรมิาณขาย 400 หน่วย แต่ถ้าขายไม่ได้จะเกดิผลขาดทุน 8,000 บาท เท่ากบัต้นทุนคงที่พอด ี
สงัเกตวา่ ความชนั (Slope) ของเส้นกราฟ กค็อื ก าไรส่วนเกนิต่อหน่วยนัน่เอง ถ้าพิจารณาจาก
ก าไรส่วนเกินต่อหน่วยเท่ากบั 20 บาท หมายถึง กจิการจะมีก าไรทุกๆ 20 บาท เมื่อมกีารขาย
สนิค้าได้ 1 หน่วย กิจการยงัมีค่าใช้จ่ายคงที่อกี จ านวน 8,000 บาท ดงันัน้ กิจการจะต้องขาย
สนิค้าให้ได้จ านวน 400 หน่วย หรอืจะตอ้งขายสนิค้าให้ได้ 24,000 บาท จงึจะคุม้ทุน นัน่คอื จุดที่
ไม่มกี าไรหรอืขาดทุน นัน่เอง 

 

   เป้าหมายก าไรและส่วนเกินท่ีปลอดภยั (Break- even-point- contribution 

margin) 

  จากการที่ได้ศึกษาเรื่องการวเิคราะห์จุดคุ้มทุน และความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน –
ปรมิาณ –ก าไร มาแลว้นัน้ ซึง่จุดคุม้ทุนนัน้คอืจุดปรมิาณขายทีไ่ม่มกี าไรและขาดทุน นัน่เอง ดงันัน้ 
ถ้ากจิการตอ้งการยอดขายทีม่กี าไร จะตอ้งก าหนดปรมิาณขายเพื่อใหไ้ดม้ผีลก าไรตามเป้าหมาย   
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  สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ (2549, 187) ได้กล่าวถึงการก าหนดก าไรตามเป้าหมาย 
สามารถท าได ้2 วธิ ีคอื 

1. การก าหนดเป้าหมายก าไรเป็นจ านวนเงิน 

ในการหาก าไรทีต่อ้งการ ผูบ้รหิารสามารถน าเทคนิคการวเิคราะหต์น้ทุน –  

ปรมิาณ - ก าไร เพื่อคาดหมายผลก าไรทีต่อ้งการไดเ้ช่นกนั  

      วธิกีารค านวณหาปรมิาณขายเพื่อใหไ้ดผ้ลก าไรตามทีต่อ้งการ ไมไ่ดม้คีวาม 

แตกต่างจากวธิสีมการของการหาจุดคุม้ทุนแต่อยา่งใด ดงันัน้ผลก าไรทีต่อ้งการอาจเขยีนออกมา
ในรปูสมการต่อไปนี้ 
                           ขาย = ตน้ทุนผนัแปร  + ตน้ทุนคงที ่+ ก าไรทีต่อ้งการ 

            หรอื           SX         =  FC  +  V X  + ก าไรทีต่อ้งการ 

                        X คอื  จ านวนหรอืปรมิาณขายทีท่ าใหไ้ดก้ าไรทีต่อ้งการ 

           จะไดว้า่         X =  

FC + ก าไรทีต่้องการ
S - V                  

 

ตวัอย่างท่ี 5.3 จากตวัอย่างที ่5.1 สมมตวิา่ ผูบ้รหิารตอ้งการก าไรแต่ละเดอืน 10,000 บาท 

กจิการจะตอ้งขายสนิคา้กีห่น่วยหรอืตอ้งมยีอดขายเท่าใดจงึจะไดก้ าไรตามทีค่าดหวงัไว ้

แทนค่าลงในสตูรไดด้งันี้ 

                              X   =  
FC   +  ก าไรทีต่้องการ

S - V
            

 
=  

8,000  + 10,000
60 - 40

    
 

=  
18,000

20
  

 =   900            หน่วย 

 

กจิการจะตอ้งขายปรมิาณ  900  หน่วย จงึจะท าใหม้กี าไร 10,000 บาท สามารถพสิจูน์ไดด้งันี้ 
            (หน่วย:บาท) 
ยอดขาย   (900 x  60)                        54,000       

หกั ตน้ทุนผนัแปร  (900 x  40)                       36,000 

ก าไรส่วนเกนิ   18,000 

หกั ตน้ทุนคงที ่                                             8,000                                
ก าไรสุทธ ิ  10,000 
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 2. การก าหนดเป้าหมายก าไรเป็นเปอรเ์ซน็ตข์องยอดขาย 

ตวัอย่างท่ี 5.4 จากตวัอยา่งที ่5.1 สมมตวิ่า ถ้ากจิการตอ้งการก าไร 20% ของยอดขาย  สามารถ
แทนค่าในสตูรค านวณ ดงันี้ 

                             X = 
FC

P - V - %(P)
 

 
= 

8,000   
60 - 40 - 20%(60)

 

 
= 

    8,000   
 60 - 40 -12

 

 
=  

  
   8,000   

8  
 =  1,000      หน่วย 

 จากการค านวณ  กจิการจะตอ้งขายจ านวนหรอืปรมิาณ 1,000 หน่วย จงึจะท าให้มกี าไร
เป็น 20% ของยอดขาย คอืจ านวน 20% ของ 60,000 บาท จะท าใหม้กี าไร 12,000 บาท   
สามารถพสิจูน์ไดด้งันี้ 
 (หน่วย:บาท) 
ยอดขาย   (1,000 x 60)                        60,000       

หกั ตน้ทุนผนัแปร   (1,000 x 40)                       40,000 

ก าไรส่วนเกนิ   20,000 

หกั  ตน้ทุนคงที ่                                                     8,000                                
ก าไรสุทธ ิ  12,000 

 

 ผลกระทบของภาษีเงินได้ 

  จากการศกึษาถึงความสมัพนัธร์ะหว่างตน้ทุน -ปรมิาณ -ก าไร เทคนิคการหาจุดคุ้มทุน 

การวางแผนก าไร ไม่ว่าจะเป็นวธิสีมการหรือวธิีก าไรส่วนเกิน  ซึ่งน ามาประยุกต์ใช้ในการหา
ค าตอบ ทัง้นี้การวางแผนก าไรที่ได้กล่าวขา้งต้นยงัไม่ได้น าเรื่องของภาษีเงนิได้เขา้มาเกี่ยวขอ้ง 

ในทางปฏบิตักิารด าเนินธุรกจิ ผูบ้รหิารส่วนใหญ่ตอ้งการทราบผลก าไรทัง้ก่อนและหลงัภาษเีงนิได้
เสมอ ถ้ากจิการตอ้งการก าไรหลงัภาษหีรอืก าไรสุทธทิีแ่ทจ้รงิในกรณีที่กจิการจะต้องเสยีภาษีเงนิ
ได้ กจิการจะต้องขายสนิค้าปรมิาณเท่าใด ในการค านวณนัน้ ถ้ากจิการต้องการก าไรหลงัภาษ ี
กจิการจะต้องท าก าไรหลงัภาษีให้เป็นก าไรก่อนภาษี แล้วน าไปรวมกบัต้นทุนคงที่ การค านวณ
ปรมิาณขายเพื่อใหไ้ดก้ าไรหลงัภาษ ีสามารถท าไดด้งันี้  
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ก าไรก่อนภาษ ี =    ก าไรหลงัภาษี
1 – อตัราภาษี

 

 ปรมิาณขาย(หน่วย)    =    

ตน้ทุนคงที ่+     ก าไรหลงัภาษี
1 – อตัราภาษี

  
ก าไรสว่นเกนิต่อหน่วย          

                                                 

          หรอื      X      =    

 FC  +       ก าไรหลงัภาษี 1 – อตัราภาษี
  

P - V  

 

ตวัอย่างท่ี 5.5 จากตวัอยา่งที ่5.1 ถ้ากจิการตอ้งการก าไรสุทธหิลงัภาษี 7,000 บาท โดยมอีตัรา
ภาษเีงนิได ้30% สามารถแทนค่าลงในสตูรไดด้งันี้                          

                    
                     

                                X      

 

 

= 

 

 
8,000 +       7,000 1 – 0.30

  
60 - 40

 

 
=  8,000  +  10,000

20
 

 =  900               หน่วย 

 จากผลการค านวณถ้ากจิการตอ้งการก าไรสุทธหิลงัภาษี จ านวน 7,000 บาท จะตอ้งท า
ก าไรสุทธหิลงัภาษี ให้เป็นก าไรก่อนภาษี ซึ่งจะได้ จ านวน 10,000 บาท โดยกจิการจะต้องขาย
สนิคา้ใหไ้ดป้รมิาณ 900 หน่วย การพสิจูน์การค านวณสามารถท าได ้ดงันี้ 
  (หน่วย:บาท) 
ยอดขาย   (900 x 60)                        54,000       

หกั ตน้ทุนผนัแปร  (900 x 40)                       36,000 

ก าไรส่วนเกนิ   18,000 

หกั ตน้ทุนคงที ่                                             8,000                                
10,000 ก าไรก่อนภาษ ี  

หกั ภาษเีงนิได ้30 %                                       3,000                                       
ก าไรสุทธ ิ  7,000 
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ส่วนเกินท่ีปลอดภยั  (Margin of safety) 

 จากการศกึษาความสมัพนัธข์องตน้ทุน – ปรมิาณ – ก าไร การวเิคราะหจ์ุดคุ้มทุน แท้ที่
จริงแล้ว การหาจุดคุ้มทุนเป็นเพียงข ัน้ตอนแรกของการตัดสินใจในการวางแผน  ซึ่งเป็น
กระบวนการที่ผู้บรหิารมกันิยมใช้ในการพจิารณาผลกระทบของยอดขาย ต้นทุน และก าไร จาก
การตดัสินใจที่เกิดขึ้น การน าเอาจุดคุ้มทุนมาใช้ในการพิจารณานัน้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการ
ประเมนิความเสี่ยง กล่าวคอื การน าจุดคุ้มทุนมาเปรยีบเทยีบกบัยอดขายที่ประมาณการไวก้่อน 

ท าใหผู้บ้รหิารสามารถทราบถงึ ส่วนเกนิทีป่ลอดภยั (Margin of safety) 

 ส่วนเกินที่ปลอดภยั คอื การวดัความแตกต่างระหว่างระดบัยอดขายโดยประมาณ กบั
ระดบัยอดขาย ณ จุดคุม้ทุน ถ้าส่วนเกนิทีป่ลอดภยัมมีาก กจิการจะสามารถท าก าไรเพิม่ขึน้ แต่ถ้า
ยอดขายเริม่ลดลง กจิการตอ้งป้องกนัไวก่้อนทีจ่ะเริม่ท าใหม้ผีลขาดทุน ส่วนเกนิทีป่ลอดภยั ท าให้
เราทราบว่ายงัคงมยีอดขายเหลอือยู่อกีเท่าใดที่จะท าให้กจิการประสบผลขาดทุน   คอื ตราบใดที่
ยอดขายประมาณการของกจิการยงัสูงกว่ายอดขาย ณ จุดคุ้มทุนกจิการยงัมกี าไรอยู่ แต่เมื่อใดที่
ยอดขายของกจิการลดลง เฉพาะในส่วนทีไ่ม่เกนิจากส่วนเกนิทีป่ลอดภยั ณ จุดนัน้จะไม่ก่อใหเ้กดิ
ผลขาดทุนแก่กจิการ (Walker, 2009, p.88)  

สตูรการค านวณ มดีงันี้ 

          ส่วนเกนิทีป่ลอดภยั      =  ยอดขายโดยประมาณ – ยอดขาย ณ จุดคุม้ทุน 

อตัราส่วนเกนิทีป่ลอดภยั(%)    =  
ยอดขายโดยประมาณ – ยอดขาย ณ จุดคุม้ทุน

ยอดขายโดยประมาณ               

  ส่วนเกนิที่ปลอดภยัเป็นตวัที่ใช้วดัความเสี่ยงในการด าเนินงาน กรณีที่อตัราส่วนเกนิที่
ปลอดภยัมคี่าสงูมากยิง่ขึน้ ความเสีย่งต่อการขาดทุนกจ็ะมน้ีอยลง 

 

ตวัอย่างท่ี 5.6 จากตวัอย่างที่ 5.1 ถ้ากิจการประมาณการยอดขายไวท้ี่ 30,000 บาท สามารถ
ค านวณหาส่วนเกนิทีป่ลอดภยั และอตัราส่วนเกนิทีป่ลอดภยั โดยแทนค่าลงในสตูรดงันี้   
               ส่วนเกนิทีป่ลอดภยั    =  30,000 – 24,000   

 =  6,000               บาท 

        อตัราส่วนเกนิทีป่ลอดภยั =  
30,000 – 24,000  

30,000            

 =   
6,000
30,000     

 =   0.20    หรอื   20% 
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  จากผลการค านวณ อตัราส่วนเกินที่ปลอดภยัจะได้ 20%  หมายความว่า  ถ้ากิจการ  
ด าเนินงานมยีอดขายต ่ากวา่เป้าหมายเกนิ 20% ของยอดขายโดยประมาณ กจ็ะท าให้กจิการเริม่
ไดร้บัผลขาดทุนทนัท ี

 

การเปล่ียนแปลงตวัแปรท่ีเก่ียวข้องในการวิเคราะห์ CVP                   
  การน าความสมัพนัธ์ระหว่างต้นทุน-ปรมิาณ-ก าไร ที่ไดศ้กึษามาแล้วนัน้ มาใช้ประยุกต์
เพื่อวางแผนก าไร โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเปลีย่นแปลงในปจัจยัต่างๆ มผีลต่อจุดคุ้มทุนและก าไร
สุทธขิองกจิการ ตวัแปรทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจ ประกอบดว้ยปจัจยัต่างๆ  3  ประการ  ดงันี้ 
  1. การเปล่ียนแปลงราคาขาย 

   การเปลี่ยนแปลงราคาขายนัน้จะมผีลท าให้จุดคุ้มทุน มีการเปลี่ยนแปลงโดยการใช้
แนวคดิก าไรส่วนเกนิ ท าให้เราสามารถหาจุดคุ้มทุนใหม่ที่เกดิจากการเปลี่ยนแปลงราคาขายได้ 
การเปลี่ยนแปลงในราคาขายนี้จะต้องอยู่ภายใต้ขอ้สมมตวิ่า ต้นทุนคงที่ ต้นทุนผนัแปรต่อหน่วย 
ไม่เปลีย่นแปลง และยงัอยูใ่นช่วงกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

ตวัอย่างท่ี 5.7  จากตวัอย่างที่ 5.1 ของบรษิทั ไม้หอม จ ากดั ถ้ากจิการเพิม่ราคาขายจากหน่วย
ละ 60 บาท เป็นหน่วยละ 65 บาท สามารถค านวณหาจุดคุม้ทุนใหม่ดงันี้ 

                   จุดคุม้ทนุ =   ตน้ทุนคงที่
ก าไรสว่นเกนิต่อหน่วย

 

 
=    8,000

65 - 40
 

 =    320               หน่วย 

      จากการค านวณ เมื่อราคาขายเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น จาก 60 บาท เป็น 65 บาท ซึ่ง
เพิม่ขึน้ 5 บาท จุดคุม้ทุนกจ็ะเปลีย่นจาก 400 หน่วย มาเป็น 320 หน่วย แต่ถ้ากจิการลดราคาขาย
ลงกจ็ะมผีลท าใหจุ้ดคุม้ทุนสงูขึน้จากเดมิ  
 

  2. การเปล่ียนแปลงต้นทุนผนัแปร 

 การเปลี่ยนแปลงของต้นทุนผนัแปร ย่อมมผีลต่อจุดคุ้มทุนของกจิการเช่นกนั เนื่องจาก
ก าไรส่วนเกนิต่อหน่วย คอื ผลต่างระหวา่งราคาขายต่อหน่วยหกัดว้ยตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย  
 

ตวัอย่างท่ี 5.8 จากตวัอยา่งที ่5.1 บรษิทั ไมห้อม จ ากดั มรีาคาขายหน่วยละ 60  บาท  ตน้ทุนผนั
แปร เพิม่ขึน้จากเดมิหน่วยละ 40 บาท เป็นหน่วยละ 44 บาท โดยปจัจยัอื่นไม่มกีารเปลีย่นแปลง
แต่อยา่งใด จะมผีลกระทบต่อจุดคุม้ทุนดงันี้ 



 

116 

            จุดคุม้ทุน = 
ตน้ทุนคงที่

ก าไรส่วนเกนิต่อหน่วย
 

 
=   

8,000
60 - 44

 

 =   500           หน่วย 

  จากตวัอย่างเมื่อมกีารเพิม่ต้นทุนผนัแปรจาก ราคาหน่วยละ 40 บาท เป็น 44  บาท ก็
จะท าใหจุ้ดคุม้ทุนเพิม่จาก 400 หน่วย เป็น 500 หน่วย 

 

  3. การเปล่ียนแปลงต้นทุนคงท่ี 

    เมื่อต้นทุนคงที่เปลี่ยนแปลงย่อมมผีลต่อจุดคุ้มทุนของกจิการ เนื่องจากก าไรส่วนเกนิ 
เป็นส่วนทีจ่ะชดเชยกบัตน้ทุนคงที ่โดยปจัจยัอื่นไม่เปลีย่นแปลง 

ตวัอย่างท่ี 5.9 จากตวัอย่างที่ 5.1 บรษิทั ไม้หอม จ ากดั มรีาคาขายต่อหน่วย 60 บาท    ต้นทุน
ผนัแปรต่อหน่วย 40 บาท โดยเพิม่ตน้ทุนคงที่ จากเดมิ 8,000 บาท เป็น 9,000 บาท   จุดคุม้ทุน
ใหม่เป็นดงันี้ 

              จุดคุม้ทนุ = 
ตน้ทุนคงที่

ก าไรส่วนเกนิต่อหน่วย
 

 
=    

  9,000  
60 - 40

    

 =    450          หน่วย 

  จากตวัอย่างเมื่อมีการเพิ่มต้นทุนคงที่ จาก 8,000 บาท เป็น 9,000  บาท ก็จะท าให้
จุดคุม้ทุนเพิม่จาก 400 หน่วย เป็น 450 หน่วย 

 

การวิเคราะห์ต้นทุน –ปริมาณ – ก าไร เมือ่กิจการผลิตสินค้าหลายชนิด 

  ในการวเิคราะหจ์ุดคุม้ทุนส าหรบักจิการทีผ่ลติสนิคา้หลายชนิดนัน้ การค านวณอาจจะมี
ความยุ่งยากกว่าการขายสนิค้าชนิดเดยีว เนื่องจากสินค้าแต่ละชนิดก่อให้เกดิก าไรที่ไม่เท่ากนั 
ดงันัน้ต้องมกีารค านวณสดัส่วนของการขาย (Sales mix) ของสนิค้าแต่ละชนิดเพื่อน ามาหาราคา
ขายถวัเฉลี่ย หาต้นทุนผนัแปรถัวเฉลี่ย และก าไรส่วนเกินถวัเฉลี่ย เนื่องจากสนิค้าแต่ละชนิดมี
ราคาขาย ต้นทุนผนัแปร ก าไรส่วนเกนิ และปรมิาณขายที่แตกต่างกนั แต่มตี้นทุนคงที่ร่วมกนั น 
จงึตอ้งมกีารถวัเฉลีย่ปจัจยัต่างๆ ทีแ่ตกต่างกนั เพื่อก่อใหเ้กดิก าไรสงูสุดแก่กจิการได ้

 

ตวัอย่างท่ี  5.10 บรษิัท แอนนา จ ากดั ท าการผลติและขายสินค้า 2 ชนิด คือ สนิค้าครมี และ
สนิคา้สบู่ โดยมขีอ้มลูเกีย่วกบัสนิคา้ 2 ชนิด ดงันี้ 
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 สนิคา้ครมี สนิคา้สบู ่   รวม 

ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย(บาท) 40  60   

จ านวนหน่วย 1,000  3,000  4,000 

ราคาขายต่อหน่วย(บาท) 100  80   

ยอดขาย(บาท) 100,000  240,000  340,000 

ตน้ทุนผนัแปร:-       

(จ านวนหน่วย x ตน้ทุนต่อหน่วย)      

    1,000 x 40 40,000     

    3,000 x 60       180,000  220,000 

ก าไรส่วนเกนิ 60,000  60,000  120,000 

ตน้ทุนคงที ่     60,000 

ก าไรสุทธ ิ     60,000 

     สดัส่วนการขาย สนิคา้ครมี = 
1,000
4,000     

=   1  ใน 4 ส่วน 

     สดัส่วนการขาย สนิคา้สบู่ = 
3,000
4,000     

=   3  ใน 4 ส่วน 

 

 ค านวณหาก าไรส่วนเกินถวัเฉล่ีย 

 = ก าไรส่วนเกนิต่อหน่วย  x  สดัส่วนการขาย 

                 สนิคา้ครมี           =  (100 - 40)     x           1    =     60 

                 สนิคา้สบู่            =   (80 - 60)      x           3    =     60                                                                       

                                  4         120 

      ก าไรส่วนเกนิถวัเฉลีย่ต่อหน่วย         =   
120 

4
   

 =    30                  บาท 

          จุดคุม้ทุนเป็นจ านวนหน่วย              =   ตน้ทุนคงทีร่วม
ก าไรสว่นเกนิถวัเฉลีย่ต่อหน่วย

 

 
=   

60,000
30            

 =   2,000                หน่วย 

จากการค านวณจุดคุ้มทุนของสนิคา้ 2 ชนิด จะไดจ้ านวน 2,000 หน่วย สามารถน ามาค านวณหา
จุดคุม้ทุนของสนิคา้แต่ละชนิดไดด้งันี้ 
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      จุดคุม้ทุนของสนิคา้ครมี (หน่วย)    = 2,000  x 1/4 

 = 500                    หน่วย 

หรอื จุดคุม้ทุนของสนิคา้ครมี (บาท)     = 500  x 100 

 = 50,000              บาท 

      จุดคุม้ทุนของสนิคา้สบู่ (หน่วย)       = 2,000  x  3/4 

 = 1,500                  หน่วย 

หรอื จุดคุม้ทุนของสนิคา้สบู่ (บาท)       = 1,500 x 80 

 = 120,000            บาท 

 

ผลกระทบจากความแตกต่างในโครงสร้างต้นทุน 

     การวเิคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่าง ต้นทุน-ปริมาณ -ก าไร ยงัมีประโยชน์ต่อการ
วางแผนก าไรของกจิการให้ประสบผลส าเรจ็ ด้านความสามารถในการขาย  การก าหนดนโยบาย
ราคา และการควบคุมต้นทุน สิ่งที่ส าคัญที่มีผลต่อการวางแผนคือ โครงสร้างต้นทุน (Cost 

Structure) เป็นการแสดงถึงโครงสร้างของต้นทุนของกิจการ การปรบัโครงสร้างของต้นทุนที่
เหมาะสม จะท าให้สรา้งผลก าไรให้กบักจิการได้เป็นอยา่งด ีลกัษณะโครงสรา้งของตน้ทุนที่ส าคญั
ประกอบด้วย 2 อย่าง คอื ต้นทุนคงที่ และต้นทุนผนัแปร กจิการที่มยีอดขายและผลก าไรสุทธทิี่
เท่ากนัอาจจะมโีครงสร้างตน้ทุนที่แตกต่างกนั กจิการหนึ่งมตีน้ทุนคงที่สงูขึน้ แต่ในขณะเดยีวกนั 

อกีกิจการหนึ่งอาจเพิ่มต้นทุนผนัแปรขึ้นแทน การบรหิารโครงสร้างของต้นทุนผู้บริหารควรให้
ความสนใจ เนื่องจากมผีลต่อการเปลีย่นแปลงในก าไร ซึง่สามารถดตูามตวัอยา่งดงัต่อไปนี้ 
 

 บรษิทั 

ไมไ้ทย จ ากดั 

 

% 

บรษิทั 

พลาสตกิไทย จ ากดั 

 

% 

จ านวนหน่วยขาย 

ยอดขาย 

หกั ตน้ทุนผนัแปร 
ก าไรส่วนเกนิ 

หกั ตน้ทุนคงที ่
ก าไรสุทธ ิ

      5,000    
 500,000    

200,000    
 300,000    

    150,000    
150,000   

หน่วย 

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท 

 

100 

40 

60 

30 

30 

5,000 

500,000 

300,000 

200,000 

50,000 

150,000 

หน่วย 

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท 

 

100 

60 

40 

10 

30 

 จากการเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานจะเหน็ไดว้่า ยอดขายรวมและต้นทุนรวมของทัง้ 
2 บริษัท มียอดท่ากัน มีผลท าให้ก าไรสุทธิของบริษัททัง้สองเท่ากันด้วย แต่ในส่วนของ
รายละเอยีดตน้ทุนนัน้จะมคีวามแตกต่างกนั คอืต้นทุนผนัแปรของบรษิทั พลาสตกิไทย จ ากดั จะ
มากกว่า บรษิัท ไม้ไทย จ ากดั ส่วนต้นทุนคงที่ ของบรษิัท ไม้ไทย จ ากดั จะมากกว่า บรษิัท 
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พลาสตกิไทย จ ากดั ดงันัน้ถ้ามองในส่วนของโครงสรา้งตน้ทุนแลว้จะมคีวามแตกต่างกนั ซึ่งจะท า
ให้มีผลต่อจุดคุ้มทุนของกิจการ เกิดความแตกต่างกนั ซึ่งจะมีผลต่อการวางแผนต้นทุน หาก
ยอดขายของทัง้สองบรษิทั เพิม่ขึน้ 5% บรษิทั ไม้ไทย จ ากดั จะไดก้ าไรส่วนเกนิเพิม่ขึน้มากกว่า 
บรษิทั พลาสตกิไทย จ ากดั ดงันี้ 
 

บริษทั ไม้ไทย จ ากดั              
     ก าไรส่วนเกนิทีเ่พิม่ขึน้    

 

= 

 

500,000 x 5% x 60% 

 = 15,000      บาท 

บริษทั พลาสติก จ ากดั    
     ก าไรส่วนเกนิทีเ่พิม่ขึน้        

 

= 

 

500,000 x 5% x 40% 

 = 10,000      บาท 

  สามารถเปรยีบเทยีบก าไรส่วนเกนิ ของบรษิทั ไมไ้ทย จ ากดั และ บรษิทั พลาสตกิไทย 
จ ากดั ไดด้งันี้    
 บรษิทั 

ไมไ้ทย จ ากดั 

 

% 

บรษิทั 

พลาสตกิไทย จ ากดั 

 

% 

จ านวนหน่วยขาย 5,250 หน่วย  5,250 หน่วย  

ยอดขาย 525,000 บาท 100 525,000 บาท 100 

ตน้ทุนผนัแปร 210,000 บาท 40 315,000 บาท 60 

ก าไรส่วนเกนิ 315,000 บาท 60 210,000 บาท 40 

ตน้ทุนคงที ่ 150,000 บาท  50,000 บาท  

ก าไรสุทธ ิ 165,000 บาท  160,000 บาท  

  

 จากการเปรียบเทียบก าไรส่วนเกิน ที่เพิ่มขึ้นของบริษัท ไม้ไทย จ ากดั และ บริษัท  
พลาสติก จ ากดั 5% จะท าให้ก าไรส่วนเกินของบริษัท ไม้ไทย จ ากดั เพิ่มขึ้นมากกว่าบริษัท  
พลาสติก จ ากดั จ านวน 5,000 บาท และจะมีผลท าให้ก าไรสุทธิของ บริษัท ไม้ไทย จ ากัด   
มากกวา่ บรษิทั พลาสตกิไทย จ ากดั จ านวน 5,000 บาท เช่นกนั  
 

สรปุ 

 จากการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งตน้ทุน ปรมิาณ และก าไร นัน้จะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้บรหิารช่วยในการวางแผนก าไร ก าหนดนโยบายของกจิการ ท าให้สามารถด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมายได ้เครื่องมอือยา่งหนึ่งทีช่่วยใหผู้บ้รหิารทุกหน่วยงาน สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการ
ควบคุมและตดัสนิใจ คอื การค านวณจุดคุม้ทุน การวเิคราะหจ์ุดคุม้ทุน สามารถท าได ้3 วธิ ีคอื วธิี
สมการ วธิกี าไรส่วนเกนิ และวธิใีช้กราฟ เทคนิคการหาจุดคุ้มทุน การวางแผนก าไร ไม่วา่จะเป็น
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วธิสีมการหรอืวธิกี าไรส่วนเกนิ ซึ่งน ามาใช้ในการวางแผนก าไร ในทางปฏบิตัจิะต้องน าเรื่องของ
ภาษีเงนิได้เขา้มาเกี่ยวขอ้ง ในการด าเนินธุรกจิผู้บรหิารส่วนใหญ่ต้องการทราบผลก าไรทัง้ก่อน
และหลงัภาษีเงนิไดเ้สมอ ถ้ากจิการต้องการก าไรหลงัภาษหีรอืก าไรสุทธทิีแ่ทจ้รงิในกรณีที่กจิการ
จะต้องเสียภาษีเงินได้ กิจการจะต้องขายสินค้าปริมาณเท่าใด ในการค านวณนัน้  เราสามารถ
ก าหนดก าไรตามเป้าหมายได้ 2 วธิ ีคอืการก าหนดเป้าหมายก าไรเป็นจ านวนเงนิ และการก าหนด
เป้าหมายก าไรเป็นเปอรเ์ซน็ตข์องยอดขาย 

 ส่วนการค านวณจุดคุ้มทุนของสนิค้าหลายชนิด จะตอ้งมกีารค านวณหาสดัส่วนของการ
ขายสนิคา้แต่ละชนิด เพื่อช่วยในการค านวณหาก าไรส่วนเกนิต่อหน่วย ซึง่สามารถช่วยในการวาง
แผนการขายสนิค้าหลายชนิดได ้ท าให้กจิการมกี าไรสูงสุด กรณีทีก่จิการมโีครงสรา้งของตน้ทุนที่
แตกต่างกันในเรื่องของต้นทุนผันแปร ต้นทุนคงที่ และยอดขาย จะส่งผลกระทบต่อการ
เปลีย่นแปลงในก าไรดว้ยเช่นกนั 

 

แบบฝึกหดั 

ข้อ 1. การวเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องตน้ทุน ปรมิาณและก าไร องคป์ระกอบทีใ่ชใ้นการ 

        พจิารณา มอีะไรบา้ง  
ข้อ 2. ใหก้ล่าวถงึความหมายของการวเิคราะหจ์ุดคุม้ทุน และวธิกีารในการวเิคราะหจ์ุดคุม้ทุน 

        แต่ละวธิ ีวา่เป็นอยา่งไร 

ข้อ 3. จงกล่าวถงึความแตกต่างระหวา่งตน้ทุนผนัแปรและตน้ทุนคงที ่ 
ข้อ 4. บรษิทั โดนทั จ ากดั ไดผ้ลติและจ าหน่ายสนิคา้ขนมโดนทั โดยมตีน้ทุนคงทีต่่อปี  
        จ านวนเงนิ 50,000 บาท ราคาขายชิน้ละ 20 บาท มตีน้ทุนผนัแปรชิน้ละ 15 บาท 

ให้ท า 1) กจิการจะตอ้งขายขนมโดนทักีช่ ิน้ และเป็นจ านวนเงนิกีบ่าทถงึจะคุม้ทุน โดยวธิสีมการ  
         2) หากกจิการตอ้งการก าไรก่อนภาษ ี10,000 บาท จะตอ้งผลติและขายขนม    

     โดนทักีช่ ิน้ 

  3) หากกจิการตอ้งการก าไรหลงัภาษ ี14,000 บาท จะตอ้งผลติและขายขนมโดนทักีช่ ิน้ 

    (อตัราภาษเีงนิได ้30%) 

 

ข้อ 5. บรษิทั พลาสตกิไทย จ ากดั ไดผ้ลติและขายสนิคา้พลาสตกิ มตีน้ทุนคงทีเ่กดิขึน้     
จ านวน 250,000 บาท มรีาคาขาย 150 บาทต่อหน่วย ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายขายและ 

บรหิารผนัแปร 100 บาทต่อหน่วย ในปีนี้กจิการสามารถผลติสนิคา้และขาย ไดจ้ านวน 

6,000 หน่วย 

ให้ท า   1) ใหค้ านวณจุดคุม้ทุน เป็นจ านวนหน่วยและบาท 

  2) ถ้ากจิการตอ้งการก าไรก่อนภาษ ี 20,000  บาทจะตอ้งผลติและขาย  
              สนิคา้กีห่น่วย 
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           3) ถ้ากจิการตอ้งการก าไรสุทธหิลงัภาษ ี5,000 บาท จะตอ้งผลติและขาย  
              สนิคา้กีห่น่วย (อตัราภาษเีงนิได ้30%) 

 4) ฝา่ยการตลาด ไดเ้สนอนโยบายวา่ ถ้ากจิการตอ้งการเปลีย่นแปลงราคา  
    ขาย เป็นหน่วยละ 120 บาท จะท าใหก้จิการขายสนิคา้ไดเ้ป็น   
    จ านวน 7,000 หน่วย ผูบ้รหิารควรจะรบัขอ้เสนอหรอืไม่ ใหค้ านวณ 

 

ข้อ 6. บรษิทั ประสาน จ ากดั มนีโยบายในการรกัษาระดบัสนิคา้คงเหลอืทุกสิน้ปี ใหเ้ท่ากบัตน้ปี มี
ตน้ทุนคงที่ต่อปี 350,000 บาท และตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย 15 บาท ราคาขายสนิคา้ต่อหน่วย 25 

บาท บริษัทคาดว่าจะขายสินค้าในปีนี้ได้  38,000 หน่วย โดยบรษิัทมีสนิค้าต่อปีเพียง 40,000 

หน่วย 

ให้ท า 1) ค านวณก าไรส่วนเกนิต่อหน่วยและอตัราส่วนก าไรส่วนเกนิ  

 2) วเิคราะหห์าจุดคุม้ทุน ทัง้ทีเ่ป็นจ านวนหน่วยและจ านวนเงนิ 

 3) ค านวณหาส่วนเกนิทีป่ลอดภยั และอตัราส่วนเกนิทีป่ลอดภยั  

 

ข้อ 7. ในระหว่างปี 25x1 บรษิัท พวงแสด จ ากดั จดัพิมพ์หนังสอืจ าหน่าย จ านวน 20,000 เล่ม 

และมงีบก าไรขาดทุนดงันี้ 
           หน่วย:บาท 

ขาย  1,700,000 

ตน้ทุนขาย:-   

   ตน้ทุนผนัแปร 600,000  

   ตน้ทุนคงที ่ 300,000 900,000 

ก าไรข ัน้ตน้  800,000 

ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 

    ตน้ทุนผนัแปร:- 

  

       ค่าขนส่ง 100,000  

    ตน้ทุนคงที:่-   

       เงนิเดอืน 120,000  

       ค่าลขิสทิธิ ์ 60,000  

       ค่าโฆษณา 140,000  

       ค่าเสื่อมราคา 150,000 570,000 

    ก าไรสุทธ ิ  230,000 

ให้ท า 1) ค านวณหาจุดคุม้ทุนทัง้ทีเ่ป็นจ านวนหน่วย และจ านวนเงนิ 

 2) บรษิทัตอ้งขายวารสารกีฉ่บบัจงึจะมกี าไรก่อนภาษเีงนิได้ 150,000 บาท 
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 3) บรษิทัตอ้งขายวารสารกีฉ่บบัจงึจะมกี าไรหลงัภาษเีงนิได ้120,000 บาท 

  (อตัราภาษเีงนิได ้30%) 

 4) ถ้ากจิการตอ้งการตดัค่าขนส่งออกไป โดยใหล้กูคา้เป็นผูจ้่ายค่าขนส่งเอง 

              จะตอ้งขายสนิคา้กีห่น่วย และกีบ่าทจงึจะคุม้ทุน 

 

ข้อ 8. บรษิทั โชคชยั จ ากดั รายงานผลการด าเนินงานในปีทีผ่่านมาดงันี้ 
ขาย (20,000 หน่วย) 

ตน้ทุนผนัแปร 

ก าไรส่วนเกนิ 

ตน้ทุนคงที ่
ก าไรสุทธ ิ

800,000 

500,000 

300,000 

170,000 

130,000 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

ให้ท า 1) ค านวณหาจุดคุม้ทุนของบรษิทัเป็นจ านวนหน่วย 

 2) ถ้าราคาขายของบรษิทัเพิม่ขึน้ 10% โดยตน้ทุนอื่นไม่มกีารเปลีย่นแปลง 

     ก าไรของบรษิทัจะเปลีย่นแปลงอยา่งไร 

 3) ถ้าบรษิทัมนีโยบายลดตน้ทุนผนัแปรลงเหลอื 60% ของยอดขาย ก าไรของ 

              บรษิทัจะเปลีย่นแปลงอยา่งไร 

 

ข้อ 9. บริษัท เบญญาภา จ ากดั มีผลขาดทุนสุทธิในปี 25x1 จ านวน 60,000 บาท ข้อมูลในปี  

25x1 มดีงันี้ 
ราคาขายต่อหน่วย 40 บาท 

ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย 25 บาท 

ตน้ทุนคงทีต่่อปี 750,000   บาท 

 ในปี 25x2 บรษิทัคาดว่า ยอดขาย และตน้ทุนของบรษิทัยงั คงเดมิ แต่บรษิทัต้องการผล
ก าไรสุทธ ิ75,000 บาท ในปี 25x2 

ให้ท า 1) ค านวณหาจุดคุม้ทุนและจ านวนหน่วยทีบ่รษิทัขายในปี 25x1 

 2) ค านวณหาจ านวนหน่วยทีบ่รษิทัขายในปี 25x2 เพื่อใหไ้ดก้ าไรตามทีต่อ้งการ 

 3) ถ้าจ านวนหน่วยขายในปี 25x2 เท่ากบัปี 25x1 กจิการควรตัง้ราคาขายเท่าใด 

  เพื่อใหไ้ดก้ าไรสุทธติามทีต่อ้งการ 
 

ข้อ 10. บริษัท อุตสาหกรรมสิ่งทอ จ ากดั เป็นบรษิัทที่จ าหน่ายสิง่ทอ ซึ่งมีอตัราก าไรส่วนเกิน
เท่ากบั 35% โดยมียอดขายปีละ 2,000,000 บาท เป็นจ านวน 40,000 หน่วย ต้นทุนคงที่ปีละ 

600,000 บาท 

ให้ท า 1) ถ้าในปีหน้าบรษิทัคาดวา่จะมยีอดขายเพิม่ขึน้อกี 500,000 บาท ก าไรสุทธจิะ     
             เพิม่ขึน้เท่าไร 
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 2) ผูจ้ดัการฝา่ยขายเสนอวา่ ถ้ากจิการเพิม่ค่าโฆษณาในปีหน้าอกี 100,000 บาท จะ   
             ท าใหย้อดขายเพิม่ขึน้ 400,000 บาท บรษิทัควรเพิม่ค่าโฆษณาหรอืไม่ เพราะเหตุ  
             ใด ค านวณประกอบค าตอบ 

 3) ผูจ้ดัการฝา่ยขายเสนออกีวา่ ควรลดราคาขายลงจากปจัจุบนั 10% และเพิม่ 

   ค่าโฆษณาอกี 50,000 บาท จะมผีลท าใหป้รมิาณการขายเพิม่ขึน้ 20% บรษิทั 

  ควรอนุมตัติามทีผู่จ้ดัการฝา่ยขายเสนอหรอืไม่ เพราะเหตุใด อธบิายพรอ้ม 

  ค านวณประกอบค าตอบ 

 

ข้อ 11. บรษิทั ดวงนภา จ ากดั เป็นบรษิทัผูผ้ลติผา้ห่ม  ส่งออกจ าหน่ายทัง้ในและต่างประเทศ ให้
ท่านช่วยค านวณจุดคุ้มทุนของการผลติสนิคา้ เพื่อจะไดน้ าไปใชใ้นการวางแผนดา้นการตลาดของ
บรษิทัต่อไป ขอ้มลูต่างๆ เกีย่วกบังบประมาณของบรษิทัในปี 25x1 มดีงันี้ 

ยอดขาย (2,000 หน่วย) 600,000   บาท 

ตน้ทุนผนัแปร 400,000   บาท 

ตน้ทุนคงที ่ 140,000   บาท 

  จงตอบค าถามต่อไปนี้ (แต่ละค าถามเป็นอสิระจากกนั) 

ให้ท า 1) หาจุดคุม้ทุนของบรษิทัในปี 25x1 เป็นจ านวนกีห่น่วย 

 2) ถ้าเพิม่ราคาขาย 10% จุดคุม้ทุนของบรษิทัในปี 25x1 จะเป็นกีห่น่วย 

 3) ถ้าตน้ทุนผนัแปรลดลง 20,000 บาท จุดคุม้ทุน จะเป็นกีห่น่วย 

          4) ถ้าตน้ทุนคงทีล่ดลง 10% จุดคุม้ทุนของบรษิทัในปี 25x1 จะเป็นกีห่น่วย 

 5) ถ้าบรษิทัตอ้งการก าไรก่อนหกัภาษเีงนิได้ 35,000 บาท จะตอ้งขายผา้ห่ม 

  ในปรมิาณเท่าใด 

 

ข้อ 12. บรษิทั เนตรนภา จ ากดั เป็นบรษิทัผูผ้ลติสนิคา้ชนิดหนึ่ง โดยมขีอ้มลูเกีย่วกบัการขายและ
การผลติ ในปี 25x1 ดงันี้  (อตัราภาษเีงนิได ้30%) 

    ราคาขายต่อหน่วย   80 บาท 

    ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย ประกอบ ดว้ย  

          ตน้ทุนผลติผนัแปร 30 บาท 

          ตน้ทุนขายและบรหิารผนัแปร  14 บาท 

    ตน้ทุนคงทีต่่อปี ประกอบดว้ย   

          ตน้ทุนผลติคงที ่ 180,000    บาท 

          ตน้ทุนขายและบรหิารคงที ่                          54,000    บาท 

ให้ท า   1) ค านวณจุดคุม้ทุนเป็นหน่วยและบาท 

 2) ค านวณก าไรส่วนเกนิต่อหน่วย และอตัราก าไรส่วนเกนิ 
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3) ถ้ากจิการตอ้งการก าไรก่อนภาษ ีจ านวน  126,000 บาทจะตอ้งผลติและขายเท่าใด   
 4) ถ้ากจิการตอ้งการเพิม่ราคาขายเป็นหน่วยละ 100 บาท กจิการสามารถเพิม่ 

     ตน้ทุนผลติผนัแปรต่อหน่วยไดม้ากทีสุ่ดเท่าไร จงึท าใหก้จิการมจีุดคุม้ทุนพอด ี

 

ข้อ 13. บริษทั ไทรงาม จ ากดั ได้ท าการผลติและจ าหน่ายสินค้าอยู่ 2 ชนิด คือ สินค้า เอ และ
สนิคา้ บ ีซึง่มขีอ้มลูเกีย่วกบัราคาขาย ตน้ทุนผนัแปร และก าไรส่วนเกนิต่อหน่วย ดงันี้ 

 สนิคา้ เอ สนิคา้ บ ี

ราคาขายต่อหน่วย 

ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย 

ก าไรส่วนเกนิต่อหน่วย 

สดัส่วนการขายสนิคา้ 

40 

25 

15 

 40% 

30 

20 

10 

 60% 

ตน้ทุนคงทีร่วม                  252,000    บาท 

ให้ท า 1) บรษิทัจะตอ้งขายสนิคา้ เอ และ บ ีอยา่งละกีห่น่วยจงึจะคุม้ทุนพอด ี

          2) ถ้าบรษิทัตอ้งการก าไรก่อนหกัภาษเีงนิได้ 45,000 บาท จะตอ้งขายสนิคา้ เอ 

  และ สนิคา้ บ ีอยา่งละกีห่น่วย 

 3) ถ้าบรษิทัตอ้งการก าไรหลงัหกัภาษ ีจ านวน 50,400 บาท (อตัราภาษเีงนิได ้30%) 

  บรษิทัตอ้งขายสนิคา้ เอ และ บ ีอยา่งละกีห่น่วย 



 

 

บทท่ี 6 

การรายงานก าไรวิธีต้นทุนรวมและวิธีต้นทุนผนัแปร 

 

 ในกจิการที่ผลติสนิค้า การค านวณตน้ทุนของสนิค้าเป็นสิง่ที่ส าคญั เพื่อที่จะให้ทราบถึง
ตน้ทุนของผลติภณัฑท์ี่ได้ท าการผลติขึน้ และสามารถน ามาใชเ้ป็นเกณฑใ์นการก าหนดราคาขาย
ของผลติภณัฑ์นัน้ได้ หากมีการค านวณต้นทุนผลติภณัฑ์ผดิพลาด กจ็ะส่งผลให้กจิการก าหนด
ราคาขายของผลติภณัฑไ์ม่ถูกตอ้ง ซึง่จะส่งผลใหก้จิการสญูเสยีโอกาสเกดิผลขาดทุนทางธุรกจิและ
เสยีเปรยีบในการแข่งขนัทางการค้าได้ การค านวณต้นทุนผลติภณัฑ์นัน้ กจิการจะต้องจ าแนกว่า
ตน้ทุนทีเ่กดิขึน้เป็นต้นทุนใดบ้างที่ควรจะถือเป็นต้นทุนของผลติภณัฑ ์ซึ่งจะเป็นตน้ทุนของสนิค้า
คงเหลอืปลายงวดและต้นทุนของสนิค้าทีข่ายดว้ย และต้นทุนใดบ้างที่จะถอืเป็นค่าใชจ้่ายของงวด
บญัชทีีเ่กดิขึน้  
 

 แนวคิดการค านวตต้นทุนผลิตัตั์  
  สมนึก เอื้อจิระพงษ์พนัธ์ (2549, 218) ได้กล่าวถึงแนวคดิเกี่ยวกับการค านวณต้นทุน
ผลติภณัฑ ์ไดแ้บ่งเป็น 2 แนวคดิ ดงันี้ 
  1.  แนวคดิในการค านวณหาต้นทุนของผลติภณัฑ์ เพื่อน าไปหกัออกจากรายได้ในงบ
ก าไรขาดทุนและแสดงเป็นราคาทุนของสนิค้าคงเหลอืในงบแสดงฐานะการเงนิ คอื การค านวณ
ตามวธิตีน้ทุนเตม็ หรอื ตน้ทุนรวม (Full costing) หรอืตน้ทุนคดิเขา้งาน (Absorption costing)  
           2.  แนวคดิในการค านวณหาตน้ทุนของผลติภณัฑ ์โดยใหข้อ้มลูแก่ผูบ้รหิารใน 

การตดัสนิใจเพื่อการวางแผนและควบคุม วดัและประเมนิผลการด าเนินงาน การค านวณต้นทุน
ตามแนวคดินี้ คอื การค านวณตามวธิตีน้ทุนผนัแปร(Variable costing) หรอืตน้ทุนทางตรง (Direct 

costing)  
  ดงันัน้ วธิกีารค านวณตน้ทุนผลติภณัฑ์ จงึสามารถท าได ้2 วธิ ีคอื 1) การค านวณตน้ทุน
ผลติตามวธิตีน้ทุนเตม็ (Full costing) หรอืต้นทุนรวม (Absorption costing) 2) การค านวณตน้ทุน
ผลติตามวธิตีน้ทุนผนัแปร (Variable costing) หรอื ตน้ทุนทางตรง (Direct costing) 

 

การค านวตต้นทุนการผลิตตามวิธีต้นทุนเตม็หรือต้นทุนรวม  

  การค านวณต้นทุนผลติภณัฑ์วธินีี้ จะถือว่าต้นทุนการผลติทัง้หมดที่เกดิขึน้เป็นต้นทุน
ผลติภณัฑ์ โดยไม่ค านึงว่าต้นทุนนัน้จะเป็นต้นทุนผนัแปร หรอืตน้ทุนคงที่ ต้นทุนผลติภณัฑ์ จะ
ประกอบด้วย วตัถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง ค่าใช้จ่ายการผลิตทัง้ผนัแปรและคงที่ ส่วน
ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีเ่กดิขึน้จากการด าเนินงาน ที่ไม่เกี่ยวกบัการผลติ ได้แก่ ค่าใชจ้่ายในการขายและ
บรหิาร รวมทัง้ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ จะถอืวา่เป็นตน้ทุนตามงวดเวลา  
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การค านวตต้นการทุนผลิตตามวิธีต้นทุนผนัแปร หรือ ต้นทุนทางตรง  

 การค านวณต้นทุนผลติภณัฑ์วธินีี้  ถือว่าต้นทุนการผลติที่เป็นเฉพาะผนัแปร เท่านัน้ ที่
เป็นต้นทุนผลติภณัฑ์ ซึ่งเกดิขึน้โดยตรงกบัปรมิาณการผลติ ดงันัน้ ต้นทุนผลติภณัฑ์ตามวธินีี้จะ
ประกอบดว้ย วตัถุดบิทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใชจ้่ายการผลติผนัแปร    
   ในส่วนค่าใช้จ่ายในการผลิตคงที่ จะถือว่าเป็นต้นทุนตามงวดเวลาเช่นเดียวกับ     
ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร รวมทัง้ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ กล่าวคอื ค่าใช้จ่ายในการผลติคงที ่
ใหถ้ือวา่เป็นตน้ทุนตามงวดเวลาทัง้จ านวนในการค านวณก าไรขาดทุนในแต่ละงวด ดงันัน้ ต้นทุน
สนิค้าคงเหลอืและต้นทุนสนิค้าที่ขาย ตามวธินีี้จะไม่รวมค่าใช้จ่ายในการผลติคงที่ การค านวณ
ต้นทุนผลิตภัณฑ์ตามวิธีนี้   ไม่นิยมใช้ในการค านวณต้นทุนเพื่อจัดท างบการเงินเสนอต่อ
บุคคลภายนอก เนื่องจากสนิคา้คงเหลอืและตน้ทุนของสนิคา้ที่ขายจะต ่ากว่าทีค่วรจะเป็น แต่นิยม
ใชใ้นการจดัท ารายงานเพื่อเสนอต่อผู้บรหิารภายในกจิการ เพราะใหป้ระโยชน์ในการบรหิาร การ
ควบคุมต้นทุน ก าหนดราคาขาย และการตัดสินใจในการบริหารผลิตภัณฑ์   เราสามารถ
เปรยีบเทยีบตน้ทุนผลติภณัฑ ์และตน้ทุนตามงวดเวลา ของวธิตีน้ทุนเตม็ และวธิตีน้ทุนผนัแปร ได้
ดงันี้ 
 

วิธีต้นทุนเตม็               ต้นทุน วิธีต้นทุนผนัแปร 

                  วตัถุดบิทางตรง  

ตน้ทุนผลติภณัฑ ์ ค่าแรงงานทางตรง   ตน้ทุนผลติภณัฑ ์

 ค่าใชจ้่ายการผลติผนัแปร  

 ค่าใชจ้่ายการผลติคงที ่  

ตน้ทุนตามงวดเวลา ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารผนัแปร  ตน้ทุนตามงวดเวลา 

 ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารคงที ่  

ภาพที ่ 6.1  การค านวณตน้ทุนผลติภณัฑต์ามวธิตีน้ทุนเตม็และวธิตีน้ทุนผนัแปร 

ทีม่า : ไพบลูย ์ผจงวงศ ์(2549, 144) 
 

  ความแตกต่างระหว่างการค านวตต้นทุนผลิตัตั์  
   การค านวณต้นทุนผลติภณัฑ์จากทัง้ 2 วธิ ี คอื ตามวธิตี้นทุนเตม็และวธิตีน้ทุนผนัแปร
นัน้ จะแตกต่างกนัเพยีงในส่วนของค่าใช้จ่ายการผลติคงที่เท่านัน้ กล่าวคอื การค านวณ ต้นทุน
ผลติภณัฑ์ตามวธิีต้นทุนเตม็ จะรวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัการผลติทัง้หมดที่เกิดขึน้เป็นต้นทุนของ
ผลติภณัฑ์ ในขณะที่การค านวณต้นทุนผลติภณัฑ์ตามวธิตี้นทุนผนัแปร จะไม่รวมค่าใช้จ่ายการ
ผลิตคงที่เป็นต้นทุนของผลิตภัณฑ์ แต่จะถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายตามงวดเวลา จึงท าให้ต้นทุน
ผลติภณัฑท์ีค่ านวณตามวธิตีน้ทุนผนัแปร จะต ่ากวา่วธิตีน้ทุนเตม็ 
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ตวัอย่างท่ี 6.1 บริษัท กมลการค้า จ ากัด ได้ผลิตและจ าหน่ายสินค้าพลาสติก โดยมีข้อมูล
เกีย่วกบัการผลติสนิคา้ในปี 25x1 ดงันี้ 
  จ านวนหน่วยผลติต่อปี     10,000 หน่วย 

  ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย : 
    วตัถุดบิทางตรง        7 บาท 

    ค่าแรงงานทางตรง    8 บาท 

    ค่าใชจ้่ายการผลติ   3 บาท 

    ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร  2 บาท 

  ตน้ทุนคงทีต่่อปี : 
    ค่าใชจ้่ายการผลติ    120,000 บาท 

    ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร   100,000 บาท 

  จ านวนหน่วยทีข่ายได ้10,000 หน่วย ราคาหน่วยละ  50 บาท 

  จากขอ้มูลขา้งต้น เราสามารถค านวณหาตน้ทุนต่อหน่วยของผลติภณัฑ์ โดยวธิตี้นทุน
เตม็และตน้ทุนผนัแปร ตน้ทุนต่อหน่วยของผลติภณัฑ ์ปี 25x1 สามารถค านวณได ้ดงันี้ 
 วธิตีน้ทุนเตม็ 

(บาท) 
วธิตีน้ทุนผนัแปร 

(บาท) 
วตัถุดบิทางตรง 

แรงงานทางตรง 

ค่าใชจ้่ายการผลติผนัแปร 

ค่าใชจ้่ายการผลติคงที ่(120,000  10,000) 

7   
8   
3   

12   

 7   
8   
3   
-   

 

รวมตน้ทุนต่อหน่วย 30    18    

 จากตวัอยา่ง จะเหน็วา่ต้นทุนต่อหน่วยของผลติภณัฑ์เมื่อค านวณโดยใชว้ธิตี้นทุนเตม็จะ
เท่ากบั 30 บาท ส่วนต้นทุนต่อหน่วยของผลติภณัฑ์ที่ค านวณโดยวธิตี้นทุนผนัแปรจะเท่ากบั 18 
บาท ผลต่างทีเ่กดิขึน้ 12 บาท นัน้ เนื่องมาจากค่าใช้จ่ายการผลติคงทีเ่กดิขึน้ 120,000 บาท หาร
ดว้ยจ านวนการผลติสนิค้า 10,000 หน่วย (120,000  10,000 = 12 ) ซึ่งไดค้ านวณรวมเป็นส่วน
หนึ่งของตน้ทุนผลติภณัฑต์ามวธิตีน้ทุนเตม็ 

 

ความแตกต่างของงบก าไรขาดทุนระหว่างวิธีต้นทุนเตม็และวิธีต้นทุนผนัแปร  
  งบก าไรขาดทุนตามวธิตีน้ทุนเตม็ แตกต่างกบังบก าไรขาดทุนตามวธิตี้นทุนผนัแปร โดย
ตามวธิตีน้ทุนเตม็ จะถอืวา่ค่าใชจ้่ายการผลติคงที่ เป็นตน้ทุนของผลติภณัฑ์ และเป็นส่วนหนึ่งของ
ตน้ทุนสนิค้าคงเหลอืด้วยเช่นกนั ส่วนตามวธิตีน้ทุนผนัแปร นัน้ค่าใชจ้่ายการผลติคงที ่จะถอืเป็น
ค่าใชจ้่ายประจ างวดซึง่จะแสดงในงบก าไรขาดทุนในงวดนัน้ๆ  รปูแบบของงบก าไรขาดทุนตามวธิี
ตน้ทุนเตม็ และตามวธิตีน้ทุนผนัแปร  เป็นดงันี้ 
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 รปูแบบงบก าไรขาดทุนตามวิธีต้นทุนเตม็ 

 

ขาย   xxx 

หกั ตน้ทุนขาย:-    

      สนิคา้คงเหลอืตน้งวด  xx  

      บวก ตน้ทุนสนิคา้ทีผ่ลติเสรจ็  xx  

      ตน้ทุนสนิคา้มไีวเ้พื่อขาย  xx  

      หกั  สนิคา้คงเหลอืปลายงวด  xx xx 

ก าไรข ัน้ตน้   xxx 

หกั ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน:-    

        ค่าใชจ้่ายในการขาย  xx  

        ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร  xx xx 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธ ิ   xxx 

 

  

 รปูแบบงบก าไรขาดทุนตามวิธีต้นทุนผนัแปร 

 

ขาย   xxx 

หกั ตน้ทุนผนัแปร:-    

         ตน้ทุนขายผนัแปร    

          สนิคา้คงเหลอืตน้งวด  xx  

          บวก ตน้ทุนสนิคา้ทีผ่ลติ  xx  

          ตน้ทุนสนิคา้มไีวเ้พื่อขาย  xx  

          หกั  สนิคา้คงเหลอืปลายงวด  xx xx 

       ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารผนัแปร   xx 

ก าไรส่วนเกนิ   xxx 

หกั ตน้ทุนคงที:่-    

       ค่าใชจ้่ายการผลติคงที ่  xx  

       ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารคงที ่  xx xx 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธ ิ   xxx 

  

 



 

 

129 

 การเปรียบเทียบงบก าไรขาดทุนระหว่างวิธีต้นทุนเตม็และวิธีต้นทุนผนัแปร 

 ในการค านวณก าไรขาดทุนตามวธิตีน้ทุนเตม็และวธิตีน้ทุนผนัแปร จะแตกต่างกนัหรอืไม่
ขึน้อยูก่บัหน่วยทีผ่ลติและหน่วยขาย ดงันัน้เราสามารถสรุปไดว้า่ขอ้แตกต่างของตน้ทุนผลติภณัฑ์
ทีเ่กดิขึน้จะมผีลต่อสนิค้าคงเหลอืต้นงวด และสนิคา้คงเหลอืปลายงวด โดยจะสรุปความแตกต่าง
ของการค านวณก าไรสุทธไิดด้งันี้ 

1. ถ้าจ านวนหน่วยผลติเท่ากบัจ านวนหน่วยขาย ก าไรสุทธทิีค่ านวณโดยวธิตีน้ทุน   
  เตม็จะเท่ากบั ก าไรสุทธทิีค่ านวณโดยวธิตีน้ทุนผนัแปร 

2. ถ้าจ านวนหน่วยผลติมากกวา่จ านวนหน่วยขาย ก าไรสุทธทิีค่ านวณโดยวธิตีน้ทุน 

  เตม็จะมากกวา่ ก าไรสุทธทิีค่ านวณโดยวธิตีน้ทุนผนัแปร 

3. ถ้าจ านวนหน่วยผลติน้อยกวา่จ านวนหน่วยขาย ก าไรสุทธทิีค่ านวณโดยวธิตีน้ทุน 

  เตม็จะน้อยกวา่ ก าไรสุทธทิีค่ านวณโดยวธิตีน้ทุนผนัแปร 

 

ตวัอย่างท่ี  6.2 จากตวัอย่างที่ 6.1 สมมติขอ้มูลจ านวนหน่วยที่ผลติและจ านวนหน่วยขาย ของ  
กจิการ จ านวน 3 ปี เป็นดงันี้ 
 

 25x1 25x2 25x3 

สนิคา้คงเหลอืตน้งวด 0 0 3,000 

จ านวนหน่วยผลติ 10,000 12,000 9,000 

จ านวนหน่วยขาย 10,000 9,000 11,000 

สนิคา้คงเหลอืปลายงวด 0 3,000 1,000 

  

โดยบรษิัท กมลการค้า จ ากดั มีก าลงัการผลติปกต ิจ านวน 10,000  หน่วย จากขอ้มูลทัง้ 3 ปี 
สามารถจดัท างบก าไรขาดทุนเปรยีบเทยีบทัง้ 2 วธิ ีไดด้งันี้ 
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 1.  วิธีต้นทุนเตม็ 

บรษิทั กมลการคา้ จ ากดั 

งบก าไรขาดทุน (วธิตีน้ทุนเตม็) 
ส าหรบังวด 1 ปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม     

                                                                                    หน่วย : บาท 

 25x1  25x2  25x3  

หน่วยผลติ 10,000  12,000  9,000  

จ านวนหน่วยขาย 10,000  9,000  11,000  

ขาย (หน่วยละ 80 บาท ) 800,000  720,000  880,000  

หกั ตน้ทุนขาย :-       

      สนิคา้คงเหลอืตน้งวด           (1) 0  0  90,000  

       บวก  ตน้ทุนสนิคา้ทีผ่ลติ      (2) 300,000  360,000  270,000  

      สนิคา้ทีม่ไีวเ้พื่อขาย 300,000  360,000  360,000  

       หักั สนิคา้คงเหลอืปลายงวด  (3)           0  90,000  30,000  

ตน้ทุนขาย 300,000  270,000  330,000  

ก าไรข ัน้ตน้มาตรฐาน 500,000  450,000  550,000  

บวก (หกั)  ผลต่างของก าลงัการผลติ  (4)           0    24,000 (F) (12,000) (U) 

ก าไรข ัน้ตน้ 500,000  474,000  538,000  

หกั  ค่าใชจ้่ายในการด าเนนิงาน :-       

       ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารผนัแปร (5) 20,000  18,000  22,000  

       ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารคงที ่ 100,000  100,000  100,000  

ก าไรสุทธ ิ 380,000  356,000  416,000  

 

(1) สนิคา้คงเหลอืตน้งวด        = จ านวนหน่วยสนิคา้คงเหลอืตน้งวด x ตน้ทุนการผลติต่อหน่วย 

                  ปี  25x3           =   3,000  x   30        =    90,000         บาท 

(2) ตน้ทนุสนิคา้ทีผ่ลติ           = จ านวนหน่วยผลติ x ตน้ทุนการผลติต่อหน่วย 

                  ปี  25x1           = 10,000   x   30    =   300,000         บาท 

                  ปี  25x2           = 12,000   x   30    =   360,000         บาท 

                  ปี  25x3           =   9,000   x  30    =   270,000         บาท 

(3) สนิคา้คงเหลอืปลายงวด = จ านวนหน่วยสนิคา้คงเหลอืตน้งวด x ตน้ทุนการผลติต่อหน่วย 

                  ปี  25x2           =   3,000   x  30     =    90,000         บาท 

                  ปี  25x3           =   1,000   x  30    =    30,000         บาท 
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 (4) ผลต่างของก าลงัการผลติ = (ปรมิาณการผลติจรงิ-ปรมิาณก าลงัการผลติปกต)ิ 
x  อตัราค่าใชจ้่ายการผลติคงที ่

อตัราค่าใชจ้่ายการผลติคงที ่ = 
ค่าใชจ้่ายการผลติคงที่

ปรมิาณก าลงัการผลติปกต
 ิ   

 = 
120,000
10,000

  =   12 

                       ปี  25x1        = (10,000 – 10,000)  x 12  =   0         

                       ปี  25x2        = (12,000 – 10,000)  x 12   =  24,000 (F)  น่าพอใจ        

                       ปี  25x3        =    ( 9,000 – 10,000)  x 12   = 12,000 (U) ไม่น่าพอใจ  

    ผลต่างของก าลงัการผลติ ทีเ่กดิขึน้ในปี 25x2 เท่ากบั 24,000 บาท (F) เป็นผลต่างทีน่่า
พอใจ เนื่องจากปรมิาณการผลติจรงิ 12,000 หน่วย ปรมิาณก าลงัการผลติปกต ิ10,000  หน่วย 
ดงันัน้ปรมิาณการผลติจรงิ มากกวา่ ปรมิาณก าลงัการผลติปกต ิอยู่จ านวน 2,000 หน่วย  ดงันัน้ 
ผลต่างของก าลงัการผลติ เท่ากบั 2,000 x 12  =  24,000  บาท  น าไปปรบัยอด โดยบวกกบัก าไร
ข ัน้ตน้มาตรฐาน   

 ส่วนผลต่างของก าลงัการผลติ ทีเ่กดิขึน้ในปี 25x3 เท่ากบั 12,000 บาท (U) เป็นผลต่าง
ที่ไม่น่าพอใจ เนื่องจาก ปรมิาณการผลติจรงิ 9,000 หน่วย ปรมิาณก าลงัการผลิตปกต ิ10,000 
หน่วย ดงันัน้ปริมาณการผลิตจรงิ น้อยกว่า ปรมิาณก าลงัการผลิตปกติ 1,000  หน่วย ดงันัน้ 
ผลต่างของก าลงัการผลติ เท่ากบั 1,000 x 12 =12,000 บาท ใหน้ าไปปรบัยอด โดยหกัจากก าไร
ข ัน้ตน้มาตรฐาน   

 

(5) ค่าใชจ้่ายในการขายและ   
     บรหิารผนัแปร  

= จ านวนหน่วยขาย x ค่าใชจ้่ายผนัแปรต่อหน่วย 

                   ปี  25x1 = 10,000  x  2    = 20,000     บาท 

                   ปี  25x2 =   9,000  x  2    = 18,000     บาท 

                   ปี  25x3 = 11,000  x  2    = 22,000     บาท 

  จากงบก าไรขาดทุนของกิจการที่จ ัดท าขึ้นตามวธิีต้นทุนเต็ม  จะเห็นได้ว่าต้นทุน
ผลติภณัฑ์ จะประกอบด้วย วตัถุดบิทางตรง  ค่าแรงงานทางตรง  และค่าใช้จ่ายการผลติคงที่ ซึ่ง
จะค านวณรวมอยูใ่นต้นทุนของสนิค้าที่ขาย และต้นทุนผลติภณัฑ์นี้ กจ็ะตดิไปกบัสนิค้าคงเหลอื
ปลายงวดดว้ยเช่นกนั   
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  ส่วนตน้ทุนตามงวดเวลา จะประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารผนัแปร  และ
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารคงทีน่ัน้  ซึง่จะจดัเป็นค่าใชจ้่ายในงวดนี้ท ัง้หมด 

 2. วิธีต้นทุนผนัแปร 

บรษิทั กมลการคา้ จ ากดั 

งบก าไรขาดทุน (วธิตีน้ทุนผนัแปร) 
ส าหรบังวด 1 ปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 

                                                                     หน่วย : บาท 

     25x1        25x2      25x3 

หน่วยผลติ 10,000  12,000  9,000 

จ านวนหน่วยขาย 10,000  9,000  11,000 

ขาย (หน่วยละ  80  บาท ) 800,000  720,000  880,000 

หกั ตน้ทุนผนัแปร      

     ตน้ทุนขาย:-      

     สนิคา้คงเหลอืตน้งวด 0  0  54,000 

บวก ตน้ทุนสนิคา้ทีผ่ลติ(หน่วยละ18 บาท ) 180,000  216,000  162,000 

       สนิคา้ทีม่ไีวเ้พื่อขาย 180,000  216,000  216,000 

หกั  สนิคา้คงเหลอืปลายงวด            0      54,000  18,000 

ตน้ทุนขายสนิคา้ผนัแปร 180,000  162,000  198,000 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารผนัแปร     20,000      18,000   22,000 

รวมตน้ทุนผนัแปร 200,000  180,000  220,000 

ก าไรส่วนเกนิ 600,000  540,000  660,000 

หกั  ตน้ทุนคงที:่-      

      ค่าใชจ้่ายการผลติ 120,000  120,000  120,000 

      ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 100,000  100,000  100,000 

ก าไรสุทธ ิ 380,000  320,000  440,000 

      

 จากงบก าไรขาดทุนของกจิการที่จดัท าขึน้ตามวธิตี้นทุนผนัแปร หรอืวธิตี้นทุนทางตรง 
จะเหน็ได้ว่าต้นทุนผลติภณัฑ์ จะประกอบด้วยวตัถุดบิทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใชจ้่าย
การผลติผนัแปร เท่านัน้ ซึง่จะค านวณรวมอยู่ในตน้ทุนของสนิค้าทีข่าย และต้นทุนผลติภณัฑ์นี้ก็
จะตดิไปกบัสนิคา้คงเหลอืปลายงวดดว้ยเช่นกนั   
 ส่วนตน้ทุนตามงวดเวลา จะประกอบดว้ยค่าใชจ้่ายการผลติคงที ่ค่าใชจ้่ายในการขาย
และบรหิารผนัแปร ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารคงที ่ซึง่จะจดัเป็นค่าใชจ้่ายในงวดนี้ท ัง้หมด 
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 จากงบก าไรขาดทุนที่แสดงทัง้ 2 วธิ ีคอืวธิตีน้ทุนเตม็ และวธิตีน้ทุนผนัแปรนัน้ สามารถ
สรุปหน่วยผลติ หน่วยขาย และผลต่างของก าไรสุทธไิดด้งันี้ 
 

 25x1 25x2 25x3 

สนิคา้คงเหลอืตน้งวด(หน่วย) 0 0 3,000 

จ านวนหน่วยผลติ 10,000 12,000 9,000 

จ านวนหน่วยขาย 10,000 9,000 11,000 

สนิคา้คงเหลอืปลายงวด(หน่วย) 0 3,000 1,000 

ก าไรสุทธติามวธิตีน้ทุนเตม็(บาท) 380,000 356,000 416,000 

ก าไรสุทธติามวธิตีน้ทุนผนัแปร(บาท) 380,000 320,000 440,000 

ผลต่างระหวา่งก าไรสุทธติามวธิตีน้ทุนเตม็ 

กบั ก าไรสุทธติามวธิตีน้ทุนผนัแปร 

 

0 

 

36,000 

 

(24,000) 
 

   การทีต่น้ทุนของผลติภณัฑข์องทัง้ 2 วธิ ีแตกต่างกนันัน้ จะส่งผลใหส้นิคา้คงเหลอื ณ วนั
สิน้งวดมยีอดทีแ่ตกต่างกนัดว้ย และก าไรสุทธทิีไ่ดก้จ็ะต่างกนัดว้ย ตามแต่ละกรณี ดงันี้ 

  กรตีท่ี  1  ถ้าจ านวนหน่วยผลิตเท่ากบัจ านวนหน่วยขาย   
   คอืมีการผลติ 10,000 หน่วย และจ านวนหน่วยขาย 10,000  หน่วย เท่ากนั จะท าให้
ก าไรสุทธทิีค่ านวณโดยวธิตีน้ทุนเตม็จะเท่ากบั ก าไรสุทธทิีค่ านวณโดยวธิตีน้ทุนผนัแปร  คอืก าไร
สุทธ ิจ านวน 380,000 บาท  
    กรตีท่ี  2  ถ้าจ านวนหน่วยผลิตมากกว่าจ านวนหน่วยขาย   
   คือเมื่อหน่วยผลิตมากกว่าหน่วยขาย หรือสินค้าคงเหลือปลายงวดมากกว่าสินค้า
คงเหลอืตน้งวด การค านวณตน้ทุนผลติภณัฑต์ามวธิตีน้ทุนเตม็จะมกี าไรมากกวา่วธิตีน้ทุนผนัแปร 
ทัง้นี้เนื่องจากค่าใช้จ่ายการผลติคงที่ทีป่นอยูใ่นต้นทุนของสนิค้าคงเหลอืทีย่กมาต้นงวด น้อยกว่า
ส่วนที่ปนอยูใ่นต้นทุนของสนิค้าคงเหลอืปลายงวด ดงันัน้ ก าไรสุทธติามวธิตี้นทุนเตม็จงึมากกว่า
ก าไรสุทธติามวธิตี้นทุนผนัแปรด้วยยอด อตัราค่าใช้จ่ายการผลติคงที่ คูณด้วยผลต่างของหน่วย
ขายหกัดว้ยหน่วยผลติ หรอือตัราค่าใชจ้่ายการผลติคงที ่คณูดว้ยผลต่างของสนิคา้คงเหลอืตน้งวด
หกัดว้ยสนิคา้คงเหลอืปลายงวด นัน่คอื 

    ในปี 25x2 มจี านวนหน่วยผลติ 12,000 หน่วย และจ านวนหน่วยขาย  9,000  หน่วย 
ซึง่หน่วยผลติมากกวา่หน่วยขายจ านวน 3,000 หน่วย ซึง่จะท าใหส้นิคา้คงเหลอืปลายงวดมากกวา่
สนิคา้คงเหลอืตน้งวด จ านวน 3,000 หน่วย เช่นกนั ดงันัน้กจ็ะท าใหก้ าไรสุทธทิีค่ านวณโดยวธิี
ตน้ทุนเตม็มากกวา่ ก าไรสุทธทิีค่ านวณโดยวธิตีน้ทุนผนัแปร เท่ากบั ผลต่างของจ านวนหน่วยผลติ
กบัจ านวนหน่วยขาย x อตัราค่าใชจ้่ายการผลติคงที ่เท่ากบั 3,000 x 12 = 36,000 บาท ซึง่เป็น
ผลต่างของก าไรสุทธทิ ัง้  2 วธินีี้ นัน่เอง  
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     กรตีท่ี  3  ถ้าจ านวนหน่วยผลิตน้อยกว่าจ านวนหน่วยขาย   
          คือ เมื่อหน่วยผลิตน้อยกว่าหน่วยขาย หรือสนิค้าคงเหลือปลายงวดน้อยกว่าสินค้า
คงเหลอืต้นงวด ก าไรสุทธติามวธิตี้นทุนเต็ม จะมน้ีอยกว่าก าไรสุทธติามวธิตี้นทุนผนัแปร ทัง้นี้
เนื่องจากค่าใช้จ่ายการผลติคงทีท่ีป่นอยูใ่นตน้ทุนของสนิคา้คงเหลอืที่ยกมาตน้งวด มากกวา่ส่วนที่
ปนอยู่ในต้นทุนของสนิคา้คงเหลอืปลายงวด ดงันัน้ ก าไรสุทธติามวธิตี้นทุนเตม็จงึน้อยกว่าก าไร
สุทธติามวธิตี้นทุนผนัแปรด้วยยอดเท่ากบัอตัราค่าใช้จ่ายการผลติคงที ่คณูด้วยผลต่างของหน่วย
ขายหกัดว้ยหน่วยผลติ หรอือตัราค่าใชจ้่ายการผลติคงที ่คณูดว้ยผลต่างของสนิคา้คงเหลอืตน้งวด
หกัดว้ยสนิคา้คงเหลอืปลายงวด 

    ในปี 25x3 มจี านวนหน่วยผลติ 9,000 หน่วย และจ านวนหน่วยขาย 11,000 หน่วย ซึ่ง
หน่วยผลติน้อยกว่าหน่วยขายจ านวน 2,000 หน่วย จะท าให้สนิค้าคงเหลือปลายงวดน้อยกว่า
สนิคา้คงเหลอืตน้งวด อยูจ่ านวน 2,000 หน่วย เช่นกนั ท าให้ก าไรสุทธทิีค่ านวณโดยวธิตีน้ทุนเตม็ 
น้อยกวา่ก าไรสุทธทิีค่ านวณโดยวธิตี้นทุนผนัแปร จ านวน 24,000 บาท ผลต่างของก าไรสุทธทิ ัง้ 2 
วธินีี้ เกดิจากผลต่างของจ านวนหน่วยผลติกบัจ านวนหน่วยขาย x อตัราค่าใช้จ่ายการผลติคงที ่
นัน่เองคอื เท่ากบั 2,000 x 12 = 24,000 บาท นัน่เอง 

        จากขอ้แตกต่างของก าไรสุทธ ิทัง้ 2 วธิ ีสามารถสรุปไดด้งันี้ 
 

ตารางที ่ 6.1  สรุปความแตกต่างของก าไรสุทธติามวธิตีน้ทุนเตม็และตามวธิตีน้ทุนผนัแปร  
 

1.หน่วยผลติ = 

  หน่วยขาย 

    
      สนิคา้คงเหลอืปลายงวด = 

      สนิคา้คงเหลอืตน้งวด 

 

ก าไรสุทธติามวธิตีน้ทุนเตม็ = 

 ก าไรสทุธติามวธิตีน้ทุนผนัแปร 

 

2.หน่วยผลติ >     
  หน่วยขาย 

      
      สนิคา้คงเหลอืปลายงวด > 

      สนิคา้คงเหลอืตน้งวด 

 

ก าไรสุทธติามวธิตีน้ทุนเตม็ > 

 ก าไรสทุธติามวธิตีน้ทุนผนัแปร 

 

3.หน่วยผลติ <     
  หน่วยขาย 

       
      สนิคา้คงเหลอืปลายงวด < 

      สนิคา้คงเหลอืตน้งวด 

 

ก าไรสุทธติามวธิตีน้ทุนเตม็ < 

 ก าไรสทุธติามวธิตีน้ทุนผนัแปร 

    
    ประทีป วจทีองรตันา (2547, 115) ได้กล่าวถึงขอ้ดแีละขอ้เสยีของการค านวณต้นทุน
ผลติภณัฑต์ามวธิตีน้ทุนเตม็และการค านวณตน้ทุนผลติภณัฑต์ามวธิตีน้ทุนผนัแปร ไวด้งันี้ 
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ข้อดีและข้อเสียของการค านวตต้นทุนผลิตัตั์ ตามวิธีต้นทุนเตม็ 

 ข้อดี 

 1. วธิตีน้ทุนเตม็ สามารถจดัท าไดง้่าย เนื่องจากไม่ต้องแยกตน้ทุนคงทีแ่ละตน้ทุนผนัแปร
ออกจากกนั เพื่อแสดงในงบก าไรขาดทุนในงวดบญัชเีดยีวกนั 

 2. วธิตีน้ทุนเตม็ เป็นการจดัท ารายงานผลการด าเนินงานเพื่อน าเสนอต่อบุคคลภายนอก 
ซึง่เป็นไปตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป 

 

 ข้อเสีย 

 1. วธิตี้นทุนเตม็ ไม่เหมาะสมในการน ามาใช้ประเมนิผลการปฏบิตังิานของหน่วยงาน
ต่างๆ หรอืสายผลติภณัฑ ์เนื่องจากไม่ไดแ้บ่งแยกต้นทุนคงทีแ่ละตน้ทุนผนัแปรออกใหช้ดัเจน วธิี
นี้จงึเหมาะสมในการประเมนิผลภาพรวมของกจิการมากกวา่ 

 2. วธิตีน้ทุนเตม็ ไม่เหมาะสมในการน าเสนอต่อผูบ้รหิารเพื่อการตดัสนิใจเนื่องจากไม่ได้
แบ่งแยกต้นทุนใหช้ดัเจน จงึไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการตดัสนิใจระยะสัน้ได ้เช่น จะผลติ
สนิคา้เอง หรอืซือ้จากบุคคลภายนอก เรื่องผลติต่อหรอืยกเลกิสายการผลติ เป็นตน้ 

  

ข้อดีและข้อเสียของการค านวตต้นทุนผลิตัตั์ ตามวิธีต้นทุนผนัแปร 

 ข้อดี 

 1. วธิตี้นทุนผนัแปร เหมาะในการน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานต่อบุคคลภายใน
กจิการ ใหข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อฝา่ยบรหิารช่วยในการวางแผน ควบคุม และตดัสนิใจ 

 2. วธิตี้นทุนผนัแปรจะแสดงก าไรส่วนเกนิ ท าให้ผู้บรหิารสามารถน าไปใช้วางแผนใน
การวเิคราะหต์น้ทุน ปรมิาณ ก าไร 

 3. วธิตี้นทุนผนัแปรช่วยให้ผู้บรหิารทราบถึงผลกระทบของตน้ทุนคงที่ที่มต่ีอก าไรจาก
การด าเนินงานโดยตรง เพราะวธินีี้ถือว่าตน้ทุนคงทีเ่ป็นต้นทุนตามงวดเวลา ดงันัน้ ผูบ้รหิารจงึดู
วา่รายได้ทีเ่กดิขึน้ในงวดสามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายหรอืตน้ทุนคงที่ไดท้ ัง้หมดหรอืไม่ เพื่อน าไป
ปรบัปรุงและวางแผนใหเ้หมาะสมต่อไป 

 

 ข้อเสีย 

 1. วิธีต้นทุนผันแปรไม่ เหมาะสมในการน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานต่อ
บุคคลภายนอก เพราะไม่ไดเ้ป็นไปตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป 

 2. วธิตีน้ทุนผนัแปรจะค านวณตน้ทุนผลติภณัฑจ์ากตน้ทุนการผลติเฉพาะส่วนที่ผนัแปร
เท่านัน้ จงึท าใหต้น้ทุนผลติภณัฑ์ต่อหน่วยต ่ากวา่ทีค่วรจะเป็น 

 3. วธิตีน้ทุนผนัแปรจะต้องแยกต้นทุนในส่วนที่เป็นคงที่ และตน้ทุนผนัแปรออกจากกนั 
ซึง่ในทางปฏบิตัอิาจจะท าไดค้่อนขา้งยาก 
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ผลต่างของก าลงัการผลิต 

 ในการค านวณตน้ทุนผลติภณัฑต์ามวธิตีน้ทุนเตม็นัน้ ค่าใชจ้่ายในการผลติคงทีต่่อหน่วย 
จะเป็นค่าใช้จ่ายที่ก าหนดเพื่อจดัสรรเขา้งานซึ่งใชฐ้านจากก าลงัการผลติปกต ิซึง่เป็นการก าหนด
เป้าหมายการผลติไวล้่วงหน้า แต่ในความเป็นจรงิจ านวนหน่วยของการผลติที่เกดิขึน้อาจจะน้อย
กว่าหรอืมากกว่าก าลงัการผลติปกตขิองกจิการที่ไดต้ัง้ไว ้ดงันัน้ในการจดัท างบก าไรขาดทุนตาม
วธิีต้นทุนเต็ม จะต้องน าผลต่างของจ านวนการผลิตจริงซึ่งต่างจากก าลงัการผลิตปกติ น ามา
ปรบัปรุงในงบการเงนิ โดยบวก(หกั) กบั ตน้ทุนขาย หรอืก าไรข ัน้ต้นเพื่อใหไ้ดก้ าไรสุทธทิีถู่กตอ้ง 
เราสามารถ ค านวณผลต่างของก าลงัการผลติ  ไดด้งันี้ 
    ผลต่างของก าลงัการผลติ     =  (ปรมิาณการผลติจรงิ – ปรมิาณ ณ ก าลงัการผลติปกต)ิ 

x อตัราค่าใชจ้่ายในการผลติคงที ่
  
อตัราค่าใชจ้่ายในการผลติคงที ่  
   

= 
ค่าใชจ้่ายในการผลติคงที่

ปรมิาณ ณ ก าลงัการผลติปกติ
 

 ผลต่างของก าลงัการผลิตปกติ สามารถเกิดขึ้นได้  2  กรตี  ดงัน้ี 

 1. ผลต่างก าลงัการผลิตเป็นท่ีน่าพอใจ (Favoable  = F)  เกดิขึน้เมื่อปรมิาณหน่วย
ผลติจรงิมากกว่า ปรมิาณหน่วย ณ ก าลงัการผลติปกต ิ ผลต่างที่เกดิขึน้จะเป็นผลต่างที่น่าพอใจ 
ถอืวา่การผลติมปีระสทิธภิาพ ดงันัน้ ผลต่างทีเ่กดิขึน้ ใหน้ าไปปรบัปรุงรายการใน 

ก าไรสุทธโิดยต้องน าผลต่างก าลงัการผลติที่พอใจมา หกัออกจากตน้ทุนขาย  หรอื น าไปบวกกบั
ก าไรข ัน้ตน้มาตรฐาน  ซึง่มผีลท าใหก้ าไรสุทธขิองกจิการเพิม่ขึน้ 

 2. ผลต่างก าลงัการผลิตเป็นท่ีไม่น่าพอใจ (Unfavoable = U)  เกิดขึ้นเมื่อปริมาณ
หน่วยผลติจรงิมจี านวนน้อยกว่า ปรมิาณหน่วย ณ ก าลงัการผลติปกติ  ผลต่างที่เกดิขึน้จะเป็น
ผลต่างทีไ่ม่น่าพอใจ เนื่องจากการผลติจรงิ ไดป้รมิาณน้อยกวา่ปรมิาณ ณ ก าลงัการผลติปกต ิ ถือ
วา่เป็นการผลติทีไ่ม่มปีระสทิธภิาพ ดงันัน้ ผลต่างที่เกดิขึน้ ให้น าไปปรบัปรุงในก าไรสุทธโิดยตอ้ง
น าผลต่างก าลงัการผลติที่ไม่น่าพอใจมา บวกกบัต้นทุนขาย หรอื น าไปหกัออกจากก าไรข ัน้ต้น
มาตรฐาน ซึง่มผีลท าใหก้ าไรสุทธขิองกจิการลดลง 

 

ตารางที ่ 6.2  การเปรยีบเทยีบปรมิาณหน่วยผลติจรงิกบัปรมิาณหน่วย ณ  ก าลงัการผลติปกต ิ

ปรมิาณหน่วยผลติจรงิ > ป ริม าณ ห น่ ว ย  ณ 
ก าลงัการผลติปกต ิ

 ผลต่างทีน่่าพอใจ (F) 

ปรบัปรุงโดย หกั ตน้ทุนขาย หรอืบวก ก าไรข ัน้ตน้มาตรฐาน 

ปรมิาณหน่วยผลติจรงิ < ป ริม าณ ห น่ ว ย  ณ 
ก าลงัการผลติปกต ิ

 ผลต่างทีไ่ม่น่าพอใจ (U) 

ปรงัปรุงโดย บวก ตน้ทุนขาย หรอืหกั ก าไรข ัน้ตน้มาตรฐาน 
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ตวัอย่างท่ี 6.3   บรษิทั เทยีนชยั จ ากดั ท าการผลติสนิค้าถงัพลาสตกิ โดยมขีอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
การขายและการผลิตไว้ โดยให้ราคาขายหน่วยละ 30 บาท ก าลงัการผลิตปกติต่อปี  30,000 

หน่วย จ านวนหน่วยผลติและหน่วยขายทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัปี 25x1 ถงึ 25x3 มดีงันี้ 
   25x1 25x2 25x3 

หน่วยผลติ (หน่วย)  30,000 40,000 25,000 

หน่วยขาย (หน่วย)  30,000 25,000 35,000 

 ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย  มดีงันี้ 
วตัถุดบิทางตรง 5 บาท 

ค่าแรงงานทางตรง 4 บาท 

ค่าใชจ้่ายการผลติ  3 บาท 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 2 บาท 

 ตน้ทุนคงที ่มดีงันี้     
ค่าใชจ้่ายการผลติ   150,000      บาท 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 80,000      บาท 

ค านวณตน้ทุนผลติภณัฑต่์อหน่วย เป็นดงันี้ 
  วธิตีน้ทุนเตม็    วธิตีน้ทุนผนัแปร  

  วตัถุดบิทางตรง 5   5 

  แรงงานทางตรง 4   4 

  ค่าใชจ้่ายการผลติผนัแปร 3   3 

  ค่าใชจ้่ายการผลติคงที ่  5      -    

  รวมตน้ทุนผลติภณัฑต่์อหน่วย (บาท) 17   12 

   แผนการผลติในปี 25x1 ประมาณไวด้งันี้ คอื ปรมิาณหน่วย ณ ก าลงัการผลติปกต ิ     
จ านวน 30,000 หน่วย และกจิการได้มปีรมิาณการผลติจรงิจ านวน 30,000 หน่วย ค่าใช้จ่ายการ
ผลติคงทีเ่กดิขึน้ 150,000 บาท ดงันัน้ 

อตัราค่าใชจ้่ายการผลติคงที ่ =  
ค่าใชจ้่ายการผลติคงที่

ปรมิาณ ณ ก าลงัการผลติปกติ       

 

=  
150,000 
  30,000    =  5       บาท                                                                                       

ผลต่างก าลงัการผลติปี 25x1   = (ปรมิาณการผลิตจริง – ปรมิาณ ณ ก าลงัการผลิต
ปกต)ิ x อตัราค่าใชจ้่ายการผลติคงที ่

 = (30,000 – 30,000) x 5 

 =  0   x  5     =  0       บาท 
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หรอืค านวณจาก 150,000 – (5 x 30,000) = 0 บาท ไม่มผีลต่างก าลงัการผลติ เนื่องจากปรมิาณ
หน่วยผลติจรงิเท่ากบัปรมิาณหน่วย ณ ก าลงัการผลติปกต ิ 

 ในปี 25x2 ไดป้ระมาณปรมิาณหน่วย ณ ก าลงัการผลติปกต ิจ านวน 30,000 หน่วย และ
กจิการได้มีปรมิาณการผลติจริงจ านวน 40,000 หน่วย ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่เกดิขึ้น 150,000 
บาท ดงันัน้ 

 

 ผลต่างก าลงัการผลติปี 25x2 = (ปรมิาณการผลติจรงิ – ปรมิาณ ณ ก าลงัการผลติปกต)ิ 
x อตัราค่าใชจ้่ายการผลติคงที ่

 = (40,000 – 30,000) x 5 

 = 10,000 x 5 

 = 50,000    (F)     บาท 

หรอืค านวณจาก 200,000 – (5 x 30,000) = 50,000 (F) บาท ผลต่างก าลงัการผลติ เป็นผลต่าง
ก าลงัการผลติทีน่่าพอใจ เนื่องจากปรมิาณหน่วยผลติจรงิมากกว่าปรมิาณหน่วย ณ ก าลงัการผลติ
ปกต ิจงึน าไป หกัออก จากตน้ทุนขาย หรอื บวกเขา้ กบัก าไรข ัน้ตน้ (ทีม่าตรฐาน)  
  ส่วนในปี 25x3 ปริมาณหน่วย ณ ก าลงัการผลิตปกติ มีจ านวน 30,000 หน่วย แต่ 
กิจการมีปริมาณหน่วยผลิตจริง เท่ากบั 25,000 หน่วย ซึ่งน้อยกว่าก าลงัการผลิต อยู่จ านวน  
5,000 หน่วย ดงันัน้ 

 ผลต่างของก าลงัการผลติปี 25x3           =  (25,000 – 30,000) x 5 

 =   5,000 x 5 

 =   25,000  (U )   บาท 

หรอืค านวณจาก (5 x 25,000) – 150,000 เท่ากบั  25,000 (U) บาท ผลต่างก าลงัการผลติ เป็น
ผลต่างก าลงัการผลติทีไ่ม่น่าพอใจจงึน าไป บวก ตน้ทุนขาย หรอื หกั ก าไรข ัน้ตน้ 

(ทีม่าตรฐาน)  
จากขอ้มลูของกจิการในปี ต่างๆ เป็นดงันี้  
 25x1 25x2 25x3 

ก าลงัการผลติปกต ิ 30,000 30,000 30,000 

จ านวนหน่วยผลติ 30,000 40,000 25,000 

จ านวนหน่วยขาย (หน่วย) 30,000 25,000 35,000 

 

 สามารถจดัท างบก าไรขาดทุนเพื่อปรบัปรุงผลต่างก าลงัการผลติ ตามวธิตีน้ทุนเตม็และวธิี
ตน้ทุนผนัแปร   ดงันี้ 
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บรษิทั เทยีนชยั จ ากดั 

          งบก าไรขาดทุน (วธิตีน้ทุนเตม็) 
     ส าหรบังวด 1 ปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 

                                                                     หน่วย : บาท 

    25x1  25x2   25x3  

ขาย @ 30 บาท 900,000  750,000  1,050,000  

หกั ตน้ทุนขาย @ 17 บาท 510,000  425,000  595,000  

ก าไรข ัน้ตน้ (ทีม่าตรฐาน) 390,000  325,000  455,000  

 บวก (หกั) ผลต่างก าลงัการผลติ 0  50,000  (F) (25,000)  (U) 

ก าไรข ัน้ตน้ 390,000  375,000  430,000  

หกั  ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร       

      ผนัแปร @ 2 บาท 

 

60,000 

 

 50,000 

 

 70,000 

 

 

       คงที ่ 80,000  80,000  80,000  

 ก าไรสุทธ ิ 250,000  245,000  280,000  

       

งบก าไรขาดทุน (วธิตีน้ทุนผนัแปร) 
       25x1 25x2 25x3 

ขาย @ 30 บาท 900,000 750,000  1,050,000 

หกั ตน้ทุนผนัแปร :-    

     ตน้ทุนขายผนัแปร @ 12 บาท 360,000 300,000 420,000 

     ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร    

     ผนัแปร @ 2 บาท 60,000 50,000 70,000 

ก าไรส่วนเกนิ 480,000 400,000 560,000 

หกั ตน้ทุนคงที ่:-    

     ค่าใชจ้่ายการผลติ 150,000 150,000 150,000 

     ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 80,000 80,000 80,000 

ก าไรสุทธ ิ 250,000 170,000     330,000 

  

แสดงผลต่างก าไรสุทธภิายใตว้ธิตีน้ทุนเตม็และวธิตีน้ทุนผนัแปร 

  25x1 25x2 25x3 

ก าไรสุทธภิายใตว้ธิตีน้ทุนเตม็ 250,000 245,000  280,000 

ก าไรสุทธภิายใตว้ธิตีน้ทุนผนัแปร    250,000    170,000     330,000 

ผลต่างก าไรสุทธ ิ        0       75,000     (50,000) 
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การใช้วิธีต้นทุนรวมและวิธีต้นทุนผนัแปรในการบริหาร 

 ในการรายงานทางบัญชีนั ้น นักบัญชีจะต้องให้ข้อมูลทางการบัญชีแก่ผู้บริหารเพื่อ
ประโยชน์การตดัสนิใจทีถู่กตอ้ง ดงันัน้นกับญัชบีรหิารจะตอ้งมคีวามระมดัระวงัในการเลอืกวธิกีาร
รายงานทางบญัชทีีเ่หมาะสมวา่จะเลอืกวธิตีน้ทุนรวมหรอืวธิตีน้ทุนผนัแปร ซึ่งจะตอ้งน าไปบรหิาร
ในด้านต่างๆ คือ (1) การควบคุมต้นทุน (Controlling cost) (2) การตัง้ราคาผลติภณัฑ์ (Pricing 

products) (3) การางแผนการผลิต (Planning production) (4) การวิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาด 
(Analyzing market segments) (5) ก าร วิเค ร าะ ห์ ก า ไ ร ส่ ว น เกิน  (Analyzing contribution 

margins) (สุภาดา สริกิุตตา, 2548, หน้า 131) 
 

 การควบคุมต้นทุน   ผู้บรหิารแต่ละระดบัสามารถควบคุมต้นทุนได้ในส่วนของฝ่ายที่
ตนเองรบัผดิชอบแต่ไม่สามารถควบคุมตน้ทุนไดท้ ัง้หมดทัง้องคก์ร ดงันัน้การจ าแนกตน้ทุนขึน้อยู่
กบัระดับของการบริหาร จึงแบ่งการควบคุมต้นทุนออกเป็น 2 ระดับคือ ต้นทุนที่ควบคุมได้
(Controllable cost) และต้นทุนทีค่วบคุมไม่ได(้Noncontrollable cost)เป็นต้นทุนที่ควบคุมได้โดย
ฝา่ยบรหิารระดบัล่าง เป็นตน้ทุนฝ่ายบรหิารระดบัล่างอาจจะไม่สามารถควบคุมได้ จะต้องใหฝ้่าย
บริหารสูงขึ้นไปอีกระดบัหนึ่งเป็นฝ่ายควบคุม เช่น ผู้บริหารฝ่ายผลิตสามารถควบคุมต้นทุน
วตัถุดบิทางตรงที่ใช้ในการผลติได้ แต่ไม่สามารถควบคุมต้นทุนในส่วนค่าเช่าโรงงานได้ เป็นต้น 
ดงันัน้การควบคุมต้นทุนมปีระโยชน์ต่อการพจิารณาการเกดิตน้ทุนและการรายงานของส่วนงานที่
เกีย่วขอ้ง ต้นทุนการผลติผนัแปรเป็นต้นทุนทีส่ามารถควบคุมได้โดยผู้บรหิารฝายปฏบิตักิาร ส่วน
ตน้ทุนคงที่นัน้จะสามารถควบคุมได้โดย การรายงานต้นทุนโดยใช้วธิตี้นทุนผนัแปรจะมกีารแยก
รายการต้นทุนผนัแปร และต้นทุนคงที่ออกจากกนั ท าให้ง่ายต่อการควบคุมต้นทุนที่มกีารผลิต
หลายระดบั การรายงานตน้ทุนตามวธิตีน้ทุนรวมจะไม่มกีารแยกตน้ทุนผนัแปรและตนัทุนคงทีอ่อก
จากกนั ดงันัน้การควบคุมต้นทุนโดยใช้วธิตี้นทุนผนัแปรจงึง่ายกว่าการควบคุมโดยใช้วธิตี้นทุน
รวม 

 การตัง้ราคาผลิตัตั์  การก าหนดราคาขายของผลติภณัฑ์นัน้จะต้องขึ้นอยู่กบัปจัจยั 
คอื ตน้ทุนของการผลติสนิค้า ซึ่งประกอบด้วยตน้ทุนผนัแปร และต้นทุนคงที่ ต้นทุนผนัแปรเป็น
ต้นทุนที่ควบคุมได้ ส่วนต้นทุนคงที่เป็นต้นทุนที่ไม่สามารถควบคุมได้ไม่ว่ากจิการจะมกีารผลิต
หรอืไม่ผลติกต็ามค่าใชจ้่ายคงทีก่ย็งัคงเกดิขึน้ซึง่เป็นตน้ทุนทีห่ลกีเลีย่งไม่ได ้ส่วนตน้ทุนผนัแปรจะ
เปลีย่นแปลงไปตามปรมิารการผลติ ดงันัน้การตดัสนิใจตัง้ราคาขายจงึต้องถือเกณฑ์การใช้ก าลงั
การผลติในระดบัที่ดทีี่สุด  การก าหนดราคาขายทีร่ะดบัต ่าสุด คอืราคาทีเ่ท่ากบัต้นทุนผนัแปรต่อ
หน่วย แต่ถ้าตัง้ราคาขายสูงกว่าต้นทุนผนัแปรต่อหน่วย ก็จะมกี าไรส่วนเกนิต่อหน่วย ซึ่งก าไร
ส่วนเกนินี้ก็จะไปชดเชยต้นทุนคงที่ ถ้าชดเชยพอดจีะไม่เหลอืก าไรกค็ือจุดคุ้มทุนนัน่เอง แต่ถ้า
ก าไรส่วนเกนิสงูกว่าตน้ทุนคงที่ กจ็ะท าให้มกี าไรเหลอืเป็นก าไรจากการด าเนินงาน ซึ่งถ้าในระยะ
สัน้ๆ กส็ามารถใชว้ธิตี้นทุนผนัแปร แต่ในระยะยาวความสามารถในการผลติอาจเพิม่ขึน้หรอืลดลง
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เมื่อธุรกจิมกีารด าเนินงานต่อเนื่อง วธิตีน้ทุนรวมจะเป็นวธิทีีเ่หมาะสมในการก าหนดราคาขายคอื
ท าใหท้ราบตน้ทุนผนัแปร และตน้ทุนคงทีเ่พื่อก าหนดราคาขายของผลติภณัฑน์ัน่เอง ดงันัน้การตัง้
ราคาขายจะตอ้งครอบคลุมต้นทุนผนัแปรและต้นทุนคงที่ซึ่งเป็นตน้ทุนรวม เพื่อจะไดม้กี าไรสุทธิ
เหลอืเป็นของกจิการอยา่งแทจ้รงิ 

 การวางแผนการผลิต การวางแผนการผลิตจะต้องมีการก าหนดตารางการผลิตที่
เหมาะสมกบัยอดขายของสนิคา้และก าลงัการผลติทีม่อียูใ่นปจัจุบนั จะตอ้งมกีารพจิารณาถงึรายได้
ทีเ่พิม่ขึน้ กบัตน้ทุนผนัแปรทีเ่พิม่ขึน้ดว้ยถ้ามรีายไดท้ี่เพิม่ขึน้มากกวา่ตน้ทุนผนัแปรทีเ่พิม่ขึน้ เมื่อ
มคี าส ัง่ซื้อพเิศษจากลกูคา้จะตอ้งพจิารณาวา่มกี าไรส่วนเกนิหรอืไม่ ถ้าทกี าไรส่วนเกนิ บรษิทักจ็ะ
ตดัสนิใจรบัค าส ัง่ซือ้นัน้ การวางแผนการผลติในระยะยาวกจิการจะตอ้งพจิารณาถงึตน้ทุนคงทีด่ว้ย 
เนื่องจากการเพิม่การผลติอาจจะมตีน้ทุนคงทีบ่างรายการเกดิขึน้ในช่วงของการผลติทีเ่พิม่ขึน้ เช่น 
ค่าเช่าสถานที่เกบ็สนิค้า ค่าเช่าเครื่องจกัร  หรอือาจจะต้องมจี่ายเงนิเดอืน ให้กบัผู้บรหิารที่จ้าง
เพิม่จากช่วงการผลติทีเ่พิม่ขึน้  
 การวิเคราะห ส่วนแบ่งการตลาด  กจิการจะตอ้งมกีารวเิคราะหต์ลาด เพื่อจะท าใหท้ราบ
ยอดขายและหน้าที่เกี่ยวกบัการตลาด ดงันัน้ส่วนแบ่งการตลาดเป็นสิง่ที่ท าให้กจิการไดท้ราบถึง 
เขตการขาย ผลติภณัฑ ์พนักงานขาย และช่องทางการจ าหน่ายไปยงัลกูคา้ วธิีต้นทุนผนัแปรเป็น
วธิทีี่เหมาะสมในการวเิคราะห์ส่วนแบ่งการตลาด การวเิคราะห์ส่วนแบ่งการตลาดท าให้ทราบถึง
ความสามารถในการท าก าไรในประเดน็ต่างๆ คอื (1) การวเิคราะหค์วามสามารถในการท าก าไรใน
แต่ละเขตการขาย (2) การวเิคราะหค์วามสามารถในการท าก าไรของผลติภณัฑ์ (3) การวเิคราะห์
ความสามารถการท าก าไรของพนักงานขาย การวเิคราะห์ความสามารถในการท าก าไรในแต่ละ
เขตการขายจะตอ้งแสดงถงึก าไรส่วนเกนิ คอื ยอดรายได ้จากการขายหกัดว้ยตน้ทุนผนัแปร ซึง่จะ
เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายบรหิารในการประเมินผลการท างานเป็นการกระตุ้นให้พนักงานขายเพิ่ม
ยอดขายของกิจการในอนาคต และสามารถลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย เป็นการท าให้เพิ่ม
ความสามารถในการท าก าไรในแต่ละเขตการขายแต่ละภาค เป็นการจูงใจใหฝ้่ายบรหิารได้ขยาย
การด าเนินงานและมกีารเพิม่เขตการขายไดต่้อไปในอนาคต 

 การวเิคราะห์ความสามารถในการท าก าไรของผลิตภณัฑ์นัน้ กิจการได้มีการส่งเสริม
การตลาดในสนิค้าทีส่ามารถท าก าไรส่วนเกนิไดส้งูสุด เนื่องจากผลติภณัฑต์วันัน้สามารถท าก าไร
ไดม้ากกวา่ผลติภณัฑต์วัอื่นๆ ซึง่การท าก าไรไดส้งูของผลติภณัฑต์วันัน้ อาจจะไดร้บัการสนบัสนุน
ในการส่งเสรมิด้านการตลาด เช่น การโฆษณา การให้การสนับสนุนกลุ่มพนักงานขาย เป็นการ
กระตุน้ใหพ้นกังานมแีรงจงูใจในการปฏบิตังิานมากขึน้ เป็นประโยชน์ต่อองคก์รโดยรวม 

 ส่วนการวเิคราะห์ความสามารถในการท าก าไรของพนักงานขาย ผูบ้รหิารจะต้องประเมนิ
การปฏบิตังิานของพนักงานขายแต่ละคน เพื่อให้ทราบถงึความสามารถในการท าก าไรของแต่ละ
คน พนกังานแต่ละคนจะตอ้งน าเสนอรายงานขอ้มลูเกีย่วกบัยอดขาย ตน้ทุนขายผนัแปร ค่าจ่ายใน
การขายผันแปร ก าไรส่วนเกิน และอตัราก าไรส่วนเกิน ยอดขายรวมและต้นทุนผันแปรของ
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พนักงานขายแต่ละคนในเขตการขายหรอืแต่ละภาคส่วน เมื่อรวมกนักจ็ะเป็นยอดขายและก าไร
ส่วนเกนิโดยรวมของกจิการ ขอ้พจิารณาเพิม่เตมิในการประเมินการปฏบิตังิานของพนักงานขาย 
คอื อตัราการเจรญิเตบิโดของยอดขาย ประสบการณ์ในการท างาน การใหบ้รกิารลกูคา้ ขนาดของ
ส่วนงานขาย และผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น สิ่งเหล่านี้ช่วยให้ผู้บริหารได้ประเมินผลการ
ปฏบิตังิานของพนกังานไดด้ยี ิง่ขึน้ 

 การวิเคราะห ก าไรส่วนเกิน  ก าไรส่วนเกนิคอื ส่วนต่างระหว่างยอดขายกบัต้นทุนผนั
แปร การวเิคราะห์ก าไรส่วนเกนิช่วยฝ่ายบรหิารในการวางแผน และควบคุมการด าเนินงาน โดย
เปรยีบเทยีบก าไรส่วนเกนิที่ไดว้างแผนไวก้บัก าไรส่วนเกนิที่เกดิขึน้จรงิ ผูบ้รหิารตอ้งพจิารณาถึง
สาเหตุถงึความแตกต่างทีเ่กดิขึน้ อาจจะเกดิขึน้เนื่องจาก(1) การเพิม่ขึน้หรอืลดลงจากปรมิาณของ
ยอดขาย (2) การเพิม่ขึน้หรอืลดลงของตน้ทุนผนัแปร ทัง้สองเป็นปจัจยัที่ท าใหย้อดขายและตน้ทุน
ผนัแปรเปลี่ยนแปลง คือกระทบในส่วนของปจัจยัด้านปรมิาณที่ขาย ในขณะโดยที่ราคาขายต่อ
หน่วยและต้นทุนต่อหน่วยไม่มีการเปลี่ยนแปลง ดงันัน้การเปลี่ยนแปลงของหน่วยขายคือการ
เปรยีบเทยีบจ านวนหน่วยขายจรงิ กบัจ านวนหน่วยขายที่ไดว้างแผนไว ้ส่วนปจัจยัด้านราคาขาย
ต่อหน่วยหรอืปจัจยัตน้ทุนต่อหน่วย ผลกระทบของความแตกต่างในราคาขายต่อหน่วยหรอืตน้ทุน
ต่อหน่วยนัน้ คอืการเปรยีบเทยีบราคาขายต่อหน่วยหรอืตน้ทุนต่อหน่วยตามทีเ่กดิขึน้จรงิกบัราคา
ขายหรอืตน้ทุนต่อหน่วยตามทีว่างแผน  

ดงันัน้การน าเสนอรายงานการวเิคราะห์ก าไรส่วนเกนิ จะเป็นประโยชน์ต่อผูบ้รหิารในการ
ตดัสนิใจเพื่อการประเมนิผลการด าเนินงานในอดตี และเพื่อช่วยในการวางแผนในอนาคตในการ
พจิารณาถึงการเพิม่ขึน้หรอืลดลงของจ านวนหน่วยขาย ราคาขายต่อหน่วยหรอืต้นทุนต่อหน่วย 
ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วยและค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารผนัแปรต่อหน่วย เป็นปจัจยัทีส่ าคญัต่อ
การเปลีย่นแปลงของก าไรส่วนเกนิ 

  

การรายงานของส่วนงาน (Segmented reporting) 
 การจดัท างบก าไรขาดทุน จากที่กล่าวมานัน้เป็นการจดัท า เพื่อแสดงผลการด าเนินงาน
โดยรวมของกิจการซึ่งไม่สามารถท าให้ทราบว่า สนิค้าแต่ละชนิดมกี าไรขาดทุนเท่าใด หรอืเกิด
จากการขายสนิคา้ในเขตใด หรอืสาขาใดมกี าไรจากการด าเนินงานมากทีสุ่ด หรอืสาขาใดมขีาดทุน
มากที่สุด ถ้าผูบ้รหิารต้องการทราบวา่สนิค้าชนิดใดหรอืสาขาใด ไม่สามารถท าก าไรใหก้จิการได ้
หรือต้องการเลือกที่จะเพิ่มการผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ใด หรอืต้องการทราบว่าเขตไหน
สามารถท าก าไรไดม้าก เพื่อเป็นการเสนอใหฝ้า่ยบรหิารสามารถน าขอ้มลูหรอืรายงานทางการเงนิ
มาใช้ในการประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานในกิจการให้ดียิง่ขึ้น เพื่อประโยชน์ในการ
บรหิารงาน ผูบ้รหิารตอ้งการทราบรายละเอยีดของขอ้มลูมากขึน้ ดงันัน้จงึตอ้งมกีารจดัท ารายงาน
ตามส่วนงาน (Segmented reporting )  
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   การจดัท ารายงานตามส่วนงานเป็นการรายงานผลการด าเนินงานที่เกี่ยวขอ้งกบัรายได ้
ตน้ทุน และก าไรขาดทุนของส่วนงานนัน้ๆ ส่วนงานอาจแบ่งได้หลายลกัษณะ เช่น ตามประเภท
ของผลติภณัฑ ์ตามประเภทของลกูคา้ ตามเขตการขาย ตามแผนกงาน ตามศูนยบ์รกิาร เป็นต้น 
ในการจดัท ารายงานส่วนงานนัน้ กจิการจะใชก้ารค านวณตน้ทุนผลติภณัฑ์ภายใตว้ธิตีน้ทุนผนัแปร 
ซึง่การค านวณตน้ทุนขาย จะมเีฉพาะตน้ทุนการผลติผนัแปรเท่านัน้ ตน้ทุนผนัแปรจะแยกตามส่วน
งาน ส่วนตน้ทุนคงที ่แบ่งเป็น 2 ส่วน คอื ตน้ทุนคงทีท่ีต่ดิตามไดแ้ละตน้ทุนคงทีท่ี่ตดิตามไม่ได ้ซึง่
ตน้ทุนคงที่ที่ตดิตามไดน้ัน้(Traceable fixed cost) เป็นตน้ทุนคงที่ที่สามารถระบุได้ว่าเป็นต้นทุน
ของส่วนงานใด และเกดิต้นทุนนี้ได้เมื่อส่วนงานนัน้ยงัคงด าเนินงานอยู่ ส่วนตน้ทุนคงที่ที่ตดิตาม
ไม่ได ้หรอืเรยีกวา่ต้นทุนคงที่ร่วม เป็นตน้ทุนที่เกดิร่วมกนัของส่วนงานตัง้แต่สองส่วนงานขึน้ไป 
ซึง่เป็นต้นทุนทีไ่ม่สามารถระบุได้อยา่งชดัเจนวา่เป็นของส่วนงานใด ตน้ทุนคงทีร่่วมจะไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้อยา่งชดัเจนว่าเป็นของส่วนงานใด จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อส่วนงานใด
หยดุด าเนินงาน 

  ศรสีุดา  ธรีะการญจน์ (2549, 10-11) ไดก้ล่าวถงึลกัษณะส าคญัของรายงานส่วนงาน วา่ 
ม ี3 ประการ คอื  

 1. จดัแสดงขอ้มลูก าไรส่วนเกนิ โดยแยกเป็นตน้ทุนผนัแปรและตน้ทุนคงที ่
 2. แยกตน้ทุนทีค่วบคุมได ้และตน้ทุนทีค่วบคุมไมไ่ดส้ าหรบัผูบ้รหิารส่วนงานแต่ละระดบั 

 3. แสดงก าไรของส่วนงาน ซึง่เป็นส่วนประกอบของงบก าไรขาดทุน 

 

ตวัอย่างท่ี 6.4 ต่อไปนี้เป็นงบก าไรขาดทุนของส่วนงานของบรษิทั ทวชียั จ ากดั ซึง่แสดงตามส่วน
งานสาขา งบก าไรขาดทุนของแต่ละสาขา เป็นดงันี้ 
                                                                           (หน่วย: บาท)  

 เขตการขาย 

 บรษิทัโดยรวม สาขาภาคกลาง สาขาภาคเหนือ 

ขาย @ 250 บาท 250,000  150,000  100,000  

หกั ตน้ทุนผนัแปร:-       

ตน้ทุนขายผนัแปร @ 100 บาท 100,000  60,000  40,000  

ตน้ทุนผนัแปรอื่น @ 20 บาท 20,000  12,000  8,000  

ตน้ทุนผนัแปรรวม 120,000  72,000  48,000  

ก าไรส่วนเกนิ 130,000  78,000  52,000  

หกั ตน้ทุนคงทีท่ีต่ดิตามได ้ 70,000  40,000  30,000  

ก าไรของส่วนงาน 60,000  38,000  22,000  

หกั ตน้ทุนคงทีร่่วม 15,000      

ก าไรสุทธ ิ 45,000      
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    จากการท างบก าไรขาดทุนของส่วนงานนัน้ กจิการจะตอ้งน ายอดขายหกัดว้ยตน้ทุนผนั
แปร กจ็ะไดก้ าไรส่วนเกนิของส่วนงาน จากนัน้กจ็ะน าก าไรส่วนเกนิ ของส่วนงานหกัตน้ทุนคงที ่ก็
จะได้เป็นก าไรของส่วนงาน ซึ่งกเ็ท่ากบัยอดขายหกัด้วยต้นทุนรวมทัง้หมดของส่วนงานนัน่เอง 
หากส่วนงานนัน้มผีลก าไรของส่วนงานเป็นยอดบวก กจิการกย็งัคงด าเนินงานต่อไป แต่หากผล
ของก าไรของส่วนงานนัน้เป็นไปในทางลบ กจิการอาจจะมกีารยกเลกิส่วนงาน หรอืในระยะยาวถ้า
หากมีการยกเลิกส่วนงานอาจจะมีผลกระทบในทางลบต่อหน่วยงานอื่น ผู้บริหารควรหาทาง
ปรบัปรุงส่วนงานนัน้เพื่อใหก้ารด าเนินงานมปีระสทิธภิาพมากขึน้กวา่เดมิ 

 

สรปุ 

  กจิการอุตสาหกรรมหรือการผลติสินค้าจะต้องมีการค านวณต้นทุนผลิตภณัฑ์เพื่อให้
ทราบตน้ทุนของผลติภณัฑท์ีถู่กตอ้ง เพื่อจะได้สามารถน ามาใชป้ระโยชน์เป็นเกณฑใ์นการก าหนด
ราคาขายของผลติภณัฑ์ และมุ่งเน้นประโยชน์ในการตดัสนิใจทางด้านการวางแผนและควบคุม 
การค านวณตน้ทุนผลติภณัฑน์ัน้ สามารถค านวณได ้2 วธิ ีคอื 

  1. วธิตี้นทุนเตม็ หรอืต้นทุนคดิเขา้งาน การค านวณต้นทุนตามวธินีี้จะถือว่าต้นทุนใน
การผลิตทัง้หมดที่เกิดขึ้นเป็นต้นทุนของผลติภณัฑ์ ประกอบด้วยวตัถุดิบทางตรง  ค่าแรงงาน
ทางตรง และค่าใชจ้่ายในการผลติ ซึง่รวมทัง้ค่าใชจ้่ายในการผลติผนัแปรและค่าใชจ้่ายในการผลติ
คงทีน่ัน่เอง 

  2. วธิตีน้ทุนทางตรง หรอืตน้ทุนผนัแปร การค านวณตน้ทุนวธินีี้จะถอืวา่ ตน้ทุนการผลติ
ผนัแปรโดยตรงกับปรมิาณการผลิตเป็นต้นทุนของผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย วตัถุดิบทางตรง 
ค่าแรงงานทางตรง และค่าใชจ้่ายการผลติผนัแปร 

  การค านวณต้นทุนผลติภณัฑ์ทัง้ 2 วธินีี้จะมคีวามแตกต่างกนัในส่วนของค่าใช้จ่ายการ
ผลติคงที ่ซึง่วธิตีน้ทุนเตม็หรอืวธิตีน้ทุนคดิเขา้งานจะรวมค่าใชจ้่ายการผลติคงที่ เป็นส่วนหนึ่งของ
ตน้ทุนผลติภณัฑ ์ส่วนวธิตี้นทุนทางตรง หรอืต้นทุนผนัแปร จ าไม่รวมค่าใช้จ่ายการผลติคงที่เป็น
ตน้ทุนของผลติภณัฑ์ ดงันัน้ จงึท าให้ต้นทุนผลติภณัฑ์ตามวธิตี้นทุนเตม็สงูกว่าวธิตีน้ทุนผนัแปร 
การค านวณต้นทุนตามวธิตี้นทุนเตม็ จะจดัท างบก าไรขาดทุนเพื่อเสนอต่อบุคคลทัว่ไป ซึ่งเป็นไป
ตามหลกัการบญัชทีี่รบัรองทัว่ไป ส่วนการค านวณตน้ทุนตามวธิตีน้ทุนทางตรงหรอืตน้ทุนผนัแปร 
จะมุ่งประโยชน์ต่อผูบ้รหิารเพื่อใชใ้นการตดัสนิใจ การวางแผนและควบคุม ส่วนกจิการทีม่กีารผลติ
สนิคา้หลายชนิด  สาขาย่อยหรอืหน่วยงานต่างๆ จะตอ้งมกีารรายงานผลการด าเนินงานของแต่ละ
ส่วนงานหรอืแต่ละเขตการขายเพื่อเสนอผูบ้รหิารระดบัสงูต่อไป 
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 แบบฝึกหดั 

ข้อ 1. จงกล่าวถงึแนวคดิในการค านวณตน้ทุนผลติภณัฑ์ 
ข้อ 2. จงกล่าวถงึวธิกีารค านวณตน้ทุนผลติภณัฑ ์วา่มกีี่วธิ ีวธิใีดบา้งใหอ้ธบิายแต่ละวธิ ี

ข้อ 3. ใหอ้ธบิายถงึความแตกต่างของงบก าไรขาดทุนตามวธิตีน้ทุนเตม็ และวธิตีน้ทุนผนัแปร 

ข้อ 4. จงกล่าวถงึขอ้ดแีละขอ้เสยีของการค านวณตน้ทุนผลติภณัฑต์ามวธิตีน้ทุนเตม็ และวธิตีน้  
        ทุนผนัแปร 

ข้อ 5. จงอธบิายถงึความหมายของผลต่างก าลงัการผลติ 

ข้อ 6. จงอธบิายถงึการรายงานของส่วนงานวา่เป็นอยา่งไร 

ข้อ 7. บรษิัท แอนลีน จ ากดั เป็นกิจการผลิตสินค้า ก าลงัการผลิตปกติ ผลิตสินค้าได้จ านวน   
2,000 หน่วย โดยก าหนดให้ขายสนิค้า ราคาหน่วยละ 35 บาท รายละเอยีดของข้อมูลการผลิต 
ส าหรบัปี 25x1 มดีงันี้ 

ตน้ทุนผนัแปร:- บาท/หน่วย   

    วตัถุดบิทางตรง 8   

    ค่าแรงงานทางตรง 6   

    ค่าใชจ้่ายการผลติผนัแปร 4   

    ค่าใชจ้่ายขายและบรหิารผนัแปร 3   

ตน้ทุนคงที:่-    

    ค่าใชจ้่ายการผลติคงที ่  18,000    บาท 

    ค่าใชจ้่ายขายและบรหิารคงที ่  7,200   บาท 

 ให้ท า   1)  ค านวณตน้ทุนการผลติต่อหน่วยตามวธิตีน้ทุนเตม็และวธิตีน้ทุนผนัแปร    

           2)  สมมตใินปี 25x1 กจิการสามารถผลติและขายสนิคา้ได ้จ านวน 2,200 หน่วย    
               ใหจ้ดัท างบก าไรขาดทุน ตามวธิตีน้ทุนเตม็และวธิตีน้ทุนผนัแปร 

 

ข้อ 8. บรษิทั กมลทพิย ์จ ากดั ไดจ้ดัท างบประมาณยดืหยุน่ประจ าปีขึน้ดงัต่อไปนี้ เพื่อใช้ในการ
ตดัสนิใจเกีย่วกบัการผลติสนิคา้ เอ งบก าไรขาดทุน ส าหรบัสิน้สุดปี 25X1 เป็นดงันี้ 

จ านวนหน่วยผลติและขาย(หน่วย)   120,000 

ขาย@ 12 บาท 1,440,000 

ตน้ทุนการผลติ  

    ผนัแปร @ 4 บาท 480,000 

    คงที ่ 360,000 

รวมตน้ทุนการผลติ 840,000 

ก าไรข ัน้ตน้ 600,000 
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ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 

   ผนัแปร @ 2 บาท 240,000 

   คงที ่ 190,000 

รวมคา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 430,000 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธ ิ 170,000 

  การประมาณงบประมาณ ณ ก าลงัการผลติปกต ิ120,000 หน่วย ค่าใชจ้่ายการผลติคงที่
เกดิขึน้ จ านวน 360,000 บาท ขายสนิค้าได้ในราคาหน่วยละ 12 บาท ค่าใช้จ่ายคงทีเ่กดิขึน้อยา่ง
สม ่าเสมอตลอดทัง้ปี 

 

ให้ท า 1) ค านวณตน้ทุนต่อหน่วยตามวธิตีน้ทุนเตม็และวธิตีน้ทุนผนัแปร 

 2) จดัท างบก าไรขาดทุนตามวธิตีน้ทุนเตม็และวธิตีน้ทุนผนัแปร ถ้ากจิการผลติและ 

             ขายได ้จ านวน 140,000 หน่วย 

          3) อธบิายวา่เพราะเหตุใดก าไรของทัง้สองวธิจีงึต่างกนั ใหค้ านวณตวัเลขประกอบ 
 

ข้อ 9. บรษิทั วรีพล จ ากดั เป็นกจิการผลติและจ าหน่ายเครื่องคดิเลข ขายในราคาหน่วยละ  
120 บาท กจิการมกี าลงัการผลติปกต ิ2,000 หน่วยต่อปี กจิการใช้วธิวีดัมูลค่าสนิคา้คงเหลอืแบบ
เขา้ก่อน-ออกก่อน (FIFO) โดยใช้ต้นทุนจรงิในการบนัทกึบญัช ีอตัราค่าใช้จ่ายการผลติที่คดิเขา้
งาน ค านวณโดยใช้ยอดค่าใช้จ่ายการผลติคงที่ หารด้วยปรมิาณการผลติ ณ ก าลงัการผลติปกต ิ
ขอ้มลูการด าเนินงานในช่วง 2 ปีทีผ่่านมาเป็นดงันี้ 
 

 ปี 25x1  ปี 25x2  

ปรมิาณการผลติ(หน่วย) 2,000  1,800  

ปรมิาณการขาย(หน่วย) 1,900  1,500  

ตน้ทุนทีเ่กดิขึน้  มดีงันี้     

ตน้ทุนการผลติผนัแปรต่อหน่วย 60 บาท 60 บาท 

ค่าใชจ้่ายการผลติคงที ่ 25,000 บาท 25,000 บาท 

ค่าใชจ้่ายขายและบรหิารผนัแปรต่อหน่วย 20 บาท 20 บาท 

ค่าใชจ้่ายขายและบรหิารคงที ่ 23,000 บาท 23,000 บาท 

ให้ท า 1) จดัท างบก าไรขาดทุนตามวธิตีน้ทุนผนัแปรของทัง้สองปี 

 2) จดัท างบก าไรขาดทุนตามวธิตีน้ทุนเตม็ของทัง้สองปี 

 3) อธบิายวา่เพราะเหตุใดก าไรของทัง้สองวธิจีงึต่างกนั ใหค้ านวณตวัเลข 

  ประกอบการอธบิาย 
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ข้อ 10 . บรษิัท ชยัพร จ ากดั เป็นบรษิัทที่เพิ่งเริ่มเปิดด าเนินงานในปี 25x1 กิจการต้องการ
วางแผนเกี่ยวกบัก าไร โดยได้รวบรวมขอ้มูลการด าเนินงานของบรษิทัในช่วง 2 ปีแรกที่เปิดการ
ด าเนินงาน ดงันี้ 

 ปี 25x1 ปี 25x2 

ราคาขายต่อหน่วย 50 50 

ปรมิาณการขาย(หน่วย) 30,000 32,000 

สนิคา้คงเหลอืตน้งวด(หน่วย) 1,000 1,200 

สนิคา้คงเหลอืปลายงวด(หน่วย) 1,200 800 

ค่าใชจ้่ายการผลติคงที ่ 160,000 160,000 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารคงที ่ 80,000 80,000 

ตน้ทุนมาตรฐานต่อหน่วย:-   

   วตัถุดบิทางตรง 12  

   ค่าแรงงานทางตรง 8  

   ค่าใชจ้่ายการผลติผนัแปร 6  

   ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารผนัแปร 4  

ก าลงัการผลติปกตต่ิอปีของกจิการ  เท่ากบั 40,000 หน่วย ผลต่างในส่วนของค่าใชจ้่ายการผลติที่
คดิเขา้งานสงูไปหรอืต ่าไปใหป้รบักบัก าไรข ัน้ตน้มาตรฐาน 

ให้ท า 1) จดัท างบก าไรขาดทุนตามวธิตีน้ทุนผนัแปร และวธิตีน้ทุนเตม็ 

  ของปี 25x1 และปี 25x2 

 2) จากงบก าไรขาดทุน ทัง้สองวธิยีอดก าไรสุทธต่ิางกนัอยา่งไร ใหค้ านวณและอธบิาย 

 

ข้อ 11. บรษิทั ศรตีลา จ ากดั มขีอ้มูลเกี่ยวกบัการผลติและจ าหน่ายสินค้า มีก าลงัการผลติปกต ิ
5,000 หน่วยต่อปี ต้นทุนการผลติรวมหน่วยละ 12 บาท แบ่งเป็นตน้ทุนการผลติคงที ่หน่วยละ 3 
บาท ตน้ทุนการผลติผนัแปร หน่วยละ 9 บาท ส่วนค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารผนัแปร หน่วย
ละ 3 บาท ราคาขายสนิคา้ หน่วยละ 30 บาท งบก าไรขาดทุน ส าหรบัปี25x1 เป็นดงันี้ 

บรษิทั ศรตีลา จ ากดั 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบั 1 ปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25x1 

ขาย (5,000 x 30)  150,000 

ตน้ทุนขาย   

    สนิคา้คงเหลอืตน้ปี (2,000 x 12) 24,000  

    บวก ตน้ทุนการผลติ (6,000 x 12) 72,000  

    สนิคา้มไีวเ้พื่อขาย 96,000  
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    หกั สนิคา้คงเหลอืปลายปี (3,000 x 12) 36,000 60,000 

ก าไรข ัน้ตน้ก่อนปรบัปรุง  90,000 

    บวก ผลต่างก าลงัการผลติคดิเขา้งานสงูไป         3,000 

ก าไรข ัน้ตน้  93,000 

    หกั ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร  45,000 

ก าไรก่อนภาษ ี  48,000 

    หกั ภาษเีงนิได ้30%  14,400 

ก าไรสุทธ ิ  33,600 

ใหท้ ำ จดัท างบก าไรขาดทุนตามวธิตีน้ทุนผนัแปร ส าหรบั 1 ปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25x1   
              
ข้อ 12. บรษิทั มา้ทอง จ ากดั มขีอ้มลูเกีย่วกบัการผลติและการขายสนิคา้ส าหรบั ปี 25x1 ดงันี้ 

ราคาขายหน่วยละ 15 บาท 

ก าลงัการผลติปกต ิ 10,000 หน่วย 

ตน้ทุน ณ ระดบัการผลติปกต ิ   

   วตัถุดบิทางตรง 40,000 บาท 

   ค่าแรงงานทางตรง 25,000 บาท 

   ค่าใชจ้่ายการผลติผนัแปร 30,000 บาท 

   ค่าใชจ้่ายการผลติคงที ่ 15,000 บาท 

   ค่าใชจ้่ายขายบรหิารผนัแปร 5,000 บาท 

   ค่าใชจ้่ายขายบรหิารคงที ่ 7,500 บาท 

ขอ้มลูเกีย่วกบัสนิคา้คงเหลอื  มดีงันี้   

   สนิคา้คงเหลอืตน้งวด 2,000 หน่วย 

   สนิคา้ทีผ่ลติ 9,000 หน่วย 

   จ านวนสนิคา้ทีม่ไีวเ้พื่อขาย 11,000 หน่วย 

   สนิคา้คงเหลอืปลายงวด 3,000 หน่วย 

            ค่าใชใ้นการผลติคงทีแ่ละค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารคงทีไ่ม่มกีารเปลีย่นแปลงตลอด
การผลติและขาย 

ให้ท า 1) ค านวณหาตน้ทุนต่อหน่วยผลติภณัฑต์ามวธิตีน้ทุนเตม็  
  และวธิตีน้ทุนผนัแปร ณ ระดบัก าลงัการผลติปกต ิ

 2) ค านวณผลต่างก าลงัการผลติทีเ่กดิขึน้ เพื่อปรบัปรุงยอดตามวธิตีน้ทุนเตม็ 

 3) งบก าไรขาดทุนตามวธิตีน้ทุนเตม็และวธิตีน้ทุนผนัแปร 

 4) อธบิายผลแตกต่างของก าไรสุทธทิ ัง้ 2 วธิ ี
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การปันส่วนต้นทุนและระบบต้นทุนตามกิจกรรม 

 

การบรหิารงานของกจิการใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคน์ัน้ เป็นหน้าทีห่ลกัทีผู่บ้รหิารจะตอ้ง
มกีารวางแผน ควบคุม ก ากบัและการตดัสนิใจที่ถูกต้อง ซึ่งต้องอาศยัขอ้มูลทางบญัชทีี่ถูกต้อง
เพื่อให้การตดัสนิใจเป็นไปอย่างเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแก่
กจิการ ขอ้มูลหนึ่งที่ส าคญัที่ผู้บรหิารจะต้องน ามาใช้ในการตดัสนิใจ คอื ขอ้มูลที่เกี่ยวกบัต้นทุน 
องค์ประกอบของตน้ทุน ประกอบด้วย วตัถุดบิทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายในการ
ผลติ ในส่วนของวตัถุดบิทางตรง และค่าแรงงานทางตรง ไม่มปีญัหาในการรวบรวมต้นทุน ส่วน
ค่าใช้จ่ายในการผลิต จะมีความยุ่งยากในการรวบรวมต้นทุนการผลติให้ถูกต้อง เนื่องจากไม่
สามารถจะระบุตน้ทุนโดยตรงไดว้า่ใหก้บัผลติภณัฑห์น่วยใด  

ในบทนี้จะกล่าวถึงความแตกต่างระหว่างระบบต้นทุนเดมิและระบบตน้ทุนตามกจิกรรม 
กล่าวถึงหลกัการขัน้ตอนการออกแบบระบบ การจดัประเภทของกจิกรรม การค านวณต้นทุน
ภายใตร้ะบบตน้ทุนตามกจิกรรม ประโยชน์และขอ้จ ากดัของระบบตน้ทุนตามกจิกรรม   
   
แนวคิดเก่ียวกบัการปันส่วนต้นทุน 

การจดัสรรค่าใช้จ่ายการผลติ ย่อมมคีวามส าคญัมากพอสมควร หากการปนัส่วนตน้ทุน
ไม่สามารถท าได้อย่างถูกต้องและยุตธิรรมต่อการผลติสนิค้าหรอืบรกิารแต่ละชนิดแล้ว กจ็ะเกิด
ปญัหาต่างๆตามมา ท าใหผู้บ้รหิารไม่สามารถทราบตน้ทุนทีแ่ทจ้รงิและไม่สามารถวเิคราะหก์ารท า
ก าไรในอดตีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ในอดตีกจิการจะใชร้ะบบตน้ทุนเดมิ (Traditional costing system) ใน
การปนัส่วนตน้ทุน เช่น การใช้ช ัว่โมงเครื่องจกัร ชัว่โมงแรงงานทางตรงหรอืปรมิาณการผลติ เป็น
เกณฑ์ในการจดัสรรต้นทุน ดงันัน้การใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งในการจดัสรรค่าใช้จ่ายการผลติทัง้
โรงงานจะท าใหต้น้ทุนการผลติไม่ถูกตอ้ง เนื่องจากตน้ทุนค่าใชจ้่ายการผลติหลายชนิดไม่ไดม้กีาร
เปลีย่นแปลงหรอืสมัพนัธ์กบัเกณฑท์ี่ใชเ้พยีงเกณฑ์เดยีวโดยตรง ดงันัน้ในปจัจุบนักจิการจงึได้มี
การเปลีย่นระบบการจดัสรรหรอืการปนัส่วนตน้ทุนค่าใชจ้่ายการผลติตามระบบเดมิ มาเป็นระบบ
ต้นทุนตามกิจกรรม(Activity Based Costing system) หรือใช้ชื่อย่อว่า ABC เพื่อขจัดปญัหา
ดงักล่าวซึ่งอาจจะเป็นวธิกีารที่ดทีี่สุดในปจัจุบนั ที่จะท าให้ต้นทุนการผลติมคีวามถูกต้องตรงกบั
ความเป็นจรงิมากขึน้ 

 

ระบบต้นทุนเดิม 

การจดัสรรค่าใชจ้่ายในการผลติในอดตีนัน้ ส่วนใหญ่กจิการจะใชเ้กณฑใ์นการจดัสรร 

ค่าใชจ้่ายเพยีงเกณฑ์เดยีว เช่น ใช้เกณฑ์ค่าแรงงานทางตรง เนื่องจากต้นทุนที่เกดิจากค่าใช้จ่าย
ในการผลติ มคีวามสมัพนัธโ์ดยตรงกบัค่าแรงงานทางตรง หรอือาจจะใช้จ านวนหน่วยผลติภณัฑ์ที่
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ผลติ หรอืชัว่โมงแรงงานทางตรง ชัว่โมงเครื่องจกัร เป็นต้น การจดัสรรค่าใช้จ่ายการผลติ อตัรา
เดยีวทัง้โรงงานอาจจะเป็นวธิกีารที่สะดวกและง่ายที่สุด โดยการน าค่าใชจ้่ายการผลติทีเ่ป็นตน้ทุน
ทางอ้อมทัง้หมด ของกิจการมารวมกนั แล้วท าการปนัส่วนให้กบัผลิตภณัฑ์ หรอืบรกิาร ด้วย
เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง การใช้วธินีี้ไม่ใช่วธิทีี่จะได้ต้นทุนที่ถูกต้อง เนื่องจากการผลติมขีบวนการที่
ซบัซอ้น  

ดงันัน้ การที่จะได้ต้นทุนที่ถูกต้องจะต้องมกีารจดัสรรค่าใช้จ่ายการผลติที่มหีลายอตัรา 
เนื่องจากในแต่ละแผนกจะมกีระบวนการผลติและมคีวามซบัซอ้นที่แตกต่างกนั ความเกีย่วขอ้งกบั
กจิกรรมในแต่ละแผนกกม็แีตกต่างกนัด้วย เช่น ค่าใชจ้่ายในการเตรยีมการผลติ ค่าใชจ้่ายในการ
ซ่อมแซมเครื่องจกัร อาคารโรงงาน และค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพ เป็นต้น ในบางครัง้
ผลติภณัฑท์ีม่กีารผลติทียุ่่งยากน้อยหรอืมปีรมิาณการผลติน้อย แต่กลบัมตี้นทุนสงูกวา่ผลติภณัฑ์
ทีม่กีารผลติทียุ่ง่ยากมาก หรอืมปีรมิาณการผลติมากอาจจะมตีน้ทุนทีต่ ่ากวา่ ซึง่ท าใหเ้กดิความไม่
เหมาะสมหรอืไม่สมเหตุสมผลในการจดัสรรต้นทุน เนื่องจากกจิการใช้อตัราเดียวในการจดัสรร
ตน้ทุนนัน่เอง ดงันัน้ตน้ทุนแบบเดมิ จงึไม่ไดค้ านึงถงึกจิกรรมทีเ่กดิค่าใช้จ่ายเหล่านี้ ซึง่ในปจัจุบนั
การจดัสรรค่าใชจ้่ายการผลติจะไม่ค านึงถงึตวัผลกัดนั (Cost  driver) แค่ตวัใดตวัหนึ่งเพยีงอย่าง
เดยีว แต่จะค านึงถึงตวัผลกัดนัทีก่่อให้เกดิต้นทุนของแต่ละแผนกผลตินัน้ๆ และมอีตัราค่าใชจ้่าย
การผลติหลายอตัราในการค านวณตน้ทุนทีเ่กดิขึน้ ท าใหก้ารจดัสรรต้นทุนมคีวามถูกต้องและเกดิ
ความเหมาะสมในการจดัสรรตน้ทุนของกจิการมากขึน้ 

   ภายใตร้ะบบต้นทุนเดมินัน้ การค านวณตน้ทุนต่อหน่วยจะประกอบด้วยวตัถุดบิทางตรง  
ค่าแรงงานทางตรง และค่าใชก้ารผลติคดิเขา้งานล่วงหน้า ในส่วนของตน้ทุนวตัถุดบิทางตรง และ
ค่าแรงงานทางตรง เราสามารถระบุไดว้า่มตี้นทุนเท่าใด แต่ในส่วนของค่าใช้จ่ายการผลติจะต้องมี
การค านวณหาอตัราค่าใชจ้่ายการผลติคดิเขา้งาน โดยใชเ้กณฑท์ี่ก าหนดขึน้เพยีงเกณฑเ์ดยีว เช่น 
จ านวนชัว่โมงแรงงานทางตรง จ านวนชัว่โมงเครื่องจกัร เป็นตน้   

  ศรีสุดา  ธีระกาญจน์ (2549, 4-2) ได้กล่าวถึงการก าหนดอตัราค่าใช้จ่ายการผลิต
ล่วงหน้าตามวธิตีน้ทุนเดมิ สามารถท าได ้2 วธิ ี คอื 

1. การก าหนดอตัราค่าใชจ้่ายการผลติเพยีงอตัราเดยีว (Plantwide overhead rate) 
2. การก าหนดอตัราค่าใชจ้่ายการผลติประจ าแผนก (Departmental overhead rate) 

 

การค านวณอตัราค่าใช้จ่ายการผลิตเพียงอตัราเดียว    
   การค านวณอตัราค่าใช้จ่ายการผลติเพยีงอตัราเดยีว  โดยการประมาณค่าใชจ้่ายการผลติ
จากทุกแผนกผลติรวมกนัทัง้สิ้นแลว้หารด้วยฐานหรอืเกณฑ์ทีใ่ช้ในการปนัส่วนเพยีงเกณฑ์เดยีว 

ซึ่งส่วนใหญ่อาจจะใช้เกณฑ์ชัว่โมงแรงงานทางตรง หรอืชัว่โมงเครื่องจกัร เป็นเกณฑ์ในการปนั
ส่วนค่าใช้จ่ายการผลติให้กบัผลติภณัฑ์แต่ละชนิด สามารถค านวณอตัราค่าใช้จ่ายการผลติเพยีง
อตัราเดยีว ไดด้งันี้ 
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     อตัราค่าใชจ้่ายการผลติคดิเขา้งาน   =   
 งบประมาณค่าใชจ้่ายการผลติทัง้สิน้

ช ัว่โมงแรงงานทางตรงรวม
  

 

ตวัอย่างท่ี  7.1 บรษิทั กอล์ฟการกฬีา จ ากดั เป็นกจิการผลติไม้กอล์ฟ 2 ชนิด ชนิดที่ 1 คอื ไม้
กอลฟ์ดา้มเหลก็ ส่วนชนิดที ่2 คอื ไมก้อลฟ์ดา้มพลาสตกิ กจิการคาดวา่ ในปีหน้า สามารถผลติไม้
กอลฟ์ ชนิดที ่1 ไดจ้ านวน 700 อนั และผลติชนิดที ่2 ได ้1,000 อนั โดยมตีน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันี้ 
 ชนิดท่ี 1 ชนิดท่ี 2 

 ไมก้อลฟ์ดา้มเหลก็ ไมก้อลฟ์ดา้มพลาสตกิ 

วตัถุดบิทางตรงต่อหน่วย(บาท)               220 200 

ค่าแรงงงานทางตรงต่อหน่วย(บาท)  60  50 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ  มดีงันี้ 
  - ค่าใชจ้่ายการผลติประมาณการต่อปี  120,000  บาท 

  - ค่าใชจ้่ายการผลติผนัแปรตามชัว่โมงแรงงานทางตรง 

  - ในการผลติสนิคา้ ชนิดที ่1 จ านวน 1 หน่วย ใชเ้วลา  2 ชัว่โมง   
  - ในการผลติสนิคา้ ชนิดที ่2 จ านวน 1 หน่วย ใชเ้วลา  1 ชัว่โมง   

  จากขอ้มลูดงักล่าวสามารถค านวณหาตน้ทุนต่อหน่วยของผลติภณัฑแ์ต่ละชนิดโดยใช้
วธิรีะบบตน้ทุนเดมิ โดยก าหนดอตัราค่าใชจ้่ายเพยีงอตัราเดยีว คอืชัว่โมงแรงงานทางตรงดงันี้ 

   
ค านวณหาต้นทุนต่อหน่วยวิธีระบบต้นทุนเดิม   

 จ านวนชัว่โมงแรงงานทางตรงทีใ่ช ้ของแต่ละผลติภณัฑ ์สามารถค านวณไดด้งันี้ 
ชนิดท่ี 1 = จ านวนหน่วยของผลติภณัฑช์นิดที ่1 x เวลาทีใ่ชต่้อหน่วย 

 = 700 x 2 

 = 1,400            ชัว่โมงแรงงานทางตรง           
ชนิดท่ี 2 = จ านวนหน่วยของผลติภณัฑช์นิดที ่2 x เวลาทีใ่ชต่้อหน่วย            

 = 1,000 x 1             
 = 1,000            ชัว่โมงแรงงานทางตรง 

รวมชัว่โมงแรงงานทางตรงทีใ่ชท้ ัง้สิน้  =   1,400 + 1,000 

                                               =    2,400         ชัว่โมง 
จากสตูร 

อตัราค่าใชจ้่ายการผลติคดิเขา้งาน = 
งบประมาณค่าใชจ้่ายการผลติทัง้สิน้

ช ัว่โมงแรงงานทางตรงรวม
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= 

120,000
2,400

 

 =  50            บาท/ชัว่โมงแรงงานทางตรง 

สามารถค านวณหาค่าใชจ้่ายการผลติของผลติภณัฑ ์ทัง้  2  ชนิดไดด้งันี้ 
            ค่าใชจ้่ายการผลติของผลติภณัฑ ์     =   ชัว่โมงแรงงานทางตรงแต่ละผลติภณัฑ ์  
                                                              x อตัราค่าใชจ้่ายการผลติคดิเขา้งาน                                                                                          
ค่าใชจ้่ายการผลติของผลติภณัฑ ์ชนิดที ่ 1      =      1,400 x 50 

 =   70,000            บาท      
ค่าใชจ้่ายการผลติของผลติภณัฑ ์ชนิดที ่ 2      =   1,000 x 50 

 =   50,000            บาท   
การค านวณค่าใชจ้่ายการผลติต่อหน่วย ของผลติภณัฑแ์ต่ละชนิด เป็นดงันี้ 

              ค่าใชจ้่ายการผลติต่อหน่วย       = 
ค่าใชจ้่ายการผลติภณัฑแ์ต่ละชนิด  

จ านวนหน่วยทีผ่ลติได้
    

      ค่าใชจ้่ายการผลติต่อหน่วยชนิดที ่ 1     =    
70,000
700         

 =     100               บาท/หน่วย 

      ค่าใชจ้่ายการผลติต่อหน่วยชนิดที ่ 2      =    
50,000
1,000      

 =      50                บาท/หน่วย 

            จากการค านวณขา้งตน้ สามารถสรุปตน้ทนุต่อหน่วยของผลติภณัฑ์ ไดด้งันี้                                         
 ชนิดท่ี 1 ชนิดท่ี 2 

 ไมก้อลฟ์ดา้มเหลก็ 

(บาท) 
ไมก้อลฟ์ดา้มพลาสตกิ

(บาท) 
วตัถุดบิทางตรงต่อหน่วย                       220 200 

ค่าแรงงานทางตรงต่อหน่วย     60  50 

ค่าใชจ้่ายการผลติต่อหน่วย     100  50 

               รวม 380 300 
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การก าหนดอตัราค่าใช้จ่ายในการผลิตประจ าแผนก   
 ในกจิการทีม่กีารผลติหลายแผนก กระบวนการผลติอาจจะอยู่ในช่วงเวลาทีแ่ตกต่างกนั 

ค่าใชจ้่ายการผลติที่เกดิขึน้แต่ละแผนกมกีารใชเ้กณฑข์องการปนัส่วนต้นทุนที่แตกต่างกนัด้วย จงึ
ไม่สามารถใช้เกณฑ์อตัราเดยีวในการปนัส่วนค่าใช้จ่ายการผลติให้แต่ละแผนกได ้ ดงันัน้กจิการ
ตอ้งแยกการค านวณอตัราค่าใชจ้่ายการผลติของแต่ละแผนก โดยน าค่าใช้จ่ายการผลติทัง้หมดใน
แผนกหารดว้ยเกณฑข์องแต่ละแผนก การปนัส่วนค่าใชจ้่ายการผลติ ม ี 2  ข ัน้ตอน คอื 

ขัน้ที ่1  ปนัส่วนค่าใชจ้่ายการผลติแต่ละชนิดเขา้แผนกผลติแต่ละแผนก 

  ข ัน้ที่ 2  ปนัส่วนค่าใช้จ่ายการผลติของแต่ละแผนกเขา้ผลิตภณัฑ์ โดยใช้อตัราประจ า
แผนกตามเกณฑท์ีเ่หมาะสม   

สามารถแสดงการปนัส่วนค่าใช้จ่ายการผลติจากแผนกผลติต่างๆ เขา้สู่ผลติภณัฑ์ดวัย
อตัราประจ าแผนก แสดงไดด้งันี้ 

 

 

 

 

 

                              กลุ่มตน้ทุน 

 

ใชเ้กณฑ ์                                                                ใชเ้กณฑ ์

ชัว่โมงแรงงานทางตรง                                                 ชัว่โมงเครื่องจกัร 

 

 

 

ภาพที ่ 7.1  แสดงขัน้ตอนการปนัส่วนค่าใชจ้่ายในการผลติดวัยอตัราประจ าแผนก 

ทีม่า : ศรสีุดา  ธรีะกาญจน์ (2549, 4-5) 
  จากภาพดงักล่าวกจิการได้มกีลุ่มแผนกผลติ 2 แผนกคอื แผนกผลติ 1 และแผนกผลติ 2  
เมื่อแผนกผลิตแต่ละแผนกได้รบัการปนัส่วนค่าใช้จ่ายการผลิต แล้วแต่ละแผนกก็จะปนัส่วน
ค่าใช้จ่ายผลติของแต่ละแผนกเขา้ผลติภณัฑ์ หรอืสินค้า โดยใช้อตัราประจ าแผนก ในส่วนของ
แผนก ก ค่าใชจ้่ายการผลติส่วนใหญ่ที่เกดิขึน้จะมคีวามสมัพนัธ์กบัการใชช้ ัว่โมงแรงงานทางตรง 
ซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายผลิตที่เป็นค่าแรงงาน เช่น ค่าแรงงานทางอ้อม ค่าวตัถุดิบทางอ้อม 
ดงันัน้จงึใช้ช ัว่โมงแรงงานทางตรงเป็นเกณฑ์ในการปนัส่วนค่าใช้จ่ายการผลติใหก้บัผลติภณัฑ์ A 
และ B ส่วนแผนก ข ค่าใชจ้่ายในการผลติส่วนใหญ่จะเกดิจากการใชช้ ัว่โมงเครือ่งจกัร ค่าใชจ้่ายใน
การผลิตที่มีความสมัพันธ์โดยตรงกบัชัว่โมงเครื่องจกัร เช่น การใช้กระแสไฟฟ้า ค่าซ่อมแซม

  ค่าใชจ้่ายในการผลติ 

แผนกผลติ 1 แผนกผลติ  2 

ผลติภณัฑ ์ A ผลติภณัฑ ์ B 
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เครื่องจกัร ค่าเสื่อมราคาเครื่องจกัร เป็นต้น สามารถหาอตัราค่าใชจ้่ายการผลติประจ าแผนก ได้
ดงันี้ 

อตัราค่าใชจ้่ายในการผลติประจ าแผนก   =  
งบประมาณคา่ใชจ้่ายในการผลติของแผนกผลติ

เกณฑป์นัสว่นค่าใชจ้า่ยแผนกผลติ
  

                                                           
ตวัอย่างท่ี  7.2 บรษิัท ใบพดั จ ากดั เป็นกิจการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทพัดลมมีสินค้า 2  
ชนิด คอื ชนิดที ่1 พดัลมเพดาน ชนิดที ่2 พดัลมตัง้โต๊ะ โดยในการผลติสนิคา้ทัง้ 2 ชนิด ได้ผ่าน
แผนกผลติ 2 แผนก คอื แผนกมอเตอร ์และแผนกประกอบ มขีอ้มลูเกีย่วขอ้งกบัการผลติดงันี้   
 ชนิดที ่1 

พดัลมเพดาน 

 ชนิดที ่2 

พดัลมตัง้โต๊ะ 
วตัถุดบิทางตรงต่อหน่วย  (บาท) 140  150 

ค่าแรงงงานทางตรงต่อหน่วย(ชัว่โมง)    

  - แผนก มอเตอร ์ (ชัว่โมงเครื่องจกัร ) 2  3 

  - แผนก ประกอบ (ชัว่โมงแรงงานทางตรง ) 3  1 

อตัราค่าแรงชัว่โมงละ   (บาท) 30        30 

ปรมิาณการผลติต่อปี  (หน่วย) 1,500   1,000 

ค่าใชจ้่ายการผลติต่อปี    

  - แผนกมอเตอร ์                        150,000 บาท 

  - แผนกประกอบ  110,000 บาท 

      รวม  260,000 บาท 

 

ชัว่โมงเครื่องจกัรทีใ่ชใ้นการผลติแผนกมอเตอร ์ เป็นดงันี้ 
    สนิคา้พดัลมเพดาน 1,500 หน่วย  x 2  ชัว่โมง   = 3,000      ชัว่โมงเครื่องจกัร  

    สนิคา้พดัลมตัง้โต๊ะ  1,000 หน่วย  x 3  ชัว่โมง   = 3,000      ชัว่โมงเครื่องจกัร 

รวม  6,000      ชัว่โมงเครื่องจกัร 

ชัว่โมงแรงงานทางตรงทีใ่ชใ้นการผลติแผนกประกอบ  เป็นดงันี้ 
     สนิคา้พดัลมเพดาน  1,500 หน่วย x 3  ชัว่โมง   =  4,500     ชัว่โมงแรงงานทางตรง 

     สนิคา้พดัลมตัง้โต๊ะ  1,000 หน่วย  x 1  ชัว่โมง    =  1,000     ชัว่โมงแรงงานทางตรง 

                              รวม   5,500     ชัว่โมงแรงงานทางตรง 

จากสตูร 

อตัราค่าใชจ้่ายการผลติประจ าแผนก      =  งบประมาณค่าใชจ้่ายการผลติของแผนกผลติ
เกณฑป์นัส่วนค่าใชจ้่ายแผนกผลติ    
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อตัราค่าใชจ้่ายการผลติประจ าแผนกมอเตอร ์  = 

 
150,000
6,000

        

 =    25       บาท/ชัว่โมงเครื่องจกัร 

อตัราค่าใชจ้่ายการผลติประจ าแผนกประกอบ      = 
 
110,000
5,500

   

 =    20       บาท/ชัว่โมงแรงงานทางตรง 

จากรายการขา้งตน้สามารถค านวณค่าใชจ้่ายการผลติต่อหน่วย  ของสนิคา้แต่ชนิดไดด้งันี้ 
 สนิคา้ 
 พดัลมเพดาน พดัลมตัง้โต๊ะ 
ค่าใชจ้่ายการผลติ   

    แผนกมอเตอร ์   

2 ชัว่โมงเครื่องจกัร x 25 บาท 50  

3 ชัว่โมงเครื่องจกัร x 25 บาท  75 

    แผนกประกอบ   

3 ชัว่โมงแรงงานทางตรง x 20 บาท 60  

1 ชัว่โมงแรงงานทางตรง x 20 บาท  20 

รวมค่าใชจ้่ายการผลติต่อหน่วย 110 95 

ดงันัน้สามารถค านวณตน้ทุนการผลติต่อหน่วย ของสนิคา้แต่ชนิดไดด้งันี้ 
                                                                          สนิคา้ 

 พดัลมเพดาน พดัลมตัง้โต๊ะ 
วตัถุดบิทางตรง 140 150 

ค่าแรงงานทางตรงชัว่โมงละ @ 30 บาท   

5  ชัว่โมง  x   30    บาท 150  

4  ชัว่โมง  x   30    บาท  120 

ค่าใชจ้่ายการผลติต่อหน่วย 110  95 

รวม ตน้ทุนการผลติต่อหน่วย 400 365 

    จากการค านวณขา้งต้นจะเหน็ได้วา่การใชอ้ตัราประจ าแผนกผลติแต่ละแผนกเพื่อปนั
ส่วนต้นทุนให้กบัสนิค้าทัง้ 2 ชนิด จะท าให้ต้นทุนต่อหน่วยใกล้เคยีงความเป็นจริงและมีความ
ถูกตอ้งมากกวา่การใชอ้ตัราค่าใชจ้่ายเพยีงอตัราเดยีว 
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ระบบต้นทุนตามกิจกรรม (Activity Based Costing system : ABC)  
  ไพบูลย ์ผจงวงศ์ (2549, 73) ไดก้ล่าวไวว้่า ระบบตน้ทุนตามกจิกรรม หมายถงึ  วธิกีาร

รวบรวมตน้ทุนและการจดัสรรค่าใชจ้่ายการผลติตามกจิกรรมทีเ่กดิขึน้   
  ดงันัน้ระบบต้นทุนตามกจิกรรม หรอื ABC จะต้องมกีารก าหนดกจิกรรมการผลติ เช่น 

การสัง่ซือ้วตัถุดบิ การทดสอบการผลติ เป็นตน้ ตน้ทุนหรอืค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ในแต่ละกลุ่มกจิกรรม 
(Activity cost pool) กจ็ะถูกปนัส่วนอย่างเป็นระบบโดยจดัสรรค่าใช้จ่ายการผลติ เขา้เป็นต้นทุน
ของผลติภณัฑ์ตามจ านวนกิจกรรมที่ผลติภณัฑ์นัน้ได้ใช้ไป ท าให้การคดิต้นทุนของสนิค้าแต่ละ
ชนิดมีความเป็นธรรมและสะท้อนมูลค่าในต้นทุนการผลิตของสินค้าได้อย่างถูกต้องแม่นย า 
ใกลเ้คยีงกบัความเป็นจรงิมากทีสุ่ด (Kurt, 2010, p.16)  

  ระบบตน้ทุนตามกจิกรรม จะท าการปนัส่วนตน้ทุนหรอืจดัสรรค่าใชจ้่ายการผลติตามฐาน
กจิกรรมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในกระบวนการผลติสนิคา้แต่ละชนิด ซึง่เกณฑท์ี่ใช้ในการปนัส่วนนัน้ เรา
เรยีกวา่ ตวัผลกัดนัตน้ทุน(Cost driver) นัน่เอง 

  ตวัผลกัดนัต้นทุน หมายถงึ ตวัปจัจยัหรอืกจิกรรมที่ก่อให้เกดิการใช้ทรพัยากรในแต่ละ
ศนูยก์ลุ่มหรอืศนูยก์จิกรรม เป็นเกณฑใ์นการปนัส่วนค่าใชจ้่ายการผลติ ตวัอยา่งตวัผลกัดนัตน้ทุน 
เช่น ชัว่โมงแรงงานทางตรง ชัว่โมงเครื่องจกัร จ านวนครัง้ของการเตรยีม จ านวนครัง้การตดิตัง้ 
จ านวนกลุ่ม เป็นตน้  

ส่วนค าวา่ กจิกรรม หมายถงึ เหตุการณ์ การกระท า หรอืรายการใดๆ ทีเ่ป็นสาเหตุ 

ก่อใหเ้กดิตน้ทุนในการผลติผลติภณัฑ ์หรอืบรกิาร 

 

ความแตกต่างระหว่างระบบต้นทุนเดิมกบัระบบต้นทุนตามกิจกรรม 

 การค านวณต้นทุนตามกิจกรรมจะได้ต้นทุนของผลติภณัฑ์แตกต่างกบัต้นทุนเดิมคือ
ตน้ทุนตามกจิกรรมจะได้ต้นทุนที่ถูกต้องมากกวา่ เนื่องจากการค านวณต้นทุนตามกจิกรรมจะใช้
ฐานกจิกรรมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในกระบวนการผลติสนิคา้แต่ละชนิดในการปนัส่วน  ส่วนการค านวณ
ตน้ทุนตามระบบต้นทุนเดมิจะใชเ้กณฑ์อตัราค่าใชจ้่ายการผลติเพยีงอตัราเดยีว โดยการประมาณ
ค่าใชจ้่ายการผลติจากทุกแผนกผลติรวมกนัทัง้สิน้แล้วหารดว้ยฐานหรอืเกณฑ์ทีใ่ชใ้นการปนัส่วน
เพยีงเกณฑเ์ดยีว ซึง่ระบบตน้ทุนแบบเดมิในปจัจุบนัไม่ค่อยมคีวามเหมาะสมแลว้ เนื่องจากสภาวะ
แวดล้อมเปลี่ยนไป จึงท าให้มีการพัฒนาระบบต้นทุนตามกิจกรรมขึ้นมา เพื่อให้ก ารจดัสรร
ค่าใชจ้่ายผลติมคีวามยตุธิรรม เหมาะสม และถูกตอ้งมากขึน้นัน่เอง 
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ประโยชน์ของระบบต้นทุนตามกิจกรรม 

ศศวิมิล มอี าพล (2550 ,4-12) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการค านวณต้นทุนผลติภณัฑ์
จากการใชร้ะบบตน้ทุนตามกจิกรรม ไวด้งันี้ 

1. การค านวณการจดัสรรตน้ทุนการผลติจะมคีวามเทีย่งตรงมากขึน้ การใชร้ะบบ 

ต้นทุนตามกิจกรรมจะใช้ตวัผลกัดนัหลายตวัเป็นฐานในกจิกรรม ท าให้การจดัสรรค่าใช้จ่ายการ
ผลติขึน้อยูก่บัตวัผลกัดนัทีม่คีวามสมัพนัธก์นัระหวา่งกจิกรรมกบัตวัผลกัดนัตน้ทุน 

2. ระบบตน้ทุนตามกจิกรรม ท าใหผู้บ้รหิารแต่ละแผนกสามารถควบคุมค่าใชจ้่าย 

การผลติให้มปีระสทิธภิาพมากขึน้ เนื่องจากต้นทุนตามกจิกรรมสามารถควบคุมต้นทุนการผลติ
ทางอ้อมบางประเภทให้เป็นต้นทุนทางตรงได้ ท าให้ผู้บรหิารแต่ละแผนกระมดัระวงัต่อต้นทุนที่
ตนเองรบัผดิชอบ 

3. ระบบตน้ทุนตามกจิกรรมช่วยใหไ้ดข้อ้มลูทางบญัชมีคีวามถูกตอ้งและยตุธิรรม 

มากขึน้ สามารถท าใหผู้บ้รหิารน าขอ้มลูทีถู่กตอ้งไปใชใ้นการตดัสนิใจใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

 

ข้อจ ากดัของการใช้ระบบต้นทุนตามกิจกรรม 

 จากทีก่ล่าวมาวา่ระบบตน้ทุนตามกจิกรรมนัน้ มปีระโยชน์ต่อการด าเนินงานของธุรกจิ  
อยา่งไรกต็ามกย็งัมขีอ้จ ากดับางประการทีผู่บ้รหิารตอ้งพจิารณา  
 ไพบลูย ์ผจงวงศ ์(2549, 80) ไดก้ล่าวถงึขอ้จ ากดัระบบตน้ทุนตามกจิกรรม ไวด้งันี้ 

1. ระบบตน้ทุนตามกจิกรรมจะมคี่าใชจ้่ายสงู เนื่องจากตอ้งมกีารก าหนดกจิกรรม 

และตวัผลกัดนัจ านวนมากที่ต้องใช้ในการค านวณ ท าให้สิ้นเปลอืงค่าใช้จ่ายและอาจจะไม่คุ้มกบั
ประโยชน์ทีจ่ะไดร้บั ดงันัน้กจิการอาจจะยงัไม่ใชร้ะบบตน้ทุนตามกจิกรรม 

2. การค านวณมคีวามยุง่ยากซบัซอ้นและเสยีเวลามากกวา่ระบบตน้ทุนเดมิ  
เนื่องจากจะตอ้งมกีารรวบรวมเอกสารเกีย่วกบัตวัผลกัดนัตน้ทุนของกจิกรรมทุกกจิกรรม  

ดงันัน้ผูบ้รหิารตอ้งพจิารณาในหลกัการทีจ่ะท าใหก้จิการไดร้บัประโยชน์มากกวา่ตน้ทุนที่
เสยีไป และพจิารณาวา่มคีวามพรอ้มที่จะน าระบบตน้ทุนตามกจิกรรมมาใชแ้ทนระบบตน้ทุนเดมิได้
หรอืไม่  

 

การจดัประเภทของกิจกรรม 

  ไพบลูย ์ ผจงวงศ ์(2549, 75) ไดก้ล่าวว่า ในการจดัท าระบบตน้ทุนตามกจิกรรม จะตอ้ง
มกีารรวบรวมกจิกรรมของแต่ละแผนกที่มลีกัษณะเหมอืนกนัไวใ้นศูนยก์จิกรรมเดยีวกนั สามารถ
แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดงันี้ 

   1. กิจกรรมระดบัหน่วยผลิตภณัฑ์ (Unit-level activities) หมายถึง กจิกรรมจะต้อง
เกดิขึน้ทุกครัง้เมื่อมกีารผลติผลติภณัฑ์หนึ่งหน่วยโดยเป็นกจิกรรมที่สมัพนัธก์บัเครื่องจกัร เช่น 
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กจิกรรมการตดั กจิกรรมการพมิพ์ กจิกรรมการเจาะ เป็นต้น ส่วนกจิกรรมที่มคีวามสมัพนัธ์กบั
แรงงาน เช่น กจิกรรมการประกอบ กจิกรรมการทาส ีกจิกรรมการเยบ็   กจิกรรมการยอ้ม เป็นตน้ 

  2. กิจกรรมระดบักลุ่มผลิตภณัฑ์ (Batch-level activities) หมายถึง กจิกรรมจะต้อง
เกิดขึ้นทุกครัง้เมื่อมีการผลิตผลิตภณัฑ์หนึ่งกลุ่ม ซึ่งประกอบด้วยสินค้าหลายๆ หน่วย เช่น 
กจิกรรมการเตรยีมเครื่องจกัร กจิกรรมการสัง่ซือ้ กจิกรรมการตรวจสอบ เป็นตน้  
   3. กิจกรรมระดบัชนิดผลิตภณัฑ์ (Product-level activities) หมายถงึ กจิกรรมจะตอ้ง
เกิดขึ้นทุกครัง้เมื่อมีการสร้างผลิตผลิตภัณฑ์ขึ้นใหม่ เช่น กิจกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ ์
กจิกรรมการทดสอบผลติภณัฑ ์เป็นตน้ 

   4. กิจกรรมระดบัอ านวยการ (Facility-level activities) หมายถงึ กจิกรรมทีส่นบัสนุน
ในกระบวนการผลติ ไม่เกี่ยวกบัการผลติกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เช่น การบริหารจดัการโรงงาน การ
รักษาความปลอดภัย  ค่าเสื่อมราคาโรงงาน การซ่อมบ ารุง ค่าเบี้ยประกันโรงงาน  ค่า
สาธารณูปโภคโรงงาน เป็นตน้ 

การปนัส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตระบบต้นทุนตามกจิกรรม สามารถสรุปเป็น 2 ข ัน้ตอน
ใหญ่ๆ ดงันี้ 

  ข ัน้ที ่ 1 จดัสรรค่าใชจ้่ายการผลติใหก้บักลุ่มหรอืศนูยก์จิกรรมแต่ละกลุ่ม   
  ข ัน้ที่  2  ค านวณค่าใช้จ่ายการผลติเขา้เป็นต้นทุนของผลติภณัฑ์ตามจ านวนกจิกรรม

โดยใชต้วัผลกัดนัตน้ทุน 

 

ขัน้ตอนการด าเนินงานตามระบบต้นทุนตามกิจกรรม  
           1.  แบ่งกลุ่มกิจกรรมและจ าแนกต้นทุนแต่ละกิจกรรม (Activity cost pool) 

     ในขัน้ตอนนี้กิจการจะต้องพิจารณาว่ามกีิจกรรมอะไรบ้างที่เป็นกิจกรรมหลกั โดย
พจิารณาลกัษณะของงานทีต่อ้งท าเป็นหลกั ไม่วา่จะอยูแ่ผนกใดกต็าม ตวัอยา่งกจิกรรมทีแ่บ่ง เช่น 
กจิกรรมการติดตัง้เครื่องจกัร กิจกรรมการขนย้าย กิจกรรมเตรียมการผลิต กิจกรรมประกอบ 
กจิกรรมตรวจสอบคุณภาพ เป็นต้น เมื่อแบ่งกจิกรรมไดแ้ล้ว พจิารณาดวู่าแต่ละกจิกรรมมตีน้ทุน
ทางออ้มหรอืค่าใชจ้่ายการผลติใดทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อทีจ่ะใหไ้ดต้น้ทุนของแต่ละ กลุม่กจิกรรมออกมา 

  2. ก าหนดตวัผลกัดนัต้นทุนของแต่ละกิจกรรม (Cost  driver)   
     เมื่อจ าแนกและจดักลุ่มต้นทุนของแต่ละกจิกรรมแล้ว กจ็ะตอ้งมกีารก าหนดตวัผลกัดนั

ตน้ทุนเพื่อน ามาค านวณอตัราค่าใช้จ่ายการผลติตามฐานกจิกรรมแต่ละกจิกรรม เพื่อจะไดป้นัส่วน
ต้นทุนไปยงัผลิตภณัฑ์ ตวัผลกัดนัต้นทุนที่กิจการเลือกใช้นัน้ จะต้องมีความสมัพันธ์ กบัการ
ก่อใหเ้กดิตน้ทุนของกลุ่มหรอืศนูยก์จิกรรมนัน้ๆ โดยสามารถหาขอ้มลูเกีย่วกบัตวัผลกัดนัตน้ทุนได้
และสามารถวดักิจกรรมนัน้ได้จรงิๆ ท าให้ได้รบัประโยชน์มากกว่าต้นทุนที่สูญเสียไป ตวัอย่าง
กจิกรรมและตวัผลกัดนัทีม่คีวามสมัพนัธก์นั มดีงันี้ 
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       กิจกรรม                 ตวัผลกัดนัต้นทุน 

กจิกรรมการจดัซือ้วตัถุดบิ                      จ านวนครัง้ของการจดัซือ้ 

กจิกรรมการเตรยีมการผลติ                    จ านวนครัง้ของการเตรยีมการผลติ     
กจิกรรมการตรวจรบัวตัถุดบิ                   จ านวนครัง้ของการตรวจรบั 

กจิกรรมการเตรยีมเครื่องจกัร                  จ านวนครัง้ของการเตรยีมเครื่องจกัร     
กจิกรรมการใชเ้ครื่องจกัร                       จ านวนชัว่โมงเครื่องจกัร 

กจิกรรมประกอบ                                 จ านวนชัว่โมงแรงงานทางตรง 

กจิกรรมทดสอบคุณภาพ                        จ านวนครัง้ของการทดสอบ 

 

   3.  ค านวณอตัราต้นทุนต่อหน่วยของตวัผลกัดนัต้นทุน (Cost per driver) 
  เมื่อไดก้ าหนดกจิกรรมและตวัผลกัดนัต้นทุนแล้ว จากนัน้กค็ านวณหาอตัราค่าใชจ้่าย

การผลติต่อหน่วยของตวัผลกัดนัต้นทุน โดยน าจ านวนค่าใชจ้่ายผลติแต่ละฐานกจิกรรมหารดว้ย
จ านวนตวัผลกัดนัตน้ทุนของฐานกจิกรรมนัน้ ค านวณไดด้งันี้ 

    อตัราค่าใชจ้่ายการผลติของกจิกรรม  =  
ค่าใชจ้่ายการผลติของกจิกรรม

ปรมิาณตวัผลกัต้นทุน  

                                                        
   4.  ปันส่วนต้นทุนให้ผลิตภณัฑ์แต่ละชนิด 

          การปนัส่วนต้นทุนให้กบัผลิตภณัฑ์แต่ละชนิด จะใชอ้ตัราต้นทุนต่อหน่วย คูณด้วย
จ านวนตวัผลกัดนัที่ถูกใช้ไปในแต่ละกจิกรรม จากนัน้ค านวณต้นทุนการผลติของสนิค้าแต่ละ
ชนิด กจ็ะท าใหท้ราบตน้ทุนของสนิคา้แต่ละชนิด ท าใหม้คีวามถูกตอ้งมากทีสุ่ด 

ค่าใชจ้่ายการผลติแต่ละกจิกรรม   
=  ปรมิาณตวัผลกัดนัแต่ละผลติภณัฑ ์ x  อตัราค่าใชจ้่ายการผลติของแต่ละกจิกรรม 

 

   5.  ค านวณค่าใช้จ่ายการผลิตต่อหน่วยผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิด 

      เมื่อปนัส่วนค่าใชจ้่ายการผลติใหก้บัผลติภณัฑแ์ต่ละชนิดแลว้ จากนัน้ใหค้ านวณ
ค่าใชจ้่ายการผลติต่อหน่วยผลติภณัฑ์ โดยน าค่าใชจ้่ายการผลติของผลติภณัฑแ์ต่ละชนิดทีไ่ดจ้าก
การปนัส่วน หารดว้ยปรมิาณการผลติแต่ละผลติภณัฑ ์ค านวณโดย 

ค่าใชจ้่ายการผลติต่อหน่วยผลติภณัฑ์  =   
ค่าใชจ้่ายการผลติของแต่ละผลติภณัฑ์

ปรมิาณการผลติแต่ละผลติภณัฑ์   

        
 จากขัน้ตอนต่างๆการปนัส่วนหรอืการจดัสรรตน้ทุนค่าใชจ้่ายการผลติ สามารถเขยีนสรุป

เป็นแผนภาพ ไดด้งันี้ 
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กลุ่มกจิกรรม 

 

ตวัผลกัดนัตน้ทุน    ตวัผลกัดนัตน้ทุน 1   ตวัผลกัดนัตน้ทุน 2     ตวัผลกัดนัตน้ทุน 3 

 

อตัราตน้ทุน 

 

 

ปนัส่วนตน้ทุน 

ผลติภณัฑ ์

 

ภาพที ่ 7.2 การปนัส่วนตน้ทุนเขา้ผลติภณัฑร์ะบบตน้ทุนตามกจิกรรม 

ทีม่า : สมนึก เอือ้จริะพงษ์พนัธ ์(2549, 122) 
 

ตวัอย่างท่ี 7.3 จากตวัอย่างที ่7.2 สมมตวิา่การค านวณตน้ทุนต่อหน่วยสนิคา้ 2 ชนิดคอื ชนิดที ่1 
พดัลมเพดาน ชนิดที ่2 พดัลมตัง้โต๊ะ กจิการใชร้ะบบตน้ทุนตามกจิกรรม โดยในการผลติสนิคา้ทัง้ 
2 ชนิด ได้ผ่านแผนกผลติ 2 แผนก คอื แผนกมอเตอร์ และแผนกประกอบ มขีอ้มูลเกี่ยวขอ้งกบั
การผลติดงันี้   
 

ขัน้ท่ี 1.  แบ่งกลุ่มกิจกรรมและจ าแนกต้นทุนแต่ละกิจกรรม   
         กจิกรรม ค่าใชจ้่ายการผลติ(บาท) 
กจิกรรมจดัหาวตัถุดบิ 90,000  

กจิกรรมเดนิเครื่องจกัร 70,000  

กจิกรรมใชเ้ครื่องจกัร 60,000  

กจิกรรมการตรวจสอบคุณภาพ 40,000  

รวม 260,000  

             
 

 

 

กจิกรรมที ่ 1 กจิกรรมที ่2 

 

กจิกรรมที ่3 

 

   อตัราตน้ทุน   
  กจิกรรมที ่ 1 

   อตัราตน้ทุน  
  กจิกรรมที ่ 2 

     อตัราตน้ทุน   
    กจิกรรมที ่ 3 

ผลติภณัฑ ์ 1 ผลติภณัฑ ์ 2 

ค่าใชจ้่ายการผลติ 
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ขัน้ท่ี  2  ก าหนดตวัผลกัดนัต้นทุนของแต่ละกิจกรรม  

กจิกรรม 
ค่าใชจ้่ายการ
ผลติ(บาท) 

ตวัผลกัดนักจิกรรม 

 

 ปรมิาณการ 
ใชต้วัผลกัดนั 

กจิกรรมจดัหาวตัถุดบิ        90,000  จ านวนครัง้ของการจดัซือ้ 500  

กจิกรรมเดนิเครื่องจกัร 70,000  จ านวนชัว่โมงเครื่องจกัร 700  

กจิกรรมใชเ้ครื่องจกัร 60,000  จ านวนชัว่โมงเครื่องจกัร 1,000  

กจิกรรมตรวจสอบคุณภาพ 40,000  จ านวนครัง้ของการตรวจสอบ 100  

รวม 260,000     

 

ตวัผลกัดนักจิกรรม 
ปรมิาณตวั
ผลกัดนั(รวม) 

  ปรมิาณการใชต้วั
ผลกัดนัพดัลมเพดาน 

 ปรมิาณการใชต้วั
ผลกัดนัพดัลมตัง้โต๊ะ 

จ านวนครัง้ของการจดัซือ้ 500  300  200  

จ านวนชัว่โมงเครื่องจกัร 700  300  400  

จ านวนชัว่โมงเครื่องจกัร 1,000  600  400  

จ านวนครัง้การตรวจสอบ 100  60  40  

 

ขัน้ท่ี 3  ค านวณอตัราค่าใช้จ่ายต่อหน่วยของตวัผลกัดนัต้นทุน   

อตัราค่าใชจ้่ายต่อหน่วยของตวัผลกัดนัตน้ทุน   =   
ค่าใชจ้่ายการผลติแต่ละกจิกรรม
ปรมิาณตวัผลกัดนัแต่ละกจิกรรม   

          

อตัราค่าใชจ้่ายการผลติต่อหน่วยของตวัผลกัดนัตน้ทุน สามารถค านวณไดด้งันี้ 
ตวัผลกัดนักจิกรรม ค่าใชจ้่ายการ

ผลติ (บาท) 
ปรมิาณ 

การใชต้วัผลกัดนั 

อตัราค่าใชจ้่ายการผลติ
ต่อหน่วยตวัผลกัดนั 

จ านวนครัง้ของการจดัซือ้ 90,000 500  ครัง้ 180    บาท/ครัง้ 
จ านวนชัว่โมงเครื่องจกัร 70,000   700   ชัว่โมง    100    บาท/ชัว่โมง 
จ านวนชัว่โมงเครื่องจกัร 60,000 1,000   ชัว่โมง     60    บาท/ชัว่โมง 
จ านวนครัง้การตรวจสอบ 40,000 100   ครัง้ 400    บาท/ครัง้ 

รวม 260,000     

 

  ข ัน้ท่ี 4  ปันส่วนต้นทุนให้ผลิตภณัฑ์แต่ละชนิด 

  เมื่อไดม้กีารก าหนดกจิกรรม จ านวนตวัผลกัตน้ทุนแลว้ และสามารถค านวณอตัราตน้ทุน
ต่อหน่วยของตวัผลกัดนัตน้ทุนแลว้ เราสามารถปนัส่วนตน้ทุนใหก้บัผลติภณัฑไ์ดด้งันี้ 
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ค่าใชจ้่ายการผลติคดิเขา้ผลติภณัฑ ์   =    อตัราค่าใชจ้่ายต่อหน่วยตวัผลกัดนั   

                                                    x ปรมิาณการใชต้วัผลกัดนัของแต่ละผลติภณัฑ ์

จากตวัอย่าง สมมตกิ าหนดใหผ้ลติภณัฑท์ัง้ 2 ชนิด ใชจ้ านวนตวัผลกัดนัดงันี้  
 

ค่าใช้จ่ายการผลิตของสินค้าพดัลมเพดาน  ค านวณได้ดงัน้ี 

กจิกรรม 

อตัราค่าใชจ้่ายการ
ผลติต่อหน่วยตวั
ผลกัดนั 

ปรมิาณตวั
ผลกัดนัทีใ่ช ้

ค่าใชจ้่ายการ
ผลติทีไ่ดร้บั
ปนัส่วน 

กจิกรรมจดัหาวตัถุดบิ    180  บาท/ครัง้ 300 54,000 

กจิกรรมเดนิเครื่องจกัร    100  บาท/ชัว่โมง 300 30,000 

กจิกรรมใชเ้ครื่องจกัร     60   บาท/ชัว่โมง 600 36,000 

กจิกรรมการตรวจสอบคุณภาพ    400   บาท/ครัง้ 60 24,000 

รวม   144,000 

ค่าใช้จ่ายการผลิตของ สินค้าพดัลมตัง้โตะ๊  ค านวณได้ดงัน้ี 

กจิกรรม 

อตัราค่าใชจ้่ายการ
ผลติต่อหน่วยตวั
ผลกัดนั 

ปรมิาณตวั
ผลกัดนัทีใ่ช ้

ค่าใชจ้่ายการ
ผลติทีไ่ดร้บั
ปนัส่วน 

กจิกรรมจดัหาวตัถุดบิ    180  บาท/ครัง้ 200 36,000 

กจิกรรมเดนิเครื่องจกัร    100  บาท/ชัว่โมง 400 40,000 

กจิกรรมใชเ้ครื่องจกัร     60   บาท/ชัว่โมง 400 24,000 

กจิกรรมการตรวจสอบคุณภาพ    400   บาท/ครัง้ 40 16,000 

รวม   116,000 

  ข ัน้ท่ี 5.  ค านวณค่าใช้จ่ายการผลิตต่อหน่วยผลิตภณัฑ์แต่ละชนิด 

ค่าใชจ้่ายการผลติต่อหน่วยของผลติภณัฑ ์ทัง้ 2 ชนิด สามารถค านวณไดด้งันี้    

ค่าใชจ้่ายการผลติต่อหน่วยของผลติภณัฑ ์=  
ค่าใชจ่้ายการผลติทีไ่ดร้บัปนัส่วน
ปรมิาณการผลติแต่ละผลติภณัฑ์  

  

สนิคา้ 
 

 พดัลมเพดาน  พดัลมตัง้โต๊ะ 
ค่าใชจ้่ายการผลติทีไ่ดร้บัปนัส่วน 144,000  116,000  

ปรมิาณการผลติต่อปี (หน่วย) 1,500  1,000  

ค่าใชจ้่ายการผลติต่อหน่วยของผลติภณัฑ ์ 96  116  

สามารถค านวณหาตน้ทุนต่อหน่วยของสนิคา้ทัง้  2 ชนิด ไดด้งันี้ 
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   พดัลมเพดาน พดัลมตัง้โต๊ะ 
วตัถุดบิทางตรง 140  150  

ค่าแรงงานทางตรง @ 30 บาท     

    5 ชัว่โมง x 30 บาท 150    

    4 ชัว่โมง x 30 บาท   120  

ค่าใชจ้่ายการผลติต่อหน่วย 96  116  

ตน้ทุนการผลติต่อหน่วย 386  386  

         

ต้นทุนฐานกิจกรรมส าหรบัธุรกิจบริการ      

การก าหนดระบบต้นทุนตามกจิกรรมส าหรบัธุรกจิที่ให้บรกิารแก่ลกูค้า สามารถจดัท าได้
โดยจดัสรรต้นทุนการบริการ(Cost of services)ให้แต่ละกิจกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อประกอบการ
ตดัสนิใจในการตัง้ราคา การส่งเสรมิการตลาด เป็นตน้ 

 

ตวัอย่างท่ี 7.4  โรงพยาบาลไทยอุดร ซึง่เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ไดใ้ชร้ะบบตน้ทุนตาม
กจิกรรมเพื่อจดัสรรค่าใชจ้่ายใหก้บัคนไขท้ีเ่ขา้รบัการรกัษา โดยมขีอ้มลูดงันี้ 

กจิกรรม 
ค่าใชจ้่าย
(บาท) 

ตวัผลกัดนักจิกรรม 

 

 ปรมิาณการ ใชต้วั
ผลกัดนั 

รบับตัรคนไข ้       40,000  จ านวนครัง้ของการรบับตัร 1,000  ครัง้  

ตรวจรกัษา 90,000  จ านวนครัง้การตรวจ   900  ครัง้  

หอ้งผ่าตดั 160,000  จ านวนชัว่โมงการผ่าตดั    8    800  ชัว่โมง  

การจ่ายยา 42,000  จ านวนครัง้ของการจ่ายยา   700  ครัง้  

โภชนาและซกัรดี 60,000  จ านวนวนัของการบรกิาร   200   วนั  

รวม 392,000     

ปรมิาณการใชฐ้านกจิกรรมของคนไข ้

กจิกรรม   ปรมิาณการ ใชต้วัผลกัดนั 

รบับตัรคนไข ้                 1  ครัง้  

ตรวจรกัษา           2  ครัง้  

หอ้งผ่าตดั     8          3  ชัว่โมง  

การจ่ายยา           2  ครัง้  

โภชนาและซกัรดี           4   วนั  

ให้ค านวณ  ค่าใชจ้่ายต่อคนไข ้1 คน โดยใชว้ธิรีะบบตน้ทุนตามกจิกรรม 

 อตัรากจิกรรม    =   
ค่าใชจ้่ายแต่ละกจิกรรม

ปรมิาณตวัผลกัดนัแต่ละกจิกรรม   
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        อตัรากจิกรรมของแต่ละกจิกรรม เป็นดงันี้ 
กจิกรรม ค่าใชจ้่าย(บาท)ต่อ 

ตวัผลกัดนักจิกรรม 

อตัรากจิกรรม 

(บาทต่อตวัผลกัดนั) 
รบับตัรคนไข ้       40,000 ÷  1,000     ครัง้ 40 

ตรวจรกัษา 90,000 ÷    900     ครัง้ 100 

หอ้งผ่าตดั 160,000 ÷    800     ชัว่โมง 200 

การจ่ายยา 42,000 ÷    700     ครัง้ 60 

โภชนาและซกัรดี 30,000 ÷    200     วนั 150 

รวม 362,000   

การจดัสรรค่าใชจ้่ายแต่ละกจิกรรมไปยงัคนไขต่้อคน เป็นดงันี้ 
 

  ค่าใชจ้่ายคนไขต่้อคน = อตัรากจิกรรม x ปรมิาณการใชต้วัผลกัดนัของคนไข ้1 คน 

 

กจิกรรม อตัรากจิกรรม   x ปรมิาณการใช ้

ตวัผลกัดนั   
ค่าใชจ้่ายคนไข ้

ต่อคน 

รบับตัรคนไข ้       40 x 1     ครัง้    40 

ตรวจรกัษา 100 x 2     ครัง้   200 

หอ้งผ่าตดั 200 x  3   ชัว่โมง   600 

การจ่ายยา 60 x 2     ครัง้   120 

โภชนาและซกัรดี 150 x 4     วนั   600 

รวม    1,560 

   ตน้ทุนค่าใชจ้่ายของคนไข ้เท่ากบั 1,560 บาทต่อคน 

 

จากการค านวณต้นทุนการผลติต่อหน่วยของผลติภณัฑ์แต่ละชนิดตามระบบต้นทุนตาม
กจิกรรม จะเหน็ไดว้า่ระบบตน้ทุนตามกจิกรรมจะใหต้น้ทุนทีใ่กลเ้คยีงกบัความเป็นจรงิ และมคีวาม
เหมาะสมมากกวา่การใชอ้ตัราตน้ทุนเพยีงอตัราเดยีว 

 

สรปุ 

 การใชร้ะบบตน้ทุนเดมิในการปนัส่วนค่าใชจ้่ายการผลตินัน้จะใชอ้ตัราค่าใชจ้่ายการผลติ
เพียงอตัราเดียว ซึ่งอาจจะใช้ช ัว่โมงแรงงานทางตรงหรือชัว่โมงเครื่องจกัร เป็นเกณฑ์ในการ
แบ่งปนัตน้ทุน อาจจะท าใหต้้นทุนของผลติภณัฑท์ีไ่ด ้ไม่มคีวามถูกต้องมากนกั เนื่องจากบางครัง้
ค่าใช้จ่ายการผลติที่เกดิขึน้อาจไม่มคีวามสมัพนัธ์กบักจิกรรมที่เกดิขึน้ ดงันัน้ในปจัจุบนัได้มกีาร
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แขง่ขนัทางธุรกจิกนัสงูขึน้ จงึตอ้งน าวธิกีารค านวณตน้ทุนผลติภณัฑ์ที่เหมาะสมเพื่อจะไดต้น้ทุนที่
มคีวามเทีย่งตรง ผูบ้รหิารสามารถน าขอ้มลูทีถู่กตอ้งไปตดัสนิใจได ้

  การใช้ระบบตน้ทุนตามกจิกรรมนัน้ กจิการจะตอ้งมกีารปนัส่วนค่าใช้จ่ายการผลติอยา่ง
เหมาะสมและเทีย่งธรรมโดยใช้ตวัผลกัดนัเป็นฐานในการค านวณ ตวัผลกัดนัตน้ทุนจะมหีลายตวั
ผลกัดนั ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัแต่ละกจิกรรม การแบ่งกจิกรรมจะแบ่งเป็น ระดบั คอื กจิกรรมระดบั
หน่วยผลติภณัฑ์ กจิกรรมระดบักลุ่มผลติภณัฑ์  กจิกรรมระดบัชนิดผลติภณัฑ ์และกจิกรรมระดบั
อ านวยการ ส่วนขัน้ตอนของการค านวณต้นทุนตามกิจกรรม แบ่งได้ 5 ข ัน้ตอน คือ ขัน้ที่ 1 
แบ่งกลุ่มกิจกรรมและจ าแนกต้นทุนแต่ละกิจกรรม ข ัน้ที่ 2 ก าหนดตวัผลกัดนัต้นทุนของแต่ละ
กจิกรรม ข ัน้ที่ 3 ค านวณอตัราต้นทุนต่อหน่วยของตวัผลกัดนัต้นทุน ข ัน้ที่ 4 ปนัส่วนต้นทุนให้
ผลติภณัฑแ์ต่ละชนิด และขัน้ที่ 5 ค านวณค่าใชจ้่ายการผลติต่อหน่วยผลติภณัฑ์แต่ละชนิด การใช้
ระบบต้นทุนตามกิจกรรมผู้บริหารจะต้องท าการประเมินถึงประโยชน์และข้อจ ากดัต่างๆ ซึ่ง
ประโยชน์ทีก่จิการไดร้บัควรจะมากกวา่ตน้ทุนทีเ่สยีไป 

 

แบบฝึกหดั 

ข้อ 1. จงกล่าวถงึแนวคดิเกีย่วกบัการปนัส่วนตน้ทุน 

ข้อ 2. จงอธบิายถงึระบบตน้ทุนเดมิโดยสงัเขป 

ข้อ 3. จงกล่าวถงึการจดัประเภทของกจิกรรม วา่มอีะไรบา้ง 

ข้อ 4. จงอธบิายถงึข ัน้ตอนของการค านวณตน้ทุนระบบตน้ทุนตามกจิกรรมทีส่ าคญั 

ข้อ 5. จงกล่าวถงึความแตกต่างระหวา่งระบบตน้ทุนเดมิกบัระบบตน้ทุนตามกจิกรรม  

ข้อ 6. จงกล่าวถงึประโยชน์ของระบบตน้ทุนตามกจิกรรม โดยละเอยีด 

ข้อ 7. ใหร้ะบุวา่กจิกรรมต่อไปนี้อยูใ่นกจิกรรมระดบัใด โดยมรีะดบักจิกรรม ดงันี้ 
 กจิกรรมระดบัหน่วยผลติภณัฑ ์  กจิกรรมระดบักลุ่มผลติภณัฑ ์ 
 กจิกรรมระดบัชนิดผลติภณัฑ ์ และกจิกรรมระดบัอ านวยการ     

    7.1 กจิกรรมการสัง่ซือ้    
      7.2 กจิกรรมการตรวจสอบ   

 7.3 การบรหิารจดัการโรงงาน 

 7.4 กจิกรรมการออกแบบ 

 7.5 การรกัษาความปลอดภยั 

  7.6 กจิกรรมการทดสอบผลติภณัฑ ์

      7.7 ค่าเสื่อมราคาโรงงาน    
      7.8 กจิกรรมการตดัเยบ็ 

  7.9 กจิกรรมทาส ี

      7.10 กจิกรรมการประกอบ 
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ข้อ 8. บรษิทั กานดา จ ากดั ไดท้ าการผลติสนิคา้จานดาวเทยีม 2 ชนิด คอื จานดาวเทยีมแบน 
และจานเดยีวเทยีมโคง้ ขอ้มลูทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบัการผลติตลอดทัง้เดอืน มดีงันี้ 

 จานดาวเทยีมแบน จานดาวเทยีมโคง้ 
วตัถุดบิทางตรง /หน่วย (บาท) 100  150  

จ านวนชัว่โมงแรงงานทางตรง /หน่วย     6  8  

อตัราค่าแรงต่อชัว่โมง (บาท) 90  90  

ปรมิาณสนิคา้ทีผ่ลติ (หน่วย) 800  500  

กจิการไดใ้ชร้ะบบตน้ทุนเดมิในการก าหนดอตัราค่าใชจ้่ายการผลติคดิเขา้งาน โดยใช้
ช ัว่โมงแรงงานทางตรง 

ส าหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัการค านวณระบบตน้ทุนตามกจิกรรม มดีงันี้ 

กจิกรรม ตวัผลกัดนั 
จ านวนตวั

ผลกัดนัต่อหน่วย 

ค่าใชจ้่ายการ
ผลติ(บาท) 

การจดัซือ้วตัถุดบิ จ านวนครัง้การจดัซือ้ 5    ครัง้  10,000     

การออกแบบผลติภณัฑ ์ จ านวนชัว่โมงวศิวกรรม  20    ชัว่โมง  12,000     

การตดิตัง้เครื่องจกัร จ านวนครัง้การตดิตัง้    2     ครัง้ 100,000    

การเดนิเครื่องจกัร จ านวนชัว่โมงเครื่องจกัร   5    ชัว่โมง 200,000    

การตรวจสอบคุณภาพ จ านวนครัง้การตรวจสอบ  10    ครัง้  30,000    

 รวม   352,000  

จ านวนตวัผลกัดนัของแต่ละผลติภณัฑ ์เป็นดงันี้ 

ตวัผลกัดนั 
จ านวนตวัผลกัดนั 

จานดาวเทยีมแบน 

จ านวนตวัผลกัดนั 

จานดาวเทยีมโคง้ 
จ านวนครัง้การจดัซือ้ 3  2  

จ านวนชัว่โมงวศิวกรรม 12  8  

จ านวนครัง้การตดิตัง้ 1  1  

จ านวนชัว่โมงเครื่องจกัร 2  3  

จ านวนครัง้การตรวจสอบ 6  4  

ให้ท า   1)  ค านวณตน้ทุนสนิคา้ต่อหน่วยภายใตร้ะบบต้นทุนเดมิ 

          2) ค านวณตน้ทุนสนิคา้ต่อหน่วยภายใตร้ะบบตน้ทุนตามกจิกรรม 

 

ข้อ 9. บรษิทั ขาวนวล จ ากดั ได้มแีผนกผลติ 2 แผนก คอื แผนกเครื่องจกัร และแผนกประกอบ 
กจิการไดม้กีารผลติสนิค้า 2 ชนิด คอื สนิคา้รองเทา้หนัง และสนิค้ากระเป๋าหนัง    โดยกจิการได้
ก าหนดอตัราค่าใช้จ่ายการผลติประจ าแผนก เป็นหลกัในการปนัส่วนต้นทุน ในการผลติสนิค้า
จะตอ้งผ่านแผนกผลติทัง้ 2 แผนก ซึง่มขีอ้มลูเกีย่วกบัการผลติ ดงันี้  
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   สนิคา้  

 รองเทา้หนงั กระเป๋าหนงั 
วตัถุดบิต่อหน่วย (บาท) 50  60  

อตัราการใชช้ ัว่โมงต่อหน่วย     

      แผนกเครื่องจกัร (ชัว่โมง) 1  2  

      แผนกประกอบ (ชัว่โมง) 2  3  

ค่าแรงงานทางตรงต่อชัว่โมง     

      แผนกเครื่องจกัร (บาท) 15  15  

      แผนกประกอบ (บาท) 20  20  

ปรมิาณสนิคา้ทีผ่ลติ (หน่วย) 1,000  800  

ในการผลติแผนกเครื่องจกัรจะใชช้ ัว่โมงเครื่องจกัรเป็นเกณฑใ์นการปนัส่วนค่าใชจ้่าย
การผลติ แผนกประกอบใชช้ ัว่โมงแรงงานทางตรง เป็นเกณฑใ์นการปนัส่วนค่าใชจ้่ายการผลติ  

ค่าใชจ้่ายการผลติ ของแต่ละแผนก เป็นดงันี้ 
   แผนกเครื่องจกัร(บาท)    160,000    บาท 

   แผนกประกอบ  (บาท)      198,000    บาท 

ให้ท า   1) การปนัส่วนค่าใชจ้่ายการผลติตามอตัราค่าใชจ้่ายประจ าแผนกเขา้สนิคา้ทัง้ 2 ชนิด 

 2) ค านวณตน้ทุนต่อหน่วยของสนิคา้ทัง้ 2 ชนิด 

 

ข้อ 10. บรษิทั บองช ูจ ากดั ไดท้ าการผลติสนิคา้รองเทา้ 3 ชนิด คอื รองเทา้สตร ีรองเทา้บุรุษ  
และรองเทา้เดก็ ในการผลติไดผ้่านแผนกผลติ 2 แผนก คอื แผนกตดัเยบ็ และแผนกตรวจสอบ
คุณภาพ โดยไดร้วบรวมขอ้มลูเกีย่วกบักจิกรรมการผลติดงันี้  

กจิกรรม ตวัผลกัดนั 
จ านวนตวั
ผลกัดนั 

ค่าใชจ้่ายการ
ผลติ(บาท) 

การจดัซือ้ จ านวนครัง้การจดัซือ้ 30   ครัง้ 150,000  

การตดิตัง้เครื่องจกัร จ านวนครัง้การตดิตัง้ 10  ครัง้ 50,000  

การเดนิเครื่องจกัร จ านวนชัว่โมงเครื่องจกัร 100  ชัว่โมง 180,000  

การตรวจสอบคุณภาพ จ านวนครัง้การตรวจสอบ 20  ครัง้ 120,000  

 รวม   500,000  

ขอ้มลูตน้ทุนการผลติสนิคา้ 3 ชนิด  เป็นดงันี้ 
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 รองเทา้สตร ี รองเทา้บุรุษ รองเทา้เดก็ 

ปรมิาณทีผ่ลติได(้หน่วย) 1,000  800  600  

วตัถุดบิต่อหน่วย(บาท) 70  60  50  

จ านวนชัว่โมงแรงงานทางตรงต่อ
หน่วย(ชัว่โมง) 

3  2  1  

อตัราค่าแรงต่อชัว่โมง(บาท) 45  35  25  

การจดัซือ้ 10   ครัง้ 8   ครัง้ 12   ครัง้ 
การตดิตัง้เครื่องจกัร 3   ครัง้ 2   ครัง้ 5   ครัง้ 
การเดนิเครื่องจกัร 40  ชัว่โมง 30  ชัว่โมง 30  ชัว่โมง 
การตรวจสอบคุณภาพ 8   ครัง้ 7   ครัง้ 5   ครัง้ 
ให้ท า  1) ค านวณตน้ทุนการผลติต่อหน่วยของผลติภณัฑแ์ต่ละชนิดตามระบบตน้ทุนตามกจิกรรม  

    2) ค านวณตน้ทุนการผลติต่อหน่วยของผลติภณัฑแ์ต่ละชนิดตามระบบตน้ทุนเดมิ โดย 

        ใชช้ ัว่โมงแรงงานทางตรงเป็นเกณฑใ์นการปนัส่วน 

 

ข้อ 11. บรษิทั  หมอนไทย จ ากดั ท าการผลติสนิคา้ 2 ชนิด คอื ผลติภณัฑห์มอนหนุน และหมอน
องิ ขอ้มลูของผลติภณัฑ ์2 ชนิดมรีายละเอยีด ดงันี้ 

 
ขอ้มลูผลติภณัฑ ์

หมอนหนุน หมอนองิ รวม 

ปรมิาณผลติต่อปี (หน่วย) 12,000  10,000  22,000  

วตัถุดบิทางตรงต่อหน่วย(บาท) 20  18    

ค่าแรงงานทางตรงต่อหน่วย(บาท) 15  12    

จ านวนชัว่โมงแรงงานทางตรง/หน่วย  1  2    

ขอ้มลูกจิกรรมของแต่ละผลติภณัฑ ์เป็นดงันี้ 

กจิกรรม ตวัผลกัดนั หมอนหนุน หมอนองิ 
ค่าใชจ้่าย
การผลติ 

การซือ้วตัถุดบิ จ านวนครัง้การจดัซือ้ 20   ครัง้ 30    ครัง้ 90,000  

การเดนิเครื่องจกัร จ านวนชัว่โมงเครื่องจกัร 90   ชัว่โมง 75   ชัว่โมง 100,000  

การตรวจสอบคุณภาพ จ านวนครัง้การตรวจสอบ 10   ครัง้  6    ครัง้ 66,000  

 รวม     256,000  

ให้ท า  1)  ค านวณตน้ทนุผลติภณัฑต่์อหน่วยภายใตร้ะบบตน้ทุนเดมิ ในการก าหนดอตัรา   
              ค่าใชจ้่ายการผลติคดิเขา้งาน ใหใ้ชช้ ัว่โมงแรงงานทางตรงเป็นเกณฑใ์นการปนัส่วน 

          2) ค านวณตน้ทุนผลติภณัฑต่์อหน่วยภายใตร้ะบบตน้ทุนตามกจิกรรม 
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ข้อ 12. บรษิทั กระทอ้น จ ากดั ไดท้ าการผลติสนิคา้ โดยกจิการใชร้ะบบตน้ทุนตามกจิกรรมในการ
ปนัส่วนค่าใชจ้่ายการผลติใหก้บัสนิคา้ โดยไดร้วบรวมขอ้มลูเกีย่วกบักจิกรรมการผลติดงันี้  

กจิกรรม ตวัผลกัดนั 
ปรมิาณตวั

ผลกัดนั 

ค่าใชจ้่ายการผลติ
(บาท) 

การเตรยีมเครื่องจกัร จ านวนครัง้  20   ครัง้ 150,000  

การจดัการวตัถุดบิ น ้าหนกัวตัถุดบิ 15,000  กโิลกรมั 250,000  

การเดนิเครื่องจกัร จ านวนชัว่โมงเครื่องจกัร 2,000  ชัว่โมง 280,000  

การควบคุมคุณภาพ จ านวนชัว่โมง 1,000  ชัว่โมง 140,000  

 รวม   820,000  

บรษิทัไดร้บัค าส ัง่ซือ้จากลกูคา้รายหนึ่งเป็นจ านวน 150 หน่วย โดยในการผลติสนิคา้ใหล้กูคา้ราย
นี้ มขีอ้มลูกจิกรรมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ ดงันี้ 
 

กจิกรรม ปรมิาณใชต้วัผลกัดนั 

การเตรยีมเครื่องจกัร 5    ครัง้ 
การจดัการวตัถุดบิ 2,000   กโิลกรมั 

การเดนิเครื่องจกัร 150   ชัว่โมง 
การควบคุมคุณภาพ  50   ชัว่โมง 

ให้ท า  1) ค านวณอตัราค่าใชจ้่ายการผลติคดิเขา้งานต่อตวัผลกัดนั ของแต่ละกจิกรรม 

         2) ค านวณค่าใชจ้่ายการผลติคดิเขา้งานของสนิคา้ส าหรบัลกูคา้รายนี้ วา่เป็นเท่าใด 

 

ข้ อ  13. บริษัท อุดรเท เลคอม จ ากัด ได้ผ ลิตและจ าห น่ายโท รศัพท์ ไร้ส าย 2 ช นิด  คือ 
โทรศพัท์ไรส้ายแบบ A และ โทรศพัท์ไร้สายแบบ B ขอ้มูลเกี่ยวกบัต้นทุนการผลติประมาณขึ้น
ส าหรบัเดอืน มกราคม 25x1 มดีงันี้ 

 โทรศพัทไ์รส้ายแบบ A โทรศพัทไ์รส้ายแบบ B 

วตัถุดบิทางตรง/หน่วย(บาท) 620 750 

ค่าแรงงานทางตรง/หน่วย(บาท) 70 85 

จ านวนชัว่โมงเครื่องจกัร/หน่วย 1.5 2.00 

จ านวนชัว่โมงแรงงานทางตรง/หน่วย 2.5 3 

ค่าใชจ้่ายในการผลติ(บาท) 4,200,000 

           กจิการประมาณว่าในการผลติและจ าหน่ายสนิค้า 2 ชนิด พิจารณาความต้องการของ
ลกูคา้และก าลงัการผลติทีม่อียู ่สามารถผลติโทรศพัทไ์รส้ายแบบ A ไดจ้ านวน 20,000 เครื่อง และ
ผลติโทรศพัท์ไร้สายแบบ B ได้จ านวน 30,000 กจิการใช้ช ัว่โมงแรงงานทางตรง ในการปนัส่วน
ค่าใชจ้่ายในการผลติเพยีงอตัราเดยีว 
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ให้ท า  1) ค านวณอตัราค่าใชจ้่ายในการผลติคดิเขา้งาน 

         2) ค านวณค่าใชจ้่ายในการผลติคดิเขา้งาน ของสนิคา้ทัง้ 2 ชนิด 

         3) ค านวณตน้ทุนการผลติต่อหน่วย และตน้ทุนการผลติรวมของสนิคา้ทัง้ 2 ชนิด 

 

ข้อ 14.  โรงแรมสลปีอุดร  ซึ่งเป็นโรงแรมได้ประกอบกจิการให้บรกิารห้องพกั ให้บรกิารอาหาร
และเครื่องดื่มกบัแขกที่มาพกั มจี านวนห้องพกัทัง้สิ้นจ านวน 100 ห้อง โดยก าหนดให้ห้องพกั 1 

ห้อง สามารถเข้าพกัได้ 2 คน ได้ใช้ระบบต้นทุนตามกจิกรรมเพื่อจดัสรรขอ้มูลกิจการได้มีการ
ประมาณค่าใชจ้่ายต่างๆทีเ่กดิขึน้ในการใหบ้รกิารหอ้งพกั ตามฐานกจิกรรมต่างๆ ของหอ้งพกั 100 

หอ้งต่อเดอืน มดีงันี้ 

กจิกรรม 
ค่าใชจ้่าย
(บาท) 

ตวัผลกัดนักจิกรรม 

 

 ปรมิาณตวั
ผลกัดนั 

งานบรกิารหอ้งพกั        450,000 จ านวนครัง้ของการใหบรกิาร       3,000 ครัง้ 
งานบรกิารอาหารและเครื่องดืม่ 300,000 จ านวนคนของการเขา้พกั       6,000 คน 

งานจดัซือ้  18,000 จ านวนครัง้ของการจดัซือ้  30  ครัง้ 
งานการตลาดและการขาย 15,000 จ านวนครัง้ของการใหบ้รกิาร  30  ครัง้ 
งานวศิวกรรมและบ ารุงรกัษา 150,000 จ านวนครัง้ของการบ ารุงรกัษา  30   ครัง้ 

รวม 933,000   

ปรมิาณการใชฐ้านกจิกรรมของการใชห้อ้งพกั 100 หอ้งต่อวนัทีเ่กดิขึน้จรงิในเดอืน
มถุินายน 25x1 เป็นดงันี้ 

กจิกรรม  ปรมิาณการใชต้วัผลกัดนั 

งานบรกิารหอ้งพกั        80  ครัง้ 
งานบรกิารอาหารและเครื่องดืม่ 160  คน 

งานจดัซือ้   1  ครัง้ 
งานการตลาดและการขาย  1  ครัง้ 
งานวศิวกรรมและบ ารุงรกัษา   1   ครัง้ 

ให้ท า   1) หาอตัราค่าใชจ้่ายต่อกจิกรรมแต่ละกจิกรรม โดยใชว้ธิรีะบบตน้ทุนตามกจิกรรม 

2) ค่าใชจ้่ายของผูเ้ขา้พกั 1 คนต่อวนั โดยใชว้ธิรีะบบตน้ทุนตามกจิกรรม 

    



บทท่ี 8 

การจดัท างบประมาณเพ่ือการวางแผนและควบคมุ 

 

   ในการบริหารธุรกิจให้ประสบความส าเร็จนั ้นคือการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิด
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลสูงสุด การจดัท างบประมาณ (Budget) จงึเป็นเครื่องมอืช่วยในการ
วางแผนและควบคุมการด าเนินงานอยา่งหนึ่งที่จะต้องน ามาใช้เป็นเครื่องก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินงานในกจิการต่างๆ เช่น กจิการผลติสนิค้า กจิการซื้อขายสนิค้า รวมทัง้กจิการให้บรกิาร 

กจิการเหล่านี้ได้น าเรื่องงบประมาณเขา้มามีบทบาทอย่างมากด้วยเหตุผลที่ว่า “งบประมาณ” 
สามารถช่วยให้กจิการสามารถวางแผนและควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของ
กจิการไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิลนัน่เอง 

   การจดัท างบประมาณนัน้จะเป็นหน้าที่ของนักบญัชเีป็นผู้รบัผดิชอบในการจดัท าที่มี
รปูแบบที่เกี่ยวขอ้งกบัขอ้มูลทางการเงนิซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัรายได้  ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ  ซึ่ง
แปลความหมายออกมาในลกัษณะของแผนงาน โดยจะจดัเตรยีมรายงานงบประมาณตามงวดเวลา 
เพื่อใช้เป็นเกณฑใ์นการวดัผลการปฏบิตังิาน จากนัน้จะน างบประมาณไปเปรยีบเทยีบกบัผลการ
ด าเนินงานทีเ่กดิขึน้จรงิวา่เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไวห้รอืไม่ มคีวามแตกต่างจาก 

แผนงานที่ก าหนดไวม้ากน้อยเพยีงใด ด้วยสาเหตุใดและมแีนวทางในการแก้ไขใหก้ารด าเนินงาน
เป็นไปตามแผนงานทีว่างไวไ้ดอ้ยา่งไร ในการจดัท างบประมาณใหส้ าเรจ็ได้นัน้ ทุกฝา่ยควรมสี่วน
ร่วมในการวางแผนและจดัท าเพื่อทีจ่ะน าไปสู่การบรหิารจดัการทีด่ ี 
 

ความหมายของงบประมาณ 

   ไดม้บุีคคลกล่าวถงึความหมายของงบประมาณ ไวต่้างๆ ดงันี้ 
   ไพบูลย์  ผจงวงค์ (2554, 100) ได้กล่าวว่า งบประมาณ  หมายถึง แผนที่แสดง
รายละเอยีดในการจดัหาและใช้ไปของทรพัยากรในช่วงระยะเวลาหนึ่งในอนาคตในรปูของตวัเลข
จ านวนเงินเพื่อใช้ในการควบคุมและประเมินผลงานในปจัจุบนัและวางแผนการด าเนินงานใน
อนาคต 

   ศศวิมิล  มอี าพล (2553, 6-2) ได้กล่าววา่ งบประมาณ หมายถงึ แผนงานในรูปตวัเลขที่
แสดงรายละเอยีดของการจดัหาและใช้ทรพัยากรในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อน ามาใช้เป็นแนว
ทางการด าเนินงานในอนาคตและควบคุมการด าเนินงานในปจัจุบนั 

   สมนึก  เอือ้จริะพงษ์พนัธ์ (2551, 149) ไดก้ล่าวว่า งบประมาณ หมายถงึ เครื่องมอืทีใ่ช้
ส าหรบัการวางแผนและควบคุมการปฏบิตังิานของหน่วยงานต่างๆ ในกจิการใหส้ามารถจดัหาและ
ใช้ทรพัยากรของกิจการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและน าไปสู่ก าไรหรือความส าเร็จที่กิจการ
ตอ้งการ  

  จากทีบุ่คคลต่างๆไดก้ล่าวถงึความหมายของงบประมาณไวน้ัน้ สามารถสรุปไดด้งันี้ 
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  งบประมาณ  หมายถึง งบที่แสดงแผนการด าเนินงานในรูปแบบของตวัเลขในช่วง
ระยะเวลาหนึ่งในอนาคต เพื่อใชเ้ป็นเครื่องมอืในการควบคุมการบรหิารงาน สามารถท าหน้าที่ใน
การวางแผนและการควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ ซึ่งแผนการด าเนินงาน
นี้อาจจะมลีกัษณะเป็นแผนระยะสัน้ เช่นงบประมาณรายเดอืน รายไตรมาส       รายครึ่งปี หรอื
ราย1 ปี ส่วนแผนระยะยาว เช่น งบประมาณระยะเวลา 3 ปี 5 ปี หรอื 10 ปี   
   

งบประมาณกบัประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงาน 

   ในการด าเนินงานนัน้กิจการจะต้องมีการแข่งขนัทางธุรกิจสูงมาก ดังนัน้เพื่อความ
ไดเ้ปรยีบในเชงิผลงาน งบประมาณจงึเป็นเครื่องมอืและเทคนิคทีม่คีวามส าคญัมากอยา่งหนึ่ง ทีจ่ะ
น าพาใหก้ารด าเนินธุรกจิเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล เพราะการด าเนินงานที่มี
ประสทิธภิาพ ในการด าเนินงานเพื่อให้ได้ผลงานนัน้ ต้องมีการใช้จ่ายทรพัยากรโดยมแีบบแผน 

และได้ประโยชน์จากการใช้ทรพัยากรนัน้มากที่สุด งบประมาณจงึเป็นเครื่องมือที่จะช่วยสร้าง
ประสทิธภิาพในการด าเนินงาน และเป็นตวัควบคุมการใชจ้่ายทรพัยากรใหเ้ป็นไปตามแบบแผนที่
ได้วางไว้ ท าให้การด าเนินงานมีประสิทธิผลหรือบรรลุเป้าหมายของธุรกิจได้  นอกจากนี้
งบประมาณยงัท าหน้าที่ในการประสานงาน ระหว่างหน่วยงานและบุคลากรในองค์กร โดยทุกคน
ต้องเป็นผู้มีส่วนร่วมในการก าหนดงบประมาณ  เช่น การก าหนดงบประมาณรายจ่ายของ
หน่วยงานทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบ เพื่อใชง้บประมาณนี้เป็นเครื่องมอืในการควบคุมและประเมนิผล
การปฏบิตังิานของหน่วยงาน รวมทัง้บุคลากรทีเ่กีย่วขอ้ง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่8.1 แสดงความสมัพนัธข์องงบประมาณในการสรา้งประสทิธภิาพและประสทิธผิล 

ทีม่า : ประทปี วจทีองรตันา (2547, 142 )   
 

 

 

     งบประมาณ 

การวางแผนและควบคุม
ดา้นค่าใชจ้่าย 

ประสทิธภิาพ 

ความส าเรจ็ 

ตามเป้าหมายของธุรกจิ 

ประสทิธผิล 
การวางแผนและควบคุม

ความส าเรจ็ของงาน 
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หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัท างบประมาณ 

   ในการจดัท างบประมาณควรประกอบดว้ยบุคคลในฝา่ยต่างๆเพื่อใหเ้กดิการประสานงาน
ในการปฏบิตังิานเพื่อให้ได้ขอ้มูลทีเ่พยีงพอและเหมาะสม การแต่งตัง้คณะกรรมการในการจดัท า
งบประมาณ  ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายปฏิบัติการ (ฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดซื้อ เป็นต้น) ฝ่าย
งบประมาณ และคณะกรรมการงบประมาณ ฝา่ยงบประมาณจะมหีน้าทีใ่นการประสานงานกบัฝา่ย
ต่างๆในการจัดท างบประมาณ ทัง้หมดให้สอดคล้องกัน  ส่วนคณ ะกรรมการงบประมาณ 
ประกอบด้วยกรรมการผู้จดัการและผู้อ านวยการฝ่ายต่างๆ มหีน้าที่ในการก าหนดนโยบายแนว
ทางการด าเนินงานและอนุมตังิบประมาณ งบประมาณที่จดัท าขึน้ควรท าให้เกดิการยอมรบัเพื่อ
น ามาใช้ในการวางแผนและควบคุม นอกจากนี้การปฏบิตังิานของคณะกรรมการงบประมาณจะมี
ประสทิธภิาพเพยีงใด ขึน้อยูก่บัการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ และความรบัผดิชอบให้มคีวาม
ชดัเจนมากทีสุ่ด 

 

ประโยชน์ของการจดัท างบประมาณ 

   ประโยชน์ของการจดัท างบประมาณ มดีงัต่อไปนี้ 
   1. เพื่อการบรหิารงานในทุกระดบัทีจ่ะท าการวางแผน เพราะงบประมาณเป็นแผนงานที่
จะแสดงใหเ้หน็ถงึการใชท้รพัยากรและเป้าหมายของธุรกจิในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต 

ประกอบดว้ยสองส่วน คอืส่วนทีเ่ป็นเป้าหมายกบัขอ้มลูทีเ่กดิขึน้จรงิ งบประมาณจงึเป็นเครื่องมอืที่
ช่วยใหฝ้า่ยบรหิารสามารถน ามาใชป้ระโยชน์เพื่อการวางแผนงานไดเ้ป็นอยา่งด ี

   2. เพื่อการประสานงาน เพราะงบประมาณทีจ่ดัท าขึน้จะเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงาน
ได้มสี่วนร่วมในการจดัท า เป็นการประเมนิผลงานในแต่ละระดบัของแต่ละขัน้ตอนของหน่วยงาน 
การจดัท างบประมาณจงึก่อใหเ้กดิการประสานงานในการปฏบิตังิาน 

   3. เพื่อการควบคุม งบประมาณช่วยฝ่ายบรหิารในการควบคุมการปฏบิตังิานให้เป็นไป
ตามแผนงาน หรอืวตัถุประสงคท์ี่ก าหนดไว ้รวมทัง้เป็นเครื่องมอืในการวดัผลการปฏบิตังิาน โดย
น าผลการปฏบิตังิานทีเ่กดิขึน้จรงิมาเปรยีบเทยีบกบัแผนงานตามงบประมาณทีไ่ดว้างไว้ 
   4. เพื่อช่วยใหส้ามารถได้ทราบถึงปญัหาต่างๆ ที่อาจจะเกดิขึน้ซึง่อาจจะแฝงอยู่ในการ
ปฏิบตัิงานของแต่ละส่วนงานในองค์กร ท าให้สามารถแก้ปญัหาได้อย่างทนัท่วงทีไม่ก่อให้เกิด
ความเสยีหายต่อองคก์ร 

   5. เพื่อเป็นสิง่กระตุน้ให้บุคลากรในหน่วยงานต่างๆในองคก์รทีจ่ะพยายามปฏบิตังิานให้
บรรลุเป้าหมายตามแผนงานทีว่างไว ้งบประมาณที่จดัท าขึน้ดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบจะเป็น
เครื่องมอืช่วยในการสนบัสนุนงานดา้นการบรหิารงานอยา่งเหมาะสม 

   6. เพื่อท าใหท้ราบถงึผลการด าเนินงานในองคก์รโดยภาพรวม  รวมถงึผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของกจิการเนื่องจากปจัจยัภายนอก เช่น แนวโน้มทางเศรษฐกจิ การเปลีย่นแปลงทาง
สงัคมและทศิทางการเมอืง เป็นตน้ 
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ขัน้ตอนในการจดัท างบประมาณ 

  ขัน้ตอนในการจดัท างบประมาณ มดีงัต่อไปนี้ 
  1.  การศกึษาและประเมนิสภาวะแวดลอ้มขององคก์ร 

  2.  การก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์ร 

  3.  การก าหนดนโยบายกลยทุธ ์เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีว่างไว ้
  4.  การจดัท าแผนงบประมาณระยะยาว 

  5.  การจดัท าแผนงบประมาณระยะสัน้ 

  7.  การจดัท างบประมาณหลกั 

  8.  การวดัและประเมนิผลการด าเนินงานตามงบประมาณ 

  9.  การจดัท ารายงานผลการปฏบิตังิาน เพื่อตดิตามผลการปฏบิตังิานตามงบประมาณ 

ลกัษณะของงบประมาณ 

 การจดัท างบประมาณจะใหข้อ้มลูทีเ่พยีงพอต่อการตดัสนิใจ นอกจากจะขึน้อยู่กบัความ
ถูกตอ้งและเชื่อถอืไดข้องขอ้มลูแลว้ ยงัขึน้อยูก่บัลกัษณะของงบประมาณ ซึง่ประกอบดว้ย 

 1.  แผนงบประมาณหลกั (งบประมาณระยะสัน้) 

    1.1   งบประมาณการเงนิ 

    1.2   งบประมาณด าเนินงาน 

 2.  แผนงบประมาณระยะยาว 

    2.1   งบลงทุน 

    2.2   งบประมาณการขายระยะยาว 

    2.3  แผนงานบุคลากร 

 3.  แผนรายงานต่าง ๆ 

    3.1   การวเิคราะหต์น้ทุน-ปรมิาณ-ก าไร 

    3.2   รายงานการพยากรณ์ต่าง ๆ 

 

งบประมาณหลกั (Master budget) 

 งบประมาณหลกัของธุรกิจเป็นการจัดท าขึ้นในแต่ละปี เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
วางแผนก าไร และควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ขององค์กร ที่มกีารก าหนด
เป้าหมายและวตัถุประสงค์ไวช้ดัเจน เป็นการจดัท าขึ้นเพื่อการวางแผนก าไร งบประมาณหลัก
แบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ คอืงบประมาณการด าเนินงาน(Operating budgets) และงบประมาณการเงนิ 
(Financial budgets) ดงันัน้ การจดัท างบประมาณของธุรกิจจึงได้มีการแบ่งส่วนของการจดัท า
งบประมาณออกเป็นงบประมาณย่อยต่างๆ โดยที่งบประมาณย่อยเหล่านัน้มีความสมัพนัธ์และ
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เกี่ยวข้องซึ่งกนัและกนั ซึ่งงบประมาณย่อยต่างๆ ที่มีความสมัพนัธ์และเกี่ยวข้องกนั เรียกว่า 

งบประมาณหลกั 

 งบประมาณหลกั ใช้ในการวางแผนและควบคุมเกี่ยวกบัแหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของ
ทรพัยากรทางการเงนิในส่วนรวมของธุรกจิ การก าหนดช่วงระยะเวลาของงบประมาณหลกั เท่ากบั 

12 เดอืน หรอื 1 ปี เพื่อใหก้ารวางแผนก าไรและควบคุมการด าเนินงานของกจิการไดส้อดคลอ้งกบั
การแสดงผลการด าเนินงาน (งบก าไรขาดทุน)  และฐานะการเงนิของธุรกจิ (งบแสดงฐานะการเงนิ) 

ที่ต้องการจดัท าเป็นประจ าทุกปี อย่างไรก็ตามคณะกรรมการจดัท างบประมาณหลกั  อาจจะ
พจิารณาและก าหนดให้มกีารจดัท างบประมาณในช่วงระยะเวลาสัน้ๆ เช่น จดัท าเป็นรายเดอืน 

รายไตรมาส หรือราย 6 เดือน เพื่อแบ่งช่วงระยะเวลาของงบประมาณให้ส ัน้ลง  ซึ่งจะช่วยให้
ผูบ้รหิารสามารถแกไ้ขปญัหาทีท่ าใหผ้ลการด าเนินงานทีเ่กดิขึน้จรงิไม่เป็นไปตามแผนงานทีว่างไว้
ได้ทนัท่วงท ีรวมทัง้ช่วยให้ผู้บรหิารสามารถที่จะปรบัแผนงานหรอืปรบัปรุงงบประมาณไดท้นัต่อ
เหตุการณ์ที่มกีารเปลีย่นแปลงไปจากทีค่าดการณ์ไวต้อนตน้ การจดัท างบประมาณหลกัของธุรกจิ
ที่เป็นการผลิตจะมกีารจดัท างบประมาณย่อยต่างๆ มากกว่าธุรกจิซื้อขายสินค้าและธุรกิจการ
บรกิาร ดงันัน้จงึท าใหก้ารจดัท างบประมาณของธุรกจิการผลติอาจมคีวามยุง่ยากมากกวา่ธุรกจิซื้อ
ขายสนิคา้และธุรกจิการบรกิาร  
 

ส่วนประกอบของงบประมาณหลกั 

 งบประมาณหลกัของงบประมาณหลกั ประกอบดว้ยงบประมาณ  2  ประเภท  ดงันี้ 
 1. งบประมาณด าเนินการ หมายถึง งบประมาณย่อยต่างๆที่แสดงรายละเอียด
เกีย่วกบัส่วนประกอบของผลการด าเนินงานเพื่อน าไปประมาณการผลการด าเนินงานขององค์กร 

เช่น งบประมาณขาย เป็นงบประมาณที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกบัรายได้ งบประมาณการผลิต 

เป็นงบประมาณทีแ่สดงรายละเอยีดเกี่ยวกบัตน้ทุนและค่าใช้จ่ายในการผลติ  งบประมาณวตัถุดบิ
ทางตรง งบประมาณค่าแรงงาน งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลติ  งบประมาณค่าใช้จ่ายขายและ
บรหิาร และงบประมาณงบก าไรขาดทุน เป็นตน้ วตัถุประสงคห์ลกัของงบประมาณนี้ จะช่วยในการ
ก าหนดแผนก าไรของธุรกจิ เพราะเป็นตวัก าหนดรายได้และท าหน้าที่ควบคุมต้นทุนและค่าใชจ้่าย
ที่จะเกดิขึน้ในธุรกจิ งบประมาณด าเนินงานจงึมุ่งเน้นให้เกดิประสทิธภิาพในการด าเนินงานของ
ธุรกจิ นัน่เอง 

 2. งบประมาณการเงิน หมายถึง งบประมาณยอ่ยที่แสดงให้เหน็ฐานะทางการเงนิและ
การลงทุนในทรพัยากรทางการเงินที่กิจการมีอยู่อนัเนื่องมาจากการวางแผนตามงบประมาณ
ด าเนินงาน เช่น งบประมาณทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึทีม่าและการใช้ไปของเงนิสดคอื งบประมาณเงนิสด 

งบประมาณทีแ่สดงรายละเอยีดเกีย่วกบัฐานะทางการเงนิกค็อื งบแสดงฐานะการเงนิโดยประมาณ 

เป็นตน้ 
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 สามารถสรุปส่วนประกอบของการจดัท างบประมาณหลกัไดต้ามแผนภาพ ดงันี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่8.2 แสดงส่วนประกอบของงบประมาณหลกั 

 

ความสมัพนัธ์ของงบประมาณต่างๆในงบประมาณหลกั 

 การจดัท างบประมาณหลกัเริม่ต้นด้วยการจดัท างบประมาณขาย ซึ่งเป็นจุดเริม่ต้นของ
การจดัท างบประมาณอื่นๆ ต่อไป เพราะงบประมาณขายเปรยีบเสมอืนงบประมาณแม่แบบที่จะ
ก าหนดแนวทางในการวางแผน และควบคุมต้นทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในงบประมาณอื่นๆ ต่อไป 

ดงันัน้การจดัท างบประมาณขายจึงเป็นสิ่งส าคัญประการแรกของการจดัท างบประมาณหลัก  

เทคนิคในการพยากรณ์ยอดขายเพื่อให้การจดัท างบประมาณขายเกดิความแม่นย าและใกลเ้คยีง
ความเป็นจรงิมากที่สุดจงึได้ถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลาย เมื่อได้งบประมาณการขายแล้ว กจ็ะน า
ขอ้มูลจากงบประมาณขายไปจดัท างบประมาณการผลติ เพื่อให้การผลติของกจิการสอดคลอ้งกบั
ปริมาณการขาย ซึ่งจะช่วยให้ไม่เกิดปญัหาเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ หรือการบริหารเงินทุน 

งบประมาณการผลติจะเป็นงบประมาณที่ก าหนดงบประมาณวตัถุดิบ  งบประมาณค่าแรงงาน
ทางตรง และงบประมาณค่าใช้จ่ายการผลติ รวมทัง้ท าให้ได้งบประมาณต้นทุนขาย และยงัเป็น
ตวัก าหนดขอ้มูลในการจดัท างบประมาณค่าใช้จ่ายในการขาย และงบประมาณค่าใช้จ่ายในการ

งบประมาณหลกั 

งบประมาณด าเนินงาน 

- งบประมาณขาย 

- งบประมาณการผลติ 

- งบประมาณวตัถุดบิทางตรง 

- งบประมาณคา่แรงงานทางตรง 

- งบประมาณคา่ใชจ้่ายการผลติ 

- งบประมาณตน้ทุนขาย 

- งบประมาณคา่ใชจ้่ายในการขาย 

- งบประมาณคา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 

- งบก าไรขาดทุนโดยประมาณ 

 

งบก าไรขาดทุนโดยประมาณ

งบประมาณการเงนิ 

- งบประมาณเงนิสด 

- งบประมาณการลงทุน 

- งบแสดงฐานะการเงนิโดยประมาณ 

- งบกระแสเงนิสดโดยประมาณ 
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บรหิาร รวมทัง้เป็นแนวทางในการก าหนดแผนงานระยะยาว และการลงทุนในสนิทรพัยป์ระจ าหรอื
รายจ่ายลงทุนของกจิการ 

 จากงบประมาณต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ท าให้ได้ขอ้มูลที่จะน าไปใช้ในการวางแผน
ทางด้านก าไรของกจิการ นัน่คอื การจดัท างบก าไรขาดทุนโดยประมาณ และขัน้ตอนสุดท้ายของ
การจดัท างบประมาณหลกัคอื การจดัท างบประมาณเงนิสด งบแสดงฐานะการเงนิโดยประมาณ 

และงบกระแสเงนิสดโดยประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่8.3 แสดงความสมัพนัธข์องการจดัท างบประมาณส าหรบัธรุกจิการผลติ 

ทีม่า : สมนึก เอือ้จริะพงษ์พนัธ ์(2551,153)   

งบประมาณการขาย 

งบประมาณการผลติ 

งบประมาณค่าใชจ้่ายใน 

การขายและบรหิาร 

งบประมาณ 

วตัถุดบิทางตรง 

งบประมาณ 

คา่แรงงานทางตรง 

งบประมาณ 

คา่ใชจ้่ายการผลติ 

งบประมาณการลงทุน 

งบประมาณตน้ทุนขาย 

งบก าไรขาดทุนโดยประมาณ 

งบกระแสเงนิสด 

โดยประมาณ 

งบแสดงฐานะการเงนิ
โดยประมาณ 

โดยประมาณ

งบประมาณเงนิสด 

งบ
ปร

ะม
าณ

กา
รด

 าเน
ินง

าน
 

งบประมาณสนิคา้คงเหลอื
ปลายงวด 

งบ
ปร

ะม
าณ

กา
รเง

นิ 
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  ส าหรบัการจดัท างบประมาณหลกัของธุรกจิที่ให้บรกิาร เช่น โรงแรม โรงภาพยนตร ์ 

ธุรกจิท่องเทีย่ว อุตสาหกรรมขนส่ง ประกอบดว้ย งบประมาณขาย (รายได)้ งบประมาณค่าใชจ้่าย
ในการขายและบริหาร งบประมาณก าไรขาดทุน งบประมาณเงินสด งบแสดงฐานะการเงิน
โดยประมาณ งบกระแสเงินสดโดยประมาณ  และงบประมาณลงทุนเท่านัน้ เนื่องจากธุรกิจ
ใหบ้รกิารมตีน้ทุนในรปูของค่าใชจ้่ายด าเนินงานต่างๆ ความส าคญัของการควบคุมค่าใชจ้่ายจงึอยู่
ในงบประมาณการขายและงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบรหิารทัง้หมด ต่างจากธุรกจิซือ้มาขายไป
ที่การจดัท างบประมาณ  ต้องค านึงถึงการซื้อสนิค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า การ
ค านวณตน้ทุนขายในงวดเวลาหนึ่ง และการประมาณสนิคา้คงเหลอืปลายงวด   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่8.4 แสดงความสมัพนัธข์องการจดัท างบประมาณส าหรบัธุรกจิซื้อมาขายไป 

 

 

งบประมาณขาย 

งบประมาณซื้อ 

งบประมาณตน้ทุนขาย 

งบประมาณค่าใชจ้่ายด าเนินงาน 

งบก าไรขาดทุนโดยประมาณ 

งบประมาณ 

การลงทุน 

งบแสดงฐานะ
การเงนิ 

โดยประมาณ 

งบประมาณ 

เงนิสด 

งบประมาณด าเนินงาน 

งบประมาณการเงนิ 

งบประมาณสนิคา้คงเหลอื
ปลายงวด 

งบกระแสเงนิสด 

โดยประมาณ 
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การจดัท างบประมาณหลกั 

 การจดัท างบประมาณหลักของธุรกิจโดยทัว่ไป  เริ่มต้นที่การจดัท างบประมาณการ
ด าเนินงานก่อน โดยการพยากรณ์ยอดขายจากนัน้กจ็ดัท างบประมาณขายเป็นอนัดบัแรกก่อนแล้ว
จึงจัดท างบประมาณด าเนินงานต่างๆ คือจัดท างบประมาณการผลิต งบประมาณวตัถุดิบ 

งบประมาณค่าแรงงานทางตรง งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลติ งบประมาณต้นทุนขาย งบก าไร
ขาดทุนโดยประมาณ จากนัน้ก็จดัท างบประมาณการเงนิ ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน
โดยประมาณ งบประมาณเงินสด งบลงทุนและงบกระแสเงนิสดโดยประมาณ  ตามล าดบั ซึ่ง
สามารถจดัท างบประมาณหลกัต่างๆ ตามล าดบัดงันี้ 
 

  งบประมาณขาย 

  งบประมาณขายเป็นงบประมาณที่มคีวามส าคญัของธุรกจิ ท าให้ทราบถงึจ านวนหน่วย
ของสนิค้าที่ขาย และมูลค่าของจ านวนเงนิที่ขายได้ การจดัเตรยีมงบประมาณขายจะเริม่จากการ
พยากรณ์ยอดขายทัง้จ านวนหน่วยทีข่ายและจ านวนเงนิทีข่าย 

 

ตวัอย่างท่ี 8.1 บรษิทั ไทยเครื่องดื่ม จ ากดั ท าการผลติและจ าหน่ายผลติภณัฑ์ 2 ชนิด คอื  

ผลติภณัฑ์น ้าหวาน และผลิตภณัฑ์น ้าอดัลม ได้จดัท างบประมาณขาย เป็นอนัดบัแรก เพื่อการ
วางแผนและควบคุม ขอ้มลูเกีย่วกบัการพยากรณ์ยอดขายและราคาขายของผลติภณัฑ์ ทัง้ 2 ชนิด 
ประจ าปี 25X1 เป็นดงันี้ 
  

                                                                 ปรมิาณขาย(หน่วย) 
   ผลติภณัฑน์ ้าหวาน ผลติภณัฑน์ ้าอดัลม 

ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3 

ไตรมาส 4 

8,000 

9,000 

7,000 

6,000 

 7,000 

10,000 

8,000 

9,000 

 

โดยกจิการไดม้กีารก าหนดราคาขายของผลติภณัฑแ์ต่ละชนิดไวด้งันี้ 
ผลติภณัฑน์ ้าหวาน  ราคาขายหน่วยละ   50   บาท 

ผลติภณัฑน์ ้าอดัลม  ราคาขายหน่วยละ   80   บาท 

 

 จากขอ้มลูขา้งตน้ สามารถน ามาแสดงและจดัท าเป็นงบประมาณขายของกจิการประจ าปี  

25X1 ไดด้งัตารางที ่8.1 
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ตารางที ่8.1 แสดงงบประมาณขาย 

บรษิทั  ไทยเครื่องดื่ม  จ ากดั 

งบประมาณขาย 

ส าหรบัไตรมาส สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25X1 

                                                                                    หน่วย : บาท 

 
ไตรมาส 

รวม 
1 2 3 4 

ผลติภณัฑน์ ้าหวาน  

   ปรมิาณขาย (หน่วย) 

   ราคาขาย (บาท) 

 

8,000 

50 

 

9,000 

50 

 

7,000 

50 

 

6,000 

50 

 

30,000 

50 

   ยอดขาย (บาท) 400,000 450,000 350,000 300,000 1,500,000 

ผลติภณัฑน์ ้าอดัลม 

   ปรมิาณขาย (หน่วย) 

   ราคาขาย (บาท) 

 

7,000 

80 

 

10,000 

80 

 

8,000 

80 

 

9,000 

80 

 

34,000 

80 

   ยอดขาย (บาท) 560,000 800,000 640,000 720,000 2,720,000 

รวมยอดขาย (บาท) 960,000 1,250,000 990,000 1,020,000 4,220,000 

   

  จากการท างบประมาณขายตามตวัอย่างขา้งต้น ได้แสดงปรมิาณขายเป็นรายไตรมาส 

เพื่อช่วยให้การควบคุมด าเนินงานเป็นไปตามงบประมาณที่วางไว้ และผู้บริหารสามารถทราบ
ปญัหาได้ในแต่ละช่วงเวลา ในกรณีที่การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ ผู้บรหิารจะ
สามารถแกไ้ขปญัหาไดท้นัท ี

 

  ปัจจยัท่ีควรค านึงถึงในการจดัท างบประมาณขาย 

  1. ยอดขายในอดตี โดยใช้ประสบการณ์ในการพจิารณารายละเอยีดยอดขายของสนิค้า
แต่ละชนิด จ าแนกตามเขตการขาย และตามความตอ้งการของลกูคา้ในระดบัต่างๆ 

  2. ตัง้เป้าหมายในการขาย โดยพจิารณาจากขอ้มลูความตอ้งการของลกูคา้ 

  3. สภาวะเศรษฐกิจ โดยพิจารณาตัวชี้วดัทางเศรษฐกิจ  เช่น ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ ดชันีการผลติภาคอุตสาหกรรมทัง้ในและต่างประเทศ เป็นตน้ 

  4. การด าเนินงานของคู่แขง่ โดยพจิารณากลยทุธแ์ละการด าเนินงานของคู่แขง่ เช่น การ
เปลีย่นแปลงราคาขาย การพฒันาคุณภาพสนิคา้ หรอืการใหบ้รกิารทีด่ขีองคู่แขง่ เป็นตน้ 
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 5. การเปลี่ยนแปลงราคาขาย ยอดขายอาจเพิ่มสูงขึ้นได้เมื่อมีการลดราคาขาย หรือ
ในทางตรงขา้มยอดขายอาจลดลงได้ เมื่อมกีารเพิม่ราคาขาย นอกจากนี้ควรพจิารณาผลกระทบที่
มต่ีอความตอ้งการของลกูคา้ 

 6. การเปลี่ยนแปลงส่วนผสมของสนิค้าประเภทต่างๆ ซึ่งอาจท าให้ยอดขาย และก าไร
ข ัน้ตน้เปลีย่นแปลง ควรพจิารณาเพิม่ยอดขายใหก้บัสนิคา้ทีท่ าก าไร และลดยอดขายส าหรบัสนิค้า
ทีข่าดทุน 

 7. การวจิยัตลาด เพื่อส ารวจสภาวะตลาด และความตอ้งการของลกูคา้ ผลจากการวจิยัที่
ไดจ้ะเป็นขอ้มลูในการพยากรณ์ยอดขาย และก าหนดสดัส่วนของสนิคา้แต่ละประเภทต่อไป 

 8. การโฆษณาและส่งเสริมการขาย โดยกิจกรรมเหล่านี้ต้องสามารถกระตุ้นความ
ตอ้งการของลกูคา้เพื่อใหย้อดขายเพิม่ขึน้ 
 

 งบประมาณการผลิต 

 เมื่อจดัท างบประมาณขายเสรจ็แลว้ ขัน้ตอนต่อไปคอืการจดัท างบประมาณการผลติ เป็น
งบที่แสดงให้เหน็จ านวนหรอืปรมิาณผลิตภณัฑ์ที่กจิการต้องท าการผลติในแต่ละช่วงเวลา  ซึ่ง
ขอ้มูลที่น ามาใชใ้นการท างบประมาณการผลติ ขึน้อยู่กบัการพยากรณ์ยอดขายตามงบประมาณ
ขาย นอกจากนี้การจดัท างบประมาณการผลติ ยงัเป็นแนวทางทีจ่ะใหฝ้่ายผลติน าไปจดัท าก าหนด
ตารางการผลติ (Production schedule) 

 การค านวณหาปรมิาณการผลติในแต่ละช่วงเวลาสามารถค านวณไดจ้ากสตูรดงันี้ 

 

 

  จากตวัอย่างขา้งตน้ สมมตวิา่ฝา่ยผลติไดก้ าหนดปรมิาณสนิคา้คงเหลอืตน้งวดปี 25X1 

ของผลติภณัฑน์ ้าหวาน จ านวน 1,000 หน่วย ผลติภณัฑน์ ้าอดัลม จ านวน  500 หน่วย และได้
ประมาณระดบัของสนิคา้คงเหลอืปลายงวดใหม้ปีรมิาณเพยีงพอกบัความตอ้งการของตลาด ในแต่
ละไตรมาสประจ าปี 25X1 ดงันี้ 

 

        สนิคา้คงเหลอื 

ไตรมาส 

1  2 3 4 

ผลติภณัฑน์ ้าหวาน (หน่วย) 

ผลติภณัฑน์ ้าอดัลม (หน่วย) 

1,200 

  400 

1,300 

  500 

1,000 

  700 

1,100 

  600 

 
 จากขอ้มลูขา้งตน้สามารถจดัท างบประมาณการผลติไดต้ามตารางที่ 8.2 ดงันี้ 
 

 

ปรมิาณการผลติ = ปรมิาณขาย + สนิคา้คงเหลอืปลายงวด – สนิคา้คงเหลอืตน้งวด 
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ตารางที ่8.2 แสดงงบประมาณการผลติ 

บรษิทั ไทยเครื่องดืม่  จ ากดั 

งบประมาณการผลติ 

ส าหรบัไตรมาส สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25X1 

 

ไตรมาส 

รวม 

1 2 3 4 

ผลติภณัฑน์ ้าหวาน 

   ปรมิาณขาย (หน่วย) 

 บวก สนิคา้ส าเรจ็รปูปลายงวด 

   รวม 

  หกั สนิคา้ส าเรจ็รปูตน้งวด 

   ปรมิาณผลติ (หน่วย) 

ผลติภณัฑน์ ้าอดัลม 

   ปรมิาณขาย (หน่วย) 

  บวก สนิคา้ส าเรจ็รปูปลายงวด 

   รวม 

  หกั สนิคา้ส าเรจ็รปูตน้งวด 

   ปรมิาณผลติ (หน่วย) 

 

8,000 

1,200 

9,200 

1,000 

8,200 

 

7,000 

400 

7,400 

500 

6,900 

 

9,000 

1,300 

10,300 

1,200 

9,100 

 

10,000 

500 

10,500 

400 

10,100 

 

7,000 

1,000 

8,000 

1,300 

6,700 

 

8,000 

700 

8,700 

500 

8,200 

 

6,000 

1,100 

7,100 

1,000 

6,100 

 

9,000 

600 

9,600 

700 

8,900 

 

30,000 

1,100 

31,100 

1,000 

30,100 

 

34,000 

600 

34,600 

500 

34,100 

รวมปรมิาณผลติทัง้สิน้ 15,100 19,200 14,900 15,000 64,200 

  จากขอ้มลูในงบประมาณการผลติทีไ่ดจ้ดัท าตามตารางขา้งตน้ สามารถใชเ้ป็นแนวทางใน
การจดัท างบประมาณวตัถุดบิ งบประมาณค่าแรงงานทางตรง และงบประมาณค่าใช้จ่ายการผลติ 

ดงัจะไดก้ล่าวต่อไป 

 

   งบประมาณวตัถดิุบ 

   จากงบประมาณการผลิต กิจการสามารถทราบปริมาณการผลิตในแต่ละช่วงเวลาที่
กจิการจะต้องท าการผลติ ท าให้ต้องมกีารวางแผนการจดัหาวตัถุดบิให้เพียงพอกบัปรมิาณการ
ผลติ ดงันัน้เพื่อมใิห้เกดิปญัหาเกี่ยวกบัการขาดแคลนวตัถุดบิในการผลติ และการผลติหยดุชะงกั
ลง กจิการจงึต้องมกีารจดัท างบประมาณวตัถุดบิ ซึ่งในงบประมาณนี้จะแสดงให้เหน็ถึงปรมิาณ
วตัถุดบิทีต่อ้งใชใ้นการผลติ วตัถุดบิคงเหลอืตน้งวด วตัถุดบิคงเหลอืปลายงวด และจ านวนวตัถุดบิ
ทีต่อ้งส ัง่ซือ้ ซึง่วตัถุดบิในทีน่ี้หมายถงึวตัถุดบิทางตรงเท่านัน้ 

            การค านวณหาปรมิาณวตัถุดบิทีส่ ัง่ซือ้ในแต่ละช่วงเวลา ค านวณไดจ้ากสตูรดงันี้ 

 

   

 ปรมิาณการสัง่ซือ้ = วตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติ + วตัถดุบิคงเหลอืปลายงวด – วตัถดุบิคงเหลอืตน้งวด 



 

183 

จากตวัอยา่งนี้ ถ้ากจิการท าการผลติสนิคา้โดยใชว้ตัถุดบิเพยีงชนิดเดยีว โดยมขีอ้มลูเกีย่วกบัการ
ใชว้ตัถุดบิดงันี้ 
   ในการผลติผลติภณัฑ ์น ้าหวาน 1 หน่วย ใชว้ตัถุดบิ A จ านวน 3  หน่วย โดยวตัถุดบิ A  

มตีน้ทุนหน่วยละ 5 บาท  

   ในการผลติ ผลติภณัฑ ์น ้าอดัลม 1 หน่วย ใชว้ตัถุดบิ B จ านวน 4 หน่วย โดยวตัถุดบิ B  

มตีน้ทุนหน่วยละ 4 บาท 

   ก าหนดให้วตัถุดิบ A  มียอดคงเหลือต้นงวดจ านวน 10,000 หน่วย วตัถุดิบ B มียอด
คงเหลือต้นงวดจ านวน 6,000 หน่วย ส าหรบัวตัถุดบิคงเหลือปลายงวดในแต่ละไตรมาสของปี 

25x1 ก าหนดดงันี้ 

 
ไตรมาส 

     1      2     3     4 

วตัถุดบิ A (หน่วย) 

วตัถุดบิ B (หน่วย) 

9,000 

8,000 

10,000 

7,000 

11,000 

6,000 

12,000 

5,000 

   

จากขอ้มูลดงักล่าว สามารถจดัท างบประมาณวตัถุดบิ ซึ่งแสดงใหเ้หน็ปรมิาณวตัถุดบิที่จะตอ้งใช้
ในการผลติแต่ละช่วงเวลา ตลอดจนปรมิาณวตัถุดบิทีก่จิการจะตอ้งสัง่ซือ้ 

 

ตารางที ่8.3 แสดงงบประมาณวตัถุดบิ 

บรษิทั ไทยเครื่องดืม่  จ ากดั 

งบประมาณวตัถุดบิ 

ส าหรบัไตรมาส สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25X1 

 
ไตรมาส รวม 

1 2 3 4 

ผลติภณัฑน์ ้าหวาน 

   ปรมิาณผลติ (ตารางที่ 8.2) 

   จ านวนวตัถุดบิที่ใชผ้ลติสนิคา้ 1 หน่วย 

   จ านวนวตัถุดบิที่ใชผ้ลติรวม(หน่วย) 

   บวก วตัถุดบิปลายงวด 

   รวม 

   หกั วตัถุดบิตน้งวด 

   จ านวนวตัถุดบิที่ตอ้งสัง่ซือ้ (หน่วย) 

   ราคาวตัถุดบิต่อหน่วย (บาท) 

   จ านวนเงนิที่ตอ้งจ่ายซือ้วตัถุดบิ A (บาท) 

 

8,200 

           3 

24,600 

9,000 

33,600 

10,000 

23,600 

5 

118,000 

 

9,100 

            3 

27,300 

10,000 

37,300 

9,000 

28,300 

        5 

141,500 

 

6,700 

           3 

20,100 

11,000 

31,100 

10,000 

21,100 

        5 

105,500 

 

6,100 

        3 

18,300 

12,000 

30,300 

11,000 

19,300 

        5 

96,500 

 

30,100 

          3 

90,300 

  12,000 

102,300 

  10,000 

92,300 

          5 

461,500 
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ตารางที ่8.3 (ต่อ) แสดงงบประมาณวตัถุดบิ 

 

บรษิทั ไทยเครื่องดืม่  จ ากดั 

งบประมาณวตัถุดบิ 

ส าหรบัไตรมาส สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25X1 

 ไตรมาส 
รวม 

1 2 3 4 

ผลติภณัฑน์ ้าอดัลม 

   ปรมิาณผลติ (ตารางที่ 8.2) 

   จ านวนวตัถุดบิที่ใชผ้ลติสนิคา้ 1 หน่วย 

   จ านวนวตัถุดบิที่ใชผ้ลติรวม (หน่วย) 

   บวก วตัถุดบิปลายงวด 

   รวม 

   หกั   วตัถุดบิตน้งวด 

   จ านวนวตัถุดบิที่ตอ้งสัง่ซือ้ (หน่วย) 

   ราคาวตัถุดบิต่อหน่วย (บาท) 

   จ านวนเงนิที่ตอ้งจ่ายซือ้วตัถุดบิ B (บาท)

รวมจ านวนเงนิที่ตอ้งจ่ายซือ้วตัถุดบิทัง้หมด 

(บาท) 

 

6,900 

4 

27,600 

8,000 

35,600 

6,000 

29,600 

4 

118,400 

   236,400 

 

10,100 

        4 

40,400 

7,000 

47,400 

8,000 

39,400 

4 

157,600 

299,100 

 

8,200 

        4 

32,800 

6,000 

38,800 

7,000 

31,800 

4 

127,200 

232,700 

 

8,900 

        4 

35,600 

5,000 

40,600 

6,000 

34,600 

4 

138,400 

234,900 

 

34,100 

          4 

136,400 

5,000 

141,400 

 6,000 

135,400 

4 

541,600 

1,003,100 

 

 

  ในกรณีทีม่กีารผลติสนิคา้หลายชนิด และมกีารใชว้ตัถุดบิชนิดต่างกนั อาจมกีารแบ่งแยก
งบประมาณวตัถุดบิตามประเภทของสนิค้าที่ท าการผลติ ซึ่งงบประมาณวตัถุดบินี้จดัท าขึน้เพื่อ
แสดงให้ทราบถึงจ านวนเงนิที่กิจการจะต้องจ่ายในการซื้อวตัถุดบิเขา้มาใช้ในการผลิตในแต่ละ
ช่วงเวลา เพื่อใหผู้้บรหิารทราบถงึช่วงเวลาทีต่้องจดัหาเงนิในการสัง่ซือ้วตัถุดบิ  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ในการบรหิารการเงนิของกจิการใหเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 

  งบประมาณค่าแรงงานทางตรง 

  เป็นงบประมาณที่แสดงให้ทราบถึงปรมิาณชัว่โมงแรงงานและค่าแรงงานที่กจิการต้อง
จดัหาและจดัเตรยีมเงนิทุนหมุนเวยีน เพื่อจ่ายค่าแรงงานในช่วงระยะเวลาต่างๆ ซึง่หมายถงึเฉพาะ
ค่าแรงงานทางตรงเท่านัน้ ส่วนค่าแรงงานทางอ้อมจดัอยู่ในงบประมาณค่าใช้จ่ายการผลติ  การ
จดัท างบประมาณค่าแรงงานทางตรงต้องอาศยัขอ้มูลจากงบประมาณการผลติ โดยต้องประมาณ
จ านวนชัว่โมงแรงงานทางตรงที่ใช้ในการผลติสนิค้าตามปรมิาณในงบประมาณการผลติ ซึ่งการ
ประมาณจ านวนชัว่โมงแรงงานทางตรงที่ใช้ในการผลิตสินค้า  1 หน่วย สามารถท าได้หลาย
ลกัษณะ เช่น ใช้วธิีทางวศิวกรรมการผลติในการประมาณที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลหรอืใช้
ขอ้มูลแรงงานทางตรงในอดตีมาใช้ในการประมาณการ ซึ่งวธินีี้จ านวนชัว่โมงแรงงานทางตรงจะมี
ลกัษณะใกลเ้คยีงความจรงิมากทีสุ่ด 
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  จากตวัอย่าง สมมตวิ่า ผลติภณัฑ์น ้าหวาน ใช้ช ัว่โมงแรงงานทางตรง 1 ชัว่โมงในการ
ผลติสนิคา้ 1 หน่วย ส่วนผลติภณัฑน์ ้าอดัลม ใชช้ ัว่โมงแรงงานทางตรง 2 ชัว่โมงในการผลติสนิค้า 

1 หน่วย โดยมกีารจ่ายอตัราค่าจ้างแรงงานเท่ากบั 12 บาทต่อชัว่โมงแรงงานทางตรง สามารถ
จดัท างบประมาณค่าแรงงานทางตรงได้ ดงันี้ 

ตารางที ่8.4 แสดงงบประมาณค่าแรงงานทางตรง 

บรษิทั ไทยเครื่องดืม่  จ ากดั 

งบประมาณค่าแรงงานทางตรง 

ส าหรบัไตรมาส สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25X1 

 

ไตรมาส 

รวม 

1 2 3 4 

ผลติภณัฑน์ ้าหวาน  

   ปรมิาณผลติ (หน่วย) 

   ชัว่โมงทีใ่ชผ้ลติ 1 หน่วย 

   รวมชัว่โมงทีใ่ชผ้ลติสนิคา้ 

   อตัราคา่แรงต่อชัว่โมง (บาท) 

   คา่แรงงานในการผลติ (บาท) 

ผลติภณัฑน์ ้าอดัลม 

   ปรมิาณผลติ (หน่วย) 

   ชัว่โมงทีใ่ชผ้ลติ 1 หน่วย 

   รวมชัว่โมงทีใ่ชผ้ลติสนิคา้ 

   อตัราคา่แรงต่อชัว่โมง (บาท) 

   คา่แรงงานในการผลติ (บาท) 

รวมคา่แรงงานทางตรง (บาท) 

 

8,200 

        1 

8,200 

       12 

98,400 

 

6,900 

         2 

13,800 

         12 

165,600 

264,000 

 

9,100 

        1 

9,100 

        12 

109,200 

 

10,100 

         2 

20,200 

         12 

242,400 

351,600 

 

6,700 

        1 

6,700 

        12 

80,400 

 

8,200 

        2 

16,400 

        12 

196,800 

277,200 

 

6,100 

         1 

6,100 

       12 

73,200 

 

8,900 

         2 

17,800 

         12 

213,600 

286,800 

 

30,100 

            1 

30,100 

           12 

361,200 

 

34,100 

           2 

68,200 

            12 

818,400 

1,179,600 

 

 

จากตารางที่ 8.4 ปรมิาณสนิค้าที่ผลติ ในไตรมาสที่ 1 ของผลติภณัฑ์น ้าหวาน เท่ากบั 

8,200 หน่วย แต่ละหน่วยของสนิค้านัน้ต้องใช้เวลาในการผลติ จ านวน 1 ชัว่โมง จ านวนชัว่โมง
แรงงานทางตรงที่ใช้ในการผลิตเท่ากับ 8,200 หน่วยx 1 บาท = 8,200 ชัว่โมง อัตราค่าแรง
ทางตรงต่อชัว่โมงที่ใช้ในการผลติเท่ากบั 12 บาท ดงันัน้ต้นทุนค่าแรงงานในการผลติผลติภณัฑ์
น ้าหวาน เท่ากบั 8,200 ชัว่โมง x 12 บาท = 98,400 บาท ส าหรบัตน้ทุนค่าแรงงานของผลติภณัฑ์
น ้าอดัลม และในไตรมาสอื่นๆ สามารถค านวณไดใ้นลกัษณะเดยีวกนั 
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  งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต 

  งบประมาณค่าใชจ้่ายการผลติ เป็นงบประมาณที่แสดงให้เหน็ถงึตน้ทุนของค่าใชจ้่ายใน
การผลติเป็นการใช้ทรพัยากรที่คาดวา่จะเกดิขึน้ในแต่ละช่วงของการจดัท างบประมาณที่ตอ้งการ
ใช้ในการผลิตตามปริมาณที่ต้องการ ซึ่งการจดัท างบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต ต้องจ าแนก
ตน้ทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็น 2 ลกัษณะ คอื ค่าใช้จ่ายการผลติผนัแปร และค่าใช้จ่ายการผลติ
คงที ่ซึง่เป็นการจ าแนกตามลกัษณะของพฤตกิรรมในการเกดิตน้ทุน ในส่วนของค่าใชจ้่ายการผลติ
ผนัแปรต้องทราบถึงต้นทุนผนัแปรต่อหน่วยของแต่ละรายการคณูด้วยระดบักจิกรรมการผลติ ณ 
ระดบัต่างๆ กนั ซึง่อาจจะใชจ้ านวนชัว่โมงแรงงานทางตรง  หรอืจ านวนชัว่โมงเครื่องจกัร 

  ในการจดัท างบประมาณค่าใชจ้่ายการผลตินัน้ อาจมคี่าใชจ้่ายการผลติคงทีบ่างรายการที่
ไม่ได้จ่ายเป็นเงนิสด เช่น ค่าเสื่อมราคา ค่าตดัจ าหน่ายทรพัยส์นิ หรอืค่าใช้จ่ายล่วงหน้า เป็นต้น 
และมบีางรายการอาจจะไม่จ าเป็นตอ้งเท่ากนัในแต่ละไตรมาสเนื่องจากผลกระทบของฤดกูาลทาง
เศรษฐกจิ มผีลท าใหป้รมิาณการผลติในแต่ละช่วงเวลาแตกต่างกนัได้ 
  จากตวัอยา่งขา้งตน้ กจิการก าหนดใหอ้ตัราค่าใชจ้่ายการผลติผนัแปรในการผลติสนิคา้ 1 

หน่วย ประมาณจากจ านวนชัว่โมงแรงงานทางตรงทีใ่ชใ้นการผลติสนิคา้แต่ละชนิด ดงันี้ 
 

ประเภทค่าใชจ้่ายการผลติผนัแปร      อตัราต่อชัว่โมงแรงงานทางตรง 

(บาท) 

    วตัถุดบิทางออ้ม 

    ค่าแรงงานทางออ้ม 

    ค่าก าลงัไฟฟ้า 
    ค่าสาธารณูปโภค 

        รวม 

0.75 

0.50 

1.00 

0.75 

3.00 

 

กจิการมคี่าใชจ้่ายการผลติคงทีใ่นแต่ละไตรมาส ดงันี้ 
เงนิเดอืนผูค้วบคุมโรงงาน 

ค่าเช่าโรงงาน 

ค่าประกนัภยั 

ค่าภาษทีรพัยส์นิ 

ค่าบ ารุงรกัษา 

ค่าเสื่อมราคาเครื่องจกัร(เฉพาะไตรมาสที ่1-3) 
อื่น ๆ 

60,000 

15,000 

6,000 

8,000 

9,000 

26,000 

7,000 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 
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  ข้อมลูเพ่ิมเติม 

  จากขอ้มลูขา้งตน้นัน้ อตัราค่าใชจ้่ายการผลติผนัแปรต่อชัว่โมงแรงงานทางตรง ชัว่โมงละ 

3 บาท  และค่าใช้จ่ายการผลติคงที่ในส่วนของค่าเสื่อมราคาเครื่องจกัรในไตรมาสที่ 4 มีจ านวน 
28,440 บาท จากข้อมูลต่างๆ ที่สมมติขึ้นในแต่ละไตรมาส สามารถน ามาจดัท างบประมาณ
ค่าใชจ้่ายการผลติได ้ดงันี้ 
 

ตารางที ่8.5 แสดงงบประมาณค่าใชจ้่ายการผลติ 

บรษิทั ไทยเครื่องดืม่  จ ากดั 

งบประมาณค่าใชจ้่ายการผลติ 

ส าหรบัไตรมาส สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25X1 

 
ไตรมาส 

รวม 
1 2 3 4 

จ านวนชัว่โมงแรงงานทางตรง
(ตารางที ่8.4) 
    ผลติภณัฑน์ ้าหวาน (ชัว่โมง) 

    ผลติภณัฑน์ ้าอดัลม (ชัว่โมง) 

 

 

8,200 

13,800 

 

 

9,100 

20,200 

 

 

6,700 

16,400 

 

 

6,100 

17,800 

 

 

30,100 

68,200 

รวมจ านวนชัว่โมงแรงงาน 

ทางตรง (ชัว่โมง) 

 

22,000 

 

29,300 

 

23,100 

 

23,900 

 

98,300 

คา่ใชจ้่ายการผลติผนัแปร 

   (ชัว่โมงละ 3 บาท) 

   ผลติภณัฑน์ ้าหวาน (บาท) 
   ผลติภณัฑน์ ้าอดัลม (บาท) 
รวมคา่ใชจ้่ายการผลติผนัแปร 

คา่ใชจ้่ายการผลติคงที่: -    
    เงนิเดอืนผูค้วบคมุโรงงาน 

    คา่เชา่โรงงาน 

    คา่ประกนัภยั 

    คา่ภาษทีรพัย์สนิ 

    คา่บ ารงุรกัษา 

    คา่เสือ่มราคาเครือ่งจกัร 

    อื่น ๆ 

รวม (บาท) 

 

 

24,600 

41,400 

66,000 

 

60,000 

15,000 

6,000 

8,000 

9,000 

26,000 

7,000 

131,000 

 

 

27,300 

60,600 

87,900 

 

60,000 

15,000 

6,000 

8,000 

9,000 

26,000 

7,000 

131,000 

 

 

20,100 

49,200 

69,300 

 

60,000 

15,000 

6,000 

8,000 

9,000 

26,000 

7,000 

131,000 

 

 

18,300 

53,400 

71,700 

 

60,000 

15,000 

6,000 

8,000 

9,000 

28,440 

7,000 

133,440 

 

 

90,300 

204,600 

294,900 

 

240,000 

60,000 

24,000 

32,000 

36,000 

106,440 

  28,000 

526,440 

รวมคา่ใชจ้่ายการผลติ  (บาท) 197,000 218,900 200,300 205,140 821,340 

             จากตารางที ่8.5 ค่าใชจ้่ายในการผลติ ไดแ้บ่งตามพฤตกิรรมของตน้ทุนเป็น  
2 ประเภทคอื ต้นทุนผนัแปรและต้นทุนคงที่ ในส่วนของต้นทุนผนัแปรจะเปลี่ยนแปลงไปตาม
จ านวนชัว่โมงแรงงานทางตรง โดยน าจ านวนชัว่โมงแรงงานทางตรง คูณด้วยอตัราค่าใช้จ่ายต่อ
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ชัว่โมงแรงงานทางตรง ดงันัน้ ในไตรมาสที ่1 ผลติภณัฑน์ ้าหวาน มจี านวนชัว่โมงแรงงานทางตรง
เท่ากบั 8,200 ชัว่โมง อตัราค่าใช้จ่ายชัว่โมงละ 3 บาท ดงันัน้ ค่าใช้จ่ายในการผลิตผนัแปรของ
ผลติภณัฑ์น ้าหวานเท่ากบั 8,200 ชัว่โมง x 3 บาท = 24,600 บาท ส่วนต้นทุนของค่าใช้จ่ายการ
ผลติคงที่นัน้ จะเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ร่วมกนัของผลติภณัฑ์ทัง้ 2 ชนิด คอืผลติภณัฑ์น ้าหวาน และ
ผลติภัณฑ์น ้าอดัลม ในไตรมาสที่ 1 มีจ านวน 131,000 บาท รวมค่าใช้จ่ายในการผลิต ทัง้สิ้น
จ านวน 197,000 บาท ส่วนค่าใช้จ่ายในการผลิตผนัแปรในไตรมาสอื่นๆ ของผลิตภณัฑ์ทัง้  2 

ชนิด สามารถค านวณได้ในลกัษณะเดยีวกนั ในส่วนของรายการค่าใช้จ่ายการผลติคงที่นัน้ โดย
ปกตจิะมจี านวนเท่ากนัทุกระดบักจิกรรมในช่วงที่มคีวามหมายต่อการตดัสนิใจ อาจจะมบีางไตร
มาสทีค่่าใชจ้่ายคงทีอ่าจจะเพิม่ขึน้ ตามตวัอยา่ง ค่าเสื่อมราคาใน 

ไตรมาสที ่4 ค่าเสื่อมราคาจะมกีารเปลีย่นแปลงเพิม่มากขึน้ เนื่องมาจากการลงทุนในสนิทรพัยเ์พิม่
นัน่เอง ค่าใช้จ่ายการผลิตของผลิตภณัฑ์แต่ละชนิด จะต้องน าค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรและ
ค่าใชจ้่ายการผลติคงทีม่ารวมกนั เพื่อใหไ้ดค้่าใชจ้่ายการผลติรวมทัง้หมด 

  

  งบประมาณต้นทุนการผลิต และต้นทุนขาย 

  การจดัท างบประมาณตน้ทุนการผลติ เพื่อใหท้ราบตน้ทุนของสนิคา้ทีผ่ลติเสรจ็ ในขอ้มูล
ที่เกี่ยวข้องกบัต้นทุนการผลิตคือ งบประมาณวตัถุดิบ งบประมาณค่าแรงงานทางตรง และ
งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลติ จะไดต้้นทุนการผลติรวม บวกด้วยประมาณการงานระหวา่งท าต้น
งวด หกัดว้ยประมาณการงานระหวา่งท าปลายงวด จะไดเ้ป็นตน้ทุนการผลติสนิคา้เสรจ็ จากนัน้น า
งบประมาณตน้ทุนการผลติ มาจดัท างบประมาณตน้ทุนขาย โดยจะตอ้งมขีอ้มลูประมาณการสนิค้า
ส าเรจ็รูปคงเหลอืต้นงวดและประมาณการสนิค้าส าเรจ็รปูคงเหลอืปลายงวด  งบประมาณต้นทุน
การผลติ และต้นทุนขายเป็นงบประมาณที่ผู้บรหิารสามารถน าไปใช้ในการตดัสนิใจเกี่ยวกบัการ
วางแผนทางการเงนิของกิจการ ซึ่งข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ในการจดัท าได้มาจากงบประมาณต่างๆ 

ขา้งตน้ สามารถค านวณไดด้งันี้ 
 

 

 

 

  

 จะเหน็วา่การค านวณตน้ทุนการผลติต่อหน่วยนัน้ จะน าไปใชใ้นการค านวณตน้ทุนขาย
เพื่อแสดงในงบก าไรขาดทุนต่อไป จากขอ้มลูการผลติสนิคา้แต่ละชนิดนัน้ สมมตวิา่กจิการ  
ไม่มงีานระหว่างท าต้นงวด และงานระหว่างปลายงวด สามารถจดัท างบประมาณต้นทุนการผลติ 
ไดด้งันี้ 

ตน้ทุนการผลติ  =  วตัถุดบิทางตรงทีใ่ช ้+ ค่าแรงงานทางตรง + ค่าใชจ้่ายการผลติ 

ตน้ทุนการผลติเสรจ็ = งานระหวา่งท าตน้งวด + ตน้ทนุการผลติ - งานระหวา่งท าปลายงวด 

ตน้ทุนการผลติเสรจ็ต่อหน่วย =  ตน้ทุนการผลติเสรจ็ ÷ ปรมิาณหน่วยผลติ 

ตน้ทุนขาย = สนิคา้ส าเรจ็รปูตน้งวด + ตน้ทุนการผลติเสรจ็ - สนิคา้ส าเรจ็รปูปลายงวด  
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ตารางที ่8.6  แสดงงบประมาณตน้ทุนการผลติ 

 

บรษิทั ไทยเครื่องดืม่  จ ากดั 

การค านวณตน้ทุนการผลติต่อหน่วย 

 
ไตรมาส รวม 

1 2 3 4 

ผลิตภณัฑน์ ้าหวาน  

จ านวนวตัถุดบิทีใ่ชผ้ลติรวม(ตารางที ่8.3) 
ราคาวตัถุดบิต่อหน่วย (ตารางที ่8.3) 
ตน้ทุนวตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติ 

คา่แรงงานทางตรงในการผลติ(ตารางที ่8.4) 
คา่ใชจ้่ายในการผลติผนัแปร(ตารางที ่8.5) 
  รวมตน้ทุนการผลติผนัแปร 

ปรมิาณผลติ (หน่วย) 
ตน้ทุนการผลติผนัแปร/หน่วย 

ตน้ทุนการผลติคงทีต่่อหน่วย(ตารางที ่8.5) 
526,440 ÷ (30,100 + 34,100) * 

ตน้ทุนการผลติคงที ่ (บาท) 
ตน้ทุนการผลติรวม  (บาท) 
ตน้ทุนการผลติ/หน่วย 

 

24,600 

5 

123,000 

98,400 

24,600 

246,000 

8,200 

30 

 

8.20 

67,240 

313,240 

38.20 

 

27,300 

5 

136,500 

109,200 

27,300 

273,000 

9,100 

30 

 

8.20 

74,620 

347,620 

38.20 

 

20,100 

5 

100,500 

80,400 

20,100 

201,000 

6,700 

30 

 

8.20 

54,940 

255,940 

38.20 

 

18,300 

5 

91,500 

73,200 

18,300 

183,000 

6,100 

30 

 

8.20 

50,020 

233,020 

38.20 

 

90,300 

5 

451,500 

361,200 

90,300 

903,000 

30,100 

30 

 

8.20 

246,820 

1,149,820 

38.20 

ผลิตภณัฑน์ ้าอดัลม 

จ านวนวตัถุดบิทีใ่ชผ้ลติรวม (ตารางที ่8.3) 
ราคาวตัถุดบิต่อหน่วย (ตารางที ่8.3) 
ตน้ทุนวตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติ 

คา่แรงงานทางตรงในการผลติ (ตารางที ่8.4) 
คา่ใชจ้่ายในการผลติผนัแปร (ตารางที ่8.5) 
    รวมตน้ทุนการผลติผนัแปร 

ตน้ทุนการผลติผนัแปร/หน่วย 

ปรมิาณผลติ (หน่วย) 
ต้นทุนการผลิตคงที่ต่อหน่วย (ตารางที่ 8.5

และตารางที ่8.4) 
526,440 ÷ (30,100 + 34,100) * 

    รวมตน้ทุนการผลติคงที ่(บาท) 
ตน้ทุนการผลติรวม (บาท) 
ตน้ทุนการผลติ/หน่วย 

 

27,600 

4 

110,400 

165,600 

41,400 

317,400 

46 

6,900 

 

 

8.20 

56,580 

373,980 

54.20 

 

40,400 

4 

161,600 

242,400 

60,600 

464,600 

46 

10,100 

 

 

8.20 

82,820 

547,420 

54.20 

 

32,800 

4 

131,200 

196,800 

49,200 

377,200 

46 

8,200 

 

 

8.20 

67,240 

444,440 

54.20 

 

35,600 

4 

142,400 

213,600 

53,400 

409,400 

46 

8,900 

 

 

8.20 

72,980 

482,380 

54.20 

 

136,400 

4 

545,600 

818,400 

204,600 

1,568,600 

46 

34,100 

 

 

8.20 

279,620 

1,848,220 

54.20 
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   * ปรมิาณการผลติทัง้สิน้ = ปรมิาณการผลิตผลิตภณัฑ์น ้าหวาน + ปริมาณการ
ผลติผลติภณัฑน์ ้าอดัลม  

 = 30,100 + 34,100 

 = 64,200      หน่วย 

หลงัจากมกีารจดัท างบประมาณตน้ทุนการผลติสนิคา้เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ กจ็ะท าใหท้ราบ
ถงึต้นทุนการผลติสนิคา้ต่อหน่วย จากนัน้ก็จะน าต้นทุนการผลติต่อหน่วยไปคณูกบัปรมิาณสนิค้า
คงเหลอืปลายงวดที่ได้ประมาณการไว ้กจ็ะท าให้ทราบต้นทุนของสนิค้าคงเหลอืปลายงวด โดย
จะตอ้งมกีารจดัท างบประมาณสนิคา้คงเหลอืตน้งวดและปลายงวดดงันี้ 
 

ตารางที ่8.7 แสดงรายละเอยีดการค านวณสนิคา้คงเหลอืตน้งวดและปลายงวด 

บรษิทั ไทยเครื่องดืม่  จ ากดั 

งบประมาณสนิคา้คงเหลอื 

ส าหรบัไตรมาส สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25X1 

 
ไตรมาส 

รวม 
1 2 3 4 

ผลติภณัฑน์ ้าหวาน  

สนิคา้ตน้งวด(ตารางที ่8.2) 
ราคาต่อหน่วย (ตารางที ่8.6) 
     รวม 

สนิคา้ปลายงวด(ตารางที ่8.2) 
ราคาต่อหน่วย(ตารางที ่8.6) 
     รวม 

 

1,000 

38.20 

38,200 

1,200 

38.20 

45,840 

 

1,200 

38.20 

45,840 

1,300 

38.20 

49,660 

 

1,300 

38.20 

49,660 

1,000 

38.20 

38,200 

 

1,000 

38.20 

38,200 

1,100 

38.20 

42,020 

 

1,000 

38.20 

38,200 

1,100 

38.20 

42,020 

ผลติภณัฑน์ ้าอดัลม 

สนิคา้ตน้งวด (ตารางที ่8.2) 
ราคาต่อหน่วย (ตารางที ่8.6) 
     รวม 

สนิคา้ปลายงวด(ตารางที ่8.2) 
ราคาต่อหน่วย(ตารางที ่8.6) 
     รวม 

 

500 

54.20 

27,100 

400 

54.20 

21,680 

 

400 

54.20 

21,680 

500 

54.20 

27,100 

 

500 

54.20 

27,100 

700 

54.20 

37,940 

 

700 

54.20 

37,940 

600 

54.20 

32,520 

 

500 

54.20 

27,100 

600 

54.20 

32,520 

   

 หลงัจากได้มีการจดัท างบประมาณสนิค้าคงเหลอืต้นงวดและสนิค้าคงเหลอืปลายงวด
เรยีบรอ้ยแล้ว กท็ าใหท้ราบถึงต้นทุนของสนิคา้คงเหลอืของผลติภณัฑแ์ต่ละชนิดในแต่ละไตรมาส 
จากนัน้กจ็ะน าตน้ทุนสนิคา้คงเหลอืตน้งวดและสนิคา้คงเหลอืปลายงวดไปจดัท างบประมาณต้นทุน
ขายเพื่อน าไปแสดงในงบประมาณงบก าไรขาดทุนต่อไป กจิการสามารถจดัท างบประมาณตน้ทุน
ขาย ตามตารางไดด้งันี้ 
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ตารางที ่8.8  แสดงงบประมาณตน้ทุนขาย 

บรษิทั ไทยเครื่องดืม่ จ ากดั 

งบประมาณตน้ทนุขาย 

ส าหรบัไตรมาส สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25X1 

             (หน่วย : บาท) 

 
ไตรมาส 

รวม 
1 2 3 4 

ผลติภณัฑน์ ้าหวาน  

สนิคา้คงเหลอืตน้งวด 

บวก ตน้ทุนผลติ (ตารางที ่8.6) 

 

หกั สนิคา้คงเหลอืปลายงวด 

ตน้ทุนขาย (บาท) 

 

38,200 

313,240 

351,440 

45,840 

305,600 

 

45,840 

347,620 

393,460 

49,660 

343,800 

 

49,660 

255,940 

305,600 

38,200 

267,400 

 

38,200 

233,020 

271,220 

42,020 

229,200 

 

38,200 

1,149,820 

1,188,020 

42,020 

1,146,000 

ผลติภณัฑน์ ้าอดัลม  

สนิคา้คงเหลอืตน้งวด 

บวก ตน้ทุนผลติ (ตารางที ่8.6) 

 

หกั สนิคา้คงเหลอืปลายงวด 

ตน้ทุนขาย (บาท) 

 

27,100 

373,980 

401,080 

21,680 

379,400 

 

21,680 

547,420 

569,100 

27,100 

542,000 

 

27,100 

444,440 

471,540 

37,940 

433,600 

 

37,940 

482,380 

520,320 

32,520 

487,800 

 

27,100 

1,848,220 

1,875,320 

32,520 

1,842,800 

รวมตน้ทุนขายทัง้หมด (บาท) 685,000 885,800 701,000 717,000 2,988,800 

 

  งบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานหรือเรียกอีกอย่างว่า ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  
ประกอบด้วยค่าใช้จ่าย 2 ส่วน คือ ค่าใช้จ่ายในการขาย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร ซึ่งเป็น
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวขอ้งกบัการผลติ ค่าใช้จ่ายทัง้ 2 ประเภทนี้  เป็นได้ทัง้ค่าใช้จ่ายผนัแปรและ
ค่าใช้จ่ายคงที่ ซึ่งจะน าไปแสดงในงบก าไรขาดทุนโดยประมาณ และงบประมาณเงนิสด ต่อไป  
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร บางรายการอาจจ่ายเป็นเงนิสด บางรายการอาจจะไม่ได้จ่ายเป็น
เงนิสด เช่น ค่าเสื่อมราคา หนี้สงสยัจะสญู ขาดทุนจากการจ าหน่ายสนิทรพัย ์เป็นตน้  ค่าใชจ้่ายใน
การขายนัน้ เกดิขึน้เนื่องจากการจ าหน่ายสินค้า หรอืการส่งเสรมิการขาย เช่น ค่านายหน้า ค่า
โฆษณา ค่าสนบัสนุนการขาย เป็นตน้ ส่วนค่าใชจ้่ายในการบรหิาร เกดิขึน้จากการบรหิารงานของ
กจิการ เช่น เงนิเดอืนพนกังาน ค่ารบัรอง ค่าซ่อมแซม ค่าวสัดุส านกังาน 

ค่าเช่า ค่าพาหนะ เป็นต้น ในการจดัท างบประมาณนัน้จะต้องมีการควบคุมค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน ให้มีจ านวนที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการด าเนินงาน  ไม่ให้มี
ผลกระทบต่อก าไรของกิจการ และไม่ท าให้ยอดขายลดลงจากงบประมาณ  ซึ่งข้อมูลที่จะน ามา



 

192 

จดัท างบประมาณค่าใช้จ่ายในการขายนี้ สามารถเกบ็รวบรวมไดจ้ากหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ
ขายโดยตรง เช่น แผนกขาย เขตการขาย การประมาณค่าใชจ้่ายขึน้อยูก่บัการตดัสนิใจเชงิกลยทุธ์
ของผูบ้รหิาร 

  ส่วนค่าใช้จ่ายในการบรหิารมคีวามเกีย่วขอ้งกบัปรมิาณการขายน้อย และเป็นค่าใช้จ่าย
เพื่อใชใ้นการควบคุมตน้ทุน ควบคุมการปฏบิตังิานของพนกังานใหม้ปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ดภายใต้
งบประมาณที่มีอยู่ ค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายคงที่ ในตัวอย่างที่จะแสดง
ต่อไปนี้จะเป็นการจดัท างบประมาณ แยกเป็นงบประมาณค่าใช้จ่ายในการขาย และงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร โดยแบ่งตามพฤตกิรรมต้นทุนเป็น ค่าใช้จ่ายผนัแปรและค่าใช้จ่ายคงที่ 
เพื่อประโยชน์ในการวางแผน ควบคุม และตดัสนิใจแกป้ญัหา ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว สามารถ
แสดงไดต้ามตารางดงันี้ 

ตารางที ่8.9 แสดงงบประมาณค่าใชจ้่ายในการขาย 

บรษิทั  ไทยเครื่องดื่ม  จ ากดั 

งบประมาณค่าใชจ้่ายในการขาย 

ส าหรบัไตรมาส สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25X1 

                                                                                                               (หน่วย : บาท) 

 

อตัราต่อ 

ยอดขาย
(%) 

ไตรมาส 

รวม 
1 2 3 4 

คา่ใชจ้่ายในการขายผนัแปร 

   คา่นายหน้า 

   คา่วสัดใุนการขาย 

   คา่ขนสง่ 

   คา่โฆษณา 

รวมคา่ใชจ้่ายในการขายผนัแปร 

 

คา่ใชจ้่ายในการขายคงที ่
   เงนิเดอืนพนกังานขาย 

   คา่เชา่ 

   คา่พาหนะ 

   คา่เสือ่มราคาอุปกรณ์ 

   อื่น ๆ 

รวมคา่ใชจ้่ายในการขายคงที ่

 

3 

2 

1 

2 

 

 

28,800 

19,200 

9,600 

19,200 

  76,800 

 

 

30,000 

6,000 

6,500 

10,000 

4,000 

56,500 

 

37,500 

25,000 

12,500 

25,000 

 100,000 

 

 

30,000 

6,000 

6,500 

10,000 

4,000 

56,500 

 

29,700 

19,800 

9,900 

19,800 

79,200   

 

 

30000 

6,000 

6,500 

10,000 

4,000 

56,500 

 

30,600 

20,400 

10,200 

20,400 

  81,600 

 

 

30,000 

6,000 

6,500 

10,000 

4,000 

56,500 

 

126,600 

84,400 

42,200 

84,400 

337,600 

 

 

120,000 

24,000 

26,000 

40,000 

16,000 

226,000 

รวมคา่ใชจ้่ายในการขาย  133,300 156,500 135,700 138,100 563,600 
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ตารางที ่8.10 แสดงงบประมาณค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 

บรษิทั ไทยเครื่องดืม่  จ ากดั 

งบประมาณค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 
ส าหรบัไตรมาส สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25X1 

                                                                                 (หน่วย : บาท) 

 ไตรมาส รวม 

1 2 3 4 

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 

   เงนิเดอืนฝ่ายบรหิาร 

   คา่เบีย้ประกนัภยั 

   คา่สาธารณูปโภค 

   คา่วสัดสุ านกังาน 

   คา่เสือ่มราคาอาคาร 

  คา่รบัรอง 

   อื่น ๆ 

 

50,000 

5,000 

3,000 

2,000 

5,000 

4,000 

7,000 

 

50,000 

5,000 

3,000 

2,000 

5,000 

4,000 

7,000 

 

50,000 

5,000 

3,000 

2,000 

5,000 

4,000 

7,000 

 

50,000 

5,000 

3,000 

2,000 

5,000 

4,000 

7,000 

 

200,000 

20,000 

12,000 

8,000 

20,000 

16,000 

28,000 

  รวมคา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 76,000 76,000 76,000 76,000 304,000 

  

  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ ง
เนื่องจากปจัจยัอื่นๆ เช่น ค่าสาธารณูปโภค ในส่วนของค่าไฟฟ้าในช่วงฤดรูอ้นในไตรมาสนัน้อาจมี
การใชเ้ครื่องปรบัอากาศมผีลท าให ้ค่าไฟฟ้า สงูขึน้กวา่ไตรมาสอื่น เป็นตน้ 

  จากตวัอยา่งดงักล่าวงบประมาณทัง้หมดทีไ่ดจ้ดัท า ถอืวา่เป็นงบประมาณด าเนินงาน  
ในส่วนของงบประมาณงบก าไรขาดทุนซึ่งเป็นงบประมาณในการด าเนินงานเช่นกนั แต่จะท า
หลงัจากจดัท างบประมาณเงนิลงทุนและงบประมาณเงนิสดเสรจ็แล้ว กจิการอาจมกีารลงทุนใน
สนิทรพัยถ์าวร จงึต้องมกีารจดัสรรเงนิให้เพยีงพอกบัการลงทุน โดยอาจจะมกีารกู้ยมืเงนิ กจ็ะมี
การจ่ายดอกเบีย้ ซึง่จะตอ้งน าไปแสดงเป็นค่าใชจ้่ายในงบประมาณงบก าไรขาดทุนต่อไป  
  ในการจัดงบประมาณที่ เหลือจะจัดท าตามล าดับดังนี้  คือ งบประมาณการลงทุน 
งบประมาณเงนิสด งบก าไรขาดทุนโดยประมาณ งบแสดงฐานะการเงนิโดยประมาณ  และงบ
กระแสเงนิสดโดยประมาณ   
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งบประมาณการลงทุน 

  เป็นงบประมาณที่ใช้ในการวางแผนการลงทุนในสนิทรพัย์ถาวร หรอืสนิทรพัยป์ระจ า 
เพื่อไว้ใช้ในการด าเนินงานหรือเพื่อขยายงานในอนาคต ซึ่งการลงทุนในกิจกรรมดังกล่าว
จ าเป็นตอ้งใชเ้งนิทุนจ านวนมาก โดยจะแสดงรายละเอยีดของจ านวนเงนิลงทุน กจิการจะตอ้งม ี

การวางแผนเกี่ยวกบัการจดัหาเงนิทุน เพื่อให้สามารถเตรียมเงนิทุนได้เพียงพอ เป็นไปตามที่
ประมาณการล่วงหน้า เพื่อจะจดัท างบประมาณเงนิสดต่อไป 

 จากตวัอยา่ง สมมตวิา่กจิการวางแผนเกีย่วกบัการลงทุนในปี 25X1 ดงันี้ คอืในไตรมาสที ่
3 ใช้เงินซื้อที่ดินเพิ่มเติม จ านวนเงิน 500,000 บาท ส่วนในไตรมาสที่ 4 ต้องใช้เงินทุนซื้อ
เครื่องจกัร จ านวนเงนิ 50,000 บาท ซึง่สามารถจดัท างบประมาณการลงทุนได้ ดงันี้ 
 

ตารางที ่8.11 แสดงงบประมาณการลงทุน 

บรษิทั ไทยเครื่องดืม่  จ ากดั 

งบประมาณการลงทุน 

ส าหรบัไตรมาส สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25X1 

                                                                              (หน่วย : บาท) 

 ไตรมาส รวม 

1 2 3 4 

ทีด่นิ   500,000  500,000 

เครื่องจกัร    50,000 50,000 

 

  งบประมาณเงินสด 

  เป็นงบประมาณที่แสดงถงึปรมิาณเงนิสดที่กจิการจะไดร้บัและเงนิสดทีก่จิการจ่ายท าให้
ทราบถึงยอดเงนิคงเหลอืโดยประมาณในแต่ละไตรมาส ท าใหท้ราบแนวทางในการบรหิารเงนิทุน
ของกจิการ ไม่ใหก้จิการขาดเงนิทุนหมุนเวยีน คอืตอ้งมกีารวางแผนเงนิสดใหเ้พยีงพอส าหรบัไวใ้ช้
จ่าย เช่น จ่ายซือ้สนิคา้หรอืวตัถุดบิ จ่ายค่าแรงงาน จ่ายช าระหนี้ โดยตอ้งจ่ายในแต่ละไตรมาส ถ้า
ไตรมาสใดกจิการมเีงนิสดคงเหลอืมากเกนิไป ผูบ้รหิารสามารถตดัสนิใจน าเงนิสดที่เหลอืเกนิความ
ตอ้งการไปลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืลงทุนหาผลประโยชน์อยา่งอื่นได ้แต่ถ้ากจิการมเีงนิสดคงเหลอื
น้อยเกนิไป ไม่เพยีงพอต่อการหมุนเวยีน หรอืเงนิสดขาดมอื ผู้บรหิารกต็้องจดัหาเงนิสดเข้ามา
โดยขายสนิทรพัยท์ี่กจิการมอียู ่หรอืต้องมกีารกูย้มื ซึง่จะตอ้งเสยีดอกเบีย้ การท างบประมาณเงนิ
สดผู้บริหารควรจะพิจารณารายได้ และรายจ่ายที่เป็นตวัเงนิสดเท่านัน้ ในส่วนของรายได้และ
รายจ่ายทางบญัชทีี่ไม่มีการจ่ายเป็นตวัเงนิสด เช่น ก าไรหรอืขาดทุนจากการขายสินทรพัย ์ค่า
เสื่อมราคา ค่าใชจ้่ายตดับญัชต่ีางๆ จะไม่น ามาแสดงในงบประมาณเงนิสด  
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 จากตวัอย่างการท างบประมาณเงนิสดต่อไปนี้ สมมตวิา่กจิการไดม้ยีอดขายโดยแบ่งเป็น
การขายเงนิสด 60% เป็นการขายเงนิเชื่อ 40% ในการขายเชื่อกจิการมเีงื่อนไขในการเกบ็เงนิจาก
ลกูหนี้ ดงันี้ 
 40% ของยอดขายเชื่อในไตรมาสปจัจุบนั สามารถเกบ็เงนิไดใ้นไตรมาสถดัไป 

 30% ของยอดขายเชื่อในไตรมาสปจัจุบนั สามารถเกบ็เงนิไดใ้น 2 ไตรมาสถดัไป 

 30% ของยอดขายเชื่อในไตรมาสปจัจุบนั สามารถเกบ็เงนิไดใ้น 3 ไตรมาสถดัไป 

 ส าหรบัยอดซื้อประกอบด้วยการซื้อเงินสด 40% อีก 60% เป็นการซื้อเงินเชื่อ โดยมี
เงื่อนไขการจ่ายเงนิใหเ้จา้หนี้ ดงันี้ 
 50% ของยอดซือ้เชื่อในไตรมาสปจัจุบนั จะจ่ายเงนิในไตรมาสถดัไป 

 50% ของยอดซือ้เชื่อในไตรมาสปจัจุบนั จะจ่ายเงนิใน 2 ไตรมาสถดัไป 

 ส าหรบัค่าใช้จ่ายต่างๆทีเ่กดิขึน้ในกจิการ เช่น ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายการผลติ ค่าใชจ้่าย
ในการด าเนินงาน จะจ่ายเป็นเงนิสดในไตรมาสทีเ่กดิค่าใชจ้่ายนัน้ๆ  

 ในการท างบประมาณเงนิสดจะต้องมเีงนิสดคงเหลอืต้นงวดยกมารวมกบัเงนิสดรบัหกั
ดว้ยเงนิสดจ่ายกจ็ะเป็นเงนิสดคงเหลอืปลายงวด กจิการไดม้กีารวางแผนเงนิสดคอืมนีโยบายให้มี
การส ารองเงนิสดขัน้ต ่าไวใ้นมอืแต่ละไตรมาสอย่างน้อย 150,000 บาท หากมเีงนิสดคงเหลอืไม่
เพยีงพอ กจิการตอ้งกู้ยมืเงนิมาโดยเสยีดอกเบี้ยในอตัรา 7% ต่อปี โดยท าการกูย้มืเงนิ ณ วนัต้น
งวดของไตรมาสที่เงนิสดขาดมอื และจะจ่ายช าระคนืเงนิต้นพร้อมดอกเบี้ยเมื่อมีเงนิสดเพียงพอ 

โดยจะช าระดอกเบี้ยจ่ายก่อนเป็นอนัดบัแรก ที่เหลือจึงช าระคืนเงินต้น ณ วนัปลายไตรมาส 
นอกจากนี้กจิการยงัมกีารจ่ายอื่นๆ ดงันี้ 
   - จ่ายเงนิปนัผลในไตรมาส 1 และ 2 อกีไตรมาสละ 10,000 บาท 

   - มีการเพิม่ทุนโดยออกหุ้นสามญั ในไตรมาสที่ 4 จ านวน 1,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ100 

บาท โดยจ าหน่ายใหผู้ถ้อืหุน้เดมิในราคาทีจ่ดทะเบยีน 

          
 กจิการไดม้ขีอ้มลูเกีย่วกบัยอดขาย และยอดซือ้ในปีก่อนคอืปี 25X0 เพื่อประกอบการรบั
ช าระเงนิจากลกูหนี้การคา้ และจ่ายช าระเงนิใหเ้จา้หนี้การคา้ ในปีถดัมา ดงันี้ 
 

       ยอดขาย(บาท)           ยอดซือ้(บาท) 
ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3 

ไตรมาส 4 

1,000,000 

1,200,000 

1,100,000 

1,300,000 

 200,000 

300,000 

250,000 

350,000 
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   จากข้อมูลของกิจการ สามารถแสดงงบประมาณ เงินสด  และงบก าไรขาดทุ น
โดยประมาณตามตารางตามล าดบั ไดด้งันี้ 
 

ตารางที ่8.12 แสดงงบประมาณเงนิสด 

บรษิทั ไทยเครื่องดืม่  จ ากดั 

งบประมาณเงนิสด 

ส าหรบัไตรมาส สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25X1 

                                                                                              (หน่วย : บาท) 

 
ไตรมาส 

รวม 
1 2 3 4 

เงนิสดตน้งวด 

บวก เงนิสดรบั (ตารางที่ 8.13) 

รวมเงนิสดเพื่อใชจ้่าย 

หกั เงนิสดจ่าย (ตารางที่ 8.13) 

เงนิสดรบัมากกว่าเงนิสดจ่าย 

เงนิกูย้มืเพื่อส ารองเงนิสดขัน้ต ่า 

จ่ายช าระคนืเงนิกู ้: 
   เงนิตน้ 

   ดอกเบีย้จ่าย * 

เงนิสดคงเหลอืปลายงวด 

150,000 

1,060,000 

1,210,000 

923,860 

286,140 

 

 

 

 

286,140 

286,140 

1,191,600 

1,477,740 

1,077,560 

400,180 

 

 

 

 

400,180 

400,180 

1,065,200 

1,465,380 

1,411,930 

53,450 

96,550 

 

 

 

150,000 

150,000 

1,135,600 

1,285,600 

976,100 

309,500 

 

 

(96,550) 

 (1,689.63) 

211,260.37     

 

150,000 

4,452,400 

4,602,400 

4,389,450 

212,950 

96,550 

 

(96,550) 

(1,689.63) 

211,260.37    

 

* ดอกเบีย้จ่ายเงนิกูย้มืส ารอง              =  96,550  7%  3/12  =  1,689.63     บาท 

  (ระยะเวลากู ้3 เดอืน ตัง้แต่ปลายไตรมาส 3 ถงึปลายงวดไตรมาส 4) 
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ตารางที ่8.13 แสดงการค านวณเงนิสดรบั-จ่าย 

บรษิทั ไทยเครื่องดืม่  จ ากดั 

ตารางการค านวณเงนิสดรบั-จ่าย 

ส าหรบัไตรมาส สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25X1 

                 (หน่วย : บาท) 

 
ไตรมาส 

รวม 
1 2 3 4 

เงนิสดรบั: 

  เงนิสดรบัจากการขายเชื่อไตรมาส 

      2/25X0 ** 
  เงนิสดรบัจากการขายในไตรมาส 

      3/25X0  ** 

  เงนิสดรบัจากการขายในไตรมาส 

      4/25X0  **  

  เงนิสดรบัจากการขายเชื่อในไตรมาส 

      1/25X1*** 

  เงนิสดรบัจากการขายเชื่อในไตรมาส 

      2/25X1*** 

  เงนิสดรบัจากการขายเชื่อในไตรมาส 

     3/25X1*** 

ขายเงนิสดในไตรมาส ปจัจุบนั **** 

  = (60% x ยอดขายในแต่ละไตรมาส)  
รบัเงนิจากการออกหุน้สามญั 

 

 

144,000 

 

132,000 

 

208,000 

 

 

 

 

 

 

 

576,000 

 

 

 

 

132,000 

 

156,000 

 

153,600 

 

 

 

 

 

750,000 

 

 

 

 

 

156,000 

 

115,200 

 

200,000 

 

 

 

594,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

115,200 

 

150,000 

 

158,400 

 

612,000 

100,000 

 

 

144,000 

 

264,000 

 

520,000 

 

384,000 

 

350,000 

 

158,400 

 

2,532,000 

100,000 

     รวมเงนิสดรบั 1,060,000 1,191,600 1,065,200 1,135,600 4,452,400 

เงนิสดจ่าย: 

เงนิสดจ่ายจากการซือ้เงนิเชื่อในไตรมาส 

   ปีก่อน ***** 

  จ่ายช าระเจา้หน้ีจากการซือ้ในไตรมาส  

      3/25X0 

  จ่ายช าระเจา้หน้ีจากการซือ้ในไตรมาส 

      4/25X0 

เงนิสดจ่ายจากการซือ้เงนิเชื่อในไตรมาส      
    ปีปจัจุบนั ****** 

  จ่ายช าระเจา้หน้ีจากการซือ้ในไตรมาส  

     1/25X1 

  จ่ายช าระเจา้หน้ีจากการซือ้ในไตรมาส 

      2/25X1 

   จ่ายช าระเจา้หน้ีจากการซือ้ในไตรมาส 

      3/25X1 

  ซือ้เงนิสดในไตรมาสปจัจุบนั (40%) ******* 

 

 

 

 

75,000 

 

105,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

94,560 

 

 

 

 

 

 

105,000 

 

 

 

70,920 

 

 

 

 

119,640 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70,920 

 

89,730 

 

 

93,080 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89,730 

 

69,810 

93.960 

 

 

 

 

75,000 

 

210,000 

 

 

 

141,840 

 

179,460 

 

69,810 

401,240 

รวมเงนิสดจ่ายซือ้วตัถุดบิ 274,560 295,560 253,730 253,500 1,077,350 
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ตารางที ่8.13 (ต่อ)  แสดงการค านวณเงนิสดรบั-จ่าย 

บรษิทั ไทยเครื่องดืม่ จ ากดั 

ตารางการค านวณเงนิสดรบั-จ่าย 

       ส าหรบัไตรมาส สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25X1          

                 (หน่วย : บาท) 

 ไตรมาส 
รวม 

1 2 3 4 

จ่ายค่าแรงงานทางตรง(ตารางที่ 8.4) 

จ่ายค่าใช้จ่ายการผลิต (ไม่รวมค่าเสื่ อมราคา) 
(ตารางที่ 8.5) 

จ่ายค่าใชจ้่ายในการขาย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคา) 
(ตารางที่ 8.9) 

จ่ายค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร(ไม่รวมค่าเสื่อมราคา) 
(ตารางที่ 8.10) 

จ่ายเงนิลงทุน (ตารางที่ 8.11) 

ดอกเบีย้จ่ายเงนิกูจ้ านอง******** 

เงนิปนัผลจ่าย 

264,000 

 

171,000 

 

123.300 

 

71,000 

 

10,000 

10,000 

351,600 

 

192,900 

 

146,500 

 

71,000 

 

10,000 

10,000 

277,200 

 

174,300 

 

125,700 

 

71,000 

500,000 

10,000 

286,800 

 

176,700 

 

128,100 

 

71,000 

50,000 

10,000 

1,179,600 

 

714,900 

 

523,600 

 

284,000 

550,000 

40,000 

20,000 

รวมค่าใชจ้่ายอื่น 649,300 782,000 1,158,200 722,600 3,312,100 

รวมเงนิสดจ่าย 923,860 1,077,560 1,411,930 976,100 4,389,450 

  

 การค านวณเงินสดรบัจากการขายเงินเช่ือ   

  ** เงนิสดรบัจากยอดขายเชื่อปี 25X0 

- การขายของไตรมาส 2/25X0 จ านวน  1,200,000  บาท 

     รบัเงนิสดในไตรมาส   
1/25X1

= 40% x 1,200,000 x 30%   = 144,000  บาท    
- การขายของไตรมาส 3/25X0   จ านวน  1,100,000  บาท 

     รบัเงนิสดในไตรมาส   
1/25X1

= 40% x 1,100,000 x 30%   = 132,000  บาท 

     รบัเงนิสดในไตรมาส   
2/25X1

= 40% x 1,100,000 x 30%   = 144,000  บาท   
 -การขายของไตรมาส  4/25X0   จ านวน  1,300,000  บาท 

     รบัเงนิสดในไตรมาส   
1/25

= 40% x 1,300,000 x 40%   = 208,000  บาท 

     รบัเงนิสดในไตรมาส   
2/25

= 40% x 1,300,000 x 30%   = 156,000  บาท   
     รบัเงนิสดในไตรมาส   
3/25X1 

= 40% x 1,300,000 x 30%   = 156,000  บาท   
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*** การขายเชื่อในปี 25x1 ซึง่เป็น 40% ของยอดขายทัง้สิน้ แลว้รบัช าระหนี้เป็นเงนิสดตามเงื่อนไข 
ในปี 25x1 สามารถค านวณการรบัเงนิสดในแต่ละไตรมาส ในปี 25x1 ไดด้งันี้ 
- การขายของไตรมาส  1/25X1   จ านวน 960,000  บาท 

    รบัเงนิสดในไตรมาส 2/25X1 = 40% x 960,000 x 40%  = 153,600  บาท     
    รบัเงนิสดในไตรมาส 3/25X1 = 40% x 960,000 x 30% = 115,200  บาท     
    รบัเงนิสดในไตรมาส 4/25X1 = 40% x 960,000 x 30% = 115,200  บาท     
- การขายของไตรมาส   2/25X1   จ านวน 1,250,000  บาท 

    รบัเงนิสดในไตรมาส 3/25X1 =  40% x 1,250,000 x 40% = 200,000  บาท 

    รบัเงนิสดในไตรมาส 4/25X1 =  40% x 1,250,000 x 30% = 150,000  บาท   
- การขายของไตรมาส  3/25X1   จ านวน 990,000  บาท  

    รบัเงนิสดในไตรมาส 4/25X1 =  40% x 990,000 x 40%   = 158,400  บาท 

 

**** ขายเงนิสดในไตรมาสในปี  25X1 ปจัจุบนั  

เงนิสดรบั  =  (60% x ยอดขายทัง้สิน้ของแต่ละไตรมาส)  

ยอดรบัเงนิสด ไตรมาสที ่ 1   = 60% x   960,000    = 576,000 

ยอดรบัเงนิสด ไตรมาสที ่ 2   = 60% x 1,250,000 = 750,000 

ยอดรบัเงนิสด ไตรมาสที ่ 3   = 60% x   990,000    = 594,000 

ยอดรบัเงนิสด ไตรมาสที ่ 4 = 60% x 1,020,000   = 612,000 

รวม    2,532,000 

 

การค านวณเงินสดจ่ายจากการซ้ือเงินเช่ือ 

  ***** การซื้อเชื่อในปี 25X0 ซึ่งเป็น 60% ของยอดซื้อทัง้สิ้น แล้วจ่ายช าระหนี้เป็นเงินสดในปี 
25x1 สามารถค านวณการจ่ายเงนิสดในแต่ละไตรมาส ในปี 25x1 ไดด้งันี้ 
- การซือ้ของไตรมาส  3/25X0 จ านวน  250,000  บาท 

   จ่ายเงนิสดในไตรมาส  1/25X1 = 60% x 250,000 x 50%   = 75,000  บาท    
- การซือ้ของไตรมาส  4/25X0   จ านวน  350,000  บาท 

   จ่ายเงนิสดในไตรมาส 1/25X1 = 60% x 350,000 x 50%   = 105,000  บาท 

   จ่ายเงนิสดในไตรมาส 2/25X1 = 60% x 350,000 x 50%   = 105,000  บาท   
 

 ****** การซื้อเชื่อในปี 25X1 ซึ่งเป็น 60% ของยอดซื้อทัง้สิ้น แล้วช าระหนี้ เป็นเงินสด ในปี 
เดยีวกนั สามารถค านวณการจ่ายเงนิสดในแต่ละไตรมาส ในปี 25x1 ไดด้งันี้ 
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- การซือ้ของไตรมาส    1/25X1   จ านวน   236,400  บาท 

   จ่ายเงนิสดในไตรมาส  2/25x1 = 60% x 236,400 x 50%  = 70,920  บาท     
   จ่ายเงนิสดในไตรมาส 3/25X1 = 60% x 236,400 x 50% = 70,920  บาท     
- การซือ้ของไตรมาส    2/25X1   จ านวน   299,100  บาท 

   จ่ายเงนิสดในไตรมาส 3/25X1 = 60% x 299,100 x 50%  = 89,730  บาท     
   จ่ายเงนิสดในไตรมาส 4/25X1 = 60% x 299,100 x 50%  = 89,730  บาท     
- การซือ้ของไตรมาส    3/25X1   จ านวน   232,700  บาท 

    จ่ายเงนิสดในไตรมาส 4/25x1 = 60% x 232,700 x 50%  = 69,810  บาท  
  

******* ซือ้เงนิสดในไตรมาสปี  25x1 ในปจัจุบนั  

   เงนิสดจ่าย  =  (40% x ยอดซือ้ทัง้สิน้ของแต่ละไตรมาส)  

ยอดจ่ายเงนิสด ไตรมาสที ่ 1   = 40% x   236,400    =  94,560 

ยอดจ่ายเงนิสด ไตรมาสที ่ 2   = 40% x   299,100 = 119,640 

ยอดจ่ายเงนิสด ไตรมาสที ่ 3   = 40% x   232,700    = 93,080 

ยอดจ่ายเงนิสด ไตรมาสที ่ 4 = 40% x   234,900   = 93,960 

รวม    402,040 

  

 ในการช าระดอกเบีย้จ่ายเงนิกูจ้ านองกจิการจะตอ้งจ่ายในอตัรา 8% ต่อปี ดงันัน้ดอกเบี้ย
จ่ายในแต่ละไตรมาสค านวณ ไดด้งันี้ 
********  ดอกเบีย้เงนิกูจ้ านองแต่ละไตรมาส =  500,000  8%  3/12  =  10,000     บาท 
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งบก าไรขาดทุนโดยประมาณ 

  งบก าไรขาดทุนโดยประมาณ เป็นงบที่มคีวามส าคญัต่อการวางแผนการจดัท าก าไรของ
กจิการ จะแสดงการประมาณผลการด าเนินงานในรอบระยะเวลาหนึ่งของการด าเนินงาน เป็นงบที่
แสดงถงึรายได้ และค่าใช้จ่ายโดยประมาณจากงบประมาณต่างๆ รวมทัง้แสดงจ านวนก าไรสุทธทิี่
เกดิขึน้ในช่วงเวลาทีก่ าหนดไว ้การจดัท างบก าไรขาดทุนสามารถท าไดห้ลายลกัษณะ อาจจดัท า
งบก าไรขาดทุนรายไตรมาส งบก าไรขาดทุนจ าแนกตามผลติภณัฑ์ กจิการสามารถใช้ขอ้มูลจาก
งบประมาณต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อจดัท างบก าไรขาดทุนโดยประมาณ ไดด้งันี้ 
 

ตารางที ่8.14 แสดงงบก าไรขาดทุนโดยประมาณ 

บรษิทั ไทยเครื่องดืม่ จ ากดั 

งบก าไรขาดทุนโดยประมาณ 

ส าหรบัไตรมาส สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25X1 

                     (หน่วย : บาท) 

 
ไตรมาส 

รวม 
1 2 3 4 

ขาย (ตารางที่ 8.1) 

หกั ตน้ทุนขาย (ตารางที่ 8.8) 

ก าไรขัน้ตน้ 

หกั ค่าใชจ้่ายในการขาย (ตารางที่ 8.9) 

หกั ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (ตารางที่ 8.10) 

ก าไรจากการด าเนินงาน 

ดอกเบีย้จ่าย (ตาราง 8.12 และตาราง 8.13) 
ก าไรก่อนหกัภาษเีงนิได ้

ภาษเีงนิได ้30% 

960,000 

685,000 

275,000 

133,300 

76,000 

65,700 

10,000 

55,700 

16,710 

1,250,000 

885,800 

364,200 

156,500 

76,000 

131,700 

10,000 

121,700 

36,510 

990,000 

701,000 

289,000 

135,700 

76,000 

77,300 

10,000 

67,300 

20,190 

1,020,000 

717,000 

303,000 

138,100 

76,000 

88,900 

11,689.63 

77,210.37 

23,163.11 

4,220,000 

2,988,800 

1,231,200 

563,600 

304,000 

363,600 

41,689.63 

321,910.37 

96,573.11 

ก าไรสุทธ ิ 38,990 85,190 47,110 54,047.26 225,337.26 

   

  งบแสดงฐานะการเงินโดยประมาณ 

งบแสดงฐานะการเงนิโดยประมาณ เป็นงบทีแ่สดงถงึฐานะการเงนิของกจิการ ซึง่ 

ประกอบดว้ยรายการสนิทรพัย ์หนี้สนิ และส่วนของผูถ้อืหุน้โดยประมาณ ณ วนัสิน้งวด กจิการ 

สามารถน าข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากงบประมาณต่างๆ ที่ได้จดัท ามาแล้วขา้งต้น  มาจดัท างบแสดง
ฐานะการเงนิโดยประมาณ ไดด้งันี้ 
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ตารางที ่8.15 แสดงงบแสดงฐานะการเงนิโดยประมาณ 

บรษิทั ไทยเครื่องดืม่ จ ากดั 

งบแสดงฐานะการเงนิโดยประมาณ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25X1 

                                                                                    (หน่วย : บาท) 

 ปี 25x0 (จรงิ) ปี 25x1 (ประมาณการ) 

 

สินทรพัย ์

สนิทรพัยห์มุนเวยีน 

   เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

   ลูกหน้ีสุทธ*ิ 

   สนิคา้คงเหลอื (ตารางที่ 8.8) 

      ผลติภณัฑน์ าหวาน 

      ผลติภณัฑ ์น ้าอดัลม 

   วตัถุดบิคงเหลอื (ตารางที่ 8.3) 

      วตัถุดบิ A 

      วตัถุดบิ B 

รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 

    ที่ดนิ 

    อาคาร 

     หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม** 

    เครื่องจกัรและอุปกรณ์ส านกังาน 

    หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม** 

รวมสนิทรพัย ์

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

หน้ีสนิหมุนเวยีน 

     เจา้หน้ี*** 

     ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 

หน้ีสนิระยะยาว 

     เงนิกูจ้ านอง 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ 

     หุน้สามญั 

     ก าไรสะสม 

รวมหน้ีสนิและส่วนของผูถ้อืหุน้ 

 

 

 

 

 

 

38,200.00 

27,100.00 

 

50,000.00 

24,000.00 

 

 

 

400,000.00 

40,000.00 

720,000.00 

288,000.00 

 

 

 

 

150,000.00 

928,000.00 

 

 

65,300.00 

 

     

74,000.00 

1,217,300.00 

 

500,000.00 

 

360,000.00 

 

432,000.00 

2,509,300.00 

  

 

285,000.00 

 

 

500,000.00 

 

1,400,000.00 

   324,300.00 

2,509,300.00 

 

 

 

 

 

 

42,020.00 

32,520.00 

 

60,000.00 

20,000.00 

 

 

 

400,000.00 

60,000.00 

770,000.00 

434,440.00 

 

 

 

 

211,260.37 

795,600.00 

 

 

74,540.00 

 

 

     80,000.00 

1,161,400.37 

 

1,000,000.00 

 

340,000.00 

 

335,560.00 

2,836,960.37 

 

 

210,750.00 

96,573.11 

 

500,000.00 

 

1,500,000.00 

   529,637.26 

2,836,960.37 

 

 รายการทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิโดยประมาณ ในปี 25X0 และปี 25X1  สามารถ
ค านวณ ไดด้งันี้ 
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* ลูกหนี้สุทธิปี 25X0 เป็นการขายเชื่อที่เกิดขึ้นในปี 25X0 ที่ยงัไม่ได้รบัเงิน ณ วนัสิ้นปี 25X0 
สามารถค านวณลกูหนี้คงคา้งปี 25X0 ไดด้งันี้ 
ขายเชื่อ ในไตรมาส 2/25X0 = 40% 1,200,000 x 30%   = 144,000 

ขายเชื่อ ในไตรมาส 3/25X0 = 40% x 1,100,000 x 60%    = 264,000 

ขายเชื่อ ในไตรมาส 4/25X0 = 40% x 1,300,000  = 520,000 

               รวม    928,000 

 

ลูกหนี้สุทธิปี 25X1 เป็นการขายเชื่อที่เกิดขึ้นในปี 25X1 ที่ยงัไม่ได้รบัเงิน ณ วนัสิ้นปี 25X1 
สามารถค านวณลกูหนี้คงคา้ง ปี 25X1 ไดด้งันี้ 
ขายเชื่อ ในไตรมาส 2/25X1 = 40% 1,250,000 x  30%   = 150,000 

ขายเชื่อ ในไตรมาส 3/25X1 = 40 %  x 990,000  60%    = 237,600 

ขายเชื่อ ในไตรมาส 4/25X1 = 40% x 1,020,000    = 408,000 

               รวม    795,600 

    

**การคดิค่าเสื่อมราคา ใช้แบบวธิเีส้นตรง ค่าเสื่อมราคา - อาคาร คดิในอตัรา 5% ต่อปี  ส่วนค่า
เสื่อมราคา - เครื่องจกัรและอุปกรณ์ คิดในอัตรา 20% ต่อปี สมมติว่าการซื้อเครื่องจกัรเพิ่ม 
50,000 บาท ได้ซื้อในระหว่างไตรมาสที่ 4 ซึ่งคดิค่าเสื่อมราคาได้ประมาณ  2,440 บาท ดงันัน้
สามารถค านวณค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมราคาสะสมปี 25X1 ที่จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงนิ
โดยประมาณ ดงันี้ 
 ค่าเสื่อมราคา ปี 25X1 ค านวณไดด้งันี้ 
ค่าเสื่อมราคา–อาคาร  = 400,000 x 5% = 20,000 

ค่าเสื่อมราคา-เครื่องจกัรและอุปกรณ์ = (720,000 x 20%) +2,440 = 146,440 

รวม    166,440 

ค่าเสื่อมราคาสะสม ปี 25X1 ค านวณ ไดด้งันี้ 
ค่าเสื่อมราคาสะสม –อาคาร = 40,000 + 20,000 = 60,000 

ค่าเสื่อมราคาสะสม –เครื่องจกัรและอุปกรณ์ = 288,000 +146,440 = 434,440 

รวม    494,440 

*** เจ้าหนี้สุทธปีิ 25X0 เป็นการซื้อเชื่อที่เกดิขึน้ในปี 25X0 ที่ยงัไม่ไดช้ าระเงนิ ณ วนัสิ้นปี 25X0 
สามารถค านวณเจา้หนี้คงคา้งปี 25X0  ไดด้งันี้ 
ซือ้เชื่อ ในไตรมาส 3/25X0 = 250,000 x 60% x 50%    = 75,000 

ซือ้เชื่อ ในไตรมาส 4/25X0 = 350,000 x 60 % = 210,000 

              รวม    285,000 
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*** เจ้าหนี้สุทธปีิ 25X1 เป็นการซื้อเชื่อทีเ่กดิขึน้ในปี 25X1 ที่ยงัไม่ไดช้ าระเงนิ ณ วนัสิ้นปี  25X1 
สามารถค านวณเจา้หนี้คงคา้ง ปี 25X1ไดด้งันี้ 
ยอดซือ้เชื่อ ไตรมาส 3/25X1 = 232,700 60% x 50%   = 69,810       
ยอดซือ้เชื่อ ไตรมาส 4/25X1 = 234,900  60%      =  140,940    

รวม    210,750    

 

 ในส่วนของก าไรสะสมปลายปี 25X1 ค านวณโดยน า ก าไรสะสมต้นปี 25X1 บวกด้วย
ก าไรสุทธ ิปี25X1 หกัดว้ยเงนิปนัผลจ่าย ดงันัน้ สามารถค านวณก าไรสะสมปลายปี 25X1 ไดด้งันี้ 

                                      (หน่วย : บาท) 

ก าไรสะสมตน้ปี 25X1   324,300.00 

บวก ก าไรสุทธ ิ 225,337.26 

 549,637.26 

หกั เงนิปนัผลจ่าย 20,000.00 

ก าไรสะสมปลายปี 25X1   529,637.26 

 

                งบกระแสเงินสดโดยประมาณ 

   งบกระแสเงนิสดโดยประมาณเป็นงบประมาณทีแ่สดงถงึแหล่งไดม้าและแหล่งใช้ไปของ
เงนิสดในแต่ละกจิกรรมคอื กจิกรรมการด าเนินงาน กจิกรรมการลงทุน และกจิกรรมการจดัหาเงนิ 
โดยสรุปรายละเอยีดจากกจิกรรมต่างๆ ที่เกดิขึน้เพื่อใชใ้นการจดัท างบกระแสเงนิสด เกีย่วกบัการ
เพิ่มขึ้นและลดลงของเงินสด ท าให้กิจการสามารถป้องกนัมิให้เกิดการขาดสภาพคล่อง เป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารเงินสดของกิจการ ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมองภาพรวมของการ
เปลี่ยนแปลงได้ชดัเจนขึน้ กจิการสามารถจดัท างบกระแสเงนิสดโดยประมาณของบริษทั ไทย
เครื่องดื่ม จ ากดั ไดโ้ดยใช้ขอ้มูลจากงบแสดงฐานะการเงนิเปรยีบเทยีบ 2 ปี ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

คอื ปี 25X1 และปี 25X0 จากงบประมาณต่างๆ ทีไ่ดจ้ดัท ามาแล้วขา้งตน้นัน้ สามารถน าขอ้มลูมา
เพื่อประกอบการจดัท างบกระแสเงนิสดโดยประมาณ ไดด้งันี้ 
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ตารางที ่8.16 แสดงงบกระแสเงนิสดโดยประมาณ 

บรษิทั ไทยเครื่องดืม่ จ ากดั 

งบกระแสเงนิสดโดยประมาณ 

ส าหรบังวด 1 ปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25X1 

                                                     (หน่วย : บาท) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน   

ก าไรสุทธ ิ  225,337.26  

บวก(หกั) รายการทีไ่ม่เกีย่วกบัเงนิสด:-   

 ค่าเสื่อมราคา  166,440.00 391,777.26 

ปรบัปรุง   

 ลกูหนี้การคา้ลดลง      132,400.00  

 สนิคา้คงเหลอืเพิม่ขึน้    (9,240.00)  

 วตัถุดบิคงเหลอืเพิม่ขึน้  (6,000.00)  

 เจา้หนี้การคา้ลดลง  (74,250.00)  

 ภาษเีงนิไดค้า้งจ่ายเพิม่ขึน้  96,573.11 139,483.11 

         เงนิสดสุทธจิากกจิกรรมด าเนินงาน  531,260.37 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน:-   

 ซือ้ทีด่นิ  (500,000.00)  

 ซือ้เครื่องจกัร  (50,000.00)  

         เงนิสดสุทธจิากกจิกรรมลงทุน   (550,000.00) 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ:-    

 จ่ายเงนิปนัผล  (20,000.00)  

 ออกหุน้สามญั  100,000.00  

         เงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ   80,000.00 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธ ิ   61,260.37 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัตน้งวด   150,000.00 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัสิน้งวด   211,260.37 
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การจดัท างบประมาณส าหรบักิจการท่ีไมเ่ก่ียวกบัการผลิต 

กจิการทีไ่ม่เกีย่วกบัการผลติจะเป็นกจิการประเภทพาณิชยกรรมหรอืกจิการซือ้มา 

ขายไป ธุรกจิประเภทให้บรกิาร และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไร การจดัท างบประมาณประเภท
เหล่านี้ อาจไม่ยุง่ยากเท่ากบักจิการประเภทผลติสนิคา้ เนื่องจากไม่ตอ้งจดัท างบประมาณการผลติ 
เป้าหมายของการจดัท างบประมาณส าหรบักิจการที่ไม่เกี่ยวกบัการผลิต มีวตัถุประสงค์หลกั
เดยีวกนัคอื เพื่อวางแผน ควบคุม และวดัผลการด าเนินงาน อนัจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของ
องคก์ร ส าหรบักจิการประเภทซือ้มาขายไป จะตอ้งมกีารจดัท า งบประมาณขายสนิคา้ งบประมาณ
ซือ้สนิคา้ งบประมาณต้นทุนขาย งบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน งบประมาณการลงทุน 

งบประมาณเงนิสด งบก าไรขาดทุนโดยประมาณ งบแสดงฐานะการเงนิโดยประมาณ และงบ
กระแสเงนิสดโดยประมาณ  

ความแตกต่างของการจดัท างบประมาณของกจิการประเภทผลติสนิคา้กบักจิการ 

ประเภทซือ้มาขายไป คอืงบประมาณซื้อสนิค้า จะแทนงบประมาณการผลติ นัน่เอง งบประมาณ
ซือ้สนิคา้ เป็นงบประมาณที่มคีวามส าคญัเป็นงบประมาณที่ต้องมกีารจ่ายเงนิ และต้องมกีารวาง
แผนการซื้อสนิค้าให้เพยีงพอกบัความต้องการของลูกค้าเพื่อไม่ให้สนิค้าขาดมอื  กจิการต้องให้
ความส าคญัต่อประสทิธภิาพและความสามารถในการบรหิารสนิคา้คงคลงั โดยก าหนดระดบัสนิค้า
คงคลงัที่เหมาะสม และก าหนดจ านวนการสัง่ซื้อสนิค้าที่ประหยดัมากที่สุด  การจดัซื้อแต่ละไตร
มาสควรไดม้กีารตดิต่อสอบถามเรื่องราคาของสนิคา้ โดยใหบ้รษิทัผู้ขายเสนอราคามาให้พจิารณา 
เพื่อจะได้จดัซื้อในราคาต ่าสุด และควรค านึงถึงคุณภาพของสนิค้า การรบัประกนัสนิค้าเมื่อเกิด
ความเสยีหาย และระยะเวลาในการจดัส่งดวัย นอกจากจดัท างบประมาณซื้อแล้ว กจิการจะต้องมี
การจดัท าแผนการจ่ายเงนิดว้ย เพื่อจะน าไปจดัท างบประมาณเงนิสดต่อไป 

 

การค านวณยอดซือ้เพื่อจดัท างบประมาณซือ้ในแต่ละไตรมาส สามารถค านวณไดด้งันี้ 
 

 

 

ส าหรบัธุรกจิประเภทใหบ้รกิาร การจดัท างบประมาณ กจ็ะมคีวามง่ายกวา่กจิการ 

ประเภทผลิตสินค้าและกิจการประเภทซื้อมาขายไปอย่างแน่นอน เนื่องจากไม่ต้องมีการจดัท า
งบประมาณการผลติ และงบประมาณการซื้อสนิค้า และไม่ต้องมกีารวางแผนเรื่องสนิคา้คงเหลอื 
ส าหรบัธุรกิจให้บริการ จะต้องมีการจัดท างบประมาณรายได้ งบประมาณค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน งบประมาณเงนิสด งบประมาณการลงทุน งบก าไรขาดทุนโดยประมาณ  

งบแสดงฐานะการเงนิโดยประมาณ และงบกระแสเงนิสดโดยประมาณ ซึง่ขึน้อยูก่บัการด าเนินงาน
ของแต่ละกจิการ 

ปรมิาณซือ้สนิคา้(หน่วย) = ปรมิาณขาย + ปรมิาณสนิคา้ปลายงวด – ปรมิาณสนิคา้ตน้งวด 
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 ส่วนการจดัท างบประมาณส าหรบัหน่วยงานที่มไิด้มุ่งหวงัผลก าไร เช่น หน่วยงานของ
รฐับาล สถาบนัการศกึษา โรงพยาบาล มลูนิธ ิและสมาคม การด าเนินงานของหน่วยงานเหล่านี้มกั
อยูใ่นรปูของการใหบ้รกิารและสวสัดกิารแก่บุคคลทัว่ไป กจิการทีม่ไิดมุ้่งหวงัก าไรจงึไม่ม ี

รายได้จากการขายและให้บรกิาร ดงันัน้ไม่จ าเป็นต้องจดัท างบประมาณขาย แต่อาจมกีารจดัท า
งบประมาณการให้บริการ  การจัดท างบประมาณจึงให้ความส าคัญที่งบประมาณรายจ่าย  

งบประมาณการลงทุน และงบประมาณแผนงานที่จะด าเนินงาน การจดัท างบประมาณจงึเป็นการ
จดัท าเพื่อวางแผน และควบคุมการด าเนินงานของกิจการให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานหรือ
โครงการทีไ่ดก้ าหนดไว ้

 

ผลกระทบของการจดัท างบประมาณต่อพฤติกรรมบุคคลในองคก์ร 

 ในการจดัท างบประมาณขององค์กร ทุกฝ่ายจะต้องให้ความสนใจและมสี่วนร่วมในการ
จดัท า ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพฤตกิรรมของบุคคลในองค์กรในทัง้ทางบวกและทางลบ ถ้ารปูแบบ
พฤตกิรรมของบุคคลในองคก์รเป็นไปในทางทีด่ ีกจ็ะน าองคก์รไปสู่ความส าเรจ็ตามจุดมุ่งหมาย ซึง่
อาจจะมคีวามเป็นไปไดม้าก  การจดัท างบประมาณเป็นการเปิดโอกาสใหแ้ต่ละบุคคลมสี่วนรวม ก็
เป็นสิง่ที่ท าให้เกดิแรงจูงใจในการท างานจะท าให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตัง้ไว ้ซึ่งจะเป็นผลดต่ีอ
องคก์ร 

 

สรปุ 

การจดัท างบประมาณเป็นเรื่องที่ส าคัญมากอย่างหนึ่ ง เนื่ องจาก งบประมาณเป็น
เครื่องมอืของฝา่ยบรหิารเพื่อใชใ้นการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ให้
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว ้ช่วยให้ผู้บรหิารมองเห็นภาพของการด าเนินงานในอนาคต 
งบประมาณช่วยในการจดัสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ท าให้สามารถใช้งานให้เกิดประ
ประสทิธภิาพสูงสุดแก่องค์กร หน่วยงานทุกหน่วยงานไม่วา่ภาครฐัหรอืเอกชน จ าเป็นต้องมกีาร
วางแผนการด าเนินงานในระยะเวลาต่างๆ กนั เช่น แผนงานระยะ 1 ปี หรอื 5 ปี เป็นต้น การ
จดัท างบประมาณ ประกอบดว้ยงบประมาณหลกั คอื งบประมาณการด าเนินงาน และงบประมาณ
การเงิน ซึ่งงบประมาณการด าเนินงาน จะเป็นงบประมาณเกี่ยวกบัรายได้และค่าใช้จ่าย  คือ
งบประมาณขาย งบประมาณการผลติ ซึ่งประกอบด้วยงบประมาณย่อยคอื งบประมาณวตัถุดิบ
ทางตรง งบประมาณค่าแรงงาน และงบประมาณค่าใชจ้่ายในการผลติ งบประมาณค่าใชจ้่ายในการ
ด าเนินงาน เพื่อน าไปสู่การจดัท างบประมาณงบก าไรขาดทุน  ต่อไป ส่วนงบประมาณการเงิน 
ประกอบดว้ย งบประมาณการลงทุน งบประมาณเงนิสด  

งบแสดงฐานะการเงนิโดยประมาณ งบกระแสเงนิสดโดยประมาณ  ส่วนในการจดัท างบประมาณ
ของธุรกจิ กม็คีวามแตกต่างกนั ซึ่งประกอบดว้ย กจิการประเภทผลติ และกจิการทีไ่ม่เกีย่วกบัการ
กบัการผลติ คอืกจิการประเภทพาณิชยกรรมหรอืกจิการซื้อมาขายไป กจิการประเภทให้บรกิาร 
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และองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร การจดัท ากม็รีปูแบบในลกัษณะเดยีวกนั ในการจดัท างบประมาณ
ของกจิการประเภทเหล่านี้อาจไม่ยุง่ยากเท่ากบักจิการประเภทผลติสนิคา้ แต่สุดทา้ยเป้าหมายของ
การจดัท างบประมาณ คอืผูบ้รหิารตอ้งการใหธุ้รกจิประสบความส าเรจ็ตามแผนทีก่ าหนดไวน้ัน่เอง 

 

แบบฝึกหดั 

ข้อ 1.  จงกล่าวถงึความหมายของงบประมาณ  

ข้อ 2. จงกล่าวถงึ ประโยชน์ของการจดัท างบประมาณวา่มคีวามส าคญัต่อธุรกจิอยา่งไร    
         อธบิายโดยละเอยีด 

ข้อ 3. ใหก้ล่าวถงึข ัน้ตอนของการจดัท างบประมาณโดยละเอยีด 

ข้อ 4. งบประมาณแบ่งเป็นกีป่ระเภท ประกอบดว้ยอะไรบา้ง ใหอ้ธบิายแต่ละประเภทอยา่ง 

         ละเอยีด 

ข้อ 5. การจดัท างบประมาณของกจิการผลติ กจิการซือ้ขายไป กจิการใหบ้รกิาร และธุรกจิที่ 
        มไิดมุ้่งหวงัก าไร มคีวามแตกต่างกนัอยา่งไร อธบิาย 

ข้อ 6. บรษิทั แววดาว จ ากดั ไดม้กีารผลติและจ าหน่ายผลติภณัฑช์นิดหนึ่ง  ผูบ้รหิารได้
มอบหมายใหผู้จ้ดัการฝา่ยการตลาด ท าการประมาณสนิคา้ทีส่ามารถจะขายไดใ้นไตรมาสแรกของ
ปี 25X1 ในเดอืน ม.ค. ก.พ. และ ม.ีค. โดยมขีอ้มลูการขาย ดงันี้ 

เดือน       จ านวน (หน่วย) 
ม.ค. 

ก.พ. 

ม.ีค. 

24,000 

26,000 

28,000 

ให้ท า จดัท างบประมาณขาย ส าหรบัไตรมาสแรกของปี 25x1 โดยสมมตวิา่ ราคาขาย 

 โดยเฉลีย่หน่วยละ 150 บาท 

 

ข้อ 7. บรษิทั สายน ้าผึง้อุตสาหกรรม จ ากดั ไดผ้ลติและจ าหน่ายเครื่องดื่มน ้าสม้ 2 ชนิด คอื น ้าส้ม
คัน้ 100% และน ้าส้มผสม โดยขอ้มูลเกี่ยวกบัปรมิาณขายน ้าส้ม 2 ชนิด ในไตรมาสที่ 2  ของปี 

25X1 มดีงันี้ 
 น ้าสม้คัน้ 100%    น ้าสม้ผสม 

สนิคา้คงเหลอืตน้ไตรมาส (กล่อง) 

ปรมิาณขาย (กล่อง) 

สนิคา้คงเหลอืปลายไตรมาส  (กล่อง)  

5,500 

15,000 

4,500 

 6,500 

18,000 

       5,000 

 

ให้ท า งบประมาณการผลติส าหรบัไตรมาสที ่2 ปี 25X1 
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ข้อ 8. บรษิทั ไทยซฟู้ีด จ ากดั เป็นกจิการผลติอาหารทะเลส าเรจ็รูปไดป้ระมาณจ านวนหน่วยขาย 

ของผลติภณัฑท์ัง้ 5 เขต ในช่วงไตรมาสที ่3 ของปี 25X1 ไวด้งันี้ 
 

       เขตการขายตามภาค 

 จ านวนหน่วยขาย 

เดอืน     เหนือ ใต ้ อสีาน กลาง ตะวนัออก 

ก.ค. 

ส.ค. 

ก.ย. 

21,000 

22,000 

23,000 

25,500 

26,000 

24,000 

17,000 

18,000 

16,000 

22,000 

23,000 

24,000 

20,000 

19,000 

18,000 

   

บรษิัทได้ก าหนดราคาขายโดยเฉลี่ยของผลิตภณัฑ์หน่วยละ 50 บาท มีนโยบายส ารองสินค้า
คงเหลอืไว ้ณ วนัสิ้นเดอืนเท่ากบั 10% ของจ านวนหน่วยขายรวมของทุกเขตในเดอืนถดัไป และ
ตน้เดอืน ก.ค. บรษิทัคาดว่ามสีนิค้าคงเหลอืจ านวน 10,000 หน่วย ประมาณวา่ยอดขายรวมของ
ทุกเขตในเดอืน ต.ค.เท่ากบั 110,000 หน่วย 

ให้ท า 1) งบประมาณขายของทุกเขตการขายในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 25X1 

 2) งบประมาณการผลติของผลติภณัฑใ์นช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 25X1 

   

ข้อ 9. บรษิัท ไทยอุตสาหกรรมการทอ จ ากดั ได้ท าการผลติและจ าหน่ายผลติภณัฑ์ 2 ชนิด คือ 

ผลติภณัฑ ์A และผลติภณัฑ ์B ในปี 25X1 แผนกงบประมาณไดท้ าการจดัเตรยีมขอ้มลูต่างๆ เพื่อ
จดัท างบประมาณในปี 25X1 ดงันี้ 

                 ยอดขายโดยประมาณในปี 25X1 

   ผลติภณัฑ ์ จ านวน (หน่วย)       ราคาขายต่อหน่วย        

    (บาท) 

        A 

        B 

150,000 

90,000 

 120 

180 

 

                สนิคา้คงเหลอืโดยประมาณ ปี 25X1 

ผลติภณัฑ ์
ณ 1 ม.ค.25X1 

 (หน่วย) 

  ณ 31 ธ.ค.25X1 

 (หน่วย) 

A 

B 

30,000 

15,000 

45,000 

13,000 

 ในการผลติผลติภณัฑ ์ทัง้ 2 ชนิด ตอ้งใชว้ตัถุดบิ 2 ประเภท ดงันี้ 
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จ านวนวตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติสนิคา้ต่อหน่วย 

ประเภทวตัถุดบิ ผลติภณัฑ ์A ผลติภณัฑ ์B 

X  

Y 

10   หน่วย 

  6   หน่วย 

15  หน่วย 

 8  หน่วย 

 

                  วตัถุดบิคงเหลอืโดยประมาณในปี 25X1 มดีงันี้ 
วตัถุดบิ ราคาต่อหน่วย

(บาท) 
ณ 1 ม.ค.25X1  

(หน่วย) 

ณ 31 ธ.ค.25X1 

 (หน่วย) 

X 

Y  

20 

30 

35,000 

45,000 

30,000 

40,000 

จ านวนชัว่โมงทีใ่ชใ้นการผลติต่อหน่วย และอตัราค่าแรงงานทีจ่่ายในการผลติผลติภณัฑแ์ต่ละชนิด 

มดีงันี้ 
ผลติภณัฑ ์ จ านวนชัว่โมงต่อหน่วย 

(ชัว่โมง) 
อตัราค่าแรงงานต่อชัว่โมง 

(บาท) 
A 

B 

5 

4 

45 

50 

  ส าหรบัค่าใชจ้่ายการผลติคดิเขา้งานในอตัรา 3 บาทต่อชัว่โมงแรงงานทางตรง 

ให้ท า 1) งบประมาณขาย ส าหรบัปี 25X1 

 2) งบประมาณการผลติ ส าหรบัปี 25X1 

 3) งบประมาณค่าแรงงานทางตรง ส าหรบัปี 25X1 

 4) งบประมาณซือ้วตัถุดบิ ส าหรบัปี 25X1 

          5) งบประมาณตน้ทุนการผลติ ส าหรบัปี 25X1 

 

ข้อ 10. ห้างหุ้นส่วน จ ากัด สายรุ้ง ได้จ าหน่ายสินค้าเสริมความงามแห่งหนึ่ ง ต้องจัดท า
งบประมาณกระแสเงนิสดรบั-จ่าย ประจ าเดอืน ม.ิย.25X1 และประมาณการเงนิสดคงเหลอื ณ สิ้น
เดอืน ม.ิย. 25X1 จากขอ้มลูต่อไปนี้ 
 - เงนิสดคงเหลอื ณ 31 พ.ค. 25X1 เป็นเงนิ 50,000 บาท 

 - มีลูกหนี้ ณ 30 ม.ิย.25X1 จ านวน 300,000 บาท ประกอบด้วย เดอืน พ.ค. 40% ของ
ยอดขายเชื่อ 200,000 บาท เท่ากบั 80,000 บาท (200,000 x 40%) และมลีูกหนี้คา้งทีข่ายเชื่อใน
เดอืน ม.ิย. ทัง้หมดจ านวน 220,000 บาท 

 - การรบัช าระหนี้จากการขายเชื่อจะรบัเงนิในเดือนถดัไป  60% ส่วนที่เหลอื 40% ของ
ยอดขายเชื่อ จะรบัช าระใน 2 เดอืนถดัไป ขอ้มลูยอดขายในแต่ละเดอืนตัง้แต่เดอืน เม.ย.ถึงเดอืน 
ม.ิย.25X1 เป็นดงันี้ 
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   (หน่วย:บาท) 
เดอืน ยอดขายสด ยอดขายเชื่อ ยอดขายรวม 

เม.ย. 210,000 190,000 400,000 

พ.ค. 230,000 200,000 430,000 

ม.ิย. 220,000 220,000 440,000 

  การจ่ายช าระหนี้จากการซื้อเชื่อจะจ่ายเงนิในเดอืนถดัไป 50% ส่วนที่เหลอือกี 50% 
ของยอดซื้อเชื่อ จะจ่ายช าระใน 2 เดอืนถดัไป ขอ้มูลยอดซื้อในแต่ละเดอืนตัง้แต่เดอืน เม.ย. ถึง
เดอืนม.ิย.25X1 เป็นดงันี้ 

   (หน่วย:บาท) 
เดอืน ยอดซือ้สด ยอดซือ้เชื่อ ยอดซือ้รวม 

เม.ย. 90,000 110,000 200,000 

พ.ค. 92,000 100,000 192,000 

ม.ิย. 91,000 120,000 211,000 

 - ตัว๋เงนิรบัครบก าหนดวนัที่ 20 ม.ิย.25X1 จ านวน 30,000 บาท รวมดอกเบี้ยตัว๋เงนิรบั 
อกีจ านวน 1,500 บาท 

 - ตัว๋เงนิจ่ายครบก าหนดวนัที ่15 ม.ิย.25X1 จ านวน 40,000 บาท รวมดอกเบีย้ตัว๋เงนิจ่าย
อกีจ านวน 2,500 บาท 

 - ค่าเบี้ยประกนัภยั ส าหรบัระยะเวลา 3 ปี ซึ่งได้จ่ายช าระเมื่อวนัที่ 15 มิถุนายน 25X1 

เป็นเงนิ 45,000 บาท 

 - ค่าเสื่อมราคาเดอืน ม.ิย. มจี านวน 3,600 บาท    
 - จ่ายเงนิเดอืนประจ าเดอืน เม.ย.- มยิ. เดอืนละ 30,000 บาท จ่ายค่าใชจ้่ายอื่นๆ ในเดอืน 

เม.ย. จ านวน 5,000 บาท 

 - ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่ายจ านวน 1,500 บาท จะตอ้งช าระในเดอืน ม.ิย.25X1 

ให้ท า งบประมาณกระแสเงนิสดรบั-จ่าย ประจ าเดอืน เม.ย.- ม.ิย.25X1 
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ข้อ 11. บรษิทั เมอืงอุดร จ ากดั ไดป้ระมาณยอดขายในเดอืน ม.ค.- ม.ิย. 25X1 ไวด้งันี้ 
 (หน่วย:บาท) 
         เดอืน ยอดขาย 

ม.ค. 200,000    

ก.พ. 220,000    
ม.ีค. 230,000    

เม.ย. 240,000    

พ.ค. 210,000    
ม.ิย. 280,000    

  จากที่ผ่านมาบรษิทัพบวา่ ประมาณ 70% ของยอดขายในแต่ละเดอืนจะขายเป็นเงนิเชื่อ 

โดยจะได้รบัช าระเงนิในเดอืนที่มกีารขาย 60% ของยอดขายเชื่อ และจะไดร้บัเงนิในเดอืนถดัจาก
เดอืนทีม่กีารขายอกี 30% ของยอดขายเชื่อ และอกี 10% ของยอดขายเชื่อ จะไดร้บัช าระเงนิใน 

 2 เดอืนถดัจากเดอืนทีม่กีารขาย บรษิทัจะใหส้่วนลดเงนิสด 10% ส าหรบัลกูคา้ทีซ่ ื้อสนิคา้เป็นเงนิ
สด และเงนิเชื่อทีช่ าระเงนิในเดอืนทีซ่ือ้   

ให้ท า ตารางค านวณเงนิสดรบัจากการขายสนิคา้ ส าหรบัเดอืน เม.ย. พ.ค. และ ม.ิย.25X1 

 

ข้อ 12. บริษัท อุดรอุปกรณ์ จ ากดั ก าลงัพิจารณาเกี่ยวกับจ านวนเงินที่จะต้องจ่ายในการซื้อ
วตัถุดบิในไตรมาสที ่4 ของปี 25X1 ขอ้มลูเกีย่วกบัการพจิารณา มดีงันี้ 
  ปรมิาณการผลติตามแผนการผลติในปี 25X1 

    ม.ิย.   25,000   หน่วย 

    ก.ค.   28,000   หน่วย 

    ส.ค.   30,000   หน่วย 

    ก.ย.   32,000   หน่วย 

    ต.ค.   34,000   หน่วย 

    พ.ย.   35,000   หน่วย 

    ธ.ค.   38,000   หน่วย 

  ราคาวตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติโดยเฉลีย่หน่วยละ 3 บาท ในการผลติสนิคา้ส าเรจ็รปู  

1 หน่วย จะต้องใช้วตัถุดบิทัง้สิ้น 6 หน่วย และการจดัซื้อวตัถุดบิในแต่ละเดอืน บรษิทัมนีโยบาย
จดัซื้อเท่ากบัปรมิาณวตัถุดบิที่จะใช้ในการผลติแต่ละเดือน โดยการช าระเงนิค่าวตัถุดิบที่ซื้อจะ
ช าระในเดือนที่ซื้อประมาณ 50% อีก 30% จะช าระในเดือนถัดไปจากเดือนที่มีการซื้อ และอีก 

20% จะช าระใน 2 เดอืนถดัจากเดอืนทีซ่ือ้ 

ให้ท า ตารางค านวณเงนิสดจ่ายส าหรบัการซือ้วตัถุดบิในเดอืน ต.ค. พ.ย. และ  

 ธ.ค.ของปี 25X1 
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การใช้ข้อมูลทางการบญัชีเพ่ือการตดัสินใจ 

 

  ในการด าเนินงานของธุรกจิในปจัจุบนั ผูบ้รหิารจ าเป็นตอ้งใหค้วามสนใจขอ้มลูต้นทุนซึ่ง
เป็นขอ้มลูทางการบญัชขีองกจิการ ผู้บรหิารตอ้งบรหิารตน้ทุนเหล่านัน้ใหเ้กดิประสทิธภิาพสูงสุด 
ขอ้มูลทางการบญัชีต้องเป็นขอ้มูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ มีประโยชน์และรวดเรว็ต่อการตดัสินใจ 
เนื่องจากขอ้มลูทางการบญัชมีคีวามส าคญัมากต่อการบรหิารงานของกจิการในการด าเนินธุรกจิให้
ประสบความส าเรจ็ ผู้บรหิารจงึตอ้งเขา้ใจกระบวนการตดัสนิใจ ซึ่งรวมทัง้เทคนิคและขอ้มูลต่างๆ 

ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการตดัสนิใจในการบรหิารงานที่ส าคญั ทัง้ทางดา้นการผลติและการตลาด ซึ่งเป็น
หน้าที่หลกัของผู้บรหิารจะต้องแก้ปญัหาที่เกดิขึน้ ในการแก้ปญัหาต่างๆผู้บรหิารจะต้องตดัสนิใจ
เลือกทางเลอืกที่ดีและเหมาะสมที่สุด ดงันัน้บทบาทของนักบญัชคีือ จะต้องรวบรวม วเิคราะห์
ขอ้มูลเสนอในรูปของรายงานที่เขา้ใจง่าย และเป็นประโยชน์ต่อผู้บรหิารเพื่อการตดัสนิใจเลอืก
ทางเลอืกทีด่ทีีสุ่ดและเกดิประโยชน์สงูสุดต่อองคก์ร  

 

 ความหมายของข้อมูลทางการบญัชีท่ีเก่ียวข้องกบัการตดัสินใจ 

  ศรสีุดา  ธรีะการญจน์ (2549, 8-2)  ไดใ้หค้วามหมายของขอ้มลูทางการบญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการตดัสนิใจ ดงันี้ 
  ขอ้มลูทางการบญัชทีี่เกีย่วขอ้งกบัการตดัสนิใจ  หมายถงึ รายได ้หรอืต้นทุนทีค่าดวา่จะ
เกดิขึน้ในเรื่องทีผู่บ้รหิารตอ้งพจิารณาตดัสนิใจและมคีวามแตกต่างกนัระหวา่งทางเลอืก 

          จงึพอสรุปความหมายของขอ้มลูทางการบญัชเีพื่อการตดัสนิใจ ไดด้งันี้ 
  ขอ้มลูทางการบญัชทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดัสนิใจ  หมายถงึ ขอ้มลูของตน้ทุนหรอื 

รายได้ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึน้ในอนาคต ซึ่งมีความแตกต่างกนัระหว่างทางเลอืก ต้นทุนหรือ
รายไดน้ัน้จะมลีกัษณะเพิม่ขึน้หรอืลดลงระหวา่งทางเลอืก ซึง่จะต้องเป็นตน้ทุนที่เกีย่วขอ้งกบัการ
ตดัสินใจ เพื่อผู้บริหารจะได้น าไปสู่การตดัสินใจในอนาคต ส่วนต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ
ตดัสนิใจจะไม่มคีวามแตกต่างกนัระหวา่งทางเลอืก  
 

บทบาทของนักบญัชีบริหารต่อการตดัสินใจ 

    นักการบญัชบีรหิารเป็นส่วนหนึ่งในทมีที่มีความส าคญัต่อการตดัสนิใจ ทีมผู้บรหิารที่
ตดัสนิใจประกอบด้วย ฝ่ายผลติ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายการเงนิ และฝ่ายอื่นๆ ทมีผูบ้รหิารทัง้หมดมี
ความต้องการข้อมูลเพื่อใช้ในการสนับสนุนขบวนการตดัสินใจ นักบญัชีบริหารจะต้องมีการ
จดัเตรยีมขอ้มลูที่มคีวามสมัพนัธ์กนั นักบญัชบีรหิารต้องมคีวามเขา้ใจดถีงึการตดัสนิของผูบ้รหิาร
ตลอดทัง้องคก์ร 
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ภาพที ่9.1 แสดงบทบาทของนกับญัชบีรหิารต่อการตดัสนิใจ 

ทีม่า : Hilton (2008, p.584) 

 

 ประเดน็ปัญหาท่ีผู้บริหารต้องตดัสินใจ  
   ประเดน็ปญัหาทีผู่บ้รหิารตอ้งตดัสนิใจ ประกอบดว้ยสถานการณ์ ดงันี้ 

1. การรบัค าส ัง่ซือ้พเิศษ (Accept a special order) 

2. การผลติเองหรอืซือ้จากบุคคลภายนอก (Make or buy) 

3.  การจ าหน่ายหรอืผลติต่อของผลติภณัฑร์่วม (Sell or process further in joint    

     costing decision) 

4.  การเพิม่หรอืยกเลกิส่วนงาน/สายการผลติ (Add or Drop decision) 
 5.  การใชป้จัจยัการผลติทีม่อียูอ่ยา่งจ ากดั (Limited resources) 
      ผูบ้รหิารจะต้องท าการตดัสนิใจในหลายสถานการณ์  ดงันัน้ผู้บรหิารต้องมกีระบวนการ

ตดัสินใจเลอืกทางเลอืกที่ดทีี่สุดเพยีงทางเลือกเดยีวจากหลายๆ  ทางเลือก เพื่อให้องค์กรได้รบั
ประโยชน์สงูสุด  

 

ขัน้ตอนของกระบวนการตดัสินใจ 

   ศศวิมิล มอี าพล  (2550, 10-3)ได้กล่าวถึงข ัน้ตอนของกระบวนการตดัสนิใจ ประกอบ 
ดว้ย 6 ขัน้ตอน ดงันี้ 
  1.  แจกแจงปญัหา ส ารวจค้นหาและระบุปญัหาให้ชดัเจน โดยพจิารณาว่าหน่วยงานใด
เป็นผูร้บัผดิชอบ รวมทัง้สาเหตุทีท่ าใหเ้กดิปญัหานัน้ๆ 

  2.  ก าหนดขอบเขต ผูบ้รหิารตอ้งก าหนดขอบเขตของแต่ละปญัหาภายใตก้ารตดัสนิใจ 

  3.  ก าหนดทางเลอืกในการแกป้ญัหา ซึ่งปญัหาหนึ่งๆ อาจจะมหีลายทางเลอืก ในแต่ละ
ทางเลอืกผูเ้กีย่วขอ้งตอ้งรวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัประโยชน์และตน้ทุนทีจ่ะเกดิขึน้ เพื่อผูบ้รหิารจะได้
เลอืกทางเลอืกทีด่ทีีสุ่ด    

นกับญัชบีรหิาร 

ออกแบบระบบ
ขอ้มลูทางบญัช ี

เสนอทมีผูบ้รหิาร 
ประกอบดว้ย 

-ผูบ้รหิารดา้นบญัช ี

-ผูบ้รหิารดา้นการผลติ 

-ผูบ้รหิารดา้นการตลาด 

-ผูบ้รหิารดา้นการเงนิ 

ศกึษาเนื้อหาทาง
เศ ร ษ ฐ กิ จ ที่ มี
ผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของ
กจิการ 
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   4. รวบรวมข้อมูลของแต่ละทางเลอืก โดยนักบญัชีบริหารจะต้องรวบรวมขอ้มูลที่เป็น
ตวัเลขและขอ้มูลที่ไม่เป็นตวัเลข ประเมนิทางเลอืกแต่ละทางเลือกด้วยเทคนิคและวธิกีารต่างๆ 

โดยวเิคราะหจ์ากขอ้มลูทีเ่กบ็รวบรวมไดท้ัง้ขอ้มลูเชงิปรมิาณและขอ้มลูเชงิคุณภาพ 

   5. ตดัสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด  ผู้บริหารเลือกทางเลือก โดยทางเลือกนัน้ต้อง
สอดคล้องกบัเป้าหมายและวตัถุประสงค์ขององค์กรท าให้องค์กรได้รบัผลประโยชน์สูงสุด โดย
อาศยัขอ้มลูทีไ่ดร้วบรวมมา  

   6. ตดิตามและประเมนิผล เมื่อผูบ้รหิารพจิารณาตดัสนิใจที่ได้เลอืกทางเลอืกนัน้ไปแล้ว 

จะต้องมกีารวเิคราะหว์่าทางเลอืกนัน้เป็นทางเลอืกที่ดทีี่สุด ปญัหาได้รบัการแกไ้ขแลว้หรอืไม่ ถ้า
ทางเลอืกนัน้ไม่สามารถแก้ไขปญัหาได้ จะตอ้งมกีารวางแผนเพื่อเลอืกทางเลอืกใหม่ที่เหมาะสม
เพื่อแกไ้ขปญัหานัน้ต่อไป 

   ในการด าเนินธุรกจิยอ่มมปีญัหาเกดิขึน้ตลอดเวลา มทีัง้ปญัหาใหม่และปญัหาเดมิที่เคย
เกิดขึ้นและได้ตัดสินใจแก้ไขไปแล้ว ดังนั ้นผู้บริหารจึงต้องตัดสินใจแก้ไขปญัหาต่างๆ  อยู่
ตลอดเวลา นักบญัชบีรหิารจะต้องมหีน้าที่ในการเกบ็รวบรวม วเิคราะห์ขอ้มูล และเสนอรายงาน
เพื่อใหผู้บ้รหิารใชป้ระกอบการตดัสนิใจ 

   การเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยข้อมูลตัวเลข (Financial Information) ที่เก็บ
รวบรวมจากฐานขอ้มลูในองคก์ร เรยีกวา่ ขอ้มลูเชงิปรมิาณ (Quantitative data) ซึง่มวีตัถุประสงค์
เพื่ อให้องค์กรได้ก าไรสูงสุด  และมีต้นทุ นต ่ าสุด  ส่วนข้อมูลที่ไม่ ใช่ตัวเลข (Non-financial 

Information) ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative data) ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถวดัเป็น
ตวัเลขได้ เช่น ความพึงพอใจของลูกค้า การพิจารณายกเลิกหน่วยงานที่มีผลการด าเนินงาน
ขาดทุน ชื่อเสยีงของกจิการ เป็นต้น ขอ้มูลเชงิคุณภาพเป็นการพจิารณาเหตุการณ์ที่อาจเกดิขึน้
จากผลของการตดัสนิใจ ในส่วนของขอ้มลูเชงิปรมิาณทีน่กับญัชบีรหิารเกบ็รวบรวม จะวเิคราะหใ์น
รปูแบบรายงานเพื่อการตดัสนิใจของผูบ้รหิาร  

   ศศวิมิล มอี าพล (2550, 10-4) ได้กล่าววา่ ขอ้มูลเพื่อการตดัสนิใจทีด่ ีตอ้งมคีุณลกัษณะ
ดงันี้  
 1. ความเกีย่วขอ้งกบัการตดัสนิใจ (Relevance) 

 2. ความถูกตอ้ง (Accuracy) 

 3. ความทนัต่อเวลา (Timeliness) 

  

ลกัษณะของข้อมูลต้นทุนเพื่อการตดัสินใจ 

  ขอ้มลูตน้ทุนทีเ่ป็นปจัจยัทีส่ าคญัทีสุ่ดทีเ่กีย่วกบัการตดัสนิใจ (Relevant cost) คอื “ตน้ทุน
ที่หลีกเลี่ยงได้” (Avoidable costs) เนื่องจากต้นทุนนี้จะไม่เกิดขึน้ถ้าผู้บริหารไม่ตดัสินใจเลือก
ทางเลอืกนัน้ เป็นตน้ทุนที่ยกเลกิได้ ต้นทุนทีห่ลกีเลีย่งไดน้ี้เป็นตน้ทุนส่วนแตกต่าง ท าใหก้จิการ
สามารถประหยดัต้นทุนได้ เช่น เงินเดือนของผู้จดัการในหน่วยงาน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ใน
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หน่วยงานทีห่ลกีเลีย่งไดเ้มื่อมกีารยกเลกิหน่วยงานนัน้ๆ นอกจากนัน้ ยงัตอ้งค านึงถงึขอ้มลูรายได้
ที่เกี่ยวขอ้งกบัการตดัสนิใจ (Relevant revenues) ด้วยถ้าทางเลอืกนัน้มรีายได้เขา้มาเกี่ยวขอ้ง 

กรณีต้นทุนหรอืรายได้มคีวามแตกต่างกนัในทางเพิม่ขึน้ เรยีกวา่ ตน้ทุนหรอืรายได้ส่วนเพิม่ ถ้า
ต้นทุนหรือรายได้มีความแตกต่างกันในทางลดลง  เรียกว่า ต้นทุ นห รือรายได้ส่วนลด 

(Decremental cost or Decremental revenue) 

  ส าหรบัต้นทุนหรอืรายได้ที่ไม่เกี่ยวกบัการตดัสนิใจเรยีกว่า“ต้นทุนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้” 
(Unavoidable costs) ไม่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ ง 

บางครัง้เรยีกวา่ “ตน้ทุนจม” เป็นตน้ทุนทีย่งัคงเกดิขึน้ แมว้า่จะเลกิด าเนินงานในหน่วยงานนัน้แล้ว 

ตน้ทุนจมเป็นตน้ทุนที่เกดิขึน้แล้วในอดตี ไม่มผีลต่อการตดัสนิใจในปจัจุบนั เช่น กจิการตดัสนิใจ
ซื้อเครื่องจักรราคา 1,000,000 บาท เมื่อ 4 ปีก่อน อายุการใช้งาน 5 ปี ขณะนี้กิจการก าลัง
ตดัสนิใจเกีย่วกบัเครื่องจกัรใน 2 ทางเลอืก ดงันี้ 
  ทางเลอืก 1  ขายเครื่องจกัรไปในราคา 120,000 บาท 

  ทางเลอืก 2  ซ่อมเครื่องจกัรโดยเสยีตน้ทุนเพิม่ขึน้ 10,000 บาท จะท าใหส้ามารถขายได้
ในราคา 150,000 บาท 

  จากตวัอย่างจะเหน็ว่า ราคาทุนของเครื่องจกัร 1,000,000 บาท เป็นขอ้มูลที่เกดิขึน้ใน
อดตี ซึ่งเรยีกวา่ ต้นทุนจม ไม่มผีลต่อการตดัสนิใจในปจัจุบนั ส่วนรายได้จากการขายเครื่องจกัร 

120,000 บาท เมื่อเลอืกทางเลือก 1 หรอืเลอืกซ่อมเครื่องจกัร 10,000 บาท ที่ท าให้เครื่องจกัรมี
คุณภาพดขีึน้ สามารถขายไดใ้นราคา 150,000 บาท นัน่คอื จะมรีายไดสุ้ทธเิท่ากบั 140,000 บาท 

(150,000 – 10,000) จากการตัดสินใจเลือกทางเลือก  2 ต่างก็เป็นต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการ
ตดัสนิใจ ซึ่งเมื่อพจิารณาทางเลอืกทัง้ 2 แล้ว กจิการควรเลอืกทางเลอืกที่ 2 เพราะมรีายได้สุทธิ
มากกวา่ทางเลอืกที ่1 อยู ่20,000 บาท (140,000 – 120,000) 

  ประทปี  วจทีองรตันา (2547, 172) ได้กล่าวถงึ ตน้ทุนที่เกีย่วขอ้งกบัการตดัสนิใจวา่ตอ้ง
มลีกัษณะส าคญัดงันี้ 
  1. เป็นตน้ทุนทีค่าดวา่จะเกดิในอนาคต และ 

  2. เป็นตน้ทุนทีแ่ตกต่างกนัระหวา่งทางเลอืกต่างๆ 

 ดงันัน้ ในการตดัสนิใจนัน้ ผูบ้รหิารตอ้งเลอืกทางเลอืกโดยการวเิคราะหส์่วนต่าง 

   ไพบลูย ์ ผจงวงศ ์(2549, 171) ไดก้ล่าวถงึต้นทุนที่ใชใ้นการตดัสนิใจ ทีจ่ะตอ้งใชใ้นการ
วเิคราะห ์และท าความเขา้ใจกบัความหมายของตน้ทุน ดงันี้ 
  1. ตน้ทุนทีห่ลกีเลีย่งได ้(Avoidable costs) 
  2. ตน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้ง (Relevant costs) 
  3. ตน้ทุนจม (Sunk costs ) 

  4. ตน้ทุนส่วนแตกต่าง (Differential costs) 

  5. ตน้ทุนค่าเสยีโอกาส (Opportunity costs) 
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  ต้นทุนท่ีหลีกเล่ียงได้ หมายถึง ต้นทุนที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการเลือก
ทางเลอืก ต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้จะไม่เกิดขึน้ถ้ากจิการไม่เลือกทางเลอืกนัน้  จดัเป็นต้นทุนส่วน
แตกต่าง และเป็นตน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้งเสมอ 

  ต้นทุนท่ีเก่ียวข้อง หมายถึง ต้นทุนหรอืรายได้ที่แตกต่างกนัในแต่ละทางเลือก ซึ่ง
กจิการจะต้องเลอืกทางเลอืกทีท่ าใหไ้ด้ประโยชน์สงูสุด ตน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้งเป็นตน้ทุนที่มผีลกระทบ
ต่อการตดัสนิใจในการเลอืกทางเลอืก 

    ต้นทุนจม  หมายถึง ต้นทุนที่ เกิดขึ้นแล้วในอดีตก่อนการตัดสินใจไม่สามารถ
เปลีย่นแปลงได ้และไม่สามารถหลกีเลีย่งได ้เป็นตน้ทุนทีไ่ม่เกีย่วขอ้งต่อการตดัสนิใจในอนาคตไม่
วา่จะเลอืกทางเลอืกใดกต็าม 

  ต้นทุนส่วนแตกต่าง หมายถึง ตน้ทุนที่เพิม่ขึน้หรอืลดลงจากต้นทุนรวมเมื่อระดบัการ
ผลติเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะต้องน าตน้ทุนส่วนแตกต่างนี้มาประกอบการตดัสนิใจวา่จะเลอืกทางเลอืก
ใดทีจ่ะท าใหก้จิการไดร้บัประโยชน์สงูสุด เช่น การเลอืกทีจ่ะยกเลกิการผลติสนิคา้บางชนิด หรอืไม่
เลิก เนื่ องจากแผนกดังกล่าวด าเนินงานแล้วมีผลขาดทุน ดงันัน้ผู้บริหารจะต้องเปรียบเทียบ
ทางเลือกระหว่างจะยกเลิกผลติสนิค้าชนิดนัน้ หรอืจะท าการผลติต่อ จะต้องมีการค านวณและ
วเิคราะหต์น้ทุนส่วนแตกต่างของทางเลอืกเพื่อประกอบการตดัสนิใจ 

  ต้นทุนค่าเสียโอกาส หมายถงึ ผลประโยชน์ทีก่จิการเสยีไปจากการที่ไม่เลอืกทางเลอืก
นัน้แต่ไปเลอืกทางอกีทางเลอืกหนึ่ง ตวัอยา่งเช่น กจิการมเีงนิทุนอยู่จ านวนหนึ่งก าลงัจะตดัสนิใจ
วา่จะน าเงนิไปลงทุนในโครงการใด ซึง่มทีางเลอืก 2 ทางเลอืก คอื 

  ทางเลอืกที ่ 1  น าเงนิทุนไปซือ้เงนิลงทุนในกจิการอื่น 

  ทางเลอืกที ่ 2  น าเงนิทุนไปสรา้งโรงงาน 

  ซึ่งในการตดัสนิใจจะต้องมีการเปรยีบเทยีบผลประโยชน์ที่กิจการจะต้องเสยีไป ถ้าไป
เลอืกทางเลอืกอกีทางเลอืกหนึ่ง ถ้าผู้บรหิารตดัสนิใจเลอืกทางเลอืกที่ 1 คอืลงทุนในกจิการอื่น ก็
จะเสยีโอกาสในรายได้จากผลผลติสนิค้า ถ้ากจิการเลอืกทางเลอืกที่ 2 คอื น าเงนิไปลงทุนสร้าง
โรงงาน กิจการก็จะสูญเสียโอกาสที่จะรบัเงินปนัผลจากกิจการอื่น จากตัวอย่างมีข้อมูลเพื่อ
วเิคราะหส์่วนต่างเพื่อหาก าไรส่วนเพิม่แต่ละทางเลอืก ดงันี้ 
 หน่วย:บาท 

 ทางเลอืกที ่1 ทางเลอืกที ่2 ก าไรสุทธเิพิม่(ลด) 
รายได ้ 400,000 450,000 50,000 

ตน้ทุน 230,000 300,000 (70,000) 
ก าไรสุทธ ิ 170,000 150,000 (20,000) 
   

 จากการเปรยีบเทยีบขอ้มลู 2 ทางเลอืก คอืทางเลอืกที ่1 และทางเลอืกที ่2 ท าใหส้ามารถ
วเิคราะหส์่วนต่างของรายไดแ้ละตน้ทุน จะเหน็ไดว้า่ ส่วนต่างของรายได ้ทางเลอืกที ่2 จะมากกวา่ 
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ทางเลอืกที่ 1 อยูจ่ านวน 50,000 บาท ซึ่งท าใหม้กี าไรสุทธเิพิม่ขึน้ จ านวน   50,000 บาท แต่เมื่อ
ค านวณ ส่วนต่างของต้นทุน ไดเ้ท่ากบั 70,000 บาท ท าใหก้ าไรสุทธลิดลง  จ านวน 70,000 บาท 
ดงันัน้ถ้าเลอืกทางเลอืกที ่1 จะใหผ้ลตอบแทนมากกวา่ทางเลอืกที ่2  จ านวน 20,000  บาท 

    จากการวเิคราะห์ส่วนต่างของรายได้และต้นทุน ผู้บริหารสามารถน าขอ้มูลทางบญัชี
เหล่านี้ มาประกอบการพจิารณาเพื่อการตดัสนิใจ ตามสถานการณ์ต่างๆ ไดด้งันี้ 
 

การตดัสินใจรบัค าสัง่ซ้ือพิเศษ  
  ในการผลติสนิคา้เพื่อขายใหก้บัลกูคา้ บางครัง้อาจมลีกูคา้บางรายไดม้คี าส ัง่ซือ้พเิศษ  ซึง่
การสัง่ซื้อพเิศษนี้ ส่วนใหญ่ลูกค้าจะเสนอมาในราคาที่ต ่ากว่าราคาขายปกตทิี่กจิการจ าหน่ายอยู ่
ซึง่ผูบ้รหิารจะตอ้งพจิารณาวา่จะรบัค าส ัง่ซือ้นัน้หรอืไม่ และจะก าหนดราคาขายเท่าใดจงึเหมาะสม 
เพื่อใหก้จิการไดร้บัผลประโยชน์สงูสุด การทีผู่บ้รหิารจะพจิารณาวา่จะรบัค าส ัง่ซือ้พเิศษหรอืไม่นัน้ 
สิง่ที่ต้องพจิารณาและต้องค านึงถึงคอื ก าลงัการผลติปกติมเีหลอือยู่เพียงพอหรอืไม่ การรบัค า
ส ัง่ซื้อพเิศษจะต้องไม่กระทบต่อยอดขายปกตขิองกจิการ ในการรบัค าส ัง่ซื้อพเิศษถ้ากจิการยงัมี
รายไดส้่วนเพิม่มากกวา่ตน้ทุนส่วนเพิม่ กจ็ะท าให้กจิการยงัมกี าไรเพิม่ขึน้ได้ในช่วงเวลาหนึ่งๆ ก็
ควรยอมรบัใบสัง่ซื้อพเิศษนัน้ ในส่วนของตน้ทุนทีเ่กดิขึน้นอกจากตน้ทุนผนัแปรแลว้อาจมตีน้ทุน
คงที่ ซึ่งเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาที่มกีารผลิตสนิค้าส าหรบัใบสัง่ซื้อพิเศษ ต้นทุนเหล่านี้เป็นต้นทุนที่
เกีย่วขอ้งกบัการตดัสนิใจ ซึง่น ามาในการก าหนดราคาขาย  หากลกูคา้มคี าส ัง่ซือ้พเิศษแต่กจิการ
ไม่สามารถรบัค าส ัง่ซื้อได้ เนื่องจากมกี าลงัการผลติไม่เพียงพอ กจ็ะท าให้ลูกค้าหนัไปสัง่ซื้อกบั
กจิการอื่นที่สามารถผลติไดเ้ตม็ที่ตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งจะท าให้ความสมัพนัธ์ระหว่าง
กจิการกบัลกูคา้กลุ่มนี้สญูเสยีไป  
 การรบัค าส ัง่ซือ้พเิศษนัน้ จะท าใหก้จิการมกี าไรจากปรมิาณของสนิคา้ทีล่กูคา้ส ัง่ซือ้ ดงันัน้ 
ก่อนการตดัสนิใจว่าจะรบัหรอืจะไม่รบัค าส ัง่ซื้อนัน้ กจิการควรจะสรา้งความสมัพนัธ์ที่ดกีบัลูกค้า 
เนื่องจากจะมผีลกระทบต่อการรบัค าส ัง่ซื้อ หากลกูคา้เปลี่ยนไปสัง่ซื้อกบักจิการอื่นทีม่กีารส่งมอบ
ตามก าหนดเวลา ก็จะท าให้ก าไรของกิจการลดลงได้ (Jackson, Sawyers, & Jenkins, 2008, 

p.248) 

  การพจิารณารบัค าส ัง่ซือ้พเิศษ จะตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไข ดงันี้ 
  1. รายไดส้่วนเพิม่จะตอ้งมากกวา่ตน้ทุนส่วนเพิม่ 

  2. กจิการมกี าลงัการผลติเหลอืเพยีงพอ หลงัจากไดผ้ลติตามก าลงัผลติปกต ิ

   3. การรบัใบสัง่ซื้อพเิศษนัน้ ไม่มผีลกระทบต่อส่วนแบ่งตลาดในสนิค้าปกตขิองกจิการ 

และราคาขายของสนิคา้ปกตยิงัเท่าเดมิ 

  4. ผลการด าเนินงานของกจิการหลงัจากรบัค าส ัง่ซือ้พเิศษตอ้งไม่ลดลงกวา่เดมิ 
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ตวัอย่างท่ี  9.1 บรษิทั สายรุ้ง จ ากดั ประกอบกจิการผลติส่วนประกอบตวัถงัรถยนต์ มกี าลงัการ
ผลติต่อเดอืน จ านวน 2,000 หน่วย คาดวา่ปีหน้า มยีอดขาย 1,500 หน่วย ราคาขาย 

หน่วยละ 200 บาท มขีอ้มลูการผลติดงันี้ 
ค่าใชจ้่ายการผลติผนัแปรต่อหน่วย 100 บาท 

ค่าใชจ้่ายการผลติคงทีต่่อเดอืน 12,000 บาท 

ค่าใชจ้่ายขายและบรหิารคงทีต่่อเดอืน 10,000 บาท 

           ต่อมาได้มีค าส ัง่ซื้อพิเศษจากลูกค้า จ านวน 300 หน่วย เสนอราคาขายหน่วยละ 160  
บาท  บรษิทัจะจ่ายค่าใช้จ่ายการผลติคงที่ เพิ่มขึน้จากเดมิ จ านวน 5,000 บาท บรษิัทจะรบัค า
ส ัง่ซือ้พเิศษ หรอืไม่  

  ในการพจิารณารบัค าส ัง่ซือ้นัน้จะตอ้งไม่กระทบยอดขายปกต ิและยงัอยูใ่นก าลงัการผลติ
ปกตขิองกจิการ การพจิารณาส่วนต่างของรายไดแ้ละตน้ทุน เป็นดงันี้ 
 กรณ ี

รบัค าส ัง่ซือ้ 

กรณ ี

ไม่รบัค าส ัง่ซือ้ 

วเิคราะห์
ส่วนต่าง 

ขาย 1,500 x 200 300,000  300,000   

         300 x 160 48,000     -  48,000 

  รวม 348,000  300,000  48,000 

ตน้ทุนผนัแปร 1,500 x 100 150,000  150,000   

                     300 x 100 30,000    30,000 

  รวม 180,000  150,000  30,000 

ก าไรส่วนเกนิ 168,000  150,000  18,000 

ตน้ทุนคงที ่:-      

   ผลติปกต ิ 12,000  12,000   

   รบัค าส ัง่ซือ้ 5,000        -  5,000 

   ค่าใชจ้่ายขายและบรหิารคงที ่ 10,000  10,000   

   รวม 27,000  22,000  5,000 

ก าไรสุทธ ิ 141,000  128,000  13,000 

 จากการค านวณขา้งตน้ จะเหน็วา่ส่วนต่างของรายไดแ้ละค่าใชจ้่าย พบวา่ 

ถ้าบรษิทัรบัค าส ัง่ซือ้ จะท าใหก้จิการมกี าไรสุทธเิพิม่สงูขึน้ จ านวน 13,000 บาท ดงันัน้ 

กจิการควรรบัค าส ัง่ซือ้พเิศษนี้ 
    อย่างไรกต็ามในการรบัค าส ัง่ซื้อกจิการจะต้องพจิารณาถึงต้นทุนเสยีโอกาส ในกรณีที่
กจิการมกี าลงัการผลติเหลอือยู่และสามารถน าก าลงัการผลตินี้ไปผลติสนิคา้ชนิดอื่นแทนและท าให้
เกดิรายได้ บรษิทัต้องน าต้นทุนค่าเสยีโอกาสมาร่วมพิจารณาในการตดัสนิใจด้วย ตามตวัอย่าง
ดงันี้ 
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ตวัอย่างท่ี  9.2 บรษิทั ลิม้ทองการกฬีา จ ากดั เป็นผู้ผลติและจ าหน่ายไม้แบดบนิตนั ได้รบัใบสัง่
ซือ้พเิศษจาก บรษิทั ไหมทองกฬีา จ ากดั ใหผ้ลติไม้แบดบนิตนั 1,000 อนั โดยเสนอซือ้ในราคา
อนัละ 600 บาท ขอ้มูลเกี่ยวกบัการผลติ พบวา่ บรษิทั ลิ้มทองการกฬีา จ ากดั มกี าลงัผลติสูงสุด
เดอืนละ 7,000 อนั ยอดขายปกต ิเดอืนละ 6,000 อนั ราคาจ าหน่ายปกตอินัละ 700 บาท ขอ้มูล
งบก าไรขาดทุนประจ าเดอืนโดยประมาณ มดีงันี้ 

บรษิทั ลิม้ทองการกฬีา จ ากดั 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบังวด 1 ปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25x1 

 

 ราคาต่อหน่วย  รวม 

 (บาท)  
ยอดขาย 6,000  อนั 700 4,200,000  

หกั ตน้ทุนผนัแปร 480 2,880,000  

ก าไรส่วนเกนิ  1,320,000  

หกั ค่าใชจ้่ายคงที ่          385,000  

ก าไรสุทธ ิ         935,000  

    ในการยอมรบัค าส ัง่ซื้อพเิศษนี้ บรษิทัจะมคี่าใชจ้่ายการผลติคงทีเ่พิม่ขึน้จ านวน 10,000 
บาท บริษัท ลิ้มทองการกฬีา จ ากดั ควรจะรบัค าส ัง่ซื้อพิเศษจาก บริษัท ไหมทองกีฬา จ ากดั 
หรอืไม่ 
  ในการค านวณกจิการอาจใช้การค านวณก าไรส่วนเกนิ เพื่อประกอบการพจิารณา โดย
การเปรยีบเทยีบรายไดส้่วนเพิม่กบัตน้ทุนส่วนเพิม่ ซึง่สามารถแสดงไดด้งันี้  
 จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย             รวม 

         (บาท) 
ราคาขาย 1,000 600 600,000 

หกั ตน้ทุนผนัแปร  480 480,000 

ก าไรส่วนเกนิ   120,000 

หกั ตน้ทุนคงทีเ่พิม่ขึน้          10,000 

ก าไรสุทธเิพิม่ขึน้   110,000 

  จากการค านวณเมื่อใชก้ าไรส่วนเกนิ จะเหน็ได้ว่าถ้ากจิการรบัค าส ัง่ซื้อพเิศษ จะท าให้มี
ก าไรสุทธเิพิม่ขึน้ 110,000 บาท ดงันัน้บรษิทัควรรบัค าส ัง่ซือ้พเิศษนี้ 
  จากโจทยห์ากกจิการมีก าลงัการผลติที่เหลอือยู่นัน้ กจิการสามารถน าไปใช้ในการผลติ
อุปกรณ์กฬีาประเภทโต๊ะปิงปอง ซึ่งจะท าให้บรษิทั มีก าไรสุทธเิพิ่มขึน้จากการผลิต อกีจ านวน   
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150,000 บาท ดงันัน้ในการพจิารณารบัค าส ัง่ซือ้พเิศษ ผู้บรหิารจะต้องพจิารณาตน้ทุนเสยีโอกาส 
ประกอบการพจิารณาดว้ย ดงันี้ 
ตน้ทุนเสยีโอกาส 150,000 บาท 

ก าไรสุทธเิพิม่ขึน้จากค าส ัง่ซือ้พเิศษ 110,000 บาท 

ส่วนต่างก าไรสุทธ ิ            40,000 บาท 

 

  จากขอ้มลูการค านวณจะเหน็วา่ส่วนต่างเกดิขึน้จ านวน 40,000 บาท หมายความวา่  ถ้า
กจิการเลือกที่จะรบัค าส ัง่ซื้อ จะท าให้บริษัทเสยีผลประโยชน์ คือขาดรายได้ที่ควรจะได้รบัไป
จ านวน 40,000 บาท   
  ดงันัน้จะเห็นได้ว่า การยอมรบัค าส ัง่ซื้อพเิศษที่ก าลงัการผลติเหลอือยู่ภายใต้การผลิต
ปกตขิองกิจการ ต้นทุนที่เกี่ยวข้องในการตดัสินใจจะมีเฉพาะต้นทุนผลติผนัแปรเท่านัน้ แต่ถ้า
ปรมิาณค าสัง่ซื้อพิเศษเกนิกว่าระดบัการผลิตปกต ิบางครัง้อาจจะมีต้นทุนคงที่เกิดขึน้  จะต้อง
น ามาพจิารณาประกอบด้วย และนอกจากนี้ยงัตอ้งน าตน้ทุนค่าเสยีโอกาสมาพจิารณาเป็นตน้ทุนที่
เกีย่วขอ้งดว้ย 

 

การตดัสินใจผลิตเองหรือซ้ือจากบุคคลภายนอก   

   กจิการทีเ่ป็นโรงงานอุตสาหกรรมจะมกีารผลติสนิคา้เองเพื่อจ าหน่าย ในการผลติจะตอ้ง
จดัเตรยีม ปจัจยัต่างๆ ให้เพยีงพอ เช่น วตัถุดบิ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายในการผลติ พรอ้มทัง้
จะต้องมีบุคลากรที่มีความช านาญและประสบการณ์ในการผลิต  บางครัง้กิจการอาจพิจารณา
ตดัสนิใจผลติเอง เมื่อมกี าลงัการผลติว่างเปล่า ส าหรบัต้นทุนที่เกี่ยวขอ้งกบัการตดัสนิใจกรณีที่
กจิการเลือกผลติสินค้าเอง ได้แก่ ต้นทุนผลติผนัแปร เช่น วตัถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง 

ค่าใช้จ่ายการผลติผนัแปร และค่าใช้จ่ายการผลติคงที่ส่วนเพิม่ขึน้อนัเนื่องจากการตดัสนิใจผลติ
สินค้าหรือชิ้นส่วนขึ้นใช้เอง ได้แก่ การลงทุนในเครื่องจักร ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการ
ซ่อมแซม ค่าเสื่อมราคา ดังนัน้ต้นทุนส่วนเพิ่มของการผลิตเอง จะต้องต ่ากว่าการซื้อจาก
บุคคลภายนอก นอกจากนี้ยงัต้องพิจารณาต้นทุนเสียโอกาสที่จะเกิดขึ้นด้วย  เช่น ถ้ากิจการ
ตดัสนิใจผลติสนิค้าเอง กอ็าจมตี้นทุนเสยีโอกาสจากการน าเครื่องจกัรหรอืโรงงานที่ว่างอยูใ่ห้คน
อื่นเช่า จงึมตีน้ทุนเสยีโอกาสจากรายไดค้่าเช่าเครื่องจกัรหรอืโรงงาน ซึง่จะตอ้งน ามาพจิารณาดว้ย 

แต่ถ้ากิจการมีก าลงัการผลติไม่เพียงพอ หรือไม่มีผู้มีความรู้ความช านาญในการผลิต กจิการ
อาจจะซือ้ผลติภณัฑจ์ากบุคคลภายนอกกไ็ด้ โดยตอ้งพจิารณาปจัจยัคุณภาพต่างๆ ประกอบ เช่น 

คุณภาพของสนิค้าที่ซื้อมา ความสามารถในการจดัส่งสินค้า  ราคา และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้น 
ดงันัน้ผู้บริหารจะต้องเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด ว่าจะผลิตเองหรือซื้อจากบุคคลภายนอก โดย
ค านึงถงึตน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้งในแต่ละทางเลอืก โดยการวเิคราะหส์่วนต่างของตน้ทุนมาพจิารณาดว้ย   
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ตวัอย่างท่ี  9.3 บรษิทั น้อยหน่า จ ากดั ประกอบกจิการผลติกระป๋อง เพื่อใชบ้รรจุอาหารทีเ่ป็น
กระป๋อง กจิการตอ้งการจะผลติสนิคา้จ านวน 10,000 หน่วย มขีอ้มลูผลติชิน้ส่วน ดงันี้   
         วตัถุดบิทางตรง 500,000 บาท 

         ค่าแรงงานทางตรง 250,000 บาท 

         ค่าใชจ้่ายการผลติผนัแปร 180,000 บาท 

         ค่าใชจ้่ายการผลติคงที ่ 100,000 บาท 

         ถ้าส ัง่ซือ้จากบุคคลภายนอก จะตอ้งสัง่ซือ้หน่วยละ 100  บาท 

  ในส่วนค่าใชจ้่ายการผลติคงที ่ถ้ากจิการไม่ไดผ้ลติเอง กส็ามารถหลกีเลีย่งไดจ้ านวน   
60,000 บาท ส่วนทีเ่หลอื 40,000 บาท ถ้าไม่มกีารผลติกย็งัคงเกดิขึน้ เชน่เดมิ 

   จากขอ้มลูกจิการจะเลอืกผลติเอง หรอืซือ้จากบุคคลภายนอก ผูบ้รหิารจะตอ้งน าตน้ทุนที่
เกีย่วขอ้งของแต่ละทางเลอืกมาพจิารณาโดยวเิคราะหส์่วนต่างตน้ทุน จากตวัอยา่งสามารถ
ค านวณไดด้งันี้   

        กรณีผลติเอง กรณีซือ้จาก
ภายนอก 

     วเิคราะห ์    
     ส่วนต่าง 

วตัถุดบิทางตรง 500,000    500,000  

ค่าแรงงานทางตรง 250,000    250,000  

ค่าใชจ้่ายการผลติผนัแปร 180,000    180,000  

ค่าใชจ้่ายการผลติคงที ่ 100,000  40,000  60,000  

ตน้ทุนการซือ้(10,000 หน่วย@100)   1,000,000  (1,000,000)  

ตน้ทุนรวม 1,030,000  1,040,000         10,000  

ตน้ทุนต่อหน่วย 103  104    

  จากขอ้มูลขา้งตน้เมื่อพจิารณาทางเลอืกทัง้ 2 ทางเลอืกแล้ว จากการวเิคราะห์ส่วนต่าง
ของต้นทุน ถ้ากจิการเลอืกที่จะผลติเองจะสามารถประหยดัต้นทุนได ้จ านวน 10,000  บาท ซึง่จะ
ท าให้มกี าไรสุทธเิพิม่ขึน้ จ านวน 10,000 บาท นัน่เอง ดงันัน้กจิการควรเลอืกที่จะผลติเอง  การ
วเิคราะหต์น้ทุนจะดวู่าตน้ทุนใดเป็นตน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้งและเป็นต้นทุนที่หลกีเลี่ยงได ้ตน้ทุนผนัแปร
ทัง้หมดเป็นต้นทุนที่เกี่ยวขอ้ง และสามารถหลกีเลี่ยงได้ ส่วนต้นทุนคงที่เป็นต้นทุนที่สามารถ
หลกีเลีย่งได้มจี านวน 60,000 บาท คอื ถ้ากจิการไม่ไดผ้ลติเอง เงนิจ านวน 60,000  บาท กจ็ะไม่
เกดิขึน้ ส่วนตน้ทุนคงทีท่ี่หลกีเลี่ยงไม่ไดม้จี านวน 40,000 บาท หมายความวา่  ถ้ากจิการซือ้จาก
บุคคลภายนอก ตน้ทุนคงทีก่ย็งัคงเกดิอยู ่จ านวน 40,000 บาท   

  จากการค านวณ ตน้ทุนต่อหน่วยของการผลติเอง คอื 103 บาท ส่วนตน้ทุนต่อหน่วยที่มี
การซือ้จากบุคคลภายนอก คอื 104 บาท ซึง่ตน้ทุนต่อหน่วยของการผลติเอง จะต ่ากว่าต้นทุนที่มี
การซือ้จากบุคคลภายนอก จ านวน 1 บาท สนิคา้มจี านวน 10,000 หน่วย คดิเป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 
10,000 บาท 
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การตดัสินใจจ าหน่ายหรือผลิตต่อของผลิตภณัฑ์ร่วม 

  ในกระบวนการผลติสนิค้านัน้ จะต้องใส่วตัถุดบิหรอืผลติภณัฑ์เดยีวกนั แต่ได้ผลผลิต
ออกมามากกว่าหนึ่งชนิด เรยีกว่า กระบวนการผลติร่วม (Joint process)  ผลติภณัฑ์ทีไ่ดอ้อกมา
ร่วมกนัจากกระบวนการผลติเดยีวกนั เรยีกวา่ ผลติภณัฑร์่วม 

   ผลติภณัฑ์ร่วม หมายถึง ผลิตภณัฑ์หลกัที่ได้มาจากกระบานการผลิตเดยีวกนัในการ
ผลติตัง้แต่ 2 ผลติภณัฑ์ขึน้ไป ณ จุดนี้จะมตี้นทุนเกดิขึน้จากการใช้ปจัจยัการผลติร่วมกนัและมี
การแยกออกเป็นแต่ละผลติภณัฑ ์เรยีกวา่ ตน้ทุนร่วม (Joint costs) 

   กิจการที่มีกระบวนการผลิตร่วมส่วนใหญ่ เป็นพวกโรงงาน เช่น โรงงานสีข้าว  
โรงงานผลติสารเคม ีโรงกลัน่น ้ามนั โรงงานผลติไม้แปรรูป เป็นตน้ เมื่อผ่านกระบวนการผลติแล้ว 
จะมีผลิตภณัฑ์ออกมาร่วมกนั ณ จุดแยก (Split point) ซึ่ง ณ จุดนี้กิจการต้องพิจารณาว่า จะ
ตดัสนิใจขายผลติภณัฑ ์หรอืจะผลติต่อเพื่อใหไ้ดผ้ลติภณัฑใ์หม่แลว้จงึน าไปขาย ซึง่การตดัสนิใจที่
ท าใหไ้ดร้บัผลประโยชน์สงูสุด ตอ้งวเิคราะหต์้นทุนที่เกี่ยวขอ้งนัน่คอื การเปรยีบเทยีบรายได้ส่วน
เพิม่ ระหวา่งราคาขายหลงัจากผลติต่อกบัราคาขาย ณ จุดแยกออก ในการผลติต่ออาจจะมตี้นทุน
ส่วนเพิม่ทีเ่กดิขึน้ กจิการตอ้งเปรยีบเทยีบตน้ทุนส่วนเพิม่ทีใ่ชใ้นการผลติต่อกบัรายไดส้่วนเพิม่ ถ้า
รายไดส้่วนเพิม่มากกวา่ตน้ทุนส่วนเพิม่ กจิการกค็วรผลติต่อ แต่ถ้ารายไดส้่วนเพิม่น้อยกวา่ตน้ทุน
ส่วนเพิม่ กจิการกไ็ม่ควรผลติต่อ เป็นการพจิารณาเฉพาะตน้ทุนหลงั ณ จุดแยกออก ส่วนตน้ทุนที่
เกดิขึน้ก่อน ณ จุดแยกออก จดัเป็นต้นทุนจมที่เกิดขึน้แล้วในอดตี ไม่เกี่ยวขอ้งกบัการตดัสนิใจ
เนื่องจากเป็นต้นทุนที่หลกีเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งจะต้องมกีารปนัส่วนต้นทุนร่วมให้กบัผลติภณัฑ์ ณ จุด
แยกออก เพื่อประโยชน์ในการค านวณตน้ทุนผลติภณัฑ์ แต่ไม่เกี่ยวขอ้งกบัการพจิารณาว่าจะผลติ
ต่อหรอืขาย ณ จุดแยกออก การปนัส่วนตน้ทุนร่วมใหก้บัผลติภณัฑ์ร่วม ณ จุดแยกออก ส่วนใหญ่
จะใชส้ดัส่วนของราคาขาย(Relative-sale-value method)   

 

ตวัอย่างท่ี 9.4  บรษิทั ขา้วไทย จ ากดั เป็นกจิการโรงสขีา้ว มขีอ้มลูเกีย่วกบัการผลติดงันี้ 
1. กจิการซือ้ขา้วเปลอืก จ านวน 10 ตนั ราคาตนัละ 1,000 บาท 

2. ผลติภณัฑร์่วม ณ จุดแยกออก คอื ขา้วเหนียว และแกลบ 

3. ตน้ทุนเกดิขึน้ ในกระบวนการผลติ จ านวน 5,000 บาท 

4. ณ จุดแยกออกจะไดผ้ลติภณัฑ ์ขา้วเหนียว จ านวน 100 ถงั ราคาขาย ณ จุด   
แยกออก ขายไดเ้ป็นเงนิ 20,000 บาท ไดผ้ลติภณัฑ ์แกลบ จ านวน  50    
ถงั ขายไดเ้ป็นเงนิ 6,000 บาท 

5. ถ้าน าขา้วเหนียวไป ผลติต่อเป็นแป้งจะไดจ้ านวน 80 ถงั ขายไดเ้ป็นเงนิ  
25,000 บาท จะมตีน้ทุนเกดิขึน้ 4,000 บาท 

6. ในการปนัส่วนตน้ทุนใหก้บัผลติภณัฑ ์จะใชม้ลูค่าขายเป็นเกณฑใ์นการแบ่ง 

จากขอ้มลูดงักล่าวใหพ้จิารณาวา่ กจิการจะขายผลติภณัฑ ์ขา้วเหนียว ณ จุด 
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แยกออกหรอืผลติต่อเป็นแป้ง เพื่อใหม้คีวามเขา้ใจมากยิง่ขึน้ สามารถแสดงเป็นภาพไดด้งันี้ 
                                                                              ผลติต่อ 

     ขา้วเหนียว ไดจ้ านวน 100 ถงั            แป้ง 80 ถงั ขายได ้25,000 บาท             
           ขายได ้20,000 บาท                  มตีน้ทุนส่วนเพิม่     4,000 บาท 

ตน้ทุนร่วม 10,000    จุดแยกออก (Split point)                         

        5,000    

     รวม    15,000      แกลบ   จ านวน  50  ถงั 
                              ขายได ้ 6,000  บาท 

ภาพที ่9.2  แสดงกระบวนการผลติและการจดัสรรตน้ทนุเพื่อการตดัสนิใจขายหรอืผลติต่อ 

 

จากขอ้มลูทีก่ล่าวมา สามารถค านวณเพื่อปนัส่วนตน้ทนุใหก้บัผลติภณัฑร์่วม ณ จุดแยก
ออก ดงันี้ 

ตน้ทุนร่วม ผลติภณัฑ์
ร่วม 

มลูค่าขาย ณ 
จุดแยก 

อตัราส่วน ตน้ทุนร่วมปนั
ส่วน (3) 

10,000+5,000 ขา้วเหนียว 20,000  76.92% (1) 11,538  

= 15,000 แกลบ        6,000  23.08% (2)       3,462  

  26,000   15,000  

   การค านวณ 

(1)  อตัราส่วน ขา้วเหนียว    = (20,000 ÷ 26,000) x 100    =   76.92% 

(2)  อตัราส่วน แกลบ          =  (6,000 ÷ 26,000) x 100     =   23.08% 

(3)  ตน้ทุนร่วมปนัส่วน         = ตน้ทุนร่วม  x  อตัราส่วน   

 จากการค านวณ ท าใหเ้ราทราบวา่ผลติภณัฑร์่วม แต่ละชนิดจะไดร้บัการปนัส่วนตน้ทนุ 
เพื่อน ามาค านวณเป็นตน้ทุนของผลติภณัฑแ์ต่ละชนิด 

การพจิารณาวา่จะมกีารขายผลติภณัฑร์่วม ณ จุดแยกออก หรอืจะผลติต่อแลว้ขาย 
สามารถค านวณโดยพจิารณาจากส่วนต่างของรายไดส้่วนเพิม่และตน้ทุนส่วนเพิม่ ดงันี้ 

เปรยีบเทยีบรายไดส้่วนเพิม่กบัตน้ทุนส่วนเพิม่  ไดด้งันี้ 
 หน่วย : บาท 

มลูค่าขายแป้ง 25,000 

มลูค่าขายขา้วเหนียว 20,000 

รายไดส้่วนเพิม่ 5,000 

หกั ตน้ทุนส่วนเพิม่                4,000 

ก าไรจากการผลติต่อ                1,000 
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การค านวณหาส่วนต่างของรายไดส้่วนเพิม่และตน้ทนุส่วนเพิม่ สามารถค านวณไดโ้ดย
วธิอีื่น คอืการเปรยีบเทยีบการขาย ณ จุดแยกออก กบัการผลติต่อ สามารถวเิคราะหส์่วนต่างได้
ดงันี้ 
 

 กรณ ี

ขาย ณ จุดแยกออก 

   กรณ ี

  ผลติต่อ 

    ตน้ทุน 

   ส่วนต่าง 
รายไดจ้ากการขาย       

    ขา้วเหนียว 20,000    20,000  

    แกลบ 6,000  6,000    

    แป้ง   25,000  25,000  

รายไดร้วม 26,000  31,000  5,000  

ตน้ทุนขาย       

    ตน้ทุนร่วม 15,000  15,000    

    ตน้ทุนหลงัจุดแยกออก   4,000  4,000  

รวมตน้ทุน 15,000  19,000  4,000  

ก าไรสุทธ ิ 11,000  12,000       1,000  

 จากการค านวณสามารถวเิคราะหไ์ดว้า่ ถ้ากจิการมกีารผลติต่อ จะท าใหร้ายไดส้่วนเพิม่
มากวา่ตน้ทุนส่วนเพิม่ จ านวน 1,000  บาท   

 

ตวัอย่างท่ี 9.5  บรษิทั เสยีมสุรา จ ากดั เป็น โรงงานผลติสุรา แห่งหนึ่งได้ผลติสนิค้า 3 ชนิด คอื 
AA  BB และ CC โดยมตีน้ทุนร่วมในการผลติเป็นเงนิ 300,000 บาท โดยสนิค้าCC สามารถขาย
ได ้ณ จุดแยกออก หรอืจะผลติต่อกไ็ด ้ซึง่มขีอ้มลูเกีย่วกบัการตดัสนิใจ ดงันี้ 

ปรมิาณทีผ่ลติได ้                        1,000     หน่วย 

มลูค่าขาย ณ จุด แยกออก            80,000     บาท 

ตน้ทุนเพิม่ในการผลติต่อ                        23,000     บาท 

มลูค่าขาย หลงัการผลติต่อ          105,000     บาท 

ในการผลติต่อของสนิค้า CC ไม่ได้มกีารลงทุนเพิม่แต่อย่างใด ดงันัน้เราสามารถวเิคราะห์ขอ้มูล
เพื่อการตดัสนิใจวา่จะเลอืกขายสนิคา้ CC ณ จุดแยกออก หรอืจะผลติต่อ ไดด้งันี้ 
 

 วิธีท่ี 1   การวิเคราะหร์ายได้ส่วนเพ่ิมและต้นทุนส่วนเพ่ิม 

   รายไดส้่วนเพิม่                  (105,000 - 80,000)       25,000 

   ตน้ทุนส่วนเพิม่เมื่อผลติต่อ                                   23,000 

   ก าไรเพิม่ขึน้                                                              2,000 
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 วิธีท่ี 2  การวิเคราะหเ์ปรียบเทียบรายได้และต้นทุนโดยรวม (บาท) 
 ขาย  

ณ จุดแยกออก 

      ขาย 

หลงัผลติต่อ    
ส่วนต่าง 

   รายไดจ้ากการขาย 80,000    105,000      25,000 

   ตน้ทุนผลติต่อ  (23,000) (23,000) 
   รายไดสุ้ทธ ิ 80,000     82,000        2,000 

 

 วิธีท่ี 3 การวิเคราะหโ์ดยใช้ต้นทุนเสียโอกาส 

   รายไดจ้ากการขายหลงัการผลติต่อ                 105,000      บาท 

   หกั ตน้ทุนผลติต่อ                                23,000       บาท 

 82,000       บาท 

  หัก ต้นทุนเสียโอกาส(มูลค่าขาย ณ จุดแยก
ออก)               

80,000       บาท 

  ก าไรเพิม่ขึน้   2,000       บาท 

  จากการวเิคราะหห์าส่วนต่างทัง้ 3 วธิ ีสรุปไดว้า่ผูบ้รหิารควรจะตดัสนิใจผลติสนิคา้ CC 
ต่อ เนื่องจากการผลติต่อจะท าใหก้จิการมกี าไรเพิม่ขึน้ จ านวน 2,000 บาท   
 

การตดัสินใจเพ่ิมหรือยกเลิกส่วนงาน/สายการผลิต  
    ในการทีผู่บ้รหิารจะตดัสนิใจเพิม่หรอืยกเลกิส่วนงานหรอืสายการผลติ จะต้องพจิารณา
จากต้นทุนที่ลดลงหรอืประหยดัไดจ้ากการยกเลกิผลติภณัฑ์นัน้ โดยการเปรยีบเทยีบกบัรายได้ที่
ลดลงจากการยกเลกิการผลติ ถ้าต้นทุนที่ลดลงหรอืต้นทุนที่หลกีเลีย่งได้มมีากกวา่รายได้ที่ลดลง 
กจิการกค็วรยกเลกิการผลติผลติภณัฑน์ัน้ แต่ถ้าตน้ทุนทีล่ดลงหรอืตน้ทุนทีห่ลกีเลีย่งไดม้น้ีอยกว่า
รายได้ที่ลดลง กจิการกค็วรด าเนินการผลติผลติภณัฑ์นัน้ต่อไป และยงัต้องค านึงถึงปจัจยัอื่นที่มี
ผลกระทบต่อกิจการเพื่อร่วมในการพิจารณาด้วย เช่น ชื่อเสียงภาพพจน์ของกิจการ ความ
น่าเชื่อถือ และผลกระทบที่จะมีต่อผลติภณัฑ์อื่นๆ ของกิจการด้วย บางครัง้กิจการอาจจะต้อง
ด าเนินการผลติต่อไป แมว้่าจะมผีลขาดทุน เนื่องจากการตดัสนิใจเลกิการผลติผลติภณัฑ์ดงักล่าว
อาจท าใหล้กูค้าไม่มคีวามพงึพอใจในการบรหิารงานของกจิการ ซึง่อาจมผีลต่อยอดขายผลติภณัฑ์
ชนิดอื่นของกจิการได ้

   การตดัสนิใจยบุหน่วยงานหรอืแผนกนัน้ ตน้ทุนส่วนทีค่วบคุมไม่ไดห้รอืตน้ทุนหลกีเลีย่ง
ไม่ได ้จะไม่น ามาพจิารณาเพราะเป็นตน้ทุนทีไ่ดร้บัจดัสรรมาจากหน่วยงานส่วนกลาง  ตน้ทุนส่วน
นี้ยงัคงเท่าเดมิ ไม่มกีารเปลีย่นแปลงจงึไม่ตอ้งน ามาวเิคราะหใ์นการตดัสนิใจ ดงันัน้เราจะพจิารณา
เฉพาะรายไดแ้ละตน้ทุนทีเ่กดิขึน้ในหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดัสนิใจเท่านัน้ 
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ตวัอย่างท่ี 9.6 บรษิทั วอเตอรด์ริง้ จ ากดั เป็น โรงงานอุตสาหกรรมผลติน ้าอดัลม เป็นผูผ้ลติและ
จ าหน่ายน ้าอดัลม 3 ชนิด คือ น ้าหวานใจ น ้าหอมหวาน และน ้าสดใส บรษิัทก าลงัพจิารณาจะ
ยกเลิกการผลิตน ้ าสดใส เนื่องจากสินค้าชนิดนี้มีผลขาดทุน โดยพิจารณาข้อมูลจากงบก าไร
ขาดทุน ดงันี้ 
                      หน่วย:บาท 

 น ้าหวานใจ น ้าหอมหวาน น ้าสดใส รวม 

ขาย 300,000  400,000  350,000 1,050,000 

หกั ตน้ทุนผนัแปร 230,000  280,000  290,000 800,000 

ก าไรส่วนเกนิ 70,000  120,000  60,000 250,000 

หกั ตน้ทุนคงที ่       

     ควบคุมได ้ 40,000  46,000  46,500 132,500 

     ควบคุมไม่ได ้ 15,000  20,000  17,500 52,500 

ก าไรสุทธ ิ 15,000  54,000  (4,000) 65,000 

 ตน้ทุนควบคุมไม่ได ้ปนัส่วนใหส้นิคา้แต่ละชนิดในอตัรา 5% ของยอดขาย 

การวเิคราะหร์ายไดแ้ละตน้ทุนส่วนต่าง (เฉพาะน ้าสดใส) สามารถค านวณไดด้งันี้ 
รายไดจ้ากการขาย  350,000 

ตน้ทุนทีห่ลกีเลีย่งได:้-   

    ตน้ทุนผนัแปร 290,000  

    ตน้ทุนคงทีท่ีค่วบคุมได ้ 46,500 336,500 

ก าไรก่อนหกัตน้ทุนทีห่ลกีเลีย่งไม่ได ้  13,500 

 จากขอ้มูลเราสามารถวเิคราะห์ผลต่างของก าไรสุทธิโดยรวม กรณีไม่ยกเลิกและกรณี
ยกเลกิสนิคา้น ้าสดใสจากงบก าไรขาดทุน ไดด้งันี้ 

                                     หน่วย:บาท 

    ไม่ยกเลกิน ้าสดใส      ยกเลกิน ้าสดใส 

ยอดขาย 1,050,000  700,000  

หกั  ตน้ทุนผนัแปร 800,000  510,000  

ก าไรส่วนเกนิ 250,000  190,000  

หกั  ตน้ทุนคงที ่     

   ตน้ทุนควบคุมได ้ 132,500  86,000  

   ตน้ทุนควบคุมไม่ได ้            52,500             52,500  

ก าไรสุทธ ิ            65,000             51,500  

    จากผลการวเิคราะหข์า้งตน้ จะเหน็วา่ การยกเลกิผลติน ้าสดใส ท าใหก้ าไรโดยรวมลดลง 

13,500 บาท เพราะรายได้ที่ได้จากการขายน ้าสดใสมีมากกว่าต้นทุนที่หลกีเลี่ยงได้อยู่ 13,500 
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บาท ซึ่งสามารถน าไปชดเชยต้นทุนคงที่ที่หลกีเลี่ยงไม่ได้ ท าให้กิจการมีก าไรรวมปีละ 65,000 

บาท แต่ถ้ากจิการยกเลกิผลติน ้าสดใส จะท าใหม้กี าไรสุทธโิดยรวม เท่ากบั 51,500  บาท ท าให้มี
ก าไรสุทธลิดลง 13,500 บาท (65,000 - 51,500) แต่ถ้ากจิการสามารถน าเครื่องจกัรหรอืก าลงัผลติ
ที่ว่างอยู่ไปให้คนอื่นเช่า และท าให้มีรายได้ส่วนเพิม่มากกว่า 13,500 บาท บรษิัทควรตดัสินใจ
ยกเลกิการผลติน ้าสดใส เนื่องจะท าใหก้ าไรโดยรวมเพิม่ขึน้  

    สรุปไดว้า่การตดัสนิใจยกเลกิผลติภณัฑห์รอืส่วนงาน จะตอ้งพจิารณาตน้ทุนทีห่ลกีเลีย่ง
ไดเ้ปรยีบเทยีบกบัรายไดท้ีล่ดลงของผลติภณัฑห์รอืส่วนงาน ซึง่บางครัง้ตอ้งพจิารณาตน้ทุนค่าเสยี
โอกาสจากการยกเลิกผลติภณัฑ์หรอืส่วนงานด้วย จึงจะท าให้การตดัสินใจถูกต้อง และท าให้
กจิการไดร้บัประโยชน์สงูสุด 

 

การตดัสินใจใช้ปัจจยัการผลิตท่ีมีอยู่อย่างจ ากดั  
 ในการผลติสนิคา้กจิการจ าเป็นตอ้งใชป้จัจยัการผลติ เช่น วตัถุดบิ ค่าแรงงาน   โรงงาน 
เครื่องจกัร พื้นที่คลงัสนิค้า จ านวนชัว่โมงเครื่องจกัร เป็นต้น ในสภาวะที่กจิการมทีรพัยากรอยู่
อย่างจ ากดั ผู้บริหารจะต้องมีการวางแผนการผลิต ว่าจะผลติสินค้าใดบ้าง  เนื่องจากบางครัง้
กจิการไม่สามารถที่จะผลติสนิค้าทุกชนิดได้ ผู้บริหารจะต้องพิจารณาว่าจะผลติสนิค้าชนิดใดที่
ก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่กจิการ ดว้ยเหตุนี้จงึต้องท าการวเิคราะหว์่าสนิคา้หรอืผลติภณัฑ์ใดที่
ท าใหม้กี าไรส่วนเกนิต่อหน่วยของทรพัยากรทีใ่ช้สงูสุด ซึง่พจิารณาจากปจัจยัการผลติทีม่อียูจ่ ากดั 
เรากค็วรเลอืกผลติสนิคา้ชนิดนัน้ ก าไรส่วนเกนิต่อหน่วยของปจัจยัการผลติทีม่อียูจ่ ากดั ค านวณ
ไดด้งัต่อไปนี้ 

ก าไรส่วนเกนิต่อหน่วยของปจัจยัการผลติทีม่อียูจ่ ากดั = 
ก าไรส่วนเกนิต่อหน่วย

จ านวนปจัจยัการผลติทีม่จี ากดั
 

 

ตวัอย่างท่ี  9.7  บรษิทั เอกราช จ ากดั ไดม้กีารผลติสนิคา้ 2 ชนิด คอื สนิคา้ AA และ 

สนิคา้ BB ซึง่มขีอ้มลูเกีย่วกบัก าไรส่วนเกนิต่อหน่วยของสนิคา้แต่ละชนิด ดงันี้ 
              สนิคา้ 
 AA BB 

ราคาขาย 100 90 

ตน้ทุนผนัแปร 67 55 

ก าไรส่วนเกนิ 33 35 

 จากขอ้มลูดงักล่าว จะพบวา่ สนิคา้ AA มกี าไรส่วนเกนิต่อหน่วย 33 บาท ส่วนสนิคา้ BB 

มกี าไรส่วนเกนิต่อหน่วย 35 บาท สนิคา้ BB  จะมกี าไรส่วนเกนิต่อหน่วยสงูกวา่สนิคา้ AA 

เรายงัไม่สามารถจะสรุปไดว้า่ จะผลติสนิคา้ BB จะตอ้งมกีารพจิารณาการใชท้รพัยากรทีม่อียูอ่ยา่ง
จ ากดั วา่สนิคา้ใดทีท่ าใหม้กี าไรส่วนเกนิต่อชัว่โมงสงูสุด   



 

229 

 ถ้ากจิการมกี าลงัการผลติอยา่งจ ากดั คอืมชี ัว่โมงเครื่องจกัร จ านวน 6,000 ชัว่โมง โดย
ในการผลติ สนิค้า AA หนึ่งหน่วย ใช้ช ัว่โมงเครื่องจกัร 3 ชัว่โมง ส่วนการผลิตสินค้า BB หนึ่ง
หน่วย ใชช้ ัว่โมงเครื่องจกัร 5 ชัว่โมง ค านวณหาก าไรส่วนเกนิต่อชัว่โมงของสนิคา้ ไดด้งันี้ 
 AA BB 

ก าไรส่วนเกนิต่อหน่วย 33 35 

จ านวนชัว่โมงเครื่องจกัรต่อหน่วย          3           5 

ก าไรส่วนเกนิต่อชัว่โมง        11           7 

   การค านวณก าไรส่วนเกนิต่อชัว่โมงเครื่องจกัร สามารถค านวณตามสตูร  ไดด้งันี้ 

ก าไรส่วนเกนิต่อชัว่โมงเครื่องจกัร = 
ก าไรส่วนเกนิต่อหน่วย

จ านวนชัว่โมงทีใ่ชผ้ลติต่อหน่วย
 

สนิคา้ AA =    33
3

 

ก าไรส่วนเกนิต่อชัว่โมง =    11     บาท 

สนิคา้  BB =    
35
5
 

ก าไรส่วนเกนิต่อชัว่โมง =     7           บาท 

  จากการค านวณขา้งต้นจะเหน็ได้ว่า สนิค้า AA จะให้ก าไรส่วนเกนิต่อชัว่โมงเครื่องจกัร 

11 บาท ส่วนสนิคา้ BB ให้ก าไรส่วนเกนิต่อชัว่โมงเครื่องจกัร 7 บาท ดงันัน้ สนิค้า AA จะใหก้ าไร
ส่วนเกินต่อชัว่โมง สูงกว่าสนิค้า BB จ านวน 4 บาท กจิการควรจะตดัสนิใจเลอืกผลติสนิค้า AA 
ภายใตท้รพัยากรทีม่อียูอ่ยา่งจ ากดัเพื่อใหก้จิการไดร้บัประโยชน์สงูสุด 

         สมมติว่าถ้าเราเลือกที่จะผลติสินค้า AA เพียงอย่างเดียว กบัเลือกการผลติสินค้า BB    

เพยีงอยา่งเดยีว สามารถค านวณเปรยีบเทยีบ ไดด้งันี้ 
              สนิคา้ 
 AA BB 

จ านวนชัว่โมงเครื่องจกัร 6,000 6,000 

จ านวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อหน่วย 3 5 

ก าไรส่วนเกนิต่อชัว่โมง 11 7 

ก าไรส่วนเกนิต่อหน่วย(บาท) 33 35 

จ านวนผลติสงูสุดทีท่ าได(้หน่วย) 2,000 1,200 

ก าไรส่วนเกนิรวม(บาท) 66,000 42,000 
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  จากการค านวณ ถ้าเลอืกผลติสนิคา้ AA เพยีงอย่างเดยีว จะผลติสนิค้าไดจ้ านวน 2,000 
หน่วย จะได้ก าไรส่วนเกนิ 66,000 บาท แต่ถ้าเลอืกผลติสนิค้า BB เพยีงอยา่งเดยีว จะผลติสนิค้า
ไดจ้ านวน 1,200 หน่วย จะไดก้ าไรส่วนเกนิ 42,000 บาท   
  ในกรณีที่มีปจัจยัอย่างอื่นเขา้มาเกี่ยวขอ้งในการตดัสนิใจ นอกจากการค านวณภายใต้
ทรพัยากรที่มอียู่อย่างจ ากดัแลว้ อาจจะต้องค านึงถึงปจัจยัอื่นที่มผีลต่อการตดัสนิใจ เช่น  ความ
ตอ้งการของลกูคา้ในตลาดทีม่อียูอ่ยา่งจ ากดั ท าใหไ้ม่สามารถผลติสนิคา้อยา่งใดอยา่งหนึ่งได ้โดย
จะตอ้งมกีารผลติสนิคา้ทัง้ 2 ชนิด เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ 

  จากข้อมูลดงักล่าว สมมติว่าปรมิาณความต้องการของลูกค้า ในสินค้า AA มีจ านวน  
1,500 หน่วย และความตอ้งการของลูกคา้ในสนิคา้ BB มอียา่งไม่จ ากดั เราสามารถค านวณ ก าไร
ส่วนเกนิรวมทีก่จิการจะไดร้บัของสนิคา้ ดงันี้ 

 AA BB รวม 

จ านวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อหน่วย  3 5  

ก าไรส่วนเกนิต่อชัว่โมง 11 7  

ก าไรส่วนเกนิต่อหน่วย (บาท) 33 35  

จ านวนชัว่โมงเครื่องจกัรทีใ่ช ้(ช ัว่โมง) 4,500 1,500 6,000 

จ านวนผลติสงูสุดทีท่ าได ้(หน่วย) 1,500 300  

ก าไรส่วนเกนิรวม (บาท) 49,500 10,500 60,000 

สามารถค านวณก าไรส่วนเกนิรวม เพิม่เตมิ ไดด้งันี้ 
ก าไรส่วนเกนิสนิคา้ AA            =    1,500 x 33   =     49,500        บาท 

ก าไรส่วนเกนิสนิคา้ BB            =      300 x 35     =    10,500        บาท 

ก าไรส่วนเกนิรวม                                                    60,000        บาท 

  จากการค านวณดงักล่าวภายใต้ข้อจ ากดัที่ก าหนด สามารถหาก าไรส่วนเกนิของสนิค้า 

AA ไดจ้ านวน 49,500 บาท และก าไรส่วนเกนิของสนิคา้ BB ไดจ้ านวน 10,500 บาท ท าใหม้กี าไร
ส่วนเกนิรวม 60,000 บาท   
  จะเห็นได้ว่าภายใต้ข้อจ ากัดของปจัจัยหลายๆ ด้านผู้บริหารจะต้องน ามาพิจารณา
ประกอบการตดัสนิใจ เพื่อเลอืกทางเลอืกทีถู่กตอ้งก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่กจิการ 

 

สรปุ 

   การทีผู่้บรหิารจะตดัสนิใจแก้ปญัหาดา้นต่างๆของกจิการ จะตอ้งได้รบัขอ้มลูทางบญัชทีี่
ถูกตอ้ง ซึง่นกับญัชบีรหิารจะตอ้งหาขอ้มลูทีเ่ป็นจรงิเสนอกบัฝา่ยบรหิาร ขอ้มลูทางบญัชเีป็นขอ้มลู
ที่ส าคัญ ซึ่งผู้บริหารจะต้องทราบเกี่ยวกับต้นทุน เช่น ต้นทุนผันแปร ต้นทุนคงที่ ต้นทุนที่
หลีกเลี่ยงได้และต้นทุนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้นทุนจม และต้นทุนค่าเสียโอกาส ผู้บริหารจะต้อง
พจิารณาวา่ตน้ทุนชนิดใดเป็นตน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้งต่อการตดัสนิใจ ปญัหาทีผู่บ้รหิารจะตอ้งตดัสนิใจมี
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หลายดา้น คอืการรบัค าส ัง่ซือ้พเิศษ การผลติเองหรอืซือ้จากบุคคลภายนอก การจ าหน่ายหรอืผลติ
ต่อของผลติภณัฑร์่วม การยกเลกิหรอืการเพิม่ส่วนงานหรอืสายการผลติ และการใชป้จัจยัการผลติ
ทีม่อียู่อยา่งจ ากดั ผูบ้รหิารจงึควรทราบขอ้มลูต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งต่อการตดัสนิใจทุกๆ ทางเลอืกที่ม ี

และประเมนิทางเลอืกแต่ละทางเลอืกด้วยเทคนิคและวธิกีารต่างๆ  โดยวเิคราะห์จากขอ้มูลที่เกบ็
รวบรวมได้ทัง้ข้อมูลเชงิปรมิาณและเชิงคุณภาพ และตดัสินใจเลอืกทางเลอืกที่ดทีี่สุด ซึ่งท าให้
องคก์รไดร้บัผลประโยชน์สงูสุด เมื่อไดเ้ลอืกทางเลอืกใดไปแลว้ จะต้องมกีารประเมนิผลและแกไ้ข
ปญัหาต่างๆ ทีอ่าจเกดิขึน้จากผลของการตดัสนิใจ การเลอืกทางเลอืกไปอาจจะไม่ใช่ทางเลอืกที่ดี
ทีสุ่ด เนื่องจากอาจจะมปีจัจยัอื่นที่ไม่ใช่เป็นขอ้มลูทางบญัช ีเช่น คุณภาพของสนิค้า ชื่อเสยีงของ
กจิการ ความต้องการของลูกค้า สภาวะเศรษฐกจิ การแข่งขนัทางการตลาด เป็นต้น ซึ่งจะต้อง
น ามาประกอบการตดัสนิใจดว้ยเช่นกนั  
 

แบบฝึกหดั  

ข้อ 1.  จงอธบิายถงึความหมายของขอ้มลูทางการบญัชทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดัสนิใจ 

ข้อ 2.  จงอธบิายถงึข ัน้ตอนของกระบวนการตดัสนิใจ อยา่งละเอยีด 

ข้อ 3.  จงกล่าวถงึประเดน็ปญัหาทีผู่บ้รหิารตอ้งตดัสนิใจเกีย่วกบัขอ้มลูเพื่อการตดัสนิใจ ม ี

         อะไรบา้ง 

ข้อ 4.  จงอธบิายถงึประเภทของการตดัสนิใจ อยา่งละเอยีด 

ข้อ 5.  ใหย้กตวัอยา่งตน้ทุนใดเป็นตน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้งต่อการตดัสนิใจของผูบ้รหิาร 

ข้อ 6.  จงใหค้วามหมายของค าศพัท ์ดงัต่อไปนี้ 
 - ตน้ทุนทีห่ลกีเลีย่งได ้

 - ตน้ทุนจม 

 - ตน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้ง 

 - ตน้ทุนร่วม 

 - ผลติภณัฑร์่วม 

  - จุดแยกออก 

 

ข้อ 7. บรษิทั ศรสีุดา จ ากดั เป็นผูผ้ลติดอกไม้ประดษิฐ์ ขณะนี้บรษิทัพจิารณารบัค าส ัง่ซื้อพเิศษ 
จากลกูคา้ ซึ่งได้ส ัง่ซื้อดอกไมป้ระดษิฐ ์จ านวน 10,000 หน่วย และจะตอ้งท าการผลติและส่งมอบ
ให้ลูกค้าในช่วง 2 เดอืนแรกของปีที่จะมาถึง ราคาตามที่เสนอในค าส ัง่ซื้อพิเศษ  หน่วยละ 7.50 
บาท จากการวเิคราะห์ในเบื้องต้น ถ้าบริษัทตดัสินใจรบัค าส ัง่ซื้อพิเศษนี้ จะต้องใช้วตัถุดิบ ต่อ
หน่วยในการผลติอตัราเท่าเดมิ ค่าแรงงานทางตรงต่อหน่วยเพิม่ขึน้อกี 10% ส่วนค่าใช้จ่ายการ
ผลิต ค่าใช้จ่ายการขายและบริหารผันแปรต่อหน่วยใช้ในอัตราเดิม ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที ่
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารคงที ่ไม่มกีารเปลีย่นแปลง 
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บรษิทั ไดป้ระมาณผลการด าเนินงานในรอบปีบญัชถีดัไป ไวด้งันี้ 
ยอดขาย  (80,000 หน่วยๆ ละ10 บาท)  800,000 

หกั  ตน้ทุนขาย:-   

      วตัถุดบิทางตรง 160,000  

      ค่าแรงงานทางตรง 200,000  

      ค่าใชจ้่ายการผลติ:-   

                  ผนัแปร 100,000  

                  คงที ่ 40,000 500,000 

ก าไรข ัน้ตน้  300,000 

หกั ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร:-   

                 ผนัแปร 80,000  

                 คงที ่ 50,000 130,000 

ก าไรสุทธ ิ  170,000 

ให้ท า 1) ถ้าก าลงัการผลติของบรษิทัมเีหลอืเพยีงพอทีจ่ะผลติไดต้ามค าส ัง่ซือ้พเิศษท่านคดิ   
                วา่บรษิทัควรรบัค าส ัง่ซือ้พเิศษนี้หรอืไม่ เพราะเหตุใด 

 2) ถ้าบรษิทัมกี าลงัการผลติสงูสุดเพยีง 85,000 หน่วย ถ้าจะรบัค าส ัง่ซือ้พเิศษ จะตอ้ง 

  ลดยอดขายปกตลิง 5,000 หน่วย บรษิทัควรตดัสนิใจรบัค าส ัง่ซือ้พเิศษนี้หรอืไม่ 
 

ข้อ 8. โรงงานอุตสาหกรรม เป็นผูผ้ลติและจ าหน่ายเครื่องดื่มกระป๋อง 3 ชนิด คอื น ้าผลไม ้ 

น ้าสมุนไพร และน ้าหวาน บรษิทัก าลงัพจิารณาจะยกเลกิการผลติน ้าสมุนไพร เพราะสนิคา้ชนิดนี้
ไม่มผีลก าไรสุทธ ิโดยพจิารณาจากงบก าไรขาดทุนในงวดบญัชทีีผ่่านมา ดงันี้ 

 น ้าผลไม ้ น ้าสมุนไพร น ้าหวาน รวม 

ยอดขาย 400,000 300,000  450,000 1,150,000 

หกั  ตน้ทุนผนัแปร 300,000 250,000  280,000 830,000 

ก าไรส่วนเกนิ 100,000 50,000  170,000 320,000 

หกั  ตน้ทุนคงที ่      

      ควบคุมได ้ 20,000 38,000  50,000 108,000 

      ควบคุมไม่ได*้* 20,000 15,000  22,500 57,500 

ก าไร(ขาดทุน) 60,000 (3,000)  97,500 154,500 

**ตน้ทุนควบคุมไม่ได ้จดัสรรใหส้นิคา้แต่ละชนิดในอตัรา 5% ของยอดขาย 

ให้ท า  บรษิทัจะยกเลกิผลติน ้าสมุนไพรหรอืไม่ ค านวณประกอบ 
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ข้อ 9. บรษิทั ไพโรจน์อุตสาหกรรม จ ากดั ไดผ้ลติชิน้ส่วนประกอบรถยนตช์นิดหนึ่ง เพื่อใช้ในการ
ประกอบรถยนต ์จ านวน 10,000 หน่วยต่อปี ณ ระดบัการผลตินี้ บรษิทัมตีน้ทุนการผลติต่อหน่วย
เท่ากบั 200 บาท ซึง่ประกอบดว้ย 

วตัถุดบิทางตรง 20 บาท 

ค่าแรงงานทางตรง 80 บาท 

ค่าใชจ้่ายการผลติผนัแปร  40   บาท 

ค่าใชจ้่ายการผลติคงทีค่ดิเขา้งาน      60 บาท 

  บรษิทัได้รบัขอ้เสนอจากบุคคลภายนอกในการขายชิน้ส่วนประกอบนี้ให้ในราคาหน่วย
ละ 190 บาท ซึ่งบริษัทได้พิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมพบว่า ถ้าบริษัท ตัดสินใจรบัข้อเสนอของ
บุคคลภายนอก จะมผีลกระทบเกดิขึน้ดงันี้ 
  1. เครื่องจกัรที่ใช้ในการผลติชิ้นส่วนประกอบนี้ สามารถน าไปให้บุคคลภายนอกเช่า 
โดยไดร้บัผลตอบแทน 40,000 บาทต่อปี 

  2. ถ้าไม่ผลติเอง บรษิทัสามารถลดค่าใช้จ่ายการผลติคงที่คดิเขา้งานลงได ้1 ใน 3ของ
ค่าใชจ้่ายการผลติคงทีท่ ัง้หมด 

ให้ท า บรษิทัควรตดัสนิใจผลติเอง หรอืซือ้จากบุคคลภายนอก 

 
ข้อ 10. บรษิทั จนิดาอาหาร จ ากดั เป็นผู้ผลติและจ าหน่ายผลไม้กระป๋อง ปจัจุบนับรษิทัไดท้ าการ
ผลติและจ าหน่ายเดอืนละ 300,000 กระป๋อง ขอ้มลูการจ าหน่ายและตน้ทุนมดีงันี้ 

ราคาขายกระป๋องละ 26 บาท 

ตน้ทุนผนัแปรกระป๋องละ 19 บาท 

ค่าใชจ้่ายการผลติคงทีเ่ดอืนละ 1,000,000    บาท 

ค่าใชจ้่ายขายและบรหิารคงทีเ่ดอืนละ 600,000   บาท 

 เนื่องจากภาวะสงครามในตะวนัออกกลาง ท าให้ปรมิาณการจ าหน่ายลดลงเหลือเพียง
เดอืนละ 150,000  กระป๋อง ผู้บรหิารจงึก าลงัพิจารณาว่าควรที่จะปิดโรงงานชัว่คราว หรอืยงัท า
การผลติต่อไปภายใต้ความต้องการของตลาดปจัจุบนั ถ้าการตดัสนิใจปิดโรงงานจะท าให้บรษิัท
สามารถประหยดัค่าใช้จ่ายการผลติคงที่ไดเ้ดอืนละ 300,000 บาท ส่วนค่าใชจ้่ายในการขายและ
บรหิารคงที ่จะลดลงอกีเดอืนละ 12% ของค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารคงทีเ่ดมิ 

ให้ท า 1)  บรษิทัควรตดัสนิใจปิดโรงงานหรอืไม่ เพราะเหตุใด 

 2)  ณ ระดบัการผลติปรมิาณเท่าไร จงึเป็นจุดทีบ่รษิทัตดัสนิใจในการปิด 

     โรงงาน หรอืด าเนินการผลติต่อ 

 

ข้อ 11. บรษิัท เอกชยัอุตสาหกรรม จ ากดั เป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายสินค้า X และ Y สินค้าทัง้ 2 
ชนิด ตอ้งผ่านกระบวนการผลติเดยีวกนัในช่วงแรกของการผลติ จงึมตีน้ทุนร่วมประมาณ 
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เดอืนละ 350,000 บาท บรษิทัสามารถจ าหน่ายสนิค้าทัง้ 2 ชนิดนี้ ณ จุดแยก หรอือาจจะท าการ
ผลติต่อแลว้จงึค่อยน าออกจ าหน่าย ขอ้มลูเกีย่วกบัการตดัสนิใจมดีงันี้ 

สนิคา้ ปรมิาณการผลติ 

(หน่วย) 
ราคาขาย/หน่วย  

ณ จุดแยก 

ตน้ทุนการ 
ผลติต่อ 

ราคาขาย/หน่วย 
หลงัจากผลติต่อ 

      X 

Y 

15,000 

20,000 

 16 

8 

 90,000 

100,000 

 20 

15 

 

ให้ท า 1)  ถ้าบรษิทัตดัสนิใจผลติต่อและจ าหน่ายสนิคา้ทัง้ 2 ชนิด จะท าใหม้กี าไรข ัน้ตน้ 

   เท่าไร 

 2)  บรษิทัควรตดัสนิใจอยา่งไรเกีย่วกบัการจ าหน่ายสนิคา้ทัง้ 2 ชนิด บรษิทัจงึจะม ี

   ก าไรสงูสุด 

 

ข้อ 12. บรษิทั ปารม ีจ ากดั ไดม้กีารผลติสนิคา้ 2 ชนิด คอื สนิคา้หมวก และสนิคา้เขม็ขดั 

ซึง่มขีอ้มลูเกีย่วกบัราคาขายและตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วยของสนิคา้แต่ละชนิด ดงันี้ 
              สนิคา้ 
 หมวก เขม็ขดั 

ราคาขาย 120 150 

ตน้ทุนผนัแปร  70  90 

 กจิการมกี าลงัการผลติอยา่งจ ากดั คอืมชี ัว่โมงเครื่องจกัร จ านวน 5,000 ชัว่โมง โดยใน
การผลติสนิคา้หมวก 1 หน่วย ใชช้ ัว่โมงเครื่องจกัร 2 ชัว่โมง ส่วนในการผลติสนิคา้เขม็ขดั  
1 หน่วย ใชช้ ัว่โมงเครื่องจกัร 3 ชัว่โมง  
ให้ท า 1) ค านวณก าไรส่วนเกนิต่อหน่วย และค านวณก าไรส่วนเกนิต่อชัว่โมงเครื่องจกัร ของ  
                สนิคา้แต่ละประเภท 

          2) ค านวณก าไรส่วนเกนิรวมของสนิคา้แต่ละประเภทภายใตก้ าลงัการผลติอยา่งจ ากดั 

          3) ถ้ากจิการเลอืกผลติสนิคา้หมวก หรอืสนิคา้เขม็ขดั เพยีงอยา่งเดยีว จะผลติสนิคา้แต่ 

             ละประเภทไดก้ีห่น่วย 

          4) ถ้าหากปรมิาณความตอ้งการของลกูคา้ในสนิคา้หมวก มจี านวน 2,200  หน่วย   
             และความตอ้งการของลกูคา้ในสนิคา้เขม็ขดั มอียา่งไม่จ ากดั จะตอ้งมกีารผลติสนิคา้ 

             เขม็ขดัเท่าใด ใหค้ านวณ 

 



บทท่ี  10 

การบญัชีตามความรบัผิดชอบ 

 

    ในการด าเนินงานของธุรกจิให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานที่ก าหนดไวน้ัน้ ถือว่าเป็น
หน้าที่ของผู้บรหิาร ฝ่ายบรหิารจงึจ าเป็นต้องมคีวามสามารถน าเทคนิคและเครื่องมอืต่างๆ มาใช้
เป็นเครื่องมอืในการควบคุมการด าเนินงาน เช่น ระบบตน้ทุนมาตรฐาน (Standard costing) ระบบ
งบประมาณ (Budgeting system) การรายงานผลการด าเนินงาน(Performance reporting) และ
หลกัการบรหิารโดยยกเวน้(Management by exception) เป็นตน้ อ านาจหน้าทีค่วามรบัผดิชอบใน
การควบคุมและการตดัสินใจของผู้บรหิารแต่ละคน จากแนวคิดที่เจ้าของกจิการ หรอืผู้บรหิาร
ระดบัสงูของกจิการได้มกีารแบ่งและมอบหมายอ านาจหน้าทีใ่นความรบัผดิชอบและการตดัสนิใจ
ให้แก่ผู้บรหิารระดบัล่างลงมา จงึถือเป็นลกัษณะการด าเนินงานหรอืการบรหิารงานแบบกระจาย
อ านาจ (Decentralized operation) ซึ่งแตกต่างกับการด าเนินงานในระยะแรกที่ให้ผู้บริหาร
ระดบัสูงมอี านาจหน้าทีใ่นการตดัสนิใจและรบัผดิชอบแต่เพยีงผู้เดยีว ซึ่งลกัษณะการด าเนินงาน
เช่นนี้ ถอืเป็นลกัษณะการบรหิารงานแบบรวมอ านาจ(Centralized operation) 

    

ความหมายของการบญัชีตามความรบัผิดชอบ 

    สมนึก  เอือ้จริะพงษ์พนัธ ์(2549, 363) ไดใ้หค้วามหมายของการบญัชตีามความ
รบัผดิชอบไวด้งันี้ 
       การบญัชตีามความรบัผดิชอบ(Responsibility accounting) หมายถงึ ระบบการรายงาน
ผลการด าเนินงานหรอืผลการปฏบิตังิานของหน่วยงานหรอืส่วนงานใดส่วนงานหนึ่ง  โดยพจิารณา
ถงึขอบเขตของอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีผู่บ้รหิารส่วนงานนัน้ จะสามารถควบคุมผลการ
ด าเนินงานหรอืผลการปฏบิตังิานไดจ้ากการตดัสนิใจดว้ยตนเอง 

   การขยายตวัและการเตบิโตอยา่งรวดเรว็ท าให้ขนาดของกจิการมขีนาดใหญ่ขึน้ และมี
การเปลี่ยนแปลงรปูแบบกระบวนการในการด าเนินงาน ในสภาวะการแข่งขนัที่รุนแรงในประเทศ 
จงึน าแนวคดิเกีย่วกบัการบรหิารงานแบบกระจายอ านาจมาใชใ้นการด าเนินงาน  ผูบ้รหิารระดบัสูง
จะจ าแนกอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามแผนก  สาขา  ส่วนงาน  หรอืสายผลติภณัฑ ์เป็น
ตน้ การมอบหมายอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบใหแ้ก่ผูบ้รหิารระดบัล่างลงไปปฏบิตั ิสิง่ส าคญั
ที่จะตามมากค็อื การวดัผลการปฏบิตังิานของผู้บรหิารระดบัล่างของแต่ละคนที่ได้รบัมอบหมาย
อ านาจหน้าที่และความรบัผิดชอบ ว่าได้ปฏิบตัิงานเป็นที่น่าพอใจอยู่ในระดบัใด สามารถที่จะ
ด าเนินงานเพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อกิจการโดยส่วนรวมมากน้อยเพียงใด ดงันัน้จึงต้อง
พิจารณาถึงความรบัผิดชอบเป็นหลักส าคญั การบัญชีตามความรบัผิดชอบ  (Responsibility 

accounting) จงึได้เขา้มามบีทบาทส าคญัต่อการรายงานผลการด าเนินงานเพื่อประโยชน์ในการ
วดัผลงานของผู้บรหิารแต่ละระดบัและแต่ละบุคคลได้ การบญัชตีามความรบัผดิชอบเริม่ด้วยการ
สร้างจติส านึกอย่างเป็นระบบของหน่วยงานของศูนยค์วามรบัผดิชอบ ระบบการบญัชตีามความ
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รบัผดิชอบ เป็นส่วนหนึ่งของการประเมนิผลการด าเนินงาน ซึ่งใช้วดัผลการปฏบิตังิานของศูนย์
ตามความรบัผดิชอบ การมอบอ านาจการตดัสนิใจให้ผู้ปฏบิตังิานในระดบัต่างๆ ตามศูนยต์้นทุน 
ศนูยก์ าไร และศนูยก์ารลงทุน นัน้จะเป็นจุดส าคญัในการสรา้งความมุ่งมัน่ในการด าเนินงาน เพื่อใช้
ในการประเมนิผลการด าเนินงานในแต่ละหน่วยงาน (Zimmerman, 2009, p.176) 

             การจดัท ารายงานตามความรบัผดิชอบอาจจะพจิารณาถึงขอ้มูลทีเ่กีย่วกบัต้นทุน(Cost) 

หรือรายได้ (Revenue) หรืออาจจะพิจารณาทัง้ในส่วนของต้นทุนและรายได้  นอกจากนี้ยงั
สามารถพจิารณาถึงเงนิลงทุน (Investment) ไดอ้กีด้วย ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัผู้บรหิารและส่วนงานนัน้ๆ 
จะมีขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรบัผิดชอบเกี่ยวกบัเรื่องใดบ้าง โดยการบัญชีตามความ
รบัผิดชอบจะก าหนดให้ส่วนงานแต่ละส่วนงานที่มีขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรบัผิดชอบ
แตกต่างกนัออกไป เป็นศูนยค์วามรบัผดิชอบ (Responsibility centers) ซึ่งส่วนงานนัน้อาจจะอยู่
ในรูปของสาขา ฝ่าย แผนก กอง โครงการหรอืสายผลติภณัฑ์ เป็นต้น ในบางครัง้การบญัชตีาม
ความรับผิดชอบจึงถูกเรียกว่า การบัญชีตามความสามารถในการท าก าไร  (Profitability 

accounting) หรอืการบญัชตีามกจิกรรม (Activity accounting)  
 

ข้อดีของการบญัชีตามความรบัผิดชอบ มดีงันี้ 
1. ท าใหเ้กดิการกระจายอ านาจในการตดัสนิใจ 

2. ช่วยใหก้ารบรหิารงานเป็นไปตามแนวคดิของการบรหิารงานโดยวตัถุประสงค ์ 

(Management  by objective) อยูท่ ีก่ารประเมนิความส าเรจ็ตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้

3. ช่วยก าหนดแนวทางในการวดัและประเมนิผลงาน รวมทัง้ช่วยในการก าหนด 

มาตรฐานของผลงาน ซึง่จะใชเ้ป็นเกณฑใ์นการประเมนิผลงานนัน่เอง 

4. ช่วยสนบัสนุนและก่อใหเ้กดิประสทิธภิาพในการใชแ้นวคดิการบรหิารงานโดย 

ยกเวน้ (Management by exception) ซึ่งหมายความว่า ความสนใจของผู้บรหิารควรที่จะมุ่งเน้น
ไปในผลต่างทีม่นียัส าคญัจากมาตรฐานหรอืงบประมาณทีต่ ัง้ไว้ 

  ส าหรบัการใช้ระบบการบญัชีตามความรบัผิดชอบให้เกิดประสิทธิภาพนัน้ จะต้องอยู่
ภายใตเ้งื่อนไขของหลกัการพืน้ฐาน 3 ประการ ดงันี้ 

1. การก าหนดโครงสรา้งองคก์าร (Organization structure) จะตอ้งมลีกัษณะทีด่ ี  
กล่าวคอื ตอ้งมคีวามชดัเจนและท าความเขา้ใจไดง้่ายในการก าหนดอ านาจหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ
ของผูบ้รหิารในระดบัต่างๆ 

2. การก าหนดมาตรฐานในการวดัผลงานเกีย่วกบัรายได ้ตน้ทุน และการลงทุน   
จะตอ้งมกีารก าหนดใหช้ดัเจนและมคีวามเหมาะสม ตลอดจนความเป็นไปไดใ้นเชงิปฏบิตั ิ

3. การรายงานผลงานตามระบบการบญัชตีามความรบัผดิชอบนัน้ ควรพจิารณา 

เฉพาะรายการที่ผู้บรหิารศูนยค์วามรบัผดิชอบนัน้ สามารถที่จะควบคุมได้  หรอืมอี านาจในการ
บรหิารไดอ้ยา่งแทจ้รงินัน่เอง 
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การกระจายอ านาจ 

   เป็นการบริหารงานโดยให้ผู้บริหารระดบัล่างมีอ านาจในการก าหนดนโยบาย การ
วางแผน และมีอ านาจในการตัดสินใจในส่วนของงานที่ได้รบัผิดชอบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
โดยรวมแก่องค์กร “การบริหารงานแบบกระจายอ านาจ” (Decentralization) เป็นการกระจาย
อ านาจให้หน่วยงานต่างๆ อาจจะให้มคีวามรบัผดิชอบเฉพาะต้นทุน ซึ่งเรานิยมเรยีกตามระบบ
บญัชตีามความรบัผดิชอบว่า “ศูนยต้์นทุน” ถ้าหน่วยงานนัน้รบัผดิชอบทัง้ดา้นตน้ทุนและรายได้
กจ็ะถูกเรยีกวา่ “ศูนยก์ าไร” ส่วนส าหรบั “ศนูย์ลงทุน”กจ็ะหมายถงึ หน่วยงานทีร่บัผดิชอบทัง้
ทางดา้นตน้ทุน รายได้ และเงนิลงทุน อยา่งไรกต็ามการทีห่น่วยงานใดจะได้รบัการกระจายอ านาจ
และจะประสบความส าเรจ็มากน้อยเพยีงใดในการบรหิารงาน กจ็ะต้องขึน้อยูก่บัระดบัของความมี
อิสระในการตดัสินใจของผู้บริหารหน่วยงานนัน้ด้วย ถ้าพิจารณาในแนวทางของต้นทุนและ
ประโยชน์ (Cost and benefit) ของการใชร้ะบบการบรหิารงานแบบกระจายอ านาจ กส็ามารถทีจ่ะ
สรุปขอ้ดแีละขอ้เสยี ไดด้งันี้ 
 

ข้อดีของการบริหารงานแบบกระจายอ านาจ 

 ในการบรหิารงานแบบกระจายอ านาจ ท าใหเ้กดิประโยชน์และขอ้ดแีก่องคก์ร ดงันี้ 
1. คุณภาพขอ้มลู การบรหิารงานแบบกระจายอ านาจท าใหผู้บ้รหิารทีร่บัผดิชอบใน 

สาขาหรอืหน่วยงานของตนเอง ใหข้อ้มลูทีม่คีุณภาพ ถูกตอ้ง และรวดเรว็ 

2. ผูบ้รหิารระดบัล่าง ไดร้บัการฝึกหดังาน และไดม้กีารตดัสนิใจมากขึน้ 

3. ผูบ้รหิารระดบัสงูมเีวลามากขึน้ 

4. ส่งเสรมิใหม้กีารแขง่ขนัมากขึน้ 

5. สรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้ 

6. เป็นแรงจงูใจใหผู้จ้ดัการแต่ละหน่วยงานท างานใหม้ปีระสทิธภิาพ 

 

ข้อเสียของการบริหารงานแบบกระจายอ านาจ 

1. ท าใหค้่าใชจ้่ายของธุรกจิมยีอดสงูขึน้ เนื่องจากแต่ละหน่วยงานยอ่ยจะตอ้งมี 
บุคลากรเพิม่มากขึน้ 

2. ท าใหม้กีารแขง่ขนัในหน่วยงาน ซึง่แต่ละหน่วยงานในกจิการตอ้งการทีจ่ะแสดงยอด 

ขายให้ได้มากๆ ดงันัน้ อาจจะลดราคาผลติภณัฑ์ของตนเองลง ซึง่อาจจะมผีลต่อยอดขายของอกี
แผนกหนึ่งท าใหธุ้รกจิโดยรวมอาจไดร้บัผลกระทบ ซึง่ท าใหก้ าไรสุทธโิดยรวมของธุรกจิลดลงได้ 
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ศนูยค์วามรบัผิดชอบ 

    ศูนย์ความรบัผิดชอบ (Responsibility centers) คือ หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งใน
กจิการที่มสี่วนเกี่ยวขอ้งในการควบคุมต้นทุน รายได้ และหรอืเงนิลงทุน ในการบรหิารงานแบบ
กระจายอ านาจนัน้ จะตอ้งมศีนูยค์วามรบัผดิชอบโดยผูบ้รหิารระดบัสงูจะมอบอ านาจใหผู้จ้ดัการแต่
ละคนรบัผดิชอบงานในแต่ละศนูย ์หรอืส่วนงาน ซึ่งส่วนงานอาจจะแบ่งเป็นเขต สาขา ภาค หรอื
ผลติภณัฑ์ เป็นต้น ผู้บรหิารจะต้องใช้การบญัชบีรหิารเป็นเครื่องมอืในการประเมนิผลงาน และ
ควบคุมในส่วนของงานที่ตนรบัผิดชอบ โดยทัว่ไปศูนยค์วามรบัผิดชอบสามารถแบ่งได้เป็น 3 

รปูแบบ คอื 

 

1. ศูนย์ต้นทุน (Cost center) หมายถึง หน่วยงานที่อยู่ในกิจการซึ่งมีหน้าที่
รบัผดิชอบเฉพาะตน้ทุน เช่น แผนกผลติ แผนกซ่อมบ ารุง แผนกบุคลากร แผนกบญัช ีและแผนก
ทัว่ไป เป็นตน้ หรอืถ้าเป็นองค์กรในรปูแบบของการใหบ้รกิาร อยา่งเช่น มหาวทิยาลยั กจ็ะมศีนูย์
ต้นทุน เช่น แผนกแนะแนว แผนกรบัสมคัร เป็นต้น การวเิคราะห์ผลต่าง (Variance analysis) 
โดยใช้เกณฑ์ต้นทุนมาตรฐาน (Standard costs) และงบประมาณยดืหยุ่น (Flexible budgets) ก็
เป็นวธิหีนึ่งทีม่กัใชใ้นการวดัผลงานของศนูยต์น้ทุน 

 

2. ศนูยก์ าไร (Profit center) หมายถงึ หน่วยงานทีซ่ึ่งมคีวามรบัผดิชอบในส่วนของ
รายไดแ้ละตน้ทุนทีจ่ะเกดิขึน้ในศนูยน์ัน้ เช่น แผนกขายสนิคา้ชนิดต่างๆในห้างสรรพสนิคา้ สาขา
ของธนาคารต่างๆ เป็นต้น การวดัผลงานของศูนยก์ าไร โดยทัว่ไปกจ็ะวดัจากก าไรตามวธิกี าไร
ส่วนเกนิ (The contribution approach) โดยใหค้วามส าคญัในเรื่องของการปนัส่วนหรอืการจดัสรร
ตน้ทุน (Cost allocation) 

 

3. ศนูยล์งทุน (Investment center)  หมายถงึ หน่วยงานภายในองคก์ร ซึง่ม ี

ความรบัผดิชอบในส่วนของรายได ้ต้นทุน และเงนิลงทุนทีต่้องใช้ในการลงทุนของศนูยน์ัน้ๆ ดว้ย 
ส านักงานใหญ่ของบรษิทัหรอืส่วนงานลกัษณะภาค เขต เป็นต้น บรษิทัที่มลีกัษณะการกระจาย
อ านาจขนาดใหญ่กม็กัจะมลีกัษณะเป็นศูนยล์งทุน การวดัผลการด าเนินงานของศูนยล์งทุนกค็อื  
การใช้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Rate of return on investment) ก าไรส่วนที่เหลือ 
(Residual income) รวมถงึการวเิคราะหม์ูลค่าเพิม่ในเชงิเศรษฐกจิ (Economic value added) ซึ่ง
ถอืเป็นเทคนิคหลกัๆ ในการประเมนิผลงาน 

 

 

 

 



 

 

239 

ตารางที ่10.1  สรุปแสดงความรบัผดิชอบของศนูยต์น้ทนุ ศนูยก์ าไร และศนูยล์งทุน 

ศนูย ์ อ านาจหน้าท่ี การวดัผลการด าเนินงาน ผู้ใช้ข้อมลู 

ศนูยต้์นทุน ปจัจยัที่ป้อนเขา้ เช่น
วตัถุดบิ, แรงงาน 

และวสัดุต่างๆ 

 

1. ตน้ทุนต ่าสุด แต่ไดผ้ลผลติ
คงที ่
2. ผลผลติสงูสุด แต่ใช้
งบประมาณคงที ่

1.ผู้บริหารส่วนกลางวดัผล
ผลติ ท าให้ทราบต้นทุนและ
ก า ร ก า ห น ด ป ริม า ณ ที่
เห ม าะ ส ม  แ ล ะมีก ารตั ้ง
รางวลัผลตอบแทนแก่ผู้ที่มี
ผลการด าเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมาย และสงัเกต 

คุณภาพของผลผลติของ
ศนูยต์น้ทุน 

2. ผูบ้รหิารศนูยต์น้ทนุมี
ความรูค้วามเขา้ใจปจัจยัที่
ป้อนเขา้เป็นอยา่งด ี

 

ศนูยก์ าไร 1. ปจัจยัทีป้่อนเขา้  
2. ผลติภณัฑ ์ 
3. ยอดขาย หรอื
ปรมิาณผลผลติ 

1. ก าไรทีเ่กดิขึน้จรงิ 
2. เปรยีบเทยีบก าไรทีเ่กดิขึน้
จรงิกบังบประมาณทีต่ ัง้ไว ้

ผูบ้รหิารศนูยก์ าไรมคีวามรู้
ความเขา้ใจในเรื่องราคา 
ปรมิาณ และผลติภณัฑเ์ป็น
อยา่งด ี 

 

ศนูยล์งทุน 1. ปจัจยัทีป้่อนเขา้  
2. ผลติภณัฑ ์ 
3. ยอดขาย หรอื
ปรมิาณผลผลติ 

4.เงนิทุนทีใ่ชใ้นการ
ลงทุน 

1.มีการวดัอตัราผลตอบแทน
จากการลงทุนจรงิ(ROI) 
2.มกีารวดัก าไรส่วนทีเ่หลอื
จรงิ (RI) 

3. เปรยีบเทยีบอตัรา
ผลตอบแทนจากการลงทนุ
จรงิและก าไรส่วนทีเ่หลอืจรงิ 
กบังบประมาณทีต่ ัง้ไว ้

 

ผูบ้รหิารศนูยล์งทุนความรู้
ความเขา้ใจในเรื่องราคา 
ปรมิาณ ผลติภณัฑแ์ละ
โอกาสทางการลงทุนเป็น
อยา่งด ี

 

 

ทีม่า : Zimmerman ( 2009, p.177) 
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การประเมินผลงานศูนยต้์นทุน 

   การประเมนิผลงานของหน่วยงานหรอืส่วนงานทีม่ลีกัษณะเป็นศนูยต์น้ทุน(Cost center) 
ของแผนกต่างๆ เช่น แผนกผลติ แผนกซ่อมบ ารุง แผนกอาคารสถานที ่เป็นตน้ ซึง่แต่ละแผนกนัน้
จะมหีวัหน้าหน่วยงานทีจ่ะตอ้งให้ความรบัผดิชอบต่อต้นทุนหรอืค่าใชจ้่ายต่างๆ ทีจ่ะเกดิขึน้ในแต่
ละหน่วยงานของตน เพื่อให้การใช้ทรพัยากรของกิจการเป็นไปอย่างประหยดัและก่อให้เกิด
ประสทิธภิาพสงูสุดตามแผนงานทีก่จิการได้ก าหนด การวดัผลงานของศนูยต์น้ทุนนัน้จงึมุ่งเน้นไป
ทีก่ารวเิคราะห์ผลต่างในรปูของงบประมาณยดืหยุ่นหรอืการวเิคราะห์ผลต่างจากตน้ทุนมาตรฐาน 
เป็นต้น เพื่อให้เกดิความเขา้ใจได้ชดัเจนมากยิง่ขึน้ จงึขอยกตวัอย่างเกี่ยวกบัการวดัผลงานของ
ศนูยต์น้ทุนจากการเปรยีบเทยีบกบังบประมาณ  ดงันี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 10.1 ในตวัอย่างนี้จะแสดงให้เหน็ถึงความแตกต่างระหว่างการท างบประมาณคงที ่
(Static budget) และงบประมาณยดืหยุ่น (Flexible budget) สมมติว่าแผนกผลิตดินเผา ของ
บรษิทั กสัมาเซรามคิ จ ากดั ได้วางแผนการผลติสนิค้ารุ่นหนึ่ง ส าหรบัเดอืนมถุินายน ไวจ้ านวน 
2,000 หน่วย โดยมีขอ้มูลบางส่วนของงบประมาณเกี่ยวกบัต้นทุนการผลิตผนัแปร ซึ่งถือเป็น
ตน้ทุนทีค่วบคุมได ้ดงัต่อไปนี้ 

บรษิทั  กสัมาเซรามคิ  จ ากดั 

งบประมาณตน้ทนุการผลติผนัแปร 

แผนกผลติดนิเผา 
ส าหรบั เดอืนมนีาคม  25X1 

 

ระดบัการผลติตามงบประมาณ 2,000 หน่วย 

ตน้ทุนการผลติ:- (บาท)   

    วตัถุดบิทางตรง 400,000  

    ค่าแรงงานทางตรง 200,000  

    ค่าใชจ้่ายการผลติผนัแปร:   

         ค่าแรงงานทางออ้ม 12,000  

         วสัดุสิน้เปลอืงโรงงาน 18,000  

         ค่าซ่อมแซม 20,000  

                 รวม 650,000  

 

ถ้าในเดอืนมนีาคม 25X1 ปรากฏวา่กจิการไดท้ าการผลติสนิคา้จรงิเพยีง 1,800 หน่วย 
ดงันัน้ ถ้าเป็นการวดัผลงานโดยใชง้บประมาณคงที ่(Static budget) ทีไ่ดว้างแผนไวต้ัง้แต่ตอน
แรก การจดัท ารายงานกส็ามารถแสดงได ้ดงันี้ 



 

 

241 

 งบประมาณ เกดิขึน้จรงิ ผลต่าง  

ปรมิาณการผลติ(หน่วย) 2,000  1,800  200 (U) 

ตน้ทุนการผลติ (บาท)       

     วตัถุดบิทางตรง 400,000  380,000  20,000 (F) 

     ค่าแรงงานทางตรง 200,000  190,000  10,000 (F) 

     ค่าใชจ้่ายการผลติผนัแปร:-       

         ค่าแรงงานทางออ้ม 12,000  11,000  1,000 (F) 

         วสัดุสิน้เปลอืงโรงงาน 18,000  16,500  1,500 (F) 

         ค่าซ่อมแซม  20,000  19,000  1,000 (F) 

                        รวม 650,000  616,500  33,500 (F) 

หมายเหตุ  :  F  =  ผลต่างทีน่่าพอใจ  U  =  ผลต่างทีไ่ม่น่าพอใจ 

จากการวเิคราะห์ผลต่างขา้งต้นเราจะพบวา่ ผลต่างได้แสดงถงึผลต่างที่น่าพอใจ ดงันัน้ 
หมายความวา่ การใชต้น้ทุนการผลติในเดอืนมนีาคม ต ่ากวา่มาตรฐานทีก่ าหนด แสดงวา่ไดท้ าการ
ผลติอย่างมปีระสทิธภิาพ แต่จรงิๆ แล้วหาได้เป็นเช่นนัน้ไม่ ทัง้นี้เพราะตวัเลขงบประมาณตน้ทุน
การผลติที่ตัง้ไวน้ัน้ได้ตัง้ไว ้ณ ระดบัการผลติ 2,000 หน่วย ในขณะทีก่ารผลติที่เกดิขึน้จรงิท าได้
เพยีง 1,800 หน่วย เท่านัน้ ด้วยเหตุนี้  เราจงึน างบประมาณยดืหยุ่น มาใช้ในการเปรยีบเทยีบผล
การด าเนินงาน ณ ระดบัการผลติเดยีวกนั สามารถแสดงได ้ดงันี้ 

บรษิทั กสัมาเซรามคิ จ ากดั 

รายงานผลการด าเนินงานตามแบบงบประมาณคงที ่
แผนกผลติดนิเผา 

ส าหรบัเดอืนมนีาคม  25X1 

                                                                                               (หน่วย : บาท) 
 ตน้ทุน 

(ต่อหน่วย) 
งบประมาณ  

ณ ระดบั 

เกดิขึน้จรงิ 
ณ ระดบั 

ผลต่าง  

  1,800 หน่วย  1,800 หน่วย    

ตน้ทุนการผลติ        

  วตัถุดบิทางตรง 200 360,000  380,000  20,000 (U) 

  ค่าแรงงานทางตรง 100 180,000  190,000  10,000 (U) 

ค่าใชจ้่ายการผลติผนัแปร:        

  ค่าแรงงานทางออ้ม 6 10,800  11,000  200 (U) 

  วสัดุสิน้เปลอืงโรงงาน 9 16,200  16,500  300 (U) 

  ค่าซ่อมแซม 10 18,000  19,000  1,000 (U) 

       รวม 325 585,000  616,500  31,500 (U) 
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 จะสงัเกตเห็นว่า หลงัจากจดัท ารายงานผลการด าเนินงานโดยใช้งบประมาณยดืหยุ่น 
แลว้ ผลต่างทางดา้นตน้ทุนได้เปลีย่นจากผลต่างทีน่่าพอใจกลบัเป็นผลต่างทีไ่ม่น่าพอใจ แสดงว่า
แทท้ีจ่รงิแลว้ การด าเนินงานผลติยงัขาดประสทิธภิาพอยูอ่กีมาก 

 

การประเมินผลงานศูนยก์ าไร 

   การรายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงานย่อยที่มีลกัษณะเป็นศูนย์ก าไร (Profit 

center) ของหน่วยงานหรอืส่วนงาน (Segment reporting) ในองค์กรซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของแผนก 
สายผลติภณัฑ์ หรอืเขตการขาย เป็นต้น วธิกี าไรส่วนเกิน(Contribution approach) เป็นวธิกีาร
รายงานผลการด าเนินงานทีน่ิยมน ามาใชก้นัอยา่งมากในการจดัท ารายงาน พฤตกิรรมของตน้ทุน
และความสามารถในการควบคุมต้นทุนซึ่งถือเป็นจุดส าคญัของการประเมนิผลงานหรอืเพื่อการ
ตดัสนิใจอื่นๆ  
   การประเมนิผลการปฏบิตังิานของศูนยก์ าไร จะต้องดคูวามสามารถในการท าก าไร ซึ่ง
ผูจ้ดัการแต่ละศนูย ์จะตอ้งมคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะสรา้งผลก าไรใหไ้ดป้ระโยชน์สงูสุด ซึง่เป็นการจงูใจให้
ท าประโยชน์และมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมโดยรวมด้วย การวดัความสามารถในการสร้างก าไร
ของศูนยก์ าไรม ีหลายวธิ ีคอื (1) น ารายได้ปีปจัจุบนัเปรยีบเทยีบกบัรายไดต้ามงบประมาณหรอื
รายได้ตามเป้า (2) น ารายได้ปีปจัจุบนัเปรยีบเทียบกบัรายได้ปีก่อน (3) ประเมนิศูนยก์ าไรโดย
ประเมนิผลการปฏบิตังิานทีม่คีวามเกี่ยวเนื่องกนั(Relative performance evaluation) ซึ่งเป็นการ
ประเมนิผลการปฏบิตังิานที่เกี่ยวขอ้งกบัฝ่ายต่างๆ ในการสร้างผลก าไร โดยแยกเป็นศูนยก์ าไร
ของแต่ละฝ่ายและมีผู้จดัการของแต่ละฝ่าย และผู้จดัการของแต่ละสายการผลิตภัณฑ์ เป็น
ผูร้บัผดิชอบในการสรา้งรายได ้และการควบคุมตน้ทุนในฝา่ยของตน(สุพาดา สริกิุตตา,2548, 154) 
    นอกจากนี้การจดัสรรหรอืการปนัส่วนต้นทุน เพื่อจดัท ารายงานผลการด าเนินงานของ
ส่วนงานที่มีลกัษณะเป็นศูนย์ก าไร (Profit center) จะใช้วธิีก าไรส่วนเกิน จะต้องมีหลกัเกณฑ์ 
ดงัต่อไปนี้ 

1. ตน้ทุนคงที ่(Fixed costs) จะตอ้งเป็นตน้ทุนทีม่คีวามสามารถในการควบคุม 

น้อยกวา่ตน้ทุนผนัแปร 

2. ตน้ทุนคงทีโ่ดยตรง(Direct fixed costs) และตน้ทุนคงทีร่่วม (Common fixed  

costs) ทีเ่กดิขึน้ในกจิการจะต้องสามารถจ าแนกไดอ้ยา่งชดัเจน ว่าเป็นตน้ทุนที่เกดิขึน้เฉพาะจาก
ส่วนงานใดส่วนงานหนึ่ง ในขณะที่ต้นทุนคงที่ร่วมเป็นต้นทุนที่ไม่สามารถระบุได้อย่างชดัเจนว่า
เป็นตน้ทุนคงทีข่องส่วนงานใดโดยเฉพาะ 

3. ตน้ทุนคงทีร่่วม โดยปกตแิลว้จะเป็นตน้ทุนทีไ่ม่สามารถควบคุมไดโ้ดยส่วนงาน 

และจะต้องเป็นต้นทุนที่ไม่ถูกจัดสรรในการจดัท างบก าไรขาดทุนตามวธิีก าไรส่วนเกิน เพื่อ
แสดงผลการด าเนินงานของส่วนต่างๆ เนื่องจากอาจจะท าให้เกดิความเขา้ใจผดิในการวดัผลการ
ด าเนินงาน ในเรื่องของการบญัชตีามความรบัผดิชอบได ้
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    แนวคดิทีส่ าคญัในการจดัท ารายงานผลการด าเนินงานของสว่นงานทีม่ลีกัษณะเป็นศนูย์
ก าไร ตามวธิกี าไรส่วนเกนิ (Contribution approach) มดีงันี้ 
  - ก าไรส่วนเกนิ (Contribution margin) ค านวณไดจ้ากยอดขายหกัดว้ยตน้ทุนผนัแปร 

  - ก าไรส่วนเกินที่ควบคุมได้ โดยผู้จ ัดการส่วนงาน (Contribution controllable by 

segment managers) ค านวณไดจ้ากก าไรส่วนเกนิหกัดว้ยตน้ทุนคงทีโ่ดยตรงทีส่ามารถควบคุมได้
โดยผูจ้ดัการส่วนงานนัน้ๆ ตน้ทุนคงทีโ่ดยตรงมกัจะเป็นตน้ทุนคงทีร่ะยะสัน้  (Discretionary fixed 

costs) เช่น ค่าโฆษณา ค่าวจิยัและพฒันา ค่าใชจ้่ายในการส่งเสรมิการขาย เป็นตน้ 

 -  ก าไรของส่วนงาน (Segment margin) ค านวณได้จากก าไรส่วนเกนิที่ควบคุมได้โดย
ผู้จดัการส่วนงานหกัด้วยต้นทุนคงที่ที่สามารถควบคุมได้โดยบุคคลหรอืปจัจยัอื่นๆ แต่สามารถ
จ าแนกได้ในแต่ละส่วนงาน เช่น ค่าเสื่อมราคา ค่าภาษทีรพัยส์นิ ค่าประกนัภยั เงนิเดอืนผู้จดัการ
ส่วนงาน เป็นตน้ 

 - ก าไรสุทธิ (Net income) ค านวณได้จากก าไรของส่วนงานหักด้วยต้นทุนคงที่ร่วม  
(Common fixed costs) ทีไ่ม่ตอ้งการท าการจดัสรร 

 การรายงานผลการด าเนินงานของส่วนงานทีม่ลีกัษณะเป็นศนูยก์ าไร ม ี 2 ระดบั คอื  
 1. ส่วนงานในระดบัแผนก  
 2. ส่วนงานในระดบัสายผลติภณัฑใ์นแต่ละแผนก 

 

ตวัอย่างท่ี 10.2  บรษิทั ฝาไทยอุตสาหกรรม จ ากดั ไดม้กีารผลติชิน้ส่วนเกีย่วกบั ฝาของสนิคา้ 
โดยแยกเป็นส่วนงานในระดบัแผนก 2 แผนก คอื แผนก 1 และแผนก 2 ในแต่ละแผนกกจ็ะมกีาร
ผลติสนิคา้แต่ละชนิด สมมตใิหแ้ผนก 2 ไดม้กีารผลติสนิคา้ 2 ชนิด คอืผลติภณัฑฝ์าฉีด และฝา
เกลยีว ซึง่มรีายละเอยีดของรายได ้ตน้ทุน และค่าใชจ้่ายของแต่ละแผนก ดงันี้ 
ขอ้มลูการด าเนินงานทีเ่กดิขึน้ของบรษิทัตามตวัอยา่ง มดีงัต่อไปนี้ 
 

         แผนก 1         แผนก 2 

รายได ้ 80,000 50,000 

ตน้ทุนผนัแปร   

       ตน้ทุนผลติผนัแปร 20,000 10,000 

       ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารผนัแปร 10,000 5,000 

ตน้ทุนคงทีค่วบคุมได ้ 32,000 8,000 

ตน้ทุนคงทีค่วบคุมไดโ้ดยปจัจยัอื่น 11,000 5,000 

   
  นอกจากนี้ บรษิทั ไดม้ตีน้ทุนคงทีร่่วมซึง่ทีไ่ม่สามารถจดัสรรใหก้บั แผนกใดแผนกหนึ่ง
ได ้จ านวน 20,000  บาท กจิการสามารถแสดงผลการด าเนินงานโดยรวมและของส่วนงาน ไดด้งันี้ 
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บรษิทั ฝาไทยอุตสาหกรรม จ ากดั 

รายงานผลการด าเนินงาน 

ส่วนงานในระดบัแผนก  

    หน่วย :บาท     
  ส่วนงาน 

 รวมทัง้
บรษิทั 

แผนก 1 แผนก 2 

ขาย 130,000 80,000 50,000 

หกั ตน้ทุนผนัแปร :-    

      ตน้ทุนการผลติ 30,000 20,000 10,000 

      ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 15,000 10,000 5,000 

รวมตน้ทุนผนัแปร 45,000 30,000 15,000 

ก าไรส่วนเกนิ 85,000 50,000 35,000 

หกั ตน้ทุนคงทีโ่ดยตรงทีส่ามารถควบคุมได ้ 40,000 32,000 8,000 

ก าไรส่วนเกนิทีส่ามารถควบคุมไดโ้ดยผูจ้ดัการฝา่ย 45,000 18,000 27,000 

หกั ตน้ทุนคงทีโ่ดยตรงทีส่ามารถควบคุมไดโ้ดยปจัจยัอืน่ 16,000 11,000 5,000 

ก าไรส่วนงาน (ระดบัแผนก) 29,000    7,000 22,000 

หกั  ตน้ทุนคงทีร่่วมทีไ่ม่จดัสรร 20,000   

ก าไรสุทธ ิ      9,000   

 

บรษิทั ฝาไทยอุตสาหกรรม จ ากดั 

รายงานผลการด าเนินงาน 

ส่วนงานในระดบัแผนก  2 

   ผลิตภณัฑ ์หน่วย :บาท 

   แผนกที2่     ฝาฉดี  ฝาเกลยีว 

ขาย 50,000 30,000 20,000 

หกั ตน้ทุนผนัแปร :-    

     ตน้ทุนการผลติ 10,000 7,000 3,000 

     ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร       5,000    3,000       2,000 

รวมตน้ทุนผนัแปร 15,000 10,000      5,000 

ก าไรส่วนเกนิ 35,000 20,000 15,000 

หกั  ตน้ทุนคงที่โดยตรงที่สามารถควบคุมไดโ้ดยหวัหน้าสาย
ผลติภณัฑ์ 

      8,000    6,000      2,000 

ก าไรส่วนเกนิทีส่ามารถควบคุมไดโ้ดยหวัหน้าสายผลติภณัฑ์ 27,000 14,000 13,000 

หกั  ตน้ทุนคงทีโ่ดยตรงทีส่ามารถควบคุมไดโ้ดยปจัจยัอืน่       3,500    2,000      1,500 

ก าไรส่วนงาน (ระดบัสายผลติภณัฑ)์ 23,500 12,000 11,500 

หกั  ตน้ทุนคงทีร่่วมทีไ่ม่จดัสรร       1,500   

ก าไรของส่วนงาน (ระดบัฝา่ย) 22,000   
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การประเมินผลงานศนูยล์งทุน 

 วธิทีีใ่ชใ้นการวดัผลงานของศนูยล์งทุน มอียู ่3 วธิ ีคอื  
    1.  อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (Rate of Return on Investment = ROI)  
    2.  ก าไรส่วนทีเ่หลอื (Residual Income = RI)  

    3.  อตัราส่วนก าไรทีเ่หลอืต่อการลงทุน (Residual Return on Investment = RRI) 

  
 อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน  (ROI) 

                    ROI =    ก าไรสุทธ ิ(Net  income)
สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่ (Average total assets) x 100 

 

 สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่  ค านวณไดด้งันี้ 

  สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่   =    สนิทรพัยร์วมตน้งวด + สนิทรพัยร์วมปลายงวด
2

 

 

หรอืสามารถเขยีนสตูรในการค านวณ  ROI ไดอ้กีลกัษณะหนึ่ง  คอื 

    ROI = อตัราก าไร (Margin ratio) x อตัราการหมุนเวยีนของสนิทรพัย ์(Asset turnover) 

 
= 

ก าไรสุทธิ
ขาย   x  

ขาย
สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่ 

 

 จากสูตรดงักล่าวท าให้เราทราบว่าอตัราก าไรนัน้จะเป็นตวัวดัความสามารถในการท า
ก าไรของหน่วยงาน ในขณะที่อตัราการหมุนเวยีนของสนิทรพัย์จะเป็นตวัประเมนิถงึประสทิธภิาพ
ในการใชส้นิทรพัยข์องหน่วยงานนัน้  
 

ตวัอย่างท่ี 10.3 จงค านวณหา ROI ของบรษิทั สอยดาว จ ากดั โดยมขีอ้มลูทางการเงนิดงันี้ 
  สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่  200,000  บาท 

  ก าไรสุทธ ิ   25,000  บาท 

  ขาย  250,000  บาท 

ดงันัน้ 

             ROI  = 
ก าไรสุทธิ

สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่  x 100 =  25,000
200,000

  x 100 =  12.50 % 

หรอืสามารถค านวณไดจ้าก 

             อตัราก าไร =   ก าไรสุทธิ
ขาย  x 100 

 

 =  

25,000
250,000

   x 100   =  10% 
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     อตัราหมุนเวยีนของ   
     สนิทรพัย ์

= 
ขาย

สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่
 =    

250,000
200,000

     

 

= 1.25  เท่า 

 

                     ROI =  อตัราก าไร  x  อตัราการหมุนเวยีนของสนิทรพัย ์

 =  10%  x  1.25  เท่า  

 =  12.50%  

 ในการวเิคราะห์ ROI จากอตัราก าไรและอตัราการหมุนเวยีนของสนิทรพัย ์บางครัง้ถูก
เรียกว่า Du Pont Formula  ซึ่งตามแนวคิดของบรษิัท Du Pont ท าให้เราทราบถึงปจัจยัต่างๆ 
เกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลงในก าไรสุทธ ิยอดขายและจ านวนสินทรพัย์ ที่จะมีผลกระทบต่ออตัรา
ผลตอบแทนจากการลงทุน ดงัแสดงในภาพที ่10.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่10.1 แสดงการค านวณ  ROI ตามแนวคดิของ Du Pont 

ทีม่า : Zimmerman (2009, p.183) 

 

 ข้อดีของการใช้อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน  (ROI) 

1. ศนูยล์งทุนสามารถใชอ้ตัราผลตอบแทนจากการลงทุน หรอื ROI วดัผลการ 

ปฏบิตังิานของแต่ละศนูย ์เพื่อเปรยีบเทยีบกนัได ้

2. ช่วยใหผู้บ้รหิารสามารถพจิารณาถงึยอดขาย ค่าใชจ้่าย และการลงทุนของแต่ละ 

ศนูยล์งทุน 

3. ช่วยใหผู้จ้ดัการควบคุมตน้ทุนใหม้ปีระสทิธภิาพ 

4. ช่วยใหผู้จ้ดัการบรหิารสนิทรพัยไ์ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ก าไรสุทธ ิ

ขาย 

สนิทรพัยร์วม 

ถวัเฉลีย่ 

ขาย 

 

   



อตัราหมุนเวยีน 

ของสนิทรพัย ์

อตัราก าไร 

อตัราตอบแทนจาก
การลงทุน (ROI) 
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 ข้อเสียของการใช้อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน  (ROI) 

1. ผูจ้ดัการจะสนใจเฉพาะก าไร 

2. ท าใหผู้จ้ดัการแต่ละศนูยส์นใจเฉพาะการลงทุนทีม่กีารเกดิผลในสุทธ ิเฉพาะส่วน 

งานของตนเองโดยไม่ใหค้วามสนใจผลการด าเนินงานโดยรวมของกจิการระยะสัน้มากกวา่ในระยะ
ยาวในดา้นกลยทุธ ์เช่น ลดค่าใชจ้่ายในการผลติ และค่าใชจ้่ายในการบรหิาร ซึง่จะมผีลท าใหอ้ตัรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนสงูขึน้ 

3. อาจจะไม่มกีารยอมรบัโครงการใหม่ๆ เนื่องจากจะท าใหค้่าถวัเฉลีย่อตัราผลตอบ 

แทนจากการลงทุนเดมิลดลง 

     การใช้ผลตอบแทนจากการลงทุนกบัการวางแผนก าไร 

    การวเิคราะห ์ROI ถ้าพจิารณาลกึลงไปจะท าใหส้ามารถใชใ้นเรื่องของการวางแผนก าไร
ไดด้ยี ิง่ขึน้ กล่าวคอืฝา่ยบรหิารสามารถวางแผนก าไรและควบคุมการด าเนินงาน โดย 

1. ปรบัปรุงก าไร โดยการเพิม่รายไดห้รอืลดค่าใชจ้่าย 

2. ปรบัปรุงสนิทรพัย ์โดยการเพิม่รายไดห้รอืลดสนิทรพัย ์

3. ปรบัปรุงทัง้สองดา้น 

   จากการปรบัปรุงลกัษณะขา้งต้นจะช่วยให้กจิการม ี ROI ที่สงูขึน้ได ้ซึ่งเป็นสิง่ที่จะช่วย
ผูบ้รหิารตดัสนิใจเกีย่วกบัการวางแผนก าไรนัน่เอง โดยพจิารณาไดจ้ากตวัอยา่ง ดงันี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 10.4   สมมตวิา่ฝา่ยบรหิารตอ้งการอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) เท่ากบั  
16% ในขณะทีป่จัจุบนันี้หน่วยงานมอีตัราผลตอบแทนจากการลงทุนเพยีง 12% โดยมกี าไรสทุธ ิ
24,000 บาท ยอดขาย 400,000 บาท สนิทรพัยถ์วัเฉลีย่ 200,000 บาท 

                ROI = 
ก าไรสุทธิ

ขาย   x  
ขาย

สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่ 

ดงันัน้ถ้าปจัจุบนั  ROI        = 
24,000
400,000  x

  

400,000
200,000 

 = 6%  x  2  เท่า  =  12% 

 การปรบัปรุง  ROI เพื่อใหไ้ดร้บัอตัราผลตอบแทนตามทีต่อ้งการ คอื 16% โดยมทีางเลอืก
ต่างๆ ดงันี้ 
 ทางเลือกท่ี  1 : การเพิ่มก าไรโดยการลดค่าใช้จ่ายลง 8,000 บาท ท าให้ก าไรจากการ
ด าเนินงานเป็น 32,000 บาท 

                  ROI = 
32,000
400,000  x

  

400,000
200,000 

 = 8%  x  2  เท่า  =  16% 
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 ทางเลือกท่ี 2 : การลดสนิทรพัย ์โดยกจิการลดสนิทรพัยล์งจ านวน 50,200 บาท 

           ROI = 
24,000
400,000  x

  

400,000
149,800 

 = 6%  x  2.67  เท่า  =  16% 

 ทางเลือกท่ี 3 :  การเพิม่ก าไรและการลดสนิทรพัยล์ง โดยการเพิม่รายได ้6,000 บาท  
และลดสนิทรพัยล์ง 12,500 บาท 

                 ROI = 
30,000
406,000  x

  

406,000
187,500 

 = 7.39%  x  2.17  เท่า = 16.03 % 

 จากตวัอย่าง การทีผู่บ้รหิารจะพจิารณาวา่การทีจ่ะใชท้างเลอืกใดในการปรบัปรงุ  ROI 

ใหด้ขี ึน้ คงจะตอ้งขึน้อยูก่บัความสามารถของกจิการและการพจิารณาผลกระทบต่อกจิการใน
อนาคต 

 

   ก าไรส่วนท่ีเหลือ  (Residual Income : RI) 

   เทคนิคอีกวธิีหนึ่งที่ม ักนิยมใช้ในการวดัผลการด าเนินงานของศูนย์ลงทุน  ก็คือวิธี
วเิคราะห ์ก าไรส่วนทีเ่หลอื (RI) เป็นการวเิคราะหก์ าไรสุทธใินส่วนทีเ่กนิกวา่อตัราผลตอบแทนขัน้
ต ่าที่กจิการตอ้งการ จากเงนิลงทุนของศูนยล์งทุนนัน้ๆ RI ไม่เหมอืนกบั ROI ตรงที่ RI จะเน้นที่
การวดัผลตอบแทน เมื่อกจิการมกีารใช ้RI ในการประเมนิผลงานของหน่วยงาน วตัถุประสงคข์อง
การด าเนินงานกจ็ะมุ่งท าใหก้จิการมกี าไรสงูสุด โดยสตูรในการค านวณ RI  คอื 

        RI      =   ก าไรสุทธ ิ– (อตัราผลตอบแทนขัน้ต ่าทีต่อ้งการ x สนิทรพัยถ์วัเฉลีย่)            
                                 
ตวัอย่างท่ี  10.5  กจิการมกี าไรสุทธ ิ32,000 บาท และมสีนิทรพัยถ์วัเฉลีย่  200,000  บาท 
กจิการตอ้งการอตัราผลตอบแทนขัน้ต ่าเท่ากบั 15% สามารถค านวณ 

ก าไรส่วนทีเ่หลอื  ไดด้งันี้ 
               RI = ก าไรสุทธ ิ– (อตัราผลตอบแทนขัน้ต ่าทีต่อ้งการ x  สนิทรพัยถ์วัเฉลีย่) 

 = 32,000 – (15% x 200,000) 
 = 32,000 – 30,000   

 = 2,000                      บาท 

   RI ได้รบัการพจิารณาว่าเป็นวธิกีารวดัผลงานในภาพรวมที่ดกีว่า ROI เพราะจะท าให้
เกิดความสนใจเกี่ยวกบัการลงทุนในโครงการต่างๆ มากกว่าที่จะปฏิเสธการลงทุนภายใต้การ
วดัผลงานโดยใช้  ROI ส่วนข้อเสียประการส าคญัของการใช้ RI ก็คือไม่สามารถที่จะใช้ในการ
วดัผลงานของหน่วยงานต่างๆ ทีม่ขีนาดแตกต่างกนั แต่ RI กเ็หมาะสมส าหรบัการวดัผลงานของ



 

 

249 

ศนูยล์งทุนขนาดใหญ่และมกีารใชเ้งนิลงทุนจ านวนมาก รวมทัง้เป็นการวดัผลงานโดยเปรยีบเทยีบ
ผลงานต่างงวดเวลากนัได ้

 

ตวัอย่างท่ี 10.6  บรษิทั ไทเกอร ์จ ากดั มศีนูยล์งทุน 2 แผนก โดยมขีอ้มลู ดงันี้ 
  แผนก  ก แผนก  ข 

สนิทรพัยถ์วัเฉลีย่ 120,000 360,000 

ก าไรสุทธ ิ 19,500 57,600 

อตัราผลตอบแทนขัน้ต ่า 15% 15% 

ผลตอบแทนขัน้ต ่าทีต่อ้งการ 18,000 54,000 

Residual Income (RI) 1,500 3,600 

  

RI  แผนก  ก    = 19,500 – (120,000 x 15%) = 1,500  บาท 

RI  แผนก  ข = 57,600 – (360,000 x 15%) = 3,600  บาท 

 

   จากตวัอย่างที่ 10.6 ผลของ RI ในศูนยล์งทุนแผนก ข มกี าไรส่วนที่เหลอืมากกว่า  RI 

ของศูนยล์งทุนแผนก ก จ านวน 3,600 – 1,500 = 2,100 บาทนัน้ ถ้าจะสรุปวา่ ศูนยล์งทุนแผนก 
ข มีประสิทธภิาพมากกว่าศูนยล์งทุนแผนก ก ก็จะไม่ยุติธรรมเนื่องจากแผนก ข  มกีารลงทุน
มากกว่าแผนก ก เป็น 3 เท่า คือ  360,000÷120,000 = 3 เท่า แต่ก าไรส่วนที่เหลือของศูนย์
ลงทุนแผนก ข เป็นเพียง 2.4 เท่าของแผนก ก คือ 3,600÷1,500 = 2.4 เท่า ซึ่งไม่สามารถได้
เป็น 3 เท่า เท่ากบัที่ลงทุนในสนิทรพัย ์ดงันัน้ จงึไม่เหมาะสมทีจ่ะเปรยีบเทยีบเฉพาะ RI โดยไม่
พจิารณาถงึมลูค่าของสนิทรพัยท์ีไ่ดล้งทุน 

 

    การค านวณหาอตัราส่วนก าไรท่ีเหลือต่อการลงทนุ (Residual Return on 

Investment) 

    RRI เป็นเทคนิคการวดัผลการปฏบิตังิานเพื่อใหท้ราบประสทิธภิาพของการด าเนินงาน
ของแต่ละศูนยล์งทุน ซึ่งเป็นการวดัที่มีความยุตธิรรม ค านวณโดยใช้การค านวณ  ก าไรส่วนที่
เหลอืต่อสนิทรพัยส์ุทธถิวัเฉลีย่  ดงันี้ 

 Residual Return on Investment  (RRI)  = 
Residual Return (RI)

Average operating assets  

 

 อตัราส่วนก าไรส่วนทีเ่หลอืต่อการลงทุน   =  
ก าไรส่วนทีเ่หลอื

สนิทรพัยส์ุทธถิวัเฉลีย่  
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ตวัอย่างท่ี  10.7 จากตวัอยา่งที ่10.6 ของบรษิทั ไทเกอร ์จ ากดั มขีอ้มลูของศนูยล์งทุน  
2 แผนก ดงันี้ 
 

 แผนก  ก แผนก  ข 

สนิทรพัยส์ุทธถิวัเฉลีย่ 120,000 360,000 

ก าไรส่วนทีเ่หลอื  (RI)        1,500 3,600 

อตัราส่วนก าไรส่วนทีเ่หลอืต่อการลงทุน  (RRI)     1.25% 1% 

    จากตวัอยา่งที ่10.6 ของบรษิทั ไทเกอร ์จ ากดั อตัราส่วนก าไรส่วนทีเ่หลอืต่อการลงทุน
ในสนิทรพัย(์RRI) ของศนูยล์งทุนแต่ละแผนกสามารถค านวณไดด้งันี้ 
 

       RRI  ของแผนก  ก = 
1,500

120,000
  x  100 = 1.25% 

       RRI  ของแผนก  ข = 
3,600

360,000
  x  100 = 1% 

   จากค่าของ RRI ของศนูยล์งทุน 2 แผนก พบว่า ถึงแมว้า่ศนูยล์งทุนแผนก ข จะมกี าไร
ส่วนทีเ่หลอืมากกวา่ศนูยล์งทุนแผนก ก จ านวน 3,600 – 1,500 = 2,100 บาท กไ็ม่ไดห้มายความ
วา่ การด าเนินงานของแผนก ข จะมปีระสทิธภิาพมากกวา่แผนก ก เมื่อมกีารค านวณหาอตัราส่วน
ก าไรส่วนทีเ่หลอืต่อการลงทุนในสนิทรพัยแ์ล้วก ็จะพบว่าศูนยล์งทุนแผนก ก มอีตัราส่วนเท่ากบั 
1.25% ซึง่สงูกวา่ศนูยล์งทุนแผนก ข ซึง่มอีตัราส่วนเท่ากบั 1% 

   ดงันัน้จงึสรุปได้ว่า การค านวณโดยได้อตัราก าไรส่วนที่เหลอืต่อการลงทุนในสนิทรพัย์
เมื่อวดัประสทิธภิาพการด าเนินงานของศนูยล์งทุนถอืวา่เป็นวธิทีีด่แีละยตุธิรรมมากทีส่ดุ การวดัผล
การปฏิบตัิงานอาจจะใช้เครื่องมือหลายอย่างในการวดัที่นิยมใช้คือ 2 วธิีที่กล่าวมาคือ  อตัรา
ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) และ ก าไรส่วนที่เหลอื (RI) แต่ละเทคนิคกม็ขีอ้ดแีละขอ้เสยีที่
แตกต่างกนัไป ซึ่งทางที่เหมาะสมและดีที่สุด คือการใช้เครื่องมือหลายอย่างในการวดัผลการ
ปฏบิตังิานร่วมกนั จะเป็นการส่งเสรมิให้ผู้บรหิารได้สนับสนุนทัง้โครงการระยะสัน้และโครงการ
ระยะยาวต่อไป 

 

การวดัผลการปฏิบติังานท่ีไมเ่ป็นตวัเงิน 

    นอกจากการวดัผลการปฏิบัติงานโดยใช้ ROI, RI หรอื RRI แล้วกิจการอาจจะต้อง
พจิารณาถึงวธิกีารอื่นที่ไม่เป็นตวัเงนิที่ท าให้กจิการบรรลุถึงเป้าหมายได้ ตวัอย่างเช่น  คุณภาพ
ของผลติภณัฑ์ ความพอใจของลกูคา้ คู่แข่งทางการตลาด เป็นตน้ ดงันัน้ การวดัผลการปฏบิตังิาน
ไม่เป็นตวัเงนิควรใชร้่วมกบัเทคนิคอื่นทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 
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การก าหนดราคาโอน 

             กจิการทีม่ลีกัษณะการบรหิารงานและด าเนินงานแบบกระจายอ านาจ(Decentralization)  
ไดม้กีารเพิม่สาขาและขยายขอบเขตการด าเนินงานและประเภทของธุรกจิเพื่อใหม้คีวามกา้วหน้า
และสามารถแขง่ขนักบับรษิทัหรอืธุรกจิอื่นได้ แต่ละส่วนงานจะต้องท าการผลติและจ าหน่ายสนิค้า
ชนิดต่างๆ ระหว่างหน่วยงาน การด าเนินงานของแผนกต่างๆ ในบริษัทจะมีการด าเนินธุรกิจ
ระหว่างกนัอยู่เสมอ นอกจากจะจ าหน่ายสินค้าให้แก่บุคคลภายนอกแล้ว ยงัจะต้องโอนหรือ
จ าหน่ายให้แก่โรงงานหรอืบรษิทัย่อยที่ท าการผลติด้วย ซึ่งปญัหาที่มกัจะเกดิขึน้เสมอกค็อื การ
ก าหนดราคาของสนิคา้ทีจ่ะโอนหรอืจ าหน่ายใหแ้ก่โรงงานหรอืบรษิทัยอ่ยดว้ยกนั กล่าวคอืราคาที่
จะก าหนดขึน้นัน้เรยีกวา่ “ราคาโอน” (Transfer price) ในกรณีเป็นการใชร้าคาโอนระหวา่งศนูย์
ตน้ทุนกบัศนูยค์วามรบัผดิชอบอื่น กอ็าจจะเรยีกวา่ “การปันส่วนต้นทุน”(Cost allocation) กไ็ด ้

    สมนึก เอือ้จริะพงษ์พนัธ ์(2551,367) ไดก้ล่าววา่ ราคาโอน (Transfer Price) หมายถึง 
มลูค่าของสนิค้าหรอืบรกิารที่ศนูยค์วามรบัผดิชอบหนึ่งคดิเอากบัอกีศนูยค์วามรบัผดิชอบหนึ่ง อนั
เนื่องมาจากการโอนสนิค้าหรอืให้บรกิาร ดงันัน้การก าหนดราคาโอนที่เหมาะสม  จงึเป็นเรื่องที่มี
ความส าคญัเป็นอยา่งมากต่อการบรหิารงานแบบการกระจายอ านาจและต่อผลประโยชน์ที่เกดิแก่
บรษิทัโดยส่วนรวม 

    ปญัหาทีส่ าคญัของการก าหนดราคาโอนประการหนึ่ง กค็อืความตอ้งการที่ตรงขา้มกนั
ระหว่างศูนยค์วามรบัผดิชอบที่ท าหน้าที่โอน และรบัโอนในสนิค้าหรอืบรกิารกล่าวคอื ศูนยค์วาม
รบัผดิชอบที่เป็นผู้โอนหรอืผู้ขายกม็ีความต้องการที่จะโอนหรอืขายสนิค้าและบรกิาร  ในราคาที่
เท่ากบัราคาตลาดหรอืสงูกวา่ ในขณะทีศ่นูยค์วามรบัผดิชอบทีเ่ป็นผูร้บัโอนหรอืผูซ้ ือ้  กย็อ่มทีจ่ะมี
ความตอ้งการรบัโอนหรอืซือ้สนิคา้และบรกิารในราคาทีต่ ่ากวา่ราคาตลาด ดงันัน้  การก าหนดราคา
โอนจะส่งผลกระทบต่อการประเมนิผลการด าเนินงานศนูยค์วามรบัผดิชอบต่างๆ ผูบ้รหิารของศนูย์
ความรบัผดิชอบที่ท าหน้าที่โอนหรอืขายสนิค้าและบรกิารกย็อ่มทีจ่ะตอ้งการราคาโอนทีสู่งเท่าทีจ่ะ
เป็นไปได ้ในขณะที่ผูบ้รหิารของศูนยค์วามรบัผดิชอบที่ท าหน้าทีเ่ป็นผูร้บัโอนหรอืผู้ซื้อยอ่มที่จะ
ต้องการราคาโอนที่ต ่าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ทัง้นี้ก็เพื่อผลประโยชน์ในการประเมินผลการ
ด าเนินงานของแต่ละฝา่ยดว้ยเช่นกนั 

 

 วตัถปุระสงคข์องการก าหนดราคาโอน 

 การบรหิารงานในกจิการนัน้ผูบ้รหิารงานจะต้องมกีารตดัสนิใจในการจดัสรรทรพัยากรที่มี
อยูอ่ยา่งจ ากดัใหเ้หมาะสม เพื่อใหก้ารด าเนินงานของกจิการบรรลุตามเป้าหมายทีก่ าหนดไวค้อื ให้
กจิการท าก าไรสงูสุดแก่กจิการ การก าหนดราคาโอนมวีตัถุประสงค ์ดงันี้ 
 1. เพื่อช่วยฝา่ยบรหิารประเมนิการด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานในองคก์รใหป้ฏบิตังิาน
ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายทีส่อดคลอ้งระหวา่งหน่วยงาน 

 2. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏบิตังิานของผูจ้ดัการแผนกต่างๆในองคก์ร 
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 3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้จดัการของแผนกต่างๆในหน่วยงานมีอิสระในการตดัสนิใจในเรื่อง
ต่างๆ เป็นการเพิม่ก าไรใหก้บักจิการ 

 

 ลกัษณะท่ีดีของระบบราคาโอน 

 ระบบราคาโอน เป็นราคาขายที่ก าหนดขึ้นระหว่างแผนกต่างๆในหน่วยงาน เดียวกัน 
ดงันัน้ระบบราคาโอนทีด่ ีเป็นดงันี้ 

1. ง่าย สะดวก รวดเรว็ และมเีหตุผล พรอ้มทีจ่ะเปลีย่นแปลงไดต้ามขอ้จ ากดัทางธุรกจิ 

ทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

2. มคีวามยดืหยุน่เกีย่วกบัเวลาและสถานที ่ทีต่อ้งการใช้ 
3. แสดงใหเ้หน็ถงึก าไรทีแ่ทจ้รงิของแต่ละหน่วยงานซึง่จะรวมอยูใ่นก าไรรวมของ 

กจิการ 

4. เป็นการจงูใจใหแ้ต่ละแผนกในหน่วยงานลดตน้ทุนในการผลติ 

5. ส่งเสรมิการร่วมมอืและประสานงานกนัระหวา่งหน่วยงาน 

6. เป็นเครื่องชีใ้หฝ้า่ยบรหิารระดบัสงูทราบถงึผลการปฏบิตังิานในหน่วยงานต่างๆ 

7. ช่วยในการวางแผนเกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ต่ละชนิด หรอืแต่ละกลุ่ม 

8. เป็นทีย่อมรบัวา่เป็นราคาโอนเป็นทีม่เีหตุผลและยตุธิรรมทัง้ภายในและภายนอก 

กจิการ 

      การก าหนดราคาโอน   โดยทัว่ไปม ี 3  วธิ ีคอื 

1. ราคาตลาด (Market  price) 

2. ราคาตน้ทุน (Cost price) 

3. ราคาทีต่่อรองกนั (Negotiated price) 

 

    ราคาที่โอนกันอย่างน้อยอาจจะใช้ราคาที่ต ่าสุดคือ  ต้นทุนผันแปรต่อหน่วยของ
หน่วยงานที่โอน และอาจจะใช้ราคาสูงสุดเท่ากบัราคาตลาด หรืออาจจะใช้ราคาที่ต่อรองกัน
ระหวา่งตน้ทุนผนัแปรกบัราคาตลาด 

 

 

 

 

 

 

  

 ภาพที ่10.2  แสดงการก าหนดราคาโอน 

ราคาตลาด ราคาทีต่่อรองกนั ราคาตน้ทุน 

ราคาทีโ่อน 
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   1. ราคาตลาด 

   การใชร้าคาตลาดในการก าหนดราคาโอนถือว่าเป็นวธิกีารน าไปใช้อยา่งแพร่หลายมาก
ทีสุ่ดและเป็นวธิทีีส่มเหตุสมผลในการทีก่จิการจะมกี าไรรวมสงูสุด  เป็นไปตามเงื่อนไขดงันี้ 
   1.1 ราคาตลาดเป็นราคาทีใ่ชใ้นการแขง่ขนัอยา่งแทจ้รงิ 

   1.2 หน่วยงานต่างๆ มอีสิระจากกนั 

   ถ้าการก าหนดราคาโอนโดยใช้ราคาตลาดไม่เป็นไปตามเงื่อนไขเหล่านี้ ราคาตลาดนี้จะ
ไม่สามารถน าไปสู่การตดัสนิใจทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่กจิการ  

 

ตวัอย่างท่ี  10.8  บรษิทั โรงงานผ้าอุดร จ ากดั เป็นโรงงานผลติผ้า ซึง่มแีผนกการด าเนินงานอยู ่
2 แผนก คอื แผนก ก และ แผนก ข  โดยทัง้ 2 แผนกสามารถโอนสนิค้าระหว่างกนัได้ มขีอ้มูล
ต่างๆ ดงันี้ 
แผนก ก    
 ก าลงัการผลติวตัถุดบิ    1,000   หน่วยต่อปี 

 ตน้ทุนผนัแปร-วตัถุดบิ        25   บาทต่อหน่วย 

 ค่าใชจ้่ายผนัแปรอื่น        15   บาทต่อหน่วย 

 ตน้ทุนคงที ่           20,000   บาทต่อปี 

 ราคาขายสนิคา้ใหบุ้คคลภายนอก       70   บาทต่อหน่วย 

แผนก ข  
 ก าลงัการผลติวตัถุดบิ    3,000   หน่วยต่อปี 

 ตน้ทุนผนัแปร-วตัถุดบิ        10   บาทต่อหน่วย 

 ตน้ทุนคงที ่           30,000   บาทต่อปี 

 ราคาขายสนิคา้ใหบุ้คคลภายนอก       25   บาทต่อหน่วย 

แผนก ก ได้ซือ้วตัถุดบิจากบุคคลภายนอกในราคาหน่วยละ 25 บาท ซึ่งแผนก ข กไ็ด้ผลติปจัจยั
การผลติอย่างเดยีวกบัที่แผนก ก ต้องการซื้อจากบุคคลภายนอก โดยแผนก ข มกี าลงัการผลิต
เตม็ที ่ 3,000 ต่อปี และสามารถขายสนิคา้ใหก้บัแผนก ก และบุคคลภายนอก ในราคาที่เท่ากนั คอื 
25 บาทต่อหน่วย   ดงันัน้ แผนก ก จะตดัสนิใจซือ้จากบุคคลภายนอกหรอืซือ้จากแผนก ข กจ็ะไม่
มผีลกระทบต่อแผนก ก และแผนก ข และก าไรโดยรวมของบรษิทั แต่การซือ้ขายระหวา่งแผนกใน
บรษิทัเดยีวกนั จะสามารถประหยดัค่าใชจ้่ายบางรายการได ้เช่น ค่าขนส่ง ค่าโฆษณา ค่านายหน้า 
เป็นตน้ ซึง่แผนกทีข่ายอาจจะลดราคาโอนลงจากราคาเมตรละ 25 บาท เหลอืเพยีงราคาเมตรละ 23 
บาท อยา่งนี้เป็นตน้  
 การจดัท างบก าไรขาดทุนของบรษิทั โรงงานผา้อุดร จ ากดั โดยใชร้าคาตลาดเป็นราคาโอน
เป็นราคาที่เหมาะสม ซึ่งไม่มผีลกระทบต่อรายได้ของแผนก ข  เพราะราคาโอนเท่ากบัราคาขาย
ใหก้บับุคลภายนอก สามารถจดัท างบก าไรขาดทุนของทัง้สองแผนก ไดด้งันี้ 
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บรษิทั โรงงานผา้อุดร จ ากดั 

งบก าไรขาดทนุของแผนก 

ส าหรบังวด  1 ปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25X1 

 แผนก ก แผนก ข        รวม 

   หน่วย : บาท 

ขาย    

       (1,000 หน่วย x 70 บาทต่อหน่วย) 70,000    70,000 

       (3,000 หน่วย x 25 บาทต่อหน่วย)  75,000       75,000 

             70,000 75,000     145,000 

ค่าใชจ้่าย    

    ค่าใชจ้่ายผนัแปร    

       (1,000 หน่วย x 40 บาทต่อหน่วย) 40,000       40,000 

       (3,000 หน่วย x 10 บาทต่อหน่วย)  30,000      30,000 

    ค่าใชจ้่ายคงที ่ 20,000 30,000      50,000 

          ค่าใชจ้่ายรวม 60,000 60,000    120,000 

ก าไรจากการด าเนนิงาน 10,000 15,000     25,000 

 

   2. ราคาต้นทุน 

  การใชร้าคาตน้ทุนอาจจะใชต้น้ทุนเตม็หรอืตน้ทนุผนัแปรต่อหน่วย(Cost-based 

price variable or full cost) เป็นเกณฑใ์นการก าหนดราคาโอนทีด่แีละง่ายต่อการท าความเขา้ใจ 
รวมทัง้สะดวกในการน าไปใชใ้นทางปฏบิตั ิ เนื่องจากเป็นตวัเลขทีช่ดัเจนอยูแ่ลว้ จงึเป็นทีน่ิยมใช้
โดยทัว่ไป แต่มขีอ้เสยีดงันี้ 
     2.1  การควบคุมตน้ทุนอาจจะไม่มปีระสทิธภิาพในการใชต้น้ทุนของแผนกทีเ่ป็นผูข้าย 

กอ็าจจะถูกโอนไปยงัแผนกผู้ซือ้เพื่อเป็นแรงจูงใจให้แผนกที่โอนควบคุมต้นทุนใหต้ ่าได ้ โดยการ
ใชต้น้ทุนมาตรฐานเป็นเกณฑใ์นการค านวณตน้ทุน 

2.2 การใชว้ธิกีารก าหนดราคาโอนโดยตน้ทุนเป็นวธิทีีเ่หมาะสมกบัการวดัผลงานของ 

ศนูยต์้นทุนเท่านัน้ แต่ส าหรบัศูนยก์ าไรหรอืศูนยล์งทุนซึ่งต้องวดัผลงานโดยค านึงถึงรายได้และ
เงนิลงทุนดว้ยกด็จูะไม่สอดคลอ้งกบัการก าหนดราคาโอน 

 การใชร้าคาตน้ทุนในการโอนสามารถจดัท าตามราคาตน้ทุน ไดด้งันี้  
 ราคาต้นทุนผนัแปร (Variable cost price) กรณีแผนกผลติมกี าลงัการผลติส่วนเกนิ การ
ก าหนดราคาโอนโดยใช้ต้นทุนผนัแปร แผนกที่โอนจะไม่มกี าไรส่วนเกนิจากสนิค้าที่โอนออกไป 
จากตวัอยา่งที ่10.8 บรษิทั โรงงานผา้อุดร จ ากดั แผนก ข ใชร้าคาตน้ทุนผนัแปรในการโอนสนิค้า
ใหแ้ผนก ก คอื ราคา 10 บาทต่อหน่วย ดงันัน้ก าไรส่วนเกนิต่อหน่วยของสนิคา้ทีแ่ผนก ข โอนให้
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แผนก ก คอื 0 บาทต่อหน่วย (ราคาโอน – ต้นทุนผนัแปร = 10 - 10 = 0) การไม่มกี าไรส่วนเกนิ
จากการโอน จงึไม่เป็นการจูงใจมากนักส าหรบัแผนกที่โอน ดงันัน้แผนกที่โอนอาจจะมีการบวก
ดว้ยส่วนเพิม่(Mark up) เพื่อใหม้กี าไรส่วนเกนิเป็นบวก 

 ราคาต้นทุนเต็ม (Full cost price)  หรือต้นทุนรวม (Absorptiol cost price)  กรณีนี้
ราคาที่โอนจะเท่ากบัราคาต้นทุนเตม็ ซึ่งเป็นราคาที่ตน้ทุนผนัแปรของสนิค้า บวกดว้ยต้นทุนคงที่
ตามสดัส่วนของการโอน จากตวัอย่างที่ 10.8 บรษิัท โรงงานผ้าอุดร จ ากดั แผนก ข ใช้ราคา
ตน้ทุนเตม็ในการโอนใหแ้ผนก ก สามารถ ค านวณราคาโอน ไดด้งันี้ 

  ราคาโอน = ตน้ทุนผลติผนัแปรต่อหน่วย +   
ค่าใชจ้่ายคงที่

ปรมิาณหน่วย ณ ก าลงัการผลติ
 

ราคาโอน   = 10  +  
30,000
3,000

 
  

 = 10  +  10    =     20  บาทต่อหน่วย 

ราคาโอนทีเ่ป็นราคาตน้ทุนเตม็  คอื  20   บาทต่อหน่วย 

 

 ตวัอย่างท่ี  10.9 บรษิทั ละมา้ย จ ากดั ไดม้กีารก าหนดราคาโอนโดยใชร้าคาทุน ซึง่มแีผนก เอ  
ผลติชิน้ส่วนโดยขายใหบุ้คคลภายนอกและขายใหแ้ผนก บ ีภายในบรษิทัเดยีวกนั โดยมตีน้ทุนการ
ผลติต่อหน่วยของชิน้ส่วนมดีงันี้  

วตัถุดบิทางตรง 20 บาท 

ค่าแรงงานทางตรง 18 บาท 

ค่าใชจ้่ายการผลติผนัแปร 6 บาท 

ค่าใชจ้่ายการผลติคงที ่ 4 บาท 

ตน้ทุนการผลติรวม 48 บาท 

 ค่าใชจ้่ายการผลติคงทีเ่กดิขึน้ ณ ก าลงัการผลติปกต ิ10,000 ชิน้ 

 ข้อมลูเพ่ิม 

 -  ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารผนัแปรหน่วยละ 5 บาท 

 -  ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารคงที ่100,000 บาท 

 -  ราคาขายชิน้ส่วนในทอ้งตลาด 85 บาท 

 -  แผนก เอ ขายใหบุ้คคลภายนอกในราคาหน่วยละ 88 บาท 

 -  ในการขายระหวา่งกนัไม่มคี่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารผนัแปร 

 -  ถ้าผู้บรหิารของแผนก บ ีซื้อชิ้นส่วนจากภายนอกจะซื้อได้ในราคา 85 บาท ผู้บรหิาร
แผนก บ ีขอซือ้ชิน้ส่วนจากแผนก เอ ในราคาหน่วยละ 46 บาท จ านวน 2,000  ชิน้ 

 จากขอ้มลูดงักล่าวใหค้ านวณดงันี้ 
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1. ก าหนดราคาโอนทีต่ ่าทีสุ่ดทีแ่ผนก เอ จะคุม้ทุน 

2. ราคาทีส่งูทีสุ่ดทีแ่ผนก บ ีสามารถจ่ายเงนิไดเ้พื่อไม่ใหแ้ต่ละแผนกเสยีผลประโยชน์ 

3. ควรมกีารซือ้ขายระหวา่งแผนกหรอืไม่ เพราะเหตุใด 

 จากขอ้มลูทีก่ าหนดให ้สามารถค านวณ ไดด้งันี้ 
   1. ถ้าก าหนดราคาโอนที่ต ่าที่สุดที่แผนก เอ จะคุ้มทุนคอื  44 บาท ซึ่งเป็นราคาที่คิด
เฉพาะตน้ทุนการผลติผนัแปร สามารถค านวณไดด้งันี้ 
 

 

 

 

 

 2. ราคาสงูสุดทีแ่ผนก บ ีสามารถจ่ายเงนิไดเ้พื่อไมใ่หแ้ต่ละแผนก เสยีผลประโยชน์ คอื
ราคา 85  บาท 

 3. ควรมกีารซือ้ขายชิน้ส่วนระหวา่งแผนก เอ และแผนก บ ีการทีแ่ผนก บ ีขอซือ้ชิน้ส่วน
จากแผนก เอ ในราคาหน่วยละ 46 บาท จ านวน 2,000 ชิ้น แผนก เอ ควรจะรบัข้อเสนอนี้ 
เนื่องจากแผนก เอ จะไดก้ าไรเพิม่ขึน้ (46 – 44) x 2,000 เท่ากบั 4,000 บาท และแผนก บ ีไดร้บั
ประโยชน์จากการซื้อนั ้นโดยสามารถประหยดัต้นทุนได้เท่ากับ (85 – 46) x 2,000 เท่ากับ  
78,000 บาท ดงันัน้บรษิทัจะไดร้บัผลประโยชน์รวมเท่ากบั 4,000 + 78,000 เท่ากบั 82,000 บาท 

 จากตวัอย่าง การก าหนดราคาโอนด้วยราคาต้นทุนนัน้ ราคาต ่าสุดที่สามารถโอนได้คอื 
ราคาต้นทุนผนัแปรของผลติภณัฑ์และราคาสูงสุดที่สามารถโอนได้ คือราคาตลาดภายนอก ถ้า
ราคาทีส่ามารถโอนระหวา่งกนัได ้จะตอ้งไม่ท าใหบ้รษิทัเสยีผลประโยชน์โดยรวม 

 

    3. ราคาท่ีต่อรองกนั 

     การก าหนดราคาโอนโดยวธิีราคาที่ต่อรองกนันัน้ จะมกีารใช้ก็ต่อเมื่อสามารถทราบ
ราคาตลาดภายนอกทีช่ดัเจน การตกลงยอมรบัราคาเป็นราคาโอนระหวา่งแผนกผู้ขายและแผนกผู้
ซือ้ กน็บัวา่เป็นการก าหนดราคาโอนทีเ่กดิจากการเจรจาต่อรองซึง่เป็นราคาทีต่ ่ากวา่ราคาตลาดแต่
จะสงูกวา่ราคาตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย คอืราคาระหวา่งราคาตน้ทุนกบัราคาตลาดภายนอกนัน่เอง 
ราคาโอนที่ต่อรองกนัเป็นราคาที่ถูกก าหนดโดยแผนกผู้ซื้อและแผนกผู้ขายตกลงร่วมกนั การ
ก าหนดราคาโอนนัน้ ตน้ทุนค่าเสยีโอกาสของแผนกทีโ่อนจะต้องน้อยกว่าตน้ทุนค่าเสยีโอกาสของ
แผนกที่รบัโอน ราคาโอนจากการเจรจาต่อรองจะสงูกวา่ราคาตน้ทุนผนัแปร ฝ่ายผูข้ายสามารถน า
ส่วนต่างของราคาไปชดเชยในส่วนของตน้ทุนคงทีไ่ดส้่วนหนึ่ง ซึ่งจะท าใหผู้้ขายมกี าไรเพิม่ขึน้ แต่
ขอ้เสยีของราคาทีต่่อรองกนั คอื การเสยีเวลาในการก าหนดราคาในระหวา่งแผนกผูซ้ื้อและแผนก
ผูข้าย ดงันัน้จงึต้องใช้ทกัษะของผูบ้รหิารทัง้สองฝ่ายเพื่อเจรจาให้ได้ผลประโยชน์ของแต่ละฝ่าย

วตัถุดบิทางตรง 20 

ค่าแรงงานทางตรง 18 

ค่าใชจ้่ายการผลติผนัแปร 6 

ตน้ทุนการผลติรวม 44 
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มากที่สุด  ราคาโอนต ่าสุดที่แผนกขายยอมรบัได้ จะต้องมากกว่าหรอืเท่ากบัต้นทุนผนัแปรต่อ
หน่วย แต่ต ่ากว่าราคาตลาด ดงันัน้ราคาที่โอนไปอาจจะต้องน าต้นทุนผนัแปรต่อหน่วยรวมกบั
ตน้ทุนทีเ่สยีโอกาสต่อหน่วย ซึง่เกดิจากการสญูเสยียอดขายจากการโอน สามารถเขยีนสตูรไดด้งันี้ 
    ราคาโอน ≥ ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย +  ตน้ทุนทีเ่สยีโอกาสต่อหน่วย 

    ราคาโอน ≥ ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย + 
ก าไรส่วนเกนิทัง้หมดทีส่ญูเสยีจากการขาย

จ านวนหน่วยทีถู่กโอน
 

    ราคาโอน ≥ ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย + ก าไรส่วนเกนิต่อหน่วย × จ านวนหน่วยทีเ่สยีโอกาส
จ านวนหน่วยทีถู่กโอน

 

 ต้นทุนที่เสียโอกาส (Opportunity cost) เป็นต้นทุนที่เสียไปจากการเลือกทางเลือกใด
ทางเลอืกหนึ่ง หรอืเป็นตน้ทุนทีเ่กดิจากประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจากทางเลอืกใดทางเลอืกหนึ่งแต่ไม่ได้
เลือกทางเลอืกนัน้ สามารถค านวณได้จากก าไรส่วนเกินทัง้หมดที่สูญเสยีจากการขายหารด้วย
จ านวนหน่วยทีโ่อน 

ในการโอนระหวา่งแผนกนัน้ ราคาโอนทีต่่อรองกนัจะอยูท่ ีร่าคาใดนัน้ขึน้อยูก่บักรณีต่างๆ ดงันี้ 
 1. แผนกทีโ่อนมปีรมิาณก าลงัการผลติจ ากดั 

 2. แผนกทีโ่อนมปีรมิาณก าลงัการผลติเหลอื 

 3. แผนกทีโ่อนมปีรมิาณก าลงัการผลติเหลอืบางส่วน 

 

ตวัอย่างท่ี 10.10 บรษิทั เพชรโลหะอุดร จ ากดั เป็นกจิการทีผ่ลติสนิคา้โลหะ มแีผนกผลติ 2 

แผนก คอื แผนก เอ  และแผนก บ ีโดยทีแ่ผนก เอ ไดข้ายวตัถุดบิใหแ้ก่บุคคลภายนอก และขาย
ใหแ้ผนก บ ีในบรษิทัเดยีวกนัดว้ย ขอ้มลูเกีย่วกบัแผนก เอ มดีงันี้ 
 ก าลงัการผลติปกตต่ิอเดอืน   5,000            หน่วย 

 ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย           40  บาท 

 ราคาตลาดทีข่ายใหบุ้คคลภายนอกต่อหน่วย     60         บาท 

 สามารถก าหนดราคาโอนในแต่ละกรณี ไดด้งันี้ 
 1.  แผนกโอนมีปริมาณก าลงัการผลิตจ ากดั  
 กรณีนี้ คอื แผนก เอ มกี าลงการผลติเตม็ทีแ่ละขายวตัถุดบิไดท้ ัง้หมด โดยทีแ่ผนก เอ ไม่
มกี าลงัการผลติเหลอือยู ่และแผนก บ ีตอ้งการซือ้วตัถุดบิ 1,000  หน่วย ราคาโอน เป็นดงันี้ 
 แผนก เอ  เป็นแผนกท่ีโอน 

ราคาโอน    ≥     ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย  +  ตน้ทุนทีเ่สยีโอกาสต่อหน่วย 

       ≥            40    +      
(60 - 40) × 1,000

1,000
 

       ≥            60     บาท 
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แผนก บี  เป็นแผนกท่ีรบัโอน 

ราคาโอน   ≤      ราคาตลาด 

       ≤            60     บาท 

 ดงันัน้ในกรณทีีม่ปีรมิาณการผลติจ ากดั แผนกทีโ่อนขายวตัถุดบิไดท้ ัง้หมด การก าหนด
ราคาโอนจะเท่ากบัราคาตลาด คอืหน่วยละ 60  บาท กรณีนี้แผนก บ ีกต็อ้งซือ้วตัถุดบิจากแผนก 
เอ หรอืบุคคลภายนอกจะตอ้งซือ้ในราคาเท่ากนั คอื ราคาตลาด นัน่เอง 

 2.  แผนกโอนมีปริมาณก าลงัการผลิตเหลือ  
 กรณีนี้ คอื สมมตแิผนก เอ สามารถขายวตัถุดบิใหบุ้คคลภายนอกไดจ้ านวน 3,000  

หน่วยต่อเดอืน แผนก เอ จงึมกี าลงัการผลติเหลอือยูจ่ านวน 2,000 หน่วย และแผนก บ ีตอ้งการ
ซือ้วตัถุดบิ 1,000  หน่วย จากแผนก เอ ราคาโอนเป็นดงันี้ 
 แผนก เอ  เป็นแผนกท่ีโอน 

ราคาโอน    ≥     ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย  +  ตน้ทุนทีเ่สยีโอกาสต่อหน่วย 

      ≥     40  +     
(60 - 40) × 0

1,000
                  

                    ≥    40   +  0 

                   ≥    40          บาท         

 แผนก บี เป็นแผนกท่ีรบัโอน 

ราคาโอน   ≤     ราคาตลาด 

      ≤            60     บาท 

       ดงันัน้ในการโอนกรณีที่แผนกโอนมกี าลงัการผลติเหลอื ราคาที่โอนจะอยู่ระหว่าง 40 

บาท กบั 60 บาท ซึ่งเป็นราคาโอนที่ไม่ต ่ากว่าราคาต้นทุนผันแปรแต่ไม่เกินราคาตลาด ซึ่ง
ผูจ้ดัการทัง้สองแผนก จะตอ้งเจราต่อรองราคากนั คอื  40   ≤  ราคาโอน  ≤   60  

3. แผนกโอนมีปริมาณก าลงัการผลิตเหลือบางส่วน 

    กรณนีี้ คอื สมมตแิผนก เอ สามารถขายวตัถุดบิใหบุ้คคลภายนอกไดจ้ านวน 4,500  

หน่วยต่อเดอืน แผนก เอ จงึมกี าลงัการผลติเหลอือยูจ่ านวน 500 หน่วย และแผนก บ ีตอ้งการซือ้
วตัถุดบิจากแผนก เอ เพยีงรายเดยีว คอื 1,000  หน่วย เพื่อใหไ้ดค้ณุภาพของสนิคา้ตามที่
ตอ้งการ ดงันัน้แผนก เอ จะตอ้งขายวตัถุดบิใหแ้ผนก บ ีจ านวน 1,000  หน่วย ท าใหแ้ผนก เอ มี
วตัถุดบิเหลอืทีจ่ะขายใหก้บับุคคลภายนอกเพยีง 4,000  หน่วย  จงึท าใหเ้สยีโอกาสทีจ่ะขายใหก้บั
บุคคลภายนอก จ านวน 500 หน่วย การค านวณราคาโอน เป็นดงันี้ 
    แผนก เอ  ซ่ึงเป็นแผนกท่ีโอน 

ราคาโอน    ≥     ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย  +  ตน้ทุนทีเ่สยีโอกาสต่อหน่วย 
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      ≥            40  +     
(60 - 40) × 500

1,000
 

                    

       ≥            40   +    
20 × 500

1,000
 

                    ≥            40   +  10  

                    ≥            50     บาท         

แผนก บี  ซ่ึงเป็นแผนกท่ีรบัโอน 

ราคาโอน   ≤     ราคาตลาด 

       ≤            60     บาท 

 ดงันัน้ราคาโอนของกรณีนี้จะอยูร่ะหวา่ง ราคา 50 บาท กบั ราคา 60 บาท ซึง่ผูจ้ดัการสอง
แผนกตอ้งเจรจาต่อรองกนั คอื   50   ≤  ราคาโอน  ≤   60      

   

สรปุ  
    การบัญชีตามความรบัผิดชอบนัน้ เป็นการบริหารงานขายแบบการกระจายอ านาจ  
ผู้บรหิารระดบัสูงจะต้องมีการมอบอ านาจให้ผู้บรหิารแต่ละสายงานหรือหน่วยงานย่อย ซึ่งเป็น
ผูบ้รหิารระดบัล่าง สามารถก าหนดนโยบาย วางแผนงาน และมอี านาจในการตดัสนิใจในส่วนงาน
ของตนเองได ้เพื่อใหก้ารบรหิารงานแต่ละส่วนงานมปีระสทิธภิาพในการด าเนินงาน ผูจ้ดัการในแต่
ละส่วนงาน จะต้องมคีวามเชี่ยวชาญและมคีวามสามารถในการที่ด าเนินงานส่วนงานของตนให้มี
ประสิทธิภาพสามารถแข่งขนักับแผนกอื่นได้ ทัง้สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ารวมถึงการ
ประหยดัค่าใชจ้่ายเพื่อสรา้งผลประโยชน์ใหก้บักจิการโดยรวม 

    การกระจายอ านาจของผูบ้รหิาร จะก าหนดความรบัผดิชอบเป็นศนูยค์วามรบัผดิชอบมี
ทัง้หมด 3 รปูแบบคอื ศนูยต์น้ทุน ศนูยก์ าไร และศนูยล์งทุน ในส่วนของศนูยล์งทุนจะเป็นศนูยท์ี่มี
อ านาจในการก าหนดนโยบายวางแผนและตดัสนิใจมากกวา่ศนูยอ์ื่น แต่ละศนูยจ์ะมกีารประเมนิผล
การปฏบิตังิานจากส่วนกลาง   

    การวดัผลการปฏบิตังิานของศูนย์ลงทุนที่ปฏบิตักินัมี 3 วธิ ีคอื ใช้อตัราผลตอบแทน
จากการลงทุน (ROI) และก าไรส่วนทีเ่หลอื (RI) และวธิอีตัราส่วนก าไรส่วนทีเ่หลอืต่อการลงทุนใน
สนิทรพัย ์(RRI) นอกจากนี้อาจจะใช ้3 วธิดีงักล่าวร่วมกนั จะท าใหก้ารประเมนิผลการปฏบิตังิานมี
ความถูกตอ้งและเหมาะสมทีสุ่ด 

    ในแต่ละส่วนงานจะต้องมกีารโอนผลติภณัฑจ์ากแผนกหนึ่งไปยงัอกีแผนกหนึ่ง ดงันัน้ 
จะต้องมกีารก าหนดราคาโอน ซึ่งราคาโอนทีน่ิยมใชก้นัม ี3 วธิคีอื ราคาตลาด ราคาต้นทุน  และ
ราคาที่ต่อรองกนั ราคาโอนที่เหมาะสมขึ้นอยู่กบัดุลพินิจของผู้บริหารแต่ละส่วนงาน  ซึ่งต้อง
ค านึงถงึผลประโยชน์ของกจิการโดยรวมดว้ย 
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แบบฝึกหดั 

ข้อ  1. การบญัชตีามความรบัผดิชอบไดแ้บ่งความรบัผดิชอบใหแ้ต่ละส่วนงานในแต่ละศนูย ์   
         ประกอบดว้ยศนูยอ์ะไรบา้ง อธบิายโดยสงัเขป 

ข้อ  2. เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวดัผลการปฏบิตังิานของศนูยล์งทุนทีน่ิยมใชก้นั มกีีว่ธิ ี  
         อะไรบา้ง ใหอ้ธบิาย 

ข้อ  3. อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) สามารถค านวณสตูร ไดอ้ยา่งไรบา้ง 
ข้อ  4. การหาก าไรส่วนทีเ่หลอื เพื่อใชเ้ป็นเครื่องมอืในการวดัผลการปฏบิตังิานมขีอ้ด ี 
         ขอ้เสยี อยา่งไร 

ข้อ  5  ใหอ้ธบิายถงึอตัราก าไรส่วนทีเ่หลอืต่อการลงทุน โดยสงัเขป 

ข้อ  6.  การก าหนดราคาโอนระหวา่งแผนกผูซ้ือ้และแผนกผูข้ายมกีีว่ธิ ีอะไรบา้ง 

ข้อ  7.  บรษิทั พมิาน จ ากดั มขีอ้มลูของสาขาเชยีงยนื ดงันี้  
ยอดขาย 240,000 บาท 

หกั  ตน้ทุนผนัแปร 130,000 บาท 

ก าไรส่วนเกนิ 110,000 บาท 

หกั  ตน้ทุนคงที ่ 50,000 บาท 

ก าไรสุทธ ิ 60,000 บาท 

สาขามสีนิทรพัยส์ุทธถิวัเฉลีย่ 520,000 บาท บรษิทัไดก้ าหนดอตัราตอบแทนขัน้ต ่าไว ้10%   
ให้ท า   1) ค านวณหาอตัราการหมุนเวยีนของสนิทรพัยข์องสาขา 

 2) ค านวณหาอตัราก าไรต่อยอดขายของสาขา 

 3) ค านวณหาก าไรส่วนทีเ่หลอื (RI) ของสาขาและอตัราส่วนก าไรส่วนทีเ่หลอืต่อการลงทนุ
ในสนิทรพัย ์(RRI) 

  

ข้อ  8.  แผนกผลติของกจิการแห่งหนึ่งซึง่เป็นศนูยล์งทุน มสีนิทรพัยใ์นการด าเนนิงานถวัเฉลีย่
ทัง้สิน้ 2,550,000 บาท มยีอดขาย 1,200,000 บาท มกี าไรสทุธ ิ257,000 บาท 

ให้ท า  1)  ค านวณหาอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของแผนก 

 2) ถ้ากจิการก าหนดอตัราผลตอบแทนขัน้ต ่าทีต่อ้งการ 9% ก าไรส่วนทีเ่หลอื (RI) จะ 
              เป็นเท่าใด 

 3) ค านวณหาอตัราส่วนก าไรส่วนทีเ่หลอืจากการลงทุน (RRI) 

 4) ใหว้เิคราะหผ์ลการด าเนินงานของกจิการ 
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ข้อ  9. บรษิทั ไมง้าม จ ากดั ไดม้สี่วนงานของศนูยล์งทนุ 2 แผนก คอื แผนก ก และแผนก ข  
ขอ้มลูของแต่ละแผนก มดีงันี้ 

                                                          หน่วย : บาท 

 แผนก  ก แผนก  ข 

ยอดขาย 2,000,000 1,500,000 

ก าไรสุทธ ิ 160,000 158,000 

สนิทรพัยส์ุทธถิวัเฉลีย่ 1,350,000 1,250,000 

ให้ท า  1)  ใหค้ านวณหาอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ(ROI) ของแต่ละแผนก และ 
               แผนกใดไดร้บัความส าเรจ็มากกวา่กนั 

 2)  ถ้ากจิการก าหนดอตัราผลตอบแทนขัน้ต ่าทีต่อ้งการไว ้10% ก าไรส่วนทีเ่หลอื   
               (RI) ของแต่ละแผนกมคี่าเท่ากบัเท่าใด 

 

ข้อ 10. บรษิทั เพญ็พยอม จ ากดั ตอ้งการใชผ้ลตอบแทนจากการลงทุนเพื่อวางแผนก าไรของ
กจิการจงึก าหนดทางเลอืกเพื่อใหก้จิการมกี าไรดยีิง่ขึน้โดยมขีอ้มลูดงันี้ 
 

 

กจิการก าหนดอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนข ัน้ต ่าไว ้15% 

ให้ท า  1)  ใหค้ านวณอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในปจัจุบนั 

 2)  ถ้ากจิการตอ้งการอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนข ัน้ต ่าตามทีก่ าหนดคอื 15%   
               กจิการจะตอ้งเพิม่ยอดขายอกีเท่าใด โดยใหค้่าใชจ้่ายคงเดมิ 

 3)  ถ้ากจิการตอ้งการอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน 18% จะตอ้งลดค่าใชจ้่ายลงเท่าใด 
และอตัราการหมุนเวยีนของสนิทรพัยจ์ะเป็นเท่าใด โดยใหย้อดขายคงเดมิ 

 

ข้อ 11. บรษิทั ฮุนดา้ จ ากดั เป็นกจิการผลติเครื่องจกัร มศีนูยก์ารลงทนุ 2 ศนูย ์ผลการด าเนินงาน
ทีผ่่านมา เป็นดงันี้ 

 ศนูยก์ารลงทุน  A ศนูยก์ารลงทุน  B 

ก าไรจากการด าเนินงาน 350,000  800,000  

สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่ 1,200,000  4,000,000  

ให้ท า   ถ้าหากบรษิทัตอ้งการผลตอบแทนขัน้ต ่า 12% ใหว้เิคราะหผ์ลการด าเนินงานแต่ละศนูยว์า่
ศนูยใ์ดมผีลการด าเนินงานดกีวา่กนั โดยใหค้ านวณและอธบิายประกอบการพจิารณา 

 

 

ยอดขาย 2,500,000 บาท 

ก าไรสุทธ ิ 170,000 บาท 

สนิทรพัยส์ุทธถิวัเฉลีย่ 1,250,000 บาท 
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ข้อ 12. บรษิทั ชยัเชษฐ ์จ ากดั มกีารแบ่งงานโดยจดักลุม่ลกูคา้ เป็น 2 กลุ่ม คอื ลกูคา้กลุ่มวยัรุ่น 
และลกูคา้กลุม่ผูส้งูอาย ุผลการด าเนนิงานในปี 25x1 เป็นดงันี้ 

 บรษิทั
(บาท)

ลกูคา้กลุ่มวยัรุ่น ลกูคา้กลุ่มผูส้งูอาย ุ  
ขาย 1,500,000 70% 30% 

หกั ตน้ทุนผนัแปร   800,000 60% 40% 

ก าไรส่วนเกนิ 700,000   

หกั ตน้ทุนคงทีท่ีค่วบคุมได ้ 130,000 60% 40% 

ก าไรของส่วนงานทีค่วบคุมได ้ 570,000   

หกั ตน้ทุนคงทีท่ีค่วบคุมไมไ่ด ้ 150,000 45% 55% 

ก าไร(ขาดทุน)ของส่วนงาน 420,000   

หกั ตน้ทุนคงทีร่่วม 260,000   

ก าไรสุทธ ิ 160,000   

ให้ท า    1)  จดัท างบก าไรของส่วนงานซึง่เป็นส่วนของงบก าไรขาดทุนรวมของ บรษิทั  
                 ชยัเชษฐ ์จ ากดั โดยแยกตามกลุ่มลกูคา้ 

            2)  ใหอ้ธบิายถงึผลการปฏบิตังิานของแต่ละกลุ่ม วา่มผีลการปฏบิตังิานอยา่งไร 

 

ข้อ 13. บรษิทั เซกา จ ากดั มแีผนก 2 แผนก คอื แผนกหนึ่ง และแผนกสอง มกีารผลติชิน้ส่วน
ของแผนกหนึ่งดงันี้ 
 -  ก าลงัการผลติปกตต่ิอปีของแผนกหนึ่งได ้ 30,000  หน่วย  
 -  แผนกสองตอ้งการซือ้ชิน้ส่วน จ านวน  2,000  หน่วย เพื่อใชใ้นการผลติต่อ 

 -  ขอ้มลูในการผลติชิน้ส่วนของแผนกหนึ่ง  มดีงันี้ 
  ตน้ทุนการผลติผนัแปรต่อหน่วย   80 บาท 

  ตน้ทุนการผลติคงทีต่่อหน่วย   10 บาท 

  ราคาขายต่อหน่วย (ราคาตลาด)           150 บาท 

  ยอดขายใหบุ้คคลภายนอกต่อปี       28,000 หน่วย 

 -  กรณีทีแ่ผนกสองซือ้ชิน้ส่วนจากแผนกหนึ่ง สามารถลดค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร
ไดบ้างส่วน แผนกหนึ่งจงึขายสนิคา้ใหใ้นราคา 90 บาท 

ให้ท า  1)  ราคาโอนขัน้ต ่าทีแ่ผนกหนึ่งยอมขายใหแ้ผนกสองได้ คอืราคาใด 

 2)  ราคาสงูสุดทีแ่ผนกสองยอมรบัซือ้ได้ คอืราคาใด 

 3)  กรณีแผนกหนึ่งมกี าลงัการผลติเหลอืบางส่วน ซึง่แผนกสอง จ าเป็นตอ้งซือ้สนิคา้จาก
แผนกหนึ่งเพยีงทีเ่ดยีวคอื จ านวน 4,000  หน่วย ราคาโอนทีผู่บ้รหิารแผนกหนึ่ง ขายใหแ้ผนกสอง
ได ้คอืราคาใด (ค านวณ) 
 



บทท่ี 11 

งบกระแสเงินสด 

 
  จากการที่ไดศ้กึษางบการเงนิของกจิการที่ผ่านมาแล้วนัน้ คอืงบแสดงฐานะการเงนิ งบ
ก าไรขาดทุน และงบก าไรสะสม เป็นการน าเสนอถึงข้อมูลของกจิการ ที่ท าให้เราทราบถึงฐานะ
การเงนิ และผลการด าเนินงานของกจิการ ถ้าเป็นในลกัษณะของงบการเงนิเปรยีบเทยีบ 2 ปี เช่น 
งบแสดงฐานะการเงนิเปรยีบเทยีบ ท าให้เราทราบถึงการเพิม่ขึ้นและลดลงของสนิทรพัย ์หนี้สนิ
และส่วนของเจ้าของในระหว่างปี ในการบรหิารงานของแต่ละกจิการ สิ่งส าคญัที่ท าให้กิจการ
ด าเนินงานต่อไปได้โดยไม่หยดุชะงกั คอื “เงนิสด” นัน่เอง บางกจิการอาจจะมกี าไรสุทธ ิจากการ
ด าเนินงานแต่อาจจะขาดสภาพคล่อง เนื่องจากขาดแคลนเงนิสดในการหมุนเวยีน ดงันัน้ ผู้บรหิาร
จะตอ้งมกีารบรหิารเงนิสดใหเ้พยีงพอ ผูบ้รหิารสามารถทราบไดว้า่แหล่งไดม้าและแหล่งใช้ไปของ
เงนิสดในกจิการเกดิจากกจิกรรมใดบา้ง กจิการกจ็ะสามารถวางแผนการด าเนินงานหรอืการลงทุน
ในอนาคตไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพในรายงานประจ าปี นอกเหนือจากงบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไร
ขาดทุน และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นแล้ว งบกระแสเงินสดจะแสดงเงนิสดที่
แทจ้รงิของกจิการ ทีแ่สดงถงึแหล่งทีม่าและใชไ้ปของเงนิสด อนัจะเป็นประโยชน์แก่ผูใ้ชง้บการเงนิ
ทัง้ภายในและภายนอกกจิการ เพื่อประเมนิความสามารถของกจิการนัน่เอง 

 

ความหมายของงบกระแสเงินสด 

  สุพาดา สริกิุตตา (2548, 217)ไดใ้ห้ความหมาย งบกระแสเงนิสด (Statement  of  cash 

flow) หมายถึง รายงานที่แสดงถึงกระแสเงนิสดรบั (Cash inflow ) และกระแสเงนิสดจ่าย(Cash 

outflow) และผลการเปลีย่นแปลงเงนิสดสุทธจิาก กจิกรรมการด าเนินงาน  กจิกรรมการลงทุน และ
กจิกรรมการจดัหาเงนิ ของกจิการในระหวา่งรอบระยะเวลาบญัชหีนึ่ง 

   ไพบลูย ์ผจงวงศ ์(2549, 257) ไดใ้หค้วามหมาย งบกระแสเงนิสด (Statement  of  cash 

flow) หมายถึง งบแสดงแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดของกจิการ
ระหวา่งงวดเวลาหนึ่ง 

  ศศิวิมล มีอ าพล (2553,13-2) ได้กล่าวว่า งบกระแสเงินสดเป็นงบที่แสดงการ
เปลีย่นแปลงของเงนิสด โดยจะแสดงแหล่งทีม่าและแหล่งใชไ้ปของเงนิสด อนัเนื่องมาจากกจิกรรม
หลกั 3 กจิกรรม คอืกจิกรรมด าเนินงาน กจิกรรมลงทุน และกจิกรรมจดัหาเงนิ    
  จากทีบุ่คคลต่างๆ ไดใ้หค้วามหมายไว ้สามารถสรุปได ้ดงันี้ 
  งบกระแสเงนิสด (Statement of cash flow) หมายถงึ งบทีแ่สดงถงึแหล่งไดม้าและแหล่ง
ใชไ้ปของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดของกจิการ ในรอบระยะเวลาบญัชหีนึ่ง   ผลต่างของ
เงนิสดที่เกดิขึน้ระหว่างการไดม้าซึ่งเรยีกวา่ กระแสเงนิสดรบั กบัการใชไ้ปของเงนิสด ซึง่เรยีกว่า 
กระแสเงนิสดจ่าย ผลต่างของกระแสเงนิสดรบัและกระแสเงนิสดจ่าย จะเท่ากบัเงนิสดที่เพิม่ขึ้น
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หรอืลดลงในรอบระยะเวลาบญัชนีัน้ โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงนิสดจาก 3 กจิกรรม 

คอื กจิกรรมด าเนินงาน กจิกรรมลงทุน และกจิกรรมจดัหาเงนิ  
   วตัถุประสงค์หลกัของงบกระแสเงนิสด คอืการให้ขอ้มูลเกี่ยวกบัเงนิสดรบั เงนิสดจ่าย 
และการเปลีย่นแปลงเงนิสดจากกจิกรรมทัง้ 3 กจิกรรม โดยตอ้งวเิคราะห์ขอ้มลูที่ท าใหเ้งนิสดไหล
เขา้ และเงนิสดไหลออกจากกจิการในแต่ละกจิกรรมในช่วงรอบระยะเวลาเดยีวกนักบัการจดัท างบ
การเงนิของกจิการ 

 

เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสดและกระแสเงินสด 

  มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 7 (ปรบัปรุง 2552 ) เรื่อง งบกระแสเงนิสด ได้ให้ค านิยาม
และขยายความนิยามต่างๆ ไวด้งันี้ 
  เงนิสด หมายถงึ เงนิสดในมอืและเงนิฝากธนาคารทีต่อ้งจ่ายคนืเมื่อทวงถาม 

   รายการเทยีบเท่าเงนิสด หมายถึง เงนิลงทุนระยะสัน้ที่มสีภาพคล่องสูง ซึ่งพร้อมที่จะ
เปลี่ยนเป็นเงินสดในจ านวนที่ทราบได้ และมีความเสี่ยงที่ไม่มนีัยส าคญัต่อการเปลี่ยนแปลงใน
มลูค่า  

  กระแสเงนิสด หมายถงึ การเขา้และออกของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

  จากที่กล่าวมางบกระแสเงนิสดจะแสดงถึงการเคลื่อนไหวของรายการเงินสดรบัและ
รายการเงนิสดจ่าย ซึง่จะมปีระโยชน์ต่อบุคคลหลายฝา่ย สรุปไดด้งันี้ 
  1. งบกระแสเงนิสด จะให้ขอ้มูลที่ท าให้ผู้ใช้งบการเงนิได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใน
สนิทรพัยส์ุทธขิองกจิการ ซึง่จะจดัการเกีย่วกบัจ านวนเงนิและระยะเวลาของกระแสเงนิสดเพื่อปรบั
ใหเ้ขา้กบัการเปลีย่นแปลงของโอกาสและสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ 

  2. ท าให้ทราบถงึแหล่งทีม่าและแหล่งใชไ้ปของเงนิสดของกจิการ ในการที่จะไดร้บัเงนิ
สดหรอืรายการเทยีบเท่าเงนิสดในรอบระยะเวลาวา่มาจากแหล่งใดบา้ง 

  3. ท าให้ทราบยอดดุลสุทธขิองเงนิสดของกจิการเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาด าเนินงานหรอื
วนัทีจ่ดัท างบกระแสเงนิสด 

 

แหล่งท่ีมาและใช้ไปของกระแสเงินสด 

  การจดัท างบกระแสเงนิสดนัน้ จะแสดงแหล่งที่มาและใช้ไปของเงนิสดจากกจิกรรม  3 
กจิกรรม คอื   

1. กจิกรรมด าเนินงาน (Operating activities) 
2. กจิกรรมลงทุน (Investment activities) 
3. กจิกรรมจดัหาเงนิ (Financing activities) 
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  งบกระแสเงนิสด จะตอ้งแสดงกระแสเงนิสดทีเ่กดิขึน้ในระหว่างรอบระยะเวลาบญัชแีละ
ควรจ าแนกเป็นกระแสเงนิสดจากกจิกรรมทัง้ 3 กจิกรรม คอืกจิกรรมด าเนินงาน กจิกรรมลงทุน 

และกจิกรรมจดัหาเงนิ ดงันี้ 
 

  กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (Operating activities)  
  หมายถงึ การแสดงแหล่งทีม่าและแหล่งใชไ้ปของเงนิสดทีก่่อใหเ้กดิรายได ้และค่าใชจ้่าย
หลกัของกจิการที่มผีลต่อก าไร(ขาดทุน)สุทธ ิจากการด าเนินงานที่ผ่านมาส าหรบัรอบระยะเวลา
บญัชหีนึ่ง กระแสเงนิสดจากกจิการด าเนินงาน จะแสดงรายการเปลี่ยนแปลงเงนิสดอนัเกี่ยวขอ้ง
กบัรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายของกจิการ ทีแ่สดงรายการในงบก าไรขาดทุน รวมทัง้กจิกรรมอื่นทีม่ใิช่จาก
กจิกรรมลงทุนและกิจกรรมจดัหาเงนิ เป็นลกัษณะของการได้มาและใช้ไปของเงนิสดจากแหล่ง
ภายใน ซึ่งกิจการสามารถพิจารณาได้จากข้อมูลของงบแสดงฐานะการเงินเปรยีบเทียบด้าน
สนิทรพัยห์มุนเวยีน และหนี้สนิหมุนเวยีน 

  แหล่งไดม้าของเงนิสดและแหล่งใช้ไปของเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงานสามารถแสดง
จากภาพ ไดด้งันี้ 
 

 

 

                                                                                                     เงนิสดจ่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 11.1  แสดงกระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 

 

  กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (Investing activities) 

   หมายถงึ การแสดงแหล่งทีม่าและแหล่งใชไ้ปของเงนิสดทีม่กีารเปลีย่นแปลงในสนิทรพัย์
ไม่หมุนเวยีน เช่น การซือ้และจ าหน่าย ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ รวมถงึเงนิลงทุนระยะยาว เงนิสด
จากการซือ้และขายสนิทรพัยห์มุนเวยีนที่ไม่กระทบกบัการด าเนินงาน เช่น เงนิลงทุนชัว่คราวทีไ่ม่
เข้าเงื่อนไขรายการเทียบเท่าเงนิสด สามารถพิจารณาได้จากขอ้มูลของงบแสดงฐานะการเงิน
เปรยีบเทยีบดา้นสนิทรพัยห์มุนเวยีนทีไ่ม่กระทบการด าเนินงาน และเปรยีบเทยีบดา้นทีด่นิ อาคาร

     เงนิสดรบั 

 

    กจิกรรมด าเนินงาน 

จากการขายหรอืบรกิารเงนิสด 

จากการเรยีกเกบ็หนี้ 
ดอกเบีย้รบั 

เงนิปนัผลรบั 

ขายสนิทรพัยเ์พื่อคา้ 

รายไดอ้ื่น 

ซือ้สนิคา้เงนิสด 

จ่ายเงนิเดอืนและค่าจา้ง 
จ่ายค่าใชจ้่ายด าเนินงาน 

จ่ายดอกเบีย้จ่าย 

จ่ายภาษเีงนิได ้

ซือ้หลกัทรพัยเ์พื่อคา้ 
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และอุปกรณ์ และสนิทรพัยอ์ื่น แหล่งได้มาและแหล่งใช้ไปของเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน สามารถ
แสดงจากภาพได ้ดงันี้ 
 

 

  

           

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 11.2  แสดงกระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 

 

  กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน (Financing activities)  

  หมายถงึ การแสดงแหล่งทีม่าและแหล่งใชไ้ปของเงนิสดที่ก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงเงนิ
สด ที่เกดิจากการก่อหนี้สนิที่ไม่กระทบการด าเนินงาน การก่อหนี้สนิไม่หมุนเวยีน และแสดงใน
โครงสร้างทุนส่วนของเจ้าของ เช่น เงนิสดจากการกู้ยมืเงนิระยะสัน้และระยะยาว การช าระคืน
เงนิกูแ้ละการใชค้นืแหล่งเงนิทนุ การจดัหาเงนิทุนจากการออกหุน้สามญั หุน้บุรมิสทิธ ิและหุน้แบบ
ผสม รวมถึงการจ่ายเงนิปนัผล  ดงันัน้ กจิการจงึใช้ขอ้มูลจากงบแสดงฐานะการเงนิเปรยีบเทยีบ
ดา้นหนี้สนิ คอืเงนิกูร้ะยะสัน้  เงนิกูร้ะยะยาว และส่วนของเจ้าของ แหล่งไดม้าและแหล่งใช้ไปของ
เงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ สามารถแสดงจากภาพไดด้งันี้ 
 

 

 

 

 

 

                                                                                      
 

 

 

ภาพที ่ 11.3 แสดงกระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 

 

            เงนิสดรบั 

 

จากการขายสนิทรพัยถ์าวร 
จากการขายเงนิลงทุนระยะยาว   
จากการขายตราสารทางการเงนิ 

จากการรบัเงนิมดัจ าในสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 

การซือ้สนิทรพัยถ์าวร 

การซือ้เงนิลงทุนระยะยาว 

การซือ้ตราสารทางการเงนิ 

การจ่ายเงนิมดัจ าในสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 

จ่ายดอกเบีย้จ่าย
จ่ายภาษเีงนิได้
ซือ้หลกัทรพัยเ์พื่อคา้

     เงนิสดรบั 

 

   กจิกรรมจดัหาเงนิ 

จากการจ าหน่ายหุน้ทนุ   
จากการออกหนี้สนิประเภทหุน้กู ้  
จากการกูย้มืเงนิระยะสัน้และระยะยาว 

การซือ้คนืหุน้ทนุ  
การจ่ายช าระคนืหนี้สนิประเภทหุน้กู ้  
การจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

 

เงนิสดจ่าย 

    กจิกรรมลงทุน   เงนิสดจ่าย 
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  จากทีไ่ดก้ล่าวมา กจิการสามารถจดัท าแหล่งไดม้าและใชไ้ปของกระแสเงนิสด ไดท้ ัง้   
3 กิจกรรมด้วยกนั ในส่วนของกจิกรรมด าเนินงาน เป็นกจิกรรมที่มีความส าคญัที่สุด เนื่องจาก
แหล่งที่ได้มาและใช้ไปของเงนิสดเป็นรายการปกตโิดยส่วนใหญ่ของกจิการ สามารถสรุปแหล่ง
ไดม้าและใชไ้ปของกระแสเงนิสดทัง้ 3 กจิกรรม ไดด้งันี้ 
 

ตารางที ่ 11.1 แสดงแหล่งไดม้าและใชไ้ปของกระแสเงนิสดทัง้ 3 กจิกรรม 

กจิกรรม แหล่งไดม้า แหล่งใชไ้ป 

กจิกรรมด าเนินงาน รบัจากการขายสนิคา้และใหบ้รกิาร 
รบัจากรายไดอ้ื่น 

รบัจากดอกเบีย้รบั 

รบัจากเงนิปนัผลรบั 

จ่ายช าระค่าสนิคา้และบรกิาร 

จ่ายเงนิค่าใชจ้่ายต่างๆ 

จ่ายดอกเบีย้จ่าย 

จ่ายภาษ ี

กจิกรรมลงทุน ขายสนิทรพัยถ์าวร  
ขายเงนิลงทุนระยะยาว 

ขายตราสารทางการเงนิ 

ขายสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 

รบัคนืเงนิมดัจ าในสนิทรพัยไ์ม่   
     หมุนเวยีน 

ซือ้สนิทรพัย ์ถาวร 

ซือ้เงนิลงทุนระยะยาว 

ซือ้ตราสารทางการเงนิ 

จ่ายเงนิค่าสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 

จ่ายเงนิมดัจ าในสนิทรพัยไ์ม ่ 
     หมุนเวยีน 

กจิกรรมจดัหาเงนิ การจ าหน่ายหุน้ทุน   
การออกหนี้สนิ  
เงนิกูย้มืระยะสัน้และระยะยาว 

 

ซือ้คนืหุน้ทุน 

จ่ายช าระคนืหนี้สนิ  
ช าระหนี้เงนิกูย้มืระยะสัน้และ
ระยะยาว 

จ่ายเงนิปนัผลแก่ผูถ้อืหุน้ 

ทีม่า : Weygandt, Kimmel, & Kieso (2008, p.560) 
 

ประโยชน์ของการจดัท างบกระแสเงินสด 

 สุพาดา  สริกิุตตา (2548, 219) กล่าวถงึประโยชน์ของการจดัท างบกระแสเงนิสด ดงันี้ 
1. เป็นประโยชน์ต่อผูบ้รหิาร นกัลงทุน เจา้หนี้ หรอืผูใ้หกู้ ้ตลอดจนบุคคลอื่นเพื่อ 

ประเมนิศกัยภาพในการท าก าไร 

2. ช่วยประเมนิผลการด าเนินงานในอดตี และช่วยการวางแผนการลงทุนในอนาคต 

3. ท าใหท้ราบถงึเงนิสดเหลอืมเีพยีงพอในการขยายกจิการ ซือ้สนิทรพัย ์ช าระหนี้  
หรอืน าไปลงทุนตามความตอ้งการของกจิการ 

4. เพื่อพยากรณ์ฐานะทางการเงนิของกจิการ และประเมนิความสามารถในการช าระ 
หนี้ทีค่รบก าหนดควบคู่ไปกบังบประมาณเงนิสด 
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รปูแบบของการจดัท างบกระแสเงนิสด จากกจิกรรมทัง้ 3 กจิกรรม สามารถจดัท าได ้ดงันี้ 
      บรษิทั........................... 

       งบกระแสเงนิสด (Statement  of  cash flow) 

ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่…………… 

                หน่วย : บาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน :- 

      แหล่งไดม้าของเงนิสด 

      ........................................... 
      ............................................ 
   
      แหล่งใชไ้ปของเงนิสด 

      ............................................ 
      ............................................ 
เงนิสดสุทธไิดม้า(ใชไ้ป)จากกจิกรรมด าเนินงาน 

 

 

XX 

XX 

 

 

XX 

XX 

 

 

 

XX 

 

 

 

XX 

XX 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน :- 
      แหล่งไดม้าของเงนิสด 

      ........................................... 
      ........................................... 
      แหล่งใชไ้ปของเงนิสด 

     ............................................ 
     ............................................ 
เงนิสดสุทธไิดม้า(ใชไ้ป)จากกจิกรรมลงทุน 

 

 

XX 

XX 

 

XX 

XX 

 

 

 

XX 

 

 

XX 

XX 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน :- 

      แหล่งไดม้าของเงนิสด 

      ........................................... 
      ........................................... 
      แหล่งใชไ้ปของเงนิสด 

      ............................................ 
      ............................................ 
เงนิสดสุทธไิดม้า(ใชไ้ป)จากกจิกรรมจดัหาเงนิ 

 

XX 

XX 

 

XX 

XX 

 

 

 

XX 

 

 

XX 

XX 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธ ิ
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัตน้งวด 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัสิน้งวด 

 XX 

XX 

XX 
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รายการท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัการได้มาและใช้ไปของเงินสด  

  ในการด าเนินงานของกิจการนัน้ มีบางรายการที่ไม่มีผลกระทบต่อเงินสด จึงไม่ต้อง
น ามารวมค านวณในการจดัท างบกระแสเงนิสด รายการทีไ่ม่กระทบกระแสเงนิสด เช่น 

- การแลกเปลีย่นระหวา่งสนิทรพัยป์ระเภท ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

- การออกหนี้สนิเพื่อจดัหาสนิทรพัย ์

- การออกหุน้สามญัเพื่อจดัหาสนิทรพัย ์

- การจ่ายเงนิปนัผลเป็นหุน้สามญั 

- การช าระหนี้ดว้ยสนิทรพัยท์ีไ่ม่ใช่เงนิสด 

- ค่าใช้จ่ายที่ไม่ ได้จ่ายเป็นเงินสด เช่น ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร ค่าสูญ สิ้น
ทรพัยากรธรรมชาต ิและค่าตดัจ าหน่ายสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 

- รายการก าไรขาดทุนจากการลงทุน การจดัหาเงนิและการจ าหน่ายสนิทรพัยถ์าวร 

  ข้อมลูท่ีใช้ในการจดัท างบกระแสเงินสด 

  ในการจดัท างบกระแสเงินสดนัน้ กิจการจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการ
วเิคราะห ์โดยอาศยัขอ้มลูจากงบการเงนิต่างๆ ดงันี้ 
  1. งบแสดงฐานะการเงนิเปรยีบเทยีบ เป็นการเปรยีบเทยีบงบแสดงฐานะการเงนิ 2 งวด
บญัชต่ีอเนื่องกนั คอื งบแสดงฐานะการเงนิงวดบญัชปีจัจุบนั กบังบแสดงฐานะการเงนิงวดบญัชี
ก่อน เพื่อวเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงของสนิทรพัย ์หนี้สนิ และส่วนของเจา้ของ 

  2. งบก าไรขาดทุน โดยใช้ขอ้มูลจากงบก าไรขาดทุนในงวดบญัชปีจัจุบนั เพื่อวเิคราะห์
ถงึเงนิสดทีไ่ดร้บัมาและเงนิสดทีใ่ชไ้ปในกจิกรรมด าเนินงาน 

  3. งบก าไรสะสม โดยใชข้อ้มลูจากงบก าไรสะสมของงวดบญัชปีจัจุบนั เพื่อใหไ้ดเ้งนิสดที่
ไดร้บัมาและเงนิสดทีใ่ชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ 

  4. ขอ้มลูเพิม่เตมิ เป็นรายละเอยีดเพิม่เตมิเกี่ยวกบัเงนิสดรบัและเงนิสดจ่ายระหวา่งงวด
บญัช ี

  ในการพจิารณายอดคงเหลอืของบญัชที ัง้หมดในงบแสดงฐานะการเงนิที่เปลี่ยนแปลง
ระหว่างงวด จะเท่ากบัยอดเปลี่ยนแปลงทุกบญัช ียกเวน้บญัชเีงนิสดโดยพจิารณาวา่บญัชแีต่ละ
บญัชทีีเ่ปลีย่นแปลงนัน้ อยูภ่ายใตก้จิกรรมทัง้ 3 กจิกรรม ซึง่ผลรวมการเปลีย่นแปลงของทุกบญัช ี

จะเท่ากบัการเปลีย่นแปลงของบญัชเีงนิสด 

 

  แนวทางในการจดัท างบกระแสเงินสด มีดงัน้ี 

  1. หายอดผลต่างของงบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ ให้แสดงไวใ้นงบแสดงฐานะ
การเงนิเปรยีบเทยีบดา้นขวามอื 

  2. วเิคราะหข์อ้มลูจากงบก าไรขาดทุนทีก่ระทบเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน ส่วนในงบ
ก าไรสะสม วเิคราะหร์ายการวา่กระทบกบัเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิหรอืไม่ 
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  3. วเิคราะหข์อ้มลูเพิม่เตมิวา่จดัอยูใ่นกจิกรรมด าเนินงาน กจิกรรมลงทุน  
หรอืกจิกรรมจดัหาเงนิ และพจิารณาวา่มผีลกระทบกบัเงนิสดของกจิการหรอืไม่ 
  4. จดัท ากระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน โดยรวบรวมขอ้มูลจากงบแสดงฐานะ
การเงนิในส่วนของสนิทรพัยห์มุนเวยีน หนี้สนิหมุนเวยีน และขอ้มลูเพิม่เตมิทีเ่กีย่วขอ้ง 

  5. จดัท ากระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน โดยรวบรวมขอ้มูลจากงบแสดงฐานะการเงนิ
ในส่วนของสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน และขอ้มลูเพิม่เตมิทีเ่กีย่วขอ้ง 

  6. จดัท ากระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน โดยรวบรวมข้อมูลจากงบแสดงฐานะ
การเงนิในส่วนของหนี้สนิระยะยาว ส่วนของเจา้ของ และขอ้มลูเพิม่เตมิทีเ่กีย่วขอ้ง 

  โดยสรุปแลว้ การจดัท างบกระแสเงนิสด สามารถจ าแนกได ้5 ข ัน้ตอน ดงันี้ 
1. ค านวณหาเงนิสดทีเ่พิม่หรอืลดลงของเงนิสดระหวา่งเงนิสดตน้งวด และเงนิสด 

        ปลายงวด ในงบแสดงฐานะการเงนิ 

2. ค านวณหาเงนิสดทีไ่ดม้าและใชไ้ปของเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน  
3. ค านวณหาเงนิสดทีไ่ดม้าและใชไ้ปของเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน  
4. ค านวณหาเงนิสดทีไ่ดม้าและใชไ้ปของเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 

5. ค านวณหาเงนิสดสุทธขิองทัง้ 3 กจิกรรม โดยตรวจสอบเงนิสดและรายการ 

เทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้หรอืลดลงสุทธ ิเปรยีบเทยีบกบัผลต่างระหวา่งเงนิสดและรายการเทยีบเท่า
เงนิสด ณ วนัตน้งวดกบัเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัสิน้งวด  

 ในการจดัท างบกระแสเงนิสดจะตอ้งมกีารวเิคราะหร์ายการและขอ้มลูต่างๆ ดว้ย 

ความระมดัระวงั อาจจะมขีอ้มลูบางรายการทีไ่ม่มผีลกระทบต่อกระแสเงนิสดของกจิการ จงึไม่ตอ้ง
น ามาค านวณ เราสามารถแสดงการจดัท างบกระแสเงนิสดจากกจิกรรมต่างๆ ได ้ดงันี้ 
   

การจดัท างบกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

 การค านวณกระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน สามารถจดัท าได ้2 วธิี ดงันี้ 
1. วธิทีางตรง (Direct method) 

2. วธิทีางออ้ม (Indirect method) 

  
  

 

 

 

 

        
 ภาพที ่ 11.4  แสดงวธิกีารจดัท างบกระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 

 

    กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 

            (Operating activities) 

วธิทีางตรง (Direct method) วธิทีางออ้ม (Indirect method) 
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 วรศกัดิ ์ทุมมานนท์ (2545, 36) ได้กล่าวว่า การจดัท างบกระแสเงนิสดทัง้ 2 วธิีนี้ จะ
ได้ผลของการค านวณกระแสเงนิสดที่เท่ากนั ความแตกต่างของการจดัท างบกระแสเงนิสดจาก
กจิกรรมด าเนินงาน ระหว่างวธิทีางตรงและวธิทีางออ้ม วา่ถ้ากจิการใช้วธิทีางอ้อมในการค านวณ
กจิการจะต้องแปลงก าไรสุทธทิางบญัชใีหเ้ป็นก าไรสุทธติามเกณฑ์เงนิสด โดยการปรบัปรุงก าไร
สุทธดิว้ยรายการ ดงัต่อไปนี้   
 1.  ผลกระทบของรายการอื่นทีไ่ม่ใชเ่งนิสด เชน่ ค่าเสื่อมราคา ค่าตดัจ าหน่าย 

 2.  ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิด าเนินงานในระหว่าง
รอบบญัช ีเช่น รายการคา้งรบั รายการคา้งจ่าย 

 3.  ผลกระทบทีเ่กดิจากรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายอนัเกีย่วเนื่องกบักระแสเงนิสดจากการลงทุน 
หรอืการจดัหาเงนิทีร่วมไวใ้นการค านวณก าไรสทุธ ิเช่น เงนิปนัผลรบั ก าไรขาดทนุจากการขาย
สนิทรพัย ์

 ในบทนี้จะขอกล่าวถงึวธิกีารจดัท างบกระแสเงนิสดโดยวธิทีางตรงก่อนเป็นอนัดบัแรก 

จากนัน้จะกล่าวถงึการจดัท างบกระแสเงนิสดโดยวธิทีางออ้ม เป็นล าดบัต่อไป 

 

  การจดัท างบกระแสเงินสดโดยวิธีทางตรง (Direct  method) 

  การจดัท างบกระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงานโดยวธิทีางตรงนัน้  กระแสเงนิสดรบั
ได้มาจากรายได้จากการด าเนินงาน ส่วนกระแสเงนิสดจ่ายนัน้จะจ่ายจากรายจ่ายการด าเนินงาน
เช่นกนั  ในการจดัท างบกระแสเงนิสดรบัและกระแสเงนิสดจ่ายจากกจิกรรมด าเนินงานนัน้ ขอ้มูล
จากงบก าไรขาดทุนจะแสดงรายได้ทัง้ขายสดและขายเชื่อ กจิการจะต้องเปลี่ยนรายได้  ที่ได้จาก
เกณฑค์งคา้งใหเ้ป็นเกณฑเ์งนิสด ดงันัน้รายไดจ้ากการขายในงบก าไรขาดทุนจะตอ้งน ากระแสเงนิ
สดรบัเฉพาะจากการขายสดมาค านวณเท่านัน้ และจะต้องรบัช าระเงนิจากลูกหนี้มาค านวณใน
กระแสเงนิสดรบัเช่นกนั โดยใชข้อ้มลูจากงบแสดงฐานะการเงนิเปรยีบเทยีบ 2 ปี 

    ส่วนในการซือ้สนิค้ากจิการจะมทีัง้รายการซื้อสด และซือ้เชื่อ ดงันัน้จะน าเฉพาะกระแส
เงนิสดจ่ายจากการซื้อสนิค้าเงนิสด มาค านวณเท่านัน้ และจะต้องน ากระแสเงนิสดจ่ายจากการ
ช าระหนี้ใหเ้จา้หนี้มาค านวณดว้ย โดยจะแสดงการค านวณตามตวัอยา่งต่อไป 

   วธิีทางตรง จะแสดงให้เห็นถึงเงินสดรับและเงินสดจ่ายในแต่ละรายการจากการ
ด าเนินงาน โดยน ารายไดแ้ละค่าใชจ้่ายตามเกณฑค์งคา้งในงบก าไรขาดทุน มาปรบักระทบยอดกบั
รายการต่างๆ ในงบก าไรขาดทุนทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัการด าเนินงาน กบัการเปลีย่นแปลงในยอด
คงเหลอืของบญัชต่ีางๆ ในงบแสดงฐานะการเงนิ ให้เป็นรายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์เงนิสด 

ผลต่างทีไ่ดร้ะหวา่งเงนิสดรบัและเงนิสดจ่ายกค็อื กระแสเงนิสดสุทธจิากกจิกรรมด าเนินงานนัน่เอง 
สามารถแสดงไดด้งัภาพ 
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ภาพที ่11.5 แสดงกระแสเงนิสดรบัและเงนิสดจ่ายจากกจิกรรมด าเนินงานวธิทีางตรง 

 

  การกระทบยอดเงินสดรบัและเงินสดจ่ายตามงบก าไรขาดทุน ให้เป็นเกณฑ์เงินสด 
สามารถสรุปได ้ดงันี้ 
 

เงนิสดรบัจากการขาย          = ยอดขาย  
 

 

 

เงนิสดจ่ายซือ้สนิคา้            = ตน้ทุนขาย  
 

 

เงนิสดจ่ายส าหรบัค่าใชจ้่าย  = ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน  

 

 

 

 

 

 

เงนิสดจ่ายภาษเีงนิได ้      =  ค่าภาษเีงนิได ้ 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 11.6  แสดงการปรบัยอดกระแสเงนิสดรบัและเงนิสดจ่ายตามวธิทีางตรง 

  

  การค านวณกระแสเงินสดรบัและกระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมด าเนินงานตามวิธี
ทางตรง สามารถแสดงไดด้งันี้ 

รายไดห้รอื
ค่าใชจ้่ายตาม
เกณฑค์งคา้ง 

ปรบักระทบยอดกบั
การเปลีย่นแปลงในงบ
แสดงฐานะการเงนิ 

เงนิสดรบัหรอืเงนิสด
จ่ายตามเกณฑเ์งนิสด 

+ ลกูหนี้การคา้ลดลง  หรอื 

-  ลกูหน้าการคา้เพิม่ขึน้ 

 

+  สนิคา้คงเหลอืเพิม่ขึน้  หรอื 

 -  สนิคา้คงเหลอืลดลง 

+ เจา้หนี้ลดลง  หรอื 

-  เจา้หนี้เพิม่ขึน้ 

+  ค่าใชจ้่ายล่วงหน้าเพิม่ขึน้ หรอื  

 -  ค่าใชจ้่ายล่วงหน้าลดลง  
 

+ ค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายลดลง  หรอื 

-  ค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายเพิม่ขึน้ 

+  ภาษเีงนิไดค้า้งจ่ายลดลง หรอื  

 - ภาษเีงนิไดค้า้งจ่ายเพิม่ขึน้  

+ ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชลีดลง หรอื  

 - ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีพิม่ขึน้  
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กระแสเงินสดรบัจากกิจกรรมด าเนินงาน    

รายได้จากการขายและบริการ   XX 

ปรบัปรุง    

        + ลกูหนี้ลดลง XX   

- ลกูหนี้เพิม่ขึน้ (XX)   

        + ตัว๋เงนิรบัลดลง XX   

- ตัว๋เงนิรบัเพิม่ขึน้ (XX)  XX 

 เงนิสดรบัจากการขายและบรกิาร   XXX 

 ดอกเบีย้รบัและเงินปันผลรบั    

       +  ดอกเบีย้คา้งรบัลดลง XX   

- ดอกเบีย้คา้งรบัเพิม่ขึน้ (XX)   

       +  ตดับญัชสี่วนเกนิมลูค่าเงนิลงทุนในหุน้กู ้ XX   

- ตดับญัชสี่วนต ่ามลูค่าเงนิลงทุนในหุน้กู ้ (XX)  XX 

เงนิสดรบัจากดอกเบีย้/เงนิปนัผลรบั   XXX 

รายได้อ่ืน    

ปรบัปรุง    

      + รายไดค้า้งรบัลดลง XX   

      -  รายไดค้า้งรบัเพิม่ขึน้         (XX)   

      + รายไดร้บัล่วงหน้าเพิม่ขึน้        XX   

       - รายไดร้บัล่วงหน้าลดลง (XX)   

       - ก าไรจากการจ าหน่ายสนิทรพัย ์ (XX)   

       - รายไดจ้ากการลงทนุ (ส่วนไดส้่วนเสยี)    (XX)  XX 

เงนิสดรบัจากรายไดอ้ื่น   XXX 

   

กระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมด าเนินงาน    

ต้นทุนขาย    XX 

ปรบัปรุง    

       + สนิคา้คงเหลอืเพิม่ขึน้  XX   

       -  สนิคา้คงเหลอืลดลง  (XX)   

       -  เจา้หนี้เพิม่ขึน้ XX   

       + เจา้หนี้ลดลง (XX)  XX 

  เงนิสดจ่ายซือ้สนิคา้และวตัถุดบิ   XXX 
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ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน   XX 

ปรบัปรุง    

       + ค่าใชจ้่ายล่วงหน้าเพิม่ขึน้ XX   

       - ค่าใชจ้่ายล่วงหน้าลดลง  (XX)   

       - ค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายเพิม่ขึน้ (XX)   

       + ค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายลดลง XX   

       - ค่าใชจ้่ายทีไ่ม่จ่ายเป็นเงนิสด เช่น ค่าเสื่อมราคา  
ค่าตดัจ าหน่าย ค่าเสื่อมสิน้ เป็นตน้ 

(XX)  XX 

เงนิสดจ่ายในการด าเนินงาน   XXX 

ดอกเบีย้จ่าย   XX 

ปรบัปรุง    

       + ดอกเบีย้คา้งจ่ายลดลง XX   

       -  ดอกเบีย้คา้งจ่ายเพิม่ขึน้  (XX)   

       -  ค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายเพิม่ขึน้ (XX)   

       + ค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายลดลง XX   

       + ตดับญัชสี่วนเกนิมลูค่าหุน้กู ้ XX   

       -  ตดับญัชสี่วนต ่ามลูค่าหุน้กู ้ (XX)  XX 

เงนิสดจ่ายค่าดอกเบีย้จ่าย   XXX 

ภาษีเงินได้    

ปรบัปรุง    

       + ภาษเีงนิไดค้า้งจ่ายลดลง XX   

       -  ภาษเีงนิไดค้า้งจ่ายเพิม่ขึน้  (XX)   

       + ภาษเีงนิไดค้า้งจ่ายรอการตดับญัชลีดลง XX   

- ภาษเีงนิไดค้า้งจ่ายรอการตดับญัชเีพิม่ขึน้ (XX)  XX 

เงนิสดจ่ายค่าภาษเีงนิได ้   XXX 

  

  ในส่วนของการค านวณกระแสเงนิสดที่ได้มาและใช้ไปจากกจิกรรมลงทุนและกจิกรรม
จดัหาเงิน โดยวธิีทางตรงจะมีการค านวณเช่นเดียวกนักบัการจดัท างบกระแสเงินสดโดยวิธี
ทางออ้ม ซึง่จะไดก้ล่าวในหวัขอ้ถดัไป 

 

รปูแบบการจดัท างบกระแสเงนิสดโดยวธิทีางตรง สามารถจดัท าไดด้งันี้ 
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บรษิทั............ 
งบกระแสเงนิสด (วธิทีางตรง) 

ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที.่................... 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน    

  เงนิสดรบั เงนิสดรบัจากขายและบรกิาร xx   

 เงนิสดรบัจากดอกเบีย้และเงนิปนัผลรบั xx   

 เงนิสดรบัรายไดอ้ื่น xx  xx 

  เงนิสดจ่าย เงนิสดจ่ายซือ้สนิคา้หรอืวตัถุดบิ (xx)   

 เงนิสดจ่ายในการด าเนินงาน (xx)   

 เงนิสดจ่ายค่าดอกเบีย้ (xx)   

 เงนิสดจ่ายภาษ ี (xx)  (xx) 
  เงนิสดสุทธไิดม้า(ใชไ้ป)จากกจิกรรมด าเนินงาน   xx 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ    

เงนิสดรบั จากการขายเงนิลงทุน xx   

 จากการขายสนิทรพัยถ์าวร xx   

 จากการขายตราสารทางการเงนิ xx   

 จากการขายสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน xx  xx 

เงนิสดจ่าย ซือ้เงนิลงทุน (xx)   

 ซือ้สนิทรพัยถ์าวร (xx)   

 ซือ้ตราสารทางการเงนิ (xx)   

 ซือ้สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (xx)  (xx) 
   เงนิสดสุทธไิดม้า(ใชไ้ป)จากกจิกรรมลงทุน   xx 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ    

   เงนิสดรบั จากการกูย้มืเงนิ xx   

 การจ าหน่ายหุน้ทุน หุน้กู ้ xx  xx 

   เงนิสดจ่าย จ่ายช าระหนี้เงนิกูย้มื (xx)   

 การไถ่ถอนหุน้กู ้ (xx)   

 การซือ้คนืหุน้ทุน (xx)   

 การจ่ายเงนิปนัผล (xx)  (xx) 
   เงนิสดสุทธไิดม้า(ใชไ้ป)จากกจิกรรมจดัหาเงนิ   xx 

 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธ ิ   xx 

 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัตน้งวด   xx 

 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัสิน้งวด   xx 
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 การจดัท างบกระแสเงินสดโดยวิธีทางอ้อม  (Indirect  method) 

  การจดัท างบกระแสเงนิสดโดยวธิทีางออ้มนัน้ คอืการเปลีย่นก าไรขาดทุนสุทธใินกจิกรรม
ด าเนินงานทีค่ านวณไดต้ามเกณฑค์งคา้ง ใหเ้ป็นก าไรสุทธติามเกณฑเ์งนิสด โดยน ารายการทีเ่ป็น
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกบัเงนิสด และรายการที่ไม่เกี่ยวขอ้งกบักจิกรรมด าเนินงาน 

ปรบัยอดกบัก าไรขาดทุนสุทธิตามเกณฑ์คงค้าง ก็จะได้ก าไรขาดทุนสุทธิที่เป็นเกณฑ์เงนิสด 
จากนัน้น าก าไรขาดทุนสุทธทิีเ่ป็นเกณฑเ์งนิสด มาปรบัปรุงกบัรายการทีเ่ป็นการเพิม่ขึน้หรอืลดลง
ของสนิทรพัยห์มุนเวยีน และหนี้สนิหมุนเวยีนโดยไม่รวมรายการเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิ
สด ผลลพัธ์ที่ได้ คอืกระแสเงนิสดสุทธจิากกจิกรรมด าเนินงาน ซึ่งเป็นวธิีที่นิยมใช้กนัมากที่สุด 

สามารถแสดงตามภาพ ไดด้งันี้ 
 

 

 
                        ปรบัปรงุ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่11.7  แสดงกระแสเงนิสดรบัและเงนิสดจ่ายจากกจิกรรมด าเนินงานวธิทีางออ้ม 

  

   ขัน้ตอนในการจดัท ากระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (วิธีทางอ้อม) 
  1. เปรยีบเทยีบงบแสดงฐานะการเงนิ 2 งวดบญัช ีหาผลต่างของสนิทรพัย ์หนี้สนิ  และ
ส่วนของเจ้าของ ว่ารายการใดเพิม่ขึน้หรอืลดลงและวเิคราะห์ว่ารายการใดที่ท าให้เงนิสดเพิม่ขึน้
แสดงวา่เป็นกระแสเงนิสดไหลเขา้ และรายการใดที่ท าให้เงินสดลดลงแสดงว่าเป็นกระแสเงนิสด
ไหลออกใหแ้ยกเขา้แต่ละกจิกรรม 

  2. ใหน้ าก าไรขาดทุนสุทธติามเกณฑ์คงคา้ง จากงบก าไรขาดทุนตัง้เป็นบรรทดัแรก แล้ว
บวกกลบัด้วยค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกบัเงนิสด ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกดิจากกจิกรรมด าเนินงาน   หกัด้วย
รายได้ที่ไม่เกี่ยวกบัเงนิสด รายได้ที่ไม่เกดิจากกจิกรรมด าเนินงาน กจ็ะได้ผลลพัธ์ก าไรสุทธติาม
เกณฑ์เงนิสด จากนัน้บวก (หกั) ดว้ยรายการเปลี่ยนแปลงในงบแสดงฐานะการเงนิของสนิทรพัย์
หมุนเวียนที่ไม่ใช่รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด การเปลี่ยนแปลงของหนี้สิน
หมุนเวยีนที่เกีย่วขอ้งกบักจิกรรมด าเนินงาน ตามขอ้ที ่1. ที่ท าให้เงนิสดเพิม่ขึน้หรอืลดลง ตามวธิี
ทางออ้ม ซึง่มหีลกัในการวเิคราะห ์ดงันี้ 
 

ก าไรสทุธิ 
ตามเกณฑค์งคา้ง 

การเปลีย่นแปลงของ 

สนิทรพัย์หมนุเวยีน 

รายได/้คา่ใชจ้่าย 

ทีไ่มเ่กีย่วกบัเงนิสด 

 

การเปลีย่นแปลงของ 

หนี้สนิหมนุเวยีน 

ก าไรสทุธิ 
ตามเกณฑเ์งนิสด 

 

กระแสเงนิสดสทุธจิาก    
  กจิกรรมด าเนินงาน 
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 การวิเคราะหร์ายการท่ีมีผลต่อการเพ่ิมขึ้น  หรือ (ลดลง) ของเงินสด 

 

ตารางที ่11.2  แสดงวเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงของสนิทรพัยห์มุนเวยีนและหนี้สนิหมุนเวยีน 

ต่อการเพิม่หรอืลดลงของเงนิสดกจิกรรมด าเนินงาน (วธิทีางออ้ม) 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนทีไ่มใ่ช่เงนิสด  เพ่ิมขึ้น  มผีลท าใหก้ระแสเงนิสด (ลดลง)  

สนิทรพัยห์มุนเวยีนทีไ่มใ่ช่เงนิสด (ลดลง)  มผีลท าใหก้ระแสเงนิสด เพ่ิมขึ้น  

หนี้สนิหมนุเวยีน  เพ่ิมขึ้น  มผีลท าใหก้ระแสเงนิสด เพ่ิมขึ้น  

หนี้สนิหมนุเวยีน (ลดลง)  มผีลท าใหก้ระแสเงนิสด (ลดลง)  

 

  ไพบูลย ์ ผจงวงศ ์(2549, 263) ได้กล่าวถึง การปรบัปรุงก าไรสุทธติามเกณฑ์คงค้างให้
เป็นเกณฑเ์งนิสด ประกอบดว้ยรายการต่างๆ ทีต่อ้งน ามาปรบัปรุง ดงันี้ 
  1. ค่าใชจ้่ายทีไ่ม่จ่ายเป็นเงนิสด เช่น ค่าเสื่อมราคาของสนิทรพัยถ์าวร มลูค่าสูญสิน้ของ
ทรพัยากรธรรมชาต ิและค่าตดัจ าหน่ายสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 

  2. การเปลี่ยนแปลงในสนิทรพัยห์มุนเวยีนที่มผีลต่อรายได้และค่าใช้จ่ายที่ท าให้เงนิสด
เพิม่ขึน้และลดลง   

  3. การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินหมุนเวยีนที่มีผลต่อรายได้และค่าใช้จ่ายที่ท าให้เงินสด
เพิม่ขึน้และลดลง 

  4. รายได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกบัเงนิสด เช่น รายการก าไรขาดทุนจากการลงทุนและการ
จ าหน่ายสนิทรพัยถ์าวร ก าไรขาดทุนจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนระยะยาว 

  5. การตดับญัชสี่วนเกนิและส่วนต ่ามลูค่าหุน้กู้ 
  6. การเปลีย่นแปลงในบญัชภีาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี

 

  ค่าใช้จ่ายท่ีไม่เก่ียวกบัเงินสด 

    ค่าใชจ้่ายทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัเงนิสด ไดแ้ก่ ค่าเสื่อมราคา หนี้สงสยัจะสญู มลูค่าสญูสิน้ของ
ทรพัยากรธรรมชาต ิค่าตดัจ าหน่ายสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน เช่น ค่าสทิธบิตัร ค่าลขิสทิธิ ์ค่าความนิยม 
เป็นต้น รายจ่ายเหล่านี้เป็นรายจ่ายที่ไม่ได้จ่ายเป็นเงินสด แต่แสดงเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไร
ขาดทุน จงึต้องน ารายการเหล่านี้มาบวกเขา้กบัก าไรขาดทุนสุทธ ิส่วนขาดทุนจากการจ าหน่าย
สนิทรพัย ์ตามวธิทีางตรงจะถูกแสดงไวภ้ายใตก้จิกรรมลงทุน แต่โดยวธิทีางออ้มจะตอ้งน ารายการ
ขาดทุนจากการจ าหน่ายสนิทรพัยน์ี้ มาแสดงในกจิกรรมด าเนินงาน โดยบวกเขา้กบัก าไรขาดทุน
สุทธ ิเพื่อใหไ้ดผ้ลก าไรขาดทุนสุทธติามเกณฑเ์งนิสด 
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  รายได้ท่ีไม่เก่ียวกบัเงินสด  

  รายไดท้ีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัเงนิสด ไดแ้ก่ ก าไรหรอืขาดทุนจากการจ าหน่ายสนิทรพัย์   
ก าไรจากการไถ่ถอนหนี้ เป็นตน้ รายการเหล่านี้เป็นรายการทีไ่ดร้บัเป็นเงนิสด จงึตอ้งน ามาแสดง
ในกจิกรรมด าเนินงาน โดยหกัออกจากก าไรขาดทุนสุทธ ิเพื่อใหไ้ดผ้ลก าไรขาดทุนสทุธติามเกณฑ์
เงนิสด 

 

  การวิเคราะหบ์ญัชีค่าใช้จ่ายและรายได้ท่ีไม่เก่ียวข้องกบัเงินสด 

    ในการจดัท างบกระแสเงนิสด กจิกรรมด าเนินงานตามวธิทีางออ้ม รายการทีไ่ม่เกีย่วกบั
เงนิสดทีจ่ะตอ้งมกีารพจิารณาน ามาบวก หรอืหกัจากก าไรขาดทุนสุทธติามบญัช ีดงันี้ 

1. ค่าเส่ือมราคา  (Depreciation  Expense)   
  ค่าเสื่อมราคาที่แสดงในงบก าไรขาดทุน เป็นค่าใช้จ่ายทีไ่ม่ได้จ่ายเป็นเงนิสด ค่าเสื่อม
ราคา เป็นเพยีงการปนัส่วนการเสื่อมสภาพจากการใชง้านโดยตดัจากมลูค่าต้นทุนของสนิทรพัยท์ี่
ซือ้มา ซึง่สนิทรพัยท์ี่ซือ้มานัน้จะแสดงในส่วนกจิกรรมลงทุน ดงันัน้ เมื่อมกีารตดัค่าเสื่อมราคาของ
สนิทรพัย ์จงึไม่ตอ้งแสดงไวใ้นกระแสเงนิสดของกจิกรรมด าเนินงานโดยวธิทีางตรง ส่วนมลูค่าสูญ
สิ้นของสินทรพัย์ทรพัยากรธรรมชาติ หนี้สงสยัจะสูญ ค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่าย ทัง้หมดนี้ เป็น
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้จ่ายเป็นเงนิสด จงึไม่ตอ้งน ามารวมเป็นค่าใชจ้่ายทีเ่ป็นเงนิสดตามวธิทีางตรง แต่
ถ้าเป็นวธิทีางออ้มจะตอ้งน าค่าใชจ้่ายทีไ่ม่เป็นเงนิสดเหล่านี้มา 

บวกกลบักบัก าไรสุทธติามเกณฑค์งคา้ง เพื่อใหไ้ดก้ าไรสุทธติามเกณฑเ์งนิสด นัน่เอง 

            2.  ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรพัย ์

 การขายสนิทรพัยน์ัน้ บางครัง้กจิการขายไดเ้งนิสดสงูกวา่ราคาตามบญัชขีอง 

สนิทรพัย ์จะท าให้มผีลก าไรจากการจ าหน่ายสนิทรพัย ์กิจการจะต้องน าก าไรจากการจ าหน่าย
สินทรพัย์มาหกัออกจากก าไรสุทธิ ในทางตรงข้ามถ้าเกิดขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรพัย ์ 
จ าต้องน าผลขาดทุนนี้มาบวกเขา้กบัก าไรสุทธิ  ส่วนเงนิสดที่ได้รบัจากการขายสนิทรพัยจ์ะต้อง
แสดงเงนิสดทัง้จ านวนในกจิกรรมลงทุน 

  3.  การตดัส่วนเกินและส่วนต า่มลูค่าหุ้นกู้   
  ส่วนเกนิและส่วนต ่าเกดิจากการที่กจิการจ าหน่ายหุน้กู้ไดเ้งนิสงูกวา่หรอืต ่ากวา่มลูค่าหุ้น
กูท้ ีจ่ดทะเบยีนไว ้ซึง่ส่วนเกนิและส่วนต ่ามูลค่าหุน้กู ้นี้จะตดักบับญัชดีอกเบีย้จ่าย  โดยจะตดับญัชี
เฉลีย่ตามอายุของหุน้กู้ ดงันัน้ดอกเบี้ยจ่ายที่แสดงในงบก าไรขาดทุน จะไม่เท่ากบัดอกเบี้ยจ่ายที่
จ่ายเป็นเงนิสดจรงิ การตดัส่วนเกนิมูลค่าหุ้นกู้ จะท าให้ดอกเบี้ยจ่ายที่แสดงในงบก าไรขาดทุนมี
ยอดต ่ากว่าดอกเบีย้ทีจ่่ายเป็นเงนิสด ดงันัน้กจิการจะตอ้งน ามาหกัจากก าไรสุทธ ิส่วนการตดัส่วน
ต ่ามลูค่าหุน้กูจ้ะท าใหด้อกเบีย้จ่ายทีแ่สดงในงบก าไรขาดทุนมยีอดสงูกวา่ดอกเบีย้ทีจ่่ายเป็นเงนิสด 
ดงันัน้กจิการจะตอ้งน ามาบวกกบัก าไรสุทธ ิ  
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  4. ภาษีเงินได้รอตดับญัชี หมายถงึ ภาษทีีก่จิการไดค้ านวณจากงบก าไรขาดทุนในงวด
นี้แต่ยงัไม่ได้จ่าย เนื่องจากก าไรสุทธทิางบญัชกีบัก าไรสุทธทิางภาษีแตกต่างกนั จงึท าให้ภาษีที่
ค านวณไดท้างบญัชมีมีากกวา่ภาษทีีจ่่ายจรงิ ดงันัน้ ผลต่างทีเ่กดิขึน้จงึบนัทกึไวใ้นบญัชภีาษรีอตดั
บญัช ีซึ่งจะต้องตดัในงวดถดัไป ภาษเีงนิไดร้อตดับญัชเีพิม่ขึน้จะต้องน ามาบวกเขา้กบัก าไรสุทธ ิ
แต่ถ้าภาษเีงนิไดร้อตดับญัชลีดลงจะตอ้งน ามาหกัออกจากก าไรสุทธิ ตวัอยา่งเช่น 

กจิการมีก าไรสุทธทิางบัญชี 100,000 บาท อตัราภาษี 30% ภาษีเงนิได้ตามบญัชี ค านวณได ้
30,000 บาท แต่ก าไรสุทธทิางภาษี มจี านวน 80,000 บาท ดงันัน้ ภาษีที่ต้องเสีย คอื  24,000 
บาท จะตอ้งมกีารบนัทกึบญัช ีดงันี้ 
  เดบติ   ภาษเีงนิได ้        30,000 

       เครดติ  ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย     24,000 

                                 ภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี                        6,000   

  การค านวณกระแสเงนิสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานตามวธิีทางอ้อม สามารถน า
รายการต่างๆ มาปรงัปรุง ซึง่สามารถแสดงไดด้งันี้ 
 

ก าไรขาดทุนสทุธิ (จากงบก าไรขาดทุน)   xx 

ปรบัปรุง     

   บวก ค่าใชจ้่ายทีไ่ม่เกีย่วกบัเงนิสด xx   

 ค่าใชจ้่ายทีไ่ม่เกีย่วกบักจิกรรมด าเนินงาน xx  xx 

หกั รายไดท้ีไ่ม่เกีย่วกบัเงนิสด (xx)   

 รายไดท้ีไ่ม่เกดิจากกจิกรรมด าเนนิงาน (xx)  xx 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธติามเกณฑเ์งนิสด   xx 

 บวก การลดลงของสนิทรพัยห์มุนเวยีนทีม่ใิช่เงนิสด xx   

 การเพิม่ขึน้ของหนี้สนิหมุนเวยีน xx  xx 

หกั การเพิม่ขึน้ของสนิทรพัยห์มนุเวยีนทีม่ใิช่เงนิสด (xx)   

 การลดลงของหนี้สนิหมุนเวยีน (xx)  (xx) 
เงนิสดสุทธไิดม้า(ใชไ้ป)จากกจิกรรมด าเนินงาน   xxx 

 

การจดัท างบกระแสเงนิสด(วธิทีางออ้ม) สามารถจดัท าไดต้ามรปูแบบตามรายการ ดงันี้ 
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บรษิทั............ 
งบกระแสเงนิสด (วธิทีางออ้ม) 

ส าหรบัปี  สิน้สุดวนัที.่................... 
 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน:- 

   

       ก าไรสุทธติามงบก าไรขาดทุน   xx 

 ปรบักระทบยอดกบัค่าใชจ้่ายและรายไดท้ีไ่ม่เกีย่วกบัเงนิสด xx  xx 

       ก าไรสุทธติามเกณฑเ์งนิสด   xx 

 บวก(หกั)การเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิด าเนนิงาน xx  xx 

เงนิสดสุทธไิดม้า(ใชไ้ป)จากกจิกรรมด าเนินงาน   xx 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน:-    

เงนิสดรบั จากการขายเงนิลงทุน xx   

 จากการขายสนิทรพัยถ์าวร xx   

 จากการขายตราสารทางการเงนิ xx   

 จากการขายสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน xx  xx 

เงนิสดจ่าย ซือ้เงนิลงทุน (xx)   

 ซือ้สนิทรพัยถ์าวร (xx)   

 ซือ้ตราสารทางการเงนิ (xx)   

 ซือ้สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (xx)  (xx) 
เงนิสดสุทธไิดม้า(ใชไ้ป)จากกจิกรรมลงทุน   xx 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน:-    

เงนิสดรบั จากการกูย้มืเงนิ xx   

 การจ าหน่ายหุน้ทุน หุน้กู ้ xx  xx 

เงนิสดจ่าย จ่ายช าระหนี้เงนิกูย้มื (xx)   

 การไถ่ถอนหุน้กู ้ (xx)   

 การซือ้คนืหุน้ทุน (xx)   

 การจ่ายเงนิปนัผล (xx)  (xx) 
เงนิสดสุทธไิดม้า(ใชไ้ป)จากกจิกรรมจดัหาเงนิ   xx 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธ ิ   xx 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัตน้งวด   xx 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัสิน้งวด   xx 
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ตวัอย่างท่ี  11.1 บรษิทั เพชรแท ้จ ากดั มขีอ้มลูงบแสดงฐานะการเงนิเปรยีบเทยีบ 2 ปี คอื  
ปี 25x2 และปี 25x1 งบก าไรขาดทุน และงบก าไรสะสม ประจ าปี 25x2 ดงันี้ 

บรษิทั เพชรแท ้จ ากดั 

งบแสดงฐานะการเงนิเปรยีบเทยีบ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x2 และปี 25x1   

                (หน่วย : บาท) 

สินทรพัย ์        25x2      25x1 
ผลต่าง 

  เพิม่ขึน้(ลดลง) 
สนิทรพัยห์มุนเวยีน    

    เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 52,700 41,600 11,100 

    ลกูหนี้การคา้-สุทธ ิ 35,000 31,000 4,000 

    สนิคา้คงเหลอื 12,400 15,300 (2,900) 

    ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 25,000 53,000 (28,000) 

รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน 125,100 140,900 (15,800) 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน    

    ทีด่นิ 1,100,000 900,000 200,000 

    อุปกรณ์ 950,000 800,000 150,000 

     หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์ (210,000) (163,000) 47,000 

รวมทีด่นิ อาคาร อุปกรณ์ 1,840,000 1,537,000 303,000 

รวมสนิทรพัย ์ 1,965,100 1,677,900 287,200 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น    

หนี้สนิหมนุเวยีน    

     เจา้หนี้การคา้ 185,950 96,600 89,350 

     ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 145,000 170,000 (25,000) 

     เงนิปนัผลคา้งจ่าย        92,000      72,000        20,000 

รวมหนี้สนิหมนุเวยีน 422,950 338,600 84,350 

หนี้สนิระยะยาว    

     หุน้กู ้ 360,000 500,000 (140,000) 

รวมหนี้สนิ 782,950 838,600      (55,650) 

ส่วนของผูถ้อืหุน้    

     หุน้สามญั (มลูค่าหุน้ละ 100 บาท) 1,000,000 700,000 300,000 

     ก าไรสะสม       182,150 139,300 42,850 

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 1,185,150 839,300 342,850 

รวมหนี้สนิและส่วนของผูถ้อืหุน้ 1,965,100 1,677,900 287,200 
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บรษิทั เพชรแท ้จ ากดั 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบังวด 1 ปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25x2 

                                                                                        (หน่วย : บาท) 
ขายสุทธ ิ

หกั ตน้ทุนสนิคา้ทีข่าย 

ก าไรข ัน้ตน้ 

หกั ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน(รวมค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์)
ก าไรจากการด าเนินงาน 

บวก รายไดอ้ื่น:- 

        ดอกเบีย้รบั 

        ก าไรจากการจ าหน่ายทีด่นิ 

ก าไรก่อนหกัภาษเีงนิได ้

หกั ภาษเีงนิได ้(30%) 
ก าไรสุทธ ิ

 

 

 

 

 

 

7,500 

75,000 

555,000 

310,000 

245,000 

152,000 

93,000 

 

 

       82,500 

175,500 

        52,650 

122,850 

      

รายละเอยีดของบญัชกี าไรสะสม ส าหรบัปี 25x2 เป็นดงันี้ 
                                    (หน่วย :บาท) 

ก าไรสะสมตน้งวด  1 ม.ค.  139,300 

บวก  ก าไรสทุธ ิ   122,850 

  262,150 

หกั   เงนิปนัผลจ่าย                                                80,000 

ก าไรสะสมปลายงวด  31 ธ.ค.                          182,150 

 

ข้อมลูเพ่ิมเติม 

 1. กจิการได้ขายที่ดินเป็นเงินสด 475,000 บาท ในจ านวนเงนิดงักล่าวได้รวมก าไรไว ้ 

แลว้จ านวน 75,000 บาท 

 2. กจิการไดซ้ือ้ทีด่นิเพิม่ในราคา 600,000 บาท 

 3. ไถ่ถอนหุน้กูม้ลูค่า 140,000 บาท ราคาตามมลูค่า 

 4. ออกจ าหน่ายหุน้สามญัจ านวน 3,000 หุน้ ราคาตามมลูค่าทีจ่ดทะเบยีน  
 5. ประกาศจ่ายเงนิปนัผล 80,000 บาท ได้จ่ายเงินสดปนัผลที่ค้างจ่ายไปแล้วจ านวน  

60,000 บาท 
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 จากตัวอย่างที่ 11.1 เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมจะพบว่า มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ  
กจิกรรมด าเนินงาน สามารถค านวณหาตวัเลขเพื่อจดัท ากระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงานตาม
วธิทีางตรง ไดด้งันี้ 
 

 1. เงนิสดรบัจากการขาย  = รายไดจ้ากการขาย – ลกูหนี้การคา้เพิม่ขึน้ 

 = 555,000 – 4,000 

 = 551,000   บาท 

 2. ดอกเบีย้รบั = 7,500      บาท 

3. เงนิสดจ่ายซือ้สนิคา้และ วตัถุดบิ = ตน้ทุนขาย – สนิคา้คงเหลอืลดลง – เจา้หนี้การคา้
เพิม่ขึน้ 

 = 310,000 – 2,900 – 89,350 

 = 217,750  บาท 

4. เงนิสดจ่ายค่าใชจ้่ายในการ     
   ด าเนินงาน 

= ค่าใชจ้่ายในการด าเนนิงาน – ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
ลดลง – ค่าเสื่อมราคา 

 = 152,000 – 28,000 – 47,000 

 = 77,000   บาท 

5. เงนิสดจ่ายค่าภาษเีงนิได ้ = ภาษเีงนิได ้+ ภาษเีงนิไดค้า้งจ่ายลดลง 

 = 52,650 + 25,000 

 = 77,650   บาท 

 

 การแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานตามวิธีทางตรง เป็นดงัน้ี 

บรษิทั เพชรแท ้จ ากดั 

งบกระแสเงนิสด (วธิทีางตรง) 
ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25x2    

                                                                        (หน่วย : บาท) 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 

   แหล่งไดม้าของเงนิสดรบั:- 

      ขาย 

      ดอกเบีย้รบั 

   แหล่งใชไ้ปของเงนิสดจ่าย:- 

      ซือ้สนิคา้และวตัถุดบิ 

      ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 

      ภาษเีงนิได ้

เงนิสดสุทธจิากกจิกรรมด าเนินงาน 

 

 

551,000 

7,500 

 

217,750   

77,000 

77,650 

 

 

 

558,500 

 

 

 

372,400 

186,100 
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การจดัท างบกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

  สามารถวเิคราะหก์ระแสเงนิสดไหลเขา้และกระแสเงนิสดไหลออก ไดด้งันี้ 
  กระแสเงนิสดไหลเขา้ เป็นแหล่งได้มาของเงนิสด เกดิจากการจ าหน่ายสนิทรพัยถ์าวร 

เงนิลงทุนระยะยาว รวมถงึสนิทรพัยอ์ื่น ท าใหเ้งนิสดของกจิการเพิม่ขึน้ 

  กระแสเงนิสดไหลออก เป็นแหล่งใช้ไปของเงนิสด เกดิจากการซื้อสนิทรพัยถ์าวร  เงนิ
ลงทุนระยะยาว รวมถงึสนิทรพัยอ์ื่น ท าใหเ้งนิสดของกจิการลดลง 

  จากตัวอย่างที่ 11.1 เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมจะพบว่า มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ  
กจิกรรมการลงทุนดงันี้ 
 

ข้อมลูเพ่ิมเติม 1 กจิการไดข้ายทีด่นิเป็นเงนิสด 475,000 บาท ในจ านวนเงนิดงักล่าวไดร้วมก าไร
ไวจ้ านวน 75,000 บาท 

  จะเหน็วา่เงนิสดทีไ่ดร้บัเขา้มาในบรษิทัจ านวน 475,000 บาท เกดิจากการขายทีด่นิราคา
ทุน 400,000 บาท และไดเ้งนิสดเพิม่เขา้มาอกี จ านวน 75,000 บาท เป็นก าไรจากการขายที่ดนิ 
ซึง่เป็นก าไรทางบญัช ีการขายทีด่นิซึง่เป็นสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน จงึจดัอยูใ่นกจิกรรมการลงทุนที่
ได้รวมก าไรจากการขายที่ดนิไวแ้ล้ว ดงันัน้จึงตอ้งน าก าไรจากการขายที่ดนิ ไปหกัออกจากก าไร
ขาดทุนสุทธใินกจิกรรมด าเนินงานตามวธิีทางอ้อม เนื่องจากจ านวนเงนิที่ได้จากการขายที่ดิน
ทัง้หมด จะจดัอยูใ่นกจิกรรมลงทุนทีไ่ดร้วมก าไรจากการขายทีด่นิไวแ้ลว้     

การบนัทกึบญัช ีณ วนัทีเ่กดิรายการ เป็นดงันี้ 
     Dr. เงนิสด        475,000 

     Cr. ทีด่นิ     400,000 

          ก าไรจากการขายทีด่นิ     75,000 

  

ข้อมลูเพ่ิมเติม 2   กจิการไดซ้ือ้ทีด่นิเพิม่ในราคา   600,000   บาท 

     การบนัทกึบญัช ีณ วนัทีเ่กดิรายการเป็นดงันี้ 
     Dr. ทีด่นิ                 600,000 

     Cr. เงนิสด                        600,000 
 

 การแสดงกระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุนและกจิกรรมจดัหาเงนิ ทัง้วธิทีางอ้อมและวธิี
ทางตรง สามารถแสดงไดด้งันี้ 
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บรษิทั เพชรแท ้จ ากดั 

งบกระแสเงนิสด 

ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25x2 

                                                                        (หน่วย : บาท) 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 

   ขายทีด่นิ   
   ซือ้ทีด่นิ  

   ซือ้อุปกรณ์เพิม่ 

เงนิสดสุทธจิากกจิกรรมลงทุน 

  

475,000        
(600,000)        
(150,000)    
(275,000) 

 

การจดัท างบกระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

  สามารถวเิคราะหก์ระแสเงนิสดไหลเขา้และกระแสเงนิสดไหลออกได้ ดงันี้ 
  กระแสเงนิสดไหลเขา้ เป็นแหล่งไดม้าของเงนิสด เกดิจากการกูย้มืเงนิ การออกจ าหน่าย
หุน้ทุน หรอืหุน้กู ้การลงทุนเพิม่ของเจา้ของกจิการ ท าใหเ้งนิสดของกจิการเพิม่ขึน้ 

  กระแสเงนิสดไหลออก เป็นแหล่งใช้ไปของเงนิสด เกดิจากการจ่ายช าระหนี้ เงนิกู้ยมื 

การไถ่ถอนหุน้กู้ และการจ่ายเงนิปนัผล ท าใหเ้งนิสดของกจิการลดลง ในการพจิารณาการจ่ายเงนิ
ปนัผล สามารถพจิารณาไดจ้ากงบก าไรสะสม โดยวเิคราะหว์า่ 

  1. ถ้าก าไรสะสมตน้งวด บวกก าไรสุทธใินงวดปจัจุบนั มคี่ามากกวา่ก าไรสะสมปลายงวด 

แสดงวา่กจิการมกีารประกาศจ่ายเงนิปนัผลในระหวา่งงวดบญัช ี

  2. ถ้าก าไรสะสมต้นงวด บวกก าไรสุทธใินงวดปจัจุบนั มคี่าเท่ากบัก าไรสะสมปลายงวด 

ตอ้งพจิารณาอยา่งระมดัระวงั เนื่องจากการจ่ายเงนิปนัผล สามารถจ่ายไดห้ลายวธิ ีซึง่อาจมไิดจ้่าย
เป็นเงนิสดกไ็ด้ เช่น จ่ายเงนิปนัผลเป็นหุ้นปนัผล ท าให้ก าไรสะสมลดลง หุ้นทุนเพิ่มขึ้น แต่ไม่
กระทบกบัเงนิสด เป็นตน้ 

  จากตวัอยา่งที ่11.1 เมื่อวเิคราะหข์อ้มลูเพิม่เตมิจะพบวา่ มขีอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรม
จดัหาเงนิ ดงันี้ 
 

ข้อมลูเพ่ิมเติม 3 ไถ่ถอนหุน้กูม้ลูค่า 140,000 บาท ราคาตามมลูค่า 

การบนัทกึบญัช ีณ วนัทีเ่กดิรายการเป็นดงันี้ 
   Dr. หุน้กู ้    140,000 

     Cr. เงนิสด             140,000 

  เงนิสดในบรษิทัลดลงจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ ซึ่งกระทบกบังบดุลในส่วนของหนี้สนิระยะ
ยาว จงึจดัอยูใ่นกจิกรรมจดัหาเงนิ 
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ข้อมลูเพ่ิมเติม 4  ออกจ าหน่ายหุน้สามญัจ านวน 3,000 หุน้ ไดร้บัเงนิทัง้สิน้ 300,000 บาท  

การบนัทกึบญัช ีณ วนัทีเ่กดิรายการเป็นดงันี้ 
   Dr. เงนิสด           300,000 

    Cr. หุน้สามญั (3,000 x 100)           300,000      
  รายการนี้ท าให้เงนิสดเพิม่ขึน้จากการจ าหน่ายหุ้นสามญั กระทบกบัส่วนของเจ้าของใน
งบแสดงฐานะการเงนิ จงึจดัอยูใ่นกจิกรรมจดัหาเงนิ 

 

ข้อมลูเพ่ิมเติม 5  ประกาศจ่ายเงนิปนัผล 80,000 บาท จ่ายเงนิสดปนัผลทีค่า้งจ่ายไปแลว้ในปีนี้
จ านวน 60,000 บาท 

การบนัทกึบญัช ีณ วนัประกาศจ่ายเงนิปนัผลในปีนี้ พจิารณาจากก าไรสะสม ดงันี้ 
   Dr. ก าไรสะสม                     80,000 

    Cr. เงนิปนัผลคา้งจ่าย                       80,000 

 

การบนัทกึบญัช ีณ วนัทีเ่กดิรายการจ่ายเงนิสดปนัผลคา้งจ่ายเป็น ดงันี้  
  Dr. เงนิปนัผลคา้งจ่าย          60,000 

         Cr. เงนิสด       60,000 

  จะเหน็วา่การจ่ายเงนิสดปนัผลท าใหเ้งนิสดของบรษิทัลดลงในส่วนของผูถ้อืหุน้ จงึจดัอยู่
ในกจิกรรมจดัหาเงนิ 

 

 การแสดงกระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ ทัง้วธิทีางออ้มและวธิีทางตรง แสดงไดด้งันี้ 
บรษิทั เพชรแท ้จ ากดั 

งบกระแสเงนิสด 

ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25x2 

                                                                              (หน่วย : บาท) 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 

   ไถ่ถอนหุน้กู ้
   ออกหุน้สามญัจ าหน่าย 

   จ่ายเงนิสดปนัผล 

เงนิสดสุทธจิากกจิกรรมจดัหาเงนิ 

 

 

 

        (140,000) 
        300,000 

        (60,000) 

        100,000 

 

จากตวัอยา่งที ่11.1 เราสามารถจดัท างบกระแสเงนิสดรวมทุกกจิกรรม โดยวธิทีางตรง ไดด้งันี้ 
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 บรษิทั เพชรแท ้จ ากดั 

งบกระแสเงนิสด (วธิทีางตรง) 
ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25x2 

                 (หน่วย : บาท) 
 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน:- 

   เงนิสดรบั 

      ขาย 

      ดอกเบีย้รบั 

   เงนิสดจ่าย 

      ซือ้สนิคา้และวตัถุดบิ 

      ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 

      ภาษเีงนิได ้

เงนิสดสุทธจิากกจิกรรมด าเนินงาน 

 

 

 

551,000 

7,500 

 

217,750   

77,000 

77,650 

 

 

 

 

      558,500 

 

 

 

     372,400 

     186,100 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน:- 

     ขายทีด่นิ   
     ซือ้ทีด่นิ  

     ซือ้อุปกรณ์เพิม่ 

เงนิสดสุทธจิากกจิกรรมลงทุน 

  

     475,000          
     (600,000)         
     (150,000)     
     (275,000) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ:- 

     ไถ่ถอนหุน้กู ้
     ออกหุน้สามญั 

     จ่ายเงนิสดปนัผล 

เงนิสดสุทธจิากกจิกรรมจดัหาเงนิ 

  

    (140,000) 
    300,000 

     (60,000) 

   100,000 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึ้นสุทธ ิ
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัตน้ปี 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัสิน้ปี 

 

      11,100 

     41,600 

     52,700 

จากตวัอยา่งที ่ 11.1 ตามขอ้มลูของบรษิทั เพชรแท ้จ ากดั สามารถจดัท างบกระแสเงนิสด ตามวธิี
ทางออ้ม ไดด้งันี้ 
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บรษิทั เพชรแท ้จ ากดั 

งบกระแสเงนิสด (วธิทีางออ้ม) 
ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25x2 

                        (หน่วย:บาท) 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 

      ก าไรสุทธ ิ

 รายการปรบัปรุงค่าใชจ้่ายและรายไดท้ีไ่ม่เกีย่วกบัเงนิสด 

      ค่าเสื่อมราคา 

      ก าไรจากการขายทีด่นิ 

 รายการเปลีย่นแปลงในงบแสดงฐานะการเงนิ 

      ลกูหนี้การคา้เพิม่ขึน้ 

      สนิคา้คงเหลอืลดลง 

      ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าลดลง 

      เจา้หนี้การคา้เพิม่ขึน้ 

      ภาษเีงนิไดค้า้งจ่ายลดลง 

เงนิสดสุทธจิากกจิกรรมด าเนินงาน 

 

122,850 

 

  47,000 

(75,000) 

 

 (4,000) 

 2,900 

28,000 

89,350 

 (25,000) 

 

 

 

 

 

94,850 

 

 

 

 

 

  91,250 

186,100 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ 

      ขายทีด่นิ 

      ซือ้ทีด่นิ 

      ซือ้อุปกรณ์เพิม่ 

เงนิสดสุทธจิากกจิกรรมลงทุน 

 

475,000        
(600,000)        
(150,000)    
(275,000) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 

      ไถ่ถอนหุน้กู ้
      ออกหุน้สามญั 

      จ่ายเงนิสดปนัผล 

เงนิสดสุทธจิากกจิกรรมจดัหาเงนิ 

  

(140,000) 
 300,000 

 (60,000) 

100,000 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธ ิ

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัตน้ปี 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัสิน้ปี 

  11,100 

 41,600 

 52,700 

 

   จากตวัอยา่งสามารถอธบิายการปรบัปรุงรายการก าไรสทุธติามเกณฑค์งคา้งใหเ้ป็นก าไร
สุทธติามเกณฑเ์งนิสดตามวธิทีางออ้ม ไดด้งันี้ 
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  1.  ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ จ านวน 47,000 บาท ซึ่งเป็นผลต่างระหว่างยอดคงเหลอืของ
ค่าเสื่อมราคาสะสมปลายงวด กบัค่าเสื่อมราคาสะสมตน้งวดเท่ากบั 210,000 - 63,000  =  47,000 
บาท จะตอ้งน ามาบวกกลบักบัก าไรสุทธ ิ

  2.  ก าไรจากการขายที่ดิน กิจการจะต้องน าผลก าไรจากการขายที่ดินจ านวน 75,000 
บาท มาหกัออกจากก าไรสุทธติามเกณฑ์คงคา้ง เนื่องจากผลก าไรจากการขายที่ดนิ ไม่ใช่เป็นผล
มาจากการด าเนินงานตามปกตขิองกจิการ 

  3. ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น กิจการมีลูกหนี้เพิ่มขึ้น จ านวน 4,000 บาท เป็นยอดผลต่าง
ระหวา่งยอดลกูหนี้ปลายงวด กบัลกูหนี้ตน้งวด แสดงว่าไดม้กีารขายสนิค้าในงวดนี้ แต่ยงัไม่ไดร้บั
เงนิ ดงันัน้จะตอ้งน าไปหกัออกจากก าไรสุทธ ิ

  4. สนิคา้คงเหลอืลดลง กจิการมสีนิค้าลดลงจ านวน 2,900 บาท เป็นผลต่างระหวา่งยอด
สนิคา้คงเหลอืปลายงวดกบัสนิคา้คงเหลอืตน้งวด  แสดงวา่มสีนิคา้คงเหลอืในงวดก่อน  
มารวมอยูใ่นต้นทุนสนิคา้ทีข่ายในงวดนี้  แต่ไม่ไดจ้่ายเป็นเงนิสด  ดงันัน้จงึตอ้งน าไปบวกกบัก าไร
สุทธ ิ

  5. ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าลดลง  กจิการมีค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าลดลง จ านวน 28,000  บาท 
ซึ่งเป็นผลต่างระหว่างยอดปลายงวด กบัยอดต้นงวด แสดงว่าค่าเช่าที่จ่ายในงวดก่อน ได้น ามา
เป็นค่าใชจ้่ายงวดนี้ แต่ไม่ไดจ้่ายเป็นเงนิสด ดงันัน้จะตอ้งน าไปบวกกบัก าไรสุทธ ิ

  6. เจา้หนี้การคา้เพิม่ขึน้ กจิการมเีจา้หนี้การคา้เพิม่ขึน้ จ านวน 89,350 บาท แสดงวา่มี
การซือ้เกดิขึน้แลว้ในงวดนี้ แต่ยงัไมไ่ดจ้่ายเงนิ ดงันัน้ จะตอ้งน าเจา้หนี้เพิม่นี้บวกเขา้กบัก าไรสุทธ ิ

           7. ภาษเีงนิไดค้า้งจ่ายลดลง กจิการมภีาษเีงนิไดค้า้งจ่ายลดลง จ านวน 25,000 บาท 
แสดงวา่ภาษเีงนิไดข้องปีก่อน แต่น ามาจ่ายเงนิสดในงวดนี้ ดงันัน้จะตอ้งน ายอดภาษเีงนิไดท้ีล่ดลง
มาหกัออกจากก าไรสุทธ ิ

  ในส่วนของการค านวณกระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน และกจิกรรมจดัหาเงนิ การ
จดัท างบกระแสเงนิสดตามวธิทางตรงและวธิทีางออ้ม จะมกีารค านวณเหมอืนกนั   
 

สรปุ 

  งบกระแสเงนิสดเป็นงบที่แสดงถงึการไหลเวยีนของเงนิสด แสดงถงึแหล่งที่มาและใชไ้ป
ของเงนิสดของธุรกิจในแต่ละงวดบญัช ีท าให้ผู้ใช้งบการเงนิสามารถเขา้ใจรายการเงนิสดและ
รายการเทยีบเท่าเงนิสด ท าให้ทราบถึงสภาพคล่องทางการเงนิปจัจุบนัของกจิการได้เป็นอยา่งด ี

รวมทัง้เป็นประโยชน์ในการพยากรณ์แนวโน้มฐานะทางการเงนิของกจิการได้ 
  การจดัท างบกระแสเงนิสด ประกอบด้วย 3 กจิกรรม คอื กจิกรรมด าเนินงาน กจิกรรม
ลงทุน และกจิกรรมจดัหาเงนิ การค านวณกระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน สามารถค านวณ
ได ้2 วธิ ี คอื วธิทีางตรงและวธิทีางออ้ม การค านวณกระแสเงนิสดสุทธจิากกจิกรรมด าเนินงานไม่
วา่จะแสดงดว้ยวธิใีดจะตอ้งเท่ากนัเสมอ โดยวธิทีางตรงจะพจิารณายอดขายของกจิการเป็นกระแส
เงนิสดรบัจากการขาย ยอดซื้อของกจิการเป็นกระแสเงนิสดจ่ายจากการซื้อ รวมถึงค่าใช้จ่ายใน
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การด าเนินงานจะจดัท าเป็นกระแสเงนิสดจ่ายจากค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน โดยเป็นการปรบัปรุง
รายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้างให้เป็นเกณฑ์เงนิสด ส่วนวธิทีางอ้อม จดัท าโดยปรบัปรุง
ก าไรสุทธติามเกณฑ์คงค้างใหเ้ป็นเกณฑ์เงนิสด ในส่วนของการค านวณกระแสเงนิสดจากกจิรรม
ลงทุน และกจิกรรมจดัหาเงนิ จะมกีารจดัท าเหมอืนกนัทัง้วธิทีางตรงและวธิทีางอ้อม การจดัท างบ
กระแสเงนิสดโดยวธิทีางอ้อมจะเป็นวธิทีี่นิยม เนื่องจากการจดัท า ท าได้ง่าย ประหยดัเวลา และ
ประหยดัค่าใช้จ่ายมากกว่าวธิีทางตรง ส่วนวธิีทางตรงเป็นวธิีการจดัท าที่ค่อนข้างยุ่งยาก ใช้
ระยะเวลาในการจดัท านาน ท าใหส้ิน้เปลอืงค่าใชจ้่ายของกจิการ 

 

แบบฝึกหดั 

ข้อ 1.  ใหอ้ธบิายถงึความหมายของงบกระแสเงนิสด 

ข้อ 2.  ใหบ้อกถงึกจิกรรมต่างๆในการจดัท างบกระแสเงนิสดวา่มกีจิกรรมอะไรบา้ง และให้ 
          อธบิายถงึความหมายของแต่ละกจิกรรมดว้ย 

ข้อ 3.  ใหย้กตวัอยา่งรายการทีม่ผีลกระทบต่องบกระแสเงนิสด ใหค้รบทุกกจิกรรม  กจิกรรม  
          ละ 3 รายการ  
ข้อ 4.  ใหอ้ธบิายถงึความแตกต่างระหวา่งการจดัท างบกระแสเงนิสดโดยวธิทีางตรงและวธิ ี

          ทางออ้ม วา่มคีวามแตกต่างกนัอยา่งไร 

ข้อ 5.  ใหร้ะบุวา่รายการต่อไปนี้ เป็นแหล่งไดม้า หรอืแหล่งใชไ้ปของเงนิสด จากกจิกรรมใดที ่ 
          ตอ้งแสดงในงบกระแสเงนิสด 

 2.1  เจา้หนี้การคา้ลดลง 

 2.2  ขายเงนิลงทุนระยะสัน้ 

 2.3  สนิคา้คงเหลอืเพิม่ขึน้ 

 2.4  จ าหน่ายหุน้บุรมิสทิธ ิ

 2.5  ขายอุปกรณ์ 

 2.6  ประกาศและจ่ายหุน้ปนัผล 

 2.7  ค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายลดลง 

 2.8  ซือ้ทีด่นิ 

 2.9  ค่าเสื่อมราคาสะสมเพิม่ขึน้ 

 2.10 ไถ่ถอนหุน้กู ้
 2.11 ลกูหนี้การคา้ลดลง 

 2.12 กูเ้งนิระยะสัน้จากธนาคาร 

 2.13 จ่ายเงนิปนัผลเป็นเงนิสด 
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ข้อ 6. ใหร้ะบุว่ารายการต่อไปนี้มผีลท าใหเ้กดิกระแสเงนิสดเขา้ (+) หรอืกระแสเงนิสดออก (-)ของ
กจิกรรมใด โดยใหใ้ส่เครื่องหมาย + หรอื – ลงในช่องของกจิกรรม ดงัต่อไปนี้ 

รายการ 
กจิกรรม

ด าเนินงาน 

กจิกรรมลงทุน กจิกรรมจดัหาเงนิ 

1. ซือ้ทีด่นิ 

2. ตัว๋เงนิรบัลดลง 
3. รายไดค้า้งรบัลดลง 
4. ตัว๋เงนิจ่ายเพิม่ขึน้ 

5. ออกหุน้กูง้วดใหม ่

6. ก าไรจากการขายทีด่นิ 

7. อุปกรณ์ส านกังานเพิม่ขึน้ 

8. ลกูหนี้การคา้เพิม่ขึน้ 

9. เงนิปนัผลคา้งจ่ายลดลง 
10. ภาษเีงนิไดค้า้งจ่ายเพิม่ขึน้ 

11. ขายหุน้สามญัเพิม่ระหวา่งปี 

12. เงนิกูย้มืระยะยาวเพิม่ขึน้ 

13. ค่าใชจ้่ายล่วงหน้าลดลง 

14. เจา้หนี้การคา้เพิม่ขึน้ 

15. ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์เพิม่ขึน้ 

16. ส่วนเกนิมลูค่าหุน้กู ้

…………………
……………….…
…………………
…………….……
…………………
………….………
…………………
……….…………
…………………
…….……………
………………….
…………………
……………….…
…………………
…………..…..… 

.......................... 

………………
…………….…
………………
………….……
………………
……….………
………………
…….…………
………….……
….……………
……………….
………….……
…………….…
………….……
………….……
……………… 

…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
………………… 

 

ข้อ 7. บรษิทั ปิยะวรรณ จ ากดั รายงานผลการด าเนินงานส าหรบัปีสิน้สุด 31 ธนัวาคม 25x2 โดย
แสดงยอดก าไรสุทธิ 300,000 บาท มีค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์และอาคาร จ านวน 160,000 บาท 
รายละเอยีดต่างๆ ของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิในบรษิทั ณ วนัตน้ปีและปลายปี มดีงันี้ 

 1 มกราคม 25x2 31 ธนัวาคม 25x2 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

ลกูหนี้การคา้ 

สนิคา้คงเหลอื 

เบีย้ประกนัจ่ายล่วงหน้า 

เจา้หนี้การคา้ 

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 

100,000 

60,000 

120,000 

15,000 

55,000 

5,000 

125,000 

75,000 

110,000 

10,000 

61,000 

4,000 

ใหท้ ำ งบกระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงานโดยวธิทีางออ้ม ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่ 
 31 ธนัวาคม 25x2 



 

292 

ข้อ 8. ต่อไปนี้เป็นยอดคงเหลอืในบญัชต่ีางๆ ของบรษิทั ลดัดา จ ากดั คอื 

    1 มกราคม 
25x2  

   31 ธนัวาคม 
25x2 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

ลกูหนี้การคา้ 

สนิคา้คงเหลอื 

เจา้หนี้การคา้ 

80,000 

108,000 

220,000 

120,000 

75,000 

110,000 

150,000 

106,000 

งบก าไรขาดทุนส าหรบังวด 1 ปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25x2  มดีงันี้ 
ขาย  550,000 

หกั ตน้ทุนขาย  230,000 

ก าไรข ัน้ตน้  320,000 

หกั ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 130,000 

ก าไรสุทธกิ่อนภาษ ี 190,000 

หกั ภาษเีงนิได ้30% 57,000 

ก าไรสุทธ ิ 133,000 

    ในระหว่างปี 25x2 คดิค่าเสื่อมราคา จ านวน 20,000 บาท มภีาษีเงนิไดค้้างจ่ายเพิม่ขึน้
จ านวน 10,000 บาท 

ให้ท า ค านวณเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงานโดยวธิทีางตรง 

 

ข้อ 9. ต่อไปนี้เป็นงบแสดงฐานะการเงนิเปรยีบเทยีบของบรษิทั ชุดาภา จ ากดั 

บรษิทั ชุดาภา  จ ากดั 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x2  และ 25x1 

                                                                                  (หน่วย : บาท) 
  ปี 25x2 ปี 25x1 

สินทรพัย ์    

    เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  44,800 38,900 

    ลูกหน้ี-สุทธ ิ  62,000 25,100 

    สนิคา้คงเหลอื  34,300 34,500 

    คา่ใชจ้า่ยล่วงหน้า 16,700 37,600 

    อาคาร-สุทธ ิ  235,000 250,000 

    เครื่องตกแตง่ส านักงาน-สุทธ ิ 196,500 202,000 

รวมสนิทรพัย ์ 589,300 588,100 
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หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น   

    เจา้หน้ีการคา้ 9,000 6,300 

    เงนิเดอืนคา้งจา่ย 10,000 12,000 

    ตัว๋เงนิจา่ย 16,500 14,000 

    เจา้หน้ีจ านอง 35,000 40,000 

    หุน้สามญั 500,000 500,000 

    ก าไรสะสม    18,800             15,800 

รวมหน้ีสนิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 589,300 588,100 

    
 รายการทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งปี 25x2 มรีายละเอยีด ดงันี้ 
 1. ก าไรสุทธสิ าหรบัปี 25x2 มจี านวน 12,000 บาท บรษิทัไดป้ระกาศและจ่ายเงนิปนัผล
จ านวน 9,000 บาท 

 2. บรษิทัคดิค่าเสื่อมราคาอาคาร 15,000 บาท ค่าเสื่อมราคาเครื่องตกแต่ง 40,000  บาท 

 3. บรษิทัไดข้ายเครื่องตกแต่งเก่าในราคา 1,500 บาท ซึง่เป็นมลูค่าตามบญัชพีรอ้มทัง้ซือ้
เครื่องตกแต่งใหม่ในราคา 36,000 บาท 

 4. กูย้มืเงนิจากธนาคารโดยการรบัรองตัว๋เงนิจ่ายจ านวน 2,500 บาท 

 5. จ่ายช าระเจา้หนี้จ านอง 5,000 บาท 

ให้ท า งบกระแสเงนิสดตามวธิทีางออ้มของบรษิทั ชุดาภา จ ากดั ส าหรบัปี สิน้สุด 

 วนัที ่31 ธนัวาคม 25x2  

 

ข้อ 10. ต่อไปนี้เป็นยอดคงเหลอืในบญัชต่ีางๆ ของบรษิทั ออ้ยใจ จ ากดั คอื 

 

                                                                                   (หน่วย : บาท) 
 1 มกราคม 25x2  31 ธนัวาคม 25x2 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด   

ลกูหนี้การคา้ 
สนิคา้คงเหลอื 

เจา้หนี้การคา้ 

65,000 

98,000 

120,000 

97,000 

 70,000 

110,000 

95,000 

76,000 

 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 45,000  47,000  

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 0  33,750  

งบก าไรขาดทุนส าหรบังวด 1 ปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25x2 มดีงันี้ 
 

 



 

294 

ขาย  750,000 

หกั ตน้ทุนขาย  487,500 

ก าไรข ัน้ตน้  262,500 

หกั ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 150,000 

ก าไรสุทธกิ่อนภาษ ี 112,500 

หกั ภาษเีงนิได ้30% 33,750 

ก าไรสุทธ ิ        78,750 

   ในระหวา่งปี 25x2 คดิค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ จ านวน 25,000 บาท 

 ให้ท า ค านวณเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงานโดยวธิทีางตรง 

 

ข้อ 11. บรษิทั สรอ้ยฟ้า จ ากดั ไดม้ขีอ้มลูเพื่อจดัท างบกระแสเงนิสด ตามรายละเอยีด ดงันี้ 
ขอ้มลูเกีย่วกบักจิการมดีงันี้ 

บรษิทั สรอ้ยฟ้า จ ากดั 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ  วนัที ่31 ธนัวาคม  25x2 และ 25x1 

                (หน่วย : บาท) 
  

  25x2      25x1 

  ผลต่าง 
  เพิม่ขึน้    
  (ลดลง) 

สนิทรพัย ์    

สนิทรพัยห์มุนเวยีน    

 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด
สด

   23,000        38,000  (15,000) 
 ลกูหนี้    46,000        45,000       1,000          

1,000 สนิคา้คงเหลอื  103,500      176,000 (72,500) 
 รายไดค้า้งรบั    10,220         9,250         970        

970 ค่าเบีย้ประกนัจ่ายล่วงหน้า      4,520         3,850         670       
670     รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน  187,240      272,100  

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน    

 ทีด่นิ 1,220,000    1,020,000  200,000 

 อาคาร  150,000      132,000    18,000 

 หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคาร   (26,500)      (19,800)      6,700 

 อุปกรณ์   18,670       17,000      1,670 

 หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์   (11,900)      (9,500)      2,400 

     รวมสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 1,350,270     1,139,700  

รวมสนิทรพัย ์ 1,537,510     1,411,800  
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หนี้สนิและส่วนของผูถ้อืหุน้   

หนี้สนิหมนุเวยีน    

 เจา้หนี้ 56,270 26,700     29,570 

 ดอกเบีย้คา้งจ่าย 3,240 1,900       1,340 

 เงนิปนัผลคา้งจ่าย       4,500            3,200       1,300 

   รวมหนี้สนิหมุนเวยีน 64,010 31,800  

หนี้สนิไมห่มุนเวยีน    

 เงนิกูร้ะยะยาว 108,000 225,000 (117,000) 
รวมหนี้สนิ 172,010 256,800  

ส่วนของผูถ้อืหุน้    

 หุน้สามญั (มลูค่าหุน้ละ 100  บาท) 1,200,000 1,000,000   200,000 

 ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 92,000 92,000            0 

 ก าไรสะสม      73,500          63,000    10,500 

   รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 1,365,500 1,155,000  

รวมหนี้สนิและส่วนของหุน้ถอืหุน้ 1,537,510 1,411,800  

 

บรษิทั สรอ้ยฟ้า จ ากดั 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบังวด 1 ปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25x2                 
รายได:้-   

 ขาย 185,400  

 ดอกเบีย้รบั        7,200  

         รวมรายได ้  192,600 

หกั ตน้ทุนขาย  130,000 

ก าไรข ัน้ตน้  62,600 

บวก ก าไรจากการขายอุปกรณ์  7,500 

หกั ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร   

 เงนิเดอืนและค่าแรงงาน 21,700  

 ค่าเสื่อมราคา-อาคารและอุปกรณ์ 10,100 31,800 

ก าไรสุทธกิ่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษ ี  38,300 

หกั ดอกเบีย้จ่าย         8,640 

ก าไรสุทธกิ่อนภาษ ี  29,660 

หกั ภาษเีงนิได ้(15%)         4,449 

ก าไรสุทธ ิ  25,211 
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รายละเอยีดบญัชกี าไรสะสม ส าหรบัปี 25x2  เป็นดงันี้ 
ก าไรสะสมตน้ปี  63,000  

บวก ก าไรสทุธ ิ   25,211  

รวม   88,211  

หกั  เงนิปนัผล   14,711  

ก าไรสะสมปลายปี  73,500  

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ:- 

 1. ซือ้อุปกรณ์เป็นเงนิสด 4,870 บาท 

 2. อุปกรณ์ราคาทุน 3,200 บาท ราคาตามบญัช ีคงเหลอื 2,200 บาท ขายไปใน 

ราคา 9,700 บาท 

 3. ต่อเตมิอาคารในราคาทุน มลูค่า 18,000 บาท โดยจ่ายเป็นเงนิสด 

 4. จ่ายช าระหนี้เงนิกูร้ะยะยาว (อตัราดอกเบีย้ 8% ต่อปี) เป็นเงนิสด 117,000 บาท     

 5. ออกหุน้สามญั จ านวน 1,000 หุน้ จ าหน่ายในราคาหุน้ละ 10 บาท เพื่อแลกกบัทีด่นิ ใน
ราคายตุธิรรมราคา 10,000 บาท 

 6. กจิการไดป้ระกาศจ่ายเงนิปนัผล จ านวน 14,711 บาท และไดจ้่ายเงนิปนัผลเป็นเงนิสด
ระหวา่งงวด จ านวน 13,411 บาท 

ให้ท า  1)  งบกระแสเงนิสดตามวธิทีางออ้มของบรษิทั สรอ้ยฟ้า จ ากดั  
     ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25x2 

          2) งบกระแสเงนิสดตามวธิทีางตรง ของบรษิทั สรอ้ยฟ้า จ ากดั  
              ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25x2 

 

 



บทท่ี 12 

การวิเคราะห์งบการเงิน 

 

  การด าเนินธุรกจิของกจิการนัน้ ผลการด าเนินงานในปจัจุบนัยอ่มมกีารเปลีย่นแปลงจาก
ในอดีต ดงันัน้กิจการจะต้องมีการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานในงวดปีปจัจุบันเพื่อดูการ
เปลีย่นแปลงวา่เป็นอยา่งไรเมื่อเทยีบกบัปีก่อน หรอืเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานของกจิการเอง
กบับรษิทัอื่นทีเ่ราสนใจ ทีอ่ยูใ่นอุตสาหกรรมเดยีวกนั เพื่อใหท้ราบการเปลีย่นแปลงของบรษิทั ว่า
อยูใ่นสถานะอย่างไร รวมทัง้ความสามารถในการท าก าไร เป็นอยา่งไร ซึ่งในการจดัท าเราจะต้อง
ใช้เครื่องมอืในการพจิารณาเรยีกวา่ การวเิคราะหง์บการเงนิ ซึ่งเป็นเครื่องมอืที่ใชใ้นการประเมนิ
สถานะของกจิการทัง้ในอดตี ปจัจุบนั และการวางแผนในอนาคต การวเิคราะห์งบการเงนิ ช่วยให้
ขอ้มลูทางการเงนิทีไ่ดน้ัน้เป็นประโยชน์ต่อการตดัสนิใจดา้นต่างๆ ของผูท้ ีเ่กีย่วขอ้ง เช่น นกัลงทุน 
ผู้ถือหุ้น รฐับาล เจ้าหนี้  เป็นต้น การวเิคราะห์งบการเงินนัน้สามารถกระท าได้หลายวธิี แต่ว่า
วธิกีารใดจะเหมาะสมมากทีสุ่ดก็จะตอ้งพจิารณาถงึวตัถุประสงค์ของกจิการและผลประโยชน์ทีค่าด
ว่าจะได้รบั ตลอดจนข้อจ ากดัของกิจการที่มีอยู่ ในการวเิคราะห์งบการเงินจะใช้ข้อมูลจากงบ
การเงนิ 2 ส่วน คอื ขอ้มูลที่ไม่ใช่ตวัเลข เช่น ประวตับิรษิทั นโยบายบรษิทั เป็นต้น และขอ้มูลที่
เกีย่วกบัรายงานทางการเงนิของกจิการทีเ่ป็นตวัเลข 

 

ความหมายของการวิเคราะห์งบการเงิน 

  เพชร ี ขมุทรพัย ์(2554, 1) ไดก้ล่าวถงึความหมายการวเิคราะหง์บการเงนิ ไวว้า่ 

  การวเิคราะห์งบการเงิน หมายถึง กระบวนการค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะทาง
การเงนิและผลการด าเนินงานของกจิการใดกจิการหนึ่งจากงบการเงนิของกจิการนัน้ พร้อมทัง้น า
ขอ้เทจ็จรงิ ดงักล่าวมาประกอบการตดัสนิใจต่อไป 

   ประทปี วจทีองรตันา (2549, 307) ได้กล่าวถึงความหมายของการวเิคราะห์งบการเงนิ 
วา่ การวเิคราะหง์บการเงนิ หมายถึง กระบวนการค้นหาขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัฐานะการเงนิ และผล
การด าเนินงานของกจิการอย่างมีระบบในรอบระยะเวลาบญัชหีนึ่งๆ โดยน าเอาเครื่องมือ หรือ
เทคนิคต่างๆ มาใช้ในการวเิคราะห์และหาความสัมพันธ์ระหว่างรายการต่างๆ พร้อมทัง้น า
ขอ้เทจ็จรงิทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหม์าประกอบการตดัสนิใจทางการเงนิ 

  จากทีม่ผีูใ้หค้วามหมายของการวเิคราะหง์บการเงนิไว ้ สามารถสรุปไดด้งันี้ 
   การวเิคราะห์งบการเงนิ  หมายถงึ วธิกีารค้นหาขอ้เทจ็จรงิ เกี่ยวกบังบการเงนิทัง้ด้าน
ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของกจิการ ในรอบระยะเวลาบญัชหีนึ่ง โดยใชเ้ครื่องมอื หรอื
เทคนิคต่างๆ มาวเิคราะห์หาความสมัพนัธข์องขอ้มูลที่เกีย่วขอ้งกบัการตดัสนิใจในกจิกรรมต่างๆ 
ทางธุรกจิ 
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วตัถปุระสงคข์องการวิเคราะห์งบการเงิน 

   ผูใ้ชข้อ้มลูทัง้ภายนอกและภายในองคก์รสามารถใชข้อ้มลูจากรายงานทางการเงนิซึง่เป็น
ผลจากการวเิคราะหง์บการเงนิ ช่วยในการปรบัปรุงประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการบรหิารงาน
ของกจิการใหด้ขี ึน้ การวเิคราะหผ์ลการด าเนินงานของกจิการ เป็นการแปลงขอ้มลูในงบการเงนิให้
เป็นขา่วสารที่เป็นประโยชน์ สามารถน าไปใชเ้ป็นเครื่องมอืในการตดัสนิใจในประเดน็ปญัหาต่างๆ 
อนัเกดิจากการบรหิารงาน อย่างสมเหตุสมผล การวเิคราะห์งบการเงนิจะมปีระโยชน์และมคีุณค่า
มากต่อกลุ่มผู้ใชก้ต่็อเมื่อกลุ่มผู้ใช้นัน้ๆ สามารถเขา้ใจขอ้มูลและแปลความหมายของขอ้มูลในงบ
การเงนิไดอ้ยา่งถูกต้อง โดยจะตอ้งเลอืกเครื่องมอืหรอืเทคนิคที่ใช้ในการวเิคราะห์อย่างเหมาะสม
และตรงกบัเป้าหมายทีต่อ้งการ 

 

  กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากการวิเคราะหง์บการเงิน 

  ผูใ้ชง้บการเงนิมอียูห่ลายกลุ่มด้วยกนัมที ัง้กลุ่มภายในและภายนอกองคก์รตวัอย่างผู้ใช้
ขอ้มลูภายในเช่น ผูบ้รหิาร พนกังาน ผูต้รวจสอบภายใน เป็นตน้ ส่วนผูใ้ชง้บการเงนิภายนอกเป็น
บุคคลที่ไม่มสี่วนเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบักจิการ เช่น ผู้ถอืหุ้น ลกูค้า สถาบนัการเงนิ นกักฎหมาย ผู้
ตรวจสอบภายนอก เป็นต้น และหน่วยงานอื่นๆ ทางธุรกิจโดยผู้ใช้เหล่านี้มีความเชื่อถือการ
วเิคราะหง์บการเงนิที่จะสามารถช่วยตดัสนิใจในประเดน็ต่างๆ ให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายทีว่างไว ้
เนื่องจากงบการเงนิเป็นขอ้มลูทีส่ าคญัและมปีระโยชน์กบัผูใ้ช้งบการเงนิ ดงันี้  

1. ผูถ้อืหุน้หรอืเจา้ของกจิการ มฐีานะเป็นเจา้ของบรษิทั มสี่วนไดเ้สยีกบับรษิทั  
ซึง่จะได้รบัผลตอบแทนเป็นเงนิปนัผล มูลค่าหุ้นที่จะไดใ้นอนาคตหรอืสทิธพิเิศษต่างๆ ผู้ลงทุนมี
ความตอ้งการทราบความสามารถในการท าก าไรของกจิการวา่เป็นอยา่งไร  

2. เจา้หนี้หรอืสถาบนัการเงนิผูใ้หกู้ ้เจา้หนี้ตอ้งการดอกเบีย้รบัตามจ านวนเงนิ 

และระยะเวลาที่ก าหนดพร้อมทัง้รบัคืนเงิน ต้นเมื่อถึงก าหนด ดังนั ้นเจ้าหนี้ต้องการทราบ
ความสามารถในการช าระหนี้และสภาพคล่องของกจิการ 

 3. ผู้บรหิาร มีหน้าที่และความรบัผิดชอบที่จะบริหารงานของธุรกิจให้เป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพและบรรลุวตัถุประสงค์ของธุรกจิ ดงันัน้ผู้บรหิารต้องการทราบถึงความสามารถใน
การช าระหนี้ ความสามารถในการท าก าไร และทราบสภาพคล่องของกิจการว่าเป็นอย่างไร
ผู้บริหารจึงจ าเป็นต้องใช้เครื่องมือต่างๆ ในการตรวจสอบถึงฐานะทางการเงิน และผลการ
ด าเนินงานของกจิการ เพื่อดแูนวโน้มการเปลีย่นแปลง เพื่อทีจ่ะไดห้าแนวทางในการแกไ้ขปญัหาที่
เกดิขึน้ต่อไป 

  ดงันัน้ จะเห็นได้ว่าการวเิคราะห์งบการเงินจะให้รายละเอียดของการแสดงผลการ
ด าเนินงาน และรายละเอียดของการแสดงฐานะการเงนิของกจิการ สามารถวเิคราะห์ออกมาได้
ตามความแตกต่างกนัไป ซึง่จะน าผลการวเิคราะหง์บการเงนิไปใชใ้นการตดัสนิใจตามวตัถุประสงค์
ของแต่ละกลุ่มผูใ้ชป้ระโยชน์  
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  ในการวเิคราะห์งบการเงนิในบทนี้จะกล่าวถึงงบการเงนิที่ส าคญัซึง่จะเป็นประโยชน์ใน
การวเิคราะห์ฐานะการเงนิของกจิการ ประกอบด้วย 2 ประเภท คอื งบแสดงฐานะการเงนิ และงบ
ก าไรขาดทุน เท่านัน้ ดงันัน้ผู้วเิคราะห์งบการเงนิจึงควรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกบังบแสดง
ฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุน เป็นอยา่งด ี

  งบแสดงฐานะการเงนิ เป็นงบทีจ่ดัท าขึน้เพื่อแสดงฐานะทางการเงนิของกจิการ ณ วนัใด
วนัหนึ่ง โดยปกตจิะเป็นวนัสิน้งวดบญัช ีเพื่อแสดงใหเ้หน็วา่กจิการมสีนิทรพัย ์หนี้สนิ และส่วนของ
เจ้าของอยู่เท่าใด ฐานะการเงนิของกจิการเป็นผลจากการด าเนินงานที่เกดิขึ้น ตัง้แต่เริม่ด าเนิน
กจิการจนสิน้สุดลงในวนัทีจ่ดัท างบแสดงฐานะการเงนินัน้ 

  งบก าไรขาดทุน เป็นงบที่จดัท าขึน้เพื่อแสดงผลการด าเนินงานของกจิการส าหรบังวด
บญัชใีดบญัชหีนึ่ง งบก าไรขาดทุนจะแสดงใหเ้หน็ เกีย่วกบัยอดรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายประจ างวดนัน้ 
ประเภทใดบา้ง มจี านวนเท่าใด รวมทัง้แสดงผลต่างระหวา่งรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายดว้ยวา่มกี าไรหรอื
ขาดทุนเท่าใด 

 

ขัน้ตอนการวิเคราะห์งบการเงิน 

  การวเิคราะหง์บการเงนิสามารถแบ่งเป็น ข ัน้ตอนต่างๆ ไดด้งันี้ 
  1. ก าหนดวตัถุประสงคใ์นการวเิคราะหง์บการเงนิ 

  2. จดัเกบ็รวบรวมขอ้มลู และตวัเลขของงบการเงนิที่เกีย่วขอ้งกบัการวเิคราะห ์ทัง้ทีเ่ป็น
ขอ้มลูในอดตี ปจัจุบนั หรอือนาคต ทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะของกจิการ กฎเกณฑ์ ระเบยีบขอ้บงัคบั
ต่างๆ รวมถงึนโยบายของฝา่ยบรหิาร เป็นตน้  
  3. จดัขอ้มูลใหอ้ยู่ในรปูแบบเดยีวกนั เพื่อง่ายต่อการวเิคราะห์และเปรยีบเทยีบ เช่น อยู่
ในรปูแบบงบแสดงฐานะการเงนิ  และงบก าไรขาดทุน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

  4. เลอืกวธิกีาร เครื่องมอืหรอืเทคนิคทีจ่ะใชใ้นการวเิคราะหใ์หเ้หมาะสมกบัวตัถุประสงค์
ทีไ่ดก้ าหนดไว ้

  5. แปลความหมายและประเมนิผลทีไ่ดจ้ากการวเิคราะห ์โดยพจิารณาในส่วนทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไวเ้ริม่แรก 

  6. จดัท ารายงานเสนอต่อผู้ที่ตอ้งการใชผ้ลการวเิคราะห์ เช่น ผู้บรหิาร ผู้ลงทุน  เจา้หนี้ 
เป็นตน้ 

  7. ผู้บรหิารสามารถใช้ขอ้มูลจากการวเิคราะห์แล้วน าไปตดัสนิใจอย่างหนึ่งอย่างใดได ้
ผู้บรหิารกส็ามารถให้ผู้วเิคราะห์น าเสนอขอ้มูลเพิม่เติมได้ หากขอ้มูลที่มีอยู่ไม่เพียงพอ และให้
ขอ้เสนอแนะอื่นไดอ้กี เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตดัสนิใจมากทีสุ่ด 
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เครื่องมอืหรือเทคนิคท่ีใช้ในการวิเคราะห์งบการเงิน 

  ในการวเิคราะห์งบการเงนิ มเีครื่องมอืหลายประเภทที่สามารถน ามาใช้ในการวเิคราะห์
กนัอย่างแพร่หลาย ในแต่ละวธิจีะให้ขอ้มูลเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานของกจิการต่างกนั ขอ้มูล
เหล่านี้เมื่อน ามาประกอบกนั จะท าให้เหน็ผลของการตดัสนิใจของผู้บรหิารในอดตีได้ดขี ึน้ อนัจะ
เป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการตดัสนิใจในปจัจุบนั ประกอบดว้ย 2 วธิ ีไดแ้ก่ 

1. การวเิคราะหอ์ตัรารอ้ยละ (Percentage analysis) 

   เป็นการวเิคราะห์ข ัน้พื้นฐาน เป็นวธิทีี่ค้นหาข้อเท็จจริงของการด าเนินงานเกี่ยวกับ
โครงสร้างของงบการเงนิทัง้ด้านสนิทรพัย ์หนี้สนิ และทุน เกี่ยวกบัความเจรญิเตบิโต หรอืการ
ขยายตวัของธุรกจิ การด าเนินงานในดา้นต่างๆ โดยแยกเป็น ดงันี้ 
    1.1  การวเิคราะหแ์นวตัง้ (Vertical analysis) หรอืการยอ่ส่วนตามแนวดิง่ (Common 

size analysis) 

    1.2  การวเิคราะห์อตัราร้อยละของแนวโน้ม (Trend analysis) หรอืการวเิคราะห์
แนวนอน (Horizontal analysis) 

  2. การวเิคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงนิ (Financial ratio analysis) 

 

การวิเคราะห์แนวตัง้ หรือการย่อส่วนตามแนวด่ิง  
  การวเิคราะห์แนวตัง้ เป็นการวเิคราะห์รายการในงบการเงนิโดยวเิคราะห์แต่ละรายการ
เป็นอตัราร้อยละกับฐานที่ก าหนดไว้ในงบการเงิน การวเิคราะห์แนวตัง้เรียกอีกอย่าง ว่า การ
วเิคราะหร์อ้ยละ เป็นการวเิคราะหห์าความสมัพนัธข์องรายการต่างๆ ในงบการเงนิเดยีวกนั ในรูป
รอ้ยละ กล่าวคอืแต่ละรายการของงบแสดงฐานะการเงนิ ด้านสนิทรพัย ์จะแสดงความสมัพนัธเ์ป็น
ร้อยละของยอดรวมสนิทรพัย ์และแต่ละรายการทางด้านหนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น จะแสดง
ความสมัพนัธ์เป็นร้อยละของยอดรวมหนี้สนิและส่วนของผู้ถือหุ้น ส าหรบังบก าไรขาดทุน แต่ละ
รายการจะแสดงความสมัพนัธ์เป็นร้อยละของยอดขาย และงบก าไรสะสมแต่ละรายการจะแสดง
ความสมัพนัธเ์ป็นรอ้ยละของก าไรสะสมตน้งวด 

  การวเิคราะห์ขอ้มูลในงบการเงนิดว้ยวธิแีนวตัง้ หรอืการยอ่ส่วนตามแนวดิง่ ยงัสามารถ
แบ่งการวเิคราะหอ์อกได ้ดงันี้ 
 

  1. การวิเคราะหโ์ครงสร้างของรายการทัง้หมด 

   เป็นการวเิคราะหข์อ้มูลโดยรวม คอืวเิคราะหท์ุกรายการในงบแสดงฐานะการเงนิ  งบ
ก าไรขาดทุน และงบก าไรสะสม ซึง่แสดงความสมัพนัธร์่วมกนั 

 

ตวัอย่างท่ี 12.1 การวเิคราะหง์บก าไรขาดทุนทีเ่ป็นลกัษณะการวเิคราะหโ์ครงสรา้ง 

ของรายการทัง้หมด เป็นดงันี้ 
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บรษิทั ชยัมงคล จ ากดั 

งบก าไรขาดทุนเปรยีบเทยีบ 

ส าหรบั 1 ปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25x2 และ 25x1 

(หน่วย : พนับาท) 
    25x2    25x1 

ยอดขาย 1,700 100% 1,400 100% 

หกั ตน้ทุนขาย 1,200 70.59% 1,100 78.57% 

ก าไรข ัน้ตน้ 500 29.41% 300 21.43% 

หกั ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร      400 23.53%       210    15% 

ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้และภาษเีงนิได ้ 100 5.88% 90 6.43% 

หกั ดอกเบีย้จ่าย       20  1.18%        20    1.43% 

ก าไรก่อนหกัภาษเีงนิได ้ 80 4.71% 70    5% 

หกั ภาษเีงนิได ้30%       24   1.41%        21    1.50% 

ก าไรสุทธ ิ       56   3.29%        49   3.50% 

 

 จากงบก าไรขาดทุนประจ าปี 25x2 ของบรษิทั ชยัมงคล จ ากดั ทีไ่ด้จดัท าขอ้มูลเป็นรอ้ย
ละแลว้ จะเหน็ไดว้า่โครงสรา้งของงบก าไรขาดทุนทีก่ าหนดใหย้อดขายเป็น 100% นัน้ จะประกอบ
ไปด้วยค่าใช้จ่ายทีเ่ป็นต้นทุนขาย 70.59% ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 23.53% ดอกเบีย้จ่าย 
1.18% และภาษีเงนิได้ 1.41% เป็นส่วนของก าไรสุทธ ิ3.29% จากองค์ประกอบดงักล่าว ท าให้ผู้
วเิคราะหไ์ดข้อ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัความสามารถในการท าก าไร คอืในปี 25x2 กจิการด าเนินงานมผีล
ก าไรสุทธ ิ3.29% ของยอดขาย        

 จากงบก าไรขาดทุนประจ าปี 25x1 ของบรษิทั ชยัมงคล จ ากดั ทีไ่ดจ้ดัท าขอ้มูลเป็นรอ้ย
ละแลว้ จะเหน็ไดว้า่โครงสรา้งของงบก าไรขาดทุนทีก่ าหนดใหย้อดขายเป็น 100% นัน้ จะประกอบ
ไปดว้ยค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนขาย 78.57% ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร15.00% ดอกเบี้ยจ่าย 
1.43% และภาษีเงนิได้ 1.50% นอกจากนัน้เป็นส่วนของก าไรสุทธ ิ3.50% ซึ่งจากองค์ประกอบ
ดงักล่าว ท าใหผู้ว้เิคราะหไ์ดข้อ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัความสามารถในการท าก าไร คอืในปี 25x1 กจิการ
ด าเนินงานมผีลก าไรสุทธ ิ3.50% ของยอดขาย     

 จากการเปรยีบเทยีบงบก าไรขาดทุน 2 ปีการด าเนินงานของบรษิทั ชยัมงคล จ ากดั จะ
ท าให้ผู้วเิคราะห์ทราบได้วา่ อตัราตน้ทุนสนิค้าที่ขายในปี 25x1 สูงกว่าในปี 25x2 เท่ากบั 7.98% 
ส่วนค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารในปี 25x1 กลบัมจี านวนทีน้่อยกวา่ในปี 25x2 เท่ากบั 8.53% 
เมื่อมกีารสรุปผลก าไรสุทธแิลว้ ท าใหก้ าไรสุทธขิองปี 25x1 และปี 25x2 มจี านวนแตกต่างกนัเพยีง
เลก็น้อยแค่ 0.21% เท่านัน้ 
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ตวัอย่างท่ี 12.2  การวเิคราะหง์บก าไรสะสมทีเ่ป็นลกัษณะการวเิคราะหโ์ครงสรา้งของ 

รายการทัง้หมด เป็นดงันี้ 
บรษิทั ชยัมงคล  จ ากดั 

งบก าไรสะสมเปรยีบเทยีบ 

ส าหรบั 1 ปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25x2 และ 25x1 

                                                         (หน่วย : พนับาท) 
 25x2 25x1 

ก าไรสะสมตน้งวด 91 100% 43 100% 

บวก ก าไรสทุธ ิ        56 61.54%        49 113.95% 

รวม 147 161.54% 92 213.95% 

หกั เงนิปนัผล 0 0 0 0 

ก าไรสะสมปลายงวด      147 161.54%        92 213.95% 

    

 จากงบก าไรสะสมประจ าปี 25x2 และ25x1 ของบรษิทั ชยัมงคล จ ากดั ที่จดัท าขอ้มูล
เป็นรอ้ยละแลว้ จะเหน็ไดว้า่โครงสรา้งของงบก าไรสะสม ทีก่ าหนดใหก้ าไรสะสมตน้งวดเป็น 100% 
จะประกอบไปด้วยก าไรสุทธิประจ าปี 25x2 และ 25x1 เป็น 61.54% และ113.95% และมีก าไร
สะสมปลายงวด 25x2 และ25x1 เป็น 161.54% และ 213.95% ตามล าดบั 

 เมื่อท าการเปรยีบเทยีบโครงสรา้งงบก าไรสะสมเปรยีบเทยีบ 2 ปี จะเหน็ไดว้า่ก าไรสุทธิ
ประจ างวดทัง้ 2 ปี มีความแตกต่างกันมากถึง 47.59% นัน้ จึงท าให้ก าไรสะสมปลายงวดก็
แตกต่างกนัมากตามไปดว้ยเช่นเดยีวกนั 

 

ตวัอย่างท่ี 12.3 การวเิคราะห์งบแสดงฐานะการเงนิ ที่เป็นลกัษณะการวเิคราะห์โครงสร้างของ
รายการทัง้หมด 
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บรษิทั ชยัมงคล จ ากดั 

งบแสดงฐานะการเงนิเปรยีบเทยีบ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x2 และ 25x1 

          (หน่วย : พนับาท) 
    25x2   25x1 

สินทรพัย ์   

สนิทรพัยห์มุนเวยีน     

     เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 120 26.09% 110 26.19% 

     เงนิลงทุนชัว่คราว 110 23.91% 95 22.62% 

     ลกูหนี้การคา้-สุทธ ิ 30 6.52% 26 6.19% 

     สนิคา้คงเหลอื        50 10.87%        44 10.48% 

รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน 310 67.39% 275 65.48% 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน     

     ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์-สุทธ ิ 150 32.61% 145 34.52% 

รวมสนิทรพัย ์ 460 100.00% 420 100.00% 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น     

หนี้สนิหมุนเวยีน     

     เจา้หนี้การคา้ 15 3.26% 10 2.38% 

     ตัว๋เงนิจ่าย 19 4.13% 12 2.86% 

     เงนิกูย้มืระยะสัน้        30 6.52%        20 4.76% 

รวมหนี้สนิหมนุเวยีน 64 13.91% 42 10.00% 

หนี้สนิไมห่มุนเวยีน     

     เงนิกูย้มืระยะยาว       50 10.87%        50 11.90% 

รวมหนี้สนิ 114 24.78% 92 21.90% 

ส่วนของผูถ้อืหุน้     

     หุน้สามญั 300 65.22% 300 71.43% 

     ก าไรสะสม        46 10%        28 6.67% 

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 346 75.22%       328 78.10% 

รวมหนี้สนิและส่วนของผูถ้อืหุน้ 460 100.00% 420 100.00% 

  จากงบแสดงฐานะการเงนิ ประจ าปี 25x2 และ 25x1 ของบรษิทั ชยัมงคล จ ากดั ทีจ่ดัท า
ขอ้มูลเป็นร้อยละแลว้ จะเหน็ไดว้า่โครงสรา้งของงบแสดงฐานะการเงนิ ทีก่ าหนดใหส้นิทรพัยร์วม
เป็น 100% นัน้ ในปี 25x2 และปี 25x1 จะประกอบไปด้วยสินทรพัย์หมุนเวยีน 67.39% และ 
65.48% ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 32.61% และ 34.52% ส่วนดา้นหนี้สนิและส่วนของผู้ถอืหุ้นจะ
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ประกอบดว้ยหนี้สนิหมุนเวยีน 13.91% และ10% หนี้สนิระยะยาว 10.87% และ 11.90% และส่วน
ของผู้ถือหุ้น 75.22% และ 78.10% ซึ่งจากโครงสร้างด้านทรพัยส์นิดงักล่าว ท าให้ผู้วเิคราะห์ได้
ขอ้เท็จจริงเกี่ยวกบัการด าเนินงานในด้านการลงทุนของกิจการในสินทรพัย์ประเภทต่างๆ ซึ่ง
ปรากฏวา่กจิการมกีารเน้นในการลงทุนดา้นสนิทรพัยห์มุนเวยีน ส่วนโครงสรา้งดา้นหนี้สนิและสว่น
ของผูถ้อืหุน้เป็นส่วนทีช่ ีใ้หเ้หน็ถึงนโยบายการจดัหาแหล่งเงนิทุนหรอืการจดัการโครงสรา้งเงนิทุน
วา่ เงนิทุนของกจิการส่วนใหญ่มาจากการกูย้มืบุคคลภายนอก ทีต่อ้งจ่ายผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ย
จ่ายจ านวนแน่นอน ส่งผลใหฐ้านะทางการเงนิของกจิการไม่ค่อยมคีวามมัน่คงเท่าทีค่วร 

 จากการเปรียบเทียบงบแสดงฐานะการเงนิ 2 ปี การด าเนินงานของบรษิัท ชยัมงคล 
จ ากดั จะท าใหผู้้วเิคราะหท์ราบได้วา่ โครงสร้างทัง้สนิทรพัยห์มุนเวยีน ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
หนี้สนิหมุนเวยีน หนี้สนิระยะยาว และส่วนของผู้ถือหุ้น ทัง้ 2 ปี  ซึ่งไม่ค่อยมคีวามแตกต่างกนั
มาก โดยเน้นลงทุนในสนิทรพัยห์มุนเวยีน และเน้นนโยบายการจดัหาเงนิทุนจากบุคคลภายนอก
มากกวา่จดัหาจากส่วนของผูถ้อืหุน้ 

 

  2. การวิเคราะห์โครงสร้างเฉพาะประเภทของรายการ การวเิคราะห์โครงสร้าง
เฉพาะประเภทหรอืรายการที่สนใจเท่านัน้ โดยดคูวามสมัพนัธข์องรายการทีเ่ป็นประเภทเดยีวกนั 
เช่น การวเิคราะห์โครงสร้างของสินทรพัย์หมุนเวยีน เพื่อศึกษาว่ารายการต่างๆ ที่รวมเป็น
สนิทรพัยห์มุนเวยีนนัน้ มคีวามสมัพนัธค์ดิเป็นสดัส่วนเท่าใดของสนิทรพัยห์มุนเวยีนเมื่อก าหนดให้
สนิทรพัยห์มุนเวยีนเป็น 100% เป็นตน้ 

 

ตวัอย่างท่ี 12.4  การวเิคราะห์งบแสดงฐานะการเงินบางส่วนที่เป็นลกัษณะโครงสร้างเฉพาะ
ประเภทของรายการ เป็นดงันี้ 

บรษิทั ชยัมงคล  จ ากดั 

งบแสดงฐานะการเงนิ  
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x2 

           (หน่วย : บาท) 
สินทรพัย ์ จ านวนเงนิ     % 

สนิทรพัยห์มุนเวยีน   

     เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 120,000 38.71% 

     เงนิลงทุนชัว่คราว 110,000 35.48% 

     ลกูหนี้การคา้-สุทธ ิ 30,000 9.68% 

     สนิคา้คงเหลอื 50,000 16.13% 

รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน 310,000 100.00% 
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  จากการวเิคราะห์ขา้งต้นพบว่า กจิการมีการถือเงนิสดคดิเป็น 38.71% ของสนิทรพัย์
หมุนเวยีนทัง้สิ้น ลงทุนในเงนิลงทุนชัว่คราว 35.48% ลูกหนี้การค้า 9.68% และลงทุนในสนิค้า
คงเหลอื 16.13% จากสดัส่วนการลงทุนนี้เป็นที่สงัเกตวา่เงนิสดของกจิการมมีากที่สุด ซึ่งจะส่งผล
ใหส้ภาพคล่องทางการเงนิของกจิการค่อนขา้งด ีเนื่องจากเงนิสดเป็นสนิทรพัยห์มุนเวยีนทีม่สีภาพ
คล่องสงูกวา่สนิทรพัยห์มุนเวยีนรายการอื่น ๆ 

  วธิกีารวเิคราะห์ตามแนวตัง้ โดยแสดงเป็นอตัราร้อยละนี้ มปีระโยชน์กเ็พื่อแสดงให้เหน็
ถงึสดัส่วนหรอืเปอรเ์ซน็ต์ของรายการต่างๆ ทีม่ต่ีอรายการหลกัในงบการเงนิ และเพื่อง่ายต่อการ
อ่านงบและแปลความหมายซึ่งเป็นการประเมนิผลออกมาอย่างคร่าวๆ เท่านัน้ ขอ้เสยีของวธินีี้คอื 
ไม่สามารถวเิคราะห์ออกมาได้อย่างแน่นอนถึงฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของกิจการ 
เพราะไม่ไดม้กีารเปรยีบเทยีบผลกบัเกณฑ์วดัใด ซึ่งอาจเป็นอตัราส่วนมาตรฐานหรอืเปรยีบเทยีบ
กบัผลในอดตีทีผ่่านมาของกจิการ 

   การวเิคราะห์ด้วยวธิที ัง้สองนี้  นับว่าเป็นเครื่องมือที่นักวเิคราะห์งบการเงินบางท่าน
น ามาใช้บ่อยครัง้ สามารถน าไปใช้วเิคราะห์ขอ้มูลอย่างง่ายๆได้ อย่างไรกต็ามหากขอ้มูลมคีวาม
ซบัซ้อนมาก การวเิคราะห์อตัราร้อยละนี้จะให้ผลการวเิคราะห์ที่ไม่ค่อยชดัเจน จะต้องน าเอา
เทคนิคการวเิคราะหอ์ื่นๆ มาประกอบดว้ย เพื่อการตดัสนิใจทีถู่กตอ้งต่อไป 

 

การวิเคราะห์อตัราร้อยละของแนวโน้ม หรือการวิเคราะห์แนวนอน  
  การวเิคราะห์อตัรารอ้ยละของแนวโน้ม หรอืการวเิคราะห์แนวนอน เป็นการวเิคราะห์หา
การเคลื่อนไหวของขอ้มลูทางการเงนิของกจิการโดยเปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงของขอ้มลูในงบ
การเงนิจากช่วงเวลาหนึ่งไปช่วงเวลาหนึ่ง เป็นการพจิารณาตวัเลขรายการในงบการเงนิส าหรบั
งวด 2 ปี หรอืมากกว่า เป็นลกัษณะของการเปลี่ยนแปลงที่เป็นจ านวนเงินรวม หรืออาจเป็น
เปอรเ์ซน็ต์กไ็ด้ โดยดวู่ามแีนวโน้มสงูขึน้หรอื ลดลง ซึ่งจะชี้ให้เหน็ถึงอตัราการขยายตวัหรอืการ
เติบโตของกจิการในด้านต่างๆ การค านวณหาการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เห็นความสมัพนัธ์อย่าง
ต่อเนื่องส าหรบัช่วงระยะเวลา 2-3 ปี ปกตแิลว้ปีที่วเิคราะห ์จะเป็นจุดหรอืงวดปจัจุบนัหรอืปีล่าสุด 
ในขณะทีข่อ้มลูงวดก่อนหรอืขอ้มลูปีฐาน เป็นขอ้มลูทีม่วีตัถุประสงคข์องการน ามาเปรยีบเทยีบ 

  การวเิคราะห์วธิแีนวนอน หากท าการวเิคราะห์ขอ้มูลหลายปีจะสามารถแสดงแนวโน้ม
ของรายการต่างๆได ้และเรยีกการวเิคราะหน์ี้วา่ การวเิคราะหแ์นวโน้ม  
 

  การวิเคราะหข้์อมลูวิธีแนวนอน สามารถท าได้ 2 ลกัษณะ คือ 

  1. การวิเคราะห์ร้อยละของยอดรวม คือ การน ายอดรวมของรายการ 2 งวดเวลา 
เปรยีบเทยีบกนัโดยใหปี้ในอดตีเป็นปีฐานเท่ากบั 100% คอืการก าหนดใหข้อ้มลูในงบการเงนิปีใด
ปีหนึ่งเป็นปีฐาน แล้วน าขอ้มูลของปีถดัไปมาหาความสมัพนัธ์เป็นร้อยละของปีฐาน เพื่อให้ทราบ
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ถงึแนวโน้มการด าเนินงานของกจิการ โดยการค านวณร้อยละของปีฐาน อาจเลอืกการวเิคราะหว์ธิี
รอ้ยละของยอดรวม หรอืรอ้ยละของผลต่างกไ็ด้ 
 

  รอ้ยละของยอดรวม     =   ขอ้มูลปีปจัจุบนั
ขอ้มูลปีฐาน   x 100 

  

ในการวเิคราะหง์บการเงนิตามแนวนอนโดยใหปี้แรกเป็นปีฐาน ซึง่จะแสดงขอ้มูลเป็น 100% และ
จะแสดงขอ้มลูปีอื่นๆ เป็นรอ้ยละของปีฐาน ดงัต่อไปนี้ 
 

บรษิทั ชยัมงคล จ ากดั 

ยอดขาย (หน่วย:บาท) 
25x3 25x2 25x1 25x0 

70,000 64,000 60,000 50,000 

127% 118% 110% 100% 

จากตวัอยา่งจะก าหนดให ้ปี 25x0  เป็นปีฐาน เท่ากบั100% และขอ้มลูปีอื่นๆ กจ็ะเป็นรอ้ยละของ
ปีฐาน 

การค านวณในปี 25x1     = 
  60,000  
50,000   x  100      = 

 

120% 

 

                   ปี 25x2     =  
64,000 50,000    x  100      = 128% 

                   ปี 25x3     = 
 70,000   50,000    x  100       = 140% 

 

   2. การวเิคราะหข์อ้มลูของผลต่าง วธินีี้จะน าขอ้มลู 2 งวดเวลา มาหาผลต่างก่อน แลว้ จงึ
น าไปค านวณหาอตัราส่วนทีเ่ปลีย่นแปลงไปจากปีฐาน 

 

รอ้ยละทีเ่ปลีย่นแปลง  =   ขอ้มูลปีปจัจุบนั - ขอ้มูลปีฐาน 
ขอ้มูลปีฐาน   x 100 

 

ตวัอย่างท่ี 12.5  การวเิคราะหง์บก าไรขาดทุนเป็นรอ้ยละของปีฐานโดยใชว้ธิรีอ้ยละ 

ของผลต่าง เป็นดงันี้ 
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บรษิทั ชยัมงคล จ ากดั 

งบก าไรขาดทุนเปรยีบเทยีบ 

ส าหรบั1 ปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25x2 และ 25x1 

 

                                                                               (หน่วย : พนับาท) 
 25x2 25x1 ผลต่าง 

เพิม่(ลด)  
       อตัรา(%) 

 

ยอดขาย 1,700 1,400 300 21.43 

หกั ตน้ทุนขาย 1,200 1,100 100 9.09 

ก าไรข ัน้ตน้ 500 300 200 66.67 

หกั ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 400 210 190 90.48 

ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้และภาษเีงนิได ้ 100 90 10 11.11 

หกั ดอกเบีย้จ่าย 10 10 0 0 

ก าไรก่อนหกัภาษเีงนิได ้ 90 80 10 12.50 

หกั ภาษเีงนิได3้0% 27 24 3 12.50 

ก าไรสุทธ ิ 63 56 7 12.50 

 

 จากข้อมูลร้อยละในงบก าไรขาดทุน ผู้ว ิเคราะห์จะพบว่าการด าเนินงานปี 25x2 มี
ประสทิธภิาพดกีวา่ในปี 25x1 กล่าวคอื ยอดขายมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ 21.43% และก าไรสุทธเิพิม่ขึน้ 
12.50% ซึ่งเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นของก าไรสุทธิสูงกว่าเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นของยอดขายย่อม
ชีใ้หเ้หน็วา่ผลการด าเนินงานในปี 25x2 นัน้ ค่าใชจ้่ายต่างๆ ทีเ่กดิขึน้เมื่อเทยีบกบัยอดขายทีไ่ดร้บั
แลว้ มจี านวนสดัส่วนทีต่ ่ากวา่ เมื่อเทยีบกบัผลการด าเนินงานในปี 25x1 

 

ตวัอย่างท่ี 12.6  การวเิคราะห์งบแสดงฐานะการเงินเป็นร้อยละของปีฐานโดยวธิีร้อยละของ
ผลต่าง เป็นดงันี้ 
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บรษิทั ชยัมงคล จ ากดั 

งบแสดงฐานะการเงนิเปรยีบเทยีบ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x2 และ 25x1 

                               หน่วย : พนับาท) 
 

25x2 25x1 ผลต่าง 

เพิม่(ลด) 

อตัราเพิม่
(ลด)จากปี

ก่อน% 

สินทรพัย ์     

สนิทรพัยห์มุนเวยีน     

     เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 120 110 10 9.09 

     เงนิลงทุนชัว่คราว 110 95 15 15.79 

     ลกูหนี้การคา้-สุทธ ิ 30 26 4 15.38 

     สนิคา้คงเหลอื        50         44               6 13.64 

รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน 310 275 35 12.73 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน     

     ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์-สุทธ ิ      150 145               5 3.45 

รวมสนิทรพัย ์ 460 420              40 9.52 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น     

หนี้สนิหมุนเวยีน     

     เจา้หนี้การคา้ 15 10 5 50 

     ตัว๋เงนิจ่าย 19 12 7 58.33 

     เงนิกูย้มืระยะสัน้        30          20              10          50 

รวมหนี้สนิหมนุเวยีน 64 42 22 52.38 

หนี้สนิไมห่มุนเวยีน     

     เงนิกูย้มืระยะยาว        50 50               0           0 

รวมหนี้สนิ 114 92 22 23.91 

ส่วนของผูถ้อืหุน้     

     หุน้สามญั 300 300 0 0 

     ก าไรสะสม        46          28             18 64.29 

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 346 328             18 5.49 

รวมหนี้สนิและส่วนของผูถ้อืหุน้ 460 420 40 9.52 
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 จากการวเิคราะห์ขอ้มูลร้อยละในงบแสดงฐานะการเงนิ ผู้วเิคราะห์จะพบว่าในปี 25x2 
สนิทรพัย์หมุนเวยีนมีแนวโน้มเพิ่มขึน้จากปี 25x1 คดิเป็น 12.73% ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
เพิม่ขึน้ 3.45% ซึ่งเปอร์เซน็ต์ที่เพิม่ขึน้ของสนิทรพัยย์่อมชี้ให้เหน็ว่าการด าเนินงานเกีย่วกบัการ
ลงทุนในสนิทรพัยต่์างๆ ในปี 25x2 มกีารเพิม่การลงทุนในสนิทรพัยห์มุนเวยีนมากกว่าการลงทุน
ในสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 

 ส าหรบัแหล่งที่มาของเงนิลงทุน จะพบว่าแหล่งเงนิทุนระยะสัน้หรอืหนี้สินหมุนเวยีนมี
แนวโน้มเพิม่ขึน้ 52.38% หนี้สนิระยะยาวไม่มกีารเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้หรอืลดลง ขณะทีส่่วนของผู้
ถอืหุ้นเพิม่ขึน้ 5.49% จงึอาจกล่าวได้ว่าการขยายตวัของกจิการนัน้เงนิทุนส่วนใหญ่มาจากแหล่ง
เงนิทุนของกจิการทีเ่ป็นหนี้สนิหมุนเวยีนนัน่เอง 

 การวิเคราะห์ข้อมลูเป็นร้อยละของงวดก่อน เป็นการวเิคราะห์การเปลีย่นแปลงของ
ขอ้มูลปีต่อปีไม่ต่อเนื่องกนั กล่าวคอื วธินีี้จะเปลีย่นปีฐานทุกๆ ปี ประโยชน์ของการวเิคราะห์ดว้ย
วธินีี้อาจท าให้เหน็การเจรญิเตบิโตทีช่ดักว่า เพราะลกัษณะขอ้มลูอยูใ่นเวลาทีใ่กลเ้คยีงกนั การหา
ความสมัพนัธจ์งึดกีวา่ 

 การค านวณหาอตัรารอ้ยละทีเ่พิม่ขึน้หรอืลดลงค านวณได ้ดงันี้ 
  เมื่อวเิคราะหข์อ้มลูของปีที ่2 

              รอ้ยละทีเ่ปลีย่น  =  
ขอ้มูลปีที ่2 - ขอ้มูลปีที ่1

ขอ้มูลปีที ่1      x   100 

  เมื่อวเิคราะหข์อ้มลูของปีที ่3 

     รอ้ยละทีเ่ปลีย่น  =  
ขอ้มูลปีที ่3 - ขอ้มูลปีที ่2

ขอ้มูลปีที ่2      x   100 

 

ตวัอย่างท่ี 12.7 แสดงการวเิคราะหง์บก าไรขาดทุน (บางส่วน) ดว้ยวธิรีอ้ยละของงวดก่อน 

บรษิทั ชมชื่น จ ากดั 

งบก าไรขาดทุน (บางส่วน) 
ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25x0 – 25x4 

                                                                                (หน่วย : พนับาท) 
 25x0 25x1 25x2 25x3 25x4 

ยอดขาย 

รอ้ยละ 

ตน้ทุนสนิคา้ทีข่าย 

รอ้ยละ 

ก าไรข ัน้ตน้ 

รอ้ยละ 

570 

0 

320 

0 

250 

0 

650 

14.04 

390 

21.88 

260 

4 

700 

7.69 

510 

30.77 

190 

(26.92) 

830 

18.57 

550 

7.84 

280 

  47.37 

900 

8.43 

650 

18.18 

250 

(10.71) 
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 จากการวเิคราะห์พบว่า การเพิม่ขึน้ของยอดขายในแต่ละปี มอีตัราน้อยมาก น้อยกว่า
อตัราการเพิม่ขึ้นของต้นทุนสนิค้าที่ขายยกเวน้ในปี 25x3 การเพิม่ขึน้ของยอดขายจะมมีากกว่า
การเพิม่ขึน้ของตน้ทุนสนิคา้ที่ขาย ส าหรบัแนวโน้มของก าไรข ัน้ตน้ในปี 25x2 ลดลงอย่างมาก คอื 
รอ้ยละ 26.92 หลงัจากนัน้ก าไรข ัน้ตน้ กจ็ะมอีตัราเพิม่ขึน้สูงสุดในปี 25x3 คอื ร้อยละ 47.37 เมื่อ
เปรยีบเทยีบแนวโน้มของยอดขายกบัต้นทุนสนิค้าทีข่ายกจ็ะเหน็ได้วา่ในปี 25x3 การด าเนินงาน
ของฝา่ยบรหิารมปีระสทิธภิาพดกีวา่ในปีอื่นๆ เนื่องจากสดัส่วนการเพิม่ขึน้ของตน้ทุนขายต ่ากว่า
สดัส่วนการเพิม่ขึน้ของยอดขาย ท าใหส้ดัส่วนของก าไรสุทธสิงูตามไปดว้ย 

 

 การวเิคราะหอ์ตัรารอ้ยละของแนวโน้มหรอืการวเิคราะหแ์นวนอน มขีอ้สงัเกตดงันี้ 
  1. การเลือกรายการในการค านวณหาอตัราร้อยละของแนวโน้ม อาจจะเลือกเฉพาะ
รายการทีม่คีวามสมัพนัธ์กนัเท่านัน้ เพื่อเปรยีบเทยีบดคูวามสมัพนัธก์นั ซึ่งไม่จ าเป็นตอ้งค านวณ
ทุกรายการที่ปรากฏในงบการเงนิ เช่น การค านวณอตัราแนวโน้มของยอดขาย กอ็าจจะค านวณ
อตัราของค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร และก าไรจากการด าเนินงาน เป็นตน้  
  2. อตัรารอ้ยละทีค่ านวณไดอ้าจจะสงูหรอืต ่าขึน้อยูก่บัตวัเลขในปีฐานทีใ่ชใ้นการค านวณ 
ถ้าตวัเลขในปีฐานมจี านวนน้อย อตัรารอ้ยละของการเปลีย่นแปลงจะเพิม่ขึน้มาก  ทัง้ๆ ทีจ่ านวน
เงนิของรายการนัน้ๆ เปลีย่นแปลงไปในระหวา่งรอบระยะเวลาบญัชเีป็นจ านวนเลก็น้อยเท่านัน้ 

  3. การเปลี่ยนตวัเลขของรายการใด ที่ใช้เป็นฐานในการค านวณหากมีการเปลี่ยนอยู่
เรื่อย จะมผีลท าใหก้ารวเิคราะหอ์ตัรารอ้ยละของแนวโน้ม เปลีย่นแปลงไปดว้ยท าใหผู้้วเิคราะหจ์ะ
ไม่สามารถทราบแนวโน้มของการด าเนินธุรกจิทีแ่ทจ้รงิได ้ 
 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบ 

  ไพบูลย์  ผจงวงศ์ (2549 ,234) ได้ให้ความหมายของการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบ ไวว้่า 
การวเิคราะห์เปรยีบเทยีบ หมายถึง การวเิคราะห์เปรยีบเทยีบรายการหนึ่งทีอ่ยู่ในงบการเงนิกบั
รายการอื่น เช่น การเปรียบเทียบรายการลูกหนี้กบัรายการอื่นหรือปีอื่นในงบเดียวกัน การ
เปรยีบเทยีบกบัค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม หรอืการเปรยีบเทยีบระหว่างกจิการอื่น เพื่อประเมินดูว่า
กจิการมแีนวโน้มเป็นอยา่งไร 

 

 การวิเคราะหเ์ปรียบเทียบอตัราส่วนทางการเงินสามารถท าได้ 4 กรณี  ดงัน้ี 

 1.  การเปรียบเทียบกบัเป้าหมายท่ีก าหนด (Management target) 

เป็นการเปรยีบเทยีบภายในกจิการ โดยการเปรยีบเทยีบอตัราส่วนทางการเงนิที่ 
เกิดขึ้นจริงกบัเป้าหมายที่ผู้บรหิารได้ก าหนดขึน้เองในกิจการ การเปรยีบเทียบจะท าให้ทราบ
แนวโน้มทางการเงนิของกจิการในอนาคตได้ จะสะท้อนให้เห็นถึงความมปีระสทิธภิาพของฝ่าย
บรหิารที่จะควบคุมและบรหิารการด าเนินงานของกจิการทุกขัน้ตอน ท าใหส้ามารถบรรลุเป้าหมาย
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หรอืวตัถุประสงคท์ี่วางไว ้โดยเป้าหมายหรอืวตัถุประสงค์ทีถู่กก าหนดควรมคีวามสมเหตุสมผล มี
ความเป็นไปได้และสามารถบรรลุตามวตัถุประสงค์ได้ ไม่ควรก าหนดเป้าหมายที่สูงหรือต ่า
จนเกนิไป การเปรยีบเทยีบภายในกจิการมวีธิกีารเปรยีบเทยีบดงันี้ 

1.1  เปรยีบเทยีบรายการในงบการเงนิปีปจัจุบนักบัปีทีผ่่านมา 

1.2  เปรยีบเทยีบรายการในงบการเงนิปีปจัจุบนักบัปีทีพ่ยากรณ์ไว ้

2. การเปรียบเทียบกบัค่าเฉล่ียในอตุสาหกรรมเดียวกนั (Industry ratio)  

  เป็นการเปรยีบเทยีบอตัราส่วนของธุรกจิกบัอตัราส่วนเฉลี่ยในอุตสาหกรรม   เพื่อดูว่า
ค่าอตัราส่วนทางการเงนิของกจิการ มคีวามแตกต่างจากค่าเฉลีย่อุตสาหกรรมมากน้อยเพยีงใด ถ้า
ค่าที่เกิดจากการเปรียบเทียบแตกต่างกันมาก ผู้บริหารจ าเป็นจะต้องท าการ ปรบัปรุงการ
ด าเนินงานของกจิการเพื่อให้เกดิประสทิธภิาพและเพื่อให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ที่ถูก
ก าหนดอย่างเป็นทางการทีแ่ตกต่างกนัออกไป ผู้บรหิารจะตอ้งประเมนิและพจิารณาถงึสาเหตุของ
ความแตกต่างนัน้ดว้ย 

  3. การเปรียบเทียบกับธุรกิจอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน  (Cross sectional 

comparisons) 

   เป็นการเปรยีบเทียบงบการเงนิของบริษทักบัคู่แข่งในช่วงระยะเวลาเดยีวกนั  (Cross 

section analysis) การเปรยีบเทยีบวธินีี้ เป็นการประเมนิสถานการณ์ของคู่แขง่ไดเ้ป็นอยา่งด ีและ
น าผลทีไ่ดม้าเป็นขอ้มลูในการตดัสนิใจปรบัเปลีย่นนโยบายการด าเนินงานของกจิการต่อไป 
 4. การเปรียบเทียบกับอนุกรมเวลาหรือแนวโน้ม (Time series comparisons or 

trend) 

  การเปรยีบเทียบกบัอนุกรมเวลาหรอืแนวโน้ม เป็นการเปรยีบเทยีบอตัราส่วนทางการ
เงินของกิจการในปจัจุบนักบัอตัราส่วนทางการเงินของกิจการที่เกิดขึน้ในอดตีและที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นในอนาคต เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มว่า ฐานะทางการเงินหรือผลการ
ด าเนินงานทีผ่่านมามกีารเปลีย่นแปลงไปในทศิทางที่ดขี ึน้หรอืเลวลง ซึ่งการเปรยีบเทยีบแนวโน้ม
นี้ ผูบ้รหิารสามารถน าไปใชใ้นการคาดคะเนหรอืการพยากรณ์สิง่ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตไดอ้กีดว้ย 

 

  ข้อจ ากดัของการวิเคราะหง์บการเงินในการเปรียบเทียบ 

  ในการวเิคราะห์งบการเงนิผูว้เิคราะห์จะตอ้งท าความเขา้ใจในขอ้จ ากดัที่มอียู่เพื่อจะได้มี
การวเิคราะหง์บการเงนิอยา่งระมดัระวงั ซึง่ขอ้จ ากดัต่างๆ มดีงันี้ 

1. การใชห้ลกัการบนัทกึบญัชทีีแ่ตกต่างกนั ท าใหเ้กดิความยุง่ยากในการ 

เปรยีบเทยีบ และแปลความหมายผดิพลาดไป 

2. ตวัเลขทีใ่ชใ้นการเปรยีบเทยีบเป็นตวัเลขในอดตี ซึง่ในความเป็นจรงิแลว้ 

ธุรกจิจะด าเนินไปตลอดเวลา ขอ้มลูอาจมกีารเปลีย่นแปลงไป 

3. ธุรกจิหลายประเภทมรีะเบยีบ ขอ้บงัคบั วธิกีาร นโยบายและขนาดทีแ่ตกต่าง 
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กนั ท าใหไ้ม่สามารถก าหนดมาตรฐานในการวดัไดอ้ยา่งแน่นอน และเหมาะสม 

4. ขอ้มลูทีเ่ปลีย่นแปลงไป ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง อาจจะมกีารตบแต่งตวัเลขให ้

สวยงามหรอืการปกปิดขอ้มลูบางรายการ ท าใหเ้กดิความเขา้ใจผดิได้ 
   5.  การเปลีย่นแปลงค่าของเงนิทีใ่ชใ้นการวดัทางบญัช ีท าใหก้ารเปรยีบเทยีบ 

อตัราส่วนไม่มคีวามถูกตอ้ง เกดิความไม่แน่นอน 

6. การจดัหาขอ้มลู ตอ้งอาศยัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งอาจท าใหข้อ้มลูไม่ตรงตาม 

วตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้

7. ดุลยพนิิจของผูว้เิคราะหอ์าจแตกต่างกนัไปในเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ 

 

การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน (Financial ratio analysis) 

  การวเิคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงนิ เป็นเครื่องมอืส าคญัทีใ่ชใ้นการวเิคราะหฐ์านะการเงนิ
ของธุรกจิ โดยการน าเอารายการทางการเงนิต่างๆ ในงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนมา
เปรียบเทียบให้อยู่ในรูปของอัตราส่วน เพื่อหาความสัมพันธ์ของรายการใน งบการเงินว่ามี
ความสมัพนัธก์นัอยา่งไร ซึง่จะเป็นประโยชน์ในการตคีวามหมายและใชเ้ปรยีบเทยีบกบัขอ้มลูอื่นๆ 
วธินีี้จะใหผ้ลลพัธท์ีล่ะเอยีดกวา่การวเิคราะหเ์ป็นอตัรารอ้ยละ  ดงัทีก่ล่าวขา้งตน้  

  สุพาดา  สิรกิุตตา ( 2548, 242) ได้กล่าวถึง อตัราส่วนทางการเงนิว่าเป็นการแสดง
ความสมัพนัธร์ะหวา่งขอ้มลูตวัเลข 2 รายการจากงบการเงนิของธุรกจิ ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการค านวณมา
จากงบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุน  
  ดังนั ้นพอสรุปได้ว่า อัตราส่วนทางการเงิน  หมายถึง ตัวเลข หรือค่าที่ เกิดจาก
ความสมัพนัธร์ะหว่างขอ้มูลในงบแสดงฐานะการเงนิปีเดยีวกนั กบังบก าไรขาดทุนปีเดยีวกนัการ
วเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน เป็นการน าตวัเลขทางการเงิน หรือค่าที่ได้จากอตัราส่วนทาง
การเงนิมาวเิคราะห ์โดยค่าหรอืตวัเลขนัน้น ามาจากอตัราส่วนของขอ้มลูทางการเงนิที่เป็นตวับ่งชี ้
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูว้เิคราะห ์ซึง่สามารถน าไปวเิคราะห ์ 
และประเมนิสถานการณ์ของธุรกจิในดา้นสภาพคล่อง ประสทิธภิาพการด าเนินงาน 

ความสามารถในการก่อหนี้ และความสามารถในการท าก าไร 

 

   การค านวณอตัราส่วนทางการเงนิ สามารถจดัท าไดต้ามตวัอยา่ง ดงัต่อไปนี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 12.8 งบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุนของบรษิทั สามารถ จ ากดั มดีงันี้ 
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บรษิทั สามารถ จ ากดั 

งบแสดงฐานะการเงนิ  
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x2 และ 25x1 

                                                       (หน่วย : ลา้นบาท) 
สินทรพัย ์ 25x2 25x1 

สนิทรพัยห์มุนเวยีน   

    เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 15 10 

    เงนิลงทนุชัว่คราว 20 25 

    ลกูหนี้การคา้-สุทธ ิ 120 104 

    สนิคา้คงเหลอื 65 50 

    ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า          10        16 

รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน 230 205 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน   

   ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์-สุทธ ิ 120 105 

รวมสนิทรพัย ์ 350 310 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น   

หนี้สนิหมุนเวยีน   

    เจา้หนี้การคา้ 65 62 

    ตัว๋เงนิจ่าย 29 14 

    เงนิกูย้มืระยะสัน้          10        14 

รวมหนี้สนิหมนุเวยีน 104 90 

หนี้สนิไมห่มุนเวยีน   

    เงนิกูย้มืระยะยาว 26 24 

    หุน้กูร้ะยะยาว          15        15 

รวมหนี้สนิระยะยาว          41        39 

รวมหนี้สนิ 145 129 

ส่วนของผูถ้อืหุน้   

    หุน้บุรมิสทิธ ิ 50 50 

    หุน้สามญั 100 100 

    ก าไรสะสม          55        31 

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 205 181 

รวมหนี้สนิและส่วนของผูถ้อืหุน้ 350 310 
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บรษิทั สามารถ จ ากดั 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบังวด1 ปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25x2 และ 25x1 

                                                                     (หน่วย : ลา้นบาท) 
 25x2 25x1 

ขายสุทธ ิ 1,250 1,000 

หกั ตน้ทุนขาย 885 755 

ก าไรข ัน้ตน้ 365 245 

หกั ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 275 185 

ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้จ่ายและภาษเีงนิได ้ 90 60 

หกั ดอกเบีย้จ่าย 20 10 

ก าไรก่อนหกัภาษ ี 70 50 

หกั ภาษเีงนิได ้ 21 15 

ก าไรหลงัหกัภาษเีงนิได ้ 49 35 

หกั เงนิปนัผลหุน้บุรมิสทิธ ิ 5 5 

ก าไรส่วนของผูถ้อืหุน้สามญั 44 30 

หกั เงนิปนัผลหุน้สามญั 20 16 

ก าไรสะสมเพิม่ขึน้ 24 14 

 จากตวัอย่างที่ 12. 8 สามารถค านวณหาอตัราส่วนประเภทต่างๆ ของบรษิัท สามารถ 
จ ากดั ในปี 25x2 ไดด้งัต่อไปนี้ 
 

ประเภทของอตัราส่วนทางการเงิน 

  1. การวิเคราะหค์วามสามารถในการช าระหน้ี (Solvency analysis)  
         เป็นเครื่องมอืทีใ่ช้วดัความสามารถในการช าระหนี้ท ัง้หนี้สนิหมุนเวยีน และหนี้สนิไม่
หมุนเวยีน อตัราส่วนต่างๆ ทีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์มดีงันี้ 
    1.1   การวิเคราะห์สภาพคล่อง (Current  position analysis) หรือ อตัราส่วนวดั
สภาพคล่อง (Liquidity ratios) หมายถงึ อตัราส่วนซึง่ใช้วดัถงึความสามารถในการช าระหนี้สนิใน
ระยะสัน้ (Short-term debt) หรอืหนี้สนิหมุนเวยีนของธุรกจิ เป็นอตัราส่วนทีเ่จา้หนี้หรอืผูใ้หกู้ร้ะยะ
สัน้ใช้ในการประเมินความสามารถในการช าระหนี้ โดยเป็นการเปรยีบเทียบระหว่างสินทรพัย์
ห มุน เวียน (Current assets) กับ ห นี้ สินห มุน เวียน (Current liabilities) อัตราส่ วนดังกล่าว
ประกอบด้วยการวเิคราะห์เกี่ยวกับ เงินทุนหมุนเวียน  (Working capital)  อตัราส่วนเงินทุน
หมุนเวยีน(Current ratios) อตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีนเรว็(Acid-test ratio) โดยเปรยีบเทยีบกบั
ค่าเฉลีย่ของอุตสาหกรรมเดยีวกนั 
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   1.1.1  เงินทุนหมุนเวียน(Working capital) เป็นผลต่างระหว่างสนิทรพัยห์มุนเวยีน
และหนี้สินหมุนเวยีน ซึ่งจะแสดงเป็นจ านวนเงินเป็นตัวชี้ว่าธุรกิจจะมีเงินสดและสินทรพัย์
หมุนเวยีนอื่นๆ เหลอืเป็นจ านวนเท่าใด หลงัน าไปจ่ายช าระหนี้สนิหมนุเวยีนทัง้หมดแลว้ อยา่งไรก็
ตามบรษิทัทีม่ขีนาดแตกต่างกนั กจ็ะมคีวามตอ้งการเงนิทุนหมุนเวยีนที่แตกต่างกนัด้วย จ านวน
เงนิทุนทีเ่หมาะสมขึน้อยูก่บัประเภทของธุรกจินัน้ๆ บรษิทัที่มเีงนิทุนหมุนเวยีนน้อยอาจจะมกีาร
กูย้มืเงนิเพื่อน าเงนิมาใช้ในการด าเนินงาน บรษิทัที่มเีงนิทุนหมุนเวยีนมากไปเกนิความตอ้งการ 
อาจจะน าเงนิทุนหมุนเวยีนส่วนเกนิหาผลตอบแทนจากดอกเบีย้ในช่วงระยะเวลาสัน้ 

 

    เงนิทนุหมนุเวยีน = สนิทรพัยห์มุนเวยีน – หนี้สนิหมุนเวยีน 

 

           เงินทุนหมุนเวียน 
ปี 25x2 

= 230 – 104 

 = 126   ลา้นบาท 

    จากผลการค านวณพบว่า บรษิทั สามารถ จ ากดั มเีงนิทุนหมุนเวยีนจ านวน 126 ลา้น
บาท หลงัจากจ่ายช าระหนี้สนิหมุนเวยีนแลว้ 

  1.1.2  อตัราส่วนเงินทุนหมนุเวียน (Current ratio) เป็นอตัราส่วนทีส่ าคญัทีใ่ชใ้นการ
วเิคราะห์สภาพคล่องทางการเงนิของธุรกจิ เพื่อใช้วดัความสามารถในการจ่ายช าระหนี้ระยะสัน้ 
เป็นอตัราส่วนที่แสดงถึงความสมัพนัธร์ะหว่างสนิทรพัยห์มุนเวยีนและหนี้สนิหมุนเวยีน สามารถ
ค านวณไดโ้ดยน าสนิทรพัยห์มุนเวยีนหารดว้ยหนี้สนิหมุนเวยีน 

 

อตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีน  =   สนิทรพัยห์มุนเวยีน
หนี้สนิหมุนเวยีน    (เท่า) 

 

 อตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีนเป็นอตัราส่วนที่ใช้ในการวเิคราะห์สภาพคล่องทางการเงนิ
ของธุรกจิ เพื่อวดัความสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ ถ้าอตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีนสงู แสดงว่า
ธุรกจิมคีวามสามารถจ่ายช าระหนี้สนิหมุนเวยีน แต่ถ้าอตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีนต ่า ธุรกจิควรจะ
หาวธิกีารจ่ายช าระหนี้สนิระยะสัน้ โดยอาจแปลงหนี้สนิระยะสัน้ใหเ้ป็นหนี้สนิระยะยาว หรอืโดย
การเพิม่ยอดเงนิสดคงเหลอืของธุรกจิ หรอืโดยการลดการจ่ายเงนิปนัผล เป็นตน้ 

    อตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีน     = 
 230
 104

 

 =  2.21      เท่า 
    สมมต ิค่าเฉลีย่อุตสาหกรรม =  3.00  เท่า 

  จากผลการค านวณพบวา่อตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีนของบรษิทัมคี่าเท่ากบั 2.21 เท่า ซึ่ง
ต ่ากว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม แสดงให้เหน็ว่าสภาพคล่องของธุรกจิอื่นในอุตสาหกรรมประเภท
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เดียวกันสูงกว่าของบรษิัท แต่บริษัทก็ยงัมีสภาพคล่องที่ดี โดยมีความสามารถในการเปลี่ยน
สนิทรพัยเ์ป็นเงนิสดเพื่อจ่ายช าระหนี้สนิหมุนเวยีนไดด้ ีเนื่องจากบรษิทัมสีนิทรพัยห์มุนเวยีน 2.21 
เท่าต่อหนี้สนิหมุนเวยีน 1 เท่า ดงันัน้จึงมีสนิทรพัยห์มุนเวยีนเหลือเท่ากบั 1.21 เท่า หรอือาจ
กล่าวได้อกีอย่างหนึ่งว่า บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินถึง 22.10% ของมูลค่าตามบญัชทีี่จะ
น าไปจ่ายช าระหนี้สนิไดเ้ตม็จ านวน 

     1.1.3 อัต ราส่วน เงินทุน หมุนเวีย นเร็ว (Acid-test ratio or quick ratio)เป็น
อตัราส่วนที่วดัสภาพคล่องเหมือนกบัอัตราเงินทุนหมุนเวยีน โดยจะใช้สินทรพัย์ที่สามารถ
เปลี่ยนเป็นเงนิสดได้เรว็ เช่น เงนิสด หลกัทรพัยใ์นความต้องการของตลาด และลูกหนี้การค้า  
เป็นตน้  เพื่อน ามาช าระภาระผกูพนั ส่วนสนิคา้คงเหลอืและค่าใชจ้่ายล่วงหน้า ถอืเป็นสนิทรพัยท์ีม่ ี
สภาพคล่องต ่าสุด ดงันัน้ อตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีนเรว็สามารถค านวณได้โดยน าสนิค้าคงเหลอื
และค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้าหกัออกจาก สนิทรพัยห์มุนเวยีน และหารดว้ยหนี้สนิหมุนเวยีน  
 

   อตัราส่วนเงนิทนุหมนุเวยีนเรว็  =   สนิทรพัย์หมนุเวยีน−สนิคา้คงหลอื−คา่ใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า
หนี้สนิหมนุเวยีน

 

 

  ถ้าอตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีนเรว็สูง แสดงว่าธุรกจิมคีวามสามารถในการจ่ายช าระหนี้
ระยะสัน้ได้รวดเรว็ แต่ถ้าอตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีนเรว็ต ่า ธุรกจิควรเพิ่มให้สูงขึน้โดยการจ่าย
ช าระหนี้สนิหมุนเวยีน เกบ็เงนิจากลกูหนี้ใหร้วดเรว็ขึน้ เพิม่เงนิสดจากนกัลงทุนหรอืเปลีย่นหนี้สนิ
ระยะสัน้เป็นหนี้สนิระยะยาว 

        อตัราส่วนเงนิทนุหมนุเวยีนเรว็ =  
230 - 65 - 10

104   

 = 1.49   เท่า 

        สมมต ิค่าเฉลีย่อุตสาหกรรม =    1.20   เท่า 

  จากผลการค านวณพบว่า อตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีนเรว็ของบรษิัทมีค่าเท่ากบั 1.49 
เท่า ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม แสดงว่าบริษัทมีความสามารถในการจ่ายช าระหนี้สิน
หมุนเวยีนไดม้ากกวา่ธุรกจิอื่นในประเภทเดยีวกนั  
 

 1.2 อตัราส่วนวัดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Activity ratios or Leverage 

ratios) เป็นอตัราส่วนที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารสินทรพัย์ของธุรกิจ ซึ่งแสดงถึง
ประสทิธภิาพในการด าเนินงาน เช่น การจดัการเกีย่วกบัลกูหนี้ สนิค้าคงเหลอื ตลอดจนสนิทรพัย์
ถาวรว่ามีการหมุนเวียนมากน้อยเพียงใด อัตราส่วนวัดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
ประกอบดว้ย ดงันี้ 
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          1.2.1 การวิเคราะหล์ูกหน้ี (Account receivable analysis) การขายสนิค้าเป็นเงนิ
เชื่อจะท าให้เกดิลกูหนี้ ซึ่งการเกบ็เงนิจากลกูหนี้ไดใ้นระยะเวลาทีร่วดเรว็จะท าใหย้อดลกูหนี้ลดลง 
การเกบ็เงนิจากหนี้ที่มรีะยะยาวนาน จะท าให้ยอดลูกหนี้คงเหลอืเป็นจ านวนมากกวา่บรษิทัที่เกบ็
เงนิได้เรว็ โดยทัว่ไปกิจการต้องมีการเก็บเงนิจากลูกหนี้ ให้ได้เรว็ เพื่อจะได้เงนิสดไปใช้ในการ
ด าเนินงานตามเป้าหมาย เช่น จดัซื้อสนิค้า  ช าระหนี้  จ่ายเงนิปนัผล หรอืเพื่อการลงทุน เป็นต้น 
การวเิคราะห์ลูกหนี้ ประกอบด้วย การวเิคราะห์ 2 ด้าน คอื อตัราการหมุนเวยีนของลูกหนี้ และ
ระยะเวลาในการจดัเกบ็หนี้  
          1.2.1.1 อตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี (Account receivable turnover) คือ 
ความสมัพนัธ์ระหว่างยอดขายเชื่อและลกูหนี้ เพื่อหาจ านวนครัง้หรอืจ านวนรอบที่บรษิทัสามารถ
จดัเกบ็หนี้จากลกูหนี้ได้ใน 1 ปี หรอื รอบระยะเวลาการด าเนินงานจากการขายสนิค้าและบรกิาร
เป็นเงินเชื่อ ในงบการเงินนัน้บางครัง้กจิการไม่ได้แสดงยอดระหว่างขายเชื่อกบัขายสด จึงไม่
สามารถทราบยอดขายเชื่อได้  ดงันัน้ในการค านวณจงึใชย้อดขายสุทธแิทน  ส่วนยอดลกูหนี้สุทธิ
ถัวเฉลี่ยจะใช้ยอดลูกหนี้สุทธิต้นปี กบัยอดลูกหนี้สุทธปิลายปี อตัราการหมุนเวยีนของลูกหนี้ 
ค านวณไดโ้ดยน ายอดขายสุทธหิารดว้ยลกูหนี้สุทธถิวัเฉลีย่ ดงันี้ 
 

               อตัราการหมุนเวยีนของลกูหนี้   =  ยอดขายสทุธิ   ลูกหนี้สุทธถิวัเฉลีย่   (ครัง้) 

 

 อตัราการหมุนเวยีนของลูกหนี้นอกจากจะแสดงถึงสภาพคล่องของธุรกิจจากการ
หมุนเวยีนเปลีย่นลูกหนี้มาเป็นเงนิสดแลว้ ยงัแสดงให้ทราบถงึความสามารถในการจดัการลกูหนี้
วา่ จากการขายเชื่อสุทธขิองธุรกจิในรอบระยะเวลาการด าเนินงาน 1 รอบ ธุรกจิสามารถเรยีกเกบ็
เงนิจากลกูหนี้ไดบ่้อยครัง้เพยีงใด 

         อตัราการหมุนเวยีนของลกูหนี้    =   
1,250

104+120
2

 

 
=   1,250

112
 

 =  11.16       ครัง้ 
   สมมต ิค่าเฉลีย่อุตสาหกรรม          =    13      ครัง้ 

  จากผลการค านวณพบว่า อตัราการหมุนเวยีนของลูกหนี้ ของบรษิทัมคี่าเท่ากบั 11.16 

ครัง้ ซึ่งต ่ากว่าค่าเฉลีย่อุตสาหกรรม แสดงว่าบรษิทัมคีวามสามารถในการเกบ็หนี้ได้จ านวนครัง้ 
น้อยกวา่อุตสาหกรรมอื่นในประเภทเดยีวกนั ซึ่งกจิการจะต้องมกีารปรบัปรุงการจดัเกบ็หนี้ให้เรว็
ยิง่ขึน้ 
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       1.2.1.2 ระยะเวลาในการจดัเกบ็หน้ี (Average Collection Period (ACP) or 

Number of days’sales in receivable) คอื การประมาณจ านวนวนัทีล่กูหนี้จะจ่ายช าระเงนิ  และ
เพื่อเป็นการเปรยีบเทยีบระยะเวลาในการเกบ็หนี้กบัเงื่อนไขการใหส้นิเชื่อเพื่อท าใหเ้กดิ
ประสทิธภิาพในการจดัเกบ็หนี้ 
     

 ระยะเวลาในการจดัเกบ็หนี้ = จ านวนวนัใน 1 ปี อตัราการหมุนเวยีนของลูกหนี ้หรอื
ลูกหนี้สุทธถิวัเฉลีย่

ยอดขายสุทธเิฉลีย่ต่อวนั(วนั) 

 

  ให ้1 ปี ม ี 365  วนั  

          ระยะเวลาในการจดัเกบ็หนี้ =   365
 11.16  

 =   32.71          วนั 

หรอื ระยะเวลาในการจดัเกบ็หนี้ =  112
1,250 365⁄  

 
=   112

3.42
 

 =    32.71         วนั 

        สมมต ิค่าเฉลีย่อุตสาหกรรม =    40             วนั 

 

   จากผลการค านวณพบว่า ระยะเวลาในการจัดเก็บหนี้ เท่ากบั 35.71 วนั ซึ่งต ่ากว่า
ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม แสดงวา่ บรษิทัมคีวามสามารถในการจดัเกบ็หนี้ดีกว่า เมื่อเปรยีบเทยีบกบั
ธุรกจิอื่นในประเภทเดยีวกนั บรษิทัมปีระสทิธภิาพในการจดัเกบ็หนี้ทีด่ ีดงันัน้ผูจ้ดัการฝา่ยการเงนิ
ไดม้นีโยบายในการเร่งรดัการจดัเกบ็หนี้ ไดด้กีวา่อุตสาหกรรมเดยีวกนั 

  1.2.2  การวิเคราะหสิ์นค้าคงเหลือ (Inventory analysis) เป็นการทีก่จิการจดัจ านวน
สนิค้าให้เพยีงพอกบัความต้องการของลูกค้า สนิค้าคงเหลอืต้องมไีม่มากหรอืน้อยเกนิไป การที่
กจิการมสีนิคา้คงเหลอืมากเกนิไปจะท าใหค้วามสามารถในการช าระหนี้ลดลง เพราะจะมคี่าใชจ้่าย
เกี่ยวกบัตวัสินค้ามากขึ้น เช่น ค่าประกนัภยั ค่าภาษีทรพัย์สิน ต้นทุนในการเก็บรกัษา และ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง อาจจะท าให้เสี่ยงต่อการเกิดผลขาดทุนเพิ่มขึ้นด้วย เนื่ องจากการ
เสื่อมสภาพ และการลา้สมยัของสนิคา้ แต่หากกจิการมสีนิคา้น้อยเกนิไป มจี านวนไม่เพยีงพอกบั
การขาย อาจจะท าใหเ้สยีโอกาสในการก่อใหเ้กดิรายได ้ท าใหล้กูคา้ขาดความเชื่อมัน่ในกจิการและ
สุดท้ายกส็ูญเสยีลูกค้าไป การวเิคราะห์สนิค้าคงเหลอื ม ี2 ลกัษณะ คอื อตัราการหมุนเวยีนของ
สนิคา้คงเหลอื และระยะเวลาในการขายสนิคา้คงเหลอื 
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        1.2.2.1 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ(Inventory turnover) เป็น
อตัราส่วนทางการเงนิทีค่ านวณไดจ้ากมูลค่าสนิค้าทีข่ายในราคาทุนหรอืตน้ทุนขายหารด้วยสนิค้า
คงเหลอืถวัเฉลีย่ โดยใชส้นิคา้คงเหลอืถวัเฉลีย่จากตน้ปีและปลายปี ดงันี้ 
 

    

 

อตัราการหมุนเวยีนของสนิค้าคงเหลอืจะแสดงถงึจ านวนครัง้ในการขายสนิคา้คงเหลอืของธุรกจิใน 
1 ปี 

   อตัราการหมุนเวยีนของสนิคา้คงเหลอื = 

 885
  50+65

 2

 

 
=  

885
57.50 

 = 15.39 ครัง้ 
   สมมต ิ  ค่าเฉลีย่อุตสาหกรรม = 17 ครัง้ 

  จากผลการค านวณพบว่า อตัราการหมุนเวยีนของสนิค้าคงเหลือของบริษัท เท่ากบั 
15.39 ครัง้ ซึง่ต ่ากวา่ค่าเฉลีย่อุตสาหกรรม แสดงวา่บรษิทัมสีนิคา้คงเหลอืไวม้ากเกนิไป อาจท าให้
เกิดปญัหาการขาดสภาพคล่องของธุรกิจ อตัราการหมุนเวยีนของสินค้ายิง่สูง แสดงว่าธุรกิจมี
ประสทิธภิาพอยา่งมากจากการใชเ้งนิลงทุนในสนิคา้คงเหลอื แต่ถ้าอตัราการหมุนเวยีนของสนิค้า
คงเหลอืต ่า ธุรกจิควรด าเนินการโดยเรว็ในเรื่องการสัง่ซือ้สนิคา้แต่ละครัง้ในจ านวนที่น้อย แต่สัง่ซือ้
สนิคา้ใหบ่้อยครัง้ขึน้ 

    1.2.2.2 ระยะเวลาในการขายสินค้าคงเหลือ (Number of days’ sales in 

inventory) เป็นการวดัความสมัพนัธร์ะหวา่งสนิคา้คงเหลอื กบัตน้ทุนสนิคา้ทีข่าย ค านวณโดยน า
สนิคา้คงเหลอืสิน้ปีหารดว้ยตน้ทุนสนิคา้ทีข่ายเฉลีย่ต่อวนั 

ระยะเวลาในการขายสนิคา้คงเหลอื    =   
365

อตัราการหมุนเวยีนของสนิคา้คงเหลอื  (วนั) 

                  หรอื        =     
สนิคา้คงหลอืถวัเฉลีย่
ต้นทุนขายเฉลีย่ต่อวนั (วนั) 

                                   

     ระยะเวลาในการขายสนิคา้คงเหลอื     = 
365

15.39
 

 =  23.72       วนั 

     สมมต ิค่าเฉลีย่อุตสาหกรรม         =  20           วนั 

อตัราการหมุนเวยีนของสนิคา้คงเหลอื  =   ตน้ทุนขาย
สนิคา้คงเหลอืถวัเฉลีย่

   (ครัง้) 



 

320 

  จากผลการค านวณพบวา่ ระยะเวลาในการขายสนิค้าคงเหลอืของบรษิทั เท่ากบั  23.72 

วนั ซึ่งสูงกวา่ค่าเฉลีย่อุตสาหกรรม แสดงว่าบรษิทัใช้เวลาในการเปลีย่นสนิคา้คงเหลอืมาเป็นเงนิ
สดนานกว่าธุรกจิอื่นในประเภทเดยีวกนั แสดงใหเ้หน็วา่ประสทิธภิาพในการบรหิารสนิคา้คงเหลอื
ของบรษิทั ยงัดอ้ยกวา่ธุรกจิอื่นในอุตสาหกรรมเดยีวกนั อาจเนื่องมาจาก สนิคา้ลา้สมยั สนิคา้ขาด
คุณภาพ ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด หรอืเก็บสนิค้าไวม้ากเกินไป เป็นต้น ดงันัน้ผู้จดัการ
ฝา่ยการเงนิจะตอ้งบรหิารสนิคา้คงเหลอืโดยการสัง่ซือ้สนิคา้ดว้ยปรมิาณทีเ่หมาะสม 

 

  1.3 อตัราส่วนวดัสภาพหน้ี หรือ อตัราส่วนความสามารถในการก่อหน้ี  
(Debt or leverage ratios หรอื Debt manage ratios) เป็นอตัราส่วนที่แสดงถึงความสามารถใน
การก่อหนี้ระยะยาวของธุรกจิ โดยผู้ใหกู้้จะพจิารณาจากการด าเนินงานของธุรกจิทางดา้นการเงนิ 
และพจิารณาจากสดัส่วน หนี้สนิต่อโครงสร้างของเงนิทุนวา่ ธุรกจิมีความสามารถในการจ่ายช าระ
ดอกเบี้ยและเงินกู้ย ืมในระยะยาวหรือไม่ เพื่อตัดสินใจให้ธุรกิจกู้ย ืมเงิน ต่อไป  อัตราส่วน
ความสามารถในการก่อหนี้ ม ี4 ประเภท ดงันี้ 
 

       1.3.1 อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรพัยร์วม (Total debt to total assets ratio) 
เป็นอตัราส่วนทางการเงนิที่แสดงโครงสร้างว่ามีหนี้สนิและมกีารน าสินทรพัยร์วมมาลงทุนเป็น
จ านวนเท่าใด พจิารณาถงึความสามารถในการก่อหนี้ไดเ้พิม่อกีหรอืไม่ ถ้าอตัราส่วนนี้สงูจะท าให้
ธุรกจิกู้เงนิเพิม่ได้ยากขึน้ ธุรกจิสามารถลดได้โดยจ ากดัวงเงนิการกู้ยมืเงนิระยะสัน้และระยะยาว 
หรือโดยการเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้น หรอืโดยการลดการจ่ายเงนิปนัผลต่อผู้ถือหุ้นสามญั เป็นต้น 
ค านวณโดยน าหนี้สนิรวมหารดว้ยสนิทรพัยร์วม ดงันี้ 
 

                    อตัราส่วนหนี้สนิต่อสนิทรพัย ์   =    
หนี้สนิรวม

สนิทรพัยร์วม   (%) 

    

          อตัราส่วนหนี้สนิต่อสนิทรพัย ์ =    
145
350

 

 =    0.41 หรอื 41% 

          สมมต ิค่าเฉลีย่อุตสาหกรรม =    40% 

  จากผลการค านวณพบวา่ อตัราส่วนหนี้สนิต่อสนิทรพัยข์องบรษิทัมคี่าเท่ากบั 41% ซึง่มี
ค่าใกล้เคยีงกบัค่าเฉลีย่อุตสาหกรรมซึง่สูงกวา่อุตสาหกรรมเลก็น้อย แสดงวา่ความสามารถในการ
ก่อหนี้เพิม่ของธุรกจิใกล้เคยีงกบัธุรกจิอื่นในประเภทเดยีวกนั ท าให้มคีวามเสี่ยงทางการเงนิไม่
มากนกั เพราะธุรกจิมโีครงสรา้งเงนิทุนอยูใ่นเกณฑ์ทีด่ ี
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  1.3.2 อตัราส่วนสินทรพัยป์ระจ าต่อหน้ีสินระยะยาว (Fixed assets to long-term 

Debt ratio) เป็นอตัราส่วนทีใ่ชว้ดัความสามารถในการช าระหนี้ระยะยาว ซึง่แสดงถงึความ
ปลอดภยัของผูใ้หกู้ ้หรอืผูถ้อืหุน้กู ้ ซึง่อาจจะน าสนิทรพัยถ์าวรไปจดจ านอง ซึง่ใชเ้ป็นเครื่องวดัใน
การกูย้มืเงนิระยะยาวของธุรกจิดว้ย อตัราส่วนนี้ค านวณโดยน าสนิทรพัยป์ระจ าสทุธหิารดว้ย
หนี้สนิระยะยาว ดงันี้ 
                       

         อตัราส่วนสนิทรพัยป์ระจ าต่อหนี้สนิระยะยาว  =   สนิทรพัยป์ระจ าสุทธิ
หนี้สนิระยะยาว  

             

 อตัราส่วนสนิทรพัยป์ระจ าต่อหนี้สนิระยะยาว   =  120 31
   

 =   3.87    เท่า 
 สมมต ิค่าเฉลีย่อุตสาหกรรม =   4        เท่า 

  จากผลการค านวณพบว่า อตัราส่วนสนิทรพัยป์ระจ าต่อหนี้สนิระยะยาว  ของบรษิทัมคี่า
เท่ากบั 3.87% ซึ่งต ่ากวา่ค่าเฉลีย่อุตสาหกรรม แสดงว่าโครงสร้างสนิทรพัยป์ระจ าต่อหนี้สนิระยะ
ยาว ของบรษิทัดอ้ยกวา่ธุรกจิอื่นในประเภทเดยีวกนั 

     1.3.3  อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to stockholders’ equity ratio) 
เป็นอตัราส่วนที่แสดงโครงสร้างเงนิทุนของธุรกจิ จากการจดัหาเงนิทุนว่า มาจากหนี้สินจ านวน
เท่าใดต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ และพจิารณาวา่ผูเ้ป็นเจา้ของมคีวามสามารถในการจ่ายช าระหนี้หรอืไม่ 
ถ้าผู้เป็นเจา้ของมคีวามสามารถในการจ่ายช าระหนี้สูง ธุรกจิกม็คีวามสามารถในการก่อหนี้เพิ่ม  
โดยค านวณจากหนี้สนิรวมหารดว้ยส่วนของผูถ้อืหุน้สามญั ดงันี้ 
 

      อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้    =  หนี้สนิรวม
ส่วนของผูถ้อืหุน้    (%) 

  

     อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ =   
145
205 

 =   0.71 หรอื 71% 

     สมมต ิค่าเฉลีย่อุตสาหกรรม =   60% 

  จากผลการค านวณพบว่า อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบรษิัทมคี่าเท่ากบั 
71% ซึง่สูงกวา่ค่าเฉลีย่อุตสาหกรรม แสดงวา่โครงสร้างหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ของบรษิทัดอ้ย
กว่าธุรกจิอื่นในประเภทเดยีวกนั เนื่องจากมอีตัราส่วนสงูกว่าธุรกจิอื่นมาก การก่อหนี้เพิม่กจ็ะท า
ไดย้ากกวา่ธุรกจิอื่นดว้ย 



 

322 

  1.3.4 ความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ (Number of times interest earned) เป็น
อตัราส่วนทางการเงนิที่ดูว่าธุรกจิสามารถท าก าไร แล้วน ามาช าระดอกเบี้ยได้มากน้อยเพยีงใด 
เจา้หนี้หรอืผูใ้หกู้จ้ะพจิารณาเพื่อตดัสนิใจวา่จะให้ธุรกจิกูย้มืเงนิหรอืไม่ อตัราส่วนความสามารถใน
การจ่ายดอกเบี้ยยิง่มีค่าสูง ก็จะยิง่ท าให้ธุรกิจนัน้มีความสามารถในการก่อหนี้เพิ่มได้มากขึ้น 
ค านวณโดยน าก าไรก่อนหกัดอกเบีย้จ่ายและภาษเีงนิไดห้ารดว้ยดอกเบีย้จ่าย  
 

   ความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้  =  ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้จ่ายและภาษเีงนิได้
ดอกเบีย้จ่าย

   (เท่า)  
  

      ความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้   =    
90
20 

 =    4.50    เท่า 

       สมมต ิ ค่าเฉลีย่อุตสาหกรรม =        3        เท่า 

  จากผลการค านวณพบวา่ ความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยของบรษิทัมคี่าเท่ากบั 4.50 

เท่า ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม แสดงวา่ประสทิธภิาพในการด าเนินงานของธุรกจิ     สงูกว่า
มาตรฐาน หรอืความสามารถในการหาก าไรเพื่อมาช าระดอกเบี้ยมีมากเมื่อเปรยีบเทยีบกบัธุรกจิ
อื่นในประเภทเดยีวกนั 

 

 2. การวิเคราะหค์วามสามารถในการท าก าไร (Profitability ratios) 

  เป็นอตัราส่วนที่ใช้วดัความสามารถในการหารายได้จากการด าเนินงาน และจากการ
ลงทุนในสินทรพัย์ ตัวชี้ความสามารถในการท าก าไร คือก าไรสุทธิหลงัหักภาษี และการใช้
ทรพัยากรทางธุรกจิอย่างมปีระสทิธภิาพ ซึ่งความสมัพนัธ์กบัยอดขายและการลงทุน อตัราส่วน
ความสามารถในการท าก าไรม ี5 ประเภท ดงันี้ 
     2.1 อตัราส่วนก าไรสทุธิ (Net profit margin) คอือตัราส่วนทางการเงนิทีค่ านวณ 

โดยน าก าไรสุทธหิลงัหกัภาษเีงนิไดห้ารดว้ยยอดขายสุทธ ิ

 

อตัราส่วนก าไรสุทธ ิ=    
ก าไรสทุธหิลงัหกัภาษเีงนิได้

ขายสทุธิ   (%) 

    
 

 อตัราส่วนก าไรสุทธิเป็นอตัราส่วนที่แสดงให้เห็นว่าธุรกิจมีความสามารถในการขายที่
ก่อใหเ้กดิผลก าไร อตัราส่วนก าไรสุทธสิงู ดกีวา่อตัราส่วนก าไรสุทธติ ่า 
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                อตัราส่วนก าไรสุทธ ิ = 
49

 1,250
 

  

= 

  

0.039 หรอื 3.92% 
 

สมมต ิ  ค่าเฉลีย่อุตสาหกรรม 

 

= 

 

 5% 

   จากผลการค านวณพบวา่ อตัราส่วนก าไรสุทธขิองบรษิทัมคี่าเท่ากบั 3.92% ซึ่งต ่ากว่า
ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม แสดงว่าธุรกจิมคีวามสามารถในการท าก าไร ได้ต ่ากว่าธุรกจิอื่นในประเภท
เดยีวกนั อาจเนื่องมาจากยอดขายต ่าหรอืต้นทุนขายของสนิค้าสงู หรอือาจเกดิทัง้ 2 กรณี ธุรกจิ
สามารถเพิม่อตัราส่วนดงักล่าวใหส้งูขึน้ไดโ้ดยการลดค่าใชจ้่ายหรอืเพิม่ยอดขาย 

 

  2.2 อตัราผลตอบแทนต่อสินทรพัย์รวม(Return on assets: ROA) หรือเรียกว่า
อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (Rate of return on investment : ROI)เป็นอตัราส่วนทางการเงนิ
ทีค่ านวณโดยน าก าไรส่วนของผูถ้อืหุน้สามญัหารดว้ยสนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่ ดงันี้ 
 

อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัยร์วม =  ก าไรสุทธหิลงัหกัภาษเีงนิได้
สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่  (%) 

 

  อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัยร์วมเป็นอตัราส่วนที่ใช้วดัความสามารถในการท าก าไร
จากการลงทุนในสนิทรพัยร์วม อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัยร์วมมคี่าสงู ดกีวา่ค่าต ่า 

อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัยร์วม     =  49
310+350

2
 

 
=  49
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 =  0.148 หรอื 14.80% 

สมมต ิ ค่าเฉลีย่อุตสาหกรรม =  16% 

  จากผลการค านวณพบว่า อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์รวมของบรษิัทมีค่าเท่ากับ 
14.80% ซึ่งต ่ากว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม แสดงว่าบรษิทัมีความสามารถในการท าก าไรน้อยกว่า
ธุรกจิอื่นในประเภทเดยีวกนั ธุรกิจสามารถเพิม่อตัราผลตอบแทนดงักล่าวให้สูงได้ โดยการเพิ่ม
ก าไรส่วนของผู้ถือหุ้นสามญั นัน่หมายความว่าธุรกจิจะต้องลดค่าใช้จ่าย เพิม่ยอดขาย หรอืขาย
สนิทรพัยท์ีไ่ม่ก่อใหเ้กดิประโยชน์ในการด าเนินธุรกจิ 
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  2.3 อัตราผลตอบแท นต่อส่วนข องผู้ ถือหุ้น  (Return on equity : ROE) คือ 
อตัราส่วนทางการเงนิทีค่ านวณโดยน าก าไรส่วนของผูถ้อืหุน้สามญัหารดว้ยส่วนของผูถ้อืสามญัถวั
เฉลีย่ ดงันี้ 
 

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้  =  ก าไรส่วนของผูถ้อืหุน้สามญั
ส่วนของผูถ้อืหุน้สามญัถวัเฉลีย่ 

 

  อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เป็นอตัราส่วนทีใ่ชว้ดัความสามารถในการท าก าไร
ของผู้ถอืหุน้ หรอืเป็นตวัชี้วา่รายได้จ านวนเท่าใดทีจ่ะคนืให้แก่ผู้ถอืหุน้ อตัราผลตอบแทนต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้นนี้เป็นเครื่องวดัอตัราผลตอบแทนของรายได้ที่มต่ีอจ านวนเงนิลงทุนโดยผู้ถือหุ้น ถ้า
อตัราส่วนมคี่าสงูดกีวา่มคี่าต ่า 

 

   อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ = 

 44

  181+205
2

 

 
=   44

193 

 =   0.228 หรอื 22.80% 

   สมมต ิค่าเฉลีย่อุตสาหกรรม =   18% 

   จากผลการค านวณพบว่า อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบรษิทัมคี่าเท่ากบั 
22.80% ซึ่งสูงกวา่ค่าเฉลีย่อุตสาหกรรม แสดงว่าธุรกจิใหผ้ลตอบแทนต่อผูถ้ือหุน้สูงกวา่ธุรกจิอื่น
ในประเภทเดยีวกนั ธุรกจิสามารถเพิม่อตัราส่วนดงักล่าวให้สูงไดโ้ดยการเพิม่ก าไรส่วนของผู้ถือ
หุน้สามญั นัน่หมายความวา่ ธุรกจิตอ้งลดค่าใชจ้่ายและเพิม่ยอดขาย 

 

  2.4 อตัราส่วนผลตอบแทนขัน้พื้นฐาน(Basic earning power ratio : BEP) เป็น
อตัราส่วนทางการเงินที่ค านวณได้โดยน าก าไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงนิได้หารด้วย
สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่ ดงันี้ 
 

อตัราส่วนผลตอบแทนขัน้พืน้ฐาน  =  
  ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้จ่ายและภาษเีงนิได้

สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่   (%) 

 

  อตัราส่วนผลตอบแทนขัน้พื้นฐานเป็นอตัราส่วนที่แสดงถึงความสามารถในการใช้
สนิทรพัยข์องธุรกจิทีก่่อใหเ้กดิผลก าไรจากการด าเนินงานก่อนจ่ายดอกเบีย้จ่ายและภาษเีงนิได้ 
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  อตัราส่วนผลตอบแทนขัน้พืน้ฐาน     = 
90
330  

 = 0.28 หรอื 28% 
  สมมต ิ ค่าเฉลีย่อุตสาหกรรม = 20% 

  จากผลการค านวณพบว่า อตัราส่วนผลตอบแทนขัน้พื้นฐานของบรษิทัมคี่าเท่ากบั 28% 
ซึง่สูงกว่ากว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม เนื่องมาจากการใช้สนิทรพัยข์องบรษิทัทีก่่อให้เกดิผลก าไรสูง
กว่าของธุรกิจอื่นในประเภทเดียวกนั จึงท าให้ได้รบัผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว่าค่าเฉลี่ย
อุตสาหกรรม 

  2.5 ก าไรต่อหุ้น (Earning Per Share : EPS) หมายถึง จ านวนเงนิก าไรส าหรบังวด
บญัชหีนึ่งๆซึ่งเป็นของผู้ถือหุ้นสามญัหนึ่งหุ้น  ซึ่งเป็นการวดัความสามารถในการท าก าไรเพื่อ
น าไปแสดงเป็นรายงานทางการเงนิ  ก าไรต่อหุ้น สามารถค านวณได้โดยการน าก าไรสุทธหิรือ
ขาดทุนสุทธทิี่เกดิขึน้ในแต่ละงวดหลงัจากหกัเงนิปนัผลหุน้บุรมิสทิธ ิมาหารด้วยจ านวนถวัเฉลี่ย
ถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัทีม่อียูใ่นมอืบุคคลภายนอก 

 

ก าไรต่อหุน้ = ก าไรหรอืขาดทุนสุทธจิากการด าเนินงาน−เงนิปนัผลหุน้บุรมิสทิธิ
จ านวนหุน้สามญัทีอ่ยูใ่นมอืบุคคลภายนอกถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก   (บาทต่อหุน้) 

  

สมมต ิบรษิทัมหีุน้สามญัทีอ่อกจ าหน่ายแลว้ จ านวนทัง้สิน้  1,000,000 หุน้ การค านวณก าไรต่อ
หุน้ สามารถค านวณไดด้งันี้ 

             ก าไรต่อหุน้      =  
49-5

1,000,000 

 
=  

 44
 1,000,000 

 =   4.40          บาทต่อหุน้ 

    จากผลการค านวณพบวา่ ก าไรต่อหุน้ของบรษิทัมคี่าเท่ากบั 4.40 บาทต่อหุน้ ก าไรต่อ
หุ้นเป็นการวดัผลตอบแทนหลังหักภาษีต่อหนึ่งหุ้นเฉพาะหุ้นสามัญ  ถ้าบริษัทสามารถจ่าย
ผลตอบแทนได้สงูกว่าปีก่อน แสดงให้เหน็ถึงบรษิทัประสบความส าเรจ็ในการด าเนินงาน ส าหรบั
ก าไรต่อหุ้น ธุรกจิอาจจะไม่จ าเป็นต้องวดักบัค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม เนื่องจากจ านวนหุ้นสามญัที่
ออกจ าหน่ายอาจมกีารเปลี่ยนแปลงโดยมกีารแบ่งแยกหุ้นหรอืออกหุน้ปนัผล การเพิม่ก าไรต่อหุ้น
นัน้อาจมผีลท าใหร้าคาตลาดของหุน้สามญัเพิม่ขึน้ ซึง่ถอืวา่เป็นสญัญาณทีแ่สดงถงึความมัง่คัง่ของ
ธุรกจิทางหนึ่ง  
 

สรปุตวัอย่างการค านวณอตัราส่วนประเภทต่าง ๆ ตามตารางท่ี 12.1 
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ตารางที ่12.1  แสดงการสรปุอตัราสว่นทางการเงนิ 

ประเภทอตัราส่วน สตูร ความหมาย อตัราส่วน ค่าเฉล่ีย 

อุตสาหกรรม 

ข้อเสนอแนะ 

1.การวิเคราะหค์วามสามารถในการช าระหน้ี 

1.1 การวเิคราะหส์ภาพคล่อง 

1.1.1 เงนิทุนหมุนเวยีน   

 

 

สนิทรพัยห์มุนเวยีน - หน้ีสนิหมุนเวยีน 

 

แสดงถงึว่าธุรกจิมเีงนิคงเหลอื
เท่าใดหลงัจากจ่ายช าระหน้ีสนิ
หมุนเวยีนทัง้หมดดว้ยเงนิสด
และสนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่นๆ
แลว้ 

126  ลา้นบาท 

 

- 

 

ด ี

 

1.1.2 อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน 

สนิทรพัยห์มุนเวยีน
หน้ีสนิหมุนเวยีน

 
แสดงถงึความสามารถในการ
ช าระหน้ีระยะสัน้ 

2.21 เท่า 3  เท่า 

 

ดอ้ยกว่า
อุตสาหกรรม 

      1.1.3 อตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีนเร็ว 

 

สนิทรพัย์หมุนเวยีน − สนิคา้คงเหลอื − คา่ใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า
หน้ีสนิหมุนเวยีน

 

แสดงถงึความสามารถในการ
ช าระหน้ีระยะสัน้โดยจะใช้
สนิทรพัยท์ี่เปลี่ยนเป็นเงนิสด
ไดเ้รว็ 

1.49 เท่า 

 

1.20 เท่า 

 

ดกีว่า
อุตสาหกรรม 

1.2 อตัราส่วนการวดัประสทิธภิาพในการ    
ด าเนินงาน 

      1.2.1 การวเิคราะหลู์กน้ี 

           1.2.1.1 อตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี 

 

 

ยอดขายสุทธิ
ลูกหน้ีสุทธถิวัเฉลี่ย

 

แสดงถงึความสามารถในการ
เรยีกเกบ็จากลูกหน้ีจากการ
ขายเชื่อในรอบระยะเวลา
ด าเนินงาน 1 รอบ  ของธุรกจิ 
ว่ามกีี่ครัง้ 

 

11.16 ครัง้ 
 

 

 

 

13 ครัง้ 

 

 

ดอ้ยกว่า
อุตสาหกรรม 
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ตารางที ่12.1 (ต่อ) แสดงการสรุปอตัราสว่นทางการเงนิ 

ประเภทอตัราส่วน สตูร ความหมาย อตัราส่วน 
ค่าเฉล่ีย 

อุตสาหกรรม 
ข้อเสนอแนะ 

           1.2.1.2 ระยะเวลาในการจดัเกบ็หน้ี 

 

จ านวนวนัใน 1 ปี
อตัราการหมุนเวยีนของลูกหน้ี

 

 

หรอื 

 

ลูกหน้ีสุทธถิวัเฉลี่ย
ยอดขายเฉลี่ยต่อวนั

 

 

แสดงระยะเวลาในการจดัเกบ็
หน้ีใชเ้วลานานเท่าใดต่อครัง้ 

 

 

32.71 วนั 

 

 

40 วนั 

 

ดกีว่า
อุตสาหกรรม 

    1.2.2 การวเิคราะหส์นิคา้คงเหลอื 

           1.2.2.1 อตัราการหมุนเวยีนของสินคา้
คงเหลอื 

 

 
ตน้ทุนขาย

สนิคา้คงเหลอืถวัเฉลี่ย
 

 

 

แสดงถงึความสามารถในการ
จ าหน่ายสนิคา้ใน 1 รอบ ว่า
ขายไดก้ี่ครัง้ 

 

 

15.39 ครัง้ 
 

 

 

17 ครัง้ 

 

 

ดอ้ยกว่า
อุตสาหกรรม 

 

          1.2.2.2 ระยะเวลาในการขายสนิคา้
คงเหลอื 

 

 

 

 

 

สนิคา้คงเหลอืถวัเฉลีย่
ตน้ทุนขายต่อวนั

 

 

หรอื 

 

365
อตัราการหมุนเวยีนของสนิคา้คงเหลอื

 

แสดงถงึระยะเวลาในการเกบ็
รกัษาสนิคา้จนถงึวนัขายโดย
เฉลี่ย ใชร้ะยะเวลานานเท่าใด
ต่อครัง้ 

 

 

 

23.72 วนั 

 

 

 

20 วนั 

 

 

   พอใชไ้ด ้
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ตารางที ่12.1 (ต่อ) แสดงการสรุปอตัราสว่นทางการเงนิ     

ประเภทอตัราส่วน สตูร ความหมาย อตัราส่วน 
ค่าเฉล่ีย 

อุตสาหกรรม 
ข้อเสนอแนะ 

1.3 อตัราส่วนวดัสภาพหน้ี หรอือตัราส่วน    
ความสามารถในการก่อหน้ี 

       1.3.1 อตัราส่วนหน้ีสนิต่อสนิทรพัยร์วม 

 

หน้ีสนิรวม
สนิทรพัยร์วม

 

แสดงถงึโครงสรา้งของหน้ีสนิ
ว่ามกีารน าสนิทรพัยร์วมมา
ลงทุนว่ามคีวามสามารถในการ
ก่อหน้ีเพิม่ไดอ้กีหรอืไม่ 

 

41% 

 

 

40% 

 

ด ี

       1.3.2 อตัราส่วนสนิทรพัยป์ระจ าต่อหน้ีสนิ
ระยะยาว 

 

สนิทรพัยป์ระจ าสุทธิ
หน้ีสนิระยะยาว

 

เป็นอตัราส่วนใชว้ดัสดัส่วน
หน้ีสนิต่อโครงสรา้งของ 

เงนิทุนและความสามารถใน
การจ่ายช าระค่าใชจ้า่ยทาง
การเงนิ 

 

3.87 เท่า 

 

4 เท่า 

 

 

ด ี

 

       1.3.3 อตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ 

     

 

 

หน้ีสนิรวม
ส่วนของผูถ้ือหุน้สามญั

 

แสดงถงึความสามารถในการ
จ่ายช าระหน้ีของกจิการจาก
ส่วนของผูถ้อืหุน้ ถา้ผูถ้อืหุน้มี
ความสามารถในการช าระหน้ี
สูง ธุรกจิกม็คีวามสามารถใน
การก่อหน้ีเพิม่ 

 

71% 

 

60% 

 

ไม่ด ี

 

       1.3.4 ความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ 

           

 

 

 

ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้จ่ายและภาษเีงนิได้
ดอกเบีย้จ่าย

 

 

แสดงถงึความสามารถของ
กจิการว่ามกี าไรเพยีงพอที่จะ
จ่ายช าระดอกเบีย้หรอืไม่ ถา้มี
กแ็สดงว่ามคีวามสามารถใน
การก่อหน้ีเพิม่ 

4.50 เท่า 3 เท่า ด ี
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ตารางที ่12.1 (ต่อ) แสดงการสรุปอตัราสว่นทางการเงนิ     

ประเภทอตัราส่วน สตูร ความหมาย อตัราส่วน ค่าเฉล่ีย 

อุตสาหกรรม 

ข้อเสนอแนะ 

2. การวิเคราะหค์วามสามารถในการท าก าไร 

   2.1 อตัราส่วนก าไรสุทธ ิ

 

ก าไรสุทธหิลงัหกัภาษเีงนิได้
ขายสุทธิ

 

แสดงถงึความสามารถในการ
ด าเนินงานของธุรกจิว่ามผีล
ก าไรสุทธต่ิอยอดขายจ านวน
เท่าใด 

 

3.92% 

 

5% 

 

ไม่ค่อยด ี

 

    2.2 อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัยร์วม 

 

ก าไรสุทธหิลงัหกัภาษเีงนิได้
สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่

 

แสดงถงึความสามารถในการ
หาก าไรของฝา่ยจดัการ จาก
การใชส้นิทรพัยร์วม 

 

14.80% 

 

16% 

 

ไม่ค่อยด ี

 

    2.3 อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ 

 

ก าไรส่วนของผูถ้อืหุน้สามญั
ส่วนของผูถ้ือหุน้สามญัถวัเฉลี่ย

 

แสดงถงึผลตอบแทนจากการ
ลงทุนของส่วนของผูถ้อืหุน้ 

 

22.80% 

 

18% 

 

ด ี

 

    2.4 อตัราส่วนผลตอบแทนขัน้พืน้ฐาน  

 

 

ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้จ่ายและภาษเีงนิได้
สนิทรพัยร์วมถวัเฉลี่ย

 

แสดงถงึความสามารถในการใช้
สนิทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กดิผลก าไร
จากการด าเนินงานก่อนจ่าย
ภาษแีละดอกเบีย้ 

 

28% 

 

20% 

 

ด ี

 

     2.5 ก าไรต่อหุน้ 

 

ก าไรสุทธหิลงัหกัภาษเีงนิได้ − เงนิปนัผลหุน้บุรมิสทิธิ
จ านวนหุน้สามญัที่ออกจ าหน่าย

 

 

แสดงถงึผลตอบแทนต่อหุน้ของ
ผูถ้อืหุน้สามญั 

 

4.40 บาทต่อ
หุน้ 

 

- 
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สรปุ 

  การวเิคราะหง์บการเงนิจะให้ขอ้มลูทางการเงนิทีจ่ะเป็นประโยชน์ แก่ผู้ใชง้บการเงนิผู้
ซึง่มสี่วนไดส้่วนเสยีทัง้ทางตรงและทางออ้ม การวเิคราะห์งบการเงนิท าให้ผูบ้รหิารไดท้ราบถงึจุด
แขง็ จุดอ่อน ปญัหา และประสิทธภิาพในการด าเนินงานของกจิการและท าให้ผู้บรหิารสามารถ
แกไ้ขปญัหาไดท้นัท่วงท ีรปูแบบหรอืเครื่องมอืที่นิยมใชใ้นการวเิคราะหง์บการเงนิ ซึง่ม ี3 รปูแบบ 
ไดแ้ก่ 

  1. การวเิคราะหแ์นวตัง้ หรอืการยอ่ส่วนตามแนวดิง่ 

  2. การวเิคราะหอ์ตัรารอ้ยละของแนวโน้ม หรอืการวเิคราะหแ์นวนอน 

  3. การวเิคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงนิ ไดแ้ก่ 

      3.1 การวเิคราะหค์วามสามารถในการช าระหนี้   
   3.1.1  อตัราส่วนวดัสภาพคล่อง     

           3.1.2  การวดัประสทิธภิาพในการด าเนินงาน   
 3.1.3  การวดัความสามารถในการก่อหนี้   

    3.2 การวเิคราะหค์วามสามารถในการท าก าไร 

                    3.2.1  อตัราส่วนก าไรสุทธ ิ 

                  3.2.2  อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัยร์วม 

                  3.2.3  อตัราส่วนผลตอบแทนขัน้พืน้ฐาน  

                  3.2.4  อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ 

                  3.2.5  ก าไรต่อหุน้ 

  การวเิคราะห์เปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงิน สามารถท าได้ 4 วธิี คือ1) การ
เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด  2) การเปรียบเทียบกับอตัราส่วนเฉลี่ยในอุตสาหกรรม
เดยีวกนั 3) การเปรยีบเทยีบกบัธุรกิจอื่นในอุตสาหกรรมเดยีวกนั  และ 4) การเปรยีบเทียบกบั
อนุกรมเวลาหรอืแนวโน้ม ถึงแมว้า่การวเิคราะหง์บการเงนิจะมปีระโยชน์มากมาย แต่กม็ขีอ้จ ากดั
หลายประการ ที่จะท าให้ผู้ใช้ขอ้มูลต้องระมดัระวงั เช่น การประมาณการ วธิีการบนัทึกบญัชีที่
แตกต่างกนั ตวัเลขในงบการเงนิ การใชเ้หตุการณ์ในอดตีเป็นเครื่องชีว้ดัเหตุการณ์ในอนาคต การ
ไม่มีมาตรฐานในการวดัที่แน่นอน  ข้อมูลเชิงคุณภาพ ข้อมูลที่มีความไม่เที่ยงตรง หรือการ
เปลีย่นแปลงขอ้มูลในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ค่าของเงนิทีเ่ปลี่ยนแปลงไปซึง่ใช้เป็นหน่วยวดัทางบญัช ี

หรือการใช้ดุลยพินิจของผู้วเิคราะห์เอง ซึ่งเหตุผลเหล่านี้  ผู้วเิคราะห์งบการเงินต้องมีความ
ระมดัระวงัเป็นอย่างยิง่ เพื่อผู้ใช้งบการเงนิจะได้ประเมนิผลและแปลความหมายและตดัสนิใจผล
ของการวเิคราะหง์บการเงนิไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 

 



 

 

331 

แบบฝึกหดั  
ข้อ  1. จงกล่าวถงึความหมายของการวเิคราะหง์บการเงนิ 

ข้อ  2. การวเิคราะหง์บการเงนิ มกีีว่ธิ ีจงอธบิายโดยละเอยีด 

ข้อ  3. ใหก้ล่าวถงึประโยชน์ของการวเิคราะหง์บการเงนิ มอีะไรบา้ง 

ข้อ  4. จงกล่าวถงึขอ้จ ากดัในการวเิคราะหง์บการเงนิมาโดยละเอยีด 

ข้อ  5. การวเิคราะหง์บการเงนิโดยใชร้ปูแบบการวเิคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงนิ มอีะไรบา้ง  
         ใหอ้ธบิาย 

ข้อ  6. จากงบก าไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงนิทีก่ าหนดมาให ้จงเตมิตวัเลขลงใน 

         ช่องวา่งใหส้มบรูณ์  โดยใชก้ารวเิคราะหง์บการเงนิวธิแีบบแนวตัง้ 

 

บรษิทั ธาราเฟอรน์ิเจอร ์จ ากดั 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบั1 ปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25x2 

                                         
 หน่วย:บาท  

 จ านวนเงนิ อตัราส่วน(%) 
ขาย 5,000,000 100% 

หกั ตน้ทุนขาย ................. 60% 

ก าไรข ัน้ตน้ ................. ................ 
หกั ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน:-   

       ค่าใชจ้่ายในการขาย ................. 10% 

       ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร ................. 12% 

ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้จ่ายและภาษ ี 900,000 …………… 

หกั ดอกเบีย้จ่าย ……………. 2% 

ก าไรสุทธกิ่อนหกัภาษ ี 800,000 .................. 
หกั ภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคล 30% .................... .................. 
ก าไรสุทธ ิ .................... .................. 
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บรษิทั ธาราเฟอรน์ิเจอร ์จ ากดั 

งบแสดงฐานะการเงนิเปรยีบเทยีบ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x2   

 (หน่วย: บาท)  

 จ านวนเงนิ อตัราส่วน(%) 
สินทรพัย ์   

สนิทรพัยห์มุนเวยีน   

    เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ….………… 9% 

    ลกูหนี้การคา้-สุทธ ิ …….……… 8% 

    สนิคา้คงเหลอื .…………… 7% 

    ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 50,000 .……. 
รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน ..……...…… .……. 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน   

    ทีด่นิ ..................... 54% 

    อุปกรณ์ ..................... 25% 

     หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์ ………..…… (5%) 
รวมทีด่นิ อาคาร อุปกรณ์ …………..… ……... 
รวมสนิทรพัย ์ 2,500,000 100% 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น   

    เจา้หนี้การคา้ …….….…… 7% 

    ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย ……….……. 8% 

    เงนิปนัผลคา้งจ่าย …………….. 5% 

รวมหนี้สนิหมนุเวยีน …………….. ……… 

หนี้สนิระยะยาว   

    หุน้กู ้ ….…………. 15% 

รวมหนี้สนิ …….………. ………. 
ส่วนของผูถ้อืหุน้   

    หุน้สามญั (มลูค่าหุน้ละ 100 บาท) ….…………. 40% 

    ก าไรสะสม …….………. 25% 

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ …..………… ………. 
รวมหนี้สนิและส่วนของผูถ้อืหุน้ ….…………. 100% 
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ข้อ 7. งบก าไรขาดทุนเปรยีบเทยีบ ของบรษิทั นกขนุทอง จ ากดั ส าหรบัปี 25x1 และปี 25x2 ดงันี้ 
บรษิทั นกขนุทอง จ ากดั 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบั 1 ปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25x2 และ 25x1 

      (หน่วย : บาท) 

 25x2 25x1 

ขาย 6,000,000 5,500,000 

หกั ตน้ทุนขาย 3,600,000 3,410,000 

ก าไรข ัน้ตน้ 2,400,000 2,090,000 

หกั ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน:-   

       ค่าใชจ้่ายในการขาย 600,000 580,000 

       ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 720,000 750,000 

ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้จ่ายและภาษ ี 1,080,000 760,000 

หกั ดอกเบีย้จ่าย 120,000 130,000 

ก าไรสุทธกิ่อนหกัภาษ ี 960,000 630,000 

หกั ภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคล 30% 288,000 189,000 

ก าไรสุทธ ิ 672,000 441,000 

ให้ท ำ  1) จงวเิคราะหง์บก าไรขาดทุนโดยใชว้ธิแีบบแนวตัง้  

  2) อธบิายผลการเปลีย่นแปลงจากการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบระหวา่งงบการเงนิ 2 ปี 

 

ข้อ 8. บรษิทั ไทยแอร ์จ ากดั ไดแ้สดงงบแสดงฐานะการเงนิปี 25x2 (บางส่วน) ดงันี้ 
สินทรพัย ์ หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 170,000 เจา้หนี้การคา้ 30,000 

 ลกูหนี้การคา้ 125,000 หุน้กู ้ 250,000 

 สนิคา้คงเหลอื 85,000 หุน้สามญั 1,000,000 

 สนิทรพัยป์ระจ า-สุทธ ิ 1,020,000 ก าไรสะสม 120,000 

 รวม 1,400,000 รวม 1,400,000 

ให้ท ำ  1)  หาอตัราส่วนทุนหมนุเวยีน 

 2) หาอตัราส่วนทุนหมุนเวยีนเรว็ 

 3) หาอตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ 

 4) หาอตัราส่วนสนิทรพัยป์ระจ าต่อหนี้สนิระยาว 
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ข้อ  9. จากขอ้มูลของงบแสดงฐานะการเงนิที่ก าหนดให้ จงเติมตวัเลขลงในช่องว่างให้สมบูรณ์
ตามวธิกีารวเิคราะหง์บการเงนิแบบแนวนอน โดยใหข้อ้มลูปี 25x1 เป็นปีฐาน 

บรษิทั ป้อมปราการ จ ากดั 

งบแสดงฐานะการเงนิเปรยีบเทยีบ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x2 และ 25x1                                                        
    (หน่วย : บาท) เพิม่ขึน้(ลดลง) 
       25x2      25x1 จ านวนเงนิ   รอ้ยละ 

สินทรพัย ์     

สนิทรพัยห์มุนเวยีน     

    เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 150,700 121,600 ………… …….. 
    ลกูหนี้การคา้-สุทธ ิ 33,000 25,000 ………… …….. 
    สนิคา้คงเหลอื 15,400 25,300 ………… …….. 
    ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 18,000 23,000 ………… …….. 
รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน 217,100 194,900 ………… …….. 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน     

    ทีด่นิ 1,200,000 1,000,000 ………… ……... 
    อุปกรณ์ 450,000 350,000 ………… ……… 

     หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์ (200,000) (153,000) ………… ……… 

รวมทีด่นิ อาคาร อุปกรณ์ 1,450,000 1,197,000 …………. ……… 

รวมสนิทรพัย ์ 1,667,100 1,391,900 …………. ………. 
หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น     

     เจา้หนี้การคา้ 175,250 96,600 …………. ………. 
     ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 195,000 170,000 …………. ………. 
รวมหนี้สนิหมนุเวยีน 370,250 266,600 …………. ………. 
หนี้สนิระยะยาว     

     หุน้กู ้ 200,000 100,000 …………. ………. 
รวมหนี้สนิ 570,250 366,600 …………. ………. 
ส่วนของผูถ้อืหุน้     

    หุน้สามญั (มลูค่าหุน้ละ 100 บาท) 1,000,000 1,000,000 ............... ………. 
    ก าไรสะสม 96,850 25,300 ............... ………. 
รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 1,096,850 1,025,300 ............... ………. 
รวมหนี้สนิและส่วนของผูถ้อืหุน้ 1,667,100 1,391,900 ..…….…. ………. 
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ข้อ 10. จากขอ้มลูทีก่ าหนดให ้จงเตมิงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนใหส้มบรูณ์ 

อตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีน 3.20   เท่า 

อตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีนเรว็                   2.13   เท่า 

อตัราหมุนเวยีนของสนิคา้คงเหลอื 6      รอบ 

อตัราก าไรข ัน้ตน้ 37% 

อตัราส่วนก าไรสุทธ ิ 14.70% 

อตัราส่วนสนิทรพัยป์ระจ าต่อหนี้สนิระยะยาว             4.58  เท่า 

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้  9.45% 

อตัราหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ 30.37% 

ความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ 8     เท่า 

บรษิทั วาร ีจ ากดั 

งบแสดงฐานะการเงนิ  
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x2 

สนิทรพัย ์ หนี้สนิและส่วนของผูถ้อืหุน้ 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

ลกูหนี้ 
สนิคา้คงเหลอื 

รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน 

สนิทรพัยถ์าวร-สุทธ ิ

 

รวม 

150,000 

16,000 

84,000 

…………… 

1,373,125 

….………… 

……………. 

เจา้หนี้การคา้ 
ตัว๋เงนิจ่าย 

หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น ๆ 

หนี้สนิระยะยาว (8%) 

หุน้สามญั (10,000@100) 

ก าไรสะสม 

รวม 

45,000 

20,000 

…………….. 
…….………. 
…………….. 
…………….. 
……….…… 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบั 1 ปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25x2 

ยอดขาย 

หกั ตน้ทุนขาย 

ก าไรข ัน้ตน้ 

หกั ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 

ก าไรจากการด าเนินงาน 

หกั ดอกเบีย้จ่าย 

ก าไรก่อนหกัภาษเีงนิได ้

หกั ภาษเีงนิได ้20% 

ก าไรสุทธ ิ

800,000 

……………… 

……………… 

128,000 

…………..….. 
…………….… 

…………….… 

………………. 
……………… 
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ข้อ 11. บริษทั ชงโค จ ากดั มีงบการเงนิเปรยีบเทยีบส าหรบังวด 1 ปี สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 

25x2 และ 25x1 ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบรษิทัในวนัที่ 31 ธนัวาคม 25x1 เท่ากบั 50 บาท
ต่อหุน้ และในวนัที ่31 ธนัวาคม 25x2 เท่ากบั 45 บาทต่อหุน้ 

บรษิทั ชงโค จ ากดั 

งบแสดงฐานะการเงนิเปรยีบเทยีบ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x2 และ 25x1 

                                                                   (หน่วย : บาท) 

       25x2      25x1 

สินทรพัย ์   

สนิทรพัย์หมนุเวยีน   

     เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 162,000 125,000 

     ลูกหนี้การคา้-สทุธ ิ 375,000 325,000 

     สนิคา้คงเหลอื 720,000 480,000 

     คา่ใชจ้่ายล่วงหน้า           25,000           15,000 

รวมสนิทรพัย์หมนุเวยีน 1,282,000 945,000 

สนิทรพัย์ไมห่มนุเวยีน   

     เงนิลงทุนระยะยาว 300,000 255,000 

     ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์-สทุธ ิ 1,990,000 1,850,000 

รวมสนิทรพัย์ไมห่มนุเวยีน 2,290,000 2,105,000 

รวมสนิทรพัย์ 3,572,000 3,050,000 

หน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น   

หนี้สนิหมนุเวยีน   

     เจา้หนี้การคา้ 139,200 120,000 

     เงนิกูย้มืระยะสัน้         300,000         164,500 

รวมหนี้สนิหมนุเวยีน 439,200 284,500 

หนี้สนิไมห่มนุเวยีน   

     หุน้กู ้6%         600,000         600,000 

รวมหนี้สนิ 1,039,200 884,500 

สว่นของผูถ้อืหุน้   

     หุน้บรุมิสทิธ ิ8% (มลูคา่หุน้ละ 100  บาท) 600,000 600,000 

     หุน้สามญั (มลูคา่หุน้ละ 100  บาท) 1,000,000 1,000,000 

     ก าไรสะสม         932,800         565,500 

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 2,532,800 2,165,500 

รวมหนี้สนิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 3,572,000 3,050,000 
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บรษิทั ชงโค จ ากดั 

งบก าไรขาดทุนเปรยีบเทยีบ 

ส าหรบั 1 ปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25x2 และ 25x1 

                                                                                    (หน่วย : บาท) 

       25x2        25x1 

ขายสุทธ ิ 5,200,000 4,200,000 

หกั ตน้ทุนขาย 3,380,000 2,700,000 

ก าไรข ัน้ตน้ 1,820,000 1,500,000 

หกั ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน   

     ค่าใชจ้่ายในการขาย 425,000 324,000 

     ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 476,000 382,000 

รวมค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 901,000 706,000 

ก าไรจากการด าเนินงาน 919,000 794,000 

หกั ดอกเบีย้จ่าย 40,000 39,000 

ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้ 879,000 755,000 

หกั ภาษเีงนิได ้30% 263,700 226,500 

ก าไรสุทธ ิ 615,300 528,500 

บรษิทั ชงโค จ ากดั 

บญัชกี าไรสะสมเปรยีบเทยีบ 

ส าหรบังวด 1 ปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25x2 และ 25x1 

                                                                      (หน่วย : บาท) 

     25x2         25x1 

ก าไรสะสมตน้งวด 565,500 235,000 

บวก ก าไรสทุธปิระจ าปี     615,300 528,500 

รวม 1,180,800 763,500 

หกั เงนิปนัผลจ่าย   

     หุน้บุรมิสทิธ ิ 48,000 48,000 

     หุน้สามญั 200,000 150,000 

รวม 248,000 198,000 

ก าไรสะสมปลายงวด 932,800 565,500 
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ให้ท ำ ค านวณหาอตัราส่วนทางการเงนิในปี 25x2 ดงันี้ 
 1) เงนิทุนหมุนเวยีน 

 2) อตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีน 

 3) อตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีนเรว็ 

 4) อตัราการหมุนเวยีนของลกูหนี้ 
 5) ระยะเวลาในการจดัเกบ็หนี้ 
 6) อตัราการหมุนเวยีนของสนิคา้คงเหลอื 

 7) ระยะเวลาในการขายสนิคา้คงเหลอื 

 8) อตัราส่วนหนี้สนิรวมต่อสนิทรพัยร์วม 

 9) อตัราส่วนสนิทรพัยป์ระจ าต่อหนี้สนิระยะยาว 

 10) อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ 

 11) ความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ 

 12) อตัราส่วนก าไรสุทธ ิ

 13) อตัราส่วนยอดขายสุทธต่ิอสนิทรพัย ์

 14) อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัยร์วม 

 15) อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้อืหุน้ 

 16) อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้อืหุน้สามญั 

 17) ก าไรต่อหุน้ของหุน้สามญั 

 18) เงนิปนัผลต่อหุน้ของหุน้สามญั 
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ภาคผนวก 



 

 

ภาคผนวก ก. 

ประกาศกรมพฒันาธรุกิจการค้า  

เรื่อง  ก าหนดรายการย่อท่ีต้องมีในงบการเงิน  

พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

 

               อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๑๑ วรรคสาม แห่งพระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. ๒๕๔๓ อนัเป็น
พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกบัการจ ากดัสิทธิและ  เสรภีาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ 
ประกอบกบัมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยบญัญตัใิห้กระท าได้
โดยอาศัยอ านาจตามบท  บัญญัติแห่งกฎหมาย  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยความเห็นชอบของ
รฐัมนตรวีา่การกระทรวงพาณิชย์ ออกประกาศไว ้ดงัต่อไปนี้  

               ข้อ ๑ใหย้กเลกิประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้ เรือ่ง ก าหนดรายการย่อทีต่อ้งมใีนงบการเงนิ พ.ศ. 
๒๕๕๒  ลงวนัที ่๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

               ข้อ ๒ งบการเงนิของผูม้หีน้าทีจ่ดัท าบญัชดีงัต่อไปนี้ ตอ้งมรีายการย่อตามที่ก าหนดในแบบทีแ่นบ
ทา้ยประกาศฉบบันี้ คอื  

                     (๑) หา้งหุน้สว่นจดทะเบยีน ตอ้งมรีายการย่อตามทีก่ าหนดในแบบ ๑  

                     (๒) บรษิทัจ ากดั ตอ้งมรีายการย่อตามที่ก าหนดในแบบ ๒  

                     (๓) บรษิทัมหาชนจ ากดั ตอ้งมรีายการย่อตามทีก่ าหนดในแบบ ๓  

                     (๔) นิตบิคุคลทีต่ ัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ ตอ้งมรีายการย่อตามที่ก าหนดในแบบ ๔  

                     (๕) กจิการร่วมคา้ตามประมวลรษัฎากร ตอ้งมรีายการย่อตามทีก่ าหนดในแบบ ๕  

               ข้อ ๓ ห้างหุน้สว่นจดทะเบยีน บรษิทัจ ากดั นิตบิุคคลที่ต ัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ และกจิการ
รว่มคา้ตามประมวลรษัฎากร ที่ลกัษณะหรอืสภาพธุรกจิไม่เป็นกจิการที่ไม่มสี่วนไดเ้สยีสาธารณะ ตามทีก่ าหนด
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรบักิจการที่ไม่มีส่วนไดเ้สีย  สาธารณะที่สภาวิชาชพีบญัชีประกาศ
ก าหนด  ตอ้งจดัท างบการเงนิทีม่รีายการย่อตามทีก่ าหนดในแบบ ๓  

               ข้อ ๔ ห้างหุน้สว่นจดทะเบยีน บรษิทัจ ากดั  นิตบิุคคลทีต่ ัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ และกจิการ
รว่มคา้ตามประมวลรษัฎากร ทีล่กัษณะหรอืสภาพธุรกจิเป็นกจิการทีไ่มม่ีสว่นไดเ้สยีสาธารณะ ตามทีก่ าหนดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรบักิจการที่ไม่มีส่วนได้เสีย  สาธารณะที่สภาวิชาชีพบัญชีประกาศ
ก าหนด  แต่มคีวามประสงค์จะจดัท าบญัชแีละงบการเงนิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ สภาวชิาชพี
บญัชีประกาศก าหนดโดยอ้างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่าง ประเทศ (International Financial 

Report Standard: IFRS) ตอ้งจดัท างบการเงนิทีม่รีายการย่อตามทีก่ าหนดในแบบ ๓  
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               ข้อ ๕ ผูม้หีน้าทีจ่ดัท าบญัชทีีจ่ดัท างบการเงนิตามแบบ ๓ ใหเ้ลอืกแสดงงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็
แบบใดแบบหนึ่ง  ดงัต่อไปนี้  
                     (๑)  แบบจ าแนกค่าใชจ้่ายตามลกัษณะของคา่ใชจ้่าย แสดงแบบงบเดยีว  

                     (๒)  แบบจ าแนกค่าใชจ้่ายตามลกัษณะของคา่ใชจ้่าย แสดงแบบสองงบ  

                     (๓)  แบบจ าแนกค่าใชจ้่ายตามหน้าที่ - แบบขัน้เดยีว  แสดงแบบงบเดยีว  

                     (๔)  แบบจ าแนกคา่ใชจ้่ายตามหน้าที่ - แบบขัน้เดยีว  แสดงแบบสองงบ  

                     (๕)  แบบจ าแนกค่าใชจ้่ายตามหน้าที่ - แบบหลายขัน้ แสดงแบบงบเดยีว  

                     (๖)  แบบจ าแนกค่าใชจ้่ายตามหน้าที่ - แบบหลายขัน้  แสดงแบบสองงบ  

               ข้อ ๖ หา้งหุน้สว่นจดทะเบยีน บรษิทัจ ากดั นิตบิคุคลทีต่ ัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ และกจิการ
รว่มคา้ตามประมวลรษัฎากร ทีจ่ดัท างบการเงนิตามแบบ ๑ แบบ ๒ แบบ ๔ และแบบ ๕ ตามล าดบั ใหเ้ลอืก
แสดงงบก าไรขาดทุนแบบใดแบบหนึ่ง ดงัต่อไปนี้  
                     (๑)  แบบจ าแนกค่าใชจ้่ายตามลกัษณะของคา่ใชจ้่าย  

                     (๒)  แบบจ าแนกค่าใชจ้่ายตามหน้าที ่- แบบขัน้เดยีว  

                     (๓)  แบบจ าแนกค่าใชจ้่ายตามหน้าที ่- แบบหลายขัน้  

               ข้อ ๗ ในกรณีทีล่กัษณะหรอืสภาพของธุรกจิไมม่รีายการทีต่อ้งแสดงรายการย่อครบตามแบบ ที่
ก าหนดไว ้กใ็หง้ดเวน้ไมต่อ้งแสดงรายการย่อทีไ่มม่ดีงักล่าว 

               ข้อ ๘ในกรณีที่มาตรฐานการรายงาน ทางการเงินก าหนดให้มีการแสดงรายการที่แตกต่างหรือ
นอกเหนือจากรายการทีก่ าหนด ไวต้ามประกาศฉบบันี้ ใหป้ฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

               ข้อ ๙ ประกาศนี้ให้ใชบ้งัคบัส าหรบัการจดัท างบการเงนิซึ่งมรีอบปีบญัชเีริม่ต้นในหรอืหลงัวนัที่ ๑ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔  เป็นตน้ไป  

ประกาศ ณ วนัที ่ ๒๘  เดอืน กนัยายน  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

นายบรรยงค์  ลิ้มประยูรวงศ ์

อธบิดกีรมพฒันาธุรกจิการคา้ 
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ค าชี้แจงกรมพฒันาธรุกิจการค้า  

เรื่อง ก าหนดรายการย่อท่ีต้องมีในงบการเงิน  

พ.ศ. ๒๕๕๔  

 

              ตามที่ กรมพฒันาธุรกจิการคา้ไดอ้อกประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้ เรือ่ง ก าหนดรายการย่อทีต่อ้ง
มใีนงบการเงนิ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวนัที ่๒๘ กนัยายน ๒๕๕๔ โดยยกเลกิประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้ เรือ่ง 

ก าหนดรายการย่อทีต่อ้งมใีนงบการเงนิ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวนัที ่๓๐ มกราคม ๒๕๕๒ และก าหนดใหง้บการเงนิ
ของผูม้หีน้าทีจ่ดัท าบญัชตีอ้งมรีายการย่อ ดงัต่อไปนี้  
              หา้งหุน้สว่นจดทะเบยีน ตอ้งมรีายการย่อตามแบบ ๑  

              บรษิทัจ ากดั ตอ้งมรีายการย่อตามแบบ ๒  

              บรษิทัมหาชนจ ากดั ตอ้งมรีายการย่อตามแบบ ๓  

              นิตบิคุคลทีต่ ัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ ตอ้งมรีายการย่อตามแบบ ๔  

              กจิการรว่มคา้ตามประมวลรษัฎากร ตอ้งมรีายการย่อตามแบบ ๕  

              เพื่อให้ผูม้หีน้าทีจ่ดัท า บญัชเีขา้ใจถึงแนวคดิในการก าหนดรปูแบบและความหมายของรายการย่อที่
ตอ้งมใีนงบการเงนิ รวมทัง้เพื่อให้การจดัท างบการเงนิมมีาตรฐานเดยีวกนั กรมพฒันาธุรกจิการคา้จึงขอชี้แจง 

ดงัต่อไปนี้  

๑. การก าหนดความหมายและรปูแบบของรายการย่อท่ีต้องมีในงบการเงิน  

              ๑.๑ ความหมายของศพัท์ท่ีมีความหมายเฉพาะตามประกาศฉบบัน้ี  

                    กิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (Non-Publicly Accountable Entities : NPAEs) หมายถงึ 
กจิการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ ดงัต่อไปนี้  
                    (๑) กจิการทีม่ตีราสารทุนหรอืตราสารหนี้ของกจิการ ซึง่มกีารซื้อขายต่อประชาชน ไมว่า่จะเป็น
ตลาดหลกัทรพัย์ในประเทศหรอืต่างประเทศ หรอืการซื้อขายนอกตลาดหลกัทรพัย์ (Over the Counter) รวมทัง้
ตลาดในทอ้งถิน่และในภมูภิาค หรอืกจิการทีน่ าสง่หรอือยู่ในกระบวนการของการน าสง่งบการเงนิของกจิการ
ใหแ้ก ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์หรอืหน่วยงานก ากบัดแูล อื่น เพื่อ
วตัถุประสงคใ์นการออกขายหลกัทรพัย์ใดๆ ต่อประชาชน  

                    (๒) กจิการที่ด าเนินธุรกจิหลกัในการดแูลสนิทรพัย์ของกลุ่มบคุคลภายนอกในวงกวา้ง เชน่ 
สถาบนัการเงนิ บรษิทัประกนัชวีติ บรษิทัประกนัวนิาศภยั บรษิทัหลกัทรพัย์ กองทุนรวม ตลาดสนิคา้เกษตร
ล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ตามกฎหมายวา่ดว้ยการนัน้ เป็นตน้  

                    (๓) บรษิทัมหาชนจ ากดัตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดั  

                    (๔) กจิการอื่นทีส่ภาวชิาชพีบญัชจีะก าหนดเพิม่เตมิ  

              ๑.๒ การก าหนดรปูแบบรายการย่อท่ีต้องมีในงบการเงิน  

                    (๑) รปูแบบรายการย่อทีต่อ้งมใีนงบการเงนิของบรษิทัมหาชนจ ากดั (แบบ ๓) ก าหนดขึน้โดย
อา้งองิมาจากมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีส่ภาวชิาชพีบญัช ีประกาศก าหนดตามมาตรฐานการรายงาน
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ทางการเงนิระหว่างประเทศ (International Financial Report Standard : IFRS)  

                    (๒) รปูแบบรายการย่อทีต่อ้งมใีนงบการเงนิของหา้งหุน้สว่นจดทะเบยีน (แบบ ๑) บรษิทัจ ากดั 
(แบบ ๒) นิตบิคุคลทีต่ ัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ (แบบ ๔) และกจิการรว่มคา้ตามประมวลรษัฎากร (แบบ 
๕) ก าหนดขึน้โดยอา้งองิมาจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรบักิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสีย
สาธารณะ (TFRS for Non-Publicly Accountable Entities : TFRS for NPAEs) ทีส่ภาวชิาชพีบญัชปีระกาศ
ก าหนด  

              ๑.๓ การก าหนดความหมายของรายการย่อท่ีต้องมีในงบการเงิน  

                    ความหมายของรายการย่อทีต่อ้งมใีนงบการเงนิ ทีแ่นบทา้ยค าชีแ้จงฉบบันี้ จะอธบิายเฉพาะค า
นิยามของแต่ละรายการเท่านัน้ ส าหรบัการรบัรูร้ายการ และการวดัมลูค่า ใหก้จิการถอืปฏบิตัติามมาตรฐาน
รายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง  

๒. การจดัท างบการเงิน  

              ๒.๑ ผูมี้หน้าท่ีจดัท าบญัชีท่ีต้องจดัท างบการเงินตามประกาศฉบบัน้ี ได้แก่  

                    (๑) ผูม้หีน้าทีจ่ดัท าบญัชทีีต่อ้งจดัท างบการเงนิ และตอ้งน าสง่งบการเงนิต่อกรมพฒันาธุรกจิ
การคา้ ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. ๒๕๔๓ ไดแ้ก ่หา้งหุน้สว่นจดทะเบยีน บรษิทัจ ากดั 
บรษิทัมหาชนจ ากดั นิติบคุคลทีต่ ัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ และกจิการรว่มคา้ตามประมวลรษัฎากร  

                    (๒) นิตบิคุคลทีต่ ัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ คอื นิตบิคุคลซึง่ไมไ่ดจ้ดทะเบยีนในประเทศ
ไทยและเขา้มาประกอบธุรกจิในประเทศไทย ในทุกกรณี ไมว่า่จะประกอบธุรกจิโดยไดร้บัอนุญาตตามกฎหมาย
วา่ดว้ยการประกอบธุรกจิของคนต่างดา้วหรอืไม่กต็าม โดยครอบคลุมถงึส านกังานผูแ้ทนของนิตบิคุคล
ต่างประเทศในธุรกจิการคา้ระหวา่ง ประเทศและส านกังานภมูภิาคของบรษิทัขา้มชาตดิว้ย  

                    (๓) การก าหนดรายการย่อของงบการเงนิตามประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้ เป็นการก าหนด
รายการย่อของงบการเงนิส าหรบัธุรกจิโดยทัว่ไปเท่านัน้ ส าหรบัธุรกจิทีต่อ้งปฏบิตัติามกฎหมายเฉพาะ เชน่ 

สถาบนัการเงนิ บรษิทัประกนัภยั บรษิทัหลกัทรพัย์ บรษิทับรหิารสนิทรพัย์ บรษิทัโฮลดิง้ทีเ่ป็นบรษิทัแมข่อง
กลุ่มธุรกจิทางการเงนิ ใหใ้ชร้ายการย่อตามที่ก าหนดในกฎหมายเฉพาะนัน้ๆ  

              ๒.๒ หลกัการจดัท างบการเงิน  

                    (๑) ผูม้หีน้าทีจ่ดัท าบญัชแีต่ละประเภทตอ้งจดัท างบการเงนิ ดงันี้  
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แบบ/ 
ผูม้ีหน้าท่ี

จดัท าบญัชี 

งบ
แสดง 

ฐานะ
การเงิน 

งบก าไร 

ขาดทนุ 

เบด็เสรจ็ 

งบ
ก าไร 

ขาดทนุ 

งบแสดง 

การ
เปลี่ยนแปลง 

ส่วนของ
เจ้าของ 

งบ
กระแส 

เงินสด 

งบ
การเงิน 

รวม 

หมาย
เหต ุ

ประกอบ 

งบ
การเงิน 

งบการเงิน 

เปรียบเทียบ 

กบัปีก่อน 

๑ หา้ง
หุน้สว่นจด
ทะเบยีน 

     /      -      /      -      -      -      /      / 

๒ บรษิทั
จ ากดั 

     /      -      /      /      -      -      /      / 

๓ บรษิทั
มหาชน
จ ากดั 

     /      /      -      /      /      /      /      / 

๔ นิตบิคุคล
ทีต่ ัง้ขึน้ตาม  

     กฎหมาย
ต่างประเทศ 

     /      -      /      /      -      -      /      / 

๕ กจิการ
รว่มคา้ตาม  

     ประมวล
รษัฎากร 

     /      -      /      /      -      -      /      / 

                    (๒) ผูม้หีน้าทีจ่ดัท าบญัชทีีเ่ป็นหา้งหุน้สว่นจดทะเบยีน บรษิทัจ ากดั นิตบิคุคลทีต่ ัง้ขึน้ตาม
กฎหมายต่างประเทศ และกจิการรว่มคา้ตามประมวลรษัฎากร ทีเ่ขา้เงือ่นไขเป็นกจิการทีม่สีว่นไดเ้สยีสาธารณะ
หรอืเขา้เงือ่นไขเป็น กจิการทีไ่ม่มสีว่นไดเ้สยีสาธารณะแต่มคีวามประสงคจ์ะจดัท าบญัชตีามมาตรฐาน การ
รายงานทางการเงนิทีส่ภาวชิาชพีบญัชปีระกาศก าหนดโดยอา้งอิงมาตรฐานการ รายงานทางการเงนิระหว่าง
ประเทศ (IFRS) ใหผู้ม้หีน้าทีจ่ดัท าบญัชดีงักล่าวจดัท างบการเงนิโดยน ารูปแบบรายการย่อที่ ตอ้งมใีนงบการเงนิ
ของบรษิทัมหาชนจ ากดั (แบบ ๓) มาใช ้โดยปรบัปรงุรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัส่วนของเจา้ของใหส้อดคลอ้งกบั
ขอ้เทจ็จรงิ ตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  

                    (๓) เมือ่ผูม้หีน้าทีจ่ดัท าบญัชเีลอืกแสดงงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็แบบใดแบบหนึ่ง ตามขอ้ ๕ 
ของประกาศฉบบันี้ หรอืเลอืกแสดงงบก าไรขาดทุนแบบใดแบบหนึ่งตามขอ้ ๖ ของประกาศฉบบันี้ ผูม้หีน้าที่
จดัท าบญัชคีวรถอืปฏบิตัอิย่างสม ่าเสมอเพื่อประโยชน์ในการเปรยีบ เทยีบ อย่างไรกต็าม หากผูม้หีน้าทีจ่ดัท า
บญัชมีกีารเปลีย่นแปลงแบบทีเ่ลอืกไวใ้หก้จิการปฏบิตัิ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งและให้
เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ ประกอบงบการเงนิดว้ย  

                          (๔) ผูม้หีน้าทีจ่ดัท าบญัชทีีเ่ป็นนิตบิุคคลทีต่ ัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ ตามขอ้ ๒.๑ (๒) เมือ่
จดัท ารายการย่อทีต่อ้งมใีนงบการเงนิตามแบบ ๔ ในรายการทุนข ัน้ต ่าตามกฎหมายแยกตามประเภทธุรกจิ ให้
แยกทุนข ัน้ต ่าตามกฎหมายทีไ่ดร้บัจากส านักงานใหญ่ตามประเภทธุรกจินัน้ โดยอาจแสดงรายละเอยีดแต่ละ
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ประเภทในงบการเงนิ หรอือาจแสดงยอดรวมไวใ้นงบการเงนิแลว้เปิดเผยรายละเอยีดแยกตามประเภทธุรกจิ ไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิกไ็ด ้ 

                             กรณีทีน่ิตบิคุคลทีต่ ัง้ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิหลาย
ประเภท เชน่ ไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิบรกิารเป็นส านกังานผูแ้ทน และไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ
บรกิารเป็นส านกังานสาขาเพื่อประกอบธุรกจิ บรกิารใหค้ าปรกึษาดว้ย ใหจ้ดัท างบการเงนิฉบบัเดยีวในภาพรวม
โดยถอืเป็นหนึ่งหน่วยธุรกจิ  

                    (๕) ผูม้หีน้าทีจ่ดัท าบญัชทีีม่ฐีานะเป็นคนต่างดา้วและไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการประกอบธุรกจิของคนต่างดา้วใหเ้ปิดเผยขอ้มลูเพิม่เตมิในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ
เกีย่วกบัรายการดงัต่อไปนี้ดว้ย  

              - ลกัษณะการประกอบธุรกจิ และรายการทุนข ัน้ต ่าตามกฎหมายแยกตามประเภทธุรกจิที่
ไดร้บัใบอนุญาต  

               - รายได ้และคา่ใชจ้่ายแยกตามประเภทธุรกจิทีไ่ดร้บัใบอนุญาต  

                    (๖) กรณีทีผู่ม้หีน้าทีจ่ดัท าบญัชจีดัท างบการเงนิตามแบบ ๓ และไดน้ านโยบายการบญัชใีหมม่า
ถอืปฏบิตัยิอ้นหลงั หรอืการปรบังบการเงนิยอ้นหลงั หรอืเมือ่กจิการมกีารจดัประเภทรายการในงบการเงนิใหม่ 
ผูม้หีน้าทีจ่ดัท าบญัชตีอ้งน าเสนองบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัตน้งวดของงวดทีน่ ามาเปรยีบเทยีบทีใ่กลท้ีสุ่ดดว้ย  

                             ส าหรบังบการเงนิซึง่มรีอบระยะเวลา บญัชทีีเ่ร ิม่ในหรอืหลงัวนัที ่๑ มกราคม ๒๕๕๔ 

และเป็นรอบระยะเวลาบญัชแีรกที่กจิการถอืปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ ๑ (ปรบัปรงุ ๒๕๕๒) เรือ่ง 
การน าเสนองบการเงนิ ถอืเป็นการน านโยบายการบญัชมีาปรบัปรงุยอ้นหลงั หรอืจดัประเภทรายการในงบ
การเงนิใหม่ ผูม้หีน้าทีจ่ดัท าบญัชสีามารถเลอืกทีจ่ะแสดงงบแสดงฐานะการเงนิเพยีงสองงบ โดยไมแ่สดงงบ
แสดงฐานะการเงนิ ณ วนัตน้งวดของงวดทีน่ ามาเปรยีบเทยีบ  

                    (๗) ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชแีรกทีจ่ดัท างบการเงนิตามประกาศฉบบันี้ หรอืกรณีทีม่กีารแปร
สภาพกจิการระหว่างปี งบการเงนิของรอบระยะเวลาบญัชกีอ่นที่น ามาเปรยีบเทยีบอาจมกีารจดัประเภท รายการ
หรอืมรีปูแบบทีแ่ตกต่างจากประกาศฉบบันี้ ผูม้หีน้าทีจ่ดัท าบญัชคีวรจดัประเภทรายการหรอืรปูแบบทีจ่ะน ามา
เปรยีบเทยีบ ใหส้อดคลอ้งกบัประกาศฉบบันี้ดว้ย เวน้แต่ในทางปฏบิตัไิมส่ามารถท าได้  
                             กรณีทีม่กีารแปรสภาพกจิการใน ระหวา่งปี การจดัท างบการเงนิใหถ้อืว่าผูม้หีน้าทีจ่ดัท า
บญัชมีรีอบระยะเวลาบญัชตี่อเนื่องกนั ตวัอย่างเชน่ หา้งหุน้สว่นจ ากดัปิดบญัชตีามปีปฏทินิ และหา้งหุน้สว่น
ดงักล่าวไดแ้ปรสภาพจากหา้งหุน้สว่นจ ากดัเป็นบรษิทัจ ากดั เมือ่วนัที ่๑ มถิุนายน ๒๕๕๔ ดงันัน้ รอบระยะเวลา
บญัชแีรกภายหลงัการแปรสภาพเป็นบรษิทัจ ากดั คอื ๑ มกราคม ๒๕๕๔ สิน้สดุวนัที่ ๓๑ ธนัวาคม ๒๕๕๔ โดย
ผูม้หีน้าทีจ่ดัท าบญัชคีวรเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการแปรสภาพกจิการในหมาย เหตุประกอบงบการเงนิดว้ย  

                    (๘) การจดัประเภทรายการในงบการเงนิ ใหพ้จิารณา ดงันี้  
                             - ใหพ้จิารณาลกัษณะการด าเนินงานของธุรกจิ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่
เกีย่วขอ้งกบัเรือ่งนัน้ๆ รวมทัง้ค านึงถงึนโยบายการก ากบัดแูลของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  

                             - ใหพ้จิารณาเนื้อหาเชงิเศรษฐกจิมากกว่ารปูแบบทางกฎหมาย เชน่ หุน้บรุมิสทิธซิึง่ให้
สทิธผิูม้หีน้าทีจ่ดัท าบญัชทีีอ่อกหุน้ในการบงัคบัไถ่ถอนดว้ยจ านวนเงนิทีแ่น่นอนหรอืทีส่ามารถทราบได้ ณ วนัที่
ก าหนดไวห้รอืวนัทีท่ราบได ้หรอืหุน้บรุมิสทิธซิึง่ใหส้ทิธแิกผู่ถ้อืหุน้ในการเรยีกรอ้งใหผู้ม้หีน้าที่ จดัท าบญัชไีถ่
ถอนหุน้ในหรอืหลงัวนัทีท่ีก่ าหนดไวด้ว้ยจ านวนเงนิทีแ่น่นอน หรอืทีส่ามารถทราบได ้หุน้บรุมิสทิธนิัน้ตอ้งจดั
ประเภทเป็นหนี้สนิในงบแสดงฐานะการเงนิ เป็นตน้ ทัง้นี้ ผูม้หีน้าทีจ่ดัท าบญัชตีอ้งเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวให้
สอดคลอ้งตามขอ้เทจ็จรงิ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย  
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                    (๙) รปูแบบรายการย่อเป็นเพยีงแนวทางทีก่ าหนดใหแ้สดงรายการแยกเป็นแต่ละบรรทดั พรอ้ม
จ านวนเงนิหากผูม้หีน้าทีจ่ดัท าบญัชไีม่มรีายการตามทีแ่บบรายการย่อ ก าหนดไวก้ไ็มต่อ้งแสดงรายการดงักล่าว
ไวใ้นงบการเงนิ เชน่  

                             - งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ หากผูม้หีน้าที่จดัท าบญัชไีมม่รีายการก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็
อื่น กไ็มต่อ้งแสดงรายการดงักล่าว โดยใหแ้สดงรายการก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี ต่อจากรายการ
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัปี  

                             - งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้ ถา้ในระหวา่งปีมกีารเปลีย่นแปลงเฉพาะ
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัปีเท่านัน้ ไมม่กีารเปลีย่นแปลงในรายการอื่น กใ็หแ้สดงเฉพาะการเปลีย่นแปลงในก าไร 

(ขาดทุน) ส าหรบัปีเท่านัน้  

                    (๑๐) กรณีทีผู่ม้หีน้าทีจ่ดัท าบญัชมีรีายการนอกเหนือจากทีร่ปูแบบรายการย่อก าหนด ไวใ้ห้
แสดงรายการนัน้ไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสมแก่กรณี เชน่ แบบรายการย่อก าหนดใหแ้สดงรายการย่อไว้
เพยีงรายการเดยีว ผูม้หีน้าทีจ่ดัท าบญัชจีะแสดงรายละเอยีดภายใตร้ายการนัน้กไ็ด้ แต่ตอ้งแสดงรายการให้
ถูกตอ้งตามประเภทและลกัษณะของสนิทรพัย์ หนี้สนิ สว่นของเจา้ของ รายไดห้รอืค่าใชจ้่าย เป็นตน้  

                    กรณีทีม่าตรฐานการรายงานทางการเงนิก าหนด ใหม้รีายการย่อนอกเหนือจากรายการทีก่ าหนด
ในประกาศฉบบันี้ ใหแ้สดงรายการนัน้เพิม่เตมิตามทีม่าตรฐานการรายงานทางการเงนิก าหนด  

                     (๑๑) การแสดงรายการสว่นเกนิ (ต ่ากวา่) มลูค่าหุน้บรุมิสทิธ ิหรอืสว่นเกนิ (ต ่ากว่า) มลูคา่หุน้
สามญั หากมทีัง้สว่นเกนิและสว่นต ่าของหุน้ทุนประเภทเดยีวกนัและมเีนื้อหาเศรษฐกจิ เดยีวกนัสามารถน ามา
หกักลบ และแสดงเป็นมลูค่าสทุธไิด ้เชน่ สว่นต ่ากวา่มลูค่าหุน้สามญัสามารถหกักลบกบัสว่นเกนิมลูค่าหุน้สามญั
ได ้แต่ไมใ่หห้กักลบสว่นต ่ากว่ามลูค่าหุน้สามญักบัสว่นเกนิมลูค่าหุน้บรุมิสทิธิ เนื่องจากเป็นหุน้ทุนคนละประเภท
และมสีทิธติามกฎหมายทีแ่ตกต่างกนั ทัง้นี้ การหกักลบดงักล่าวเป็นเพยีงการน าเสนอขอ้มลูในงบการเงนิเท่านัน้ 

อย่างไรกต็าม ในการบนัทกึรายการบญัชจีะตอ้งแยกบนัทกึรายการสว่นเกนิมลูคา่หุน้ และสว่นต ่ากวา่มลูคา่หุน้
ของทัง้หุน้บรุมิสทิธแิละหุน้สามญัเป็นแต่ละบญัช ีแยกจากกนั  

                    รายการสว่นเกนิมลูคา่หุน้ ตอ้งเป็นเงนิหรอืสิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บัจากการขายหุน้สว่นทีส่งูกว่ามลู
คา่ที่ ตราไวต้ามทีจ่ดทะเบยีนหรอืทีไ่ดม้าจากการลดทุนจดทะเบยีนในสว่นทีไ่ดม้กีาร ช าระเงนิจากผูถ้อืหุน้แลว้
และมไิดค้นืกลบัใหผู้ถ้อืหุน้  

                    (๑๒) การก าหนดหน่วยจ านวนเงนิบาท อาจแสดงเป็นหน่วยของหลกัพนั หลกัหมืน่ หลกัแสน 
หลกัลา้นไดต้ามความเหมาะสม แต่ตอ้งระบหุน่วยของหลกัทีใ่ชไ้วใ้นงบการเงนิ  

                    (๑๓) หมายเลขก ากบัรายการทีป่รากฏในงบการเงนิมไีวเ้พื่อความสะดวกในการอา้งองิเท่านัน้ 
ในการจดัท างบการเงนิไมต่อ้งแสดงหมายเลขดงักล่าว  

                    (๑๔) รายการย่อของงบการเงนิตามที่ก าหนดไวใ้นประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้ เรือ่ง 

ก าหนดรายการย่อทีต่อ้งมใีนงบการเงนิ พ.ศ. 2554 ลงวนัที ่28 กนัยายน 2554 มคีวามหมายโดยย่อดงัทีไ่ดแ้นบ
ทา้ยค าชีแ้จงนี้  
                    อนึ่ง ในทางปฏบิตัอิาจมบีางกรณีทีน่อกเหนือจากค าชีแ้จงทีใ่หไ้วน้ี้ และอาจจ าเป็นตอ้งพจิารณา
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิเพิม่เตมิ โดยไมจ่ ากดัขอบเขตเพยีงค าชีแ้จงและตวัอย่างทีใ่หไ้วใ้นทีน่ี้เท่านัน้  
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                    จงึขอชีแ้จงใหท้ราบทัว่กนั  

กรมพฒันาธุรกจิการคา้ 

วนัที ่๒๘ กนัยายน ๒๕๕๔ 

             ตามทีก่รมพฒันาธุรกจิการคา้ไดอ้อกประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้ เรื่อง ก าหนด
รายการยอ่ทีต่อ้งมใีนงบการเงนิ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวนัที ่๒๘ กนัยายน ๒๕๕๔  โดยยกเลกิประกาศ
กรมพฒันาธุรกจิการคา้ เรื่อง ก าหนดรายการยอ่ทีต่อ้งมใีนงบการเงนิ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวนัที ่๓๐ 
มกราคม ๒๕๕๒ และก าหนดใหง้บการเงนิของผูม้หีน้าทีจ่ดัท าบญัชตีอ้งมรีายการยอ่ ดงัต่อไปนี้  
              หา้งหุน้ส่วนจดทะเบยีน ตอ้งมรีายการยอ่ตามแบบ ๑  

              บรษิทัจ ากดั ตอ้งมรีายการยอ่ตามแบบ ๒  

              บรษิทัมหาชนจ ากดั ตอ้งมรีายการยอ่ตามแบบ ๓  

              นิตบุิคคลทีต่ ัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ ตอ้งมรีายการยอ่ตามแบบ ๔  

              กจิการร่วมคา้ตามประมวลรษัฎากร ตอ้งมรีายการยอ่ตามแบบ ๕  

 

 ในส่วนนี้จะกล่าวถึงเฉพาะรายการย่อที่ต้องมใีนงบการเงนิของ บรษิทั จ ากดั เฉพาะงบ
แสดงฐานะการเงนิ  งบก าไรขาดทุน และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  เพื่อเป็น
ความรู้กบัผู้ต้องการจดัท างบการเงนิ ส่วนที่นอกเหนือจากนี้ผู้อ่านสามารถศกึษาเพิม่เติมได้ใน
หนงัสอืค าชีแ้จงตามประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้ทะเบยีนการคา้ เรื่อง ก าหนดรายการยอ่ทีต่อ้ง
มใีนงบการเงนิ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://webedit.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/contents/law/law06_account/file/acc_shortlist_2554/form_1.pdf
http://webedit.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/contents/law/law06_account/file/acc_shortlist_2554/form_2.pdf
http://webedit.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/contents/law/law06_account/file/acc_shortlist_2554/form_3.pdf
http://webedit.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/contents/law/law06_account/file/acc_shortlist_2554/form_4.pdf
http://webedit.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/contents/law/law06_account/file/acc_shortlist_2554/form_5.pdf
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แบบ 2 

งบการเงิน 

ของ  บริษทัจ ากดั 

----------------------- 

1. งบแสดงฐานะการเงิน 

 

                                                                                                                             หน่วย : บาท 

หมายเหต ุ       25x1        25x0 

สินทรพัย ์

1. สนิทรพัยห์มุนเวยีน 

 1.1 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 1.2 เงนิลงทุนชัว่คราว 

 1.3 ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 

 1.4 เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ 

 1.5 สนิคา้คงเหลอื 

 1.6 สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 

 รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน 

2. สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 

 2.1 เงนิลงทุนเผื่อขาย 

 2.2 เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 

 2.3 เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 

 2.4 เงนิลงทุนในการร่วมคา้ 
 2.5  เงนิลงทุนระยะยาวอื่น 

 2.6  เงนิใหกู้ย้มืระยะยาว 

 2.7  อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 

 2.8  สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขาย 

 2.9  ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธ ิ

 2.10  สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 

 2.11  สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี* 

 2.12 สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น 

 รวมสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 

รวมสินทรพัย ์
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หน่วย : บาท 

หมายเหต ุ      25x1     25x0 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

3. หนี้สนิหมุนเวยีน 

 3.1 เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 

 3.2 เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 

 3.3 ส่วนของหนี้สนิระยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

 3.4 เงนิกูย้มืระยะสัน้ 

 3.5 ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 

 3.6 ประมาณการหนี้สนิระยะสัน้ 

 3.7  หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 

 รวมหนี้สนิหมนุเวยีน 

4. หนี้สนิไมห่มุนเวยีน 

 4.1 เงนิกูย้มืระยะยาว 

 4.2 หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี* 
 4.3 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

 4.4 ประมาณการหนี้สนิระยะยาว 

 4.5  หนี้สนิไมห่มุนเวยีนอื่น 

 รวมหนี้สนิไมห่มุนเวยีน 

รวมหน้ีสิน 

 

5. ส่วนของผูถ้อืหุน้ 

 5.1 ทุนเรอืนหุน้ 

  5.1.1 ทุนจดทะเบยีน 

   5.1.1.1 หุน้บุรมิสทิธ ิ

   5.1.1.2 หุน้สามญั 

  5.1.2 ทุนทีช่ าระแลว้ 

   5.1.2.1 หุน้บุรมิสทิธ ิ

   5.1.2.2 หุน้สามญั 

 5.2 ส่วนเกนิมลูค่าหุน้ 

  5.2.1 ส่วนเกนิมลูค่าหุน้บุรมิสทิธ ิ

  5.2.2 ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 
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หน่วย : บาท 

หมายเหต ุ      25x1      25x0 

   

 5.3 ก าไร (ขาดทุน) สะสม 

  5.3.1 จดัสรรแลว้ 

   5.3.1.1 ทุนส ารองตามกฎหมาย 

   5.3.1.2 อื่น ๆ 

  5.3.2 ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 

 5.4 องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้ 

 รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 

 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

 

* กรณใีชแ้นวทางทีอ่าจเลอืกปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรบักจิการทีไ่ม่มสี่วน
ไดเ้สยีสาธารณะ (NPAE) 
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2.1  งบก าไรขาดทุน  จ าแนกค่าใช้จ่ายตามลกัษณะของค่าใช้จ่าย 

 

หน่วย : บาท 

หมายเหต ุ      25x1       25x0 

 

1.  รายไดจ้ากการขายหรอืการใหบ้รกิาร 

2.  รายไดอ้ื่น 

  รวมรายได้ 

 

3.   การเปลีย่นแปลงของสนิคา้ส าเรจ็รปูและงานระหวา่งท า 

4.   งานทีท่ าโดยกจิการและบนัทกึเป็นสนิทรพัย ์

5.   วตัถุดบิและวสัดุสิน้เปลอืงใชไ้ป 

6.   ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังาน 

7.   ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 

8.   ค่าใชจ้่ายอื่น  
   รวมค่าใช้จ่าย 

 

9.    ก าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

10.  ตน้ทุนทางการเงนิ 

11.   ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

12.   ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้

13.   ก าไร (ขาดทุน) สทุธิ 
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2.2  งบก าไรขาดทุน  จ าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าท่ี –ขัน้เดียว 

 

หน่วย : บาท 

หมายเหต ุ      25x1       25x0 

 

1.   รายได้ 

    1.1  รายไดจ้ากการขายหรอืการใหบ้รกิาร 
    1.2   รายไดอ้ื่น 

 รวมรายได้ 

 

2. ค่าใช้จ่าย 

 2.1 ตน้ทุนขายหรอืตน้ทุนการใหบ้รกิาร 

 2.2 ค่าใชจ้่ายในการขาย 

 2.3 ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 
 2.4 ค่าใชจ้่ายอื่น 

 รวมค่าใช้จ่าย 

 

3. ก าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

4.  ตน้ทุนทางการเงนิ 

5.   ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

6.   ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้

7.   ก าไร (ขาดทุน) สทุธิ 
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2.3  งบก าไรขาดทุน    จ าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าท่ี –หลายขัน้ 

 

หน่วย : บาท 

หมายเหต ุ       25x1       25x0 

1.  รายไดจ้ากการขายหรอืการใหบ้รกิาร 

2.  ตน้ทุนขายหรอืตน้ทุนการใหบ้รกิาร 

3.   ก าไร (ขาดทุน) ขัน้ต้น  

4.  รายไดอ้ื่น 

5.   ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย 

6.   ค่าใชจ้่ายในการขาย 

7.   ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 
8.   ค่าใชจ้่ายอื่น 

9.    รวมค่าใช้จ่าย 

10.   ก าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

11.   ตน้ทุนทางการเงนิ 

12.   ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

13.   ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้

14.   ก าไร (ขาดทุน) สทุธิ 

 

 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

 

  หมายเหตุประกอบงบการเงนิตอ้งจดัท าใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ส าหรบักจิการทีไ่ม่มสี่วนไดเ้สยีสาธารณะ (NPAE) โดยม ี2 ส่วน คอื 

  1. สรุปนโยบายการบญัชทีีส่ าคญั 

  2. ขอ้มลูเพิม่เตมิอื่น 
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แบบ 2 

ความหมายของรายการย่อในงบการเงิน 

ของ บริษทัจ ากดั 

------------- 

 

1. งบแสดงฐานะการเงิน 

สินทรพัย ์

 

1. สินทรพัยห์มนุเวียน (Current assets) 

 

 1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (Cash and cash equivalents) 

  เงนิสด หมายถงึ เงนิสดในมอืและเงนิฝากธนาคารทุกประเภท แต่ไม่รวมเงนิฝากประเภท
ทีต่อ้งจ่ายคนืเมื่อสิน้ระยะเวลาทีก่ าหนด เช่น 

  1.1.1 ธนบตัรและเหรยีญกษาปณ์ที่กจิการมอียู่ รวมทัง้เงนิสดย่อย ธนาณัต ิตัว๋แลกเงนิ
ไปรษณีย ์

  1.1.2 เงนิฝากธนาคารกระแสรายวนัและออมทรพัย์ ทัง้นี้ไม่รวมเงนิฝากธนาคารประเภท
จ่ายคนืเมื่อสิ้นระยะเวลา (เงินฝากประจ า) รวมทัง้บตัรเงินฝากที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์และ
สถาบนัการเงนิอื่น ซึง่ก าหนดใหแ้สดงไวใ้นรายการที่ 1.2 และ 2.5 แลว้ 

  1.1.3 เชค็ทีถ่งึก าหนดช าระแต่ยงัมไิดน้ าฝาก เชค็เดนิทาง ดราฟตข์องธนาคาร 

  รายการเทยีบเท่าเงนิสด  หมายถึง เงนิลงทุนชัว่คราวที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งพร้อมที่จะ
เปลีย่นเป็นเงนิสดในจ านวนทีท่ราบได้และมคีวามเสีย่งต่อการเปลีย่นแปลงในมลูค่าน้อย หรอืไม่มี
นยัส าคญั ทัง้นี้ใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

 1.2 เงินลงทุนชัว่คราว (Temporary investments) 

  หมายถึง เงินลงทุนที่กิจการตัง้ใจจะถือไว้ไม่ เกิน 1 ปี  เงินลงทุน ชัว่คราวรวมถึง 
หลกัทรพัยเ์พื่อค้า  หลกัทรพัยเ์ผื่อขาย  เงนิลงทุนทัว่ไป  และตราสารหนี้ทีจ่ะครบก าหนดภายใน 
1 ปี ทัง้นี้ใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

 1.3 ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอ่ืน (Trade and other receivables) 

       ลกูหนี้การค้า หมายถึง เงนิที่ลูกค้าค้างช าระค่าสนิค้าหรอืค่าบรกิารที่กจิการได้ขายหรอื
ใหบ้รกิารตามปกต ิและลกูหนี้ตามตัว๋เงนิรบัอนัเกดิจากค่าสนิคา้หรอืบรกิารดงักล่าว  

  ลกูหนี้อื่น หมายถงึ ลกูหนี้อื่นทีไ่ม่ใช่ลูกนี้การค้า  เช่น ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า  รายไดค้า้ง
รบั  เงนิทดรอง  เป็นตน้ 
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 1.4 เงินให้กู้ยืมระยะสัน้ (Short-term loans) 

  หมายถงึ เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ รวมทัง้ลกูหนี้ในลกัษณะอื่นใด ซึง่จดัเป็นสนิทรพัยห์มุนเวยีน 

นอกจากลูกหนี้การค้าที่เกดิจากการขายสนิค้าหรือบรกิารและลูกนี้อื่นซึ่งก าหนดให้แสดงไว้ใน
รายการที ่1.3 

 

 1.5 สินค้าคงเหลือ (Inventories) 

  หมายถึง สนิค้าส าเรจ็รูป งานหรอืสนิค้าระหว่างท า วตัถุดบิและวสัดุที่ใช้ในการผลติเพื่อ
ขายหรอืใหบ้รกิารตามปกตขิองกจิการ 

 

 1.6 สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน (Other current assets) 

  หมายถึง สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่นใด นอกจากที่ก าหนดใหแ้สดงไวใ้นรายการที่ 1.1 ถงึ 1.5 
ทัง้นี้หากรายการใดมสีาระส าคญัใหแ้ยกแสดงออกมาต่างหาก 

 

2. สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน (Non-current assets) 

 

 2.1 เงินลงทุนเผ่ือขาย (Available –for–sale Investments) 

  หมายถึง เงนิลงทุนในตราสารหนี้ทุกชนิดหรอืตราสารทุนในความต้องการของตลาดซึง่ไม่
ถอืเป็นหลกัทรพัยเ์พื่อค้า และในขณะเดยีวกนัไม่ถือเป็นตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด หรอื
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม  เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย หรอืเงนิลงทุนในการร่วมคา้ ทัง้นี้ ใหเ้ป็นไปตามที่
ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

 2.2 เงินลงทุนในบริษทัร่วม (Investments in associates) 

  หมายถึง เงนิลงทุนในกจิการอื่นซึ่งกจิการมอีทิธพิลอย่างมีนัยส าคญัในกิจการนัน้ ทัง้นี้
ความหมายของการมอีทิธพิลอย่างมนียัส าคญัใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดในมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

 2.3 เงินลงทุนในบริษทัย่อย  (Investments in subsidiaries) 

  หมายถงึ เงนิลงทุนในกจิการอื่นซึง่กจิการมอี านาจการควบคุมกจิการนัน้ ทัง้นี้ความหมาย
ของการควบคุมใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง 
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 2.4 เงินลงทุนในการร่วมค้า (Investments in joint ventures) 

  หมายถงึ เงนิลงทุนเพื่อการประกอบกจิกรรมเชงิเศรษฐกจิของบุคคลหรอืกจิการตัง้แต่สอง
รายขึ้นไป โดยมีการควบคุมร่วมกนัตามที่ตกลงไว้ในสญัญา ทัง้นี้ความหมายของการควบคุม
ร่วมกนัใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

 2.5  เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (Other long-term investments) 
  หมายถงึเงนิลงทุนระยะยาวในกจิการอื่นนอกจากทีก่ าหนดใหแ้สดงไวใ้นรายการที่ 2.1ถึง 
2.4 

 

 2.6 เงินให้กู้ยืมระยะยาว (Long-term loans) 
  หมายถึง เงินให้กู้ยมืระยะยาว รวมทัง้ลูกหนี้ในลกัษณะอื่นใดซึ่งจดัเป็นสินทรพัย์ไม่
หมุนเวยีน 

 

 2.7 อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุน (Investments property) 
  หมายถงึ  อสงัหารมิทรพัย ์(ทีด่นิ หรอือาคาร หรอืส่วนของอาคาร (ส่วนควบอาคาร) หรอื
ทัง้ที่ดินและอาคาร)  ที่ถือครอง (โดยเจ้าของหรอืโดยผู้เช่าภายใต้สญัญาเช่าการเงิน) เพื่อหา
ประโยชน์จากรายไดค้่าเช่า หรอืจากการเพิม่ขึน้ของมลูค่าของสนิทรพัย ์หรอืทัง้สองอยา่ง ทัง้นี้ ให้
เป็นไปตามทีก่ าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

 2.8  สินทรพัย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขาย (Non-current assets classified as held for 

sale) 

  หมายถงึ  สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทีก่จิการมวีตัถุประสงคท์ีจ่ะถอืไวเ้พื่อขาย ทัง้นี้ใหเ้ป็นไป
ตามทีก่ าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

 2.9 ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ (Property, plant and equipment) 

  หมายถึง สินทรพัย์ที่มีตวัตนที่กิจการมีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิต  เพื่อใช้ในการ
จ าหน่ายสินค้าหรอืให้บริการ เพื่อให้เช่าหรอืเพื่อใช้ในการบริหารงาน โดยกิจการคาดว่าจะใช้
ประโยชน์มากกวา่หนึ่งรอบระยะเวลารายงาน 

 

 2.10  สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (Intangible assets) 

  หมายถึง สินทรพัย์ที่ไม่เป็นตวัเงนิที่สามารถระบุได้และไม่มกีายภาพตามที่ก าหนดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เช่น ลขิสทิธิ ์สทิธบิตัร สมัปทาน เป็นตน้ 
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 2.11  สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี (Deferred tax assets) 

  หมายถงึ จ านวนภาษเีงนิไดท้ีก่จิการคาดวา่จะไดร้บัคนืในอนาคตซึง่เกดิจาก 

(1) ผลแตกต่างชัว่คราวทีใ่ชห้กัภาษ ี

(2) ขาดทุนทางภาษทีีย่งัไม่ไดใ้ชย้กไป 

(3) เครดติภาษทีีย่งัไม่ไดใ้ชย้กไป 

 ทัง้นี้ใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

 2.12  สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน (Other non-current assets) 
    หมายถงึ  สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่นใด นอกจากทีก่ าหนดใหแ้สดงไวใ้นรายการที ่2.1 ถงึ 
2.11 ทัง้นี้หากรายการใดมสีาระส าคญัใหแ้ยกแสดงออกมาต่างหาก 

 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

 

3. หน้ีสินหมนุเวียน (Current liabilities) 

 

 3.1   เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน (Bank overdrafts and 

short-term borrowings from financial institutions) 

  หมายถึง เงินเบิกเกินบญัชธีนาคาร หนี้สินที่เกดิขึ้นจากการกู้ยมืระยะสัน้จากธนาคาร
พาณิชย์ หรือสถาบนัการเงนิอื่น รวมทัง้การขายหรือขายช่วงลดตัว๋เงนิกบัสถาบนัการเงนิ  ซึ่ง
จดัเป็นหนี้สนิหมุนเวยีน 

 

 3.2 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน (Trade and other payables) 

  เจา้หนี้การคา้ หมายถึง เงนิที่กจิการคา้งช าระค่าสนิค้าหรอืค่าบรกิารที่ซือ้มาเพื่อขายหรอื
เพื่อใช้ในการผลติสนิคา้หรอืให้บรกิารตามปกต ิและตัว๋เงนิจ่ายทีก่จิการออกให้เพื่อช าระค่าสนิค้า
หรอืบรกิารดงักล่าว  

  เจ้าหนี้อื่น หมายถึง เจ้าหนี้อื่นที่มิใช่เจ้าหนี้การค้า  เช่น ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  รายได้รบั
ล่วงหน้า  เป็นตน้ 

 

 3.3 ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (Current portion of long-

term liabilities) 

  หมายถงึ หนี้สนิระยะยาวทีจ่ะถงึก าหนดช าระคนืภายในหนึ่งปีนบัจากวนัสิน้รอบระยะเวลา
รายงาน 
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 3.4 เงินกู้ยืมระยะสัน้ (Short-term borrowings) 

  หมายถงึ เงนิกูย้มืระยะสัน้ รวมทัง้หนี้สนิในลกัษณะอื่นใด นอกจากหนี้สนิทีเ่กดิจากการซือ้
สนิคา้หรอืบรกิารและเจา้หนี้อื่น ซึง่ก าหนดใหแ้สดงไวใ้นรายการ  3.2 

 3.5 ภาษีเงินได้ค้างจ่าย (Current Income tax payable) 

  หมายถงึ ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคลคา้งจ่าย 

 

 3.6  ประมาณการหน้ีสินระยะสัน้ (Short-term provisions) 

  หมายถึง หนี้สินที่คาดว่าจะถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปีนับจากวนัสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน และมคีวามไม่แน่นอนเกีย่วกบัจงัหวะเวลาหรอืจ านวนทีจ่ะตอ้งจ่ายช าระ ทัง้นี้ให้เป็นไป
ตามทีก่ าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

 3.7 หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน (Other current liabilities) 

  หมายถึง หนี้สนิหมุนเวยีนอื่นใด นอกจากที่ก าหนดให้แสดงไวใ้นรายการที่  3.1 ถึง 3.6 
ทัง้นี้หากรายการใดมสีาระส าคญัใหแ้ยกแสดงออกมาต่างหาก 

 

4. หน้ีสินไม่หมนุเวียน (Non-current liabilities) 

 

 4.1 เงินกู้ยืมระยะยาว (Long-term borrowings) 

  หมายถงึ เงนิกู้ยมืระยะยาว รวมทัง้หนี้สนิในลกัษณะอื่นใดซึง่ถงึก าหนดช าระคนืเกนิกว่า
หนึ่งปีนบัจากวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

 

 4.2 หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (Deferred tax liabilities) 

  หมายถึง จ านวนภาษีเงนิได้ที่กจิการต้องจ่ายในอนาคตซึ่งเกดิจากผลแตกต่างชัว่คราวที่
ตอ้งเสยีภาษ ีทัง้นี้ใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

 4.3  ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน (Employee benefit obligations) 

  หมายถงึ หนี้สนิตามโครงการผลประโยชน์พนักงาน ตามที่ก าหนดในมาตรฐานการบญัช ี
ฉบบัที่ 19  เรื่อง ผลประโยชน์พนักงาน  หรอืประมาณการหนี้สนิส าหรบัผลประโยชน์พนักงาน
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรบักจิการทีไ่ม่มสี่วนไดเ้สยีสาธารณะ 
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 4.4 ประมาณการหน้ีสินระยะยาว (Long-term Provisions) 

  หมายถึง หนี้สนิที่ถงึก าหนดช าระคนืเกนิกว่าหนึ่งปีนับจากวนัสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
และมคีวามไม่แน่นอนเกี่ยวกบัจงัหวะเวลาหรอืจ านวนที่จะตอ้งจ่ายช าระ  ทัง้นี้  ใหเ้ป็นไปตามที่
ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

 4.5 หน้ีสินไม่หมนุเวียนอ่ืน (Other non-current liabilities) 

  หมายถึง หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่นนอกจากที่ก าหนดให้แสดงไวใ้นรายการที่ 4.1 ถึง 4.4 

ทัง้นี้หากรายการใดมสีาระส าคญัใหแ้ยกแสดงออกมาต่างหาก 

 

5. ส่วนของผู้ถือหุ้น (Shareholders’ equity) 
 

 5.1 ทุนเรือนหุ้น (Share capital) 

  5.1.1 ทุนจดทะเบียน (Authorized share capital) 

   หมายถึง ทุนของกจิการที่จดทะเบยีนตามกฎหมาย ใหแ้สดงชนิดของหุ้น จ านวน
หุน้ และมลูค่าทีต่ราไวต้ามทีจ่ดทะเบยีนแต่ละชนิด ดงันี้ 
   5.1.1.1 หุน้บุรมิสทิธ ิ(Preference shares) 

   5.1.1.2 หุน้สามญั (Ordinary shares) 

  5.1.2 ทุนท่ีช าระแล้ว ( paid-up share capital) 

   หมายถงึ จ านวนหุน้และมลูค่าหุน้ทีไ่ด้รบัช าระแลว้ ใหแ้สดงเป็นหุน้แต่ละชนิด ดงันี้ 
   5.1.2.1 หุน้บุรมิสทิธ ิ(Preference shares)  

   5.1.2.2 หุน้สามญั (Ordinary shares) 

   ในกรณีทีม่กีารใหส้ทิธพิเิศษใดแก่หุน้บุรมิสทิธใิหเ้ปิดเผยดว้ย 

 

 5.2 ส่วนเกินมลูค่าหุ้น (Share premium account) 

  5.2.1 ส่วนเกินมลูค่าหุ้นบริุมสิทธิ (Share premium account - Preference shares) 

   หมายถึง เงนิหรอืมลูค่าของสิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บัจากการขายหุน้บุรมิสทิธใินส่วนที่
สงูกวา่มลูค่าทีต่ราไวต้ามทีจ่ดทะเบยีนของหุน้บุรมิสทิธ ิ

 

  5.2.2 ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั (Share premium account - Ordinary shares) 

   หมายถงึ เงนิหรอืมลูค่าของสิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บัจากการขายหุน้สามญัส่วนทีส่งูกว่า
มลูค่าทีต่ราไวต้ามทีจ่ดทะเบยีนของหุน้สามญั 
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 5.3 ก าไร (ขาดทุน) สะสม (Retained earnings) 

  5.3.1 จดัสรรแล้ว (Appropriated) 

   5.3.1.1 ทุนส ารองตามกฎหมาย (Legal reserve) 

    หมายถงึ ทุนส ารองทีก่นัไวต้ามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

 

   5.3.1.2 อ่ืนๆ (Others) 

   หมายถงึ จ านวนทีจ่ดัสรรจากก าไรสะสมเพื่อการใดๆ นอกจากการจดัสรรเพื่อเป็น
ทุนส ารองตามกฎหมายที่ได้แสดงไวใ้นรายการ 5.3.1.1 ทัง้นี้ ให้แสดงเป็นแต่ละประเภท เช่น 
ก าไรสะสมที่จดัสรรไวเ้พื่อเป็นทุนข ัน้ต ่าตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกจิของคนต่างด้าว 
ก าไรสะสมที่จดัสรรไวเ้พื่อเป็นส ารองส าหรบัการรกัษาระดบัเงนิปนัผล ก าไรสะสมทีจ่ดัสรรไวเ้พื่อ
เป็นส ารองส ารบัการขยายกจิการหรอืตามเงื่อนไขของภาระผกูพนั เป็นตน้ 

 

  5.3.2 ยงัไม่ได้จดัสรร (Unappropriated) 

   หมายถึง ก าไร (ขาดทุน) สะสมเมื่อสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ที่คงเหลอืหลงัจาก
การจดัสรรแลว้ตามรายการที่ 5.3.1 ในกรณีทีม่ยีอดดุลสุทธเิป็นผลขาดทุนสะสม ให้แสดงจ านวน
เงนิไวใ้นเครื่องหมายวงเลบ็ และเรยีกเป็น ”ขาดทุนสะสม” 
   ในกรณีทีม่ยีอดดุลสุทธเิป็นผลขาดทุนสะสม ใหแ้สดงจ านวนเงนิไวใ้น  เครื่องหมาย
วงเลบ็และเรยีกเป็น “ขาดทุนสะสม” 
 

 5.4  องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น (Other components of shareholders¹ equity) 
  หมายถงึ  ยอดรวมของผลสะสมเมื่อสิน้รอบระยะเวลารายงานของ 

(1) ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบการเงนิ และ 

(2) ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูค่าเงนิลงทุนเผื่อขาย และ 

(3) ผลก าไร (ขาดทุน) ทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิอื่นตามทีก่ าหนดในมาตรฐาน
การ 

รายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง หากรายการใดมสีาระส าคญัใหแ้ยกแสดงออกมาต่างหาก 

 

 

 

 

 

 



366 

 

 

2.1 งบก าไรขาดทุน  จ าแนกค่าใช้จ่ายตามลกัษณะของค่าใช้จ่าย 

 

1. รายได้จากการขายหรือการให้บริการ (Revenues from sale or revenues from services) 

     หมายถึง รายได้ที่เกิดจากการขายสินค้า สิทธ ิหรอืบรกิาร ซึ่งเป็นธุรกจิหลกัของ
กจิการเพื่อแลกเปลี่ยนกบัเงนิสด สทิธเิรยีกรอ้งใหช้ าระเงนิ หรอืสิง่อื่นทีม่มีลูค่าคดิเป็นเงนิได้ ทัง้นี้
ให้แยกแสดงเป็นรายได้หลักแต่ละประเภท เช่น  รายได้จากการขายสินค้า  รายได้จากการ
ใหบ้รกิาร เป็นตน้ 

 

2. รายได้อ่ืน (Other incomes) 

   หมายถึง รายได้จากการด าเนินงานนอกจากที่ก าหนดให้แสดงไวใ้นรายการที่  1 

รวมถึงผลก าไรอื่น เช่น ผลก าไรจากการขายเงนิลงทุน ผลก าไรจากการขายที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ เป็นตน้ ทัง้นี้ ใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง และ
หากรายการใดมสีาระส าคญัใหแ้ยกแสดงออกมาต่างหาก 

 

3. การเปล่ียนแปลงของสินค้าส าเรจ็รูปและงานระหว่างท า (Changes in inventories of 

finished goods and work in progress) 

   หมายถงึ ผลต่างของมลูค่าสนิคา้ส าเรจ็รปูและงานระหวา่งท า ณ วนัตน้รอบระยะเวลา
รายงานและสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

 

4. งานท่ี ท าโด ยกิจการและบันทึ กเป็นสินท ร ัพ ย์  (Work performed by the entity and 

capitalised) 

   หมายถึง มลูค่าของงานทีก่จิการไดท้ าขึน้ในระหวา่งงวด และไดถ้ือเป็นสนิทรพัยข์อง
กจิการ 

 

5.  วตัถดิุบและวสัดส้ิุนเปลืองใช้ไป (Raw  materials and consumables used) 
   หมายถงึ มลูค่าตามบญัชขีองส่วนผสมหรอืส่วนประกอบอนัส าคญัที่ใชใ้นการท าหรอื
ผลติสนิคา้ส าเรจ็รปู 

 

6.  ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน (Employee benefit expense) 
   หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกบัพนักงาน เช่น  เงนิเดือนและ
ค่าแรง  เงนิประกนัสงัคม  เงนิสวสัดิการ และผลประโยชน์อื่นๆ ของพนักงานตามที่ก าหนดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง  เป็นตน้ 
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7. ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (Depreciation and amortisation expense) 
   หมายถงึ การปนัส่วนจ านวนที่คดิค่าเสื่อมราคาของสนิทรพัยอ์ย่างมรีะบบตลอดอายุ
การให้ประโยชน์ของสนิทรพัยน์ัน้ ในกรณีเป็นสนิทรพัยไ์ม่มีตวัตนให้ใช้ค าว่า “ค่าตดัจ าหน่าย” 
แทนค าว่า ”ค่าเสื่อมราคา” ทัง้นี้ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่
เกีย่วขอ้ง 

 

8. ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรพัย ์(Impairment loss of asset) 
   หมายถงึ จ านวนของมลูค่าตามบญัชทีี่สงูกวา่มูลค่าทีค่าดวา่จะได้รบัคนืของสนิทรพัย ์
ทัง้นี้ใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

9.  ค่าใช้จ่ายอ่ืน (Other expenses) 
   หมายถึง  ค่าใช้จ่ายนอกจากที่ก าหนดให้แสดงไว้ในรายการที่ 3 ถึง 8 และ 10 
รวมถึงผลขาดทุนอื่น เช่น ผลขาดทุนจากการจ าหน่ายเงนิลงทุน ผลขาดทุนจากการจ าหน่ายทีด่นิ
อาคารและอุปกรณ์  ผลขาดทุนจากการหยุดงานของพนักงาน เป็นต้น ทัง้นี้ให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่เกี่ยวขอ้ง และหากรายการใดมสีาระส าคญัให้แยก
แสดงออกมาต่างหาก 

 

10. ต้นทุนทางการเงิน (Finance  costs) 
   หมายถึง  ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้เนื่องจากการที่กจิการต้องจดัหาเงนิทุนมาด าเนินงาน 
เช่น ดอกเบีย้เงนิกู ้ ค่าธรรมเนียมธนาคาร  ดอกเบีย้ทีเ่กดิจากสญัญาเช่าการเงนิ เป็นตน้ 

 

11. ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (Profit (loss) before income tax expenses) 

   หมายถึง ยอดรวมรายการที่ 1 ถึง 10 หากมีผลขาดทุนให้แสดงจ านวนเงินไว้ใน
เครื่องหมายวงเลบ็ 

 

12.  ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (Income Tax expenses) 

   หมายถึง ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที่ค านวณขึน้ตามที่ก าหนดในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

13. ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัปีจากการด าเนินงานต่อเน่ือง (Profit (loss) for the year from 

continuing operations) 
   หมายถึง ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ตามรายการที่ 11 หกัด้วยค่าใช้จ่ายภาษี
เงนิได ้ตามรายการที ่12  หากทผีลขาดทุนใหแ้สดงจ านวนเงนิไวใ้นเครื่องหมายวงเลบ็ 
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14. ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัปีจากการด าเนินงานท่ียกเลิก(Profit (loss) for the year from 

discontinued operations) 
   หมายถงึ ยอดรวมของ 

(1)  ก าไรหรอืขาดทุนหลงัภาษเีงนิไดจ้ากการด าเนินงานทีย่กเลกิ  และ 

(2)  ผลก าไรหรอืขาดทุนหลงัภาษีเงนิได้ที่รบัรู้ จากการวดัมูลค่ายุตธิรรมสุทธหิกั
จากตน้ทุนในการขาย หรอืจากการจ าหน่ายกลุ่มสนิทรพัยท์ี่ยกเลกิทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัการด าเนินงานทีย่กเลกิ 

 

15. ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัปี (Profit (loss) for the year) 

   หมายถึง ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัปีจากการด าเนินงานต่อเนื่องตามรายการที่ 13  
บวกดว้ยก าไรหรอืหกัด้วยขาดทุนส าหรบัปีจากการด าเนินงานที่ยกเลกิตามรายการที่ 14  หากมี
ผลขาดทุนใหแ้สดงจ านวนเงนิไวใ้นเครื่องหมายวงเลบ็ 
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2.2  งบก าไรขาดทุน  จ าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าท่ี - ขัน้เดียว 

 

1. รายได้ (Revenues) 
 

 1.1 รายได้จากการขายหรือการให้บริการ (Revenues  from sale or revenues from 

services) 

   หมายถึง รายได้ที่เกิดจากการขายสนิค้า สิทธิ หรอืบรกิาร ซึ่งเป็นธุรกิจหลกัของ
กจิการเพื่อแลกเปลี่ยนกบัเงนิสด สทิธเิรยีกรอ้งใหช้ าระเงนิ หรอืสิง่อื่นทีม่มีลูค่าคดิเป็นเงนิได้ ทัง้นี้
ให้แยกแสดงเป็นรายได้หลักแต่ละประเภท เช่น  รายได้จากการขายสินค้า รายได้จากการ
ใหบ้รกิาร  เป็นตน้ 

 

  1.2. รายได้อ่ืน (Other income) 

   หมายถึง รายได้จากการด าเนินงานนอกจากที่ก าหนดให้แสดงไว้ในรายการที่1 
รวมถึงผลก าไรอื่น เช่น ผลก าไรจากการขายเงนิลงทุน ผลก าไรจากการขายที่ดนิ อาคารและ
อุปกรณ์ เป็นตน้ ทัง้นี้ ใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง และ
หากรายการใดมสีาระส าคญัใหแ้ยกแสดงออกมาต่างหาก 

 

2. ค่าใช้จ่าย (Expenses) 

  2.1 ต้นทุนขายหรือต้นทุนการให้บริการ (Costs of the sale of goods and the 

rendering of services) 

   หมายถึง ต้นทุนของสนิค้า สทิธ ิหรอืบรกิารที่ขาย รวมถึงราคาซื้อ ต้นทุนการผลิต 

และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จ่ายไปเพื่อให้สนิค้าอยู่ในสภาพพร้อมที่จะขาย โดยแยกแสดงเป็นต้นทุน
ตามประเภทของธุรกจิหลกัของกจิการตามที่ไดแ้สดงไวใ้นรายการที่ 1.1 เช่น ต้นทุนของสนิค้าที่
ขาย ตน้ทุนของการใหบ้รกิาร เป็นตน้ 

 

  2.2  ค่าใช้จ่ายในการขาย (Selling expense) 

   หมายถงึ ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้อนัเนื่องมาจากการขาย 

 

  2.3  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (Administrative expenses) 

   หมายถงึ ค่าใชจ้่ายทัว่ไปทีเ่กดิขึน้ในการบรหิารกจิการอนัเป็นส่วนรวม  
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  2.4  ค่าใช้จ่ายอ่ืน (Other expenses) 

   หมายถึง  ค่าใช้จ่ายนอกจากที่ก าหนดให้แสดงไวใ้นรายการที่ 2.1 ถึง 2.3 และ 2.5 
รวมถึงผลขาดทุนอื่น เช่น ผลขาดทุนจากการจ าหน่ายเงนิลงทุน ผลขาดทุนจากการจ าหน่ายทีด่นิ
อาคารและอุปกรณ์  ผลขาดทุนจากการหยุดงานของพนักงาน เป็นต้น ทัง้นี้ให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่เกี่ยวขอ้ง และหากรายการใดมสีาระส าคญัให้แยก
แสดงออกมาต่างหาก 

 

  2.5  ต้นทุนทางการเงิน (Finance  costs) 
   หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้เนื่องจากการที่กิจการต้องจดัหาเงนิทุนมาด าเนินงาน 
เช่น ดอกเบีย้เงนิกู ้ ค่าธรรมเนียมธนาคาร  ดอกเบีย้ทีเ่กดิจากสญัญาเช่าการเงนิ เป็นตน้ 

 

3. ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (Profit (loss) before income tax expense) 

   หมายถึง ยอดรวมรายการที่ 1 ถึง 3 หากมีผลขาดทุนให้แสดงจ านวนเงินไว้ใน
เครื่องหมายวงเลบ็ 

 

4. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (Income Tax expense) 

   หมายถึง ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที่ค านวณขึน้ตามที่ก าหนดในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

5. ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัปีจากการด าเนินงานต่อเน่ือง (Profit (loss) for the year from 

continuing operations) 
   หมายถงึ รายการก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได ้ตามรายการที ่3 หกัดว้ยค่าใชจ้่าย 
ภาษเีงนิได ้ตามรายการที ่4 หากทผีลขาดทุนใหแ้สดงจ านวนเงนิไวใ้นเครื่องหมายวงเลบ็ 

 

6. ก าไร(ขาดทุน)ส าหรบัปีจากการด าเนินงานท่ียกเลิก (Profit (loss) for the year from 

discontinued operations) 
   หมายถงึ ยอดรวมของ 

(1)  ก าไรหรอืขาดทุนหลงัภาษเีงนิไดจ้ากการด าเนินงานทีย่กเลกิ  และ 

(2)  ผลก าไรหรอืขาดทุนหลงัภาษเีงนิไดท้ีร่บัรู ้จากการวดัมลูค่ายตุธิรรมสุทธหิกั    
    จากตน้ทุนในการขาย หรอืจากการจ าหน่ายกลุ่มสนิทรพัยท์ีย่กเลกิทีเ่กีย่วขอ้ง 

                       กบัการด าเนินงานทีย่กเลกิ 
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7. ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัปี (Profit (loss) for the year) 

   หมายถงึ ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัปีจากการด าเนินงานต่อเนื่องตามรายการที่ 5  บวก
ด้วยก าไรหรอืหกัด้วยขาดทุนส าหรบัปีจากการด าเนินงานที่ยกเลิกตามรายการที่ 6  หากมีผล
ขาดทุนใหแ้สดงจ านวนเงนิไวใ้นเครื่องหมายวงเลบ็ 
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2.3  งบก าไรขาดทุน  จ  าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าท่ี-แบบหลายขัน้ 

 

1. รายได้จากการขายหรือการให้บริการ (Revenues from sale or revenues from services) 

   หมายถึง รายได้ที่เกิดจากการขายสนิค้า สิทธิ หรอืบรกิาร ซึ่งเป็นธุรกิจหลกัของ
กจิการเพื่อแลกเปลี่ยนกบัเงนิสด สทิธเิรยีกรอ้งใหช้ าระเงนิ หรอืสิง่อื่นทีม่มีลูค่าคดิเป็นเงนิได้ ทัง้นี้
ให้แยกแสดงเป็นรายได้หลักแต่ละประเภท เช่น  รายได้จากการขายสินค้า  รายได้จากการ
ใหบ้รกิาร เป็นตน้ 

 

2. ต้นทุนขายหรือต้นทุนการให้บริการ (Costs of the sale of goods and the rendering of 

services) 

   หมายถงึ ตน้ทุนของสนิคา้ สทิธ ิหรอืบรกิารทีข่าย รวมถงึราคาซือ้ ตน้ทุนการผลติ และ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จ่ายไปเพื่อให้สนิค้าอยู่ในสภาพพร้อมที่จะขาย โดยแยกแสดงเป็นต้นทุนตาม
ประเภทของธุรกิจหลกัของกจิการตามที่ได้แสดงไวใ้นรายการที่ 1  เช่น ต้นทุนของสนิค้าที่ขาย 

ตน้ทุนของการใหบ้รกิาร เป็นตน้ 

 

3. ก าไร (ขาดทุน) ขัน้ต้น (Gross  Profit (loss)) 

   หมายถงึ ส่วนของรายได้จากการขายสนิค้าหรอืบรกิารทีสู่งกวา่หรอืต ่ากวา่ต้นทุนขาย
หรอืตน้ทุนของการใหบ้รกิาร ทัง้นี้หากมผีลขาดทุนใหแ้สดงจ านวนเงนิไวใ้นเครื่องหมายวงเลบ็ 

 

4. รายได้อ่ืน (Other income) 

   หมายถงึ รายไดจ้ากการด าเนินงานนอกจากทีก่ าหนดใหแ้สดงไวใ้นรายการที่ 1 รวมถงึ
ผลก าไรอื่น เช่น ผลก าไรจากการขายเงนิลงทุน ผลก าไรจากการขายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ เป็น
ตน้ ทัง้นี้ ใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง และหากรายการ
ใดมสีาระส าคญัใหแ้ยกแสดงออกมาต่างหาก 

 

5.  ค่าใช้จ่ายในการขาย (Selling expense) 

   หมายถงึ ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้อนัเนื่องมาจากการขาย 

6.  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (Administrative expense) 

   หมายถงึ ค่าใชจ้่ายทัว่ไปทีเ่กดิขึน้ในการบรหิารกจิการอนัเป็นส่วนรวม  

7.  ค่าใช้จ่ายอ่ืน (Other expenses) 

   หมายถึง  ค่าใชจ้่ายนอกจากที่ก าหนดให้แสดงไวใ้นรายการที่ 2  5  6 และ 8  รวมถึง
ผลขาดทุนอื่น เช่น ผลขาดทุนจากการจ าหน่ายเงนิลงทุน ผลขาดทุนจากการจ าหน่ายทีด่นิอาคาร
และอุปกรณ์  ผลขาดทุนจากการหยุดงานของพนักงาน เป็นต้น ทัง้นี้  ให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง และหากรายการใดมสีาระส าคญัใหแ้ยกแสดงออกมา
ต่างหาก 

8.  ต้นทุนทางการเงิน (Finance  costs) 
  หมายถงึ  ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้เนื่องจากการทีก่จิการตอ้งจดัหาเงนิทุนมาด าเนินงาน เช่น 
ดอกเบีย้เงนิกู ้ ค่าธรรมเนียมธนาคาร  ดอกเบีย้ทีเ่กดิจากสญัญาเช่าการเงนิ เป็นตน้ 

 

9. ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (Profit (loss) before income tax expense) 

   หมายถึง ยอดรวมรายการที่ 3 ถึง 8 หากมีผลขาดทุนให้แสดงจ านวนเงินไว้ใน
เครื่องหมายวงเลบ็ 

 

10. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (Income Tax expense) 

   หมายถงึ ค่าใชจ้่ายภาษีเงนิไดท้ี่ค านวณขึน้ตามที่ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

11. ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัปีจากการด าเนินงานต่อเน่ือง (Profit (loss) for the year from 

continuing operations) 
   หมายถึง รายการก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ ตามรายการที่ 9 หกัดว้ยค่าใชจ้่าย 
ภาษเีงนิได ้ตามรายการที ่10  หากทผีลขาดทุนใหแ้สดงจ านวนเงนิไวใ้นเครื่องหมายวงเลบ็ 

 

12. ก าไร(ขาดทุน)ส าหรบัปีจากการด าเนินงานท่ียกเลิก (Profit (loss) for the year from 

discontinued operations) 
   หมายถงึ ยอดรวมของ 

(1)  ก าไรหรอืขาดทุนหลงัภาษเีงนิไดจ้ากการด าเนินงานทีย่กเลกิ  และ 

(2)  ผลก าไรหรอืขาดทุนหลงัภาษีเงนิได้ที่รบัรู้ จากการวดัมูลค่ายุตธิรรมสุทธหิกั
จากตน้ทุนในการขาย หรอืจากการจ าหน่ายกลุ่มสนิทรพัยท์ี่ยกเลกิทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัการด าเนินงานทีย่กเลกิ 

 

13. ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัปี (Profit (loss) for the year) 

   หมายถงึ ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัปีจากการด าเนินงานต่อเนื่องตามรายการที ่11  บวก
ด้วยก าไรหรอืหกัด้วยขาดทุนส าหรบัปีจากการด าเนินงานที่ยกเลกิตามรายการที่ 12  หากมผีล
ขาดทุนใหแ้สดงจ านวนเงนิไวใ้นเครื่องหมายวงเลบ็ 
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3. งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถ้อืหุ้น 

            หน่วย : บาท 

 หมาย
เหตุ 

ทุนที่
ช าระ
แลว้ 

ส่วนเกนิ
มลูค่า
หุน้ 

ก าไร
(ขาดทุน)
สะสม 

องคป์ระกอบ
อืน่ของส่วน
ของผูถ้อืหุน้ 

รวม 

1. ยอดคงเหลอื ณ ตน้ปี 25x0       

2. ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงนโยบายบญัช ี*       

3. ผลสะสมจากการแก้ไขขอ้ผดิพลาดทางการบญัช ี*       

4. ยอดคงเหลือท่ีปรบัปรงุแล้ว       

5. การเปลีย่นแปลงในส่วนของผูถ้อืหุน้ ส าหรบัปี 25x0       

  5.1 การเพิม่(ลด) หุน้สามญั       

  5.2 การเพิม่(ลด) หุน้บุรมิสทิธ ิ       

  5.3 ก าไร(ขาดทุน) สุทธ ิ25x0       

  5.4 เงนิปนัผล       

  5.5 องคป์ระกอบอืน่ของส่วนของผูถ้อืหุน้:       

      5.5.1 ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบ
การเงนิ  

      

      5.5.2 ผลก าไร(ขาดทุน) จากการวดัมลูค่าเงนิลงทุนเผือ่
ขาย 

      

      5.5.3 ผลก าไร(ขาดทุน) ทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิอืน่       

6. ยอดคงเหลือ ณ ส้ินปี 25x0       

7. ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี **       

8. ผลสะสมจากการแก้ไขขอ้ผดิพลาดทางการบญัช ี**       

9. ยอดคงเหลือท่ีปรบัปรงุแล้ว       

10. การเปล่ียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น ส าหรบัปี 25x1       

  10.1 การเพิม่(ลด) หุน้สามญั       

  10.2 การเพิม่(ลด) หุน้บุรมิสทิธ  ิ       

  10.3 ก าไร(ขาดทุน) สุทธ ิ25x1       

  10.4 เงนิปนัผล       

  10.5 องคป์ระกอบอืน่ของส่วนของผูถ้อืหุน้:       

     10.5.1 ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบ
การเงนิ 

      

     10.5.2 ผลก าไร(ขาดทุน) จากการวดัมลูค่าเงนิลงทุนเผือ่
ขาย 

      

     10.5.3 ผลก าไร(ขาดทุน) ทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิอืน่       

11. ยอดคงเหลือ ณ ส้ินปี 25x1       

 

*    ผลกระทบสะสมทีเ่กดิขึน้จากการปรบังบการเงนิยอ้ยหลงั 

**   กรณีทีไ่ม่สามารถปรบัขอ้มลูยอ้นหลงัไดต้ามรายการที ่2 หรอื 3 



ภาคผนวก ข. 

ตารางที ่1 ตารางปจัจยัดอกเบีย้มลูค่าปจัจุบนัของเงนิ 1 บาท (Table 1 : Present Value Interest  

Factor : PVIF) 

                       PVIFi.n  =     
1

(1+i)n
 

 

งวดเวลา 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 

1 

2 

3 

4 

5 

 

6 

7 

8 

9 

10 

 

11 

12 

13 

14 

15 

 

16 

.9901 

.9803 

.9706 

.9610 

.9515 

 

.9420 

.9327 

.9235 

.9143 

.9053 

 

.8963 

.8874 

.8787 

.8700 

.8613 

 

.8528 

.9804 

.9612 

.9423 

.9238 

.9057 

 

.8880 

.8706 

.8535 

.8368 

.8203 

 

.8043 

.7885 

.7730 

.7579 

.7430 

 

.7284 

.9709 

.9426 

.9151 

.8885 

.8626 

 

.8375 

.8131 

.7894 

.7664 

.7441 

 

.7224 

.7014 

.6810 

.6611 

.6419 

 

.6232 

.9615 

.9246 

.8890 

.8548 

.8219 

 

.7903 

.7599 

.7307 

.7026 

.6756 

 

.6496 

.6246 

.6006 

.5775 

.5553 

 

.5339 

.9524 

.9070 

.8638 

.8227 

.7835 

 

.7462 

.7107 

.6768 

.6446 

.6139 

 

.5847 

.5568 

.5303 

.5051 

.4810 

 

.4581 

.9434 

.8900 

.8396 

.7921 

.7473 

 

.7050 

.6651 

.6274 

.5919 

.5584 

 

.5268 

.4970 

.4688 

.4423 

.4173 

 

.3936 

.9346 

.8734 

.8163 

.7629 

.7130 

 

.6663 

.6227 

.5820 

.5439 

.5083 

 

.4751 

.4440 

.4150 

.3878 

.3624 

 

.3387 

.9259 

.8573 

.7938 

.7350 

.6806 

 

.6302 

.5835 

.5403 

.5002 

.4632 

 

.4289 

.3971 

.3677 

.3405 

.3152 

 

.2919 

.9174 

.8417 

.7722 

.7084 

.6499 

 

.5963 

.5470 

.5019 

.4604 

.4224 

 

.3875 

.3555 

.3262 

.2992 

.2745 

 

.2519 

.9091 

.8264 

.7513 

.6830 

.6209 

 

.5645 

.5132 

.4665 

.4241 

.3855 

 

.3505 

.3186 

.2897 

.2633 

.2394 

 

.2176 
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17 

18 

19 

20 

 

21 

22 

23 

24 

25 

 

26 

27 

28 

29 

30 

.8444 

.8360 

.8277 

.8195 

 

.8114 

.8034 

.7954 

.7876 

.7798 

 

.7720 

.7644 

.7568 

.7493 

.7419 

.7142 

.7002 

.6864 

.6730 

 

.6598 

.6468 

.6342 

.6217 

.6095 

 

.5976 

.5859 

.5744 

.5631 

.5521 

.6050 

.5874 

.5703 

.5537 

 

.5375 

.5219 

.5067 

.4919 

.4776 

 

.4637 

.4502 

.4371 

.4243 

.4120 

.5134 

.4936 

.4746 

.4564 

 

.4388 

.4220 

.4057 

.3901 

.3751 

 

.3604 

.3468 

.3335 

.3207 

.3083 

.4363 

.4155 

.3957 

.3769 

 

.3589 

.3418 

.3256 

.3101 

.2953 

 

.2812 

.2678 

.2551 

.2429 

.2314 

.3714 

.3503 

.3305 

.3118 

 

.2942 

.2775 

.2618 

.2470 

.2330 

 

.2198 

.2074 

.1956 

.1846 

.1741 

.3166 

.2959 

.2765 

.2584 

 

.2415 

.2257 

.2109 

.1971 

.1842 

 

.1722 

.1609 

.1504 

.1406 

.1314 

.2703 

.2502 

.2317 

.2145 

 

.1987 

.1839 

.1703 

.1577 

.1460 

 

.1352 

.1252 

.1159 

.1073 

.0994 

.2311 

.2120 

.1945 

.1784 

 

.1637 

.1502 

.1378 

.1264 

.1160 

 

.1064 

.0976 

.0895 

.0822 

.0754 

.1978 

.1799 

.1635 

.1486 

 

.1351 

.1228 

.1117 

.1015 

.0923 

 

.0839 

.0763 

.0693 

.0630 

.0573 
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ตารางที ่1 (ต่อ) ตารางปจัจยัดอกเบีย้มลูค่าปจัจุบนัของเงนิ 1 บาท (Table 1 : Present Value  

Interest Factor : PVIF) 

งวดเวลา 12% 14% 15% 16% 18% 20% 24% 28% 32% 36% 

1 

2 

3 

4 

5 

 

6 

7 

8 

9 

10 

 

11 

12 

13 

14 

15 

 

16 

17 

18 

.8929 

.7972 

.7118 

.6355 

.5674 

 

.5066 

.4523 

.4039 

.3606 

.3220 

 

.2875 

.2567 

.2292 

.2046 

.1827 

 

.1631 

.1456 

.1300 

.8772 

.7695 

.6750 

.5921 

.5194 

 

.4556 

.3996 

.3506 

.3075 

.2697 

 

.2366 

.2076 

.1821 

.1597 

.1401 

 

.1229 

.1078 

.0946 

.8696 

.7561 

.6575 

.5718 

.4972 

 

.4323 

.3759 

.3269 

.2843 

.2472 

 

.2149 

.1869 

.1625 

.1413 

.1229 

 

.1069 

.0929 

.0808 

.8621 

.7432 

.6407 

.5523 

.4761 

 

.4104 

.3538 

.3050 

.0630 

.2267 

 

.1954 

.1685 

.1452 

.1252 

.1079 

 

.0980 

.0802 

.0691 

.8475 

.7182 

.6086 

.5158 

.4371 

 

.3704 

.3139 

.2660 

.2255 

.1911 

 

.1619 

.1372 

.1163 

.0985 

.0835 

 

.0708 

.0600 

.0508 

.8333 

.6944 

.5787 

.4823 

.4019 

 

.3349 

.2791 

.2326 

.1938 

.1615 

 

.1346 

.1122 

.0935 

.0779 

.0649 

 

.0541 

.0451 

.0376 

.8065 

.6504 

.5245 

.4230 

.3411 

 

.2751 

.2218 

.1789 

.1443 

.1164 

 

0.938 

.0757 

.0610 

.0492 

.0397 

 

.0320 

.0258 

.0208 

.7813 

.6104 

.4768 

.3725 

.2910 

 

.2274 

.1776 

.1388 

.1084 

.0847 

 

.0662 

.0517 

.0404 

.0316 

.0247 

 

.0193 

.0150 

.0118 

.7576 

.5739 

.4348 

.3294 

.2495 

 

.1890 

.1432 

1083 

.0822 

.0621 

 

.0472 

.0357 

.0271 

.0205 

.0155 

 

.0115 

.0089 

.0068 

.7353 

.5407 

.3975 

.2923 

.2149 

 

.1580 

.1162 

.0854 

.0628 

.0462 

 

.0340 

.0250 

.0184 

.0135 

.0099 

 

.0073 

.0054 

.0039 



 

378 

19 

20 

 

21 

22 

23 

24 

25 

 

26 

27 

28 

29 

30 

.1161 

.1037 

 

.0926 

.0826 

.0738 

.0659 

.0588 

 

.0525 

.0469 

.0419 

.0374 

.0334 

.0829 

.0728 

 

.0638 

.0560 

.0491 

.0431 

.0378 

 

.0331 

.0291 

.0255 

.0224 

.0196 

.0703 

.0611 

 

.0531 

.0462 

.0402 

.0349 

.0304 

 

.0264 

.0230 

.0200 

.0174 

.0151 

.0596 

.0514 

 

.0443 

.0382 

.0329 

.0284 

.0245 

 

.0211 

.0182 

.0157 

.0135 

.0116 

.0431 

.0365 

 

.0309 

.0262 

.0222 

.0188 

.0160 

 

.0135 

.0115 

.0097 

.0082 

.0070 

.0313 

.0261 

 

.0217 

.0181 

.0151 

.0126 

.0105 

 

.0087 

.0073 

.0061 

.0051 

.0042 

.0168 

.0315 

 

.0109 

.0088 

.0071 

.0057 

.0046 

 

.0037 

.0030 

.0024 

.0020 

.0016 

.0092 

.0072 

 

.0056 

.0044 

.0034 

.0027 

.0021 

 

.0016 

.0013 

.0010 

.0008 

.0006 

.0051 

.0039 

 

.0029 

.0022 

.0017 

.0013 

.0010 

 

.0007 

.0006 

.0004 

.0003 

.0002 

.0029 

.0021 

 

.0016 

.0012 

.0008 

.0006 

.0005 

 

.0003 

.0002 

.0002 

.0001 

.0001 

 

ตารางนี้คดิค่า PV Factor ทีท่ศนิยม 4 ต าแหน่ง 
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ตารางที ่2 ตารางปจัจยัดอกเบีย้มลูค่าปจัจุบนัของเงนิงวด 1 บาท (Table 2 : Present Value 

Interest  Factor for Annuity : PVIFA)  

PVIFAi.n   = 

n
  

1
1(1+i)t

    =      

 1 - 1
(1 + i)n
i

     =    
1
 k

  - 
1

i(1+i)n
   

งวดเวลา 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 

1 

2 

3 

4 

5 

 

6 

7 

8 

9 

10 

 

11 

12 

13 

14 

15 

 

16 

0.9901 

1.9704 

2.9410 

3.9020 

4.8534 

 

5.7955 

6.7282 

7.6517 

8.5660 

9.4713 

 

10.3676 

11.2551 

12.1337 

13.0037 

13.8651 

 

14.7179 

0.9804 

1.9416 

2.8839 

3.8077 

4.7135 

 

5.6014 

6.4720 

7.3255 

8.1622 

8.9826 

 

9.7868 

10.5753 

11.3484 

12.1062 

12.8493 

 

13.5777 

0.9709 

1.9135 

2.8286 

3.7171 

4.5797 

 

5.4172 

6.2303 

7.0197 

7.7861 

8.5302 

 

9.2526 

9.9540 

10.6350 

11.2961 

11.9379 

 

12.5611 

0.9615 

1.8861 

2.7751 

3.6299 

4.4518 

 

5.2421 

6.0021 

6.7327 

7.4353 

8.1109 

 

8.7605 

9.3851 

9.9856 

10.5631 

11.1184 

 

11.6523 

0.9524 

1.8594 

2.7232 

3.5460 

4.3295 

 

5.0757 

5.7864 

6.4632 

7.1078 

7.7217 

 

8.3064 

8.8633 

9.3936 

9.8986 

10.3797 

 

10.8378 

0.9434 

1.8334 

2.6730 

3.4651 

4.2124 

 

4.9173 

5.5824 

6.2098 

6.8017 

7.3601 

 

7.8869 

8.3838 

8.8527 

9.2950 

9.7122 

 

10.1059 

0.9346 

1.8080 

2.6243 

3.3872 

4.1002 

 

4.7665 

5.3893 

5.9713 

6.5152 

7.0236 

 

7.4987 

7.9427 

8.3577 

8.7455 

9.1079 

 

9.4466 

0.9259 

1.7833 

2.5771 

3.3121 

3.9927 

 

4.6229 

5.2064 

5.7466 

6.2469 

6.7101 

 

7.1390 

7.5361 

7.9038 

8.2442 

8.5595 

 

8.8514 

0.9174 

1.7591 

2.5313 

3.2397 

3.8897 

 

4.4859 

5.0330 

5.5348 

5.9952 

6.4177 

 

6.8052 

7.1607 

7.4869 

7.7862 

8.0607 

 

8.3126 



 

380 

17 

18 

19 

20 

 

21 

22 

23 

24 

25 

 

26 

27 

28 

29 

30 

15.5623 

16.3983 

17.2260 

18.0456 

 

18.8570 

19.6604 

20.4558 

21.2434 

22.0232 

 

22.7952 

23.5596 

24.3164 

25.0658 

25.8077 

14.2919 

14.9920 

15.6785 

16.3514 

 

17.0112 

17.6580 

18.2922 

18.9139 

19.5235 

 

20.1210 

20.7069 

21.2813 

21.8444 

23.3965 

13.1661 

13.7535 

14.3238 

14.8775 

 

15.4150 

15.9369 

16.4436 

16.9355 

17.4131 

 

17.8768 

18.3270 

18.7641 

19.1885 

19.6004 

12.1657 

12.6593 

13.1339 

13.5903 

 

14.0292 

14.4511 

14.8568 

15.2470 

15.6221 

 

15.9828 

16.3296 

16.6631 

16.9837 

17.2920 

11.2741 

11.9896 

12.0853 

12.4622 

 

12.8212 

13.1630 

13.4886 

13.7986 

14.0939 

 

14.3752 

14.6430 

14.8991 

15.1411 

15.3725 

10.4773 

10.8276 

11.1581 

11.4699 

 

11.7641 

12.0416 

12.3034 

12.5504 

12.7834 

 

13.0032 

13.2105 

13.4062 

13.5907 

13.7648 

9.7632 

10.0591 

10.3356 

10.5940 

 

10.8355 

11.0612 

11.2722 

11.4693 

11.6536 

 

11.8258 

11.9867 

12.1371 

12.2777 

12.4090 

9.1216 

9.3719 

9.6036 

9.8181 

 

10.0168 

10.2007 

10.3711 

10.5288 

10.6748 

 

10.8100 

10.9352 

11.0511 

11.1584 

11.2578 

8.5436 

8.7556 

8.9501 

9.1285 

 

9.2992 

9.4424 

9.5802 

9.7066 

9.8226 

 

9.9290 

10.0266 

10.1161 

10.1983 

10.2737 
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ตารางที ่2 (ต่อ)  ตารางปจัจยัดอกเบีย้มลูค่าปจัจุบนัของเงนิงวด 1 บาท (Table 2 : Present Value  

Interest Factor for Annuity : PVIFA) 

งวดเวลา 10% 12% 14% 15% 16% 18% 20% 24% 28% 32% 

1 

2 

3 

4 

5 

 

6 

7 

8 

9 

10 

 

11 

12 

13 

14 

15 

 

16 

17 

18 

0.9091 

1.7355 

2.4869 

3.1699 

3.7908 

 

4.3553 

4.8684 

5.3349 

5.7590 

3.1446 

 

6.4951 

6.8137 

7.1034 

7.3667 

7.6061 

 

7.8237 

8.0216 

8.2014 

0.8929 

1.6901 

2.4018 

3.0373 

3.6048 

 

4.1114 

4.5638 

4.9676 

5.3282 

5.6502 

 

5.9377 

6.1944 

6.4235 

6.6282 

6.8109 

 

6.9740 

7.1196 

7.2497 

0.8772 

1.6467 

2.3216 

2.9137 

3.4331 

 

3.8887 

4.2883 

4.6389 

4.9464 

5.2161 

 

5.4527 

5.6603 

5.8424 

6.0021 

6.1422 

 

6.2651 

6.3729 

6.4674 

0.8696 

1.6257 

2.2832 

2.8550 

3.3522 

 

3.7845 

4.1604 

4.4873 

4.7716 

5.0188 

 

5.2337 

5.4206 

5.5831 

5.7245 

5.8474 

 

5.9542 

6.0472 

6.1280 

0.8621 

1.6052 

2.2459 

2.7982 

3.2743 

 

3.6847 

4.0386 

4.3436 

4.6065 

4.8332 

 

5.0286 

5.1971 

5.3423 

5.4675 

5.5755 

 

5.6685 

5.7487 

5.8178 

0.8475 

1.5656 

2.1743 

2.6901 

3.1272 

 

3.4976 

3.8115 

4.0776 

4.3030 

4.4941 

 

4.6560 

4.7932 

4.9095 

5.0081 

5.0916 

 

5.1624 

5.2223 

5.2732 

0.8333 

1.5278 

2.1065 

2.5887 

2.9906 

 

3.3255 

3.6046 

3.8372 

4.0310 

4.1925 

 

4.3271 

4.4392 

4.5327 

4.6106 

4.6755 

 

4.7296 

4.7746 

4.8122 

0.8065 

1.4568 

1.9813 

2.4043 

2.7454 

 

3.0205 

3.2423 

3.4212 

3.5655 

3.6819 

 

3.7757 

3.8514 

3.9124 

3.9619 

4.0013 

 

4.0333 

4.0591 

4.0799 

0.7813 

1.3916 

1.8684 

2.2410 

2.5320 

 

2.7594 

2.9370 

3.0758 

3.1842 

3.2689 

 

3.3351 

3.3868 

3.4272 

3.4587 

3.4834 

 

3.5026 

3.5177 

3.5294 

0.7576 

1.3315 

1.7663 

2.0957 

2.3452 

 

2.5342 

2.6775 

2.7860 

2.8681 

2.9304 

 

2.9776 

3.0133 

3.0404 

3.0609 

3.0764 

 

3.0882 

3.0971 

3.1039 



 

382 

19 

20 

 

21 

22 

23 

24 

25 

 

26 

27 

28 

29 

30 

8.3649 

8.5136 

 

8.6487 

8.7715 

8.8832 

8.9847 

9.0770 

 

9.1609 

9.2372 

9.3066 

9.3696 

9.4269 

7.3658 

7.4694 

 

7.5620 

7.6446 

7.7184 

7.7843 

7.8431 

 

7.8957 

7.9426 

7.9844 

8.0218 

8.0552 

6.5504 

6.6231 

 

6.6870 

6.7429 

6.7921 

6.8351 

6.8729 

 

6.9061 

6.9352 

6.9607 

6.9830 

7.0027 

6.1982 

6.2593 

 

6.3125 

6.3587 

6.3988 

6.4338 

6.4641 

 

6.4906 

6.5135 

6.5335 

6.5509 

6.5660 

5.8775 

5.9288 

 

5.9731 

6.0113 

6.0442 

6.0726 

6.0971 

 

6.1182 

6.1364 

6.1520 

6.1656 

6.1772 

5.3162 

5.3527 

 

5.3837 

5.4099 

5.4321 

5.4509 

5.4669 

 

5.4804 

5.4919 

5.5016 

5.5098 

5.5168 

4.8435 

4.8696 

 

4.8913 

4.9094 

4.9245 

4.9371 

4.9476 

 

4.9563 

4.9636 

4.9697 

4.9747 

4.9789 

4.0967 

4.1103 

 

4.1212 

4.1300 

4.1371 

4.1428 

4.1474 

 

4.1511 

4.1542 

4.1566 

4.1585 

4.1601 

3.5386 

3.5458 

 

3.5514 

3.5558 

3.5592 

3.5619 

3.5640 

 

3.5656 

3.5669 

3.5679 

3.5687 

3.5693 

3.1090 

3.1129 

 

3.1158 

3.1180 

3.1197 

3.1210 

3.1220 

 

3.1227 

3.1233 

3.1237 

3.1240 

3.1242 

 

ตารางนี้คดิค่า PV Factor ทีท่ศนิยม 4 ต าแหน่ง 
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